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R E G I O N
Pierwsze dni 
funkcjonowania 
autobusów komunikacji 
zastępczej obrazują,  
jak może wyglądać 
transport publiczny  
w czasie zamknięcia linii 
447. Pasażerowie mają  
już pierwsze wnioski.  
Tak jak i włodarze miast 
oraz przewoźnicy.

3 września to dzień, któ-
ry zapoczątkował ko-
munikacyjną rewolucję 
w regionie. Na rok za-

mknięto linię 447, a pasażerowie 
przesiedli się do autobusów. Po-
niedziałek miał być testem dla 
komunikacji zastępczej. Mo-
że tragedii nie było, ale poja-
wiły się pierwsze problemy. 
We wtorek nastąpiła kumula-
cja. Korki, opóźnione autobusy, 
kierowcy mylący trasy... Dotar-
ło do nas wiele wiadomości od 

Pierwszy tydzień za nami...

czytaj więcej na str. 2

czytelniczka. A to już Michał:  
– Dziś komunikacją zastępczą 
jedzie się okropnie wyjechałem 
z Pruszkowa o 7.23, a jeszcze nie 
dojechałem do Znicza. A jest 7.43. 
Są mega korki, to pokazuje jak 
będzie naprawdę przez kolejne 
12 miesięcy.

Czasami wychodzą zaniedba-
nia. Jakby powiedział gangster 
Siara z kultowego filmu „Kiler”  

czytelników. – Takich korków jak 
w Grodzisku to chyba nie ma na-
wet w Warszawie... Najgorzej jest 
na budowie ronda (nowe rondo 
powstaje u zbiegu ul. Królewskiej 
i Okrężnej – przyp. red.). To sa-
mo Milanówek i wjazd na tamtej-
szy wiadukt – przedstawiał Artur. 
– Autobus z godzinny 6.35 bar-
dzo zapchany, następny już nie 
ponieważ... opóźniony – napisała 

„A gdzie tu są dociągnięcia?”. Sy-
tuacja z Milanówka. – Komunika-
cja została tak skonfigurowana, że 
autobusy linii ZG i ZM w kierun-
ku Grodziska odjeżdżają z dwóch 
różnych przystanków oddalonych 
od siebie o kilkadziesiąt metrów. 
Rozkład jazdy obowiązuje w teo-
rii. W rezultacie trzeba wybrać, 
który przystanek się obstawia i li-
czyć na to, że to na niego najpierw 
przyjedzie autobus – przedstawia 
Marcin. – Ani gmina Milanówek, 
ani przewoźnik nie zadbali o to, 
aby przystanki wyposażyć w wia-
ty, więc lepiej uzbroić się w pa-
rasolkę, zwłaszcza w taką pogodę 
jak dzisiaj – dodaje. A deszczowy 
był cały tydzień...

Jedni kierują uwagi do koleja-
rzy i przewoźników, obrywa się 
również włodarzom miast. Pa-
sażerowie widzą mankamenty 
w funkcjonowaniu komunikacji 
zastępczej i wierzą, że sytuacja, 
zwłaszcza w godzinach szczytu, 
ulegnie poprawie.

Łatwa i przyjemna czy długa i męcząca – jak wygląda 
podróż autobusem komunikacji zastępczej?
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Targowisko 
przy ulicy 
Pańskiej  
w Pruszkowie 
czeka 
metamorfoza

Pruszkowianie pożegnają 
lato z Margaret!  10
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P R U S Z K Ó W
Pruszkowianie mogą 
już korzystać z pięciu 
samoobsługowych 
wypożyczalni rowerów. 
Oficjalne otwarcie systemu 
nastąpiło 4 września  
w samo południe.

R owery wypożyczycie 
na ul. Robotniczej, 
Jasnej, przy WKD od 
strony ul. Ewy, na te-

renie Parku Mazowsze i Mil-
lenium Logistic Park I (obszar 
przemysłowy przy ul. 3 Maja 8). 
Ale według zapowiedzi wkrótce 
ma ruszyć druga stacja w obrębie 
MLP Pruszków II w miejscowo-
ści Moszna Parcela 29. Reasumu-
jąc obecnie mamy do dyspozycji  
40 rowerów, po dodaniu nowej 
stacji liczba ta wzrośnie do 48.

Ale należy pamiętać, że na tę 
chwilę jest to program pilota-
żowy, który potrwa do 5 listo-
pada. Miasto zaangażowało się 
w program finansując urucho-
mienie czterech stacji, natomiast 
dwie kolejne umieszczone na te-
renie powierzchni magazyno-
wych MLP I i II zasponsorował 
deweloper MLP Group. 

Pruszków to pierwsze miasto, 
w którym od samego początku 
prywatny sponsor angażuje się 

w uruchomienie systemu rowe-
rów miejskich. MLP Group to je-
den z wiodących deweloperów 
w branży nowoczesnych po-
wierzchni magazynowych w Pol-
sce. Rower miejski może służyć 
pracownikom nie tylko podczas 
codziennych dojazdów do pra-
cy, ale również w ciągu dnia, 
ułatwiając przemieszczanie się 
między parkami logistycznymi, 
a nawet w ich obrębie – mówi 
Tomasz Wojtkiewicz, prezes Ne-
xtbike Polska, operatora syste-
mu. – W Pruszkowie zaczynamy 
od 48 rowerów, ale jestem prze-
konany, że system się przyjmie 
i rowery miejskie zostaną w mie-
ście na dłużej.

Każdy kto utworzy konto  
w systemie Pruszkowskiego 

Roweru Miejskiego może korzy- 
stać z niego w każdej z wypoży-
czalni Nextbike, czyli m.in. w war- 
szawskim Veutrilo, Rowerze 
Gminnym Michałowice, Grodzi-
skim Rowerze Miejskim. Ta jed-
norazowa rejestracja  umożliwia 
korzystanie z rowerów miejskich 
w całej Polsce. Wystarczy wejść 
na stronę www.pruszkowskiro-
wer.pl, zarejestrować się, zasilić 
konto kwotą co najmniej 10 zł, 
z której będą pobierane opłaty 
za wypożyczenie.

Koszt? Pierwsze 20 minut za 
darmo, natomiast jedna, dwie 
i trzy godziny będą kosztować po 
złotówce. Czwarta i każda kolejna 
5 zł. Warto dodać, że stacje wypo-
życzalni są dostępne przez całą 
dobę, siedem dni w tygodniu! [SD]

Rower miejski zawitał do Pruszkowa!
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P R U S Z K Ó W 
Do 15 listopada powinna 
zakończyć się budowa 
sali gimnastycznej przy 
liceum im. Tomasza Zana 
w Pruszkowie. Tymczasem 
przedstawiciele powiatu 
pruszkowskiego  
podpisali umowę na 
dofinansowanie inwestycji 
w kwocie 2,5 mln zł.

W tym roku Zan 
rozpoczął trzeci 
rozdział w swojej 
historii, ponie-

waż zanotował kolejną przepro-
wadzkę. Do dyspozycji uczniów 
oddano nową siedzibę szkoły. 
Jednak to nie koniec inwestycji 
i zmian. Kolejnym elementem 
jest budowa sali gimnastycznej, 
na którą wszyscy z niecierpli-
wością czekają. A trzeba prze-
cież podkreślić, że wcześniej 
Zan nie posiadał własnego za-
plecza sportowego... – Wresz-
cie po prawie 100 latach nasze 
liceum będzie miało swoją salę 
gimnastyczną, a także boisko, 
które umieszczone zostanie na 
dachu. Dotychczas nie mieliśmy 
takich możliwości, a mimo to 
odnosiliśmy sukcesy sportowe. 

Z pewnością teraz będzie lepiej 
– mówiła nam 1 marca Ewa Król, 
dyrektor liceum. 

Zan czekał na salę gimna-
styczną wiele lat. Wszyscy wie-
rzą, że obiekt pozwoli młodzieży 
rozwijać sportowe pasje. Budo-
wa sali to kosztowna inwesty-
cja, jednak powiat pruszkowski 
pozyskał dofinansowanie na ten 
cel. Mówił o tym minister sportu 
Witold Bańka, podczas lipcowej 
wizyty w Zanie, kiedy prezento-
wał program rozwoju szkolnej 
infrastruktury sportowej. 

– 2 lutego tego roku Minister- 
stwo Sportu i Turystyki ogło-
siło „Program Rozwoju Szkol-
nej Infrastruktury Sportowej 
2017” w ramach niego został 
ogłoszony konkurs, do którego 

przystąpiło starostwo powia-
towe w Pruszkowie składając 
wniosek o dofinansowanie bu-
dowy sali gimnastycznej Liceum 
Ogólnokształcącego im. Toma-
sza Zana w Pruszkowie. Wniosek 
został złożony 29 marca, a 17 lip-
ca miało miejsce ogłoszenie jego 
wyników. Mieliśmy przyjemność 
gościć ministra sportu Witolda 
Bańkę, który ogłaszał start pro-
gramu właśnie w LO im. Toma-
sza Zana – tłumaczy Krzysztof 
Bukowski ze starostwa powia-
towego w Pruszkowie.

W minionym tygodniu umo-
wę na dofinansowanie budowy 
sali podpisali starosta Maksym 
Gołoś oraz członek zarządu po-
wiatu pruszkowskiego Miro- 
sław Chmielewski. [JM]

Umowa podpisana. 2,5 mln  
na salę przy Zanie
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Całe zadanie będzie kosztowało ponad 2,5 mln zł. Chcemy tam zrobić 
targowisko w dużej części zadaszone oraz w wysokim standardzie.  
– Andrzej Kurzela, wiceprezydent Pruszkowa o przebudowie targowiska przy ul. Pańskiej 11.

Władze Pruszkowa widzą koniecz-
ność zmian. – Dostrzegamy wiele 
mankamentów. Zatory tworzą się 
w godzinach szczytu, największe 
obserwujemy między 7.30 a 9.00. 
Możemy mówić o paraliżu drogo-
wym. Otrzymaliśmy wiele uwag od 
mieszkańców. Zrobimy wszystko, 
aby ta sytuacja uległa poprawie. 
Wiedzieliśmy, że będą utrudnienia, 
ale nie aż takie. Chcemy rozmawiać 
z Zarządem Transportu Miejskiego 
i PKP, bo to oni odpowiadają za całą 
sytuację – mówi nam wiceprezy-
dent Pruszkowa Andrzej Kurzela.

Nie da się ukryć, że wpływ na 
korki w Pruszkowie ma trwają-
cy remont tzw. wąskiego gardła. 
– Chcemy zrobić wszystko, żeby 
usprawnić ruch. Będziemy roz-
mawiać ze Strabagiem w spra-
wie modernizacji wąskiego gardła. 
Prowadzone roboty mają wpływ na 
utrudnienia. Planujemy rozmowy 
ze starostwem w sprawie przyspie-
szenia robót na ul. Warsztatowej. 
To również mogłoby nieco uwolnić 
ruch w mieście – tłumaczy Kurzela.

Niezadowolenie wyraża rów-
nież burmistrz Brwinowa Arka- 

transporcie należy liczyć się 
z korkami. Mieszkańcy okolicz-
nych miejscowości przyjeżdżają 
do Grodziska, żeby przesiąść się 
w pociąg i jechać prosto do War-
szawy. Z tego, co obserwujemy 
nie brakuje osób korzystających 
z WKD – tłumaczy Dariusz Zale-
siński, komendant straży miej-
skiej w Grodzisku Mazowieckim.

W Milanówku nie brakuje kry-
tycznych głosów na temat komu-
nikacji zastępczej. Mieszkańcy 
winą za zamieszanie obarczają 
burmistrz miasta. Ta zapewnia, 
że robi, co może. – Przyjmuję 
wiele uwag dotyczących komu-
nikacji zastępczej. Ubolewam, że 
Inwestor modernizacji linii ko-
lejowej, pomimo wielu naszych 
sugestii oraz pomocy ze strony 
samorządów nie dopracował or-
ganizacji komunikacji zastęp-
czej. Z mojej strony obiecuje 
stały monitoring sytuacji, zbie-
ranie Państwa uwag i sugestii, 
a także zgłaszania ich na bieżą-
co Przewoźnikom i Inwestorowi 
(pisownia oryginalna) – napisała 
na swoim Facebooku Wiesława 
Kwiatkowska, burmistrz mia-
sta ogrodu.

Z kolei przewoźnicy jedno-
głośnie zapewniają, że zrobili 
wszystko, aby komunikacja za-
stępcza funkcjonowała jak należy. 
Zarząd Transportu Miejskiego, 
który odpowiada za linie ZP i 717 
podkreśla, że częstotliwość kur-
sów i ilość miejsc w autobusach 
jest odpowiednia. – Wykonuje-
my pomiary na początku trasy 
i na wysokości Piastowa. Z na-
szych obserwacji wynika, że po-
daż miejsc jest odpowiednia. Nie 
notujemy sytuacji, że ktoś nie 
mieści się do autobusu. Rzecz 
jasna – nie wszyscy pasażero-
wie mają miejsca siedzące. Tłok 
w autobusach jest mniejszy, niż 
w godzinach szczytu na pierw-
szej linii metra – wyjaśnia Wiktor 
Paul z ZTM. – Opóźnienia wy-
stępują, ale nie są uciążliwe, po-
nieważ autobusy kursują z dużą 
częstotliwością. Trzeba pamiętać, 
że charakter Al. Jerozolimskich 
sprzyja korkom. Jednego dnia do-
szło do kilku zdarzeń drogowych, 
które nałożyły się na siebie i zro-
dziły utrudnienia – dodaje.

Ale nie obyło się bez wpa-
dek. W poniedziałek wsiadający 
do autobusu ZP mieli problem 

diusz Kosiński. Jego zdaniem błę-
dem było, że trasa autobusu ZB 
przebiega przez Pruszków. – Or-
ganizacja komunikacji zastępczej 
została źle przygotowania. Nie-
potrzebnie skierowano ZB przez 
Pruszków, choć można było wy-
znaczyć trasę przez autostradę 
A2. Skróciłoby to czas podróży. 
A tak w przypadku korków pa-
sażerowie trasę z Brwinowa do 
Warszawy pokonują w dwie go-
dziny. Wracając mogą skorzy-
stać z autobusu ZBA, który jedzie 
autostradą. To rozwiązanie jest 
chwalone, bo jedzie się trzy razy 
szybciej. W ten sposób realizowa-
ny jest co drugi kurs w godzinach 
popołudniowych z Warszawy – 
przedstawia Arkadiusz Kosiński.

Odmienna jest za to ocena 
funkcjonowania komunikacji 
zastępczej w Grodzisku. – Wia-
domo, że ludzie nie są zadowo-
leni z faktu remontu. Z naszych 
obserwacji wynika, że autobusy 
przyjeżdżają zgodnie z rozkła-
dem, ludzie mieszczą się w środ-
ku. Raz widzieliśmy sytuację, 
że kilka osób nie wsiadło i po-
stanowiło czekać na następny 
kurs. Wiadomo, że w tego typu 

dokończenie ze str. 1 z zakupieniem biletów. Te roz-
chodziły się niczym świeże bu-
łeczki. – Na początku występował 
problem z biletami, ale szybko to 
zauważyliśmy i uzupełnialiśmy 
brakujące bilety u kierowców – 
przyznaje Wiktor Paul.

Koleje Mazowieckie, odpowia-
dające za linie ZG i ZB, twierdzą, 
że pasażerowie nie mają podstaw 
do narzekania. – Częstotliwość 
kursowania jest ustalona w spo-
sób optymalny do prognozowa-
nych potoków podróżnych oraz 
przepustowości dróg, po których 
poruszają się autobusy linii ZG. 
Jednocześnie zaplanowana duża 
częstotliwość kursowania uzupeł-
niających się wzajemnie linii ZG, 
ZB i ZP (organizowanej przez ZTM) 
ma na celu zapewnić ciągłość prze-
wozu podróżnych przez całą do-
bę, niezależnie od występujących 
opóźnień w przejeździe autobu-
sów obsługujących poszczegól-
ne linie komunikacji zastępczej. 
Z dotychczasowych obserwacji 
wynika, że częstotliwość kursów 
jest odpowiednia. Niemniej jednak 
stale obserwujemy potoki podróż-
nych, monitorujemy i analizuje-
my sytuację na bieżąco i w miarę 

możliwości będziemy podejmować 
działania korygujące – przesta-
wia Donata Nowakowska, rzecz-
nik prasowy Kolei Mazowieckich.

Zdaniem przedstawicielki 
ilość miejsc w autobusach jest 
wystarczająca. Ale zdarza się, 
że są przepełnione. – Z pro-
wadzonych przez naszych pra-
cowników obserwacji wynika, że 
podaż miejsc w autobusach jest 
dobrana optymalnie do potoków 
podróżnych. Jeżeli zdarzają się 
przypadki przepełnienia, to mogą 
one wynikać wyłącznie z opóź-
nień autobusów z godzin rozkła-
dowego przejazdu – podkreśla 
Donata Nowakowska.

Mimo, że komunikacja zastęp-
cza działa kilka dni, część pasaże-
rów nadal jest zagubiona. Pytań 
do kierowców nie brakuje. Naj-
częściej powtarzane to te, które 
zaczynają się na „czy zatrzymu-
je się pan” albo „czy dojadę do”. 
Przypominamy, że na bieżą-
co najważniejsze sprawy zwią-
zane z komunikacją zastępczą 
i remontem linii 447 można śle-
dzić na naszym portalu WPR24.
pl w specjalnie utworzonej za-
kładce „REMONT447”.

Pierwszy tydzień za nami...
Łatwa i przyjemna czy długa i męcząca – jak wygląda podróż  

autobusem komunikacji zastępczej?
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48– tyle rowerów pojawiło się w sześciu samoobsługowych 
wypożyczalniach Pruszkowskiego Roweru Miejskiego. 48

Reklama

K O L E J
Warszawska Kolej 
Dojazdowa chce 
wyremontować siedem 
przejazdów. Jest jednak 
problem. Do przetargu nie 
zgłosiła się żadna firma.

W sierpniu War-
szawska Kolej 
Dojazdowa wy-
remontowała 

przejazd na tzw. żeberku. Prace 
wymusiły zamknięcie głównej 
arterii w mieście i wytycze-
nie objazdów, ale dziś prze-
jazd przez skrzyżowanie jest 
znacznie wygodniejszy. Szyb-
ko pojawiły się głosy od innych 
kierowców z pytaniami, kiedy 
WKD wymieni nawierzchnię na 
innych przejazdach. – A kiedy 
przejazd w Otrębusach. Prze-
cież tam nie da się jeździć – do-
pytywała Ola. 

Okazuje się, że WKD ogłosi-
ła przetarg na wykonanie re-
montu nawierzchni na siedmiu 
przejazdach drogowych. Cho-
dziło o przeprawy w Opaczy, 

Michałowicach, Nowej Wsi, Ka-
niach Helenowskich, Podkowie 
Leśnej Głównej oraz dwa prze-
jazdy w Otrębusach. Remont 
miał być prowadzony etapami 
według harmonogramu, któ-
ry miał przygotować wybrany 
w przetargu wykonawca. Czas 
na wykonanie zleconych robót 
to trzy miesiące. 

Pojawił się jednak problem. 
Do przetargu ogłoszonego 
przez WKD nie zgłosił się żaden 
chętny. Postępowanie zostało  
unieważnione. [AS]

Nie ma chętnych  
na remont przejazdów

 Seweryn Dębiński 

P R U S Z K Ó W 
Mowa o obiekcie 
zlokalizowanym przy  
ul. Pańskiej w Pruszkowie. 
Miasto otrzymało 
dofinansowanie  
w wysokości 770 tys. zł  
na przebudowę 
targowiska. Jakich  
zmian powinni spodziewać 
się mieszkańcy?

W dobie wszech- 
obecnych skle-
pów, których naz- 
wę zaczerpnię-

to od zielonych płazów, a tak-
że ogromnej liczbie marketów, 
to często targowiska są ratun-
kiem dla lokalnych sprzedawców. 
Miejsca te bronią się w Polsce od 
lat i wciąż cieszą się niesłabną-
cą popularnością. Nie inaczej 
jest w Pruszkowie. Doskona-
le to widać w dni targowe, gdy 
można zaobserwować wzmożo-
ny ruch w rejonie placów han-
dlowych. Ten przy ul. Pańskiej 
11 czeka duża zmiana. I jak już 

wspominaliśmy w zajawce mia-
stu udało się pozyskać dość duże 
dofinansowanie na ten cel.

– Jesteśmy na pierwszym 
miejscu w rankingu. Ale to tyl-
ko niewielka część kwoty, która 
zostanie przeznaczona na prze-
budowę targowiska, ponieważ 
całe zadanie będzie kosztowało 
ponad 2,5 mln zł. Chcemy tam 
zrobić targowisko w dużej czę-
ści zadaszone oraz w wysokim 
standardzie. Posiadamy program 

funkcjonalno-użytkowy, jednak 
o szczegółach będzie można po-
wiedzieć dopiero, gdy będziemy 
w posiadaniu gotowego projek-
tu. A jego tworzenie rozpocznie 
się w przyszłym roku. Sama in-
westycja przewidziana jest do 
realizacji w 2019 roku – mówi 
nam Andrzej Kurzela, wicepre-
zydent Pruszkowa.

Aby nieco więcej dowiedzieć się 
o zmianach zajrzeliśmy do pro-
gramu funkcjonalno-użytkowego. 

Czytamy, że celem przedsięwzię-
cia jest poprawa infrastruktu-
ry usługowo-handlowej miasta 
poprzez inwestycję w istniejące 
targowisko, promocja lokalnych 
produktów, wsparcie inwestycji 
służącej tworzeniu, ulepszaniu 
i rozwijaniu podstawowych usług 
lokalnych dla ludności wiejskiej. 

Powierzchnia działki targowiska 
wynosi nieco ponad 3 tys. m kw. 
Wspomniane zadaszenie pojawi się 
na 623 m kw. i zostanie wykonane 
w formie dwóch wiat o konstrukcji 
stalowej. Jego wysokość w najniż-
szym miejscu wyniesie 3,5 m, zaś 
w najwyższym ok. 4,35 m. 

Nawierzchnia obiektu będzie 
wybudowana z kostki betonowej, 
ponadto pojawią się nowe ogro-
dzenia, bramy wjazdowe, furtki, 
oświetlenie w technologii led oraz 
elementy małej architektury (ko-
sze na śmieci, stojaki rowerowe 
i tablice informacyjne). Zmiany 
dotkną toalet i budynku admi-
nistracji – ocieplenie, wymiana 
stolarki okiennej oraz drzwiowej. 
Nie zapomniano także o kanali-
zacji deszczowej i zagospodaro-
waniu terenów zielonych.
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Pruszkowskie targowisko czeka metamorfoza

facebook.com/zapieksypruszkowskie/
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Na budowie przy ul. Lipowej w Prusz-
kowie mężczyzna spadł z wysoko-
ści pierwszego piętra. Zmarł mimo 
reanimacji... Do zdarzenia doszło  
4 września. O sprawie poinformo-
wał na jeden z czytelników. – Na 
ul. Lipowej coś się stało. Jest poli-
cja i pogotowie ratunkowe – napisał 

Tomasz. Więcej informacji na ten 
temat uzyskaliśmy kontaktując się  
z pruszkowską policją. Jak usłysze-
liśmy, w tej sprawie prowadzone 
będzie śledztwo. – Około południa 
otrzymaliśmy zgłoszenie o zdarze-
niu przy ul. Lipowej w Pruszkowie. Na 
budowie 61-letni mężczyzna spadł 

z pierwszego piętra. Mimo reani-
macji, nie udało się go uratować. 
Na miejscu pojawił się prokurator 
i Państwowa Inspekcja Pracy. Oko-
liczności zdarzenia wyjaśni śledztwo 
– podaje podkom. Karolina Kańka, 
rzecznik prasowy Komendy Powia- 
towej Policji w Pruszkowie. [JM] 

Dramat na budowie,  
nie żyje 61-latek

11-letni talent z Grodziska

 Jakub Małkiński 

T E N I S  S T O Ł O W Y
Latem w kadrze Bogorii 
Grodzisk Mazowiecki doszło 
do kilku zmian. Mistrz Polski 
w tenisie stołowym do 
rozgrywek Lotto Superligi 
zgłosił 11-letniego Miłosza 
Redzimskiego.

N iektórzy przeciera-
ją oczy ze zdziwienia 
i pytają, jak to możli-
we. Mówimy o uczniu 

szkoły podstawowej, któremu 
przyjdzie rywalizować z senio-
rami. Miłosz Redzimski ma „smy-
kałkę” do tenisa stołowego. Czy 
w tym sezonie zadebiutuje w Su-
perlidze? – Miłosz pod względem 
sportowym jest aktualnie zawod-
nikiem nr 5 w naszym klubie, więc 
zgłoszenie go do rozgrywek Lot-
to Superligi uważam za coś zu-
pełnie naturalnego. Myślę, że jest 
małe prawdopodobieństwo, aby 
zagrał w meczu, ponieważ mamy 
w podstawowym składzie czte-
rech silnych graczy – odpowiada 
Tomasz Redzimski, trener Bogo-
rii i ojciec Miłosza. – Nie mogę 
jednak wykluczyć jakiś niezwy-
kłych okoliczności, które spowo-
dują, że jednak wystąpi w meczu 
Superligi. Na pewno z takich nie-
zwykłych okoliczności Miłosz 
bardzo by się ucieszył – dodaje.

Sam fakt, że 11-latek znalazł się 
w kadrze mistrza Polski przyku-
wa uwagę. Ale wcale nie musiało 

tak być. Miłosz zastanawiał się, 
czy nie pójść w ślady Roberta Le-
wandowskiego. – Miłosz rozpo-
czął treningi tenisa stołowego 
jako sześciolatek, ale chodził 
również na zajęcia piłki nożnej, 
więc przez pierwsze kilka mie-
sięcy czasami z zatroskaniem do 
mnie mówił: „Tato, ja nie wiem 
czy mam zostać pingpongistą, 
czy piłkarzem”. Odpowiadałem 
mu na to, żeby się nie martwił, 
bo przyjdzie czas kiedy po pro-
stu na coś się zdecyduje. Kiedy  
miał 7 lat i właśnie wrócił z obo-
zu „Fundamentów” Jerzego 
Grycana, powiedział mi, że się 
zdecydował na tenis stołowy  
– przedstawia trener Bogorii.

Warto pamiętać, że sport wy-
maga wielu wyrzeczeń, aby dojść 
na sam szczyt. Przez całe waka-
cje Miłosz ciężko trenował. Wziął 
udział w trzech obozach „Fun-
damentów”, gdzie w każdym re-
alizował 45 godzinny program 
obejmujący teorię oraz trening 

techniczny, taktyczny i fizycz-
ny. Teraz Miłosz z uwagą słucha 
nauczycieli, ale nie zapomina 
o zajęciach przy stole teniso-
wym. W ciągu tygodnia na tre-
ning poświęca około 20 godzin.

Dla Miłosza Redzimskiego 
obecność w pierwszej drużynie 
Bogorii to szansa na spotkanie 
z doświadczonymi i utytuło-
wanymi zawodnikami. 11-latek 
trenuje z 33-letnim Danielem Gó-
rakiem, który w tym roku zapisał 
na swoim koncie tytuły mistrza 
Polski w grze pojedynczej i po-
dwójnej. Młody tenisista ma się 
od kogo uczyć. – Miłosza i Da-
niela dzieli jeszcze bardzo du-
ży dystans. Najważniejsze jest 
to, żeby młodzi zawodnicy uczyli 
się grać z pełnym zaangażowa-
niem i skupieniem uwagi. Trze-
ba umieć walczyć o każdą piłkę 
i nie przejmować się wynikiem. 
Wtedy jest największa szansa na 
stałe postępy w grze – zaznacza 
Tomasz Redzimski.

Blisko 1,5 mln na rewitalizację 
Parku Miejskiego

B R W I N Ó W
Gmina Brwinów szykuje 
się do kolejnego etapu 
rewitalizacji Parku 
Miejskiego. Magistrat 
wybrał wykonawcę, który 
za realizację zadania 
zainkasuje ponad 1,4 mln zł.

M ożna powiedzieć, 
że Park Miejski jest 
oczkiem w głowie 
władz Brwinowa. 

I nie ma się co dziwić, gdyż te-
ren jest niezwykle urokliwy. Jed-
nak upływający czas dał o sobie 
znać i w końcu brwinowski ma-
gistrat musiał zająć się parkiem. 

Pierwsze kroki podjęto kil-
ka lat temu. W 2012 roku odre-
staurowano furty i wejście do 
zieleńca. Kolejne prace prze-
prowadzono rok później. Re-
witalizacja parku objęła remont 
ciągu pieszego, budowę nowe-
go chodnika i oświetlenia. Za-
montowano również dziewięć 
kamer, aby zwiększyć bezpie-
czeństwo. Do dyspozycji miesz-
kańców oddano także ławki. 

Całkowity koszt wykonanych 
prac to blisko 1,2 mln zł.

Ale to nie koniec. Park ma za-
chwycać swoim blaskiem, ale 
także przyciągać i zachęcać miesz-
kańców do aktywnego spędzania 
czasu. W lipcu brwinowski magi-
strat ogłosił przetarg na III etap 
rewitalizacji. Zgodnie z doku-
mentacją teren zostanie wzbo-
gacony o plac zabaw dla dzieci 
starszych z małym parkiem li-
nowym, trampoliną i huśtawka-
mi.  Najmłodsi będą mogli bawić 
się w komfortowych warunkach, 
gdyż nawierzchnia zostanie wy-
konana z piasku płukanego. Doro-
śli będą mogli korzystać z siłowni 

plenerowej. Do dyspozycji aktyw-
nych zostaną oddane m.in. drabin-
ka i podciąg na pylonie, orbitrek 
i biegacz, twister, wahadło czy też 
prasa nożna. Nie zabraknie ele-
mentów dekoracyjnych w postaci 
zdroju ulicznego i malej fontanny. 
Z pewnością ciekawym rozwiąza-
niem będzie szachownica plenero-
wa, która zostanie wykonana z płyt 
kamiennych granitowych w kolo-
rze czerwonym i szarym.

Gmina Brwinów rozstrzygnęła 
przetarg na wykonawcę zadania. 
Firma Garden Designers powin-
na zrealizować zamówienie do 
końca listopada br. Koszt rewi-
talizacji to ponad 1,4 mln zł. [JM]
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Podczas budowy kanalizacji 
cierpi... chodnik

S Ę K O C I N  S T A R Y
Na ul. Sękocińskiej  
w Sękocinie Starym prace 
przy budowie kanalizacji 
trwają w najlepsze. 
Mieszkańcy zwracają uwagę 
na niedogodności w postaci 
zniszczonego chodnika. 
Władze gminy Raszyn 
zapewniają, że wszystko 
zostanie naprawione.

P onad 5 mln zł pochło-
nie budowa kanalizacji 
w Sękocinie. W marcu 
w tamtejszej szkole 

podstawowej odbyło się spotka-
nie informacyjne z mieszkańca-
mi dotyczące inwestycji. Najpierw 
prace wystartowały na ul. Staro-
wiejskiej, z czasem przeniosły się 
na ul. Sękocińską. Wiązało się to 
z utrudnieniami w ruchu i pro-
blemami z dojazdem do posesji. 
Niezadowolenie części miesz-
kańców budzi zniszczony chod-
nik na fragmencie drogi. – Tak 
nie może być. Część chodnika 
została rozebrana, wszystko jest 
rozgrzebane. Ludzie muszą cho-
dzić po piachu bądź kamieniach. 
Niedługo początek roku szkol-
nego. Może warto odtworzyć 
chodnik, żeby dzieci bez proble-
mu mogły dojść na przystanek?  
– pyta jeden z mieszkańców.

Gmina zapewnia, że sytuacja 
na Sękocińskiej zostanie upo-
rządkowana, ale potrzeba na to 
czasu. – Mieszkańcy muszą zda-
wać sobie sprawę z tego, że to 
budowa i w związku z tym mogą 
pojawiać się pewne utrudnienia. 
Ale później to wszystko zosta-
nie odtworzone i naprawione. 
Myślę, że mieszkańcy Sękociń-
skiej będą zadowoleni z kana-
lizacji i całej ładnie wykonanej 
infrastruktury – tłumaczy Mi-
chał Kucharski, zastępca wójta 
gminy Raszyn.

Inwestycja ma zostać zreali-
zowana do końca kwietnia 2018 
roku. – Budując kanalizację wy-
konawca szykuje wszystko do 
granicy każdej działki, a później 
mieszkańcy mogą sami bądź 
przez gminę dokonać podłą-
czenia. Powstałe luki zostaną 

wypełnione i naprawione. 
Nie zostawilibyśmy chodnika 
z dziurą. Będą odbiory i gwa-
rancje. Nie ma szans, że taka 
sytuacja zostanie – mówi Mi-
chał Kucharski.

Warto wspomnieć, że powiat 
pruszkowski ogłosił kolejny prze-
targ przebudowę drogi nr 3125W 
– ul. Sękocińskiej. Chodzi m.in. 
o odtworzenie trasy, wyremon-
towanie przepustów, wykonanie 
chodnika i zjazdów indywidual-
nych. Oferty można składać do  
15 września. W pierwszym postę-
powaniu powiat otrzymał dwie 
propozycje, jednak znacząco 
przekraczały sumę przygoto-
waną na sfinansowanie zamó-
wienia. Starostwo dysponuje 
środkami w wysokości 980 tys. zł,  
zaś oferty wynosiły odpowied- 
nio 3,5 i 4,5 mln zł. [JM]
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M I C H A Ł O W I C E
Mieszkańcy gminy 
Michałowice chętnie 
korzystają z wypożyczalni 
rowerów. Teraz do 
dyspozycji będą mieli 
jednoślady typu cargo, 
które pojawiły się  
na dwóch stacjach.

R ower Gminny w Mi-
chałowicach wystar-
tował rok temu. Na 
początek uruchomio-

no program pilotażowy, w któ-
rego ramach działa jedna stacja. 
Pomysł spotkał się z akceptacją 

mieszkańców i jest kontynuowa-
ny. Obecnie w gminie jest sześć 
stacji: w Opaczy-Kolonii, Komo-
rowie (dwie), Regułach, Micha-
łowicach i Nowej Wsi. Łącznie 
do dyspozycji mieszkańców od-
dano 55 rowerów. Urząd posta-
nowił wzbogacić ofertę o rower 
typu cargo. – W dwóch samoob-
sługowych wypożyczalniach moż-
na teraz wypożyczać rower typu 
cargo. Umożliwia on przewożenie 
np. cięższych zakupów lub więk-
szych gabarytowo rzeczy. Jednak 
to nie jedyne jego zastosowanie. 
Można także nim zabrać na prze-
jażdżkę dzieci. Rower wyposażony 

jest w specjalne ławeczki oraz pasy 
bezpieczeństwa – informuje mi-
chałowicki urząd.

Z pewnością dla wielu osób 
rower typu cargo będzie cieka-
wą alternatywą. Nie trzeba na pie-
szo dźwigać ciężkich zakupów. 
– Oczywiście w tych rowerach 
stosowany jest wyłącznie napęd 
nożny, a kierujący ma wszystko 
na oku. Możliwość obciążenia 
„przyczepki” to 100 kg. Zapra-
szamy do korzystania – zachęca 
gmina Michałowice. Rowery typu 
cargo pojawiły się na stacjach: 
przy urzędzie w Regułach i przy 
WKD w Komorowie osiedlu. [JM]

Rower typu cargo w Michałowicach

P R U S Z K Ó W
Do zatrzymania  
mężczyzny przewożącego  
w mercedesie kokainę 
doszło 26 sierpnia na 
autostradzie A2. Sprawą 
zajmują się funkcjonariusze 
z nadwiślańskiego oraz 
nadbużańskiego oddziału 
straży granicznej wraz  
z warszawską prokuraturą.

Z darzenie miało miej-
sce na terenie powiatu 
pruszkowskiego. Za-
trzymany mężczyzna 

to Grigorij L., obywatel Litwy. 

– Funkcjonariusze straży gra-
nicznej zatrzymali mężczyznę 
na autostradzie A2. Mogę tylko 
dodać, że na odcinku od bramek 
w Brwinowie do węzła Konotopa 
– powiedział nam mjr Krzysz-
tof Grzech z referatu prasowe-
go Nadwiślańskiego Oddziału 
Straży Granicznej. 

Prokuratura przedstawiła 
Grigorijowi L. zarzut przewo-
zu środków odurzających w po-
staci kokainy przez terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w ce-
lu osiągnięcia korzyści mająt-
kowej. Jak poinformowała straż 
graniczna łączna waga koka- 
iny wyniosła 12,5 kg. 

– Podejrzany przewoził ko-
kainę o rynkowej wartości 
około 5 milionów złotych sa-
mochodem osobowym marki 
Mercedes w specjalnie skon-
struowanych do przemytu 
skrytkach – poinformował mjr 
Krzysztof Grzech. [SD]

Wiózł w samochodzie 12,5 kg kokainy

NO
SG

Miłosz Redzimski został zgłoszony 
do rozgrywek Lotto Superligi
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Znicz Pruszków odniósł ważne zwycię- 
stwo na własnym stadionie w 7. ko- 
lejce II ligi. Podopieczni Dariusza Żu-
rawia pokonali GKS Bełchatów 2:1. 
Wszystkie bramki w spotkaniu padły  
w drugiej połowie. W 62. minucie gos- 
podarze wyszli na prowadzenie za  
sprawą młodego pomocnika, Mate- 

usza Stryjewskiego. Radość kibiców  
z Pruszkowa trwała krótko, ponieważ 
kilka minut później bełchatowianie 
wyrównali. Żółto-czerwonych nie 
zadowalał jednak remis i w 78. mi-
nucie gola na wagę trzech punktów 
zdobył Kamil Włodyka. Wygrana nad 
będącymi wysoko w tabeli „Brunat- 

nymi” pozwoliła Zniczowi wyjść ze 
strefy spadkowej i awansować na 13. 
miejsce w tabeli. Było to drugie zwy-
cięstwo pruszkowian w tym sezonie. 
Oba odniesione na własnej murawie. 
Znicz Pruszków – GKS Bełchatów 
2:1 (0:0), Stryjewski 62', Kamil Wło- 
dyka 78' – Garuch 66'  . [PK] 

Zła passa  
przerwana

Poz. 1– I przetarg;
Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony 
podatek od towarów i usług (VAT 23 %)
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Podkowa 
Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna, w sali 
ślubów dniu 09 listopada 2017 r. (tj. czwartek) o godz. 1000  

Wadium w podanej wysokości należy wpłacić do dnia  
06 listopada 2017 r. przelewem na konto: Miasto Podkowa 
Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna, Nr 23 1240 
5918 1111 0000 4909 1890. Wpłata wadium za pośrednictwem 
poczty lub banków winna być dokonana z takim wyprzedzeniem, 
aby wyżej wymieniona kwota wpłynęła na konto Miasta 
Podkowa Leśna w określonym wyżej terminie tj. najpóźniej  
w dniu 06 listopada 2017 r. Cenę nabycia uzyskaną w przetargu 
za nabytą nieruchomość pomniejszoną o wpłacone wadium 
należy uregulować jednorazowo przed podpisaniem umowy 
sprzedaży na konto Miasta Podkowa Leśna. Za datę zapłaty  
uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu. 
Osoby przystępujące do przetargu muszą przedłożyć komisji 
przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości,  
a firmy lub spółki dodatkowo aktualny odpis z rejestru sądowego 

lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. 
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez 
pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej). 
Małżonkowie  biorą udział w przetargu osobiście lub okazując 
pełnomocnictwo współmałżonka. Jeżeli osoba ustalona jako 
nabywca  nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do 

zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie podanym  
w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Podkowa Leśna może odstąpić 
od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
Bliższych informacji udziela Referat Infrastruktury Komunalnej 
Urzędu Miasta Podkowa Leśna pok. 16, tel. 22 759-21-19; 
e-mail: justyna.cierniak@podkowalesna.pl;

Lp. Położenie
nieruchomości

(Adres)

Nr
ewid.

działki

Pow.
działki

(m2)

Nr
KW Opis nieruchomości

Cena
nieruchomości  

(zł)

Wadium 
(zł)

Wymagane 
postąpienie 

(zł)
Rodzaj 

sprzedawanego 
prawa

Przeznaczenie
w planie

1 ul. Helenowska 23 108, 
obr 4 1424

WA1G/00074601/0

Niezabudowana, ogrodzona;
działka posiada zgodę Wojewody 

Mazowieckiego na zmianę 
przeznaczenia gruntów leśnych na 

cele nieleśne;
656 000 65 600 7 000

własność

Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 

teren oznaczony symbolem 71 MN/U  
i przeznaczony pod zabudowę 

mieszkaniową na działkach 
ogrodowych z dopuszczeniem usług

P R Z E T A R G
BURMISTRZ MIASTA PODKOWA LEŚNA

ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Podkowa Leśna

Zarząd Powiatu 
Grodziskiego, 

informuje, iż w dniach 
od 08.09.2017 r. do  
29.09.2017 r. w siedzi-
bie Starostwa Powiatu 
Grodziskiego w Gro-
dzisku Maz. przy ul. 
Kościuszki 30 i ul. Ży-
rardowskiej 48 bud.A na 
tablicach ogłoszeń zo-
stał wywieszony wykaz 
pomieszczeń Powiatu 
Grodziskiego przezna-
czonych do oddania  
w najem. Wykaz zo-
stał także zamieszczony 
na stronie internetowej 
www.powiat-grodziski.pl.

Ogłoszenia

P R U S Z K Ó W
Miasto dofinansuje 
budowę oświetlenia na 
kolejnych przejściach na 
ul. Prusa. Taką decyzję 
na ostatniej sesji podjęli 
pruszkowscy radni. 

W ubiegłym roku 
przy ul. Prusa 
w Pruszkowie 
pojawiło się no-

we oświetlenie. Władze miasta 
zdecydowały się na doświetlenie 
dwóch przejść dla pieszych. La-
tarnie pojawiły się na przejściu 
przy Parku Anielin oraz przy ze-
brze obok Pałacu Ślubów. 

Dla kierowców i pieszych to 
duża zmiana. Zwłaszcza, że za-
równo jedni i drudzy zgodnie 
podkreślali, że przejścia przy 
Prusa nie są zbyt bezpiecz-
ne. Głównie w deszczowe dni 
i po zmroku. I właśnie po to 
by zwiększyć bezpieczeństwo 
pieszych miasto dofinansuje 

budowę oświetlenia na kolej-
nych przejściach. – Będziemy 
współfinansować inwestycję, 
którą zrealizuje powiat prusz-
kowski. Później przejmiemy in-
stalacje i będziemy dbać o ich 
konserwację – mówi nam Mi-
chał Landowski, wiceprezy-
dent Pruszkowa.

Które przejścia zostaną do-
świetlone? Latarnie pojawią się 
w trzech rejonach przy skrzyżo-
waniach z ulicami Niecałą, Kra-
szewskiego i Kościelną. Nowe 
oświetlenie ma się pojawić jesz-
cze w tym roku. [AS]

Doświetą kolejne 
przejścia na Prusa

 Seweryn Dębiński 

G R O D Z I S K  M A Z . 
Grodziski urząd zdecydował 
o wydłużeniu terminu 
składania ofert  
w postępowaniu 
przetargowym dotyczącym 
budowy Centrum Aktywizacji 
i Integracji Sportowej. Czy 
to ma związek z brakiem 
zainteresowania inwestycją 
przez firmy? Okazuje się, 
że nie. Gmina tłumaczy, że 
spadła na nich lawina pytań 
od wykonawców i potrzebują 
więcej czasu na odpowiedzi.

N a papierze budynek 
zapowiada się obie-
cująco. W skład hali 
widowiskowo-spor-

towej wejdzie m.in. skatepark, 
ścianka wspinaczkowa, a nawet 
wieża z obserwatorium astrono-
micznym – tzw. Mały Kopernik. 
Centrum Aktywizacji i Integra-
cji Społecznej powstanie przy ul. 
Sportowej w Grodzisku Mazo-
wieckim i co ciekawe, ma zostać 
połączone z podstawówką nr 6. 

Trzeba tutaj wspomnieć, że nie 
obyło się bez małych „zawirowań”, 
ponieważ inwestycja powinna być 

już od jakiegoś czasu w trakcie re-
alizacji. Jednak musiała ustąpić in-
nemu budynkowi – Mediatece. 
Ten z kolei już powstaje, na rogu 
ul. Bartniaka i 3 Maja. Pierwszy 
przetarg na „Małego Kopernika” 
nie przyniósł oczekiwanego efek-
tu, oferty znacznie przekracza-
ły kwotę wyliczoną przez gminę. 
Niecały miesiąc temu ogłoszono 
kolejne postępowanie, a teraz do-
wiadujemy się o jego przedłuże-
niu. Firmy mogą zgłaszać swoje 
propozycje do 25 września.

W związku z tym postanowili-
śmy skontaktować się z grodzi-
skim urzędem i spytać, czemu 
nastąpiła ta zmiana. Czy to pro-
blem z brakiem zainteresowania? 
A może ma to związek z innymi 

kłopotami? – Wręcz przeciwnie, 
zainteresowanie jest bardzo du-
że. Wykonawcy mają swoje tak-
tyki, żeby otrzymać więcej czasu 
na przygotowanie ofert. Jedna 
z nich to lawina pytań. Zgodnie 
z prawem, w przypadkach gdy 
otrzymujemy ogromną ilość py-
tań musimy przedłużyć termin 
składania ofert, i to czynimy. 
Takie firmy jak Budimex, Stra-
bag, Skanska mają wyćwiczone 
to do perfekcji. Otrzymujemy po 
80 pytań jednorazowo, w sumie 
mamy ich teraz ponad 200. Si-
łą rzeczy na każde z nich musi-
my odpowiedzieć, a to trwa. I to 
jest powodem wydłużenia ter-
minu składania ofert – wyjaśnia 
Urszula Chrzanowska, naczelnik 
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Przedłużono przetarg na budowę
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5 września po południu na skrzyżowaniu ul. Wysockiego i al. Wojska 
Polskiego w Piastowie doszło do stłuczki. Zderzyły się dwa pojazdy 
osobowe: fiat i opel. Na szczęście skończyło się tylko na rozbitych 
pojazdach. Kierowcy byli trzeźwi. [Red]  

Ra
to

w
ni

ct
w

o 
Dr

og
ow

e 
Pr

us
zk

ów

N A D A R Z Y N
Każdy może dołożyć cegiełkę 
i pomóc niepełnosprawnym. 
Jak? Wystarczy wziąć udział 
w biegu charytatywnym 
„Biegiem po sprawność”, 
który odbędzie się  
9 września o 10.00  
na stadionie w Nadarzynie.

T o już trzecia edycja im-
prezy, która trafiła do 
serc biegaczy. Bo każdy 
chce pomagać i wspie-

rać najbardziej potrzebujących. 

A w takiej sytuacji są właśnie pod-
opieczni Stowarzyszenia „Szla-
kiem Tęczy”, które organizuje bieg, 
a na co dzień opiekuje się, wspie-
ra i działa na rzecz wyrównania 
szans osób niepełnosprawnych. 

Sport łączy ludzi, ich pasje są 
płaszczyzną do wspólnych dys-
kusji, a także poznania się. Im-
preza „Bieg po sprawność” to 
okazja do integracji osób pełno-
sprawnych i niepełnosprawnych. 
W tym roku dla miłośników ak-
tywności ruchowej rozszerzo-
no ofertę biegową. Trasa po lesie 

nadarzyńskim będzie liczyła 10 
km. Dla tych, którzy obawiają 
się, że nie dadzą rady czeka dy-
stans 3 km. Dla pań – nordic wal-
king na 3 km. Nie zapomniano 
o dzieciach i osobach niepełno-
sprawnych, na których czekają 
dystanse 1 km lub 500 metrów 
na stadionie GOS.

Uczestnicy mogą liczyć rów-
nież na wiele atrakcji! O 9.00 
rozpocznie się piknik rodzinny, 
podczas którego dostępny będzie 
plac zabaw dla dzieci i kawiarenka 
z domowymi ciastami. Gościem 

Pobiegną w szczytnym celu
specjalnym imprezy będzie zna-
ny aktor Rafał Mroczek.

Co do programu imprezy, 
o 8.30 rozpocznie się rejestra-
cja zawodników i wydawanie pa-
kietów startowych. O 10.00 start 
biegu na 10 km, chwilę później na 
3 km. Dzieci i osoby niepełno-
sprawne do rywalizacji wystar-
tują o 11.00. Nadal prowadzona 
jest rejestracja do udziału w „Bie-
gu po sprawność”. Wystarczy 
wejść na biegiemposprawnosc17. 
chiptiming.pl/?#reg. Opłata star-
towa wynosi 40 zł. [JM]

Wydziału Przygotowywania Inwe-
stycji i Funduszy Zewnętrznych. 

Czy mieszkańcy powinni przej-
mować się tą zmianą w czasie? 
Czy wpłynie to na realizację in-
westycji? – Nie ma się czym 
przejmować, wręcz cieszymy 
się tak dużym zainteresowa-
niem. Niewielkie przedłużenie 
nic tutaj nie zmieni, nie popsuje 
szyków w harmonogramie inwe-
stycji. To dobry sygnał, bo jak już 
powiedziałam, duża ilość pytań 
równa się duże zainteresowanie 
– odpowiada Urszula Chrzanow-
ska. – Interesuje się około 10 firm, 
a ile złoży oferty to dowiemy się 
po czasie – dodaje.

Dowiadujemy się też, że bar-
dzo prawdopodobne jest roz-
poczęcie budowy nawet w tym 
roku. Chrzanowska: – Myślę, że 
są realne szanse na podpisanie 
umowy jeszcze w listopadzie. Za-
tem wykonawca zacząłby przy-
gotowanie placu budowy w tym 
roku, cięższe prace zapewne po 
nowym. Ewentualnie gdy zima 
nie będzie mroźna można by-
łoby rozpocząć tzw. palowanie. 
Fundament opiera się na palach, 
do zainstalowania ich jest kilka-
dziesiąt, a wiercenie w ziemi jest 
możliwe w okresie zimowym.
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Rodzice będą mieli możliwość za-
prowadzić swoje pociechy na bez-
płatne badania postawy. Wykona 
je klinika Promotus, mieszcząca się 
przy ul. Pruszkowskiej 44 w Granicy.  
Badania będą trwały od 16 września 
do 14 października. Specjaliści prze-
prowadzą obserwację w oparciu  

o nowoczesne technologie. – Badanie 
przeprowadzone będzie skoliome-
trem – instrumentem medycznym słu-
żącym obiektywnej ocenie wielkości 
asymetrii tułowia, oraz kątach rotacji 
przy skoliozach. Dodatkowo zbada-
my koślawość, szpotawość kończyn 
dolnych, jak również płaskostopie 

– tłumaczą organizatorzy. – Każdy 
pacjent dostanie poradę jak zadbać 
o prawidłową postawę ciała podczas 
dziecięcej pracy przy biurku –  dodają. 
By usprawnić obsługę, opiekunowie 
będą  musieli najpierw zapisać dziecko 
na wizytę. Więcej informacji pod nu-
merem telefonu: 515-510-205 . [PK] 

Darmowe badania  
postawy dla dzieci

Biletowe zamieszanie w Brwinowie...
 Jakub Małkiński 

B R W I N Ó W 
Zakup biletu na autobusy 
komunikacji zastępczej  
w Brwinowie graniczył  
z cudem. Dlaczego? 
Kolejarze zamknęli wejście 
na peron PKP, gdzie 
znajdowała się jedyna  
kasa biletowa, a nowej 
nigdzie nie ustawiono...  
W końcu sprawa zbliża się 
do szczęśliwego finału.

P asażerowie z Brwino-
wa przecierali oczy ze 
zdumienia, gdy w po-
niedziałek zamknię-

to wejście na peron PKP. Warto 
dodać, że znajdowała się tam je-
dyna kasa biletowa Kolei Mazo-
wieckich, a innej próżno szukać 
na terenie miasta. Bezradni pa-
sażerowie mogli stanąć przed 
zamkniętym wejściem i wypo-
wiadać zaklęcie „sezamie otwórz 
się”, ale bez efektu. Nikomu do 
śmiechu jednak nie jest.

Kontener kasowy, który miał 
stanąć przy ul. Armii Krajowej 

jeszcze się nie pojawił. Ponadto 
Koleje Mazowieckie zdemonto-
wały biletomat... – Wykonawca 
modernizacji PKP PLK S.A. zagro-
dził wejście na peron PKP Brwi-
nów, gdzie znajdowała się jedyna 
czynna kasa biletowa Kolei Ma-
zowieckich w Brwinowie. Daje to 
obraz absolutnego chaosu nawet 
we współpracy pomiędzy tymi 
spółkami kolejowym. W efekcie, 
od dzisiaj na terenie Brwinowa 

nie ma gdzie kupić biletów na au-
tobusy komunikacji zastępczej 
– ani okresowych, ani jednora-
zowych – napisał 4 września na 
Facebooku Arkadiusz Kosiński, 
burmistrz Brwinowa.

W przypadku zamknięcia pe-
ronu punkt sprzedaży powinien 
zostać przeniesiony. Wydaje się 
to oczywiste. Linia podmiejska 
447 została zamknięta, wejście 

zdezorientowani. Warto dodać, 
że władze gminy wskazały cztery 
lokalizacje, w których KM mogły-
by uruchomić biletomaty. Jednak 
strony nie osiągnęły porozumie-
nia. – Obecnie, z przyczyn nieza-
leżnych od Kolei Mazowieckich, 
nasi podróżni mają ograniczony 
dostęp do zakupu biletów kolejo-
wych w związku z modernizacją 
linii 447 na odcinku Warszawa Wło-
chy – Grodzisk Mazowiecki. Spółka 
Koleje Mazowieckie oświadcza, że 

niezwłocznie podjęła starania, aby 
tę sytuację rozwiązać. Wspieramy 
agentów kasowych w poszukiwa-
niach nowej lokalizacji i mamy na-
dzieję, że tak samo postąpią władze 
Brwinowa – wyjaśniała we wtorek 
rzecznik KM.

Kolejarze uderzali się piersi. 
– Za zaistniałą sytuację przepra-
szamy i podkreślamy, że jest ona 
przejściowa – tłumaczyła Nowa-
kowska. W końcu dla pasażerów 
zaświeciło słońce. 6 września 
kolejarze oglądali w Brwinowie 
miejsce, w które zostanie zaadap-
towane na punkt kasowy. To kiosk 
przy ul. Wilsona 2. – Lokalizacja 
kasy biletowej w Brwinowie zo-
stała już ustalona. Obecnie trwają 
prace związane z przeniesieniem 
infrastruktury potrzebnej do roz-
poczęcia sprzedaży biletów –  po-
dała Donata Nowakowska. Ale na 
zainstalowanie infrastruktury po-
trzeba czasu, a pasażerowie cze-
kają na bilety. I tu udało się znaleźć 
rozwiązanie. W czwartek (7 wrze-
śnia) w autobusach ZB pojawili 
się kierownicy pociągów, którzy 
sprzedają bilety jednorazowe przy 
pomocy urządzenia mobilnego.
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kna peron również, a pasażero-
wie zostali na lodzie. Z kolei agen-
ci kasowi po uzyskaniu informacji 
o lokalizacji przystanków komu-
nikacji zastępczej podjęli starania 
o przeniesienie w inną lokalizację 
(okolice przystanku ZKA). – Agen-
ci zwrócili się do władz Brwino-
wa z prośbą o wyrażenie zgody na 
wydzierżawienie terenu w pobli-
żu przystanku zastępczej komuni-
kacji autobusowej umieszczonego 

w centrum miasta, jednak władze 
Brwinowa zaproponowały mniej 
korzystną, przy pętli autobusowej 
na której brak przystanków linii 
ZG, i bardzo kosztowną lokaliza-
cję ze względu na koszt przyłącza 
energetycznego wynoszący ponad 
7 tys. zł. Agenci prosili o wyzna-
czenie miejsca, w którym koszty 
przyłącza byłyby mniejsze, nie-
stety burmistrz nie wyraził zgody 

na inną lokalizację – przedsta-
wia Donata Nowakowska, rzecz-
nik prasowy Kolei Mazowieckich. 
Włodarz Brwinowa zaprzecza: – 
Wskazaliśmy drugą też na tere-
nie pętli, do której wykonanie 
przyłącza jest naprawdę proste 
i tanie, jednak bez oddźwięku – 
podaje Arkadiusz Kosiński, bur-
mistrz Brwinowa.

Niewątpliwie pojawił się pro-
blem, który w głównej mie-
rze uderzał w pasażerów. Ci byli 

Sprawa znalazła szczęśliwy finał.  
– Lokalizacja kasy biletowej  
w Brwinowie została już ustalona  
– informuje rzecznik Kolei Mazowieckich.
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5 września po godz. 8.00 tuż obok 
pruszkowskiego Znicza w Al. Jerozo-
limskich doszło do incydentu z udzia-
łem autobusu komunikacji zastępczej. 
Kierowca gwałtownie zahamował  
w wyniku czego dwóch pasażerów 
trafiło do szpitala. O sprawie poinfor-
mował nas jeden z czytelników. – Na 

nowym odcinku Al. Jerozolimskich 
przy Zniczu stoi na awaryjnych auto-
bus zastępczej komunikacji, a za nim 
policyjny radiowóz – przekazał nam 
Rafał. Co wydarzyło się na miejscu?  
– Zgłoszenie otrzymaliśmy o 8.17. 
Kierowca autobusu zastępczego PKP 
zahamował gwałtownie, ponieważ 

samochód przed nim również gwał-
townie hamował. Do zdarzenia do-
szło za Zniczem na nowobudowanej 
drodze („wąskie gardło” – przyp. red.) 
Dwóch pasażerów trafiło do szpitala 
– wyjaśnia podkom. Karolina Kańka, 
rzecznik prasowy Komendy Powiato-
wej Policji w Pruszkowie. [SD] 

Gwałtowne hamowanie, 
dwie osoby w szpitalu

08

PRUSZKÓW
UL. KRASZEWSKIEGO 41

facebook.com/galeriastyle
TEL. 600 924 925

Biżuteria Idealna
NA PREZENT
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Pruszków, ul. Wróblewskiego. Parafrazując klasyka: „parkować 
każdy może, trochę lepiej, lub trochę gorzej”. [Red]  
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O T R Ę B U S Y
Do akcji „Koleją do Kultury” 
dołączył Państwowy  
Zespół Ludowy Pieśni  
i Tańca „Mazowsze”. Dzięki 
temu zachowując dowolny 
bilet Kolei Mazowieckich 
zapłacicie mniej wybierając 
się na występy zespołu  
z naszego regionu. 

„Mazowsze” należy do 
największych na 
świecie zespołów 
artystycznych, 

które sięgają do bogactwa polskie-
go folkloru, czyli tańców, piosenek, 
przyśpiewek i obyczajów. Swego 
czasu Jerzy Waldorff, wybitny kry-
tyk muzyczny, nazwał zespół perłą 
w koronie Rzeczypospolitej.

– Cieszymy się, że dołączyli-
śmy do akcji Kolei Mazowieckich 
„Koleją do kultury”. Jesteśmy in-
stytucją, która w przyszłym roku 
będzie obchodzić 70-lecie ist-
nienia. Przez te wszystkie la-
ta zespół „Mazowsze” zgodnie 

z zamysłem twórców: Profesora 
Tadeusza Sygietyńskiego i Miry 
Zimińskiej- Sygietyńskiej przy-
bliża piękno polskiego folkloru 
w Polsce i na świecie. Dzięki tej 
umowie, z biletem Kolei Mazo-
wieckich, spotkanie się z nami 
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Z biletem KM taniej na koncerty „Mazowsza”
w naszej siedzibie i sali wido-
wiskowej zespołu „Mazowsze” 
będzie jeszcze łatwiejsze – mó-
wi dyrektor zespołu „Mazowsze” 
Jacek Boniecki.

O jakich zniżkach mowa? Oso-
by, które zachowają dowolny bi-
let na przejazd pociągiem Kolei 
Mazowieckich, mogą obejrzeć 
przedstawienie „Mazowsza” wy-
stawiane w Otrębusach z 20-pro-
centową zniżką.

– Trudno byłoby wyobrazić so- 
bie tę akcję na Mazowszu bez tak 
ważnego dla naszego regionu 
partnera, jakim jest właśnie ze-
spół „Mazowsze”. Zapraszam do 
Otrębus na spotkanie z rodzimym 
folklorem – zachęca Dariusz Graj-
da, członek zarządu, dyrektor han-
dlowy Kolei Mazowieckich. [SD]

R E G I O N
4 września około godz. 
20 policjanci otrzymali 
zawiadomienie  
o potrąceniu mężczyzny 
przez pojazd ciężarowy. 
Do zdarzenia doszło na 
trasie S8, na wysokości 
miejscowości Puchały. 
Niestety mężczyzna zmarł 
w szpitalu. Chwilę później, 
kilkaset metrów dalej 
doszło do zderzenia aż 
pięciu pojazdów. Tutaj 
nikomu nic się nie stało.

P otrącony mężczyzna 
to kierowca pojazdu, 
który stał na awaryj-
nym pasie. – Wyda-

rzyło się to w miejscowości 
Puchały na trasie S8 w kierunku 

na Warszawę. Mężczyznę potrą-
cił pojazd ciężarowy. Poszkodo-
wany trafił do szpitala, niestety 
tam zmarł – mówi podkom. Ka-
rolina Kańka, rzecznik praso-
wy Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszkowie.

Chwilę później i niewiele da-
lej doszło do kolejnego zdarze-
nia. – Udział w kolizji brało pięć 
pojazdów: man, honda, fiat, ci-
troen i volvo. Było to klasycz-
ne najechanie na tył – zaznacza 
podkom. Kańka. 

W tym zdarzeniu na szczę-
ście obyło się bez osób rannych. 
Policjanci apelują o rozwagę 
i ostrożność w czasie kiero-
wania pojazdami. Zwłaszcza, 
że warunki pogodowe nie są 
najlepsze – od kilku dni cały-
mi dniami pada deszcz. [SD]

Tragedia na trasie S8

 Jakub Małkiński 

P O D K O W A  L E Ś N A
Trzeba inwestować  
w młodzież, bo jest naszą 
nadzieją na przyszłość. 
Zdają sobie z tego sprawę 
w Podkowie Leśnej. Miasto 
ogród pozyskało blisko  
840 tys. zł dla samorządowej 
szkoły podstawowej  
i gimnazjum na projekt 
edukacyjny.

P rojekt „Akademia 
Otwartego Umysłu” 
powstał przy współ-
pracy Podkowy z Fun-

dacją na rzecz Społeczeństwa, 
Tolerancji, Integracji, Wolności, 
Edukacji, Kultury. Jego koszt to 
ponad 883 tys. zł. Na realizację 
projektu miasto pozyskało do-
finansowanie ze środków unij-
nych. – Celem projektu jest 
podniesienie poziomu kompe-
tencji kluczowych i właściwych 
postaw 350 uczniów szkoły 

podstawowej i gimnazjum pu-
blicznego. Cel ma zostać osią-
gnięty poprzez realizację zajęć 
wyrównawczych, kół zaintere-
sowań, projektów edukacyjnych 
i warsztatów rozwijających po-
stawy. Fundacja przygotowują-
ca projekt, w tym zakresie ściśle 
współpracowała ze szkołą. Grupę 
docelową, zakres i formę realiza-
cji projektu opracowano na pod-
stawie diagnozy przeprowadzonej 
w obu szkołach zatwierdzonych 

przez organ prowadzący i ana-
lizy zainteresowania projektem 
nauczycieli, uczniów i rodziców 
– poinformował Artur Tusiński, 
burmistrz Podkowy Leśnej.

Przez dwa lata uczniowie 
będą mieli okazję uczestniczyć 
w wielu zajęciach. Zyskają rów-
nież szkoły, do których trafi no-
wy sprzęt. – W projekcie będą 
rozwijane postawy przedsię-
biorczości u uczniów, będą pro-
wadzone dodatkowe projekty 

edukacyjne dotyczące rozwo-
ju postaw kreatywności i in-
nowacyjności. Przewidziane są 
zajęcia, gdzie dzieci i młodzież 
nauczą się jak unikać zagrożeń 
związanych z aktywnością w in-
ternecie. Szkoły zostaną dopo-
sażone w sprzęt TIK, powstanie 
międzyszkolna pracownia infor-
matyczna i biologiczna. W ciągu 
2 lat projektu uczniowie powinni 
podnieść kompetencje kluczo-
we z matematyki, przedmiotów 
przyrodniczych i kompetencje 
cyfrowe o 40 proc. w stosunku 
do zdefiniowanego poziomu 
wyjściowego, rozwinąć umie-
jętność unikania zagrożeń w sie-
ci o 60 proc., wzmocnić postawy 
przedsiębiorczości o 60 proc., 
a kreatywności, innowacyj-
ności i pracy zespołowej o 50 
proc. Szkoła pozyska wsparcie 
przedstawicieli biznesu i nauki 
w rozwijaniu postaw przedsię-
biorczych młodzieży – powstanie 
Komitet ds. Rozwoju Przedsię-
biorczości – podaje Tusiński.

Ponad 800 tys. zł na edukację
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T
egoroczne uroczy-
stości miały miejsce 
w zabytkowym par-
ku w Regułach, a na 
uczestników czekało 
wiele atrakcji, w tym 

liczne koncerty. Zanim jednak na sce-
nie zaprezentowali się artyści przed 
ołtarzem stanęły dożynkowe wieńce 
z poszczególnych sołectw oraz zosta-
ła odprawiona msza święta. Tuż po jej 
zakończeniu, przy pieśni „Plon, nie-
siemy plon” w wykonaniu Zespołu Pie-
śni Tańca Politechniki Warszawskiej, 
starostowie dożynek, Marzena i Artur 
Michalakowie z Suchego Lasu prze-
kazali przepiękny i pachnący bochen 
chleba wójtowi Gminy Michałowice, 
Krzysztofowi Grabce.

 Oczywiście na dożynkach nie mo-
gło zabraknąć tradycyjnych konkur-
sów – na najładniejszą kompozycję 

dożynkową (wygrało sołectwo Opacz-
-Kolonia), a także na najpiękniejszy 
kapelusz damski (zwyciężczynią zo-
stała Barbara Seń i męski (zwyciężył 
kapelusz autorstwa Agnieszki Redlich).  

Tego dnia została także otwarta świe-
tlica sołectwa Reguły. Po starym budynku 
w parku nie ma już śladu.  Teraz miesz-
kańcy Reguł mają nowoczesną  przestrzeń 
do wielu interesujących aktywności  
– warsztatów oraz zajęć dla dzieci i do-
rosłych, koncertów, teatrzyków, a tak-
że okolicznościowych spotkań i zebrań.

W trakcie dożynkowego festynu 
nie zabrakło również atrakcji dla naj-
młodszych. Mega strefa zabaw z me-
ga zjeżdżalniami, euro bungee, tor 
aut Carrera, fotobudka,  miasteczko 
ruchu drogowego, a także wiele ani-
macji i występ Krzysztofa Janczaka, 
czyli niezapomnianego Pana Yapy. 
Nieustanna zabawa i liczne konkursy 

Dożynki to uwieńczenie ciężkiej pracy 
rolników. Każdego roku w gminie Michałowice 
święto to przyciąga wielu mieszkańców  
i zaproszonych gości. Nie inaczej było i w tym 
roku, kiedy to w niedzielę, 3 września odbyło 
się Gminne Święto Plonów.

zapewniły dzieciom nie tylko świetne 
popołudnie, ale i radosne zakończe-
nie wakacji.

Na stoiskach rękodzieła ludowego 
można było podpatrzeć jak dawniej 
powstawały przedmioty codzienne-
go użytku, a nawet samemu spró-
bować kowalskiego rzemiosła lub 
osobiście wybić pamiątkową monetę.  
Na głodnych i spragnionych czekały 
przepyszne pajdy chleba ze smalcem 
i ogórkami kiszonymi, soki i owoce, 

Dożynki gminne 2017

 
 

którymi częstowała gmina. Oczywi-
ście dożynki nie mogły się odbyć bez 
grochówki, do której kolejka ciągnęła 
się niemal bez końca. Dużym zainte-
resowaniem cieszyło się także stoisko 
sołectwa Suchy Las, w którym prezen-
towano, a następnie częstowano wa-
rzywami z tegorocznych upraw. 

Zabawa w pełni, a na scenie pojawił 
się country-rokowy zespół „TARCE”. 
Warszawski kwartet zaprezentował się 
przed publicznością z muzyką, w której 

połączonych jest kilka stylów m.in. blu-
es, country i południowy rock. To była 
naprawdę solidna dawka energii.

 Ostatnim punktem tegorocznego do-
żynkowego festynu był wytęp gwiazdy 
wieczoru, a dokładniej zespołu „Trio czyli 
Kwartet”. Hanna Śleszyńska, Piotr Gą-
sowski i Robert Rozmus. Znane i lubia-
ne przeboje ABBA, Bee Gees, Krzysztofa 
Krawczyka czy Wojciecha Gąsowskiego 
bardzo szybko wprawiły zgromadzoną 
publiczność w wspaniałą zabawę. 

P R O M O C J A
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W Falentach Nowych (gmina Ra-
szyn) zatrzymano mężczyznę, któ-
ry prowadził walec drogowy pod 
wpływem alkoholu. Do zdarzenia 
doszło 6 września. Policjanci z ra- 
szyńskiej patrolówki zatrzymali po-
jazd na ul. Opackiego. Badanie alko-
matem wykazało, że kierowca miał 

aż 2,25 promila alkoholu w organi-
zmie. Walec przekazano firmie, do 
której należał. Natomiast nietrzeź-
wy mężczyzna trafił do aresztu. Po 
wytrzeźwieniu usłyszał on zarzut 
kierowania pojazdem pod wpły-
wem alkoholu. Grozi mu do 2 lat wię-
zienia. Policjanci niejednokrotnie 

informują, że nie wolno prowadzić 
pojazdów mechanicznych po spoży-
ciu alkoholu. Co smutne, wiele osób 
nie bierze tego jednak do siebie.  
A przecież prowadzenie pojazdu to 
zajęcie, które wymaga odpowied-
nich umiejętności, jak i skupienia. 
Nawet na placu budowy. [PK] 

Kierował walcem mając 
ponad 2 promile

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie podaje do publicznej wiadomości, że dnia 18.09.2017 r. 

pod adresem: 05–800 Pruszków ul. Staszica 1 pokój 313, odbędzie się
I SPRZEDAŻ LICYTACYJNA 

ruchomości zajętych w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym z majątku Trends Trade Polska 
Sp. z o. o. Sp. Kom.  ul. Miklaszewskiego 31, 05-090 Dawidy Bankowe:
1. Godzina rozpoczęcia licytacji  1200

 Samochód ciężarowy Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI, rok produkcji 2011,  kolor żółty, VIN 
WDB9066331S567345, nr rejestracyjny WW 229WF

 Wartość szacunkowa brutto: 50.000,00 zł
 Cena wywołania stanowi ¾ wartości szacunkowej: 37.500,00 zł
 Wadium (1/10 wartości oszacowania) : 5.000,00 zł
2. Godzina rozpoczęcia licytacji  1300

 Samochód ciężarowy Peugeot X Expert 229 , rok produkcji 2011, kolor czerwony
 VIN VF3XTRHKHBZ008605, nr rejestracyjny WW 5615P 
 Wartość szacunkowa brutto: 25.700,00 zł
 Cena wywołania stanowi ¾ wartości szacunkowej: 19.275,00 zł
 Wadium (1/10 wartości oszacowania) : 2.570,00 zł

Zajęte ruchomości można oglądać w dniu licytacji w godzinach 800 - 900 pod adresem: Pruszków  
ul. Pani Latter 1 – parking strzeżony.
Warunkiem udziału w licytacji (również II licytacji) jest wniesienie do organu egzekucyjnego 
wadium, które należy wpłacić do organu egzekucyjnego na rachunek lub w gotówce.
Kwota wadium winna się znajdować na rachunku nr 20 1010 1010 0162 6113 9120 0000 do dnia 
18.09.2017 r. do godz._900, w przelewie oprócz danych przystępującego proszę dopisać WADIUM
Wpłaty wadium gotówką: w pokoju 313 w_dniu licytacji od godz. 945 do godz. 1145. 
Wadium zostanie zaliczone nabywcy na poczet ceny a pozostałym uczestnikom zwrócone.
Nabywca zobowiązany jest uiścić niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia przynajmniej cenę 
wywołania. Jeżeli ceny tej nie uiści traci prawo wynikłe z przybicia i nie może uczestniczyć w dalszej 
licytacji. Różnicę między ceną nabycia a kwotą wpłaconą po udzieleniu przybicia, nabywca ureguluje 
organowi egzekucyjnemu do godziny 1200 dnia następnego. Nabywca, który w tym terminie nie 
zapłaci reszty ceny, traci prawo wynikłe z przybicia i prawo do zwrotu kwoty uregulowanej w czasie 
licytacji gotówką. 
Nabywca po zakończeniu licytacji (obydwu samochodów) otrzyma postanowienie o_nabyciu oraz 
fakturę z VAT (stawka 23 %) 
Jeżeli I licytacja nie dojdzie do skutku, to:
II licytacja odbędzie się pod tym samym adresem i godzinach w dniu 25.09.2015 r.
Cena wywołania II licytacji będzie wynosić ½ wartości szacunkowej. Naczelnik Urzędu Skarbowego 
w Pruszkowie zastrzega sobie prawo odstąpienia od licytacji bez podania przyczyn oraz nie odpowiada 
za wady ukryte i stan techniczny nabytej ruchomości. 
Odbiór następuje z miejsca przechowania transportem nabywcy i na jego koszt.
Nabywca nie może domagać się unieważnienia licytacji i nabycia ruchomości ani też obniżenia ceny 
jej nabycia z powodu jej wad, mylnego oszacowania lub innej przyczyny.
Informacje w sprawie licytacji można uzyskać pod nr tel. 22 7380708, tel. kom. 693 356 980  
lub w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, ul. Staszica 1 pok. 108. 

Reklama

Ogłoszenie

Pruszkowianie pożegnają  
lato z Margaret!

 Seweryn Dębiński 

P R U S Z K Ó W
Dla mieszkańców 
Pruszkowa nadchodząca 
sobota upłynie pod znakiem 
imprezy plenerowej , mowa  
o festynie „Żegnaj lato na 
rok...”, podczas którego 
wystąpi m.in. Margaret. 
Przypominamy też, że 
tego dnia zaplanowano 
Nightskating – nocny 
przejazd rolkarzy  
i wrotkarzy ulicami miasta.

Impreza pt. „Żegnaj lato na 
rok...” już na stałe wpisa-
ła się w kalendarz wyda-
rzeń kulturalnych miasta.  

Co roku mieszkańcy licznie że-
gnają letnią porę roku, a przy tym 
nie narzekają na nudę. W har-
monogramie wydarzenia zawsze 
znajdują się ciekawe gry i zabawy 
dla dzieci oraz... koncerty! 

Gwiazdą tegorocznej edy-
cji imprezy będzie Margaret. 

Piosenkarka jest znana z takich 
hitów jak: „Thank You Very Much”, 
„Start a Fire”, „Heartbeat” czy 
„Cool Me Down”. Obecnie w roz-
głośniach radiowych rozbrzmiewa 
kolejny przebój „Elephant”. Utwo-
ry Margaret w serwisie YouTube 
cieszą się niesłabnącą popu-
larnością, a wyświetlenia nale-
ży liczyć w milionach. Koncert  
Margaret rozpocznie się o godz. 17!

Oprócz atrakcji głównej przygo-
towano te poboczne. Dla mieszkań-
ców przygotowano m.in. pokazy 

ratownictwa wodnego, wycieczki 
przyrodnicze, kawiarnie, a nawet 
ognisko. Dla tych nieco młod-
szych gry oraz zabawy. To wszyst- 
ko już od godz. 12.

Natomiast o godz. 15.30 wystą-
pi zespół East Earth Band, któ-
ry zaprezentuje muzykę w stylu 
breakout. Po koncercie Margaret, 
czyli o 18.30 do tańca będzie za-
chęcał Dj Murphy wraz ze swo-
imi przebojami wszech czasów! 

Wszystko to odbędzie się na te-
renie Parku Mazowsze, do któ- 

Milanówek będzie 
świętował z Grupą MoCarta

M I L A N Ó W E K
9 września na ulicach 
Krakowskiej oraz Kościuszki 
odbędzie się święto 
Milanówka. Do miasta- 
-ogrodu zawitają m.in. 
Grupa MoCarta, Agnieszka 
Fitkau-Perepeczko i DJ Wika.

Wszystko rozpocz-
nie się o godz. 
14.00. Usłyszymy  
wówczas piosen- 

ki z lat 20-tych i 30-tych w wy-
konaniu uczestników zajęć wo-
kalnych Dariusza Biernackiego 
w Milanowskim Centrum Kultu-
ry. Również od tej godziny roz-
poczną się warsztaty modowe 
na stoisku „Modystka i stylistka”, 
miasteczko warsztatowe i ani-
macje dla dzieci. 

Z pewnością ciekawym ele-
mentem będzie spacer swingowy 
ul. Kościuszki. To o godz. 15.00. 
Nie zabraknie tego dnia warsz-
tatów rysunkowych dla każdego 
o tematyce: samochodów zabyt-
kowych i portrety ze starych 
fotografii. Niemalże przez cały 

dzień będzie można oglądać wy-
stawę rysunkową Anny i Michała 
Orłowskich oraz dzień otwarty – 
Creosfera Szkoła Rysunku i Ma-
larstwa w Milanówku. 

Wszyscy fani Agnieszki Fit-
kau-Perepeczko powinni tego 
dnia zarezerwować sobie go-

dzinę 16.00, bo to właśnie wte-
dy odbędzie spotkanie autorskie. 

A o godz. 19.00 gwiazda wie-
czoru – Grupa MoCarta! Czyli 
dobrze znana wszystkim grupa  
kabaretowo-muzyczna. Na za- 
kończenie dnia o 20.30 potańców- 
ka z Dj Wiką i Dj Foggiem. [PK]
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OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA PRUSZKOWA
Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środo- 
wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa- 
nia na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu:
1. Uchwałą nr XXXIII.349.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 1 czerwca 2017 r. 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa  
– Ołówkowa, który obowiązuje od 23 sierpnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego  
z dnia 8 sierpnia 2017 r. poz. 6591);

2. Uchwałą nr XXXIV.359.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 czerwca 2017 r. 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Żbików – Bąki  
w Pruszkowie - Korczaka, który obowiązuje od 1 września 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowiec- 
kiego z dnia 17 sierpnia 2017 r. poz. 6782).

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

Prezydent Miasta Pruszkowa
 mgr Jan Starzyński

Ogłoszenie

A o godz. 
19.00 gwiazda 
wieczoru – Grupa 
MoCarta! Czyli 
dobrze znana 
wszystkim grupa 
kabaretowo-
muzyczna. 

rego mieszkańców zawiozą auto- 
busy. Odjazd z pętli przy os. Sta- 
szica, przystanków przy ul. Spa-
cerowej, przy WKD Pruszków  
i ul. Waryńskiego o godzinach: 
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.30 i 19.30. Powroty wszyst-
kich autobusów z Parku Mazowsze 
do przystanków początkowych: 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 oraz ok. 21.00. 

Zakończenie imprezy planuje 
się na godz. 21.

Również jednym z punków 
programowych tej imprezy bę-
dzie przejazd rolkarzy i wrotka-
rzy ulicami miasta. Zbiórka przy 
Szkole Podstawowej nr 9 (ul. Mo-
stowa, od godziny 19.00, start 
o godzinie 20.00). Trasa prze-
jazdu (9,5 km): SP 9 ul. Mostowa, 
ul. Długa, ul. Pańska, ul. 3 Ma-
ja, ul. Łączniczek AK, ul. Batalio-
nów Chłopskich, ul. Waryńskiego, 
ul. Promyka, ul. Robotnicza, 
ul. Błońska, ul. Bryły, ul. Przejaz-
dowa, ul. Żbikowska, ul. 3 Maja, 
SP 9 ul. Mostowa.
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10.30  Msza Św. w intencji Ojczyzny 
w kościele św. Floriana w Brwinowie

11.30  Uroczystości przy pomniku  
36. pułku piechoty Legii Akademickiej 
na Rynku w Brwinowie 

BRWINÓW W FOTOPLASTYKONIE WYSTAWA 
Plac Jana Pawła II w Brwinowie

OFFKultura vol.1
16.00          warsztaty

a r t z i n o w e
17.00        WYSTAWA

A B O TA K !
 KONCERTY

19.00    >>>PAST
20.00    DEZERTER

22.00   KARNAWAŁ WENECKI NOCNY SPEKTAKL TEATRALNY
Scena Plenerowa przed Pałacem, Park Miejski w Brwinowie

Projekt  współ�nansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

dni BRWINOWA

17.00  ZAWODY SIŁACZY    Wojtek Nitecki
ATRAKCJE DLA DZIECI      TEL-KAB

19.00  BABYLON RAUS                             KONCERT 

20.00  T.LOVE                                                                  KONCERT       

P L A C  p o ł o ż o n y  p o m i ę d z y
u l .  D w o r s k ą ,
u l .  m a r s z .  J .  P i ł s u d s k i e g o
i  u l .  P r z e j a z d  
w  B R W I N O W I E

P L A C  p o ł o ż o n y  p o m i ę d z y  u l .  D w o r s k ą ,  u l .  m a r s z .  J .  P i ł s u d s k i e g o  i  u l .  P r z e j a z d  w  B R W I N O W I E

10.30  Mecz ligowy KS Teresin – BKS Naprzód Brwinów  
Boisko przy SP nr 1, ul. marsz. J. Piłsudskiego 11 w Brwinowie 

10.30    -14.00  ZWIEDZANIE HALI SPORTOWEJ 
gry, zabawy i treningi pokazowe 

Hala sportowa przy SP nr 1 w Brwinowie, ul. Moczydłowskiego 2
Wstęp na płytę boiska hali tylko w płaskim obuwiu



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

Pruszków
ul. Niecała 10/2
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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

„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

601 333 138       603 962 657

•markizy •moskitiery, 
•rolety antywłamaniowe, 

•rolety materiałowe, 
•żaluzje alu/drewniane, 

•plisy

witrex2@onet.eu
roletywitrex.com.pl

 797 705 105
  

  

Wynagrodzenie
podstawowe

1000 zł + premia

Praca
 doradca klienta

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

!
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

517 090 224
rekrutacja.eden@edenfinance.pl

Mile widziani Emeryci

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

CEBULE KWIATOWE 
W SZEROKIM ASORTYMENCIE

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

 
 

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, UL. POGODNA 7

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

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

ParTNer HaNdlowy

 ► 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 

 ► Pana i panią do sprzątania 
powierzchni socjalnych, 
biurowych i magazynowych, 
Pruszków/Parzniew 504-204-700 

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

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

Recepcjonistkę /Specjalistkę 
ds. Organizacji  
Imprez do Hotelu,  
CV: info@palacykotrebusy.pl 

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

 
 

Nieruchomości – sprzedam

 ► Dom jednorodzinny  
w Pruszkowie, pow. 122,  
działka 725 - tel.: 518-276-329 

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

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

Sprzedam mieszkanie 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 

 ► Hydraulik, 535-872-455 

 ► Projektowanie graficzne 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

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

 ► Zatrudnię 2 osoby do  
pracy w lokalu  
gastronomicznym  
Zapieksy Pruszkowskie  
z doświadczeniem  
i książeczką sanepidu.  
Kontakt telefoniczny:  
509683032 (przed godzina 12  
lub po godzinie 20).  
Praca od zaraz 

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

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

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

 ► Studnie tel.: 601-231-836  

Szkolenia BHP - wstępne, 
okresowe 694-127-292 

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

 ► WYMIANA OPON, 795-569-659 

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

 ► Żaluzje, rolety, moskitiery, 
verticale, pranie verticali, 9-20, 
501-175-813 

MIEJSCE
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ


