
 Seweryn Dębiński 

P R U S Z K Ó W
System oświatowy 
przechodzi wielką 
zmianę, a w zasadzie 
powrót do tego, co już 
było. To w tym roku, od 
1 września rozpocznie się 
wygaszanie gimnazjów. 
Ale czy Pruszków jest na 
to gotowy? Zwróciliśmy 
się w tej sprawie do 
włodarzy miasta. 
W artykule poruszamy 
też kwestie trudnej 
rekrutacji do przedszkoli, 
a także remontów jakie 
trwają w pruszkowskich 
placówkach. 

Z miany w polskim sys-
temie szkolnictwa do 
dziś budzą wątpliwo-
ści. A przecież wszystko 

związane z rewolucją oświatową 
wraz z początkiem września mu-
si być zapięte na ostatni guzik. 

Pruszkowskie szkoły gotowe 
do rewolucji oświatowej
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Te w pruszkowskich placówkach 
zostały już zakończone, dobiega-
ją końca, a niektóre będą musiały 
jeszcze trwać w trakcie funkcjo-
nowania szkół. 

Kolejnym trudnym tematem, 
jeszcze nie tak dawno gorąco 
komentowanym, był nabór do 
przedszkoli. Niestety miejsca
dla najmłodszych to pięta achil-
lesowa samorządów. Dlacze-
go? Bo zwyczajnie ich brakuje. 

Wygaszanie gimnazjów i na ich 
miejsce wprowadzenie 8-klaso-
wych szkół podstawowych to dla 
gmin nie lada wyzwanie. Zwłasz-
cza, że mamy koniec sierpnia i są 
to ostatnie chwile żeby uporząd-
kować wiele ważnych spraw. 
Przekształcenie szkół wymusi-
ło nie tylko zmiany w kadrach, 
programach nauczania czy kwe-
stiach prawnych, ale również 
przeprowadzenie remontów. 

W tym roku gminy po raz pierw-
szy muszą zapewnić opiekę 
3-latkom, których rodzice zde-
cydują się na wysłanie swoich 
pociech do przedszkola. Ponad-
to obowiązek ten dotyczy czte-
ro-, pięcio-, a nawet sześcio-
latków. Ta ostatnia grupa wra-
ca z podstawówek, a to z uwagi 
na powrót do modelu 7-latka 
w pierwszej klasie.

To wszystko rodzi obawy 
wśród rodziców, zresztą uza-
sadnione. Niejednokrotnie na ła-
mach Gazety WPR i portalu www.
WPR24.pl podejmowaliśmy temat 
związany z rewolucją w oświacie. 
Na tę chwilę pozostało niewie-
le ponad tydzień do rozpoczęcia 
roku szkolnego i to odpowiedni 
moment, by ponownie zwrócić 
się do pruszkowskich włodarzy. 
Czy rodzice nie mają powodów 
do obaw? Dowiadujemy się, że 
nie, ale... ten pierwszy rok bę-
dzie najtrudniejszy.

Miasto stoi u progu wielkiego wyzwania
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Lada chwila 
zamkną 
podmiejską 
linię nr 447. 
Bądź na to 
gotowy. Zajrzyj 
do naszego 
dodatku 
o komunikacji. 
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 Na fotografi i widoczne jest Gimnazjum nr 4 w Pruszkowie. Po szumie medialnym na temat wielkiej reformy 
systemu oświaty wiele gimnazjów rozpoczęło walkę o byt. Na początku roku przed wejściem do pruszkowskiej 
placówki zawisł transparent z napisem „Nie likwidujcie naszego gimnazjum”.

Będziemy intensywnie trenować przez pięć dni w tygodniu. Drużyna musi się poznać, 
bo pojawiły się nowe zawodniczki. Mamy w zespole połączenie doświadczenia 
z młodością. Wygląda to dobrze. W związku z tym mierzymy wyżej niż w ubiegłym 
sezonie. – Jacek Rybczyński, trener Panattoni Europe Lider Pruszków na początku przygotować do sezonu I ligii koszykówki. 

Czy Pruszków jest gotowy na 
przyjęcie uczniów w swoich 
szkołach? – Jesteśmy w peł-
ni przygotowani. 1 września 
w naszych byłych gimnazjach 
będą uruchomione nowe od-
działy. Gimnazja nr 3 i 4 zmie-
nią się w szkoły podstawowe 
o tych samych numerach. 
Budynki są już wyposażone 
w materiały dydaktyczne oraz 
niezbędny sprzęt, odbyły się 
też liczne remonty m.in. łazie-
nek i szatni. Trwają ostatnie 
prace wykończeniowe. Zosta-
ły wybudowane też nowe place 
zabaw – mówi Michał Landow-
ski, wiceprezydent Pruszkowa. 
I dodaje: – Każde gimnazjum 
jest przekształcone w ośmio-
letnią szkołę podstawową, 
a jednocześnie będą funkcjo-
nowały tam ostatnie klasy gim-
nazjów, czyli druga i trzecia. 
U nas jest tak, że każda szkoła 
będzie funkcjonował w trybie 
8-letniej szkoły podstawowej. 
Wyjątkiem jest gimnazjum nr 1, 
które zostanie całkowicie wy-
gaszone i to jest odrębna spra-
wa, która została zrealizowana 
zgodnie z uchwałą rady miasta. 
Podsumowując, jesteśmy w 100 
proc. przygotowani do reformy 
edukacji w Pruszkowie.

Nowością w nadchodzącym 
roku szkolnym jest dodatkowe 
wyposażenie budynków w pra-
cownie chemiczno-fizyczne. 
– Wszystkie szkoły zostały 

wybudowane zostaną dwa bo-
iska sportowe, bieżna i miej-
sce do skoków w dal. Szkoła 
podstawowa zajmie 3,5 tys. m 
kw. powierzchni, zaś żłobek 
i przedszkole 2,6 tys. m kw. 
Według szacunków żłobek po-
mieści 150 dzieci, przedszkole 
100, a szkoła podstawowa 350. 
Koszt tej inwestycji to około 
35 mln zł. Ale... to dopiero przy-
szłość, choć nie tak daleka jak 
mogłoby się wydawać. 

Wyścig z czasem
A co z mniejszymi inwesty-
cjami, które dotyczą szkół na 

terenie Pruszkowa? Więk-
szość placówek będzie gotowa 
na przyjęcie dzieci, 4 wrześ-
nia. Jednak niektóre prace mu-
szą być kontynuowane w cza-
sie nauki, choć jak zapewnia 
miasto nie będą one uciążli-
we dla uczniów. Tak będzie 
m.in. w szkole podstawowej 
nr 6. – Trwają prace wykoń-
czeniowe na ul. Lipowej przy 
podstawówce nr 6. Jest tam już 
na tyle zaawansowany stan ro-
bót, że wykonawca zapewnia, 
że na dzień wznowienia dzia-
łalności placówki droga bę-
dzie przejezdna i będzie do 

wyposażone stoły laboratoryj-
ne, dygestoria chemiczne oraz 
szafy na odczynniki, zakupi-
liśmy materiały dydaktyczne, 
a jednocześnie kadra została 
przeszkolona w zakresie no-
wej podstawy programowej – 
podkreśla Landowski.

Trudny rok
Ale mimo wszystko nie będzie 
to łatwy rok szkolny. W podsta-
wówkach może być nieco tłocz-
no, zwłaszcza w placówce przy 
ul. Pływackiej. – Rzeczywiście 
ten rok będzie najtrudniejszy. 
Ciasno będzie w Szkołach Pod-
stawowych nr 9 i 10 w Prusz-
kowie. W „dziewiątce” zmieni 
się to z chwilą oddania nowej 
placówki oświatowej na Bą-
kach w przyszłym roku. Pod 
koniec lutego oddamy wspo-
mniany budynek na Bąkach. Już 
od tego roku klasy tworzyliśmy 
tak, żeby te dzieci można by-
ło w przyszłym przenieść. Od 
1 września 2018 sytuacja zna-
cząco się poprawi, zwłaszcza 
jeśli chodzi o komfort nauki. 
Rozpoczynamy również bu-
dowę nowego budynku szkoły 
podstawowej nr 10, która za-
cznie funkcjonować 1 września 
2019 roku – wyjaśnia wicepre-
zydent Pruszkowa. 

Szkoła na Bąkach powstaje 
przy ul. Jarzynowej. To tak na-
prawdę kompleks oświatowy, 
ponieważ swoje miejsce znaj-
dą tam: podstawówka, przed-
szkole i żłobek. Oprócz tego 
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G R O D Z I S K  M A Z .
Takimi wyczynami może 
„pochwalić się” 34-latek, 
który 20 sierpnia 
spowodował kolizję na 
skrzyżowaniu ul. Teligi 
i 3 Maja w Grodzisku 
Mazowieckim. Badanie 
alkomatem wykazało 
u mężczyzny 3 promile, 
dodatkowo samochód 
wziął bez zgody właściciela, 
podawał się za inną osobę 
i sfałszował podpisy na 
policyjnych dokumentach.

O sprawie pisaliśmy
20 sierpnia bez-
pośrednio po zda-
rzeniu na portalu 

www.WPR24.pl. Informację na 
ten temat wraz ze zdjęciem prze-
słał nam jeden z czytelników. 
Na skrzyżowaniu Teligi i 3 Maja
doszło do zderzenia dwóch aut 

– volkswagena i fi ata – w wy-
niku czego ostatni z pojazdów 
uderzył w słup. Poszkodowani, 
którzy trafi li to szpitala to pasa-
żerka fi ata i jej 2-letnie dziecko. 

Najgorsze, że to był dopiero 
początek rozwoju wydarzeń... 
Sprawca odjechał volkswa-

genem, krótko mówiąc uciekł, 
i nie udzielił pomocy poszko-
dowanym. Ale ślad po nim 
pozostał, ponieważ nieświado-
mie zostawił element zderzaka 
z tablicą rejestracyjną. Wów-
czas rozpoczęły się poszukiwa-
nia kierowcy.
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Spowodował kolizję, uciekł, podał fałszywe dane...
w Grodzisku Mazowieckim. – Pro
kurator zdecydował o zastoso-
waniu 3-miesięcznego aresztu 
wobec sprawcy – dodaje. 

I jak podaje policja to nie 
pierwszy raz gdy Krzysztof M. 
zachowuje się w tak bardzo nie-
odpowiedzialny sposób... – Męż-
czyzna wcześniej wielokrotnie 
jeździł samochodem w stanie 
nietrzeźwości (był sześciokrot-
nie karany – przyp. red.), ciążył 
na nim sądowy zakaz prowa-
dzenia pojazdów, był również 
poszukiwany do odbycia kar za 
wcześniejsze liczne przestęp-
stwa – podkreśla asp. sztab. Ka-
tarzyna Zych. 

Na początku policjanci za-
kwalifikowali to zdarzenie ja-
ko wypadek, lecz jak się później 
okazało obrażenia poszkodowa-
nej kobiety i jej 2-letniego dziecka 
są na tyle niewielkie, że ostatecz-
nie uznano to za kolizję. [SD]
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Policjanci znaleźli kilka ulic 
dalej porzucone i rozbite au-
to. – Sprawca zabrał samochód 
bez zgody właściciela, kierował 
nim w stanie nietrzeźwości, 
miał prawie 3 promile alko-
holu. Dodatkowo mężczyzna 
chciał ukryć swoją tożsamość 

podpisując się danymi innej 
osoby na dokumentach wy-
tworzonych przez policjan-
tów. Więc takie trzy zarzuty 
ten 34-letni mężczyzna usły-
szał – mówi nam asp. sztab. Ka-
tarzyna Zych, rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Policji 

Pruszkowskie szkoły gotowe 
do rewolucji oświatowej

C Y T A T02

niej swobodny dostęp. Ponadto 
prowadzone są prace dotyczą-
ce samego budynku szkoły nr 6
i one będą trwały jeszcze na 
początku roku szkolnego. To 
duży zakres prac związanych 
z termomodernizacją, ale ro-
boty postępują zgodnie z har-
monogramem. Ale w pierw-
szych tygodniach od rozpo-
częcia nauki mogą być jesz-
cze małe utrudnienia – mówi 
nam wiceprezydent.

W szkole podstawowej nr 
8 trwa remont sali gimna-
stycznej. Landowski: – Ko-
lejna sprawa to remont małej 

sali gimnastycznej w szkole 
podstawowej nr 8 i tam rów-
nież prace będą odbywały się 
w trakcie roku szkolnego, ale 
myślimy, że zakończą się one 
szybko, na przełomie paź-
dziernika i listopada. Później 
sala będzie mogła być wyko-
rzystywana przez uczniów.

A przedszkola?
W całej reformie szkolnictwa 
nie mniej ważne są przedszko-
la. Rodzice 3-latków otrzyma-
li możliwość wysłania dziecka 
do przedszkola. Ponadto po-
wrócono do modelu 7-latka 
w pierwszej klasie podstawo-
wej, czyli sześciolatki również 
trafią do przedszkoli. To ro-
dzi wiele pytań, ale najważ-
niejsze z nich, to czy udało 
się zapewnić wszystkim dzie-
ciom z Pruszkowa miejsca 
w placówkach? – Na pewno 
nie wszystkim dzieciom. Fi-
nalnie nie jest to, aż tak duża 
liczba dzieci jak podawaliśmy 
wcześniej. Szacujemy, że około 
150 dzieci nie dostanie się do 
przedszkoli publicznych lub 
form niepublicznych, w któ-
rych miasto Pruszków wyku-
puje  miejsca na takich samych 
zasadach. Po ogłoszeniu czte-
rech konkursów w okresie wa-
kacji pozyskaliśmy dodatkowo 
165 miejsc od placówek nie-
publicznych, ostatnie prace 
rekrutacyjne będą trwać do 
końca sierpnia – odpowiada 
Michał Landowski.

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018 powrócą 8-klasowe podstawówki
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G R O D Z I S K  M A Z .
Mamy dobrą informację 
dla mieszkańców 
Grodziska Mazowieckiego. 
Na czas zamknięcia linii 
kolejowej 447 zostaną 
utrzymane połączenia 
kolejowe.
 

Z bliżające się wielkimi 
krokami zamknięcie 
linii kolejowej nr 447 
między Grodziskiem 

Mazowieckim a Warszawą 
Włochy spowoduje gigantycz-
ne utrudnienia dla podróżnych. 
Każdego dnia kilkadziesiąt tysię-
cy osób przemieszcza się pocią-
gami kursującymi na tej linii. Od 
września, w związku z planowa-
na modernizacją, linia zostanie 
całkowicie zamknięta.

Podróżni z pociągów będą 
musieli przesiąść się do auto-
busowej komunikacji zastępczej. 
Podróżni z Grodziska będą mie-
li natomiast do swojej dyspozy-
cji również pociągi. Pierwotnie 
miały być to jedynie te kursy, 
które obsługują dalekobieżne 
połączenia. Jednak grodziskim 
włodarzom udało się wynego-
cjować coś więcej. – Aby zadbać 
o pełen komfort naszych miesz-
kańców, w godzinach szczytu 
poza pociągami w relacji Skier-
niewice lub Żyrardów – War-
szawa, będą kursowały pociągi 
ze stacją początkową w Grodzi-
sku Mazowieckim. Pragnę w tym 
miejscu ogromnie podziękować 
kolejarzom, że przychylili się 

do naszych próśb i uwzględ-
nili oczekiwania społeczności 
lokalnej – mówi Grzegorz Be-
nedykciński, burmistrz Grodzi-
ska Mazowieckiego.

Składy będą kursować po 
torach dalekobieżnych. Warto 
dokładnie sprawdzać rozkłady 
bowiem niektóre składy bę-
dą omijać takie stacje jak m.in. 
Warszawa Powiśle czy Warsza-
wa Stadion, zaś inne będą kur-
sować tak że na tych stacjach 
się zatrzymają.

Rozkład jazdy pociągów Ko-
lei Mazowieckich obowiązujący 
od 3 września do 14 paździer-
nika 2017 r., przewiduje: – na 
trasie Grodzisk Mazowiecki  
– Warszawa podczas porannego 
szczytu przewozowego w kie-
runku Warszawy w godz. 5.00 – 
8.00 w dni robocze: 5.00 – 6.00 
– 4 pociągi, kurs 551 z Grodzi-
ska „Bolimek” przez Warszawę 
Centralną, 6.00 – 7.00 – 5 po-
ciągów, kurs 656 z Grodziska 
„Wiedenka” przez Warszawę 
Centralną, 7.00 – 8.00 – 4 po-
ciągi. W pozostałych godzinach 
przeciętnie 2 pociągi na godzi-
nę, z wyjątkiem okresów 10.00 
– 11.00 i 21.00 – 24.00, w któ-
rych z Grodziska Mazowieckie-
go w kierunku Warszawy będzie 
odjeżdżał 1 pociąg na godzinę. 
Na trasie Warszawa – Grodzisk 
Mazowiecki podczas popołu-
dniowego szczytu przewozo-
wego w kierunku Grodziska 
Mazowieckiego 13.00 – 20.00 
w dni robocze 21 kursów. [AS]

Kilka pociągów  
dla Grodziska

R A S Z Y N
Ważny krok na drodze  
do renowacji Austerii  
w Raszynie. Gmina  
podpisała umowę na  
remont obiektu, którego  
I etap będzie kosztował 
blisko 4,4 mln zł.

S tan Austerii pozosta-
wia wiele do życzenia, 
o czym mieszkańcy Ra- 
szyna mówili niejedno- 

krotnie. W przeciągu najbliż-
szych miesięcy obiekt czeka-
ją zmiany na lepsze. Austeria  

stanie się wizytówką Raszy-
na. Gmina wyłoniła wykonaw-
cę projektu i adaptacji budynku 
na centrum integracji społecz-
no-kulturalnej. W postępo- 
waniu przetargowym do urzę-
du wpłynęły dwie oferty. Reali-
zacją zadania zajmie się firma 
RENOVA Sp. z o.o. z Warszawy.  
23 sierpnia w raszyńskim urzę-
dzie podpisano umowę na mo-
dernizację obiektu.

Władze Raszyna przygoto-
wały koncepcję, która zakła-
da odrestaurowanie Austerii 
i wykorzystanie terenu wokół 

budynku. Chodzi m.in. o otwar-
cie stawów puchalskich i wyko-
nanie nowych obiektów. Ale to 
melodia przyszłości. Najpierw 
gmina zamierza zająć się mo-
dernizacją budynku zasadni-
czego. – Rewitalizacja Austerii 
to  kolejna ważna i długo ocze-
kiwana inwestycja realizowa-
na  na terenie gminy Raszyn. 
Cieszymy się, że udało nam 
się pozyskać  dofinansowanie 
z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach 
osi Priorytetowej V „Gospo-
darka przyjazna środowisku” 

Umowa na modernizację Austerii podpisana
Działania 5.3. „Dziedzictwo kul-
turowe” Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
mazowieckiego na lata 2014-
2020 w wysokości 3,1 mln zł na 
jej realizację. Zaczynamy od re-
montu budynku zasadniczego 
– wyjaśnia Michał Kucharski, 
zastępca wójta Raszyna.

Na realizację zadania wykonaw-
ca ma czas do końca maja 2018 
roku. Co warto podkreślić, przed-
miot zamówienia zostanie objęty 
pięcioletnią gwarancją. Pierwszy 
etap rewitalizacji Austerii to koszt 
blisko 4,4 mln zł. [JM]

 Jakub Małkiński 

N A D A R Z Y N 
Wszystko za sprawą 
decyzji Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska  
o wygaszeniu Regionalnej 
Instalacji Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych.  
Co ona oznacza?

R IPOK to nic innego jak 
zakład, który zagospo-
darowuje odpady z ob-
szaru zamieszkałego 

przez co najmniej 120 tys. miesz-
kańców. W związku z tym do firmy 
przy ul. Turystycznej w Nadarzynie 
trafiają śmieci z okolicznych gmin 
i powiatów. P.U. Hetman uzyskało 
status RIPOK w 2015 roku za spra-
wą uchwały sejmiku województwa 
mazowieckiego. Zgodnie z ustawą 
z dnia 11 lipca 2014 roku „Prawo 
ochrony środowiska” spółka zosta-
ła zobowiązania do uzyskania po-
zwolenia zintegrowanego do dnia 
1 lipca 2015 roku. Jego wydanie leży 
w gestii marszałka województwa.

Przez ponad dwa lata Hetman 
nie uzyskał pozwolenia zintegro-
wanego. Na sprawę zwracali uwa-
gę mieszkańcy i stowarzyszenia 

sprzeciwiając się prowadzonej 
praktyce. Postępowanie o uzy-
skanie pozwolenia było kilku-
krotnie zawieszane, jednak opór 
społeczny sprawił, że nadarzyń-
ski RIPOK wracał na pierwszy plan. 
Ostatecznie w lipcu br. Mazowiec-
ki Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska z delegaturą w Rado-
miu podjął decyzję o jej wygaszeniu.

Przedstawiciele P.U. Hetman 
zwracają uwagę, że cała spra-
wa ma związek z konieczno-
ścią dostosowania do wymogów 
unijnych dotyczących zapobie-
gania i ograniczania zanieczysz-
czania środowiska. Pozwolenia 
zintegrowane muszą posiadać 

przedsiębiorstwa przetwarzające 
odpady, a także zakłady produk-
cyjne i przetwórcze. Problemem 
są zawiłości proceduralne. – Wy-
dawanie tych dokumentów leży 
w gestii marszałków województw, 
jednak wcześniej są jeszcze różne 
skomplikowane procedury i wy-
mogi do spełnienia. Dlatego o ile 
nam wiadomo – żaden z wcze-
śniej działających RIPOK w na-
szym regionie nie uzyskał dotąd 
pozwolenia zintegrowanego. Ma-
zowiecki Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska był zmu-
szony wydać decyzję wstrzy- 
mującą użytkowanie MBP Przed- 
siębiorstwa Usługowego Hetman  

Sp.z o.o podobnie jak innych in-
stalacji znajdujących się w tej sa-
mej sytuacji. Wszystko zgodnie 
z przeciągającymi się procedura-
mi na różnych szczeblach – wy-
jaśnia Jarosław Wójcicki, dyrektor 
marketingu w P.U. Hetman. 

Warto zaznaczyć, że decyzja 
MWIOŚ jest czasowa, więc Het-
man nadal może uzyskać pozwo-
lenie zintegrowane. Przeciwnicy 
RIPOK zapowiadają jednak, że 
w takim przypadku zaskarżą spra-
wę do ministerstwa środowiska. 
– Zauważyliśmy że RIPOK, któ-
rym staliśmy się od pewnego cza-
su, wcale nie kojarzy się ludziom 
z koniecznością ciągłych moder-
nizacji, stosowania nowoczesnych 
technologii i ciągłego podnosze-
nia firmie poprzeczki wysokich 
wymogów – zgodnie z normami 
unijnymi. Jednocześnie, co oczy-
wiste, RIPOK-i  podlegając szcze-
gólnym wymogom jakości, są też 
w tym względzie stale kontrolo-
wane przez jednostki i instytucje 
nadzorcze. Szybko miało się oka-
zać, że komuś zależało, żeby wokół 
spółki w Nadarzynie wytwarzać 
i stale podsycać klimat  dezinfor-
macji, rozpowszechniając fałszywe 
wiadomości czy dane – przedsta-
wia Wójcicki. 
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Czarne chmury nad Hetmanem? 
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12 – na tyle miesięcy zamknięta zostanie linia kolejowa 447 między Grodziskiem 
Mazowieckim a Warszawą Włochy. W tym czasie podróżni będą korzystać  

z autobusowych linii zastępczych. Remont wystartuje 3 września. 12
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O Ż A R Ó W  M A Z .
Ochotnicza Straż Pożarna 
z Ożarowa Mazowieckiego 
zainteresowała się losem 
mieszkańców partnerskiej 
gminy Brusy, znajdującej się 
w województwie pomorskim. 
Zorganizowano zbiórkę 
najpotrzebniejszych rzeczy, 
lista jest długa...

B rusy to partnerska 
gmina Ożarowa Ma-
zowieckiego dotknięta 
nawałnicą jaka prze-

szła przez województwo pomor-
skie. Usuwanie skutków wichury 
trwa do dziś, a mieszkańcy po-
trzebują podstawowych środ-
ków do życia. 

Pierwsza pomoc przyszła od 
urzędu z Ożarowa. – Przed-
stawiciele miasta partnerskie-
go Ożarów Mazowiecki na czele 
z Burmistrzem Pawłem Kanc-
lerzem, Przewodniczącym Ra-
dy Miejskiej Andrzejem Cichalem 
oraz Wiceprzewodniczącym Ra-
dy Miejskiej Lechem Toruszew-
skim przekazali strażakom z OSP 
Brusy 10 pił łańcuchowych (o róż-
nej mocy), 6 łańcuchów, 12 szt. 
plandek, młotki, gwoździe oraz 
toporki. Dziękujemy bardzo za 
nieocenioną pomoc – czytamy 

we wpisie na Facebooku miasta 
i gminy Brusy. 

Strażacy z Ożarowa Mazowiec-
kiego postanowili zorganizować 
zbiórkę, która będzie trwać do 
końca sierpnia. Pomóc może każ-
dy z nas, wystarczy tylko odrobina 

dobrych chęci. Co potrzeba? Oto 
lista: sprzęt AGD, latarki, koce, 
baterie, pościel, kołdry, ręczniki, 
jednorazowe naczynia i sztućce, 
ręczniki kuchenne, płyny do na-
czyń, worki na śmieci, środki hi-
gieny osobistej, suchy prowiant, 

woda do picia, łańcuchy do pił 
spalinowych, olej do smaro-
wania łańcuchów, rękawiczki 
robocze, plandeki do przykry-
cia dachów, folia do przykrycia 
dachów, młotki, grabie, łopaty, 
taczki, piły spalinowe do drewna, 

agregaty prądotwórcze, artykuły 
do prac budowlanych, gwoździe 
i inne narzędzia.

W razie pytań należy kontakto-
wać się naczelnikiem OSP Jaro-
sławem Rasińskim dzwoniać pod 
numer telefonu: 504-277-332. [SD]

Strażacy pomagają partnerskiej gminie 
dotkniętej anomaliami pogodowymi

Brusy to partnerska gmina Ożarowa 
Mazowieckiego dotknięta nawałnicą 
jaka przeszła przez województwo 
pomorskie.

R E G I O N
Mieszkanka naszego 
regionu walczy  
z bezwzględną 
chorobą – rakiem jelita 
grubego. Niestety sześć 
przebytych chemioterapii 
nie dało odpowiedniego 
efektu. Potrzebne  
jest leczenie 
nierefundowane, którego 
koszt jest znaczny.

W 2016 roku do-
wiedziałam się 
o swojej choro-
bie. Przez ten rok 

przeszłam 6 różnych chemiote-
rapii. Niestety żadna z nich nie 
zadziałała. To co może przedłu-
żyć mi życie to leczenie nierefun- 

dowane. Koszt jednej dawki to 
5610 zł, a takich dawek muszę 
przyjąć 2 w miesiącu – opisuje 
Katarzyna Cieloch.

Wstępnie trzeba zaaplikować 
cztery takie dawki. Wtedy okaże 
się czy leczenie przynosi efek-
ty. – Liczę na to, że tak, a wtedy 
już na stałe będę musiała przyj-
mować lek 2 razy w miesiącu. 
W związku z tym, że leczenie 
jest nierefundowane to za każdy 
mój pobyt w szpitalu, za każde 
badanie będę musiała zapłacić 
– informuje Katarzyna.

Jak pomóc? Wystarczy otwo-
rzyć przeglądarkę internetową, 
wpisać ten adres: www.zrzut-
ka.pl/25csc6. To strona funda-
cji, za której pośrednictwem 
zbierane są pieniądze. [SD]

Katarzyna potrzebuje 
pomocy!

 Swewryn Dębiński 

M I L A N Ó W E K
Strażacy ochotnicy  
z Milanówka odzyskali 
skradziony kilka dni temu 
sprzęt, choć niekompletny. 
Sprawca porzucił  
rzeczy w krzakach.

J ak poinformowali nas stra- 
żacy z OSP Milanówek w nocy 
z 19 na 20 sierpnia skradzio- 
no im sprzęt specjalistycz- 

ny do ratowania życia – m.in. tor- 
bę medyczną z pełnym wypo-
sażeniem i lekami, strażacki  
sprzęt specjalistyczny, czyli mun- 
dur, hełm, buty i osobisty sprzęt 
ratowniczy. Wszystko znajdo- 
wało się wewnątrz pojazdu jed-
nego z ochotniczych ratowni- 
ków, ponieważ planowano wy-
jazd do Rytla z pomocą. – Te  
rzeczy osobie cywilnej na nic się 
nie przydadzą, apeluję do su-
mienia sprawcy o zwrot rzeczy 
– apelowała Urszula Milczarek. 

Na szczęście sprzęt udało 
się odnaleźć. Sprawca porzucił 
torbę z wyposażeniem w krza-
kach. A do nas dotarła wiado- 
mość z podziękowaniami. – Ser-
decznie dziękuję wszystkim: 
strażaczkom i strażakom, ra-
towniczkom i ratownikom, in-
ternautkom i internautom oraz 
mass mediom za tak ogromne 
zaangażowanie w poszukiwaniu 

skradzionych mi rzeczy. Dzię-
ki Państwa apelom sprawca po-
rzucił poszukiwane przedmioty, 
które przez Panie Katarzynę 
i Sylwię zostały odnalezione (pi-
sownia oryginalna – przyp. red.) 

– napisała Urszula Milczarek 
z OSP Milanówek. 

Dodatkowo pani Urszula wy-
kazała się wyjątkowym zrozu-
mieniem dla sprawcy całego 
zamieszania. – W tym miejscu 
również chcę podziękować spraw-
cy kradzieży, że nie zniszczył 

przedmiotów i pozostawił je 
w miejscu możliwym do odnale-
zienia. Każdy ma prawo popełniać 
błędy, i każdy ma prawo dać so-
bie szansę na nowe życie. Spraw-
co zrobiłeś pierwszy dobry krok, 

umożliwiłeś znalezienie przed-
miotów, spróbuj zrobić postawić 
kolejny, stać się dobrym człowie-
kiem – na to nigdy nie jest za póź-
no – apeluje Urszula Milczarek. 

W tej sytuacji strażakom należą 
się duże słowa uznania. Oby jak 
najmniej takich zdarzeń!

 O
ch

ot
ni

cz
a 

St
ra

ż 
Po

ża
rn

a 
M

il
an

ów
ek

Złodzieja ruszyło sumienie?

Fa
ce

bo
ok

: S
tr

aż
 P

oż
ar

na
 O

SP
-O

ża
ró

w
 M

az
.

Na szczęście sprzęt udało się odnaleźć. 
Sprawca porzucił torbę z wyposażeniem 
w krzakach.
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G R O D Z I S K  M A Z .
Willa Niespodzianka  
– jeden z najcenniejszych 
budynków na terenie 
Grodziska Mazowieckiego 
nabiera blasku.  
I to dosłownie.  
W ostatnim czasie na 
wieżę budynku wrócił 
odnowiony dach.

N iespodzianka zo-
stała wybudowana 
w 1903 r. i pierwot-
nie pełniła funkcje 

domu letniskowego. Po bli-
sko 30 latach zmieniła właści-
ciela. Rodzina Chmielewskich 
sprzedała ją Maurycemu Frej-
dlichowi. Później mieszkała tu 
rodzina Wykuszów. Po wojnie 
w tym małym grodziskim „pa-
łacyku”mieściły się mieszka-
nia kwaterunkowe. Kilka lat 
temu Niespodzianka opusto-
szała. Gmina kupiła obiekt od 
prywatnych właścicieli i już od 
tego momentu ruszyły przygo-
towania do remontu.

Obiekt jest modernizowany 
przez gminę, która chce przy-
wrócić świetność willi. Przez 
kilka miesięcy Niespodzianka 
straciła swój charakterystycz-
ny element. Oczywiście chodzi 
tu o dach. Ten musiał przejść 
renowacje. – Zadaszenie wieży 

ściągnęliśmy dźwigiem. Kon-
strukcja była remontowana na 
„dole”, uznaliśmy że taka tech-
nologia będzie najlepsza – mó-

wi nam Urszula Chrzanowska, 
naczelnik Wydziału Przygo-
towania Inwestycji i Fundu-
szy Zewnętrznych.

W ostatnich dniach wyre-
montowany dach wrócił na 
swoje miejsce i ponownie zdo-
bi willę. Place remontowe na-
dal trwają.

Według zapewnień wykonaw-
cy Niespodzianka ma być gotowa 
jeszcze w tym roku, choć termin 
zakończenia robót zgodnie z za-

pisami umowy to marzec przy-
szłego roku. Jeśli optymistyczny 
scenariusz się sprawdzi, to jest 
szansa, że Niespodzianka zostanie 
oddana do użytku w sylwestro-
wą noc. A to wydarzenie zgodnie 
z wcześniejszymi planami uświet-
ni ślub wybranej pary, którego  
udzieli sam burmistrz. [AS]

Niespodzianka pięknieje w oczach
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Jak zapewnia wykonawca 
Niespodzianka ma być gotowa jeszcze 
w tym roku, choć według umowy 
termin końca prac to marzec 2018 r.

P I Ł K A  N O Ż N A
Znicz Pruszków doznał 
drugiej porażki na 
własnym stadionie.  
Tym razem z kompletem 
punktów z Bohaterów 
Warszawy wyjechała  
Stal Stalowa Wola.

Żółto-czerwoni zaczęli 
sezon od dwóch pora-
żek – 1:2 z Gwardią Ko-

szalin i 0:1 z MKS Kluczbork. 
Przebudzenie przyszło w 3. ko-
lejce. Znicz na własnym boisku 
uporał się z Gryfem Wejhero-
wo. Wywalczony w końcówce 
remis z Błękitnymi Stargard 
Szczeciński (1:1) pokazał, że pił-
karze Znicza walczą do ostat-
nich minut. W 5. kolejce do 
Pruszkowa przyjechała Stal Sta-
lowa Wola, która w tym sezonie 
jeszcze nie wygrała. Pierwsza 
połowa nie przyniosła bramek. 
Za to w drugiej części piłkarze 
wzięli się za strzelanie. Z tym, 
że większą skutecznością wy-
kazali się goście. Ostateczny 
cios Zniczowi zadał Grzegorz 
Janiszewski, który w zeszłym 
sezonie grał przy Bohaterów 
Warszawy. Bramka Mateusza 
Stryjewskiego na otarcie łez.

Po 5. kolejkach Znicz zaj-
muje 15. miejsce w II lidze. 
Znicz Pruszków – Stal Stalo-
wa Wola 1:3 (0:0). Stryjewski 
90' – Trubeha 62', Gębalski 84', 
Janiszewski 88'. [JM]

Trzecia  
porażka Znicza

G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K IR A S Z Y N
Na ul. Starowiejskiej w Sękocinie 
(gmina Raszyn) samochód wjechał 
do rowu. W pojeździe znajdowało 
się dwóch pijanych mężczyzn. Żaden 
nie przyznał się do prowadzenia auta 
pod wpływem alkoholu. –  24 sierp-
nia o 7.30 otrzymaliśmy zgłoszenie, 
że na ul. Starowiejskiej w Sękocinie 

samochód marki Jaguar wpadł do ro-
wu. Podróżowali nim 20 i 21-latek. 
Mężczyźni znajdowali się pod wpły-
wem alkoholu, mieli ponad 1,5 promi-
la. Nie chcą jednak powiedzieć, który 
z nich kierował pojazdem – mówi nam 
podkom. Karolina Kańka, rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej Policji  

w Pruszkowie. Sprawą będzie wy-
jaśniana, ale najpierw trzeba nieco 
poczekać... – Mężczyźni zostali za-
trzymani i trafili do aresztu. Gdy wy-
trzeźwieją zostaną przesłuchani. Nie 
doszło do uszkodzenia mienia ani ele-
mentów infrastruktury drogowej – 
tłumaczy podkom. Kańka. [JM] 

Wjechali do rowu,  
kto kierował?
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Już 1 września na łamach Gazety 
WPR i portalu WPR24.pl ukaże się 
Dodatek Edukacyjny. Zapraszamy 
do współpracy wszystkich, którzy 
ze swoją ofertą chcą trafić do osób 
planujących kontynuację nauki oraz 
tych, którzy szukają dalszej ścież-
ki edukacji. Wrzesień to dla wielu 

osób czas poważnych decyzji doty-
czących szkoły i kariery. Wiele osób 
właśnie teraz decyduje się na wybór 
uczelni wyższej i kierunku studiów. 
Dotyczy to zarówno młodzieży, jak  
i dorosłych, którzy chcą powrócić  
w „szkolne ławy” by poszerzać kwa-
lifikacje. Do współpracy i reklamy 

w Dodatku zapraszamy wszystkie 
firmy, które chcą swoją ofertę za-
prezentować w 30-tysięcznym na-
kładzie Gazety WPR i na portalu 
WPR24.pl (1,5 mln odsłon w mie-
siącu). Więcej informacji Grupa WPR 
tel. 22 758 77 88, e-mail do biura re-
klamy: reklama@wprmedia.pl. [Red.] 

Zareklamuj się  
w Dodatku Edukacyjnym 

Reklama
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Zostań opiekunką seniorów 
w Niemczech i Anglii 

Skontaktuj się z nami: 
506 289 039
Warszawa, ul. Brzeska 2

PRACA Z SZACUNKIEM  
I Z BONUSEM 100 EURO

Reklama

K A N I E
15 sierpnia w Kaniach 
doszło do tragicznego 
w skutkach wypadku 
samochodowego.  
W wyniku czołowego 
zderzenia dwóch 
pojazdów śmierć poniósł 
35-letni kierowca.

Do wypadku do-
szło gdy kierowca 
BMW serii 3 jadąc 
z Grodziska w kie-

runku Pruszkowa wypadł na 
łuku ze swojego pasa ruchu 
i uderzył w jadące z naprze-
ciwka BMW serii 7. 35-latek ja-
dący ostatnim z wymienionych 
pojazdów zginął na miejscu. 
Natomiast 26-letni kierowca 
„trójki” trafił do szpitala, jego 
życiu nie zagraża niebezpie-
czeństwo. Jak podaje policja 
w chwili zdarzenia był trzeźwy.

Świadków tego zdarzenia 
poszukuje żona tragicznie 
zmarłego mężczyzny. – W dniu 

15.08.2017 spotkała mnie oraz 
dwoje moich malutkich dzie-
ci niewyobrażalna tragedia. 
W wypadku samochodowym 
zginął mój cudowny mąż, naj-
lepszy tatuś jakiego mogłabym 
sobie tylko wyobrazić dla mo-
ich dzieci. Do wypadku doszło 
dnia 15.08.2017 nad ranem, naj-
prawdopodobniej koło godziny 
4.00 na drodze między Prusz-
kowem a Kaniami, koło Loreala 
(pisownia oryginalna – przyp. 
Red.) – informuje we wpisie na 
Facebooku Anna Zacharska. 

I prosi o pomoc w odna-
lezieniu świadków tego zda-
rzenia: – Jeżeli jest wśród Was 
bezpośredni świadek wypad-
ku (osoba, która bezpośred-
nio widziała zdarzenie) bardzo 
proszę, błagam o kontakt na 
Facebooku. Wierzę, że uda mi 
się takiego człowieka znaleźć. 
To jedna z niewielu rzeczy 
w jakie jeszcze wierzę. [SD]

Poszukiwani 
świadkowie 
wypadku  
w Kaniach 
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N A D A R Z Y N
Wielkie święto w Parolach. 
Mnóstwo atrakcji  
i gwarantowana  
wspaniała zabawa.  
27 sierpnia odbędzie się 
otwarcie nowego  
obiektu świetlicy 
Nadarzyńskiego  
Ośrodka Kultury.

Do historii przeszedł 
stary budynek po 
sklepie. Jeszcze kilka 
lat temu pełnił rolę... 

świetlicy, jednak problemem były 
jego niewielkie rozmiary. Teraz 
to tylko wspomnienie. W koń-
cu mieszkańcy Parol będą mo-

gli spotykać się i organizować 
ważne wydarzenia w komfor-
towych warunkach.

Pierwsze kroki na drodze 
do budowy świetlicy rozpo-
częto trzy lata temu. W kwiet-
niu 2016 roku wmurowano 
kamień węgielny pod obiekt, 
który rósł w oczach. Miesz-
kańcy czekali na szczęśliwy fi-
nał prac. Na wiosnę inwestycja 
została zgłoszona do odbioru. 
W jednokondygnacyjnym bu-
dynku z poddaszem nieużyt-
kowym znajduje się duża sala 

o powierzchni ponad 181 m kw 
wraz z zapleczem kuchennym. 
Dzieci będą miały do dyspozy-
cji dwa pomieszczenia. Z kolei 
dla rady sołeckiej i Koła Gospo-
dyń Wiejskich przewidziano  
salę o powierzchni 24,2 m kw.

Z efektami inwestycji miesz-
kańcy Parol będą mogli zapo-
znać się w najbliższą niedzielę 
27 sierpnia o 15.00. Uroczy-
ste otwarcie nowej świetlicy 
zostanie wzbogacone o licz-
ne atrakcje. Program imprezy 
pęka w szwach, a więc każ-
dy znajdzie coś dla siebie. Na 
dzieci będą czekać dmuchań-
ce, gigantyczne bańki, malowa-
nie buziek. Nie może zabraknąć 

akcentu sportowego w posta-
ci wyścigowych, futbolowych 
i tanecznych zmagań z Budda 
Play. Zaprezentuje się również 
szkółka piłkarska dla dzieci Mi-
lan Sport. Do uszu zebranych 
dopłynie muzyka zespołu Mo-
ribaya. Uczestnicy będą mo-
gli również śpiewać z aktorką 
i piosenkarką Ewą Konstan-
ciak. W programie także eks-
perymenty fizyczno-chemiczne 
z Juniorem Odkrywcą i pyszno-
ści przygotowane przez panie 
z KGW z Parol. [JM]

Świetlica gotowa, 
czas na otwarcie
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G R O D Z I S K  M A Z .
18 sierpnia nastąpiło 
oficjalne otwarcie centrum 
dystrybujcji H&M  
w Grodzisku Mazowieckim. 
W firmie ma powstać  
około 500 miejsc pracy.

H&M to dobrze wszyst-
kim znana szwedz- 

ka firma odzieżowa, która swoją 
siedzibe ma w Sztokholmie. Od 
wielu lat podbija rynek ubranio-
wy. Jakiś czas temu na celowniku 
firmy znalazł się Grodzisk Mazo-
wiecki. To tutaj H&M zdecydo-
wało się wybudować centrum 
dystrybucyjne, które dokładnie 
mieści się przy ul. Chemicznej. 
Realizacją inwestycji zajęło się 
Panattoni Europe. 

O komentarz w sprawie 
otwarcia tak dużej hali popro-
siliśmy burmistrza gminy. Jakie 
będą korzyści dla Grodziska po 
otwarciu centrum dystrybucji 
H&M? – Bardzo wymierne. 500 
miejsc pracy, z tego spora część 
to mieszkańcy Grodziska. By-
łem na otwarciu i mieszkańcy 

Centrum dystrybucji H&M 
w Grodzisku otwarte

podchodzili do mnie, dzięko-
wali, że dzięki temu mają teraz 
pracę. Część osób zrezygno-
wała z dojeżdżania do pracy 
w Warszawie i będzie praco-
wała w H&M. To prestiżowa 
firma, a dzięki takim markom 
gmina zawsze zyskuje. I bardzo 
ważna rzecz, myślę, że najważ-
niejsza. To jest 4 hektary pod 
dachem, co oznacza dla nas 
około miliona złotych podatku 
rocznie – mówi Grzegorz Be-
nedykciński, burmistrz Gro- 
dziska Mazowieckiego.

To obiekt o powierzchni 30 tys. 
m kw., podzielony na część ma-
gazynową i socjalno-biurową. 
Przy jego budowie wykorzysta-
no ekologiczne materiały. Wy-
bór lokalizacji padł na Grodzisk 
ze względów komunikacyjnych 
– bliskie połączenie z autostra-
dą A2 i jednocześnie ze stolicą. 
Dzięki temu towary w szybki 
i skuteczny sposób będą mogły 
dotrzeć do innych ważnych ośrod 
ków w kraju. Lokalizacja umożli- 
wia również sprawną realizację  
wysyłek zagranicznych. [SD]

Brusy to 
partnerska 
gmina Ożarowa 
Mazowieckiego 
dotknięta 
nawałnicą jaka 
przeszła przez 
województwo 
pomorskie.

W jednokondygnacyjnym budynku  
z poddaszem nieużytkowym  
znajduje się duża sala o powierzchni 
ponad 181 m kw.
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Koleje Mazowieckie poinformowały, że 
w związku z pracami modernizacyjny-
mi na linii 447 pasażerowie mogą doko-
nać zwrotu biletów okresowych. Mowa 
oczywiście o biletach całkowicie niewy-
korzystanych lub częściowo wykorzy-
stanych. Wszystko wiąże się z wielką 
modernizacją na kolei, która rozpocznie 

się już 3 września. Jak informuje prze-
woźnik: – W odstępstwie od termi-
nów wskazanych w § 14 Regulaminu 
odprawy oraz przewozu osób, rzeczy 
i zwierząt przez „Koleje Mazowiec-
kie – KM” podróżni, którzy rezygnu-
ją z przejazdów pociągami KM, mogą 
dokonać zwrotu biletów okresowych: 

tygodniowych, dwutygodniowych, 
miesięcznych i kwartalnych, zakupio-
nych najpóźniej 2 września 2017 r. 
i ważnych na przejazdy w dniu 3 wrześ-
nia 2017 r. i później – czytamy na stro-
nie KM. Koszty zwracane są bez po-
trącenia odstępnego. Zwrotów doko-
nuje Wydział Kontroli Dochodów. [SD] 

W związku z remontem 
kolejarze zwrócą za bilety 

Reklama

PRUSZKÓW
UL. KRASZEWSKIEGO 41

facebook.com/galeriastyle
TEL. 600 924 925

B R W I N Ó W
Wielkimi krokami 
zbliżają się brwinowskie 
dożynki. Już 26 sierpnia 
na scenie zaprezentuje 
się zespół Bayer Full. 
Ale to tylko jedna 
z wielu atrakcji.

R ok temu mieszkańcy 
gminy Brwinów ba-
wili się przy prze-
bojach grupy Boys. 

Teraz na scenie zaprezentu-
je się inny legendarny zespół 
disco polo. Bayer Full istnie-
je od 1984 roku i w tym czasie 
sprzedał ponad 16 milionów 
płyt! Liderem zespołu jest 
Sławomir Świerzyński. Naj-
popularniejsze piosenki z re-
pertuaru Bayer Full to m.in. 
„Majteczki w kropeczki”, „Ser-
ca dwa”, „Żono moja”, „Wszy-
scy Polacy to jedna rodzina” 
czy „Wiatr miłości”. Miesz-
kańcy Brwinowa będą mogli 
usłyszeć te i inne przeboje ze-
społu o 20.00.

Poczuć smak zabawy będzie 
można już od 17.00, kiedy na 
działce przy ul. Piłsudskiego 
w rejonie ul. Dworskiej od-
będzie się oficjalne powita-
nie. Na uczestników dożynek 
czekają liczne animacje ru-
stykalne na łące m.in. ma-
sło z dżemem, palce lizać, 

ziołowe love czy kłosy we wło-
sy. Z pewnością dla wielu osób 
będzie to ciekawe doświad-
czenie, które pozwoli poczuć 
klimat wsi. Rzecz jasna na do-
żynkach nie może zabraknąć 
konkursu na najpiękniejszy 
wieniec. Laureatów pozna-
my o godz. 19.00. A później 
na scenie zaplanowano ani-
macje dla dzieci.

Dożynki to wspaniała oka-
zja do zabawy i tańca. Orga-
nizatorzy zadbali o muzyczną 
stronę imprezy. Gwiazdą wie-
czoru będzie wspomniany 
już Bayer Full, ale wcześniej 
(18.00) na scenie zaprezentuje 
się Beltaine.  Polski folkowy 
zespół powstał w 2002 roku 
i inspirację czerpie z muzy-
ki Irlandii, Szkocji oraz Bre-
tanii. O 21.00 kolejna porcja 
disco polo za sprawą zespołu 
MaSza. Mieszkańcy Brwino-
wa będą mogli usłyszeć takie 
przeboje jak: „Słodka kotka” 
czy „Ze mną bądź”. Całość 
zwieńczy występ zespołu No 
i dobrze, który zaplanowano 
na 21.30. Doświadczeni mu-
zycy czerpią z różnych gatun-
ków: pop, blues, rock, funk, 
jazz i muzyka klasyczna.

Zwieńczeniem brwinowskich 
dożynek będzie msza św., która 
odbędzie się 27 sierpnia o 10.30 
w kościele pw. św. Floriana. [JM]

Bayer Full wystąpi na 
dożynkach w Brwinowie
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 Seweryn Dębiński 

P R U S Z K Ó W
Mamy ważną informację 
dla kierowców! 
Na ten weekend 
zostanie zamknięty 
niewielki fragment 
al. Wojska Polskiego 
w Pruszkowie. 
Wszystko przez 
planowaną wymianę 
nawierzchni przejazdu 
kolejowego należącego 
do WKD. 

P odczas przeglądania 
dokumentacji prze-
targowej dotyczącej 
remontu toru nr 2 na 

linii WKD natknęliśmy się na 
intrygujący zapis. A brzmi on: 
„wykonanie na linii 512 naprawy 
nawierzchni przejazdu kolejo-
wego w km 1,369 typu Mirosław 
Ujski wraz z stabilizacją toru 
w km 1,319 do 1,419 Pruszków 
al. Wojska Polskiego”. 

Zastanawialiśmy się czy jest 
to związane z wymianą zapad-
niętego przejazdu kolejowego 
w ciągu linii nr 512, czyli tzw. 
żeberka. Tor przecina m.in. al. 
Wojska Polskiego (na wysoko-
ści skrzyżowania z ul. Planto-
wą). Wobec tego postanowiliśmy 
zapytać o to WKD. – Inwestycja 
jest zadaniem towarzyszącym 

przeprowadzonej komplekso-
wej naprawie toru nr 2 na szlaku 
linii kolejowej nr 47 i obejmuje 
wymianę istniejącej nawierzch-
ni przejazdu kolejowego zloka-
lizowanego w ciągu al. Wojska 
Polskiego w Pruszkowie (DW719) 
na nawierzchnię typu „Mirosław 
Ujski” – mówi nam Krzysztof 
Kulesza, rzecznik prasowy WKD. 

I dodaje: – Tego typu na-
wierzchnię zyskały w ubiegłym 
roku w ramach modernizacji 
przejazdów kolejowych trzy 
obiekty: w ciągu ul. Regul-
skiej w Regułach (p.o. Reguły), 
w ciągu ul. Dolnej w Pruszko-
wie (p.o. Malichy) oraz w cią-
gu ul. Sadowej w Pruszkowie 
(osiedle Tworki).

Na czas remontu przeprawa 
musi zostać wyłączona z ruchu. 
Zatem chyba nie musimy do-
dawać, że oznacza to kolejne 
utrudnienia drogowe w Prusz-
kowie... Zamknięcie przejaz-
du wymaga wyłączenia z ruchu 
fragmentu al. Wojska Polskie-
go. Roboty rozpoczną się w pią-
tek (25 sierpnia) o godz. 22.00 
i potrwają cały weekend, bo 
kierowcy al. Wojska Polskiego 
będą mogli znów przejechać 
w niedzielę wieczorem, około
godz. 22.00.

Na czas zamknięcia został 
wytyczony objazd ulicami Po-
wstańców i Plantową.
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Wyremontują przejazd kolejowy, 
zamkną Wojska Polskiego

G R O D Z I S K  M A Z .
Zespół VBC TLC Weiz wybrał 
Grodzisk Mazowiecki jako 
miejsce przygotowań do 
nadchodzącego sezonu. 
Siatkarze austriackiej 
drużyny będą trenować
 w hali przy ul. Westfala 
na przełomie sierpnia 
i września.

Ekipa z Weiz będzie mia-
ła zapewnione komfor-
towe warunki. Dobra 
baza sportowa, a oprócz 

treningów zawodnicy będą mogli 
poznać uroki Grodziska. – Współ-
pracujemy z gminą Weiz. Często 

Drużyna z Austrii będzie trenowała w Grodzisku
następują wymiany między samo-
rządami. Mamy okazję się obser-
wować i brać przykład z naszych 
doświadczeń, w tym przypadku na 
polu sportowym – przedstawia Pa-
weł Pieniążek, prezes UKS Sparta 
Grodzisk Mazowiecki.

W poprzednim sezonie VBC 
TLC Weiz zajął 7. miejsce w fazie 
zasadniczej w lidze. Następnie eki-
pa rywalizowała w fazie play out, 
gdzie okazała się najlepsza wygry-
wając pięć z sześciu spotkań. Ale 
już musi myśleć o kolejnym se-
zonie. – Ekipa z Austrii w ramach 
mikrocyklu treningowego przyje-
dzie do Grodziska, gdzie na prze-
łomie sierpnia i września będzie 

trenowała przez pięć dni. Oprócz 
zajęć zawodnicy zwiedzą nasze 
miasto. Austriacy mają zaplano-
wane również mecze sparingowe 
z MOS-em Wola i naszą drużyną 
– mówi Pieniążek.

Z obecności ekipy z Weiz będą 
mogli czerpać gracze grodziskiej 
Sparty. – Liczę, że będzie to dla 

nas atrakcyjny element przygoto-
wań do sezonu w III lidze. Mecz 
z ekstraklasową drużyną da nam 
wiele. W perspektywie czasu liczę 
na rewanż i zaproszenie do We-
iz. Co do obecności Austriaków 
w Grodzisku, będziemy podpa-
trywać ich treningi i rozwiąza-
nia jakie stosują. Trzeba czerpać 
od lepszych. My w nadchodzącym 
sezonie mierzymy w górną część 
tabeli – tłumaczy prezes Sparty.

VBC TLC Weiz zawita do Gro-
dziska 30 sierpnia. Spotkania 
sparingowe zostaną rozegrane 
1 i 2 września odpowiednio o 17.00 
i 16.00. Wstęp na halę przy ul. West-
fala 3a jest bezpłatny. [JM]
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Wielki remont na kolei coraz bliżej
 Anna Sołtysiak 

R E G I O N
Dokładnie 3 września 
ma wystartować remont 
linii kolejowej numer 
447 między Grodziskiem 
Mazowieckim a Warszawą 
Włochy. Przez 12 miesięcy 
podmiejska linia kolejowa 
będzie nieczynna.

O tym, że remonty 
na kolei są uciążli-
we podróżni prze-
konali się już nie 

raz. Modernizacja torowiska na 
przystankach w Warszawa Wło-
chy, Warszawa Ursus, budowa 
nowego przystanku Warszawa 
Ursus Niedźwiadek, czy reali-
zowana ostatnio modernizacja 
linii dalekobieżnej Łódź–Warsza-
wa nie raz odbijały się „czkawką” 
pasażerom Kolei Mazowieckich 
i Szybkiej Kolei Miejskiej. 

Koniec awarii...
Przed nami kolejny i dodatkowo 
niezwykle ważny remont. Chodzi 
o modernizację linii kolejowej nr 

447, czyli grodziskiej linii pod-
miejskiej. Na 22 kilometrowym 
odcinku wymienione zosta-
ną tory, sieci trakcyjne, wyre-
montowane zostaną perony, 
modernizacje przejdą przejścia 
podziemne, pojawi się również 
nowa stacja, tunel, przeprawy 
pod torami. Wszystko po to by 
korzystanie z pociągów było mil-
sze i przyjemniejsze, a przede 

wszystkim po to by skończyły 
się ciągłe awarie infrastruktu-
ry kolejowej. Praktycznie nie ma 
dnia, by na stronach przewoźni-
ków nie pojawiły się informacje 
o opóźnieniach, odwołanych po-
ciągach czy ruchu wahadłowym 
składów. Nie ma znaczenia po-
goda: czy deszcz, czy słońce. Po-
dróżni przyznają, że korzystanie 

będzie zamknięta tylko przez  
12 miesięcy. Najwrażliwsze pra-
ce zostaną wykonane prawie 
o 1,5 roku szybciej niż plano-
wano – zapewniają kolejarze.

Wiele niewiadomych
Choć do zamknięcia linii po-
zostało zaledwie kilka dni to 
pozostało jeszcze wiele nie wia-
domych. Dotyczy to ważnych dla 
podróżnych kwestii, m.in. ho-
norowania Warszawskiej Karty 

Miejskiej w pociągach Warszaw-
skiej Kolei Dojazdowej. Chodzi 
o możliwość dojazdu do Prusz-
kowa, dziś WKM jest honorowa-
na tylko do przystanku w Opaczy. 

W dodatku komunikacja za-
mieściliśmy najważniejsze in-
formacje dotyczące zamknięcia 
linii kolejowej, organizacji komu-
nikacji zastępczej i komunikacji 
miejskiej w Pruszkowie oraz naj-
ważniejszych inwestycji. Zachę-
camy do lektury.
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akz kolei to ruletka: pociąg przy-
jedzie lub nie. Kolejarze zapew-
niają, że ta ruletka się skończy 
tuż po remoncie. 

Roboty trwają
Wcześniej czekają nas jednak 
utrudnienia. Prace na linii 447 już 
ruszyły. Widać to w Milanówku, 
Piastowie, Warszawie Ursus czy 
Warszawie Włochy. Ciężki sprzęt 

pojawił się również w rejonie 
przejazdu kolejowego w ciągu 
ul. Przejazdowej na pograniczu 
Pruszkowa i Parzniewa. Tam po-
wstaje nowy przystanek kolejowy.

Wrześniowa zmiana
Kluczowy etap modernizacji li-
nii podmiejskiej zaplanowano 
od września. Zmiany łączą się 

z wprowadzeniem zastępczej 
komunikacji autobusowej na  
12 miesięcy. Właśnie we wrze-
śniu podmiejska linia kolejowa 
zostanie zamknięta. To właśnie 
teraz wykonawca przystąpi do 
gruntownej przebudowy torów, 
sieci trakcyjnej, urządzeń stero-
wania ruchem kolejowym i infra- 
struktury pasażerskiej. Wstrzy- 
manie ruchu na linii umożliwi 
skrócenie czasu modernizacji  
z 31 do 22 miesięcy. – Realnie linia 

Kluczowy etap modernizacji linii 447 
zaplanowano od września. Zmiany 
łączą się z wprowadzeniem zastępczej 
komunikacji autobusowej na 12 miesięcy 
i zamknięciem linii dla pociągów.

P R U S Z K Ó W
Jak wiadomo, kolejarze 
planują dużą modernizację 
linii podmiejskiej nr 447. 
W jej ramach „stara” 
część podziemnego 
przejścia przy dworcu 
PKP w Pruszkowie będzie 
przebudowana. Oznacza to 
zamknięcie tunelu na rok. 
Pojawia się pytanie:  
Jak dostaniemy się  
na drugą stronę miasta? 
 

P odczas poprzedniej 
modernizacji, która 
dotyczyła linii daleko-
bieżnej wybudowano 

nowy fragment przejścia pod-
ziemnego pod torami. Połączył 
on centrum z północną częścią 
miasta od strony ul. Waryńskie-
go. Do użytku został oddany 
w 2015 r. Teraz przejście ponow-
nie trzeba będzie zamknąć i to 
na rok. Powód? „Stary” odcinek 
musi zostać pogłębiony i „zrów-
nany” z nowym.

Dlaczego kolejarze nie prze-
prowadzili tej inwestycji „za jed-
nym zamachem”? – Stara część 
tunelu, pod linią aglomeracyj- 
ną, zostanie przebudowana w ra- 
mach planowanej moderniza-
cji, związanej z pracami na linii 
447. Wcześniej wykonano zakres 
prac związanych z linią nr 1. 
Finansowanie i realizacja prac 
przewidywały roboty w osobnych 
projektach (linia nr 1 z POIiŚ, na-
tomiast 447 z CEF) – odpowiada 
Karol Jakubowski z zespołu pra-
sowego PKP PLK.

Jak wspominaliśmy, przejście 
w Pruszkowie zostanie zamknięte 
na rok. Trudno nam było wyobra-
zić sobie alternatywny sposób 
przedostania się na drugą stro-

nę miasta, ponieważ kolejarze 
zlikwidowali kładkę nad tora-
mi. Okazuje się, że spółka PKP 
PLK wpadła na pewien pomysł... 

Zamkną przejście w Pruszkowie

Wykonawca robót budowlanych ma 
obowiązek zapewnienia tymczasowego, 
bezpiecznego przejścia przez tory  
w poziomie szyn. Będzie to przejście 
przed stacją Pruszków od strony 
Warszawy. Zostanie zabezpieczone 
rogatkami i będzie obsługiwane  
przez dróżnika 

R E G I O N
Zamknięcie linii 
kolejowej 447 zbliża 
się wielkimi krokami. 
W przygotowaniu są 
już zastępcze linie 
autobusowe, które  
mają dowozić pasażerów 
do stolicy. Kto obsłuży  
te linie?

Z a organizację komu-
nikacji zastępczej na 
czas zamknięcia linii 
kolejowej nr 447 mię-

dzy Grodziskiem Mazowieckim 
a Warszawą Włochy odpowia-
dają: Koleje Mazowieckie oraz 
Zarząd Transportu Miejskiego. 

Dziś wiadomo już kto ob-
służy linie autobusowe, które 
nadzorować będzie warszawski 
ZTM. Chodzi o wzmocnienie li-
nii 717 z Piastowa do Warszawy 
Zachodniej oraz obsługę linii 
zastępczej z Pruszkowa rów-
nież do Warszawy Zachodniej 
(dworzec kolejowy). Przetarg 
na roczną obsługę obu wspo-
mnianych linii wygrał PKS Gro-
dzisk Mazowiecki. 

Jednak to nie jedyne linie za-
stępcze. Połączenia autobusowe 

Milanówek – Grodzisk, Gro-
dzisk – Warszawa Zachodnia, 
Brwinów – Warszawa Zacho- 
dnia. Wszystkie linie mają kur-
sować przez siedem dni w tygo-
dniu, a w godzinach szczytowych 
w dni robocze nawet co 10 mi-
nut. Za te połączenia odpo-
wiadają Koleje Mazowieckie. 
Przewoźnik kolejowy poznał 
już oferty złożone przez zain-
teresowane obsługą linii auto-
busowych firmy. Wpłynęły trzy 
propozycje, najniższą złożyło 
konsorcjum Transport and In-
frastrukture Management oraz 
Linie Autobusowe Luz (blisko  
28 mln zł), nieco drożej (31,1 mln zł) 
swoje usługi wycenił Polonus. 
Najwyższą ofertę złożyła firma 
Europa Express City: 35,5 mln zł.

Choć KM oferty poznało pod 
koniec lipca to do dziś nie wy-
brano firmy, która ma się za-
jąć obsługą linii autobusowych. 
Koleje Mazowieckie powinny 
się spieszyć bowiem auto-
busy mają wyjechać na ulice 
już 3 września. Jeśli uczestni-
cy przetargu złożą odwołania 
od wyniku przetargu, to ko-
munikacja może nie wyjechać 
na ulice na czas. [AS]

Kto obsłuży zastępcze 
linie autobusowe?

– Wykonawca robót budowlanych 
ma obowiązek zapewnienia tym-
czasowego, bezpiecznego przej-
ścia przez tory w poziomie szyn. 
Będzie to przejście przed stacją 

Pruszków od strony Warszawy. 
Zostanie zabezpieczone rogat-
kami i będzie obsługiwane przez 
dróżnika – mówi Jakubowski.

Wizja ta wydaje się być prze-
rażająca, zwłaszcza, że miesz-
kańcy będą musieli przechodzić 
przez dalekobieżną linię nr 1, po 
której z dużą prędkością porusza 
się Pendolino. Ale przedstawi-
ciel Karol Jakubowski uspoka-
ja: – Przejście na drugą stronę 
torów otworzymy w momencie 
jak nie będzie przejeżdżał żaden 
pociąg. Będzie ono wykonane 
w jednej płaszczyźnie i dostępne 
dla wszystkich, także dla osób 
niepełnosprawnych oraz matek 
z dziećmi w wózkach.

Co prawda kładka nad tora-
mi była stara i wysłużona, ale 
czemu nie mogła pozostać do 
momentu gdy zmodernizowane 
zostanie przejście podziemne? 
Tego typu przejścia funkcjonują 
do dziś i daleko nie trzeba szu-
kać. Jedna kładka jest w okoli-
cy ul. Majowej w Pruszkowie, 
druga w Grodzisku Mazowiec-
kim. PLK mętnie się z tego tłu-
maczy. – Przebudowa linii nr 1 
zakładała zlikwidowanie sta-
rej, niedostosowanej dla osób 
niepełnosprawnych kładki nad 
torami i zastąpienie jej przej-
ściem pod torami z windami, 
które połączy dwie strony mia-
sta. Ponadto stara kładka ko-
lidowała z nowym układem 
torowym linii nr 1 – twierdzi 
Karol Jakubowski.

Gdy przejście zostanie odda-
ne do użytku podłoga oraz szyby 
wind będą w jednej płaszczyźnie. 
Wykonawca prac zainstaluje no-
we oświetlenie, a ściany zostaną 
pokryte warstwą antygraffiti. [SD]
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A U T O B U S Y
Na czas zamknięcia  
linii 447 zostanie 
uruchomiona autobusowa 
komunikacja zastępcza. 
Ta główna (poza liniami 
miejskimi) będzie  
składać się z pięciu  
linii. Szczegóły  
dotyczące kursowania 
zamieszamy poniżej.

O d 3 września więk-
szość podróżnych 
do swojej dyspozy-
cji będzie miała je-

dynie autobusową komunikację 
zastępczą. Kursujące dziś pocią-
gi Kolei Mazowieckich i Szyb-
kiej Kolei Miejskiej zastąpi pięć  
linii autobusowych. 

Mieszkańcy Piastowa do swo-
jej dyspozycji będą mieli dwie 
istniejące linie autobusowe 716 
i 717. Ta ostatnia zostanie wzmoc-
niona przez dodatkowe autobu-
sy. 717 w godzinach szczytu ma 
kursować co 7,5 minuty, nato-
miast poza szczytem co 15 min.  
Również linia 716 będzie kurso-
wać częściej w godzinach szczy-
towych co 20 min.

Podróżni z Pruszkowa do 
swojej dyspozycji będą mieli 
dedykowaną linię autobusową 
ZP. Autobusy będą zatrzymywać 
się na następujących przystan-
kach: w Pruszkowie – os. Sta-
szica, Jasna, Powstańców, PKP 
Pruszków, Kościuszki i dalej 
dopiero w Warszawie przy Ło-
puszańskiej, PKP WKD Al. Jero-
zolimskie. Koniec trasy to pętla 

autobusowa na Dworcu Zachod-
nim. W autobusach linii ZP obo-
wiązywać będzie taryfa biletowa 
ZTM. Dla podróżnych najważ-
niejsza jest jednak częstotliwość 
kursów. W dni robocze w szczy-
cie przewozowym autobusy bę-
dą odjeżdżać co 6 min, a poza 
szczytem co 10 min. W pozosta-
łe dni autobusy będą kursować 
co 10 – 15 min.

Linia ZB to linia autobusowa 
dedykowana gminie Brwinów. 
Jednak autobusy zatrzymają się 
również w Pruszkowie. Często-
tliwość w dni robocze to kur-
sy w szczycie co 10 min i poza 
szczytem co 15 min. W pozosta-
łe dni autobusy będą kursować 
co 30 min. W linii ZB będzie ho-
norowana taryfa obowiązująca 

w Kolejach Mazowieckich, a na 
odcinku Warszawa – Pruszków 
będzie można korzystać z bile-
tów ZTM. W Brwinowie autobusy 
zatrzymają się na przystan- 
kach: Armii Krajowej, PKP Brwi-
nów, w Pruszkowie przy Koś- 
ciuszki, Wojska Polskiego, przy 
pętli na os. Staszica, a w War- 
szawie przy Łopuszańskiej i PKP 
Al. Jerozolimskie.

Dwie pozostałe linie są de-
dykowane dla Grodziska. Linia 
ZG będzie stanowiła autobuso-
wy odpowiednik kolei. Autobusy 

będą zatrzymywać się w pobliżu 
przystanków kolejowych. Tary-
fa biletowa będzie taka sama jak 
w linii brwinowskiej (ZB). Kur-
sy linii ZG w dni robocze będą 
się odbywać co 15 min, a w dni 
świąteczne co 30 min. Uzupeł-
nieniem tej linii będą autobu-
sy linii ZM, które będą dowozić 
mieszkańców Milanówka do sta-
cji w Grodzisku Mazowieckim. 
Ta linia będzie funkcjonować tyl-
ko w czasie szczytów przewozo-
wych w dni robocze (5.00 – 8.00 
oraz 14.00 – 18.00).
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Zastępcze linie autobusowe 

Rozkłady jazdy poszczególnych linii autobuso-
wych znajdziecie na portalu wpr24.pl, pruszkow.
pl oraz na stronach przewoźników kolejowych.

Remont w linii 447 
w liczbach

43 tyle kilometrów torów  
zostanie wymienionych

22  tyle kilometrów sieci  
trakcyjnej przejdzie 
przebudowę

15  nowych rozjazdów  
na torowisku

  7  mostów i wiaduktów  
do przebudowy 

  5  przejść podziemnych  
przejdzie remont

  2  nowe przejścia  
dla pieszych 

  1  nowa przeprawa przez tory:  
tunel w Pruszkowie

  6  stacji i przystanków  
przejdzie modernizację

  1  przystanek zostanie 
wybudowany od podstaw: 
Parzniew

Pytania i uwagi na temat komunikacji 
należy zgłaszać do:

Koleje Mazowieckie ul. Lubelska 26,  
03-802 Warszawa, tel. 22 364 44 44 

Zarząd Transportu Miejskiego,  
ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa,  

tel. 19 155
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D R O G I
Tunel w ciągu ulic Działkowej 
i Błońskiej w Pruszkowie 
to jedna z inwestycji, która 
towarzyszy modernizacji  
linii kolejowej nr 447.  
Na budowę tej przeprawy 
z niecierpliwością czekają 
mieszkańcy.

K iedyś ul. Działkową 
i Błońską łączył prze-
jazd kolejowy na po-
ziomie torowiska. Tę 

przeprawę jednak zamknięto. 
I choć kilkaset metrów dalej wy-
budowano nowy przejazd w ciągu 
ul. Przejazdowej, to mieszkań-
cy od dawna narzekają na taką 
decyzję. I nie ma się co dziwić. 
Z przejazdu w ciągu ul. Działko-
wej korzystali nie tylko kierowcy 
ale i piesi. Ci ostatni żeby prze-
dostać się na drugą stronę torów 
muszą iść albo na przejazd przy 
ul. Przejazdowej, albo skorzystać 
z przejścia w rejonie dworca. 

Ta sytuacja zmieni się po wybu-
dowaniu tunelu w ciągu Działko-
wej i Błońskiej. – Budowa tunelu 

Tunel na Działkowej coraz bliżej

rozpocznie się we wrześniu wraz 
z początkiem prac wymagających 
zamknięcia torów. Zakończe-
nie budowy tunelu będzie miało 
miejsce wraz z końcem prac na li-
nii 447, czyli we wrześniu 2018 roku 
– mówi Karol Jakubowski z biura 
prasowego PKP PLK. – Koszt bu-
dowy tunelu wraz z włączeniem 
w ul. Błońską oraz ul. Działkową 
i przebudową układu dróg lokal-
nych to około 25 mln zł – dodaje.

Władze Pruszkowa, które odpo-
wiadają za przygotowanie projektu 
tunelu podkreślają, że w przypad-
ku pruszkowskiego tunelu nie bę-
dzie takich problemów jak miało 
to miejsce w Grodzisku. Przypo-
mnijmy: tunel w ciągu ul. Bałtyckiej 

jest zbyt niski karetki pogotowia 
nie mogą przez niego swobod-
nie przejechać (muszą zwalniać). 
Wielokrotnie zrywane są tam 
również ograniczniki wysokości. 
Przez przeprawę w Pruszkowie 
karetki mają przejeżdżać bez ta-
kich problemów. – Tunel będzie 
wyższy niż w Grodzisku. Na pew-
no nie popełniliśmy tego samego 
błędu. Karetki pojadą tamtędy bez 
składania „kogutów” i sprzętu na 
dachu. Natomiast będą tam ogra-
niczniki wysokości, uniemożliwia-
jące przejazd dużym ciężarówkom 
i tirom. Uwzględniliśmy tutaj wnio-
ski mieszkańców, którzy boją się 
aby nie jeździły tam ciężkie pojazdy  
– mówi wiceprezydent Kurzela. [AS]

A U T O B U S Y
Całkowite zamknięcie 
torów kolejowych 
na linii Grodzisk 
Mazowiecki – Warszawa 
Włochy sprawiło, 
że zmianie ulegnie 
kształt pruszkowskiej 
komunikacji miejskiej. 

K omunikacja miejska 
w Pruszkowie skła-
da się z sześciu wew- 
nętrznych linii ob-

sługujących praktycznie wszyst-
kie dzielnice miasta oraz kilka 
okolicznych gmin. Od wrze-
śnia mieszkańcy korzystający 
z miejskich autobusów muszą 
przygotować się na zmiany. Ich 
wprowadzenie wymusza za-
mknięcie linii kolejowej. 

Jakich zmian należy się spo-
dziewać? Od września z ulic 
Pruszkowa znikną autobusy li-
nii nr 1 łączące Os. Staszica z PKP 
Pruszków. Na czas remont na ko-
lei linia ta zostaje zawieszona. 
Kolejne cztery linie z numera-
mi 2 (Pruszków - Komorów),  

4 (Pruszków – Parzniew – Gąsin), 
5 (Os. Staszica – Ożarów Maz.) 
i 6 (Pruszków - Malichy) będą 
funkcjonować bez zmian. 

Natomiast linia nr 3 kur-
sująca na szlaku Pruszków – 
Piastów zostanie wzmocniona 
dodatkowymi kursami w go-
dzinach szczytu. – Chodzi nam 
oto by ułatwić mieszkańcom 
dojazd do linii autobusowych 
ZTM kursujących w Piastowie, 
czyli linii 717 i 716 – mówi nam 
Andrzej Kurzela, wiceprezy-
dent Pruszkowa. 

To jednak nie wszystko. Na 
ulicach Pruszkowa pojawią się 
dwie zupełnie nowe linie: 2BIS 
i 6 BIS. Pierwsza z nich będzie 

kursować na relacji Os. Staszica 
– WKD. Linia 2BIS pojedzie tra-
są Plantowa, Powstańców, Woj-
ska Polskiego, Armii Krajowej, 
Kraszewskiego. Natomiast li-
nia 6BIS powieli fragment trasy 
autobusu nr 6. Jednak w przy-
padku linii 6BIS autobusy bę-
dą kursować tylko po północnej 
stronie miasta:  Pętla Inżynier-
ska - PKP Ożarów Mazowiecki 
(trasa: Waryńskiego, Batalionów 
Chłopskich, POW, 3-go Maja, 
Żbikowska, Ożarowska, Stefa-
na Żeromskiego).

Rozkłady jazdy autobusów 
są dostępne na stronie prusz-
kow.pl oraz na naszym por- 
talu WPR24.pl. [AS]

Linie miejskie po nowemu
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P R Z E P R A W A
W drugim podejściu udało 
się wybrać projektanta 
nowej przeprawy nad 
torami kolejowymi, 
która ma powstać na 
pograniczu Pruszkowa  
i Piastowa. 

O planach budowy 
wiaduktu drogowe-
go nad torami PKP 
informowaliśmy już  

wielokrotnie. W ostatnich mie-
siącach przygotowania do reali-
zacji tej ważnej dla kierowców 
inwestycji nabrały tempa. Wła-
dze Pruszkowa, przy współ-
pracy z włodarzami Piastowa, 
zarządem powiatu pruszkow-
skiego oraz kolejarzami z PKP 
PLK chcą stworzyć przeprawę 
w ciągu ul. Grunwaldzkiej.

Jednak nim rusza prace bu-
dowlane konieczne jest przy-
gotowanie projektu wiaduktu. 
Przetarg na wykonanie doku-
mentacji projektowej został 
ogłoszony w kwietniu jednak 
zakończył się fiaskiem. Choć 
udało się wybrać wykonawcę, 
to ten... odmówił podpisania 
umowy na wykonanie doku-
mentacji projektowej. – Zwy-
cięzca odmówił podjęcia się 

zaprojektowania nowego wia-
duktu na pograniczu Pruszko-
wa i Piastowa. Chodziło o ceny, 
które sam zaproponował. Gdy 
dokładnie sprawdził zakres obo-
wiązków, uznał, że nie oszacował 
dobrze swoich ofert – mówi nam 
Andrzej Kurzela, wiceprezydent 
Pruszkowa. – Pozostali oferenci 
tłumaczyli się w podobny spo-
sób – dodaje.

Miasto ogłosiło kolejne postę-
powanie. Do przetargu zgłosiło 
się sześciu chętnych. Najniższą 
ofertę złożyła firma Znak Gdańsk 
Sp. z.o.o., która za wykonanie do-
kumentacji zaproponowała ce-
nę prawie 529 tys. zł. Jednak za 
najkorzystniejszą uznano ofer-
tę firmy Mosty Gdańsk Sp. z o.o. 
wycenioną na prawie 582 tys. zł. 
Z czego wynika ten wybór? – Na 
podstawie oceny spełniania wa-
runku udziału w postępowa-
niu oraz kryteriów oceny ofert 
ustalono, iż jedyna oferta złożo-
na w postępowaniu wybranego 
wykonawcy odpowiada wszyst-
kim wymaganiom określonym 
w ustawie oraz w specyfikacji 
istotnych warunków zamówie-
nia i została oceniona jako najko-
rzystniejsza w oparciu o podane 
w specyfikacji kryteria wyboru 
– czytamy w uzasadnieniu. [AS]

Wybrali projektanta 
nowego wiaduktu 
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P R U S Z K Ó W
Naziemny parking przy  
ul. Sienkiewicza  
w Pruszkowie niebawem 
zamieni się parking 
wielopoziomowy. Władze 
miasta w najbliższym 
czasie powinny 
rozstrzygnąć przetarg  
na budowę tego obiektu.

P rzetarg na budowę par-
kingu przy ul. Sienkie-
wicza został ogłoszony 
jeszcze w lipcu. Swoje 

oferty złożyły cztery firmy, jed-
nak zaproponowane ceny okaza-
ły się zbyt wysokie. Pruszkowscy 
włodarze podjęli, więc decyzję 
o unieważnieniu postępowania 
i ogłoszeniu kolejnego przetargu. 
– Termin otwarcia ofert wyzna-
czono na 28 sierpnia. Liczymy na 

to, że tym razem propozycje zło-
żone przez zainteresowane firmy 
zmieszczą się w zaplanowanym 
na to zadanie budżecie – zazna-
cza Andrzej Kurzela, wiceprezy-
dent Pruszkowa. 

Perypetie związane z przetar-
gami teoretycznie nie wywołają 
żadnych utrudnień, bowiem bu-
dowa nowego parkingu będzie 
prowadzona w trakcie remontu 

linii kolejowej nr 447, a co za 
tym idzie w czasie gdy pocią-
gi od Grodziska do Warszawy 
Wschodniej po linii podmiejs- 
kiej nie będą w ogóle kursować.  

Jak będzie wyglądał obiekt? 
Nowy parking powstanie w miej- 
scu istniejącego parkingu na-

ziemnego przy ul. Sienkiewi-
cza. Budynek zaprojektowano 
na planie prostokąta. Parking 
będzie miał cztery kondygna-
cje. Znajdą się na nim 392 miej- 
sca postojowe dla samocho- 
dów oraz 82 dla jednośladów.  
Wjazd na parking zostanie zmo- 
dyfikowany i podzielony na  
niezależny wjazd i wyjazd oraz  
wyposażony w szlabany. Korzy- 

stanie z parkingu będzie bez-
płatne. Parking ma być gotowy 
we wrześniu 2018 r.

To jednak nie koniec. W przy-
szłym roku ma być gotowy rów-
nież drugi parking po północnej 

stronie miasta. Ten będzie jed-
nak mniejszy. Przy ul. Waryń-
skiego ma powstać naziemny 
parking. Ta inwestycja również 
ma się zakończyć na przełomie 
sierpnia i września 2018 r.
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Budowa parkingu przy 
Sienkiewicza coraz bliżej
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Na parkingu przy Sienkiewicza  
znajdą się 392 miejsca postojowe  
dla samochodów i 82 dla jednośladów

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
Wiele wskazuje na to, że w trakcie re-
montu linii kolejowej 447 rozpocznie się 
również długo wyczekiwana moderni-
zacja budynku dworca w Pruszkowie.  
– Mamy obietnicę od PKP, że niebawem 
rozpocznie się również remont dworca 
kolejowego w Pruszkowie. To dobry mo-
ment, bowiem kolejarze wykorzystają 

fakt zamknięcia linii kolejowej – mówi 
nam Andrzej Kurzela, wiceprezydent 
Pruszkowa. Kolejarze potwierdzają te in-
formacje. – Planujemy, że prace budow-
lane rozpoczną się jeszcze w tym roku, 
a oddanie obiektu do użytku nastąpi do 
końca przyszłego roku. Inwestycja będzie 
realizowana pod okiem konserwatora 

zabytków – poinformował Maciej Buł-
towicz z wydziału prasowego PKP S.A.  
Zakres prac obejmuje m.in. remont 
dachu, wymianę okien i drzwi oraz 
odnowienie elewacji. Przebudowane  
zostaną pomieszczenia wewnątrz bu- 
dynku. Zagospodarowany będzie 
 również teren wokół dworca. [AS] 

Dworzec  
odzyska blask
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Raszyn, dnia 25 sierpnia 2017 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Raszyn  
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 

terenów położonych we wsi Janki w Gminie Raszyn – rejon ul. Sokołowskiej i ul. Wspólnej – część I

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 VIII/62/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Janki w Gminie Raszyn – rejon ul. Sokołowskiej i ul. Wspólnej, 
zmieniony uchwałą Nr XXVI/255/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/62/15 Rady 
Gminy Raszyn z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części terenów położonych we wsi Janki w Gminie Raszyn – rejon ul. Sokołowskiej i ul. Wspólnej,
zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części terenów położonych we wsi Janki – w Gminie Raszyn – rejon ul. Sokołowskiej i ul. Wspólnej – część I, obejmujący 
obszar planu w obrębie Janki, którego granice wyznaczają:
1) od północy – po północnej granicy administracyjnej obrębu Janki, dalej po wschodniej granicy działki nr ew. 30 na długości 140m,  

a następnie w kierunku wschodnim do wschodniej granicy administracyjnej obrębu Janki;
2) od wschodu – po wschodniej granicy administracyjnej obrębu Janki, następnie po północnych granicach działek nr ew. 33/1 i 33/3, 

zachodniej i północnej granicy działki nr ew. 32 oraz zachodniej, północnej i wschodniej granicy działki nr ew. 31 w obrębie Falenty, 
a następnie po osi istniejącej Al. Krakowskiej w obrębie Falenty i Janki;

3) od południa – po wschodniej linii rozgraniczającej istniejącej ul. Mszczonowskiej, dalej w kierunku północnym w części po 
zachodniej granicy działki nr ew. 82, a następnie po południowych granicach działek nr ew.: 80 i 79/1, południowej i zachodniej 
granicy działki nr ew. 78/1, południowej linii rozgraniczającej istniejącej ul. Wspólnej, wschodniej i południowej granicy działki nr ew. 
74/1, południowej granicy działki nr ew. 73/5, południowej i zachodniej granicy działki nr ew. 73/6, zachodniej granicy działki nr ew. 
73/1, w części po zachodniej granicy działki nr ew. 72, południowych granicach działek nr ew.: 71/1 i  69/7, południowej i w części po 
zachodniej granicy działki nr ew. 69/4, południowej granicy działki nr ew. 67/6, w części po wschodniej i południowej granicy działki 
nr ew. 66/1, południowych granicach działek nr ew.: 65/1, 64/3, 63/1, 62/1 i 61/1, południowej i zachodniej granicy działki nr ew. 
60/1; południowej linii rozgraniczającej istniejącej ul. Wspólnej, wschodniej i południowej granicy działki nr ew. 59/1, południowych 
granicach działek nr ew.: 58/3 i 57/1, w części po wschodniej i południowej granicy działki nr ew. 56/2, południowych granicach 
działek nr ew.: 56/1, 54/3, 54/1 53/5, 53/3 i 52/1; 

4) od zachodu – po zachodniej granicy administracyjna obrębu Janki.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 4 września do 6 października 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 18 września 2017 r. o godz. 
15.00, w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, pok. 102. 

Projekt planu zostanie wyłożony do publicznego wglądu w zakresie zmian powstałych na skutek uwzględnienia przez Wójta Gminy 
Raszyn uwag złożonych do projektu planu podczas pierwszego wyłożenia dot. zmiany przebiegu drogi  lokalnej 1KDL.

Projekt planu oraz prognoza 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, w powyższym zakresie, 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 20 października 2017 r. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do ww. projektu planu 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. projekt miejscowego planu 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 20 października 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

VI Powiatowe Targi Pracy  
w Pruszkowie – 27 września 2017 r.  

W dniu 27 września 2017 r. w godz. 10.00-13.00 odbędzie się szósta 
edycja Powiatowych Targów Pracy w Pruszkowie. Spotkanie odbędzie się 
tak jak w ubiegłych latach w Hali Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego  
w Pruszkowie, przy ul. Gomulińskiego 4. 
Do udziału w Targach Pracy Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie zaprosi 
pracodawców zarówno z terenu Powiatu Pruszkowskiego, jak i spoza jego 
obszaru. Udział w imprezie wezmą m.in. firmy produkcyjne i usługowe,  
a także okoliczne obiekty handlowe, firmy ochroniarskie oraz zakłady pracy 
chronionej. 
Na Targach nie zabraknie również stoiska z zagranicznymi ofertami pracy 
w ramach sieci EURES, stoiska informacyjno - doradczego pracowników 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie, instytucji szkoleniowych 
oraz stanowiska pracowników Urzędu Pracy, którzy będą służyć pomocą  
i informacją w zakresie doradztwa zawodowego, przygotowania dokumentów 
aplikacyjnych, szkoleń oraz innych aktywnych form wsparcia dostępnych w 
Urzędzie. 
Pracodawcy mogą zgłaszać swój udział do 6 września 2017 r. – deklaracje 
uczestnictwa można przesłać drogą elektroniczną na mail sekretariat@
puppruszkow.pl lub m.buczynska@puppruszkow.pl, faksem (22) 770 20 21  
lub dostarczyć osobiście do pokoju 130 w siedzibie Urzędu, przy  
ul. Drzymały 30 w Pruszkowie. 
Serdecznie zapraszamy na VI Powiatowe Targi Pracy, to doskonała okazja 
do bezpośredniego spotkania pracodawców z osobami poszukującymi pracy 
oraz do zapoznania się z oczekiwaniami lokalnego rynku pracy. 

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie
ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków

Tel. (22) 770 20 20, fax (22) 770-20-21
www. puppruszkow.pl,  

e-mail: sekretariat@puppruszkow.pl

OGłoszenia

G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K IB R W I N Ó W
Pomnik historyczny znajdujący się w 
brwinowskim Parku Miejskim miał 
przejść remont. Magistrat ogłosił prze-
targ, ale natrafi ł na problemy natury 
fi nansowej. Gmina Brwinów na mo-
dernizację „Ściany śmierci” pozyska-
ła dofi nansowanie w kwocie ponad 
11 tys. zł. –  Dzisiaj pomnik „Ściana 

śmierci” jest w złym stanie technicz-
nym i wymaga przebudowy. W ramach 
zaplanowanych prac, istniejący mur 
zostanie rozebrany do poziomu fun-
damentu i wymurowany od nowa 
w nieco zmienionej formie – wyjaśniała 
nam kilka tygodni temu Monika Mizio-
łek z biura promocji gminy Brwinów. 

W postępowaniu przetargowym gmi-
na otrzymała zaledwie jedną propozy-
cję. Firma oferowała blisko 80 tys. zł
za wykonanie zadania. Gmina na re-
mont „Ściany śmierci” zarezerwowała 
20 tys. Zakończenie remontu pla-
nowano na 15 września, ale termin 
może ulec zmianie. [JM] 

„Ściana śmierci” 
musi poczekać?

Wrak Race w Brwinowie
 Seweryn Dębiński 

B R W I N Ó W
Coś dla miłośników 
motoryzacji i mocnych 
wrażeń. 2 września 
w Brwinowie odbędzie się 
Wrak Race, w którym 
wezmą udział pojazdy 
o wartości do 1 tys. zł.

O stra jazda, adrenali-
na, ogromne emocje 
i wyjątkowe pojaz-
dy – właśnie tak ma 

wyglądać wrześniowa impre-
za. Wrak Race odbędzie się przy 
ul. Pszczelińskiej 99. – Są to wy-
ścigi aut o wartości maksymal-
nie do 1 tys. zł, udekorowanych 
i zmodyfi kowanych według fanta-
zji i uznania uczestników. Do wy- 
ścigu może przystąpić każda 
osoba z ważnym prawem jaz-
dy min. kategorii B oraz mająca 
ukończone 18 lat – informuje Ka-
rina Szpiglewska ze Szpila Team, 
który organizuje Wrak Race.

Na torze w Brwinowie będzie 
się działo. Organizatorzy przy-
gotowani są na start 100 za-
łóg. Trwają zapisy do udziału 

we Wrak Race, formularz do-
stępny jest tu się tu. Wpisowe 
kosztuje 200 zł. – Nieodzownym 
elementem każdego Wrak Race’a 
są stłuczki i łuna kurzu unosząca 
się nad torem. Zdecydowanie jest 
to sport dla osób, które nie boją 
się ubrudzić i liczą na spędzenie 
dnia w przyjaznej i emocjonują-
cej atmosferze. Oczywiście, aby 
wyścig był udany, ważni są do-
pingujący załogi kibice. Wstęp dla 
kibiców jest bezpłatny – przed-
stawia Szpiglewska.

Zapowiada się świetna zaba-
wa, ale we Wrak Race nie za-
braknie rywalizacji. – Walczyć 
jest o co, ponieważ, oprócz na-
gród za pierwsze trzy miejsca 
osób, które zrobią największą 

ilość okrążeń, przygotowaliśmy 
nagrody dla zwycięzców w wie-
lu innych kategoriach. Będą to 
puchary i upominki za wygraną 
w biegu handicup (dla osób, któ-
re odpadły w poprzednich bie-
gach), za najlepszą stylizację 
samochodu, dla najlepszej za-
łogi kobiecej oraz dla najszybszej 
załogi – podają organizatorzy.

Tor znajduje się za stacją paliw 
BP na terenie gospodarstwa po 
byłej szkole rolniczej w Pszcze-
linie (ulica Pszczelińska 99). 
Impreza odbędzie się 2 września 
(sobota) o godz. 7.30!

Patronat medialny nad wy-
ścigiem Wrak Race w Brwino-
wie objęły Gazeta WPR i portal 
WPR24.pl.
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Piastów z dofi nansowaniem 
na rozwój szkół

P I A S T Ó W 
Mowa o Liceum 
Ogólnokształcącym 
z oddziałami 
dwujęzycznymi 
im. A. Mickiewicza 
oraz Gimnazjum nr 2
im. Bohaterów Powstania 
Warszawskiego, w których 
realizowany będzie projekt 
„Szkoły przyszłości 
– kształcenie kompetencji 
kluczowych uczniów Liceum 
i Gimnazjum w Piastowie”. 
O co dokładnie 
chodzi? Sprawdźcie.

Wartość przedsię-
wzięcia to ponad 
1,4 mln zł, z czego 
niemal 1,26 mln zł 

zostanie współfinansowane 
ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działań Osi Priory-
tetowej RPO WM 2014 – 2020. 
Liderem projektu jest Liceum 
– informuje Hanna Babikow-
ska, Dyrektor LO im. A. Mickie-
wicza w Piastowie.

 Jaki będzie główny cel tego 
programu? – Głównym celem 
projektu jest wyposażenie szkół 
w nowoczesny sprzęt kompute-
rowy, urządzenia umożliwiające 
nieograniczony dostęp do inter-
netu (rozbudowa szkolnych sieci 
Wi-Fi o elementy nowoczesnej 
infrastruktury sieciowo-usługo-
wej), tablice interaktywne i inne 
pomoce dydaktyczne oraz inten-
sywny rozwój kompetencji klu-
czowych uczniów szkół w okresie 
od 01.08 2017 r. do 31.07.2019 r. 
– pisze na stronie internetowej 
Piastowa Hanna Babikowska. 
– W ramach inicjatywy zosta-

nie opracowana, wdrożona i utrzy-
mana platforma edukacyjna 
oparta o grywalizację wspiera-
jącą naukę przedsiębiorczości 
i kompetencji młodzieży niezwy-
kle przydatnych na rynku pracy. 
Z platformy tej będą też bezpłat-
nie korzystać pozostałe piastow-
skie szkoły – kontynuuje.

 Szczególny nacisk położo-
no na wyposażenie szkolnych 
pracowni – językowych, ma-
tematyczny i informatycznych 
– w nowoczesne multimedia. 
Uczniowie i nauczyciele bę-
dą mogli nieograniczenie ko-
rzystać z szerokopasmowego 
internetu. W ramach projek-
tu zrealizowane zostaną do-
datkowe zajęcia z matematyki, 
informatyki, języka angielskiego, 
kółek przedsiębiorczości i gra-
fi ki komputerowej. Uczniowie 
będą mogli uczestniczyć zatem 
w kursach (z angielskiego oraz 
informatyki), które zostaną za-
kończone międzynarodowym 
egzaminem certyfikacyjnym
Rady Europy. [SD]
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G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K IT E N I S  S T O Ł O W Y

Za cztery tygodnie wystartują roz-
grywki Superligi tenisa stołowego. 
Bogoria Grodzisk Mazowiecki będzie 
broniła tytułu mistrzowskiego. Ze-
spół do sukcesu poprowadzili Gao 
Ning, Panagiotis Gionis i Daniel Gó-
rak. Dwaj pierwsi pożegnali się z Bo-
gorią. W składzie mistrza Polski nie 

ma również Chana Kazuhiro. Bogoria 
nie próżnowała na rynku transfero-
wym. Zespół mistrza Polski wzmocnił 
Chuanxi Han. To 22-letni Chińczyk, 
który w ubiegłym sezonie robił furo-
rę w Szwecji w barwach Halmstad 
BTK. Han jest leworęcznym zawodni-
kiem, zdążył zasmakować rywalizacji 

w chińskiej Superlidze. Z Odry Głoski 
Miękini do Bogorii przeniósł się Mi-
łosz Bańkosz. Tenisista ma na swoim 
koncie medale mistrzostw Europy 
kadetów. Do Grodziska trafi ł Pavel 
Sirucek. W zeszłym sezonie 24-let-
ni reprezentant Czech występował 
w Energi-Manekin Toruń. [JM] 

Bogoria w nowym 
kształcie

P R U S Z K Ó W
Pruszkowscy policjanci 
zatrzymali sześć osób 
podejrzewany 
o kradzieże rowerów. 
Cztery z nich po 
przesłuchaniu zwolniono, 
a dwie usłyszały 
zarzuty. Dobra 
informacją jest fakt, 
że udało się odzyskać 
aż 12 jednośladów!

J ak podaje policja ujaw-
nione rowery zostały skra-
dzione w połowie sierpnia 
na terenie Pruszkowa. 

Funkcjonariusze wytypowali 
sześć osób podejrzanych o do-
konanie kradzieży. – Krymi-
nalni pracowali nad sprawą 
kradzieży rowerów na tere-
nie Pruszkowa, do których do-
szło w połowie sierpnia tego 
roku. Rowery znikały głównie 
z otwartych klatek schodowych 
oraz z ulicy. Funkcjonariu-
sze ustalili, że związek z ty-
mi kradzieżami mogą mieć 
młodzi mężczyźni z terenu 
Pruszkowa – wyjaśnia podkom. 

Karolina Kańka, rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej Po-
licji w Pruszkowie. 

W minionym tygodniu poli-
cjanci weszli do jednej z piwnic, 
zobaczyli jak dwóch mężczyzn 
przestawia rowery. Na pytanie 
„do kogo one należą?” nie po-
trafi li odpowiedzieć. Podczas 
sprawdzania rowerów okaza-
ło się, że są poszukiwane. – 
Dalsze przeszukanie piwnicy 
pozwoliło na ujawnienie ko-
lejnych rowerów – podkreśla 
podkom. Kańka. 

W związku z tą sprawą za-
trzymano łącznie sześciu 
mężczyzn, czterech z nich zwol-
niono po przesłuchaniu. Dwóch 
pozostałych, czyli 30-letni 
Wojciech B. i 31-letni Paweł M. 
póki co usłyszeli po cztery za-
rzuty kradzieży. 

Jednocześnie policjantom 
udało się odzyskać 12 rowe-
rów. Ich właściciele zostali już 
ustaleni, więc sprzęt nieba-
wem do nich wróci. Ale to nie 
koniec, bo jak twierdzą funk-
cjonariusze sprawa ma charak-
ter rozwojowy. [SD]

Policjanci odzyskali 
skradzione rowery

 Jakub Małkiński 

K O S Z Y K Ó W K A
Wypoczęte, pełne energii 
i zapału do pracy zjawiły 
się na pierwszych 
zajęciach po przerwie 
letniej zawodniczki 
Panattoni Europe Lidera 
Pruszków. Zespół pod 
okiem trenera Jacka 
Rybczyńskiego rozpoczął 
przygotowania do sezonu, 
który wystartuje 
30 września.

W nadchodzących 
r o z g r y w k a c h 
pruszkowscy ki-
bice w koszulkach 

Lidera nadal będą oglądać: Ma-
rzenę Marciniak, Monikę Bieniek, 
Alicję Minczewską, Katarzynę 
Szyller, Annę Karasek i Małgo-
rzatę Murzę. Klub intensywnie 
pracował nad wzmocnieniem ka-
dry, czego efektem jest pojawie-
nie się w składzie kilku nowych 
koszykarek. Z Płocka do Prusz-
kowa przeniosła się 25-letnia Ka-
tarzyna Sobczyńska, która może 

występować na pozycji niskiej bądź 
silnej skrzydłowej. Do Lidera trafi -
ła 20-letnia Kinga Piędel mająca za 
sobą występy w Basket Lidze Ko-
biet. Magdalena Wojdalska i Wero-
nika Dąbrowska dotychczas razem 
grały w X-Demon Tęczy Leszno, 
a teraz wybrały się do Pruszkowa. 

Z II do I ligi postanowiła prze-
nieść się Małgorzata Kniefel. Uni-
wersalna 19-latka, która dobrze 
czuje się zarówno w roli niskiej 
skrzydłowej, rozgrywającej bądź 
rzucającej ostatnio grała w Polonii 

Warszawa. Ze stolicy do Prusz-
kowa trafi ła również Hiszpanka 
Cristina Garcia Gonzalez. 23-lat-
ka występuje na pozycji środko-
wej. Z pewnością do miana hitu 
transferowego urasta zatrud-
nienie Olivii Szumełdy-Krzyc-
kiej. Zawodniczka ma na koncie 
cztery medale mistrzostw Pol-
ski. W ubiegłym sezonie sięgnę-
ła po srebro w barwach Wisły 
Kraków. Co istotne, Szumełda-
-Krzycka (Tomiałowicz) wraca na 
stare śmieci. 27-letnia koszykarka 

jest wychowanką pruszkowskie-
go klubu. Na swoim koncie ma 
występy w barwach m.in. Lotosu 
Gdynia, Artego Bydgoszcz, MKKS 
Siedlce czy AZS UMCS Lublin.

W ubiegłym sezonie trener 
Rybczyński mógł rozkładać ręce, 
bo rozgrywki zaczynał z niepełną 
kadrą. Teraz już na starcie przy-
gotowań ma wybór. Czy można 
chcieć czegoś więcej? – Jeżeli ktoś 
do nas dołączy, będzie to center. 
Ale przewidujemy, że może nastą-
pić to nieco później – mówi nam 
Jacek Rybczyński, trener Lidera.

Zespół rozpoczął przygoto-
wania do sezonu, który startuje 
30 września. Na początek Lider 
podejmie u siebie KS Basket 25 II 
Bydgoszcz. – Będziemy intensyw-
nie trenować przez pięć dni w ty-
godniu. Drużyna musi się poznać, 
bo pojawiły się nowe zawodnicz-
ki. Mamy w zespole połączenie 
doświadczenia z młodością. Wy-
gląda to dobrze. W związku z tym 
mierzymy wyżej niż w ubiegłym 
sezonie – zaznacza Rybczyński.

Rozgrywki 2016/2017 prusz-
kowska drużyna zakończyła na 
8. miejscu w I lidze.
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Liderki rozpoczęły przygotowania

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

Dożynki rozpoczną się 
o godz. 13.00 polową 
msza św., po której o go-
dzinie 14.00 zacznie się 

ceremonia dożynkowa.  
Zanim jednak na scenie zoba-

czymy występy artystyczne, nastą-
pi ofi cjalne oddanie do użytkowania 
świetlicy wiejskiej sołectwa Regu-
ły, która usytuowana jest w parku 
(godz. 14.50).   

Występy dożynkowe zainau-
guruje utworem „Plon, niesiemy 
plon” Zespół Pieśni i Tańca Poli-
techniki Warszawskiej.  Grupa po-
wstała w 1951 roku i od tego czasu 
występowała na wielu scenach, 
nie tylko w Polsce, ale także za gra-
nicą (godz.15.30).

Stoiska rękodzieła ludowego bę-
dzie można odwiedzić przez ca-
ły czas festynu. Zarówno dorośli, 
jak i dzieci będą mogli zapoznać 
się ze sztuką garncarstwa, a także 

m.in. rzeźbą w drewnie czy wyro-
bami hafciarskimi.   

Dla dzieci zostanie przygotowa-
na strefa zabaw (gigantyczne zjeż-
dżalnie i eurobungee, jak również 
różnorodne animacje) oraz mia-
steczko ruchu drogowego, w któ-
rym będzie można sprawdzić swoją 
znajomość przepisów. Specjalnie 
dla najmłodszych na scenie o godz. 
17.00 wystąpi Pan Yapa. 

W międzyczasie będzie można 
skosztować tradycyjnego chleba 
ze smalcem i ogórkami kiszony-
mi. Na scenie wystąpią gminne 
zespoły wokalne: z Opaczy-Kolo-
nii - „Czerwone Korale” i „Czer-
wone Koraliki” oraz z Michałowic 
- „Michałowiczanka”.  Odbędą się 
konkursy na najpiękniejszą kom-
pozycję dożynkowa oraz kapelusz 
męski i damski.  

Wieczorem na uczestników fe-
stynu czekają atrakcje muzyczne. 

Tegoroczne dożynki odbędą się 3 września, w parku w Regułach. 
Przez cały dzień na uczestników będzie czekało wiele atrakcji, 
a wieczorem na scenie wystąpią doskonale wszystkim znani: 
Hanna Śleszyńska, Piotr Gąsowski, Robert Rozmus oraz 
Wojciech Kaleta tworzący zespół TERCET czyli KWARTET.

Wystąpi zespół countro-rockowy 
TRACE (godz. 19.30), a następnie 
doskonale wszystkim znani: Hanna 
Śleszyńska, Piotr Gąsowski, Robert 
Rozmus oraz Wojciech Kaleta two-
rzący zespół TERCET czyli KWARTET.

Koncert zespołu to w  najlepszym 
wykonaniu zabawa  z przymruże-
niem oka,  z dużą dawką humoru 
i dowcipu, przy przebojach lat 70’, 
80’ i 90’ m.in. takich zespołów jak 
ABBA czy BEE GEES, a także przy 
wiązankach włoskich i hiszpań-
skich. Podczas występu w Regu-
łach nie zabraknie także polskich 
przebojów m.in. 2 plus 1, Krzysztofa 
Krawczyka czy Wojciecha Gąssow-
skiego (godz.20.30). 

Zapraszamy
Niedziela, 3 września; park 
w Regułach (ul. Wiejska 13) 

DOŻYNKI GMINNE 2017
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Reklama

Burmistrz Miasta  
Podkowa Leśna

Informuje, że został sporządzony  
i wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Podkowa Leśna przy ul. Akacjowej 
39/41 wykaz nieruchomości przeznaczonej 
do sprzedaży w drodze przetargu 
(Zarządzenie Nr 92/2017 z dnia 22 sierpnia 
2017 r.).
Bliższych informacji udziela Referat 
Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta 
Podkowa Leśna pok. 16 tel. 22 759-21-19. 
Tekst Zarządzenia znajduje się na stronie 
internetowej Urzędu bip.podkowalesna.pl

12,19 m2

38,96 m2

11,21 m2

27

W+CO TE

BALKON

TARAS

3pk

329 000 -

73 m2

PRUSZKÓW 3 Maja 34

lokal usługowy  -
dostępny także :

ŻBIKÓW

25 m2

tel : 604 907 595
129 m2

Reklama

O T R Ę B U S Y
Mowa o ulicach 
zlokalizowanych 
w Otrębusach. 
W sprawie przebudowy 
Toeplitza i Sadowej 
ogłoszono przetarg, tym 
samym rozpoczęły się 
poszukiwania wykonawcy 
dla tego zadania.

Krótko mówiąc nawie-
rzchnie wspomnia-
nych ulic są w złym 
stanie. Toeplitza ob-

jęto opracowaniem projektu na 
całym odcinku, zaś Sadową na 
fragmencie od Sygietyńskiego 
do rejonu skrzyżowania z ulicą 
Wspólną. Łączna długość jezdni 
przeznaczonych do przebudowy 
to ok. 440 m. O sprawie pisaliśmy 
już w ubiegłym roku na łamach 
Gazety WPR i portalu WPR24.pl.

Toeplitza wykonana jest 
z tłucznia kamiennego i po-
siada jezdnię o szerokości od 5 
do 5,5 m. Ulica nie posiada na-
wet chodników, w związku z tym 
piesi muszą poruszać się jezd-
nią lub poboczem. Brak też 

odwodnienia w tym miejscu. 
Natomiast Sadowa posiada na-
wierzchnię z masy bitumicznej, 
ale jest już mocno sfatygowana 
– liczne spękania, nierówno-
ści, ślady po budowie kanali-
zacji i cząstkowych naprawach. 
Chodnik znajduje się jedynie 
w rejonie skrzyżowania z ul. Sy-
gietyńskiego. Za odwodnienie 
odpowiadają studnie chłonne. 

Ale wkrótce powyższy stan 
rzeczy ulegnie zmianie. Planuje 
się bowiem budowę jezdni ul. To-
eplitza i ul. Sadowej, chodników, 
pobocza utwardzonego, zjazdów, 
odwodnienia, oświetlenia. Na 
jezdni pojawią się też elementy 
poprawiające bezpieczeństwo, 
czyli progi zwalniające i skrzy-
żowania wyniesione. Ponadto 
skrzyżowanie ul. Warszawskiej 
(DW 719) z ul. Toeplitza również 
będzie musiało zostać przebu-
dowane, w projekcie uwzględ-
niono nową konstrukcję jezdni.  

Kiedy to zadanie zostanie 
zrealizowane? Według doku-
mentacji przetargowej maksy-
malnym terminem jest koniec 
listopada tego roku. [SD]

Toeplitza i Sadowa 
do przebudowyWielkie Bzykanie 

na Pszczelinie
 Jakub Małkiński 

B R W I N Ó W
Radość zapanowała 
wśród kierowców, 
mieszkańców gminy 
Brwinów i urzędników. 
A wszystko za 
sprawą modernizacji 
ul. Pszczelińskiej, która 
już wkrótce zostanie 
zakończona! Uwieńczeniem 
inwestycji będzie 
nietypowe wydarzenie pod 
wdzięczną nazwą „Wielkie 
Bzykanie na Pszczelinie”. 
Szczegóły w tekście.

O znaczeniu ul. Pszcze-
lińskiej dla ruchu 
w naszym regionie 
nie trzeba nikogo 

przekonywać. Droga łączy Bło-
nie z Brwinowem, Otrębusami 
i Nadarzynem. Do niedawna jej 
stan wołał o pomstę do nieba... 
W końcu coś drgnęło i Pszczeliń-
ska zaczęła się zmieniać w mar-
cu tego roku.

Ale warto zaznaczyć, że droga 
do jej modernizacji nie należała 
do najłatwiejszych. Władze Brwi-
nowa od lat zabiegały o remont 
tej drogi. Swego czasu nawet 

sam marszałek województwa, 
który jest zarządcą tej drogi, 
został zaproszony na przejazd 
po dziurawej Pszczelińskiej. Po 
tej wizycie, w 2014 roku wyre-
montowano odcinek od ronda 
Wacława Kowalskiego do ul. Pe-
dagogicznej. Na remont kolejne-
go fragmentu tej ważnej drogi 
trzeba było czekać do marca tego 
roku, bo jak już wspominaliśmy, 
to właśnie wtedy rozpoczęły się 
roboty związane z modernizacją 
ul. Pszczelińskiej w Brwinowie. 
Tym razem drogowcy pojawili 
się na odcinku od ul. Pedago-
gicznej do skrzyżowania z drogą 

wojewódzką 719. Koszt inwesty-
cji? Około 5 mln zł.

Warto też wspomnieć, że nie 
obyło się bez niespodzianek. 
W trakcie wykopów, 7 lipca zna-
leziono... moździerz z II woj-
ny światowej. Wówczas sprawą 
–zajęli się saperzy.

Jednym słowem wypada się 
cieszyć, że Pszczelińska w koń-
cu będzie wyglądała jak nale-
ży, a komfort podróży ulegnie 
znacznej poprawie. Stowa-
rzyszenie Projekt Brwinów we 
współpracy z wieloma pod-
miotami postanowiło dać temu 
wyraz. 27 sierpnia (niedziela) 
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um zaplanowano Święto ul. Pszcze-

lińskiej pod nazwą „Wielkie Bzy-
kanie na Pszczelinie”. – Impreza 
będzie miała charakter niema-
sowej, niekomercyjnej i nie-
odpłatnej imprezy rodzinnej 
dla dzieci, młodzieży i doro-
słych zorganizowanej na za-
kończenie trwającego obecnie 
II etapu inwestycji Samorządu 
Województwa Mazowieckiego – 
przebudowy drogi wojewódzkiej 
nr 720 ul. Pszczelińskiej na odc. 
od ul. Pedagogicznej w Brwino-
wie do skrzyżowania z drogą wo-
jewódzką nr 719 ul. Warszawską 
w Otrębusach: najbardziej wy-
czekiwanej inwestycji woje-
wódzkiej w Gminie Brwinów! 
– informują organizatorzy.

Wydarzenie nietypowe, ale 
program imprezy wygląda im-
ponująco. Gry i zabawy dla dzieci, 
miasteczko rowerowe ruchu dro-
gowego, pokazy strażackie OSP 
Brwinów, pszczele stoiska edu-
kacyjne, kramy z miodami i pro-
duktami eko, piknik wieprzowy. 
Do tańca, w pasie drogowym 
ul. Pszczelińskiej, świętujących 
porwie zespół No To Co. Zatem 
w niedzielę wielkie bzykanie. Po-
czątek na Pszczelińskiej (w rejo-
nie wjazdu na Pszczelin) o 17.00.

Remont ul. Pszczelińskiej zbliża się do końca

G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K IŻ A B I A  W O L A
Urzędnicy z Żabiej Woli mają powody 
do zadowolenia. Przy ul. Leśnej wybu-
dowano przedszkole, które stanowiło 
priorytetową inwestycję gminy. Koszt: 
prawie 5,5 mln zł. Wszyscy z uwagą 
przyglądali się postępom na terenie 
budowy. W zgodnej opinii urzędników 
prace zmierzały w dobrym kierunku. 

Realizacja inwestycji zakończyła się 
zgodnie z planem, przedszkole zosta-
ło oddane do użytkowania w lipcu br. 
Od 4 września w jego mury zawitają 
dzieci, jednak dwa dni wcześniej odbę-
dzie się dzień otwarty, podczas które-
go każdy będzie mógł obejrzeć obiekt. 
Przedszkole to nowoczesny budynek, 

w którym znalazły się cztery sale lek-
cyjne i zaplecze kuchenno-socjalne. 
Obiekt pomieści 100 dzieci. Stworzo-
no warunki, w których przedszkola-
ki mają czuć się w pełni komfortowo. 
Kolorowe ściany, wygodne krzesełka 
i mnóstwo zabawek. Na zewnątrz na 
dzieci czeka plac zabaw. [JM] 

Pierwsze gminne 
przedszkole gotowe 
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Finanse i inwestycje szpitala
27 lipca 2017 r. odbyła się 
nadzwyczajna sesja Rady 
Powiatu Grodziskiego. 
Jedna z uchwał, nad którą 
głosowali radni, 
dotyczyła oceny sytuacji 
ekonomiczno-fi nansowej 
Szpitala Zachodniego 
im. św. Jana Pawła II 
w Grodzisku Mazowieckim.

A nalizę sytuacji fi nansowej 
placówki poprzedziło zło-
żenie raportu przez Krysty-
nę Płukis, Dyrektor Szpitala. 

Z raportu wynika, że kondycja fi nan-
sowa szpitala jest dobra, działalność za 
rok 2016 zamknięta została wynikiem 
dodatnim, trochę ponad 2 mln zł. To 
czwarty rok z rzędu, kiedy placówka 
uzyskuje dodatnie wyniki.

W 2016 roku przychody szpitala wy-
niosły ponad 98 mln zł, w tym 82 mln zł
za świadczenia zdrowotne realizo-
wane w lecznictwie szpitalnym. Naj-
większe koszty pochłaniało zużycie 

materiałów i energii oraz koszty za-
trudnienia personelu.

Warto również wspomnieć o planach 
na najbliższe lata. Duże zainteresowa-
nie budzi uruchomienie oddziału po-
łożniczo-neonatologicznego. Od kilku 
lat liczba urodzeń w naszym powie-
cie stale wzrasta. Porody odbywają 
się głównie w Warszawie, bo tam pla-
cówki oferują wysoki standard opieki. 
Obecnie mieszkanki powiatu grodzi-
skiego, i nie tylko, chętnie rodziłyby 
u nas, gdyby taki oddział powstał. Wła-
dze powiatu oraz dyrekcja szpitala pro-
wadzą rozmowy z Ministrem Zdrowia 
i Wojewodą Mazowieckim w sprawie 
uruchomienia oddziału położniczo-
-neonatologicznego.

Kolejną ważną inwestycją jest lądo-
wisko wyniesione na dachu szpitala. 
Placówka dysponuje wszystkimi wy-
maganymi dokumentami, w tym po-
zwoleniem na budowę. Ciągle czekamy 
na ogłoszenie konkursu przez jednost-
kę wdrażającą projekty unijne w celu 
uzyskania dofi nansowania budowy. 

W planach jest także wymiana oraz 
uzupełnienie sprzętu medycznego. 
Obecnie w ramach projektu unij-
nego modernizujemy Szpitalny Od-
dział Ratunkowy w celu uruchomienia 
dodatkowych dwóch sal obserwacyj-
nych, w tym jedną dla dzieci. Chcemy 

poprawić komfort pobytu pacjen-
tów w przeznaczonych do tego sa-
lach, a nie na korytarzu. Złożyliśmy 
także wniosek o dofi nansowanie za-
kupu tomografu komputerowego na 
potrzeby tego oddziału. Czekamy na 
rozstrzygnięcie konkursu.

W trakcie realizacji jest projekt 
e-usługi fi nansowany ze środków unij-
nych, dedykowany pacjentom z cho-
robami serca, związany z poprawą or-
ganizacji pracy całego szpitala poprzez 
zastosowanie nowoczesnej technolo-
gii informatycznej.

Realizacja projektów unijnych nie 
byłaby możliwa bez wsparcia fi nanso-
wego władz naszego powiatu i miasta 
Grodziska Mazowieckiego. 

Dzisiaj zarządzanie szpitalem pole-
ga przede wszystkim na zapewnieniu 
pacjentom bezpieczeństwa, szerokiego 
dostępu do diagnostyki, leczenia am-
bulatoryjnego i szpitalnego. Niestety, 
w tym działaniu ograniczają nas kon-
trakty zawarte z NFZ i nadwykonania 
(świadczenia wykonane ponad limit) 
ratujące życie lub zdrowie fi nansowa-
ne z dużym opóźnieniem lub w niepeł-
nej wysokości. 

Od października tego roku zmienia 
się sposób fi nansowania działalności 
placówek medycznych, mamy nadzieję, 
że dla szpitala będzie on korzystniejszy. 

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 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

17.00 START POWITANIE
część oficjalna

ANImAcjE RuSTykAlNE NA łącE
mASłO z dżEmEm. PAlcE lIzAć.
zIOłOWE lOvE. kłOSy WE WłOSy.
PuNkT RękOdzIEłA PRAcOWNI artOWcA

18.00 BElTAINE kONcERT

19.00 rozstrzygnięcie konkursu WIEńcE

19.30 ANImAcjE dlA dzIEcI NA ScENIE

20.00 BAyER Full kONcERT

21.00 maSza kONcERT

21.30 No i dobrze kONcERT

26 sierpnia SOBOTA

27 sierpnia NIEdzIElA

Plac Położony Pomiędzy 
ul. dworską,

ul. marsz. J. Piłsudskiego 
i ul. PrzeJazd w Brwinowie

10.30 msza Św.  w koŚciele 
Pw. Św. Floriana w Brwinowie 

Termin spotkania Miejsce spotkania

Falęcin i Grudów 28 sierpnia godz. 18.00 Falęcin 14

Kotowice 28 sierpnia godz. 20.00 Kotowice 3

Domaniew i Domaniewek 29 sierpnia godz. 18.00 OSP Moszna

Moszna 29 sierpnia godz. 20.00 OSP Moszna 

Milęcin 30 sierpnia godz. 18.00 Milęcin 54

Biskupice 30 sierpnia godz. 20.00 OSP Biskupice

Parzniew 31 sierpnia godz. 18.00 Parzniew, Dom Gościnny Zalewskich

Brwinów 1 września godz. 18.00 ZS nr 1, nowa hala sportowa, 
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 11

Żółwin i Terenia 4 września godz. 18.00  ZS w Żółwinie, ul. Szkolna 39

Krosna 5 września godz. 18.00 Krosna, ul. Tęczowa 13

Koszajec 5 września godz. 20.00 Koszajec 20

Owczarnia 19 września godz. 18.00 Owczarnia, świetlica, ul. Cyprysowa 4

Otrębusy 20 września godz. 18.00 Otrębusy, świetlica w gimnazjum, 
ul. dr. M. Piaseckiego 1

Kanie 26 września godz. 18.00 Kanie, Patataj, ul. Krótka 9

Czubin 27 września godz. 18.00 Czubin 9

Brwinów 15 października godz. 16.00 OSP Brwinów, ul. Pszczelińska 3

Spotkania burmistrza z mieszkańcami
Burmistrz Arkadiusz Kosiński wraz 

z sołtysami brwinowskich sołectw zapraszają 
na coroczne spotkania z mieszkańcami.

W tym toku zaplanowanych jest 16 spotkań, a pierwsze 
z nich odbędzie się 28 sierpnia w Falęcinie. Spotka-

nia są okazją do podzielenia się informacjami na temat bie-
żącej sytuacji w gminie, a także rozmów o dalszych planach 
dotyczących rozwoju. Każdy chętny mieszkaniec może za-
pytać burmistrza o ważne dla niego kwestie. Niektóre po-
stulaty da się załatwić „od ręki”, inne wymagają dokładnego 
zapoznania się z konkretną sprawą, przejrzenia dokumen-
tacji, dotychczasowej korespondencji itp. (PR)

P R O M O C J A
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OGŁOSZENIE PREZYDENTA  
MIASTA PRUSZKOWA

Na podstawie art.17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. 
poz.1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Pruszkowie:
– Uchwały nr XXXIII.350.2017 z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Gąsin Mieszkaniowy – Inżynierska;
– Uchwały Nr XXXV.371.2017 z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – osiedla Ostoja - działki ew. nr 121 i 119/2 przy ulicy 
Ireny.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów. Wnioski do planu należy składać na piśmie do Prezydenta 
Miasta Pruszkowa, 05-800 Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16 w terminie do dnia 25 września 2017 r. Wniosek powinien 
zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Zgodnie  
z art. 39 ust.1 pkt. 1 i 2 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 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, zawiadamiam, że Gmina Pruszków przystępuje do postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planów, obejmującej w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na 
środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale 
Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego w pok. nr 70 i można zapoznać się z nimi w godzinach pracy Urzędu. 

 Uchwała nr XXXIII.350.2017 z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Gąsin Mieszkaniowy – Inżynierska oraz Uchwała 
nr XXXV.371.2017 z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – osiedla Ostoja - działki ew. nr 121 i 119/2 przy ulicy Ireny zostały również 
opublikowane na stronie http://pruszkow.bip.gmina.pl, patrz Architektura i Urbanistyka OGŁOSZENIA/OBWIESZCZENIA 
Miejscowe Plany zagospodarowania Przestrzennego ROK 2017. 

Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do dnia 25 września 2017 r. mogą 
wnosić wnioski. Wnioski na piśmie należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pruszkowie, pocztą na adres 05-800 Pruszków 
ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie do protokołu w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego w pok. 
nr 70 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail Prezydent@miasto.pruszkow.pl. Wniosek powinien zawierać 
imię nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której 
wniosek dotyczy. Zgodnie z art. 41 ustawy, wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Stosownie do przepisów art. 39 
ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Prezydent Miasta Pruszkowa.

 Prezydent Miasta Pruszkowa
mgr Jan Starzyński

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O II PRZETARGU 
USTNYM NIEOGRANICZONYM 

na sprzedaż nieruchomości gruntowych  
niezabudowanych położonych w miejscowości  

Kady Gmina Grodzisk Mazowiecki

Lp. Oznaczenie  
nieruchomości

Pow. nieruchomości 
w m2

Cena  
wywoławcza w zł.

Wadium  
w zł.

1. 37/3 990 104.000,00 10.400,00

2. 37/4 930 98.000,00 9.800,00

3. 37/5 930 98.000,00 9.800,00

4. 37/6 930 98.000,00 9.800,00

5. 37/7 930 98.000,00 9.800,00

6. 37/8 931 98.000,00 9.800,00

7. 37/9 930 98.000,00 9.800,00

8. 37/10 929 98.000,00 9.800,00

9. 37/12 900 95.000,00 9.500,00

10. 37/13 900 95.000,00 9.500,00

11. 37/14 900 95.000,00 9.500,00

12. 37/15 900 95.000,00 9.500,00

13. 37/16 900 95.000,00 9.500,00

14. 37/17 901 95.000,00 9.500,00

Przetarg odbędzie się w dniu 26 września 2017r. o godz. 1100  
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz. przy ul. Kościuszki 
32 A w Sali Konferencyjnej (I piętro).

Przedmiotem przetargu są nieruchomości opisane wyżej, niezabudo-
wane, uregulowane w KW nr WA1G/00030657/7. Zgodnie z decyzjami  
o warunkach zabudowy przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną 
wolnostojącą.

Wadium należy wpłacić w pieniądzu do kasy lub na konto Urzędu 
Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim nr  88 1240 6348 1111 0010 
4058 8554 Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 53/57 Warszawa do dnia 
21.09.2017r., ze wskazaniem, której działki dotyczy. Cena nierucho-
mości gruntowych osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o po-
datek VAT – 23% i płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy 
sprzedaży. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomo-
ści poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku 
Maz. Przy ul. Kościuszki 32 A oraz opublikowanie na stronie interne-
towej www.grodzisk.pl oraz www.bip.grodzisk.pl Dodatkowe informa-
cje można uzyskać w Wydziale Nieruchomościami Urzędu Miejskiego  
w Grodzisku Maz., ul. Kościuszki 32 A, tel. 22 755 55 34 wew.101 i 220.

OGłoszenie
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Dożynki gminne w Raszynie roz-
poczną się 27 sierpnia o 14.30, jed-
nak wcześniej (13.00) w kościele św. 
Szczepana odbędzie się msza św., 
a następnie przemarsz korowodu ze 
świątyni do Parku Raszyńskiego, gdzie 
na mieszkańców będą czekały liczne 
atrakcje. Imprezę poprowadzi znany 

aktor Jacek Kawalec. Podczas doży-
nek zaprezentują się zespoły działa-
jących przy Centrum Kultury Raszyn 
m.in. Rybianie. Przy okazji dożynek nie 
może zabraknąć konkursów na naj-
piękniejszy wieniec i pieczenie chleba. 
Dożynki uświetni występ Orkiestry 
Dętej OSP Nadarzyn. O 18.30 na 

scenie zaprezentuje się zespół Bo-
ogie Boys. A gwiazdą wieczoru bę-
dzie Joker, który zaprezentuje takie 
przeboje disco polo jak: „Aparatka” czy 
„Zołza”. Wśród niedzielnych atrakcji 
należy również wymienić: strefę edu-
kacyjną, wesołe miasteczko i mobilne 
miasteczko rowerowe. [JM] 

Raszyńskie 
dożynki z Jokerem

G R O D Z I S K  M A Z .
10 września w Grodzisku 
Mazowieckim odbędą się 
dożynki powiatowo-gminne 
połączone z jarmarkiem.

D ożynki, Święto Plo-
nów, Wieńce – mię-
dzy innymi takie 
nazwy przypisuje 

się świętu, któremu towarzy-
szy zabawa z okazji zakończenia 
żniw. To także tradycja. Imprezy 
z tej okazji odbywają się w na-
szym regionie rok rocznie.

Wydarzenie rozpocznie się 
już o godz. 12.00 od Jarmarku 
Produktów Regionalnych. Miej-
scem imprezy będzie Targo-

wisko Miejskie przy ul. Mon-
twiłła w Grodzisku Mazowiec-
kim. Tam też około godz. 14.00 
wystąpi Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta. Godzinę później uczest-
nicy wezmą udział w plenero-
wej mszy świętej. 

Natomiast już o godz. 16.15 
rozpocznie się zabawa tanecz-
na z warszawską kapelą Janka 
Stokowskiego. Tego dnia nie 
zabraknie również kluczo-
wego punktu, czyli konkursu 
wieńców dożynkowych. Naj-
ładniejsze zostaną nagrodzone. 

Gwiazdą wieczoru będzie 
Don Vasyl z zespołem. To już 
o godz. 18.00. Wstęp na imprezy
jest bezpłatny. [SD]

Don Vasyl zaśpiewa 
na dożynkach

Na święto miasta 
Kwiatkowski i Piasek!

 Seweryn Dębiński  

G R O D Z I S K  M A Z .
2 września (sobota) 
Grodzisk Mazowiecki 
będzie obchodził swoje 
święto. Specjalnie z tej 
okazji zaplanowano 
koncerty – Dawida 
Kwiatkowskiego 
i Andrzeja Piasecznego. 

A le na mieszkańców 
Grodziska czekają nie 
tylko doznania mu-
zyczne. Święto miasta 

zostanie zorganizowane na tere-
nie Parku Skarbków i tam o godz. 
12.00 rozpoczną się gry, zabawy 
i animacje dla dzieci oraz na-
rodowe czytanie „Wesela” wraz 
z biblioteką publiczną. O godz. 
14.30 Teatr Kultureska przygo-
tował specjalny program dla 
dzieci „Bajeczna Fiesta”. 

Natomiast koncerty rozpocz-
ną się o 16.00, wówczas na sce-
nie pojawi się orkiestra Gedeon 
Richter. Będzie można potańczyć! 

Choć pewne jest, że wszy-
scy będą oczekiwać na gwiazdę 
wieczoru. A tym razem nie bę-
dzie tylko jedna gwiazda, a dwie! 
O 18.00 dla publiczności zaśpie-
wa Dawid Kwiatkowski. Jego pio-
senki w popularnym serwisie 
internetowym YouTube osiągają 

milionowe wyświetlenia. To nie-
zaprzeczalnie jeden z najwięk-
szych idoli nastolatek. 

W 2013 roku Dawid został nagro-
dzony dwiema statuetkami w ka-
tegoriach „Modny Debiut ESKA.
pl” oraz „Odkrycie roku” podczas 
gali Glam Awards 2013. W tym sa-
mym roku, 19 listopada piosenkarz 

stworzył debiutancki album zaty-
tułowany „9893”, który wydała wy-
twórnia płytowa My Music. I trzeba 
podkreślić, że był to bardzo udany 
debiut, bo krążek uplasował się na 
1. miejscu. Kolejny album „Pop & 
Roll” wydano w 2014 roku, zaś dru-
ga („Element trzeci”) i trzecia płyta 
(„Countdown”) ukazały się w 2015. 
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u Na koniec dnia mieszkańcy 
usłyszą Andrzeja Piasecznego! 
Artysta funkcjonuje na pol-
skiej scenie muzycznej od 25 lat 
i przez ten czas nagrał 10 albu-
mów studyjnych, które w więk-
szości zdobyły status platyno-
wej bądź podwójnie platyno-
wej płyty. Piasek otrzymał też 
ogromną liczbę nagród. A jego 
utwory codziennie można usły-
szeć w praktycznie każdej roz-
głośni radiowej. 

W latach 1997-2010 w serialu 
„Złotopolscy” wcielał się w po-
stać piosenkarza Kacpra „Gór-
niaka” Złotopolskiego. Kariera 
solowa Andrzeja Piasecznego 
rozpoczęła się w 1998 roku, wów-
czas wystąpił w duecie z Natalią 
Kukulską w utworze „Jesteś bli-
sko mnie”. Warto wspomnieć, że 
w 2001 roku artysta reprezento-
wał Polskę podczas 46. Konkursu 
Piosenki Eurowizji, a utworem, 
który wykonał był „2 Long” po-
chodzący z płyty o tym samym 
tytule. Od 2008 roku współpra-
cuje z Sewerynem Krajewskim. 
A w 2011 roku objął funkcję ju-
rora w programie telewizyjnym 
„The Voice of Poland”, a rok póź-
niej wziął udział w trzeciej edy-
cji programu „Bitwa na głosy”. 

Dla mieszkańców Grodzi-
ska Andrzej Piaseczny zaśpie-
wa o godz. 20.00.
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Reklama

Raszyńskie przedszkole 
czeka na dzieci

 Jakub Małkiński 

R A S Z Y N
Od września nowe 
przedszkole przy ulicy 
Poniatowskiego w Raszynie 
przyjmie 200 dzieci. 
Postanowiliśmy odwiedzić 
obiekt i poznać efekty 
jednej z priorytetowych 
gminnych inwestycji. 

W czerwcu ubiegłe-
go roku gmina Ra-
szyn zawarła umo-
wę na wykonanie 

8-oddziałowego przedszkola przy 
Poniatowskiego. Inwestycję uda-
ło się sprawnie przeprowadzić. 
W sierpniu w przedszkolu poja-
wił się niezbędny sprzęt, budynek 
jest w pełni wyposażony i czeka na 
dzieci. Efekty inwestycji miesz-
kańcy Raszyna będą mogli ocenić 
podczas dni otwartych, które za-
planowano w dniach 25-26 sierp-
nia w godzinach 14.00-18.00.

Budynek przedszkola jest 
dwukondygnacyjny, powierzch-
nia użytkowa wynosi ponad 
990 m kw. Każda sala została 

wyposażona w zespół sanitarny, 
magazyn i pomieszczenie socjal-
ne dla nauczyciela. Dzieci będą 
korzystać z pomieszczenia do za-
jęć plastycznych. W przedszko-
lu umieszczono również małą 
salkę gimnastyczną, w której 
są drabinki, kosz oraz ścianka 
wspinaczkowa. Przedszkolaki 
mogą spędzać czas na powie-
trzu, gdzie czeka na nich plac za-
baw. W budynku uwzględniono 
również gabinety dla logopedy 
i pedagoga. – Można powiedzieć, 
że ta inwestycja jest wzorcową 
w wykonaniu gminy Raszyn 
w tej kadencji. Jesteśmy bar-
dzo zadowoleni z efektów, któ-
re przerosły nasze oczekiwania 
– mówi nam Michał Kucharski, 
zastępca wójta gminy Raszyn.

W przedszkolu dominują jasne 
kolory. A wewnątrz rosną... cytry-
ny. – Zdaliśmy się na projektanta. 
W budynku nie ma wielu kolorów, 
wszystko jest estetycznie zrobio-
ne na elewacji i w środku. Wizję 
rosnących cytryn w przedszko-
lu również zaproponował pro-
jektant – tłumaczy Kucharski.

Placówka przy Poniatowskiego 
ma rozwiązać gminne problemy 
z brakiem miejsc w przedszko-
lach, ale nie tylko. – Przeniesie-
my też tutaj dzieci z „magazynu” 
przy Godebskiego, który pełnił 
rolę przedszkola. Cieszę się w koń-
cu, że blaszak przestanie istnieć 
i najmłodsi będą mogli przeby-
wać w pełni komfortowych wa-
runkach – przedstawia zastępca 
wójta gminy Raszyn.

Brak chętnych na miasteczko 
ruchu drogowego

M I L A N Ó W E K
Milanówek planuje 
stworzyć miasteczko ruchu 
drogowego przy Zespole 
Szkół Gminnych nr 3. 
Urząd ogłosił przetarg 
na wykonanie zadania, ale 
nie otrzymał żadnej oferty. 
Milanowski magistrat 
podjął kolejną próbę 
i czeka na efekty.

Edukacja dzieci w za-
kresie bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym 
jest konieczna. Zgod-

nie z tą zasadą powstają mia-
steczka ruchu drogowego, które 
mają stanowić pole doświad-
czalne dla małoletnich. Dzieci 
mogą poznać znaki, przygoto-
wać się do egzaminu na kartę 
rowerową czy poznać zasa-
dy zachowania na drodze. Dla 
jednych to zabawa, bo mogą 
pokonywać kolejne przeszko-
dy. Ale w ten sposób najmłodsi 
mogą nauczyć się właściwego 
zachowania w ruchu drogowym.

Milanowski magistrat chce 
wybudować miasteczko ruchu 

drogowego na terenie Zespo-
łu Szkół Gminnych nr 3. – Mia-
steczko wyposażone będzie 
w zminiaturyzowane jezdnie, 
chodniki, przejścia dla pieszych, 
znaki drogowe, jak również 
oświetlenie i elementy małej ar-
chitektury – czytamy w progra-
mie funkcjonalno-użytkowym. 

Ale miasteczko nie musi peł-
nić jedynie funkcji edukacyj-
nej, choć ta bez wątpienia jest 
kluczowa. – Miasteczko ruchu 
rowerowego umożliwi również 
doskonalenie techniki jazdy na 
rowerze w czasie pozaszkolnym 
np. pod opieką rodziców. W pla-
nowanym miasteczku możli-
wa będzie organizacja wielu 

imprez propagujących bezpie-
czeństwo na drodze np. rajdy 
przedszkolaka, dzień bez sa-
mochodu, Dzień Dziecka itp. 
– czytamy w dokumentacji.

Wszystko zostało zaplano-
wane, więc w lipcu milanow-
ski magistrat ogłosił przetarg 
na budowę z projektowaniem 
miasteczka. Urząd czekał na 
oferty, jednak w wyznaczonym 
terminie nie zgłosiła się żad-
na fi rma. Żeby nie tracić czasu 
władze Milanówka ogłosiły ko-
lejne postępowanie. Tym ra-
zem oferty można składać do 
6 września. Miasteczko ruchu 
drogowego miałoby powstać do 
15 grudnia br. [JM]
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M I L A N Ó W E K 
5 listopada tego roku w Milanówku 
odbędą się wybory uzupełniające do 
rady miasta. To pokłosie wygasze-
nia mandatu Witolda Rytwińskiego. 
O tym, że Witold Rytwiński utraci 
mandat radnego informowaliśmy już 
25 czerwca. Powodem takiej sytu-
acji było niezłożenie oświadczenia 

majątkowego, a tego od wszystkich 
radnych wymaga prawo. Rytwiń-
ski reprezentował barwy Stowarzy-
szenia Porozumienie Samorządowe 
„Milanówek Dziś i Jutro” i został wy-
brany w okręgu nr 10. Sprawował 
funkcje przewodniczącego Komisji 
Praworządności, Bezpieczeństwa 

Publicznego i Ładu Przestrzenne-
go, zasiadał w komisjach Budże-
tu i Inwestycji oraz Kultury. Listy 
kandydatów mogą być zgłaszane 
do Miejskiej Komisji Wyborczej 
w Milanówku do 26 września do 
godz. 00.00. Wybory uzupełniają-
ce odbędą się 5 listopada. [SD] 

Wybory uzupełniające 
do Rady Miasta Milanówka 



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

Pruszków
ul. Niecała 10/2

Piątek, 25 SIERPNIA 201716

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

 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

CEBULE KWIATOWE 
W SZEROKIM ASORTYMENCIE

(TULIPANY, KROKUSY, 
ŻONKILE, CZOSNKI,LILIE ITD)

 
 

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, UL. POGODNA 7

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

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

„4EMPLO”  
Magdalena Figurska

Usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw 
w zakresie:
-  Employer Branding / Budowanie wizerunku 

Pracodawcy
-  Wartościowanie stanowisk
-  Systemy wynagradzania
-  Systemy motywacyjne
-  Badania satysfakcji pracowników
-  Rekrutacje i selekcje kandydatów do pracy 
-  Obsługa Kadr i Płac

Tel. 608 072 452
Email: magdalena.figurska@4emplo.pl

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

 ► 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 

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 

 ► Praca w ochronie. Obiekt Grodzisk 
Mazowiecki 601-072-731 

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

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

 ► KUPIĘ KAŻDE AUTO  603-903-405 – 

 ► 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

Sprzątającą / Pokojową do Hotelu 
w Otrębusach, 503-164-828 

 ► 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 

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 

 ► 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 

Wójt Gminy Nadarzyn 
zawiadamia,

że na urzędowych tablicach 
ogłoszeń oraz na stronach 

internetowych urzędu 
został zamieszczony 

wykaz  nieruchomości, 
stanowiących  drogi  

wewnętrzne,  przeznaczonych  
do wydzierżawienia w trybie 

bezprzetargowym. 

MIEJSCE
NA TWOJĄ
REKLAMĘ


