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„Kolorowa Wyprawka”
przekazana  3

 Seweryn Dębiński 

R E G I O N
Wraz z rozpoczęciem 
nowego roku szkolnego 
uczniów przywitała nowa 
rzeczywistość. Gimnazja 
zostały wygaszone,  
a w ich miejscu pojawiły  
się 8-klasowe  
szkoły podstawowe.  
Od rozpoczęcia nauki minęły 
zaledwie dwa tygodnie,  
ale już teraz widać w jaki 
sposób pracuje oświata  
w naszym regionie.  
I oczywiście nie obyło  
się bez problemów,  
ale czy są one większe  
niż były wcześniej?

Edukacja po nowemu. Jak radzą sobie szkoły?

czytaj więcej na str. 2

W innych gminach jeśli nie przy-
było nauczycieli, to na pewno nie 
ubyło. Przynajmniej na tę chwilę. 

Wydaje się, że reorganizacja 
szkół przebiegła sprawnie i bez 

Mówiono też, że nauczyciele 
będą masowo zwalniani z pra-
cy. Tymczasem w Raszynie trze-
ba było zwiększyć zatrudnienie 
i nie wyklucza się kolejny przyjęć. 

niespodzianek. Choć wśród pro-
blemów włodarze wymieniali 
wspomniany już zbyt duży tłok 
w szkołach. Ponadto są trudno-
ści m.in. z dostawą nowych pod-
ręczników. Ale jak każda zmiana 
niesie za sobą plusy i minusy, tak 
głosy na jej temat są podzielone. 
Jedni podchodzą do tego ze sto-
ickim spokojem, zacierają ręce 
do roboty i czekają na efekty, in-
ni widzą same negatywne skutki, 
a jeszcze inni po prostu zobaczą 
co czas przyniesie.

Sprawdzamy co na ten temat 
uważają przedstawiciele gmin 
z naszego regionu.

Sprawdzamy czy po powrocie do dawnego trybu nauczania podstawówki funkcjonują tak jak powinny
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Ostatnie szlify przed 
startem sezonu  8

T en rok szkolny jest wy-
jątkowy. I to nie dla-
tego, że rozpoczął się 
dopiero 4 września. 

W życie weszła reforma eduka-
cji, która tak naprawdę jest po-
wrotem do tego, co już było. Gdy 
tylko pojawiły się pierwsze in-
formacje o planach wprowadze-
nia zmian, w tym zlikwidowaniu 
gimnazjów i przywróceniu 8-let-
nich klas podstawowych wystą-
piły protesty, krytyka, wielkie 
emocje i sprzeciw ze strony wielu 
nauczycieli. Ale nadszedł wrze-
sień, rozpoczął się rok szkolny  
i... placówki edukacyjne radzą 
sobie całkiem nieźle. Choć bo-
rykają się z pewnymi proble-
mami, głównie z zapewnieniem 

odpowiedniej liczby miejsc w bu-
dynkach, to szkolny organizm 
funkcjonuje – dzieci uczą się, na-
uczyciele pracują. Na tę chwilę 
trudno odczuć w tym wszystkim 
wielką reformę, przewrót w edu-
kacji. Ale to tylko pierwsze dni. 
Czy wyniki uczniów będą lepsze 
niż do tej pory? Czy taki system 
nauczania będzie „zdrowszy” 
dla psychiki i wychowania naj-
młodszych? Czy w przyszło-
ści odbije się to pozytywnie na 
naszych dzieciach? Takich py-
tań można postawić naprawdę  
wiele, ale trudno dziś na nie jed-
noznacznie odpowiedzieć... Fak-
tem jest, że w codziennym życiu 
rodziców i uczniów nie zmieniło  
się zbyt wiele.

Reklama

MZO będzie na bieżąco monitorowany
P R U S Z K Ó W

Ożywiona dyskusja  
i wymiana zdań  
między zainteresowanymi 
– tak wyglądało  
spotkanie ws. 
funkcjonowania MZO.

Kąckiego. Temat dyskusji wy-
dawał się oczywisty... – Pro-
blem uciążliwego smrodu jest 
poruszany przez mieszkańców 
Pruszkowa od kilku lat.  Spor-
ne kwestie do chwili obecnej nie 
zostały rozwiązane – podkreśla 

Minął rok... 7 września w szko-
le podstawowej przy ul. Pływac-
kiej odbyło się kolejne spotkanie. 
Według danych urzędu miasta, 
uczestniczyło w nim ponad 100 
osób. Nie zabrakło władz Prusz-
kowa i prezesa MZO Władysława 

Stowarzyszenie „Nasze Miasto”. 
Dodatkowo mieszkańcy zwracają 
uwagę, że MZO nie stosuje się do 
wcześniejszych ustaleń o ograni-
czeniu uciążliwości zapachowych.

M ieszkańcy Prusz-
kowa i Parzniewa  
liczą, że uda się 
w końcu rozwiązać 

„śmierdzący” problem. Niejedno-
krotnie zwracali uwagę na uciąż-
liwości zapachowe wydobywające 

się z Miejskiego Zakładu Oczysz-
czania w Pruszkowie. W zeszłym 
roku mieszkańcy zbierali podpisy 
pod petycją do prezydenta miasta. 
Ich liczba wyniosła ponad 1100. 
Spotkanie z władzami miało być 
przełomem, ale tak się nie stało. czytaj więcej na str. 4

P R U S Z K Ó W

Będzie duży  
remont w szpitalu  2

 Po tej tabliczce pozostała tylko pamieć. 
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Do dobrego zgrania na boisku potrzeba wielu wspólnych jednostek 
treningowych oraz meczów. Na razie jesteśmy na początku tej drogi, 
powoli, ale kroczymy do przodu – mówi Marek Zapałowski, trener Elektrobud-Investment 
ZB Pruszków przed zbliżającym się sezonem I ligi koszykówki. 

P I A S T Ó W
Jedną z ważniejszych 
inwestycji prowadzonych 
obecnie w Piastowie 
to niewątpliwie
budowa mieszkań 
komunalnych. Władze 
poinformowały 
o postępie prac.

P rzypomnijmy. Budowa 
domów komunalnych 
w Piastowie miała wy-
startować w ubiegłym 

roku, ale magistrat napotykał 
na kolejne problemy. Najpierw 
działka u zbiegu ulic Żbikow-
skiej i Sułkowskiego została udo-
stępniona jako baza techniczna 
fi rmie, która budowała kanali-
zację w północnej części miasta. 
A później urząd miał trudności 
z wyłonieniem wykonawcy ze 
względu na kwestie fi nansowe. 

Dopiero trzecie postępowanie 
zakończyło się sukcesem. W Pia-
stowie liczą, że limit pecha zo-
stał już wyczerpany.

– Za nami kolejny etap prac 
nad realizacją nowych domów 
komunalnych. Rozpoczęta 
w marcu budowa zespołu u zbie-
gu piastowskich ul. Żbikowskiej 
i Sułkowskiego postępuje zgod-
nie z planem. Zakończenie prac 

zaplanowano na koniec pierw-
szej połowy 2018 roku – infor-
muje piastowski magistrat.

W ramach inwestycji powsta-
nie 37 nowych lokali komunal-
nych. Realizacja zadania to koszt 
rzędu 7,7 mln zł. Warto wspo-
mnieć, że na budowę domów 
komunalnych Piastów pozyskał 
3 mln zł dotacji z Banku Gospo-
darstwa Krajowego. [SD]

Budowa mieszkań weszła 
w kolejny etap
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P R U S Z K Ó W 
Od zakończenia
remontu w al. Wojska 
Polskiego w Pruszkowie 
minął rok. Jednak nie 
wszyscy kierowcy 
są zadowoleni
z efektów. Deszczowa 
pora ujawniła mankamenty 
w postaci zalegających 
kałuż na jezdni.

W tej sprawie zwró-
cił się do nas je-
den z czytelni-
ków. – Mamy no-

wą nawierzchnię w al. Wojska 
Polskiego, a jak woda po deszczu 
zalegała, tak zalega. I to w tych 
samych miejscach co wcześniej. 
Czy nie można było zrobić po-
rządnie remontu, tylko jak zwy-
kle trzeba było „odwalić” taką 
fuszerkę? – pyta Łukasz. 

Niestety prawda jest taka, że 
gdy tylko spadnie deszcz w al. 
Wojska Polskiego tworzą się ka-
łuże i to dość znacznych roz-
miarów. Na ich widok kierowcy 
nagle hamują, a zdarza się też 
i tak, że nerwowo omijają. Oczy-
wiście nie wszyscy. Nierzadko 
z tego powodu dostaje się pie-
szym... Gdy auto jadące nawet 

przepisową prędkością wpada 
w kałuże, a chodnikiem akurat 
idzie osoba, to fi nał może oka-
zać się  „mokry”.

Zwróciliśmy się do zarząd-
cy drogi z prośbą o wyjaśnienia 
w tej sprawie. – Drogowcy ma-

ją sprawdzić studzienki kanali-
zacyjne, czy są drożne czy nie. 
One co jakiś czas są czyszczone. 
Przekazałam sygnał do nasze-
go regionu drogowego i dyrek-
tor ma zająć się tą kwestią. Ale 
niewykluczone, że też jest taka 

geometria drogi. Przeprowadzi-
liśmy remont a nie przebudowę, 
być może problem jest ze spad-
kiem. Ale w pierwszej kolejności 
zostaną sprawdzone studzien-
ki kanalizacyjne – mówi Monika 
Burdon, rzecznik prasowy Ma-

zowieckiego Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich. 

Pozostaje pytanie: kiedy? 
– Trudno określić. W tej chwili 
prowadzimy wzmożone prace 
w wielu rejonach – odpowia-
da Burdon. [SD]

Kałuże jak były, tak są...
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Mirosława Śliwińska, dyrek-
tor Szkoły Podstawowej nr 10 
w Pruszkowie: – Należy dzięko-
wać gminie, bo zapewniła środki 
fi nansowe dla wszystkich prusz-
kowskich szkół. Otrzymaliśmy 
pieniądze na utworzenie nowych 
sal, przede wszystkim fi zyczno-
-chemicznych, sprzęt i pomoce 
dydaktyczne. Największą bolącz-
ką naszej szkoły jest ciasnota. Ma-
my 9 sal lekcyjnych, a na dzień 
dzisiejszy mamy 19 oddziałów. 
To jest bardzo dużo. – Ja pry-
watnie jestem za podstawówką 
8-klasową. Jak obserwuję nasze 
dzieci z klas 7, które zostały, to 
nie mamy z nimi kłopotów. My 
ich dobrze znamy, te dobre stro-
ny i te złe strony. Taki uczeń nie 
ma czym się przed nami popi-
sywać, nie zmienia otoczenia jak 
było do tej pory po przejściu do 
gimnazjum. Ale też żeby było ja-
sne, nie kwestionuje gimnazjów, 
bo uważam, że bardzo dobrze 
funkcjonowały. Mieliśmy świetne 
wyniki – dodaje.

Michał Landowski, wicepre-
zydent Pruszkowa: – Wszyst-
ko działa dość sprawnie. Trwa 
wydawanie podręczników, po-
nieważ były pewne opóźnienia. 
Jeśli chodzi o same placówki 
nie mamy żadnych negatyw-
nych zgłoszeń. Mieliśmy kontakt 
z rodzicami, przedstawiali nam, 
że są zadowoleni. Oczywiście re-
forma spowodowała, że w na-
szych pruszkowskich szkołach 
mamy duże obłożenie uczniów, 
np. w Szkole Podstawowej nr 2 
jest blisko 1,1 tys. dzieci. Jest też 
dwuzmianowość, niektóre dzieci 

byśmy zwiększyli zatrudnienie. 
Miał być problem ze zwolnie-
niami, a na rynku okazało się, 
że w okolicach Warszawy raczej 
brakuje nauczycieli. Generalnie 
wszystko jest u nas zorganizo-
wane. W przedszkolach mamy 
nawet jeszcze wolne miejsca, 
ponieważ dysponujemy nowym 
budynkiem. –Te niedawne emo-
cje, które były wywoływane poli-
tyką, były niepotrzebne. Ilość sal 
lekcyjnych nie zmieniła się, ani 
liczba uczniów, a nauczycieli na-
wet wzrosła. Otrzymujemy do-
bre sygnały. Wszystko sprawnie 
działa – podkreśla.

Grzegorz Benedykciński, bur-
mistrz Grodziska Mazowieckie-
go: – To nie jest żadna reforma. To 
powrót do historii, krok w tył. Ja 
jestem bardzo smutny, że doszło 
do likwidacji gimnazjów. Nato-
miast jeśli chodzi o sytuację u nas, 
to jest dobrze. Mieliśmy problem 
z przedszkolami, zaskoczono nas 
tą reformą, nie dano nam cza-
su. W związku z czym pojawiło 
się dodatkowo ok. 400 dzieci do 
przedszkoli. Wykonaliśmy dużą 
robotę, wielka mobilizacja i uda-
ło się wszystkie dzieci zmieścić. 
Nie zwalnialiśmy nauczycieli. Ale 
trzeba jasno powiedzieć, że naj-
większe straty będą miały dzie-
ci ze wsi, z tych małych szkółek. 
Bo część z nich przechodziła do 
dużych szkół, gimnazjów i nieste-
ty spora część dzieci uważam, że 
zostanie na poziomie podstawów-
ki. I to jest największa krzywda. 
Pseudoreforma, kompletnie bez-
sensowna, powinno się zrefor-
mować gimnazja. To najbardziej 
prymitywne rozwiązanie jakie 
można sobie wyobrazić. 

kończą zajęcia o godz. 17.00. Krót-
ko mówiąc dzieci spędzają dużo 
czasu w szkołach. – W mojej oce-
nie w ten sposób wprowadzona 
reforma budzi wiele wątpliwości. 
Niższy poziom podstaw progra-
mowych, mniejszy zakres świato-
poglądowy. Troszeczkę idziemy 
nie w tym kierunku w jakim po-
winniśmy – zaznacza.

Artur Tusiński, burmistrz 
Podkowy Leśnej: – W Podko-
wie problemów nie było, po-
nieważ mieliśmy jeden zespół 
szkół. Podstawówka i gimna-
zjum funkcjonowały w tym sa-
mym budynku. Ale w przyszłości 
odczują to wszystko dzieciaki, bo 
podstawa programowa i to co jest 
w tych podręcznikach... to ubo-
go, bym powiedział. Oceniam tę 
zmianę bardzo negatywnie. Po-
za tym jak mieliśmy gimnazjum, 
to mogliśmy sprawdzać poziom 
nauczania i porównywać z inny-
mi szkołami poprzez egzaminy. 
Teraz podobno jakiś egzamin 
będzie na koniec 8 klasy. 

Arkadiusz Kosiński, burmistrz 
Brwinowa: – Problemów żadnych 
nie mamy. Przygotowaliśmy się 
odpowiednio wcześniej. Nie by-
ło żadnych zwolnień nauczycie-
li, z prostego powodu, ponieważ 
u nas nie ubyło roczników. Pro-
blem pojawi się na pewno za dwa 
lata, gdy zniknie nam jeden rocz-
nik. Wówczas na pewno będą mu-
siały odbyć się pewne redukcje. Ale 
to jest oczywiste. Nauczyciele bę-
dą szukali pracy w liceach. Podsu-
mowując w naszym przypadku nic 
specjalnie wielkiego się nie stało. 

Andrzej Zaremba, wójt gminy 
Raszyn: – Nasz jedyny problem, 
to że brakuje nauczycieli. Chętnie 

dokończenie ze str. 1

Edukacja po nowemu. 
Jak radzą sobie szkoły?

P R U S Z K Ó W 
W Szpitalu Powiatowym 
w Pruszkowie podpisano 
umowę na przebudowę 
i modernizację 
oddziałów. – Jest to 
bardzo duże wyzwanie 
logistyczne, dlatego 
że będziemy pracować 
na żywym organizmie, 
czyli remont będzie 
przebiegał w trakcie 
normalnej pracy 
szpitala – mówi 
Tomasz Sławatyniec, 
dyrektor placówki.

M owa o remontach
oddziałów: chi-
rurgicznego, izby
przyjęć oraz po-

radni endoskopowej i przy-
chodni chirurgiczno-orto-
pedycznej. Inwestycja ma na 
celu poprawę jakości pracy 
i komfortu pacjentów szpita-
la. Koszt tego przedsięwzięcia 
przekroczy 4 mln zł. – Wy-
pełniamy w ten sposób nasze 
przedwyborcze zobowiązania. 
Chcemy, żeby prace przebie-
gły jak najszybciej i skończyły 
się jeszcze przed końcem ro-
ku. Zrobimy też wszystko, żeby 
pozyskać kolejne środki na te 
działania i mamy nadzieję na 
wsparcie w tej kwestii wojewo-
dy mazowieckiego – powiedział 

Maksym Gołoś, starosta powia-
tu pruszkowskiego.

Remont ten nie będzie ła-
twym wyzwaniem...  – Szpita-
lem nadzoruje nowy dyrektor, 
a fi rma, która wygrała przetarg, 

ma duże doświadczenie, dlatego 
możemy być dobrej myśli. Prze-
budowa obiektu to bardzo am-
bitna operacja, ale wierzymy, że 
przebiegnie sprawnie – dodaje 

starosta. Jak już wspominaliśmy 
na wstępie roboty będą prowa-
dzone w czasie działalności 
szpitala. – Dołożymy wszelkich 
starań, żeby prowadzone prace 
były jak najmniej uciążliwe dla 

pacjentów. Razem z wykonaw-
cą chcemy precyzyjnie określić, 
jak wyłączymy poszczególne od-
działy czy przychodnie – mówi 
Tomasz Sławatyniec. [SD]

Będzie duży remont w szpitalu 
na Wrzesinie
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Koszt modernizacji placówki przekroczy 4 mln zł

–  Chcemy, żeby prace przebiegły jak 
najszybciej i skończyły się jeszcze 
przed końcem roku. Zrobimy też 
wszystko, żeby pozyskać kolejne środki 
na te działania – mówi Maksym Gołoś, 
starosta pruszkowski.

– Przeprowadziliśmy remont a nie 
przebudowę, być może problem jest 
ze spadkiem – mówi rzecznik MZDW.
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7,8mln – otrzymała w ramach dotacji gmina Jaktorów na wybudowanie 
infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej i cieplnej  

z odnawialnych źródeł energii. Łącznie samorząd planuje wydać na ten cel 10 mln zł. 7,8
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P R U S Z K Ó W
Kolejna edycja akcji 
„Kolorowa Wyprawka” już za 
nami, udało się nam zebrać 
wiele przyborów szkolnych 
– od zeszyty, długopisy 
i kredki po plecaki. 
Serdecznie dziękujemy 
wszystkim tym, którzy 
zaangażowali się w niesie 
pomocy dla potrzebujących 
uczniów. Bo największa 
radość, to uśmiech dziecka!

P omysł stworzenia akcji 
„Kolorowa Wyprawka” 
pojawił się już cztery 
lata temu. Nasza redak-

cja chciała w ten sposób wesprzeć 
małych mieszkańców Pruszko-
wa w przygotowaniach do pierw-
szego dzwonka. Akcja odniosła 
sukces dzięki mieszkańcom, lo-
kalnym firmom i instytucjom, 
wszyscy bowiem chętnie włączyli 
się do akcji. Tym razem było po-
dobnie. Za co w imieniu dzieci je-
steśmy niezmiernie wdzięczni.

W tym roku partnerem akcji, 
czyli placówką do której trafi-
ły już zebrane przybory szkol-
ne jest Szkoła Podstawowa nr 10 

im. Marii Konopnickiej w Prusz-
kowie. – Jest nam bardzo miło, że 
redakcja w tym roku wybrała na-
szą szkołę – mówi Mirosława Śli-
wińska, dyrektorka szkoły. – Są 
dzieci w naszej szkole, które po-
trzebują praktycznie wszystkiego 
z wyprawki. Ogromnie dziękuje-
my za zebrane dary, teraz grono 
pedagogiczne zajmie się rozdzie-
leniem ich pomiędzy dzieci, które 
tego potrzebują. A trzeba powie-
dzieć, że potrzebujący będą za-
wsze i to niezależnie od różnych 
wspierających programów m.in. 
takich jak 500+, bo nie wszyst-
kie rodziny lub samotne matki 

mogą otrzymać tego rodzaju po-
moc. Dlatego warto organizo-
wać takie akcje jak „Kolorowa  
Wyprawka”! – dodaje.

Przekazaliśmy plecaki, piór-
niki, zeszyty, przybory geome-
tryczne, farby, kredki, plasteliny, 
bloki rysunkowe i techniczne, 
teczki, papiery kolorowe i inne 
elementy, które pomogą w roz-
poczęciu nauki w tym roku szkol-
nym. Dziękujemy wszystkim 
darczyńcom! Czasami jeden pro-
sty gest nie zmieni całego świa-
ta, ale zmieni cały świat choćby 
dla jednego dziecka. A to znaczy 
naprawdę dużo.
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„Kolorowa Wyprawka” 
przekazana
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Zakończyła się trzecia edycja naszej akcji. Dary  
przekazaliśmy Szkole Podstawowej nr 10 w Pruszkowie.
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Na ostatniej nadzwyczajnej sesji, 
pruszkowska rada miasta przyjęła 
uchwałę o przekazaniu gminie Ko-
narzyny (województwo pomorskie) 
100 tys. zł. Pieniądze będą przezna-
czone na pomoc poszkodowanym  
w sierpniowych nawałnicach. Wichu-
ry i burze, które latem przeszły przez 

Polskę doprowadziły do ogromnych 
zniszczeń. Zerwane dachy i linie elek-
tryczne, poprzewracane drzewa, 
zalane drogi to tylko kilka skutków 
żywiołu. Wiele rodzin pozostało bez 
dachu nad głową. Straty w zniszczo-
nych budynkach oszacowano na 250 
mln zł. W wyniku nawałnicy zginęło 

pięć osób, w tym 56-letnia kobieta na 
terenie gminy Konarzyny. Niezwy-
kle istotne jest, aby w trudnych chwi-
lach poszkodowani nie zostali sami. 
W dzieło pomocy włączają się dar-
czyńcy, a także samorządy. Prusz-
kowscy radni postanowili przekazać 
100 tys. zł. gminie Konarzyny. [PK] 

100 tys. zł na pomoc 
poszkodowanym

Prezes MZO jest odmiennego 
zdania. – Zapachy związane 
z funkcjonowaniem instalacji 
mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów oraz 
przetwarzania odpadów bio-
degradowalnych mogą się po-
jawiać i są minimalne ale nie 
uciążliwe. Zjawisko ma charak-
ter przejściowy, krótkotrwały 
i dotyczy ograniczonego zasię-
gu. W dużej mierze zależy od 
wysokiej temperatury, kierun-
ku i siły wiatru – tłumaczy Wła-
dysław Kącki.

Warto również wspomnieć 
o kontroli, która odbyła się 
w zakładzie w okresie letnim. 
– Inspektorzy WIOŚ stwier-
dzili wówczas powstawanie 
uciążliwości zapachowych po-
chodzących z pryzm procesu 
stabilizacji odpadów lub prze-
twarzania odpadów zielonych. 
Jest to zapach charakterystycz-
ny dla tego rodzaju procesów. 

Z kontroli sporządzono protokół 
ustalający fakty, bez zarządzeń 
pokontrolnych – podaje prusz-
kowski magistrat.

Mieszkańcy Pruszkowa oraz 
osiedla Parzniew zwracają uwa-
gę, że nie są przeciwko funkcjo-
nowaniu MZO, ale... – Konieczne 

jest jednak podjęcie wszelkich, 
stanowczych działań ze stro-
ny władz miasta oraz zakładu 
które maksymalnie ograniczą 
rozprzestrzenianie się uciąż-
liwego smrodu. Mieszkańcy 
Pruszkowa oraz osiedla Parz-
niew oczekują niecierpiącego 
zwłoki podjęcia konkretnych 
przedsięwzięć w przedmiotowej 

o środowiskowych uwarunko-
waniach – przedstawia pre-
zes MZO.

Zdaniem Kąckiego, działalność 
spółki nie jest uciążliwa. – Ca-
łodobowa kontrola i monitoring 
instalacji potwierdza skutecz-
ność dotychczas zrealizowa-
nych działań inwestycyjnych 

spółki w celu zminimalizowania 
wpływu instalacji na otoczenie. 
W Miejskim Zakładzie Oczysz-
czania w Pruszkowie sp.z o.o. 
przy ul. Stefana Bryły 6 stosu-
je się do wszystkich ustalonych 
zaleceń, dba o utrzymanie czy-
stości na terenie bazy – tłuma-
czy Władysław Kącki.

Zapewnienia prezesa MZO to 
jedno, ale mieszkańcy twardo 
stoją przy swoim. Liczą, że od-
powiednie organy nie zbagate-
lizują sprawy. W związku z tym 
spółka znajdzie się pod obser-
wacją. – Dyrekcja zakładu będzie 
kontrolowana z wywiązywania się 
z narzuconych zobowiązań przez 
prezydenta osobiście oraz przez 
powołany przez prezydenta ze-
spół do oceny uciążliwości po 
ich zgłoszeniu, w skład którego 
wchodzą przedstawiciele miesz-
kańców osiedla Parzniew, zastęp-
ca prezydenta Andrzej Kurzela, 
przedstawiciel wydziału ochro-
ny środowiska oraz prezes spół-
ki – zapewnia urząd miasta. [JM]

sprawie, deklarując jednocze-
śnie chęć pełnej współpracy – 
zwraca uwagę Stowarzyszenie 
„Nasze Miasto”.

Wiadomo również, że celem 
ograniczenia uciążliwości ma 
zostać wykonane dodatkowe 
pomieszczenie przed halą sor-

towni, które ma stanowić śluzę 
wjazdową zamykającą budynek. 
– Mieszkańcy zostali też poin-
formowani, że docelowo plano-
wane jest przeniesienie części 
instalacji do przetwarzania od-
padów na teren przy ul. Parz-
niewskiej, przekazany przez 
miasto MZO – zaznacza Urząd 
Miasta w Pruszkowie. – Decyzje 

dotyczące budowy instalacji 
przetwarzania odpadów bio-
degradowalnych oraz dobudo-
wa przedsionka do istniejącej 
hali sortowni zapadły już dużo 
wcześniej, obecnie Miejskim Za-
kładzie Oczyszczania w Prusz-
kowie przy ul. Stefana Bryły 6, 
oczekuje na uzyskanie decyzji 

– Dyrekcja zakładu będzie kontrolowana 
z wywiązywania się z narzuconych 
zobowiązań przez prezydenta  
i powołany przez niego zespół  
– informuje pruszkowski magistrat.

P R U S Z K Ó W
Poniedziałkowy  
(11 września) wieczór  
na pruszkowskich  
drogach nie należał  
do bezpiecznych.  
W wyniku wypadku  
w al. Wojska Polskiego 
do szpitala trafił 
motocyklista. Z kolei 
na trasie 719 doszło do 
zderzenia samochodu 
osobowego z autobusem.

P olicja wyjaśnia oko-
liczności groźnie wy-
glądającego wypadku 
z udziałem motocy-

klisty. – 11 września na skrzy-
żowaniu al. Wojska Polskiego z ul. 
Działkową doszło do zderzenia 
trzech pojazdów. Opel uderzył 
w motocykl, a ten siłą rozpę-
du trafił w kolejny samochód. 
W zdarzeniu ucierpiał 40-let-
ni motocyklista – wyjaśnia nam 

podkom. Karolina Kańka, rzecz-
nik prasowy Komendy Powiato-
wej Policji w Pruszkowie.

Poszkodowany mężczyzna 
został przewieziony do szpitala.  
– Motocyklista doznał urazu 
barku – mówi Wojciech Diadia 
z Falck Medycyna. Z kolei kierow-
ca Opla nie ucierpiał w zdarze- 
niu, ale... – 46-latek został zatrzy-
many – podaje podkom. Kańka.

Kolejne zdarzenie to wypadek 
z udziałem samochodu osobo-
wego i autobusu. – Około 20.00 
na trasie 719 w Pruszkowie przed 
skrzyżowaniem z ul. Brzozową 
doszło do czołowego zderzenia 
dwóch pojazdów. Autobus po-
ruszał się w stronę Grodziska,  
a z przeciwnej strony pojazd 
marki mitsubishi, który zjechał 
na przeciwległy pas ruchu. Dwie 
osoby poszkodowane. Winny nie 
przyjął mandatu, więc sprawa 
trafi do sądu – tłumaczy rzecz-
nik pruszkowskiej policji. [JM]

Niespokojny wieczór na 
pruszkowskich drogach
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M Ł O C H Ó W
Sprawa pałacu  
w Młochowie może 
niebawem ruszyć  
z miejsca. Gmina Nadarzyn 
ogłosiła przetarg  
na dzierżawę obiektu.

Z espół pałacowo-par-
kowy w Młochowie jest 
bardzo chętnie odwie-
dzanym miejscem 

przez mieszkańców. Odbywają 
się tam liczne imprezy i festyny. 
Niezwykły urok otoczeniu na-
daje pałac, który wybudowano 
ponad 200 lat temu w stylu kla-
sycystycznym. Jeden z najpięk-
niejszych budynków w regionie 
był w przeszłości remontowany, 
a nawet odbudowywany po spa-
leniu w 1939 roku. 

Niestety, kompleks wyma-
ga rewitalizacji, która łącznie 
wyniosłaby około 1 mln zł. To 
zbyt duże koszty dla gminy. 

Od kilku miesięcy urzędnicy 
głowili się w jaki sposób od-
ciążyć budżet nie doprowadza-
jąc równocześnie do upadku 
wizytówki architektonicz-
nej Młochowa. W maju tego 
roku podjęto pierwsze kro-
ki w celu ratowania obiektu. 
Na sesji rady gminy wyrażono 
zgodę na oddanie w dzierżawę  
pałacu oraz oficyny. Park zo-
stanie jednak w posiadaniu 
gminy i pozostanie otwarty 
dla mieszkańców.

Nadarzyński urząd ogłosił 
przetarg na dzierżawę pałacu. 
W komunikacie gminy wyraźnie 
zaznaczono, że jedynym kryte-
rium w wyborze potencjalne-
go nabywcy obiektu jest cena 
czynszu. Jeśli gmina uzna jed-
nak, że żadna z propozycji nie 
jest dla niej lukratywna, może 
unieważnić przetarg. Oferty bę-
dzie można składać do 9 paź-
dziernika do godziny 15:00. [PK]

Przełom w sprawie 
pałacu?
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G R O D Z I S K  M A Z .
Grodziski magistrat 
w końcu ogłosił 
postępowanie 
przetargowe na 
zagospodarowanie 
terenów zielonych 
przy ul. Bałtyckiej oraz 
Piłsudskiego! Planowana 
od kilku lat inwestycja 
nareszcie zaczyna się 
urzeczywistniać.

Chodzi o obszar znaj- 
dujący się w zachod- 
niej części Grodzi-
ska Mazowieckiego, 

po obydwu stronach ul. Pił-
sudskiego, który graniczy od 
północy z ul. Limanowskie-
go a od południa z ul. Bałtyc-
ką. Inwestycję podzielono na 
trzy zadania: zagospodarowa-
nie terenu, budowa placu za-
baw oraz pielęgnację zieleni 
wykonanej w obydwu wspo-
mnianych przed chwilą zadań, 
przez okres 2 lat.

Obecnie cały teren nie za-
chwyca. Jego „piękno” to wy- 
deptane tereny zielone, przero-
śnięte samosiejkami topoli ka-
nadyjskiej, jak i samosiejkami 

drzew owocowych (mira- 
belki, śliwy węgierki). Znaj- 
duje się tam zniszczony plac 
zabaw dla dzieci o nawierzch-
ni piaskowej oraz nieupo-
rządkowane działki wokół 
urządzeń wodociągowych.  
Na dodatek brak chodników  
i miejsc parkingowych...

Ale jest nadzieja dla tego 
miejsca. Miasto ogłosiło prze-
targ i już w niedalekiej przy-
szłości wygląd terenu ma ulec 
zmianie. Powstanie strefa re-
kreacyjna z ławeczkami i oświe-
tleniem. Istniejący plac zabaw 
zostanie zdemontowany, a jed-
nocześnie zastąpiony nowym. 
Centralnym punktem par-
ku będzie okrągły sensorycz-
ny ogród żwirowo-kamienisty 
z kulistymi rzeźbami wytoczo-
nymi ze skał. Przy nim powsta-
nie ogród różany. Nie zabraknie 
też siłowni plenerowej, stolików 
szachowych, koszy na śmieci, 
stojaków rowerowych, nowych 
chodników i miejsc postojo-
wych dla aut.

Według dokumentów całość 
ma być gotowa w 10 miesięcy od 
podpisania umowy z wybranym 
w przetargu wykonawcą. [SD]

Jest przetarg na teren zielony 
przy Piłsudskiego
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dokończenie ze str. 1

Mieszkańcy Pruszkowa i Parzniewa narzekają na uciążliwości zapachowe
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MZO będzie na bieżąco monitorowany
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Do końca września potrwają utrud-
nienia związane z budową drugie-
go ronda na obwodnicy Moszny. Dla 
ruchu została zamknięta część drogi 
powiatowej 3112 (ul. Promyka). W lip-
cu zakończyła się budowa ronda na 
skrzyżowaniu obwodnicy Moszny 
z drogą Brwinów-Moszna-Domaniew. 

Teraz czas na kolejne, które powsta-
nie na skrzyżowaniu z drogą Mosz-
na-Pruszków. Prowadzone prace 
drogowe niosą ze sobą utrudnienia 
dla ruchu. – W związku z budową 
drugiego ronda na nowej obwodni-
cy Moszny wykonawca musi zamknąć 
dla ruchu część drogi powiatowej DP 

3112 (ul. Promyka). Prace mają po-
trwać do końca września. W tym cza-
sie autobusy linii B4 i B10 będą omijać 
przystanek Moszna I (wieś). Pojawiły 
się już tablice prowadzące kierowców 
objazdem – poinformował brwinow-
ski magistrat. Koszt budowy obwod-
nicy Moszny to blisko 2,7 mln zł. [JM] 

Budują rondo, 
są utrudnienia

90 lat historii 

EKD/WKD

1927-2017

90 lat historii 

EKD/WKD

1927-2017

Reklama

Reklama

T E N I S  S T O Ł O W Y
Tomasz Trzaskowski 
(GLKS Nadarzyn) 
wygrał I wojewódzki 
turniej kwalifi kacyjny 
kategorii kadet w tenisie 
stołowym, który został 
rozegrany w Warszawie. 
– To duży sukces Tomka 
– mówi trener młodego 
zawodnika.

T rzaskowski wyśmieni-
cie rozpoczął zmaga-
nia w nowym sezonie. 
Łącznie wygrał pięć 

spotkań, w których stracił tyl-
ko cztery sety. W fi nale nie dał 
szans zawodnikowi z Piaseczna 
i mógł świętować awans do tur-
nieju ogólnopolskiego. – Tomek 
odniósł bardzo duży sukces. 
Warto wziąć pod uwagę fakt, 
że to jego pierwszy rok w ry-
walizacji w kategorii kadetów. 
Przyszło mu grać z zawodnika-
mi starszymi o rok i znakomicie 

sobie poradził. Teraz czekają go 
zmagania w ogólnopolskim tur-
nieju, który odbędzie się 22-24 
września w Krośnie – przed-
stawia Piotr Napiórkowski, 
trener sekcji tenisa stołowego 
w GLKS Nadarzyn.

Szkoleniowiec podkreśla, że 
Trzaskowski nie raz pokazał 
potencjał. – W zeszłym sezo-
nie wraz z Maksem Nawarskim 
zajęli trzecie miejsce w Polsce 

w mistrzostwach szkół podsta-
wowych. Indywidualnie Tomek 
plasował się w gronie 16 naj-
lepszych młodzików w Polsce 
– mówi Napiórkowski.

W Warszawie Trzaskowski 
rozpoczął nowy rozdział w ka-
rierze. Starty wśród kadetów to 
„inna para kaloszy” niż rywali-
zacja w młodzikach. – Kadet to 
zawodnik, który przeszedł selek-
cję i jest dobrze przygotowany 
do rywalizacji. Często tenisiści 
szkoleni są w ośrodkach spor-
towych w Gdańsku i Drzonko-
wie. Wśród kadetów o wyniku 
decydują umiejętności. Cieszy 
nas sukces Tomka, bo w wakacje 
ciężko pracował. Był na czterech 
obozach, a teraz trenuje dwa ra-
zy dziennie – zaznacza trener 
nadarzyńskiej drużyny. 

Z pewnością osiągnięty wynik 
cieszy Trzaskowskiego, ale ten 
zachowuje spokój. – Najwięk-
szy sukces jeszcze przede mną 
– zapewnia młody tenisista. [JM]
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Triumf młodego tenisisty 
GLKS Nadarzyn

 Jakub Małkiński 

P R U S Z K Ó W
Przedstawiciele 
Zarządu Transportu 
Miejskiego, Kolei 
Mazowieckich, Polskich 
Kolei Państwowych, fi rmy 
Strabag zjawili się 
w Pruszkowie na 
konferencji prasowej 
poświęconej komunikacji 
zastępczej i modernizacji 
linii podmiejskiej 447. 
W spotkaniu udział 
wzięły również władze 
miasta oraz powiatu.

P o pierwszym tygodniu 
funkcjonowania komu-
nikacji zastępczej przy-
szedł czas na wnioski. 

– Jesteśmy zadowoleni z funkcjo-
nowania komunikacji zastępczej, 
gdyż została zapewniona odpo-
wiednia podaż miejsc. Nie ma 
sytuacji, że pasażerowie zostają 
na przystankach – mówił w po-
niedziałek (11 września) podczas 
konferencji w Muzeum Starożyt-
nego Hutnictwa Mazowieckiego 
Daniel Złamal z Zarządu Trans-
portu Miejskiego w Warszawie. 
Koleje Mazowieckie również 
pozytywnie oceniają pierwszy 
tydzień funkcjonowania komu-
nikacji zastępczej. – Pierwsze dni 
realizacji przewozów oceniamy 
jako dobre przedsięwzięcie. Po-
daż miejsc w autobusach umoż-
liwia przewóz podróżnych. Były 
drobne problemy, co do punktu-
alności, na którą wpływają ogra-
niczenia infrastruktury drogowej 
– zaznaczał Rafał Czarnecki, kie-
rownik wydziału zabezpieczenia 
przewozów Kolei Mazowieckich.

Napotkano również na pro-
blemy. – Widzimy je na odcin-
ku między ul. Kościuszki a halą 
Znicza, gdzie trwa inwestycja 
drogowa w postaci przebudowy 

Al. Jerozlimskich, która jest 
opóźniona o miesiąc. Na dzień 
dobry pasażerowie komunika-
cji zastępczej zostali narażeni na 
utrudnienia drogowe spowodo-
wane tymi pracami – podawał 
przedstawiciel Zarządu Trans-
portu Miejskiego. Na poranne 
korki w Al. Jerozolimskich zare-
agowały Koleje Mazowieckie, co 
jest dobrą informacją dla podró-
żujących z Brwinowa. – W dniu 
dzisiejszym, po tygodniowych 
obserwacjach potrzeb podróż-
nych czy frekwencji, uruchomi-
liśmy trzy dodatkowe kursy ZBA 
po autostradzie jako kursy przy-
spieszone – podał Czarnecki.

Jak podkreślał przedstawiciel 
Zarządu Transportu Miejskie-
go, korki nie wpływają na opóź-
nienia autobusów. – Z naszych 
obserwacji wynika, że autobu-
sy dojeżdżające do Dworca Za-
chodniego w porannym szczycie 
mają około 15 minut spóźnienia 
w stosunku do założonego roz-
kładu jazdy, więc biorąc pod uwa-
gę natężenie ruchu jest to całkiem 
niezły wynik niż można było się 
spodziewać. Zakładano najgor-
sze scenariusze, czyli totalne za-
korkowanie Al. Jerozolimskich, 

ale dzięki wyznaczonemu bu-
spasowi ruch odbywa się płynnie 
– tłumaczył Złamal.

Problemem jest trwający re-
mont tzw. wąskiego gardła. 
Przedstawiciel firmy Strabag, 
wykonawcy inwestycji, zapew-
nił, że prace zakończą się w listo-
padzie. Jednak w połowie paź-
dziernika do dyspozycji kierow-
ców zostaną oddane po dwa pasy
ruchu w każdą stronę.

Trwa modernizacja ul. Warsz-
tatowej, za którą odpowiada sta-
rostwo powiatowe. Wcześniej 
powiat zajął się ul. Broniewskie-
go. Finał zadowoli mieszkańców, 
gdyż zyskają nową infrastruktu-
rę, a niewykluczone, że i możli-
wości transportowe. Planowane 
jest uruchomienie linii ZW, która 
połączy północną część Pruszko-
wa z Warszawą (więcej na str. 8).

Podsumowując spotkanie pre-
zydent Jan Starzyński zaapelo-
wał do Strabaga i starostwa o to, 
aby jak najszybciej uporały się 
z pracami. – Zakończenie robót 
w Al. Jerozolimskich, jak i w ciągu 
ul. Warsztatowej i Broniewskiego 
w sposób znakomity poprawi funk-
cjonowanie komunikacji zastęp-
czej – podkreślał Jan Starzyński.
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O komunikacji 
zastępczej w Pruszkowie
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Na skrzyżowaniu ul. Bohaterów Wol-
ności i Warszawskiej w Piastowie po-
jawiły się sygnalizatory. To wspólna 
inwestycja Piastowa i Starostwa Po-
wiatowego w Pruszkowie – podział 
kosztów (blisko 160 tys. zł) budowy 
rozliczono po 50 proc. Sygnalizację 
wybudowano, ponieważ wspomniane 

skrzyżowanie to jedno z newralgicz-
nych miejsc w Piastowie m.in. skręt 
w lewo z ul. Bohaterów Wolności  
w ul. Warszawską w kierunku ronda 
zawsze wiązał się z długim oczekiwa-
niem na wykonanie manewru... Teraz 
przede wszystkim ma być bezpiecz-
niej. – Sygnalizacja będzie działała w 

trybie akomodacyjnym tzn. że będzie 
przystosowywała się do aktualnie pa-
nujących warunków na drodze. Dzięki 
takiej optymalizacji ruch na skrzyżo-
waniu ulic będzie bezpieczny, a przy 
tym nie wpłynie negatywnie na prze-
pustowość dróg – podaje Anna Lo-
rens z piastowskiego magistratu. [JM] 

Nowa sygnalizacja  
już działa

08

Ostatnie szlify przed 
startem sezonu

 Jakub Małkiński 

K O S Z Y K Ó W K A
W przyszły weekend  
(23 września) na parkiet 
wrócą koszykarze 
Elektrobud-Investment 
ZB Pruszków. Na początek 
rozgrywek I ligi zmierzą 
się ze Spójnią Stargard 
– jednym z faworytów 
do awansu. Zmorą 
pruszkowskiego klubu  
są kontuzje.

Cztery zwycięstwa w koń- 
cówce poprzedniego 
sezonu pozwoliły ze- 
społowi Marka Zapa-

łowskiego utrzymać się w I li- 
dze. Drużyna, wtedy jeszcze ja-
ko Znicz Basket, zajęła 10. pozycję 
w tabeli i nie musiała grać w fazie 
play out. Z poprzedniego sezo-
nu sztab szkoleniowy wyciągnął 
wnioski. Cel na zbliżające roz-
grywki jest jasny. – Wygrać jak 
najwięcej spotkań – mówi krótko 
Marek Zapałowski, trener Elek-
trobud-Investment ZB Pruszków.

Latem w drużynie pojawili się 
nowi zawodnicy m.in. Damian 

Kalinowski i Wojciech Hałas. Ale 
została również „stara” gwardia. 
Istotne jest zatrzymanie w klu-
bie najlepszego blokującego ligi 
w poprzednim sezonie Damia-
na Cechniaka. Zespół cały czas 
pracuje nad zgraniem. – Z po-
przedniego składu pozostało 
ośmiu zawodników, więc z więk-
szością zawodników pracujemy 
od dłuższego czasu. Jeżeli cho-
dzi o nowe twarze w drużynie, 
mieliśmy już okazję pracy z nimi 
podczas letnich treningów w ma-
ju oraz czerwcu, dlatego proces 
poznawania rozpoczęliśmy bar-
dzo wcześnie. Jednak do dobrego 
zgrania na boisku potrzeba wielu 

wspólnych jednostek treningo-
wych oraz meczów. Na razie je-
steśmy na początku tej drogi, 
powoli, ale kroczymy do przodu 
– tłumaczy Zapałowski.

Szkoleniowiec zwraca uwa-
gę na trapiące drużynę urazy. 
– W obecnym okresie przygo-
towawczym nie oszczędzają nas 
kontuzje, Tomek Madziar nie tre-
nuje od początku, Mikołaj Stopie-
rzyński i Robert Cetnar doznali 
urazów w trakcie meczów spa-
ringowych. Prawdopodobnie na 
pierwszą kolejkę będą gotowi Sto-
pierzyński i Cetnar, raczej nie bę-
dziemy mogli liczyć na Madziara 
– podkreśla trener  Elektrobud-
-Investment ZB.

W najbliższy weekend (16-17 
września) koszykarze z Prusz-
kowa wezmą udział w turnieju 
Mazovia Cup w Siedlcach. Z czte-
rech wrześniowych sparingów 
Elektrobud wygrał tylko jeden 
(76:54 z KK Warszawa). – W wielu 
aspektach występują błędy, które 
powodują takie wyniki. Staramy 
się ciągle poprawiać naszą grę, 
lecz kontuzje w tym nie pomagają, 
gdyż nie możemy trenować na-
wet 5 na 5 – wyjaśnia Zapałowski.

Mieszkańcy zyskają nowy 
autobus?

P R U S Z K Ó W
Trwają rozmowy w sprawie 
uruchomienia linii ZW,  
która miałaby połączyć 
północną część  
Pruszkowa z Warszawą. 
Kiedy można spodziewać 
się konkretów?

Zamknięcie linii pod-
miejskiej 447 wiązało 
się z prawdziwą rewo-
lucją komunikacyjną. 

Mieszkańcy regionu mogą ko-
rzystać z autobusów ZP, ZG i ZB. 
Niewykluczone, że niebawem po-
jawi się kolejny. Linia ZW, bo o niej 
mowa, miałaby rozwiązać proble-
my komunikacyjne Gąsina i Żbi-
kowa. – Uruchomienie linii ZW 
jest wspólnym postulatem władz 
Pruszkowa i starostwa powia-
towego w Pruszkowie z uwagi 
na odległość północnej części 
miasta od stacji kolejowej. Jej 
uruchomienie nastąpi po wyko-
naniu infrastruktury technicz-
nej umożliwiającej korzystanie 
z regularnej komunikacji auto-
busowej, czyli nakładki asfaltowej 
na ul. Broniewskiego i ul. Warsz-
tatowej – mówi Daniel Złamal 
z Zarządu Transportu Miejskie-
go w Warszawie.

Cały czas trwają dyskusje na 
temat kształtu linii ZW. – Zabie-
gamy o to, aby autobus dojeżdżał 

na Gąsin. ZTM chce, żeby pę-
tla znajdowała się na wysoko-
ści ronda Solidarności. Z kolei 
my optujemy za tym, aby zlo-
kalizować ją na ul. Waryńskiego 
– podaje Michał Landowski, wi-
ceprezydent Pruszkowa.

Trasa linii ZW miałaby ob-
jąć wspomniane ulice Broniew-
skiego i Warsztatową, następnie 
autobus dojeżdżałby do ronda 
w Piastowie i Al. Jerozolim-
skimi kierował się do Dworca 
Zachodniego. – Zakładana czę-
stotliwość wynosiłaby 20 minut 
w szczycie, 30 poza szczytem. 
Linia kursowałby w dni robo-
cze. Oczywiście jest to pewien 
zarys – podkreśla Złamal.

Z pewnością dla mieszkańców 
optymalnym rozwiązaniem by-
łoby jak najszybsze uruchomie-
nie linii. Jednak warunkiem jest 
zakończenie inwestycji prowa-
dzonych przez powiat. – Prace 
prowadzone na ul. Broniew-
skiego zgodnie z planem za-
kończyły się 31 sierpnia. Nadal 
trwa modernizacja ul. Warszta-
towej. Obecnie wciąż realizujemy 
prace z zakresu budowy kanali-
zacji deszczowej – te zakończą 
się około 6 listopada i dopie-
ro wtedy możemy rozpocząć 
prace nad nawierzchnią drogi, 
które zakończą się 21 listopada 
– wyjaśnia Krzysztof Bukowski 

Wypłacasz pieniądze z bankomatu? Strzeż się...
R E G I O N

Rozwój technologiczny 
doprowadził do  
tego, że i oszuści  
musieli się doszkolić. 
Przy pomocy 
specjalistycznych i mało 
widocznych urządzeń 
przestępcy potrafią 
skopiować choćby pasek 
magnetyczny karty 
bankowej, oczywiście 
w celu utworzenia 
duplikatu. Zapamiętajcie 
dwa pojęcia: skimming 
i phishing. Co to jest? 
Więcej informacji 
znajdziecie poniżej.

J ak nietrudno się domy-
śleć, określenia te pocho-
dzą z języka angielskiego. 
Skimming to przestępstwo 

polegające na bezprawnym ko-
piowaniu paska magnetycznego 
np. karty kredytowej i stworze-
nia duplikatu, który działa jak 
„normalna” karta. Efekt? Prze-
stępca używa twojej karty, mi-
mo że masz ją w rękach i bez 
większego problemu obciąży 
twoje konto. Teraz rodzi się py-
tanie: jak przestępcy kopiują 
karty oraz gdzie? Karty mogą 
być kopiowane w sklepach, re-
stauracjach, stacjach paliwo-
wych, w zasadzie w każdym 

miejscu gdzie dokonujemy 
płatności kartą...

Nawet zwyczajna wypłata 
pieniędzy z bankomatu może 
mieć bolesne skutki dla naszych 
portfeli. – Znacznie groźniejszą 
odmianą skimmingu jest „skim-
ming bankomatowy”. Przestęp-
cy instalują specjalistyczne 
urządzenia, służące do pozy-
skiwania zarówno danych paska 
magnetycznego kart, jak i ko-
dów PIN. Urządzenia mogą być 
montowane na bankomatach 
oraz w ich wnętrzu. Zazwy-
czaj złodzieje instalują komplet 
nakładek na bankomat (jedna 
część montowana jest w miej-
scu, gdzie wsuwa się kartę do 

bankomatu, druga – z zainsta-
lowaną kamerą, jako dodatkowy 
baner świetlny – podwieszana 
jest w górnej części urządzenia). 
Taki zestaw rejestruje dane za-
warte na pasku magnetycznym 
naszej karty, a za pomocą ka-
mery odczytuje wprowadzany 

przez przestępcę pułapka. 
Nieostrożni i nieświadomi 
użytkownicy ujawniają swoje 
dane uwierzytelniające (ko-
dy pin, identyfikatory i hasła). 
Bywa również, że przestęp-
cy posługują się prostszymi 
metodami, które polegają na 
wysłaniu maila z prośbą, cza-
sem wręcz żądaniem, podania 
danych służących do logowa-
nia na konto i jego autoryzacji.  
– wyjaśnia KSP.

Dlatego każdy internauta po-
winien mieć świadomość zagro-
żeń związanych z korzystaniem 
z sieci: • serwisy nie wysyłają 

e-maili z prośbą o odwiedze-
nie i zalogowanie się na stronie;
•  nie należy otwierać hiperłą-

czy bezpośrednio z otrzyma-
nego e-maila;

•  należy regularnie uaktualniać 
system i oprogramowanie;

•  nie wolno przesyłać mailem 
żadnych danych osobistych – 
w żadnym wypadku nie wy-
pełniajmy danymi osobistymi 
formularzy zawartych w wia-
domości e-mail;

•  zastanówmy się nad napi-
saniem wiadomości e-mail  
zwykłym tekstem zamiast  
HTML;

•  banki i instytucje finansowe 
stosują protokół HTTPS tam, 
gdzie konieczne jest zalogo-
wanie do systemu. Adres stro-
ny WWW rozpoczyna się wtedy 
od wyrażenia „https://”, a nie 
„http://”. Jeśli strona z logo-
waniem nie zawiera w adre-
sie nazwy protokołu HTTPS, 
powinno się zgłosić to osobom 
z banku i nie podawać na niej 
żadnych danych.

Wszelkie niebezpieczne 
działania zgłaszajcie na poli-
cję. Zawsze. Ponadto zwracaj-
cie uwagę na dzieci oraz osoby 
starsze, które mogą być o wiele 
bardziej podatne na działania 
oszustów. [SD]
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umPIN – informuje Komenda Sto-

łeczna Policji. 
Ochrona przed takimi dzia-

łaniami niestety nie jest łatwa. 
Ale jak twierdzą policjanci po 
pierwsze powinniśmy nabrać 
pewnej nieufności do banko-
matów. Obecnie bezrefleksyj-
nie wkładamy karty i wypłacamy 
pieniądze, czyli ufamy elektro-
nicznym urządzeniom. Przed 
dokonaniem wypłaty lub wpła-
ty warto sprawdzić czy czytnik 
kart nie wygląda podejrzanie, 
czy klawiatura jest równa lub 
lekko obniżona w stosunku do 
poziomu obudowy i wreszcie 
czy do bankomatu nie są przy-
mocowane podejrzane urzą-

dzenia lub odstające elementy. 
Sprawdzajcie też na bieżąco sal-
do rachunku bankowego, wy-
ciągi z kart i kont.

Kolejne pojęcie to phishing, 
czyli zdobywanie poufnej infor-
macji osobistej. – Popularnym 
celem phisherów są banki, czy 

aukcje internetowe. Phisher 
przeważnie rozpoczyna atak 
od rozesłania pocztą elektro-
niczną odpowiednio przygo-
towanych wiadomości, które 
udają oficjalną koresponden-
cję z banku, serwisu aukcyjnego 
lub innych portali. Zazwyczaj 
zawierają one informację o rze-
komym zdezaktywowaniu konta 
i konieczności jego ponownego 
reaktywowania. W mailu znaj-
duje się odnośnik do strony, na 
której można dokonać ponow-
nej aktywacji konta. Pomimo że 
witryna z wyglądu przypomina 
stronę prawdziwą, w rzeczy-
wistości jest to przygotowana 

Bądźmy czujni! Przed dokonaniem 
wypłaty lub wpłaty warto sprawdzić czy 
czytnik kart nie wygląda podejrzanie, czy 
klawiatura jest równa lub lekko obniżona 
w stosunku do poziomu obudowy.

ze starostwa powiatowego 
w Pruszkowie. – Spotykamy się 
z głosami, czy wręcz zarzutami 
ze strony lokalnych polityków, 
którzy twierdzą że inwestycja stoi 
w miejscu, a nam zarzucają opie-
szałość. Chciałbym przypomnieć, 
że remont miał nastąpić po za-
kończeniu przebudowy „wą-
skiego gardła”, aby nie tworzyć 
kolejnych utrudnień w ruchu. 
Niestety jak wszyscy pamięta-
my firma STRABAG miała du-
że opóźnienia. Na ich wniosek 
dwa razy przesuwaliśmy start 
naszych prac – z myślą o kie-
rowcach i objazdach. Ostatecznie 
nie mogliśmy dłużej czekać i ro-
boty wystartowały, a my robimy 
teraz wszystko, aby zakończyły 
się jak najszybciej – uzupełnia.

 Czy możliwe jest wcześniej-
sze uruchomienie linii ZW? – 
Chcielibyśmy, aby tak się stało. 
Będziemy wnioskować o to, 
aby czasowo został wyznaczo-
ny objazd – tłumaczy Landow-
ski. Również starostwo dołoży 
wszelkich starań, aby miesz-
kańcy mogli korzystać z linii 
ZW.  – Zapewniam, że pracuje-
my zgodnie z harmonogramem. 
Zapewnialiśmy, że zadbamy i za-
pewnimy mieszkańcom północ-
nej części Pruszkowa dodatkową 
linię zastępczą i tak właśnie bę-
dzie – zaznacza Bukowski. [JM]

23 września Elektrobud-Investment ZB  
rozpocznie rozgrywki 2017/18.
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38,96 m2

11,21 m2
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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

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
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Na ul. Warszawskiej w Piastowie wy-
buchł pożar w jednym z zakładów 
produkcyjnych. Strażakom szybko 
udało uporać się z ogniem, choć sy-
tuacja wyglądała niezwykle groźnie. 
Kolejne wozy strażackie zmierzały  
w kierunku ul. Warszawskiej. Na nie-
bie pojawiły się kłęby dymu i naty- 

chmiast zrodziły się obawy, że doszło 
do groźnego pożaru. Skończyło się 
na strachu.   – W jednym z zakładów 
doszło do pożaru filtra technologicz-
nego. Udało nam się opanować sy-
tuację. Obecnie sprawdzamy obiekt 
pod kątem ewentualnych uszkodzeń. 
Pożar okazał się niegroźny, linia pro- 

dukcyjna nie została uszkodzona. 
Nie mamy informacji, żeby ktoś 
ucierpiał w zdarzeniu. Na miejscu 
interweniowało pięć zastępów stra-
ży pożarnej – opisuje st. kpt. Karol 
Kroć, rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Pruszkowie. [JM] 

Pożar zakładu 
na Warszawskiej

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 15 września 2017 r.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1073) oraz uchwały Rady 
Miejskiej w Piastowie  Nr XVI/98/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. zawiadamiam  
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa – „S. Noakowskiego” dla 
obszaru położonego w obr. 4 ograniczonego:
1)  od północy –  północną granicą działki nr ew. 1/6;
2)  od wschodu –  zachodnią granicą działki nr ew. 278/6;
3)  od południa –  południową granicą działki nr ew. 277/1;
4)  od zachodu – zachodnimi granicami działek nr ew. 274/1, 277/2 i 277/1. 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25.09.2017r. do 
23.10.2017r. w Urzędzie Miejskim w Piastowie, ul. 11-go Listopada 8, pok. nr 6 w 
godzinach pracy urzędu. Projekty planu i prognozy udostępnione będą na stronie 
internetowej www.piastow.pl. 
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego 
odbędzie się w dniu 16.10.2017r. w Miejskim Klubie Sportowym „Piast”,  
Al. Tysiąclecia 1 w Piastowie, o godz. 1500.   
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 planu miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta Piastowa, z podaniem imienia  
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6.11.2017 roku. 
Uwagi można składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Piastowie; pocztą na 
adres Urząd Miejski ul. 11-go Listopada 2, 05-820 Piastów; za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@piastow.pl. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Piastowa.
Zgodnie z art. art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3,  
w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 353  
z późn. zm.) wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu podlega strate- 
gicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości 
udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu.
W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją 
sprawy oraz wnieść uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 
ust. 3 ustawy - należy wnosić do Burmistrza Miasta Piastowa, z podaniem imienia i 
nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.11.2017 roku. 
Uwagi i wnioski można składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Piastowie; 
pocztą na adres Urząd Miejski ul. 11-go Listopada 2, 05-820 Piastów; za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@piastow.pl. Organem 
właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Piastowa.

Burmistrz Miasta Piastowa
Grzegorz Szuplewski

Pruszkowska Spółdzielnia  
Mieszkaniowa

zatrudni na stanowisku:

–  inspektor nadzoru budowlanego
–  majster ds. sanitarnych
–  majster ds. budowlanych

Wymagania:
–	 uprawnienia	 budowlane	 do	 kierowania	 i	 nadzorowania	

robót	budowlanych	bez	ograniczeń	
–	 znajomość	obsługi	komputera,	
–	 dobry	stan	zdrowia	–	możliwość	pracy	na	wysokości
	 oraz	
	 pracowników fizycznych	do	pracy	w	Grupie	Zieleni	PSM.

Osoby	zainteresowane	prosimy	o	przesłanie	CV		
na	adres	firmy:

Ul.	Bolesława	Prusa	86,	05-800	Pruszków
Lub	mailem:	psm@pruszkow.com.pl

W	aplikacji	prosimy	zawrzeć	sformułowanie:	„Wyrażam	zgo-
dę	na	przetwarzanie	moich	danych	osobowych	dla	potrzeb	
procesu	rekrutacji,	zgodnie	z	ustawą	z	dnia	29	sierpnia	1997r,	
o	ochronie	danych	osobowych	(tekst	jednolity:	Dz.U.	z	2002r.	
Nr	101,	poz.926	ze	zmianami)”

Ogłoszenie

Reklama

F o t o m i g a w k aF o t o m i g a w k a

12 września w al. Wojska Polskiego w Pruszkowie zderzyły się dwa 
pojazdy. – Lexus jechał al. Wojska Polskiego w stronę Grodziska, zaś 
skoda wyjeżdżała z ul. Kubusia Puchatka. Prawdopodobnie kierowca 
tego pierwszego pojazdu przejechał na czerwonym świetle – przeka-
zała nam podkom. Karolina Kańka, rzecznik KPP Pruszków. 56-letni 
kierowca skody trafił do szpitala. [Red]  
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P R U S Z K Ó W
Pruszkowscy policjanci 
zatrzymali sprawcę 
kradzieży łańcuszka,  
do której doszło  
w połowie sierpnia  
w rejonie dworca PKP.  
Okazało się, że mężczyzna 
odpowiada za kilka  
innych kradzieży...

W połowie sierp-
nia tego roku ko- 
menda w Prusz-
kowie otrzymała 

zgłoszenie, że nieznany spraw-
ca w okolicach stacji PKP zerwał 
z szyi kobiety łańcuszek, a na-
stępnie oddalił się w niezna-
nym kierunku – przedstawia 

podkom. Karolina Kańka, rzecz-
nik prasowy Komendy Powiato-
wej Policji w Pruszkowie.

Funkcjonariuszom udało się 
wytypować sprawcę tego zda-
rzenia. To 23-letni mężczyzna, 
który został zatrzymany. Jednak 
nie był to koniec całej sprawy, 
bowiem okazało się, że sprawca 
ma na swoim koncie kilka in-
nych kradzieży, które dokonał 
m.in. w Warszawie i Milanówku. 

Co 23-latek robił ze swoim łu-
pem? Zawsze szedł do jednego 
z lombardów i sprzedawał – jak 
informują policjanci za sumy od 
300 zł do 1,3 tys. zł. Mężczyźnie 
przedstawiono cztery zarzuty 
kradzieży w warunkach recy-
dywy. Przyznał się do winy. [SD ]

Kradł łańcuszki  
i sprzedawał w lombardach

P R U S Z K Ó W
9 września w pruszkowskim 
Parku Mazowsze odbyła się 
impreza pt. „Żegnaj lato  
na rok...”. To stały punkt  
w kalendarzu kulturalnym 
miasta na koniec  
sezonu letniego.

P okazy ratownictwa 
wodnego, wycieczki  
przyrodnicze, gry i za- 
bawy dla najmłodszych, 

ognisko i koncerty. Tego wszyst-
kiego nie zabrakło podczas po-
żegnania lata. O 15.30 muzykę 
w stylu breakout zaprezento-
wał zespół East Earth Band. 

Półtorej godziny później odbył 
się koncert, na który wszyscy 
czekali... Na scenie pojawiła się 

Margaret! I trzeba jasno stwier-
dzić, że ta młoda, energiczna oso-
ba wie jak poruszyć publiczność. 

Lato już za nami

Nieco później o 18.30 pojawił się 
Dj Murphy ze swoimi przeboja-
mi wszechczasów. [SD ]
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601 333 138       603 962 657

•markizy •moskitiery, 
•rolety antywłamaniowe, 

•rolety materiałowe, 
•żaluzje alu/drewniane, 

•plisy

witrex2@onet.eu
roletywitrex.com.pl

„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

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

 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

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława 
Kostki w Kostowcu działający z upoważnienia 

Wójta Gminy Nadarzyn zawiadamia, 
że na szkolnych i urzędowych tablicach ogłoszeń oraz na 
stronach internetowych urzędu – www.nadarzyn.pl (BIP) 
został zamieszczony wykaz pomieszczeń przeznaczonych do 
oddania w najem mieszczących się w Szkole Podstawowej 
im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu ul. Matki Florentyny 
Dymman 5, 05-831 Młochów.

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 

 ► Pomocnik do montażu drzwi 
antywłamaniowych Pruszków 
i okolice tel.: 607-457-061 

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

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 

Nieruchomości – kupię

 ► Kupię mieszkanie 50 m2 
do 200000, tel.: 510-253-077 

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 

 ► 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 

 ► Hydraulik, 535-872-455 

 ► Projektowanie grafi czne oraz 
skład DTP.  Kontakt: 509-443-877, www.
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: 509-683-032 
(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, praca 
po kraju, weekendy w domu 
Tel.: 798-365-748 

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

 ► Zatrudnimy pracowników 
ochrony na obiekt magazynowo-
spedycyjny w m. MOSZNA PARCELA. 
Kontakt 608-696-929 

Nieruchomości – sprzedam

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

 ► 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 

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego  
uprzejmie informuje, 

że na urzędowej tablicy ogłoszeń oraz na stronie 
internetowej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie 
został wywieszony wykaz nieruchomości Powiatu 
Pruszkowskiego przeznaczonych do oddania  
w użyczenie na rzecz Klubu Sportowego „Pantera 
Brwinów” z siedzibą w Brwinowie.

MIEJSCE 
NA TWOJĄ
REKLAMĘ
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