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P R U S Z K Ó W
Mijają dni, tygodnie, 
miesiące, a w al. Wojska 
Polskiego w Pruszkowie 
przybywa stłuczek 
i wypadków. Wnioski 
o to, by sygnalizacje 
świetlne działały również 
w nocy złożyli do urzędu 
marszałkowskiego 
prezydent miasta i starosta 
pruszkowski. Powstaje 
pytanie, co dalej, ponieważ 
zarządca drogi nie 
wprowadził żadnych zmian.
 

W ygląda, że śmier-
telne wypadki 
do jakich doszło 
w tym roku na 

pruszkowskim fragmencie dro-
gi wojewódzkiej nr 719 nie robią 
wrażenia na Samorządzie Woje-
wództwa Mazowieckiego, który 
odpowiada za organizację ruchu 
drogowego w tym miejscu. Przy-
pomnijmy. Jest 13 marca przed 
godz. 18, kierowca czarnego se-
ata jadący od strony Grodziska na 
skrzyżowaniu przy Lidlu (tym na 

W al. Wojska Polskiego 
bez zmian

Co z bezpieczeństwem i przeprogramowaniem 
sygnalizatorów na pruszkowskim odcinku DW 719?

os. Prusa) zamierza skręcić w le-
wo w stronę pawilonów handlo-
wych. Z naprzeciwka nadjeżdża 
volkswagen. Oba auta zderza-
ją się, w wyniku czego volkswa-
gen zjeżdża z al. Wojska Polskiego 
na chodnik. Ginie 55-letnia ko-
bieta. Do kolejnej tragedii do-
chodzi w nocy z 19 na 20 lipca. 
Renault jedzie al. Niepodległo-
ści w al. Wojska Polskiego, tym-
czasem od strony Warszawy aleją 
porusza się jeep bez zadaszenia. 
Kierowca renault nie ustępu-
je pierwszeństwa, auta zderza-
ja się, jeep dachuje i przygniata 
18-latka, który umiera w szpitalu.

To jedynie dwa najbardziej 
wyraziste i dramatyczne przy-
padki z tego roku, bo do niebez-
piecznych zdarzeń drogowych 
– nie zawsze kończących się 
śmiercią, ale dotkliwymi uraza-
mi – dochodzi w al. Wojska Pol-
skiego nadzwyczaj często...

Pojawił się pomysł, by świa-
tła w „normalnym” trybie pra-
cy (trzykolorowym) działały 
również w nocy. Skonktakto-
waliśmy się z urzędem marszał-
kowskim i sprawdziliśmy co 
z tego wynikło.
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 Kolizja na skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego z ul. Kubusia Puchatka. 
Do zdarzenia doszło 12 września.

Pomóż Gabrysi
w walce z rakiem  6
Natalka potrzebuje
pomocy  8
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Zainwestowanie 30 mld zł na terenie naszej gminy to taki kurs prorozwojowy, 
zresztą dla okolicy też. To ewenement w skali kraju, bo nie ma takiej gminy, gdzie 
taka inwestycja miałaby powstać. Ale musimy sobie zdawać też sprawę z pewnych 
zagrożeń... – Andrzej Kolek, wójt Baranowa o rządowych planach wybudowania Centralnego Portu Lotniczego na terenie gminy, 
którą zarządza. 

Kolejny istotny krok w drodze
do powstania ośrodka Legii został 
wykonany. 

G R O D Z I S K  M A Z .
Ministerstwo Sportu
i Turystyki przekaże 11 mln zł 
na budowę akademii 
Legii na pograniczu 
Urszulina i Książenic. 
Strony podpisały umowę na 
dofi nansowanie inwestycji

B udowa akademii Legii 
to jeden z priorytetów 
właściciela klubu Da-
riusza Mioduskiego. 

Swego czasu mówiło się, że ośro-
dek stołecznego klubu powstanie 
w Sulejówku, jednak ostatecznie 
zdecydowano się na lokalizację 
na terenie gminy Grodzisk Ma-
zowiecki. Zatrudnienie na sta-
nowisku trenera Romeo Jozaka 
pokazuje, że Legia szukała czło-
wieka, który ma doświadczenie 
w zakresie pracy z młodzieżą 
i tworzenia akademii. Przez la-
ta Chorwat był szefem cenionej 
kuźni talentów Dinama Zagrzeb.

Wydaje się, że kolejny istot-
ny krok w drodze do powstania 
ośrodka Legii został wykonany. 
Spółka (APL) odpowiedzialna 
za realizację projektu podpisała 
z Ministerstwem Sportu i Tury-
styki umowę na dofi nansowa-
nie w kwocie 11 mln zł. Środki 

pochodzące z Funduszu Roz-
woju Kultury Fizycznej zostaną 
przekazane na inwestycję w la-
tach 2017-2018.

Na 15 hektarach terenów na 
pograniczu Urszulina i Książe-
nic powstanie osiem pełnowy-
miarowych boisk. Mistrz Polski 
będzie miał do swojej dyspozy-

cji kompleks badawczo-rozwo-
jowy z wysokiej klasy ośrodkiem 
treningowo-szkolnym, którego 
koncepcja powstała w oparciu 
o obserwacje podobnych obiek-
tów w całej Europie. Prawdopo-
dobnie z części infrastruktury 

będą mogły korzystać również 
lokalne kluby.

Przypomnimy też, że 6 wrze-
śnia podczas Forum Ekonomicz-
nego w Krynicy zaprezentowano 
animację 3D przedstawiającą 
obiekt. Teraz każdy może wybrać 
się w podróż po akademii i ocenić 
planowaną inwestycję warszaw-

skiej klubu. Wiadomo jak będzie 
wyglądał ośrodek, teraz czas na 
budowę. Akademia ma zostać 
oddana do użytku na przełomie 
2018/2019 roku. Wizualizację moż-
na obejrzeć w serwisie YouTube 
na kanale „Legia Warszawa”. [JM]

Umowa na dofi nansowanie 
akademii podpisana 
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Wiemy która z fi rm zajmie 
się rozbudową Szkoły 
Podstawowej nr 10 
przy ul. Pływackiej 
w Pruszkowie. Teraz 
pozostaje tylko czekać 
na rozpoczęcie prac 
budowlanych. 

T rudno nie zauważyć, 
że trzy pruszkow-
skie dzielnice – Żbi-
ków, Gąsin i Bąki –  na 

przestrzeni ostatnich lat rozro-
sły się, a trend ten utrzymuje się 
cały czas. Krótko mówiąc wciąż 
przybywa nowych mieszkań-
ców. I z tego powodu w pewnym 
momencie pojawił się problem. 
W znajdujących się tam placów-
kach edukacyjnych jest dość 
tłoczno... Prawdziwe oblężenie 
w tym roku przeżywa szkoła przy 
ul. Pływackiej. To jedna z mniej-
szych podstawówek w mieście, 
choć takie stwierdzenia niedłu-
go odejdą w niepamięć. 

Jest wykonawca
Planowana rozbudowa budyn-
ku nareszcie urzeczywistnia 
się, bowiem miasto wybra-
ło wykonawcę tej inwestycji. 

Jest nim fi rma Strabag, która 
podjęła się rozbudowy szkoły 
za kwotę 47,6 mln zł. Była to 
najkorzystniejsza z wszystkich 
złożonych ofert, a przypomnij-
my, że do przetargu starowa-
ły: Rembud (niemal 59 mln zł), 
Skanska (49,2 mln zł), Zab-Bud 
(48,8 mln zł). 

Pozostaje najważniejsze py-
tanie: kiedy rozpocznie się roz-
budowa? – Jest to w formule 
zaprojektuj i buduj. Mamy po-
zwolenie na budowę i projekt 
budowlany, ale trzeba do tego 
dorobić projekt wykonawczy. 
W związku z tym potrwa oko-
ło dwóch miesięcy zanim on 
powstanie. Jednak wykonawcę 
chcemy wprowadzić jeszcze 
w październiku – mówi Andrzej 

Kurzela, wiceprezydent Prusz-
kowa. – Myślę, że już w tym ro-
ku zaczną się tam poważniejsze 
prace budowlane, a w przyszłym 
roku wszystko będzie szło peł-
ną parą – dodaje. 

Duże zmiany
Co konkretnie znajdzie się 
w nowym kompleksie na prusz-
kowskim Gąsinie? Oprócz 
ośmioletniej szkoły podstawo-
wej na 725 uczniów pojawi się 
czterooddziałowe przedszkole 
dla 100 maluchów. Uzupełnie-
niem będzie zespół sportowy 
składający się z pełnowymia-
rowej sali gimnastycznej z roz-
suwaną widownią na około 200 
osób, małej sali gimnastycznej, 
sali fi tness oraz sali do tenisa 
stołowego i siłowni. W komplek-
sie znajdzie się również miejsce 
na bibliotekę wraz z pracownią 
multimedialną. Uzupełnieniem 
będą trzy świetlice i sale do za-
jęć wyrównawczych. 

To jednak nie wszystko. Jak 
zapewniają władze Pruszkowa 
obiekt ma służyć również miesz-
kańcom Gąsina. W szkole znaj-
dzie się bowiem fi lia biblioteki 
wraz z salą przeznaczoną m.in. 
na spotkania mieszkańców. [SD]

Wybrano wykonawcę, który 
rozbuduje szkołę na Gąsinie
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Na opisanie niebezpiecznych 
zdarzeń drogowych do jakich 
doszło choć w tym i poprzed-
nim roku w al. Wojska Polskie-
go mogłoby nie wystarczyć stron 
w gazecie. Ale opisywaliśmy je 
dokładnie na naszym porta-
lu WPR24.pl i tam też możecie 
odszukać dawne artykuły. Jak 
już wspomnieliśmy prezydent 
miasta i starosta pruszkowski ja-
kiś czas temu złożyli wnioski do 
marszałka województwa mazo-
wieckiego, by sygnalizatory dzia-
łały też w nocy. Ale do tej pory 
zmian nie widać. Czemu?

– Wniosek w sprawie zmiany 
harmonogramu  pracy świateł 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 
719 w Pruszkowie otrzymaliśmy 
zarówno od prezydenta jak i sta-
rosty. Obecnie są one analizo-
wane. Z posiadanych przez nas 
informacji wynika, że przyczyną 
wniosków było zdarzenie drogo-
we do jakiego doszło w godzi-
nach nocnych. Jednak przyczyna 
zdarzenia, ewidentne wymusze-
nie pierwszeństwa i przekro-
czenie prędkości nie wskazują 
na potrzebę przeprogramowa-
nia świateł. Niemniej jednak 
pozyskamy statystki zdarzeń 

W międzyczasie otrzymaliśmy 
od czytelników wiele wiado-
mości na temat funkcjonowa-
nia sygnalizacji. I to nie tylko ze 
strony kierowców. Mieszkańcy 
poruszający się pieszo pytali czy 
istnieje możliwość wydłużenia 
sygnału zielonego dla pieszych, 
ponieważ często kończą przej-
ście na druga stronę ulicy na 
czerwonym świelte. Zwłaszcza 
osoby starsze. – Czas trwania 
sygnału zielonego można wydłu-
żyć. Jednak może to pogorszyć 
warunki sterowania. Podkre-
ślić należy fakt, że kończenie 
przejścia na sygnale czerwonym 
jest zgodne z przepisami. Sygnał 
czerwony dla pieszych ozna-
cza bowiem zakaz wejścia na 
przejście a nie zakaz przejścia. 
Ponadto w programie sygnali-
zacji przyjęte są zabezpiecze-
nie pozwalające bezpiecznie 
opuścić przejście pieszemu 
– podkreśla rzeczniczka urzę-
du marszałkowskiego.

Kolejne zastrzeżenia co do 
funkcjonowania sygnalizato-
rów zgłosił nam czytelnik Rafał. 
– Przy stacji paliwowej „BP”na 
skrzyżowaniu z ulicą Przyszło-
ści wystarczy, że na światło 
oczekują tam dwa „tiry” i oprócz 
nich po zapaleniu się zielonego 

światła nie przejedzie więcej 
aut. Jak można tak ustawić świa-
tła? – dopytuje.

Od rzeczniczki otrzymaliś-
my zapewnienie, że sprawa zo-
stanie sprawdzona. Milewska: 
– Długości sygnałów dla pojaz-
dów  w sygnalizacji sterującej ru-
chem na skrzyżowaniu dw 719 
z ulicą Przyszłości zostaną zwe-
ryfi kowane i w razie potrzeby 
dostosowane do natężeń ruchu 
pojazdów na wszystkich wlo-
tach skrzyżowania.

Niestety infrastruktura al. Woj-
ska Polskiego nie sprzyja bezpie-
czeństwu. Natomiast kierowcy, 
a także i piesi powinni zatem sami 
zwrócić na to szczególną uwagę. 
Ci pierwsi niech pomyślą o zdję-
ciu nogi z gazu, w końcu prze-
jazd tego odcinka od początku 
do końca Pruszkowa nie zajmuje 
niewiadomo ile czasu. 2-3 min.
starty to nic, w porównaniu do 
ludzkiego życia. W końcu to nie 
autostrada, a skromna „dwupa-
smówka” leżąca w samym środku 
miasta. W związku z tym wszyst-
kim piesi powinni zachować 
ostrożność i mieć oczy dookoła 
głowy. Niestety w bliskim spo-
tkaniu z rozpędzoną „metalową 
puszką”, to Wy odniesiecie naj-
gorsze skutki...

drogowych i na ich podstawie 
zostanie przygotowane stano-
wisko naszego urzędu – od-
powiada nam Marta Milewska, 
rzeczniczka prasowa Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Mazowieckiego.

Harmonogram pracy sygna-
lizacji można byłoby zmienić 
„od ręki”. Jednak jest jedno ale... 
– Wprowadzenie kolorowego 
sterowania całodobowego pro-
wadzi do znacznych strat czasu 
pojazdów szczególnie na wlo-
tach bocznych gdzie ze względu 
na przyjęte algorytmy sterowania 
sygnał czerwony trwa dłużej niż 
na kierunku z pierwszeństwem 
przejazdu. Prowadzi to również 
do deprecjacji sygnału czerwo-
nego. Kierowcy oczekując na za-
palenie się sygnału zezwalającego 
na ruch, widząc że na drodze po-
przecznej, na której trwa sygnał 
zielony nie porusza się żaden po-
jazd lekceważą sygnał czerwo-
ny i wjeżdżają na skrzyżowanie 
– wyjaśnia Marta Milewska. 

Trzeba przyznać wytłumacze-
nie nieco zaskakujące. W zasa-
dzie powinniśmy się chyba za-
stanowić nad zasadnością istnie-
nia sygnalizatorów, skoro według 
zarządcy drogi kierowcy i tak się 
do nich nie stosują. 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Kupujący mieszkanie 
bądź dom ma bogaty 
wybór, ale także wiele 
pytań. Nasz Dodatek 
Nieruchomości i Wnętrz, 
który ukaże się 
13 października będzie 
cennym przewodnikiem 
dla poszukujących 
własnego M.

Na brak ofert dewe-
loperów nie moż-
na narzekać. Wy-
bór mieszkań

i domów jest niezwykle bo-
gaty, więc kupujący może
mieć ogromny problem z pod-
jęciem decyzji. W naszym re-
gionie rynek nieruchomo-
ści stale się rozwija, a i tych, 
którzy chcą znaleźć włas-
ne M nie brakuje. Co za tym 
idzie, wszyscy dokładnie ana-
lizują „za” i „przeciw”. To nie 
zakupy w sklepie, a poważ-
na decyzja.

Przy zakupie własnego M 
zwracamy uwagę na szereg 
rzeczy. Jednak kluczowe jest 
samo mieszkanie – jego wiel-
kość, lokalizacja i możliwość 
urządzenia. Każdy chce, aby 
dom był własną kreacją i speł-
nieniem marzeń. Ale zanim 
weźmiemy się za realizowanie 
naszej wizji, należy pamiętać 
o szeregu formalności. 

Co jest najważniejszy przy 
zakupie mieszkania? Skąd 

pozyskać środki? Czy zde-
cydować się na wykończenie 
mieszkania przez dewelopera 
czy może szukać własnej fi r-
my remontowej? Odpowiedź 
znajdziecie już 13 paździer-
nika w Dodatku Nierucho-
mości i Wnętrz.

Korzyści z zamieszczenia 
reklamy w dodatku:
•  dystrybucja w składach 

WKD
•  publikacja w Gazecie WPR 

13 października – dotar-
cie do ponad 30 tys. czy-
telników

•  publikacja na portalu 
WPR24 – 100 tys. Unikal-
nych Użytkowników, 2 mln 
odsłon w miesiącu

•  promocja dodatku na na-
szym facebookowym pro-
filu – 25 tys. użytkowni-
ków z regionu. [reD.]

Dodatek Nieruchomości i Wnętrz
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Grupa 
Wpr Media Sp. z o.o.

ul. Niecała 10/2
05-800 Pruszków

Tel/fax: +48 22 758 77 88
E-mail do biura reklamy: 
reklama@wprmedia.pl

W al. Wojska Polskiego bez zmian
Co z bezpieczeństwem i przeprogramowaniem 

sygnalizatorów na pruszkowskim odcinku DW 719?
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R E G I O N
Na taką wieść z pewnością 
czekało wielu mieszkańców 
powiatu pruszkowskiego. 
13 września wiceminister 
infrastruktury Jerzy 
Szmit poinformował, że 
rozważana jest możliwość 
wprowadzenia tzw. ciszy 
nocnej na Okęciu. W tym, 
kończącym się tygodniu 
rozpoczęły się konsultacje  
z przewoźnikami.

M ieszkańcy Pruszko-
wa, Raszyna, Piastowa 
oraz warszawskiego 

Chcą wprowadzić ciszę nocną na Lotnisku Chopina
Ursusa nie od dziś skarżą się na 
hałasy, które generują samoloty. 
Według wielu maszyny kursują 
zbyt często. Ponadto samoloty 
latają zarówno w nocy jak i nad 
ranem. Z jednej strony trudno się 
dziwić, że warszawski port lotni-
czy ma takie obłożenie. Przypo-
mnijmy, że Lotnisko Chopina jest 
największym tego typu obiek-
tem w Polsce. Według szacunków 
w 2017 r. lotnisko, którym zarzą-
dza Przedsiębiorstwo Państwo-
we „Porty Lotnicze” (PPL), ma 
obsłużyć aż 14 mln pasażerów.

O wprowadzeniu ciszy nocnej 
na Okęciu poinformował ponad 

tydzień temu wiceminister in-
frastruktury Jerzy Szmit. Mó-
wił, że to PPL jest inicjatorem 
tego pomysłu. Co ciekawe ta-
kie rozwiązanie można byłoby 
wprowadzić już w przyszłym 
okresie wakacyjnym. Nato-
miast w poniedziałek, 18 wrze-
śnia odbyła się konferencja na 
ten temat. Włodarze portu nie są 
głusi na sygnały od niezadowo- 
lonych mieszkańców. 

– Lotnisko otrzymuje rosną-
cą liczbę skarg od mieszkań-
ców, a także rosnącą liczbę pism 
z urzędów, łącznie z urzędem 
marszałkowskim, które wskazują 

na uciążliwość „hałasową”. My 
pokazujemy tutaj państwu przy-
kładowe takie pisma. Ale biorąc 
to pod uwagę, jak również nasze 
wewnętrzne analizy, próbując 
znaleźć ten złoty środek między 

tym co może zrobić lotnisko 
a oczekiwaniami mieszkańców 
postaraliśmy się o wypracowanie 
takiego systemu, który pozwo-
liłby pogodzić te dwa  wydawa-
łoby się sprzeczne światy. Stąd 
też projekt „core night”, czy-
li rdzennej nocy – mówił pod-
czas poniedziałkowej konferencji 
naczelny dyrektor PPL Mariusz 
Szpikowski. – Projekt zakładał-
by, że w godzinach 23.30-5.30 nie 
odbywałyby się żadne planowe 
starty i lądowania. Oczywiście 
nie dotyczyłoby to lotów o sta-
tusie nadzwyczajnych, państwo-
wych, militarnych, ale ta skala 

jest bardzo minimalna, plus loty 
ratunkowe – wyjaśniał.

„Core night” wprowadziły już 
inne największe światowe lotni-
ska – w Monahium, Frakfurcie, 
Paryżu, Brukseli czy Hambur-
gu. Nasze warszawski w związku 
z wprowadzeniem ciszy nocnej 
liczy się ze „zniknięciem” oko-
ło 15 operacji lotniczych. Jed-
nak władze lotniska zakładają, 
że zostaną one rozłożone w in-
nych godzinach, w ciągu dnia. 
Ale obecnie trwa faza konsultacji. 
I trudno teraz spekulować jaki 
będzie jej wynik, tego dowiemy 
się po czasie. [SD]
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47,6 mln zł – Tyle wyniesie koszt rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 10 w Prusz-
kowie. Wykonawcą tego zadania została firma Strabag wyłoniona w drodze 

przetargu. Powstanie kompleks oświatowy składający się z podstawówki na ok. 725 
uczniów, czterooddziałowe przedszkole dla 100 maluchów i sali gimnastycznej z widow-
nią na 200 osób. 47,6 mln

zł
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Długo zapowiadana 
inwestycja – budowa 
tunelu w ciągu  
ul. Działkowej i Błońskiej  
w Pruszkowie – rozpoczęła 
się 21 września. 

N a powstanie tej prze-
prawy pod torami 
PKP mieszkańcy 
Pruszkowa czekają 

od lat. Wiele osób straciło już 
nadzieję na wybudowanie tune-
lu, mimo że kolejarze co pewien 
czas potwierdzali naszej redak-
cji, że inwestycja rozpocznie się 
wraz z remontem linii podmiej-
skiej nr 447. I tak też się stało. 
Budowa tunelu rozpoczęła się! 
21 września wprowadzono cza-
sową organizację ruchu.

Jak się domyślacie nale-
ży spodziewać się trudności 
z poruszaniem w rejonie bu-
dowy. Wykonawca inwestycji 
informuje, że kierowcy powinni 
mieć na uwadze takie utrud-
nienia jak: zamknięcie skrzy-
żowania ul. Południowej oraz 
Błońskiej, a także ul. Błońskiej 
i Bryły na odcinkach objętych 
przebudową. Zamknięcie 

obejmuje  też ul. Solidarno-
ści, Działkową i Gomulińskie-
go. Ponadto Przedsiębiorstwo 
Usług Technicznych Intercor 
Sp. z o.o. poinformowało, że: 
„zamknięcia poszczególnych 
odcinków dróg będą wprowa-
dzane etapowo w miarę postę-
pu robót budowlanych”.

Inwestycja opiewa na kwo-
tę ok. 25 mln zł. Według za-
pewnień kolejarzy przez tunel 
będą mogły przejeżdżać wszyst-
kie samochody o wysokości do  
3,5 m wysokości. [SD]

Budowa tunelu rozpoczęta!

 Jakub Małkiński 

R E G I O N
3 września zaczęła się 
prawdziwa batalia. Linia 
podmiejska 447 została 
zamknięta na 12 miesięcy,  
a kolejarze rozpoczęli walkę 
z czasem. Zapewniają, że 
wszystkie prace postępują 
zgodnie z harmonogramem.

W arto przypomnieć, 
że część prac wy-
startowała w maju, 
ale wraz z począt-

kiem września rozpoczął się klu-
czowy etap inwestycji związanej 
z modernizacją linii 447. Ruch po-
ciągów na trasie Warszawa Wło-
chy-Grodzisk Mazowiecki został 
wstrzymany, a pasażerowie prze-
siedli się do komunikacji zastęp-
czej. Kolejarze po cichu pracują, 
choć zdarzały się nieciekawe sy-
tuacje. W Brwinowie zamknięto 
wejście na peron PKP, gdzie znaj-
dowała się jedyna kasa biletowa. 
Na szczęście po kilku dniach sy-
tuacja rozwiązała się. W Brwino-
wie kasy już stoją.

Przebudowa przejścia pod-
ziemnego przy dworcu PKP 
i budowa tunelu w ciągu ul. Dział-
kowej i Błońskiej – to inwestycje, 
które zostaną przeprowadzone 
w Pruszkowie. Pierwsze zmiany 
już nastąpiły. W związku z pla-
nowaną budową tunelu od 21 
września wprowadzono zmiany 
w organizacji ruchu (więcej obok). 
– Umożliwi to przebudowę infra-
struktury podziemnej kolidującej 
z tunelem drogowym. Rozpoczę-
cie prac konstrukcyjnych tunelu 
przewidziano na początku paź-
dziernika – podaje Karol Jakubow-
ski z biura prasowego PKP PLK. 
Mieszkańcy Pruszkowa nieba-
wem będą musieli radzić sobie bez 
przejścia podziemnego. Kolejarze 

szykują rozwiązanie. – Otwarcie 
przejścia dla mieszkańców w po-
ziomie szyn nastąpi w pierwszym 
tygodniu października – zapowia-
da przedstawiciel PKP.

W maju rozpoczęły się prace 
na stacji w Piastowie. Na pierwszy 
ogień poszła przebudowa przej-
ścia podziemnego. – Od maja do 
sierpnia wykonano konstrukcję żel-
betową segmentów przejścia pod 
torami linii nr 1. Obecnie realizu-
jemy konstrukcję żelbetową przej-
ścia pod torami, a dokładnie wyjście 
z przejścia w rejonie ul. Lwow- 
skiej – prezentuje Jakubowski.

Za 6 mln zł w Parzniewie po-
wstanie przystanek kolejowy. 
W tym przypadku kolejarze mają 
ręce pełne roboty, bo w rejonie 

ulic Przejazdowej i 36 Pułku Pie-
choty Legii Akademickiej trafili 
na „łyse pole”. Prace wystarto-
wały w maju. – Dotychczas wy-
konano konstrukcję żelbetową 
segmentów przejścia pod to-
rami linii nr 1. Przygotowuje-
my się do prac pod torami linii 
447. Po wykonaniu demonta-
żu sieci trakcyjnej, torów oraz 
przebudowy infrastruktury pod-
ziemnej, wykonawca przystąpi 
do pogrążenia grodzic stalowych 
zabezpieczających realizację 
wykopu pod docelowy obiekt. 
W czwartym kwartale tego ro-
ku przewidujemy budowę od-
wodnienia oraz rozpoczęcie 
wykonania ścianek peronowych 
– streszcza postępy prac przed-
stawiciel PKP.

W Brwinowie powstaje przejś- 
cie podziemne w rejonie ul. Spor- 
towej i ul. Mszczonowskiej. Obec- 
nie montowana jest konstrukcja 
żelbetonowa wyjścia oraz pochyl-
nia od strony ul. Mszczonowskiej. 
Z kolei w Milanówku wykonano 
konstrukcję przejścia pod tora-
mi linii nr 1. Obecnie budowane 
jest wyjście od ul. Krakowskiej. 

Kolejarze na placu boju
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Do Pruszkowa zawitają wykonawcy 
muzyki klasycznej światowej sławy. 
24 września o godzinie 13:00 w Ko-
ściele Matki Bożej Nieustającej Po-
mocy odbędzie się koncert – Marka 
Toporowskiego oraz małżeństwa zna-
nych fl ecistów – Łukasza Długosza 
i Agaty Kielar-Długosz. Koncert jest 

kontynuacją organizowanych od lat 
Pruszkowskich Koncertów Organo-
wych i Kameralnych. W programie są 
utwory najwybitniejszych klasyków: 
Bacha, Vivaldiego, Haendla. Marek 
Toporowski jest cenionym polskim 
klawesynistą, organistą i dyrygen-
tem. Absolwent Akademii Muzycznej 

w Warszawie doskonalił swoje umie-
jętności także zagranicą, pod czujnym 
okiem wybitnych nauczycieli takich 
jak: Daniel Roth czy Bob van Aspe-
ren. Zdobył także wiele nagród. To-
warzyszyć mu będą wybitni fl eciści 
– Łukasz Długosz i Agata Kielar-Dłu-
gosz. Wstęp wolny. [PK] 

Klasyka 
w Pruszkowie

Umów się na spotkanie.
ZADZWOŃ TERAZ
tel. 22 242 82 28

Kredyt OK, Pruszków ul. B. Prusa 35/9, 
tel.  22 242 82 28

Twoja szansa na duże 
pieniądze z niską ratą!
Od 200 zł do 220 000 zł na dowolny cel.

Atrakcyjne warunki spłaty – niskie raty.

Reklama

 Jakub Małkiński 

K O S Z Y K Ó W K A
U progu nowego sezonu 
Panattoni Europe Lider 
Pruszków ma wszystko 
poukładane. Wyrównana 
kadra, stabilna sytuacja 
fi nansowa, ale klub nadal 
szuka sponsorów.

P rzez długi czas Lider 
oglądał każdy grosz. 
W grudniu informowa-
liśmy o poszukiwaniach 

sponsorów przez klub. – Bardzo 
ciężko jest znaleźć sponsorów, 
a przecież każdy dodatkowy wpływ 
do kasy klubu, to wzrost poczucia 
stabilizacji, szansa i możliwość 
dalszego rozwoju – mówił wtedy 
Jacek Rybczyński, trener Liderek. 

Miesiąc później klub zyskał 
sponsora tytularnego, co popra-
wiło sytuację fi nansową I-ligo-
wej drużyny. – Umowa z naszym 

sponsorem tytularnym – fi rmą Pa-
nattoni Europe, będzie trwać do 
końca roku. Zobaczymy, co będzie 
dalej. Nawiązaliśmy również kon-
takt z fi rmą obuwniczą American 
Club. Niektórzy myślą, że klub ma 
ogromne możliwości, jednak tak 
nie jest. Aby myśleć o ekstraklasie 
musielibyśmy mieć budżet o 700 
tys. zł większy. Na dzień dzisiejszy 
to sfera marzeń. Pozyskanie spon-
sora nie jest sprawą łatwą, a jeśli 
już się uda, to często przekazuje 
on sumy rzędu paru tysięcy zło-
tych na cały sezon – przedstawia 
trener pruszkowskich koszykarek.

Sytuacja fi nansowa klubu jest 
stabilna, jednak poszukiwania 
sponsorów cały czas trwają. W Li-
derze są zdania, że długofalowa 
współpraca to dobre rozwiązanie. 
– Atmosfera w klubie jest pozytywna 
i nie pozostaje nic innego jak robić 
postępy. Nasza sytuacja fi nansowa 
jest stabilna, ale klub nie da rady 
funkcjonować tylko na pieniądzach 

miejskich chcąc dalej się rozwijać. 
Praktycznie wszystkie koszty poszły 
do góry, a my z miejskiej kasy otrzy-
mujemy mniejsze środki niż siedem 
lat temu. Dlatego cały czas szuka-
my sponsorów – zaznacza Ryb-
czyński. – Jedyną lokalną fi rmą, 
z którą współpracujemy od kilku 
lat jest Nice Polska. Nie bylibyśmy 
w tym miejscu, gdyby nie wspar-
cie pana Adama Krużyńskiego. Je-
steśmy wdzięczni za okazaną nam 
pomoc. Dzięki panu Adamowi Kru-
żyńskiemu była możliwa odbudo-
wa klubu i start w II lidze. Liczymy, 
że w kolejnych latach nadal będzie 
z nami współpracował – dodaje.
Działania klubu nie są bezpodstaw-

ne. Trzeba być przygotowanym 
na różne rozwiązania. – Im więcej 
sponsorów, tym lepiej. Jeśli jeden 
z nich się wycofa, mimo tego, że 
powstaje dziura w budżecie moż-
na ją jakoś załatać. Natomiast, jeśli 
zespół opiera się tylko na jednym 
sponsorze i on odchodzi, to sytu-
acja mocno się komplikuje i sta-
je się niezwykle trudna – wyjaśnia 
trener Liderek.

Czas przenieść się na parkiet. 
W ostatnim sparingu Lider pokonał 
AKS SMS Łódź 72:59, wcześniej za-
jął 2. miejsce w turnieju w Aleksan-
drowie Łódzkim. Start sezonu 30 
września z Basket 25 II Bydgoszcz. 
– Początek sezonu coraz bliżej. In-
tensywnie przepracowaliśmy okres 
przygotowawczy. W zespole poja-
wiło się kilka nowych zawodniczek 
– wierzymy, że pokażą jakość na 
parkiecie. W każdym meczu bę-
dziemy walczyć o zwycięstwo. To 
zawsze możemy zagwarantować 
kibicom – zapewnia Rybczyński.

Sytuacja stabilna, 
ale poszukiwania trwają
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VI Powiatowe Targi Pracy  
w Pruszkowie – 27 września 2017 r.  

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

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

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

e-mail: sekretariat@puppruszkow.pl

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

Ostatnio warunki atmosferyczne nie należą do najlepszych, dlatego 
warto zdjąć nogę z gazu. Inaczej fi nał może się okazać nawet tragiczny. 
Na szczęście 18 września w miejscowości Moszna skończyło się na 
strachu. – Kierowca fi ata nie dostosował prędkości do warunków 
panujących na drodze i dachował. Na szczęście nic mu się nie sta-
ło – podaje podkom. Karolina Kańka, rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie. [ReD]  
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10 grudnia odbędą się wybory uzu-
pełniające do rady miejskiej w Pia-
stowie. Przyczyną dodatkowego 
głosowania jest rezygnacja Filipa 
Górskiego, który to reprezentował 
w radzie miasta ugrupowanie Nasz 
Piastów. Były radny pełnił funkcję 
przewodniczącego komisji oświaty. 

Decyzja o rezygnacji Górskiego spo-
wodowana jest przyczynami oso- 
bistymi i zawodowymi. Okręg nr 2,  
w którym aktualnie jest deficyt 
stanowiska obejmuje obszar ulic  
J. Brandta, Dworcowej, A. Dygasiń- 
skiego, J. Fałata , Królewskiej, Krót-
kiej, Placu Zgody, Przejazdowej,  

J. Styki, Szarych Szeregów, K. Prze-
rwy-Tetmajera, Zielonej, St. Bodycha.  
I to mieszkańcy tych ulic będą mo-
gli wybrać nowego radnego. Składa- 
nie list będzie możliwe do 4 paź- 
dziernika, zaś zgłaszanie kandyda- 
tów do Miejskiej Komisji Wyborczej  
do 24 października. [PK] 

Radny złożył rezygnację. 
Będą wybory
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B R W I N Ó W
Rowerzyści musieli 
być zaskoczeni, gdy na 
ścieżce z Brwinowa do 
Parzniewa pojawiła się 
woda. Wszystko przez 
intensywne opady deszczu 
i przepełnione rowy 
melioracyjne.

B ez parasola ani rusz, 
opady deszczu nie od- 
puszczają. Kałuże to 
 norma, ale są gorsze  

obrazy... – Od kilku dni zalana  
ścieżka rowerowa Brwinów- 

Zalana ścieżka rowerowa
-Parzniew. Przyczyną tego są 
niekoszone rowy melioracyjne 
w okolicy – napisał jeden z na-
szych czytelników.

Intensywne opady deszczu, 
które wystąpiły w ostatnich 
dniach spowodowały, że w wie-
lu miejscach doszło do podtopień. 
Wpłynęło to również na utrud-
nienia na ciągach komunikacyj-
nych. Taka sytuacja ma miejsce na 
ścieżce rowerowej z Brwinowa do 
Parzeniwa. – Z powodu wysokie-
go poziomu wody w Utracie na-
stąpiła cofka na rzekach Rokitnica 
i Zimna Woda. W związku z tym 

woda nie odpływała rowami do 
rzek, lecz cofała się do rowów, co 
powodowało ich przepełnienie 
i miejscowe podtopienia. Najlep-
szym przykładem jest wystąpie-
nie wody w najniższym miejscu 
ścieżki rowerowej z Brwinowa do 
Parzniewa. W poniedziałek ciąg 
był zamknięty przez kilka godzin 
– tłumaczy Arkadiusz Kosiński, 
burmistrz Brwinowa.

Włodarz odniósł się również 
do kwestii niekoszonych rowów. 
– To nie jest przyczyna wystą-
pienia wody na ścieżce. Rów jest 
regularnie koszony. Ostatni raz 

czynności porządkowe były wy-
konywane 1,5-2 tygodnie temu – 
podaje Kosiński.

Problemy wystąpiły również na 
drodze z Brwinowa do Koszajca. 
– Woda w rowie przydrożnym do-
chodzącym do rzeki Zimna Woda 
podmyła skarpy rowu, powodu-
jąc osunięcie się nasączonej ziemi 
w trzech miejscach, przechylenie 
barier oraz naruszenie konstruk-
cji jezdni. Powiat pruszkowski za-
bezpieczył uszkodzenia jezdni. 
Naprawa zostanie przeprowa-
dzona za kilka dni –  przedsta-
wia burmistrz Brwinowa. [JM]

Konsultacje w sprawie łącznika 
ul. Dalekiej z ul. Warszawską

 Seweryn Dębiński 

G R O D Z I S K  M A Z .
Chodzi o nową drogę,  
która ma powstać  
w Grodzisku Mazowieckim  
i połączyć wyżej wymienione 
ulice. Sprawa ta wywołała 
wśród mieszkańców 
kontrowersje oraz wiele 
niejasności. Wobec tego 
grodziski magistrat 
postanowił zorganizować 
konsultacje, które  
odbędą się 25 września.  
My skontaktowaliśmy się  
z burmistrzem i spytaliśmy 
o najważniejsze kwestie 
dotyczące łącznika.

N owa droga ma „biec” 
od Warszawskiej do 
Nowej i od Nowej do 
Dalekiej, tym samym 

połączy dwie ważne ulice w Gro-
dzisku. 19 lipca podpisano umo-
wę z firmą Adam Grzyb Horyzont 
Usługi Projektowo Inżynierskie  
z siedzibą w Brwinowie na „Wyko-
nanie dokumentacji projektowej 
budowy drogi łączącej ul. Daleką 
z ul. Warszawską w Grodzisku Ma-
zowieckim z uzyskaniem decyzji  
ZRID i nadzorem autorskim”. Na 
tę chwilę gotowa jest koncepcja 
przebiegu tego połączenia, dzię-
ki czemu mieszkańcy będą mo-
gli podjąć dyskusję w tej sprawie 
podczas najbliższych konsultacji. 

Jak to zwykle bywa przy bu-
dowaniu nowych ciągów drogo-
wych wśród mieszkańców pojawiły 
się pewne niejasności... – Jest ta-
ki ludzki problem, nikt by nie chciał 

żeby droga przechodziła niedaleko 
czy bezpośrednio przy jego działce. 
A w dodatku są jeszcze tacy, którzy 
przy takiej okazji dolewają oliwy 
do ognia i mówią np. o tirach i in-
nych uciążliwościach, które miały-
by pojawić się na nowym łączniku. 
Ja jestem dla ludzi, wszystko co ro-
bię to przede wszystkim dla nich, 
a nie przeciw nim. Dlatego też chcę 
się spotkać z mieszkańcami rejonu 
gdzie ma przebiegać nowa droga, 
żeby im pokazać jak to ma wyglą-
dać, o co w tym wszystkim chodzi 
itd. Taki jest cel konsultacji. Żeby 
potem nikt mi nie zarzucił, że zro-
biliśmy coś po cichu, czy wbrew 
woli innym – wyjaśnia Grzegorz 
Benedykciński, burmistrz Grodzi-
ska Mazowieckiego.

Z jakich powodów zaplanowano 
powstanie łącznika ul. Warszaw-
skiej z ul. Daleką? – Obecnie aby 
dojechać gdziekolwiek mieszkań-
cy muszą jechać naokoło. Żeby do-
stać się przykładowo do szpitala 
muszą kluczyć, jeździć wąskimi 
uliczkami albo ul. Spokojną przy 
cmentarzu, z której później bar-
dzo trudno wyjechać. W związ-
ku z tym jest to dla niech bardzo 

niewygodne. Droga była plano-
wana od wielu wielu lat. Powstają 
na tych terenach oczywiście nowe 
domy, ale my nie budujemy auto-
strady, tylko chcemy wybudować 
skromną drogę, odciążająca ruch 
w mieście i umożliwiającą łatwe 
dotarcie do celu. To logiczne roz-
wiązanie – mówi Benedykciński.

Po nowej drodze mają poruszać 
się tylko auta osobowe, a wśród 
znaków pojawi się ten zakazu-
jący wjazdu dla ruchu ciężkiego. 
Szerokość jezdni wyniesie 6 m, 
powstaną też chodniki i ścieżki 
rowerowe. Co ciekawe łącznik 
między Daleką a Warszawską jest 
wpisany w najważniejsze doku-
menty planistyczne od 1979 r. 

Gmina właśnie kończy budo-
wę innego łącznika, który póź-
niej tworzyłby spójny ciąg z tym, 
o którym piszemy. Chodzi o po-
łączenie ul. Dalekiej z ul. Cheł-
mońskiego. Jak usłyszeliśmy od 
burmistrza budowa powinna za-
kończyć się za 2-3 tygodnie.

Konsultacje odbędą się 25 
września (poniedziałek) o godz. 
17 w urzędzie miejskim przy  
ul. Kościuszki.
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Pomóż Gabrysi  
w walce z rakiem

P R U S Z K Ó W
Na zdjęciu widać  
energiczną i uśmiechniętą 
4-letnią Gabrysię  
z Pruszkowa... Tymaczasem 
dziewczynka potrzebuje 
pomocy. Trwa zbiórka 
środków na jej leczenie. 
Pomóżmy! Razem  
możemy więcej!

Z amiast cieszyć się dzie-
ciństwem, Gabrysia 
musi odwiedzać le-
karzy i przechodzić 

kolejne bolesne zabiegi. Naj-
bliżsi 4-latki głęboko wierzą, że 
wspólnymi siłami uda się po-
móc dziewczynce. Mimo pro-
blemów zdrowotnych Gabrysia 
jest niezwykle energiczna i cie-
kawa świata.

Rodzice dziewczynki byli 
w szoku, gdy u Gabrysi wykry-
to złośliwego raka znajdującego 
się między kręgosłupem, a rdze-
niem kręgowym. Operacja usu-
nięcia guza udała się i wszyscy 
byli przekonani, że 4-latka bę-
dzie zdrowa...  Jednak najbliżsi 
musieli przygotować się na ko-
lejną batalię z chorobą. – Kolej-
ny rezonans wykazał, że w ciągu 
dwóch tygodni guz odrósł i stał 
się jeszcze większy niż po-
przednio. Co więcej nowotwór 
przerzucił się na płuca. Taki 
przypadek zdarza się raz na mi-
lion. Rozpoczynamy drastyczne 
leczenie chemioterapią. Obec-
nie walczymy o życie. Po zwy-
cięstwie czeka nas bardzo długie 

i kosztowne leczenie. Wszyst-
kich bardzo proszę o udostęp-
nianie i każdą możliwą pomoc. 
Niewykluczone, że zaistnieje po-

trzeba transfuzji krwi (grupa 0) 
– poinformowała Katarzyna 
Perz, organizator zbiórki pro-
wadzonej na leczenie 4-letniej 

mieszkanki Pruszkowa. Każdy, 
nawet najmniejszy gest się li-
czy. Wśród rodziny i znajomych 
Gabrysi trwa pełna mobilizacja. 

Wszyscy głęboko wierzą w po-
wodzenie akcji. Zbiórka prowa-
dzona jest pod tym adresem:  
www.zrzutka.pl/gareap. [JM]

Operacja usunięcia guza udała się  
i wszyscy byli przekonani, że 4-latka 
będzie zdrowa... Jednak najbliżsi 
musieli przygotować się na kolejną 
batalię z chorobą
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Zmiany mają dotknąć teren „Pastew-
nika” oraz działki na tyłach budyn-
ków komunalnych w Walendowie. 
– Projekt zakłada zagospodarowa-
nie zielenią dekoracyjną obydwu lo-
kalizacji. Wykonane zostaną piętrowe 
nasadzenia kilkuset drzew i krzewów, 
zarówno iglastych jak i liściastych. 

Zbiornik wodny „Pastewnik” przej-
dzie regulację linii brzegowej i zyska 
nową roślinność. Na obydwu tere-
nach zagospodarowany zostanie też 
teren rekreacyjny, pojawią się m.in. 
place zabaw, altany, miejsce na gril-
la, ognisko, kilkadziesiąt ławek oraz 
zostaną wybudowane ciągi piesze 

– informuje gmina. Warto wspo-
mnieć, że w Walendowie pojawi się 
obiekt dla miłośników sportu. Plano-
wana jest budowa boiska trawiastego 
z automatycznym systemem nawad-
niania i drenażem odwadniającym. 
Efektów należy spodziewać się pod 
koniec 2018 roku. [JM] 

Nadarzyn stawia na 
rozwój terenów zielonych

Agencja Zatrudnienia DK Partner Sp. z o.o. (nr certyfikatu 7037) dla swo-
jego Klienta poszukuje pracownika na stanowisko:

PRACOWNIK MAGAZYNU Z UPRAWNIENIAMI
 NA WÓZKI WIDŁOWE

Nr referencyjny 04/dk/ Hwl
Miejsce pracy: Sokołów, ul. Sokołowska

Obowiązki:
•  Obsługa magazynu zgodnie z wytycznymi.
• Przyjęcie towaru, rozładunek i załadunek samochodu za pomocą wózka 

widłowego czołowego lub bocznego.
• Inne prace zlecone przez przełożonego.

Wymagania:
•  Wymagane doświadczenie na podobnym stanowisku.
• Chęć nauki i umiejętność pracy zgodnie z instrukcjami.
• Wymagane posiadanie uprawnień na prowadzenie wózków widłowych.
• Wymagane posiadanie książeczki sanitarno-epidemiologicznej

Oferujemy:
•  Prace w renomowanej firmie z wieloletnim doświadczeniem.
• Uczciwe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę tymczasową.
• Możliwość rozwoju w strukturach firmy.
• Atrakcyjne wynagrodzenie.
• Przyjazną atmosferę w pracy.
• Możliwość pracy w nadgodzinach.

Dokumenty aplikacyjne (CV) wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych  
oraz nr referencyjnym w tytule wiadomości prosimy przesłać na adres:  

katarzyna.janicka@ak-o.pl
Dodatkowych informacji można uzyskać w godz. 8.00-16.00  

pod numerem telefonu 22 213-87-71, 601-430-453,669-606-610

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

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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W nocy z 17 na 18 września intensywnie padał deszcz. Powyżej widać 
efekt opadów na ul. Jubilerskiej w Pruszkowie. [ReD]  

Cz
yt

el
ni

k

Puchar Świata w Pruszkowie
 Jakub Małkiński 

P R U S Z K Ó W
Na początku listopada 
do Pruszkowa zawitają 
najlepsi kolarze torowi 
na świecie. Welodrom 
przy ul. Andrzeja zamieni 
się w arenę zmagań 
Pucharu Świata.

P ruszkowski tor kolarski 
nie raz gościł zawod-
ników, którzy rywa-
lizowali w krajowych 

zawodach. Puchar Świata, któ-
ry odbędzie się w dniach 3-5 li-
stopada to zupełnie inny kaliber. 

Wielkie święto kolarstwa to-
rowego i szansa na promocję 
polskiej marki. Do Pruszkowa 
zawitają kolarze z 50 krajów.

Puchar Świata to także okreś-
lone wymagania dla organiza-
torów, którzy chcą zapewnić 
zawodnikom, ale i kibicom jak 
najlepsze warunki. Obecnie trwa 
cyklinowanie toru. Dzięki temu 
będzie on bardzo szybki, co wie-
lu zawodnikom pozwoli walczyć 
o pobicie życiowych rekordów. 
Planowana jest również moder-
nizacja oświetlenia.

W listopadzie w Pruszkowie 
należy spodziewać się najlep-
szych kolarzy torowych na 

dwukrotnie zdobyłem tytuł 
zwycięzcy klasyfikacji gene-
ralnej – dodaje. 

Ale jak wyjaśnia Maksel są też 
ogromne plusy występowania 
„u siebie”. – Nie mniej jednak, 
start w tak prestiżowej imprezie, 
na własnym torze to niesamowi-
te przeżycie, którego zazdrości-
łem wszystkim reprezentantom 
krajów, w których odbywały się 
poprzednie edycje. Z niecier-
pliwością czekam aż zobaczę 
wypełnione po brzegi trybu-
ny pruszkowskiego toru i obie-
cuję, że dam z siebie wszystko 
żeby tej publiczności nie za-
wieść – podkreśla. 

Ar
ch

iw
umświecie! –  Zawodnicy startują-

cy w Pucharze Świata wcześniej 
w sezonie letnim musieli zdo-
być odpowiednią liczbę punk-
tów rankingowych, żeby móc 
reprezentować swój kraj. Nie 
ma tutaj ludzi z przypadku, dla-
tego każda edycja pucharu jest 
mocno obsadzona, a zwycię-
stwo w niej prestiżowe – tłu-
maczy Krzysztof Maksel, dwu-
krotny wicemistrz Europy 
i zdobywca Pucharu Świata na 
1 km w Cali. –  Niestety podczas 
edycji w Pruszkowie nie będzie 
rozgrywany wyścig na 1 km że 
startu zatrzymanego. Szkoda, 
bo właśnie w tej konkurencji 
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G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K IK O S Z Y K Ó W K A
Elektrobud-Investment ZB Prusz-
ków wygrał turniej Mazovia Cup 
2017. Był to ostatni sprawdzian 
przed zbliżającym się sezonem 
I ligi koszykówki dla zespołu Marka 
Zapałowskiego. Na początek prusz-
kowska ekipa spotkała się z Żubrami 
Białystok. Już w pierwszej kwarcie 

Elektrobud zaznaczył swoją przewa-
gę i prowadził 21:10. Przed ostat-
nią odsłoną pruszkowianie byli 
w komfortowej sytuacji – 68:36. 
W czwartej kwarcie białostoczanie 
zmniejszyli straty – 79:56. W fi nale 
Elektrobud spotkał się z SKK Siedl-
ce, z którym kilka tygodni wcześniej 

przegrał 62:89. Spotkanie miało nie-
zwykle zacięty przebieg. Lepiej roz-
poczęli gospodarze, ale na półmetku 
rywalizacji było po 39. Końcówka na-
leżała do Elektrobudu, który osta-
tecznie wygrał 82:75. MVP turnieju 
został wybrany zawodnik z Pruszko-
wa Adrian Kordalski. [JM] 

Elektrobud najlepszy 
w Mazovia Cup
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Natalka potrzebuje
pomocy

 Jakub Małkiński 

K O M O R Ó W
Trzy lata temu 
u Natalki z Komorowa 
zdiagnozowano autyzm. 
Dziewczynka przechodzi 
rehabilitację i znajduje się 
pod opieką specjalistów. 
Każdy może dorzucić 
swoją cegiełkę 
i pomóc Natalce.

G dy dziewczynka przy-
szła na świat wydawa-
ło się, że wszystko jest 
w porządku. Z cza-

sem pojawiła się anemia, jed-
nak kolejne miesiące ukazały 
następne problemy. – W 6 mie-
siącu życia pediatra zauważyła, 
że córka ma problemy z prze-
kręcaniem się i pokazała mi 
jak ją rehabilitować. Przyszedł 
wyczekiwany roczek, córka nie 
chodziła i nie mówiła. Każda roz-
mowa z pediatrami kończyła się 
na tym że każde dziecko się roz-
wija w swoim tempie i mam cze-
kać. W wieku 15 miesięcy nasza 
znajoma pediatra wysłała nas 
do neurologa. Okazało się, że 
córka ma obniżone napięcie 
mięśniowe. Kontynuowaliśmy 
rehabilitację. W wieku 18 mie-
sięcy zaczęła stawiać pierwsze 
kroki, lecz nadal nie mówiła 
– opisuje Marta, mama Natalki.

Po licznych konsultacjach 
i badaniach w końcu padła dia-
gnoza. – W 2014 roku we wrze-
śniu udało nam się dostać do 
Ośrodka Wczesnej Interwen-
cji w Warszawie i po miesią-
cu konsultacji z psychologiem 
klinicznym, psychiatrą i logo-
pedą padła pełna diagnoza au-
tyzm dziecięcy –  tłumaczy ma-
ma dziewczynki. – Natalka jest 
pod opieką psychiatry, neuro-
loga, psychologa, logopedy, 
pedagoga, fi zjoterapeutów, la-
ryngologa, genetyka, kardiolo-
ga, alergologa. Autyzm Natalki 
obrócił nasze życie o 180 stopni, 
ale nie poddaliśmy się z Natal-
ką i każdego dnia robimy jakieś 
małe postępy, choć wymaga to 

od nas dużo czasu, ciężkiej pra-
cy, poświęcenia i nakładu fi nan-
sowego – dodaje.

Natalka stale znajduje się pod 
opieką specjalistów i przecho-
dzi rehabilitację. Dużo rozumie, 
staje się samodzielna, komu-
nikuje się za pomocą gestów, 
używa jedynie prostych słów. 
Z powodu osłabionej odporności 
często choruje. Mama Natalki 
wychowuje również 7,5-letniego 
syna i może liczyć na siebie oraz 
wsparcie ludzi dobrego serca. 
Liczy na pomoc, bo zdrowie córki 
jest dla niej najważniejsze.

Zbiórka środków na lecze-
nie Natalki z Komorowa pro-
wadzona jest pod tym adresem: 
www.zrzutka.pl/f479se.

Na paczkę trzeba poczekać...
P R U S Z K Ó W

Nie brakuje tych, którzy 
narzekają na jakość 
usług Poczty Polskiej. 
W placówce przy 
ul. Chopina w Pruszkowie 
pojawił się problem 
z rozwożeniem paczek. 
Czekając na przesyłkę 
trzeba wykazać się 
cierpliwością.

S ytuacja budzi oburze-
nie wśród klientów 
poczty. Paczki kilka 
tygodni zalegają w pla-

cówce i nawet osobista wizyta 
w celu wyjaśnienia sprawy nie 
daje efektów. – Co najbardziej 
w tym skandaliczne mimo że po-
siadam numery paczek mówią, 
że nie ma możliwości sprawdze-
nia czy paczki zostały dane do 
rozwiezienia – napisał do nas 
czytelnik Sławomir.

Od września rozwożeniem 
paczek z placówki przy Cho-
pina w Pruszkowie zajmuje się 
nowa fi rma. – Dostawca usług 
przewozowych potrzebował 

czasu, aby zapoznać kurierów 
z obszarem, w jakim pracują 
doręczając przesyłki z UP Prusz-

ków 1. Mając na uwadze zadowo-
lenie klientów ze swojej strony 
zapewniamy nowemu operato-
rowi pełne wsparcie. Przepra-
szamy klientów za te chwilowe 

niedogodności – wyjaśnia biuro 
prasowe Poczty Polskiej.

Jednocześnie spółka przedsta-
wiła sposoby śledzenia przesyłek. 
– Informacje o statusie przesył-
ki nasi klienci mogą sprawdzić 
w dowolny dla siebie sposób: 
na stronie Poczty Polskiej Śle-
dzenie przesyłek – Tracking 
emonitoring.poczta-polska.pl, 
w Urzędzie Pocztowym Prusz-
ków 1, u naszych konsultan-
tów w Biurze Obsługi Klienta: 
801 333 444  z telefonów stacjonar-
nych (opłata wg cennika operato-
ra) i (+48) 438 420 600  z telefonu 
komórkowego i z zagranicy (opła-
ta wg cennika operatora). Info-
linia czynna od poniedziałku 
do piątku w godz. 8:00 – 20:00 
– prezentuje Poczta Polska.

Ale nie zawsze podane moż-
liwości są efektywne. – Oczy-
wiście dzwonię na oba telefony 
podane na stronie poczty, ale al-
bo nie odbierają albo telefony 
zajęte – podkreśla Sławomir, do 
którego przesyłki w końcu do-
tarły. Jednak zanim je dostał, mi-
nęło kilkanaście dni. [JM]
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B R W I N Ó W
Baterie, świetlówki, stare 
radio i pralka – co z nimi 
zrobić? Bez wątpienia 
najlepszym rozwiązaniem 
jest skorzystanie z mobilnej 
zbiórki odpadów. Akcja 
odbędzie się 23 września 
na terenie gminy Brwinów.

W zamian za zuży-
ty sprzęt będzie 
można otrzy-
mać sadzonki 

roślin. Wydaje się, że to dobra 
wymiana. 23 września zbiór-
ka będzie prowadzona w czte-
rech punktach. Od 9 do 10.30 
na terenie OSP w miejscowości 

Moszna Wieś, następnie obok 
urzędu w Brwinowie przy ul. 
Grodziskiej 14 (10.45-12.15). Ko-
lejny punkt zostanie zlokalizo-
wany przed szkołą podstawową 
w Otrębusach (12.30-14.00), ak-
cja zakończy się na terenie OSP 
w Żółwinie (14.15-15.45).

Warto zwrócić uwagę, że 
mieszkańcy będą mogli pozbyć 
się elektroodpadów i zarazem za-
dbać o środowisko. – Wszystkie 
pralki, zmywarki, chłodziarko-
-zamrażarki, urządzenia kli-
matyzacyjne, mikrofalówki, 
odkurzacze, żelazka, tostery, 
a nawet świetlówki kompak-
towe, po okresie użytkowania 
nie mogą zostać tak po prostu 

wyrzucone do śmieci. Powinny 
trafi ć do punktów odbioru odpa-
dów elektrycznych, gdzie zosta-
ną poddane procesowi recyklingu 
lub unieszkodliwiania – prezen-
tuje brwinowski magistrat.

To nie jedyny sposób pozby-
cia się elektrośmieci. Mieszkań-
cy mogą zgłaszać taką potrzebę 
do Referatu Gospodarki Ko-
munalnej, a potem czekać na 
odbiór zużytej elektroniki. Moż-
na również dostarczyć sprzęt 
samodzielnie. Punkt odbioru 
przy ul. Ekologicznej 2 w Bło-
niu czynny jest całą dobę. Jeśli 
chodzi o mniejszy sprzęt, moż-
na wrzucić go do pojemników na 
korytarzach urzędu gminy. [JM]

Pozbądź się elektrośmieci

– Dostawca usług 
przewozowych 
potrzebował czasu, 
aby zapoznać 
kurierów z obszarem 
– wyjaśnia 
biuro prasowe 
Poczty Polskiej.
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www.brwinow.pl

Ponad 90 tys. zł dofi nansowania 
na wsparcie przedszkoli 

P rojekt będzie realizowany od 2 listo-
pada 2017 r. do 31 października 2018 
r. w Przedszkolu nr 1 w Brwinowie, 
w Przedszkolu Filialnym Przedszko-
la nr 1 w Brwinowie oraz w Przed-

szkolu nr 3 w Brwinowie.
W ramach projektu zostaną zrealizowane wy-

równawcze zajęcia dodatkowe (1018 godz.) dla 
42 dzieci (w tym 12 z niepełnosprawnościami) 
w wieku 3, 4 i 5 lat. Zajęcia dodatkowe – grupowe 

oraz indywidualne – będą obejmowały trening 
umiejętności społecznych, muzykoterapię, te-
rapię ruchem, arteterapię oraz terapię ręki. 
Zajęcia będą też prowadzone w formie tera-
pii zaburzeń mowy z wykorzystaniem metody 
integracji sensorycznej (SI), której celem jest 
usprawnienie działania systemów sensorycz-
nych i procesów układu nerwowego. Dzięki 
ćwiczeniom dzieci nabędą umiejętności, któ-
re pomogą im lepiej funkcjonować w grupie, 

oraz nauczą jak wyrażać i nazywać emocje czy 
wspomogą zdolność ruchową.

Wśród działań zaplanowanych w projekcie jest 
zakup pomocy dydaktycznych wspomagających 
rozwój ruchowy dziecka m.in. maty Terrasensa, 
służącej do ćwiczeń sensomotorycznych i ko-
ordynacyjnych, deski do balansowania, planszy 
bujaczka, huśtawki nożnej, kształtek rehabili-
tacyjnych, trampoliny czy równoważni. Dofi -
nansowanie zostanie również wykorzystane na 

szkolenia doskonalące dla nauczycieli, które bę-
dą dotyczyć m.in.: treningu umiejętności spo-
łecznych, komunikacji alternatywnej, a także 
współpracy z rodzicami dzieci ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi (SPE).

Dofinansowanie zostało przyznane w ra-
mach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzie-
ci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja 
przedszkolna. Całkowita wartość projektu to 
122.289,88 zł. (PR)

Gmina Brwinów otrzymała 90 tys. zł do� nansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn. „Wsparcie 
dla przedszkoli w Brwinowie”. Kwota zostanie przeznaczona m.in. na zajęcia dodatkowe oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Termin spotkania Miejsce spotkania

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

Czubin 27 września godz. 18.00 Czubin 9

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

Spotkania burmistrza z mieszkańcami
Burmistrz Arkadiusz Kosiński wraz z sołtysami brwinowskich sołectw 

zapraszają na coroczne spotkania z mieszkańcami.
Do 9 października można oglądać zdjęcia 
dawnego Brwinowa w fotoplastykonie, który 
stanął na brwinowskim Rynku.

Fotoplastykon został przygotowany przez Fundację 
Koncept Kultura we współpracy z Gminnym Ośrod-
kiem Kultury. Zawiera pogrupowane tematycznie zdję-
cia dawnego Brwinowa, które pochodzą z archiwum 
Zofii Gajewskiej. (PR)

Fotoplastykon w Brwinowie

Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice
Biuletyn przygotowywany i redagowany przez GminĘ Michałowice. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, tel. 22 350-91-91
www.michalowice.pl

T ak naprawdę Andrzeja 
Poniedzielskiego niko-
mu nie trzeba przedsta-
wiać. Jego, jak sam określa 

„nienachalny wizerunek sceniczny” 
polega na tym, że jest taki sam na 
scenie, jak i poza nią. W tracie wy-
stępów nigdzie się nie spieszy, ma 
czas do przemyśleń, a swój tempe-
rament określa na ujemny.  

Recital „Live?” to pełen zabaw-
nych anegdot, opowieści o życiu 
artysty, a także przywar i zalet na 
temat związków między kobietą 
i mężczyzną. Podczas występu nie 
zabrakło również piosenek, które 
Andrzej Poniedzielski  określa jako 
„maine kleine cover garden”, czyli 
piosenek napisanych w języku ob-
cym, które on sam przetłumaczył 
i zinterpretował w znanym tylko 
sobie sposobie. 

Na zakończenie wójt gminy Mi-
chałowice, Krzysztof Grabka oraz

przewodnicząca rady gminy, Elż-
bieta Biczyk podziękowali artyście 
za wspaniały występ i moc wra-
żeń jakie dostarczył zgromadzo-
nej publiczności.

Artysta określany jako poeta, muzyk i satyryk od wielu lat 
bawi inteligentnym dowcipem, ale i otwiera przestrzeń do wielu 
przemyśleń w swoich wierszach i piosenkach. Tak też było 
w sobotni wieczór, 16 września, w zapełnionej po brzegi sali 
multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice.

Recital Andrzeja Poniedzielskie-
go został zorganizowany przez Sto-
warzyszenie K40 w ramach dotacji 
gminy Michałowice dla organiza-
cji pozarządowych.

Recital Andrzeja 
Poniedzielskiego „Live?”
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21 września blisko południa na na-
szą skrzynkę mailową spadła lawina 
wiadomości. Czytelnicy informowali 
nas, że w zakładzie Loreal w Kaniach 
doszło do jakiegoś poważnego zda-
rzenia, ponieważ ewakuowano pra-
cowników, a na miejscu pojawiło się 
wiele wozów strażackich. – Coś dzieje 

się w zakładach Loreal. Wyją syreny,  
a na miejscu pełno strażaków – czyta-
my w wiadomości, która dotarła na ad-
res kontakt@wpr24.pl. Jak się okazało 
to były ćwiczenia. –  Prowadziliśmy ru-
tynowe ćwiczenia w zakładzie Loreal. 
Na miejsce przyjechało kilka zastę-
pów straży pożarnej, sprawdzaliśmy 

systemy, wodę i gotowość do podej-
mowania działań – mówił st. kpt. Karol 
Kroć, rzecznik prasowy Komenda Pań-
stwowej Powiatowej Straży Pożarnej 
w Pruszkowie. – Chwała mieszkańcom 
za to, że nie są obojętni i interesują się 
tym, co dzieje się wokół nich. Tak po-
winno być – dodaje. [SD] 

To były tylko  
ćwiczenia...

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o zezwoleniu  

na realizację inwestycji drogowej
Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) 
zawiadamiam, że dnia 13.09.2017 r. została wydana decyzja 
nr 12/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
obejmującej rozbudowę drogi powiatowej nr 3120 W ul. Droga 
Hrabska na odcinku od ul. Jaworowskiej do ul. Za Olszyną  
w gminie Raszyn na działkach nr ew.:
• 33/20 (33/26, 33/27), 33/21, 184/3, 58/1, 185,  

158/5 (158/6, 158/7), 58/2 (58/3, 58/4), 59 (59/1, 59/2),  
60 (60/1, 60/2), 61/4 (61/55, 61/56), 197/1 (197/2, 197/3, 
197/4) - obręb 05 Falenty Nowe;

• 26, 24 (24/1, 24/2), 23 (23/1, 23/2), 25 (25/1, 25/2, 25/3), 27, 
48/1 (48/6, 48/7), 170, 171, 172/3 – obręb 09 Łady;

• 3 (3/1, 3/2), 22 (22/1, 22/2), 23/6 (23/9, 23/10), 23/5 (23/15, 
23/16), 23/4 (23/13, 23/14), 23/7 (23/11, 23/12), 39 – obręb 
02 Dawidy Bankowe.

W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – 
przed nawiasem podano numer działki przed podziałem,  
w nawiasie numery działek po podziale. Numery ewidencyjne 
działek oznaczone tłustym drukiem stanowią numery działek 
przeznaczonych pod inwestycję. 
Numery działek, z których korzystanie będzie ograniczone 
zostały oznaczone podkreśleniem.
Numery działek w ramce stanowią tereny wód płynących.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z decyzją  
w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 8:00-18:00, wtorek ÷ piątek 
8:00-16:00, w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego 
w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, pokój nr 110 
(I piętro), tel.: 22 738-14-89. 

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

Ogłoszenie

Centralny Port Lotniczy 
powstanie w Baranowie

M
ic

ha
ł 

Su
li

ńs
ki

P O D K O W A  L E Ś N A
Trwają prace przy budowie 
parkingu Park&Ride na 
tyłach przystanku WKD 
Podkowa Leśna. Jeszcze 
w tym roku kierowcy 
zyskają ponad 40 miejsc 
postojowych.

T ym samym rozwią-
że się problem braku 
miejsc parkingowych 
przy stacji WKD Pod-

kowa Leśna Główna. Mieszkańcy 
miasta-ogrodu pracujący w War-
szawie korzystają z wukadki, aby 
dotrzeć do stolicy. Dojeżdżają do 
stacji, gdzie zostawiają samocho-
dy. Jedni parkują pod urzędem, 
kolejni pod sklepami, a pozostali 
na okolicznych ulicach. W trakcie 
dnia w centrum Podkowy trudno 
znaleźć miejsce parkingowe. Nie-
bawem ma się to zmienić.

W czerwcu miasto ogłosiło prze-
targ na wykonawcę budowy par-
kingu. Do urzędu wpłynęły cztery 
oferty, z których najkorzystniej-
szą złożyła firma MKL-BUD. Wy-
konawca za realizację zadania 
zażyczył sobie ponad 466 tys. zł. 
– Prace trwają już półtora tygo-
dnia, ale idą nieśmiało ze wzglę-
du na nieustannie padający deszcz. 
Trwają roboty przy okrawężniko-
waniu terenu parkingu, jak i części 
parkowej. Co istotne, prace są jak-
by dwuetapowe. Pierwszy to bu-
dowa parkingu. Wszystkie prace 
brukarskie związane z tą inwesty-
cją powinny zakończyć się jesie-
nią. Wtedy kierowcy będą mogli 
już korzystać z parkingu. Finał 

pozostałych prac, w tym m.in. 
ogrodzenia, powinien nastąpić do 
końca roku – mówi nam Artur Tu-
siński, burmistrz Podkowy Leśnej.

Miasto otrzymało dofinanso-
wanie na inwestycję w kwocie 
ponad 600 tys. zł. Jednak koszt 
budowy parkingu jest znacznie 
niższy. – Dofinansowanie pokryje 
85 proc. wykonania parkingu. Po-
została część pochodzi ze środ-
ków własnych. Przygotowując się 
do starań o środki zewnętrzne 
kierujemy się kosztorysami, stąd 
pojawiają się tego typu rozbież-
ności – wyjaśnia Tusiński.

Ale parking to tylko jedna część 
inwestycji. Miasto uporządkuje 
również teren parkowy. – Pojawią 
się wiaty, stojaki rowerowe, toaleta, 
oświetlenie, ławki, kosze. Wszyst-
ko to będzie nas kosztować ok. 350 
tys. zł. – podaje burmistrz Podko-
wy. – Wiadomo też, że usuniemy 
kilkanaście drzew. Dokonaliśmy 
jeszcze jednej wizji i wyszło, że kil-
ka samosiejek musi dodatkowo 
zostać objętych decyzją. W miej-
sce drzew pojawią się dodatkowe 
nasadzenia – dodaje. [JM]

W Podkowie powstaje 
parking „P+R”
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B A R A N Ó W
Gmina Baranów położona 
jest bardzo blisko 
Grodziska Mazowieckiego. 
To na jej terenie ma 
powstać Centralny Port 
Lotniczy. O sprawie 
najpierw poinformowało 
Polskie Radio, później 
w rozmowie z nami 
informacje te potwierdzał 
wójt Baranowa. 

18 września w Pol-
skim Radiu 24 
wypowiadał się 
w tym temacie 

Marcel Klinowski z Fundacji 
Rozwoju Projektów Obywatel-
skich i Stowarzyszenia Republi-
kanie. Mówił, że Baranów cechuje 
wyjątkowe położenie geograficz-
ne, ponieważ leży na przecięciu 
łódzkiej linii kolejowej i Central-
nej Magistrali Kolejowej. I według 
Klinowskiego z Dworca Central-
nego do Baranowa można doje-
chać już w 24 minuty, czyli tyle 
samo co do Lotniska Chopina. 

Kiedy może powstać takie lot-
nisko? – Podobne obiekty są bu-
dowane od ośmiu do kilkunastu 
lat, w zależności od tego, w ja-
kim kraju się znajdują – wskazy- 
wał gość Polskiego Radia 24.

Nam udało się skontaktować 
z wójtem gminy Baranów. Powie-
dział nam, że otrzymał oficjalną 
informację ze strony rządowej 
o lokalizacji CPL w Baranowie. 
Inwestycja ma opiewać na kwo-
tę aż 30 mld zł! Rozmowę z włoda-
rzem możecie przeczytać poniżej:

Czy wybudowanie CPL 
w Baranowie to już pew-
na informacja?
19 września rano otrzymałem 
już informacje oficjalne ze 
strony rządowej, że lokaliza-
cja planowanego portu lotni-
czego jest w Baranowie.

Czy to dobra informacja 
dla Baranowa, czy zła?
W sposób jednoznaczny trudno 
odpowiedzieć... Zainwestowanie 
30 mld zł na terenie naszej gmi-
ny to taki kurs prorozwojowy, 
zresztą dla okolicy też. To ewe-
nement w skali kraju, bo nie ma 
takiej gminy, gdzie taka inwe-
stycja miałaby powstać. Ale mu-
simy sobie zdawać też sprawę 
z pewnych zagrożeń, chociaż-
by związanych z opuszczeniem 
miejsc zamieszkania, ponad-
to samo funkcjonowanie portu 
lotniczego generuje hałas i jest 
nieprzyjazne dla środowiska. 
Choć myślę, że o tych środo-
wiskowych sprawach będziemy 

mogli rozmawiać dopiero, gdy 
powstaną odpowiednie doku-
menty.

Jak mieszkańcy zareago-
wali na wieść o tak du-
żej inwestycji?
Są zwolennicy i przeciwnicy tej 
inwestycji, jak to w życiu bywa. 
Zdania są podzielone.

Czy znane są Panu szcze-
góły dotyczące budowy  
CPL?
W grę wchodzi wybudowanie 
kolei dużych prędkości, powią-
zanie lotniska z autostradami, 
czyli budowa nowego węzła au-
tostradowego w Baranowie oraz 
powiązanie innych istniejących 
ciągów komunikacyjnych z tymi 
bardziej głównymi. Nie mam żad-
nych informacji technicznych na 
temat lotniska oprócz takich bar-
dzo ogólnych. Do końca też nie 
potrafię określić szczegółowej lo-
kalizacji obiektu. Wiem tylko, że 
potrzeba 800 ha terenów w kie-
runku wschód-zachód bo tak 
się odbywają starty i lądowania.  
Lotnisko ma powstać tam gdzie 
zaludnienie jest najmniejsze.

Zatem mieszkańcy zosta-
ną wysiedleni.
Ma to być wykonane przy pomo-
cy specustawy, czyli specjalnej 
ustawy, która pozwala pozy-
skać grunty za odszkodowanie. 
Do takich rzeczy podchodzi się 
w sposób autorytarny. Jeśli jest 
jakiś plan rządowy, który trze-
ba zrealizować i pozyskać grunt, 
to opracowuje się dokumenty 
prawne pozwalające wywłasz-
czyć mieszkańców, a co za tym 
idzie pozyskać grunt pod ten cel. 

Niewątpliwie port zabu-
rzy dotychczasowy po-
rządek.
Oczywiście ma on wpływ na na-
sze gminne plany. Na terenach, 
które będą zajęte pod port lot-
niczy absolutnie nie będziemy 
inwestować. Do tematu będzie-
my wracać najprawdopodobniej 
podczas zebrać sołeckich. 

20 września premier Beata 
Szydło i pełnomocnik rządu 
ds. Centralnego Portu Komu- 
nikacyjnego Mikołaj Wild ofi-
cjalnie ogłosili decyzję o wy- 
budowaniu lotniska w Stani-
sławowie w gminie Baranów. 
W przyszłym tygodniu mini-
ster Wild ma przedstawić pro-
jekt ichwały wraz z kalendarium 
i harmonogramem inwestycji.  
Zdradzono tez nazwę projektu – 
„Port Solidarności”. [SD]
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Za dwa miesiące  
w Piastowie ma powstać 
parking „Parkuj i Jedź”.  
Na czas robót zamknięta 
dla ruchu została  
ul. J. Hallera na odcinku  
od ul. Lwowskiej do  
ul. Warszawskiej.

P arking ma powstać 
poza pasem drogo-
wym, między nasy-
pem drogowym ul. 

Wojska Polskiego a ul. Halle-
ra. Na budowę „Parkuj i Jedź” 
Piastów otrzymał 720 tys. zł 
w ramach dofinansowania ze 
środków Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Wojewódz-
twa Mazowieckiego 2014–2020. 
–  Przedmiotem inwestycji jest 
budowa 62 miejsc postojowych, 
w tym 4 miejsc dla osób nie-
pełnosprawnych. Dodatkowo, 
w rejonie skrzyżowania z ulicą 
Lwowską powstanie wiata dla 
rowerów z możliwością łado-
wania rowerów elektrycznych 
(zasilanie autonomiczne za po-
mocą paneli słonecznych). Na 
inwestycję składają się: remont 

nawierzchni ulicy, remont 
i budowa chodnika, budowa 
zatok postojowych, remont 
zjazdów, budowa odwodnie-
nia w zakresie budowy wpu-
stów, przykanalików, kolektora 
deszczowego – poinformował 
piastowski magistrat.

Od środy (20 września) ul. Hal- 
lera,  na odcinku od ul. Lwow- 
skiej do ul. Warszawskiej, zo-
stała zamknięta na blisko dwa 
miesiące. Piastowski magistrat 
uczula również kierowców na 
zakaz parkowania na przebudo-
wywanym odcinku drogi.

Za realizację zadania wyko-
nawca otrzyma ponad 1,6 mln 
zł. Przewidywany termin za-
kończenia prac to 15 listopada 
tego roku. [JM]

Ruszyła budowa parkingu, 
zamknęli ul. Hallera
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Dożynkowe atrakcje
10 września na targowisku 
miejskim odbyły się Dożynki 
Powiatowo-Gminne. 
W tym roku w święcie plonów 
uczestniczyło wielu gości, 
a wśród nich obecny był 
Minister Zdrowia, Konstanty 
Radziwiłł wraz z małżonką.

Gromkie brawa zebrała Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta 
im. Feliksa Dzierżanow-
skiego, która rozgrzała pu-

bliczność. Następnie orkiestra wraz 
z przedstawicielami władz samorzą-
dowych oraz zaproszonymi gośćmi 
przemaszerowali przez targowisko, 
po czym wygłoszono przemówienia.

Głos zabrał Starosta Grodziski, Ma-
rek Wieżbicki, który w swoim prze-
mówieniu podkreślił jak ważna, 
a jednocześnie ciężka jest praca rolni-
ków. Życzył on również wszystkim rol-
nikom satysfakcji z wykonywanej pracy 
oraz zapewnił ich o wdzięczności za 

to, że dzięki nim codziennie mamy 
niezbędne dla nas pożywienie.

Po przemówieniach odbyła się 
uroczysta msza święta w intencji 

rolników, sadowników, warzywni-
ków i hodowców, którą odprawił 
biskup Piotr Jarecki. Tradycyjnie 
poświęcił on bochny chleba, które 

następnie starościna i starosta do-
żynek przekazali przedstawicielom 
władz samorządowych, aby podzie-
lić się nimi z mieszkańcami.  Nabo-
żeństwo uświetnił swoim występem 
chór Cantata przy wsparciu muzycz-
nym Roberta Dziekańskiego.

Starościną dożynek została Bożena 
Rogowska z Żukowa (powierzchnia jej 
upraw wraz z dzierżawami wynosi 60 
ha), zaś starostą – Piotr Winczewski 
z Kask (prowadzi gospodarstwo rol-
ne o powierzchni 82 ha).

Święto plonów nie mogło obyć 
się bez konkursu na wieńce dożyn-
kowe. W tym roku odbyły się dwa 
konkursy: powiatowy oraz gminny. 
W konkursie powiatowym wygrała 
wieś Gole, drugie miejsce przyznano 
Chlebni i trzecie – Holendrom Ba-
ranowskim. Wyróżnienie otrzyma-
li seniorzy strażacy.

Wśród wieńców gminnych naj-
lepsze okazały się wykonane przez 
Chrzanów oraz Chlebnię, zaś drugie 

miejsce (również ex aequo) – Maków-
ka i Marynin. 

W części artystycznej zobaczyli-
śmy Warszawską Kapelę Janka Skot-
nickiego. Dużym zainteresowaniem 
publiczności cieszył się także wycze-
kiwany występ Don Vasyla.

Jak co roku chętnie oglądano stra-
gany uczestniczące w Jarmarku Pro-
duktów Regionalnych. Spacerując po 
targowisku, można było posilić się (tak-
że czymś ciepłym), kupić różnorodne 
pamiątki takie jak biżuteria, fi gurki i to-
rebki, zaś najmłodszych z pewnością 
ucieszyły kolorowe balony.

 Święto plonów jak zawsze ściąga 
wiele osób, które w nim uczestniczą. 
Cieszy bardzo fakt, że mimo zmie-
niających się czasów ta tradycja jest 
tak chętnie kultywowana. Mamy na-
dzieję, że za rok będzie równie do-
bra zabawa.

Dominika Rakowiecka
Starostwo Powiatu Grodziskiego

Powiat Grodziski
Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Starostwo Powiatu Grodziskiego. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Starostwo Powiatu Grodziskiego, ul. Kościuszki 30;
www.powiat-grodziski.pl

G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K IP I Ł K A  N O Ż N A
Znicz Pruszków pokonał Olimpię El-
bląg 1:0. W trzech meczach wyjaz-
dowych zespół Dariusza Żurawia 
wywalczył zaledwie punkt – z Błę-
kitnymi Stargard Szczeciński (1:1). 
W 9. kolejce II ligi pruszkowski zespół 
pojechał do Elbląga. Olimpia nie po-
smakowała zwycięstwa od pięciu 

spotkań. Gospodarzom zależało, 
żeby w końcu wywalczyć trzy punk-
ty. W 27. minucie Radosław Stępień 
był sam na sam z bramkarzem Zni-
cza, ale przegrał tę rywalizację. Znicz 
czekał na swoją szansę i ta przyszła. 
W 36. minucie z rożnego dośrodko-
wał Mateusz Stryjewski, skuteczna 

główka Mateusza Długołęckiego 
i goście objęli prowadzenie. Olimpia 
walczyła o wyrównanie, Znicz bronił 
się i dowiózł korzystny wynik do koń-
ca. Żółto-czerwoni mają na koncie 10 
punktów i zajmują 11. miejsce w tabeli 
II ligi. Olimpia Elbląg – Znicz Pruszków 
0:1 (0:1) Długołęcki 36'. [JM] 

Cenna wygrana 
Znicza
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Po intensywnych opadach 
deszczu przedostanie się 
przez przejście pod torami 
przy Czarnej Drodze 
w Pruszkowie graniczy 
z cudem. Czy ktoś zajmie 
się sprawą?

N ajlepiej, gdyby każ-
dy miał przy sobie 
skrzydła i mógł omi-
nąć przeprawę. Ale 

tak się da. Mieszkańcy liczą, że 
sprawą zalanego przejścia zaj-
mie się miasto, ale urzędnicy 
bezradnie rozkładają ręce. – Za-
rządzanie terenem leży w gestii 
PKP. W poniedziałek wydział in-
westycji interweniował w PKP 
i zgłosił sprawę zalanego przej-
ścia pod torami przy Czarnej 
Drodze z prośbą o wypompowa-
nie wody – mówi Michał Lan-
dowski, wiceprezydent Prusz-
kowa. Miasto ma koncepcję 
przebudowy przejścia, ale mu-
si czekać na uzyskanie zgody na 

Przejście pełne wody

 Seweryn Dębiński 

R E G I O N
Jedna z internautek 
postanowiła ostrzec na 
Facebooku wszystkich 
rodziców przed ciemnym 
samochodem, do którego 
pewien „facet” wciąga dzieci. 
W komentarzach pod wpisem 
można przeczytać, że sprawa 
została zgłoszona na policję. 
Problem w tym, że policjanci 
nie odnotowali takiego 
zgłoszenia, a o sprawie 
w ogóle nie słyszeli...

T o nie pierwszy raz gdy 
na facebookowych gru-
pach ukazują się kon-
trowersyjne posty 

ostrzegające przed porywacza-
mi. Taki wpis rozprzestrzeni-
ła w sieci internautka Monika. 
Na czerwonym alarmującym tle 

napisała: „Uwaga na dzieci. W Ur-
susie krąży ciemny samochód i fa-
cet wciąga dzieci do samochodu. 
Najprawdopodobniej porywają na 
organy”. W internecie aż zawrzało, 
post udostępniło setki osób. Zaś my 
zachowując zimną krew i z dozą 
ograniczonego zaufania do tego 
typu informacji skontaktowaliśmy 
się z policją. Okazało się, że funk-
cjonariusze nie otrzymali takiego 
zgłoszenia... – Do naszej komendy 
nie wpłynęło takie zgłoszenie. To 

jest bardzo poważna sprawa. Jeżeli 
taka sytuacja miała miejsce to jak 
najszybciej powinniśmy otrzymać 
ofi cjalne zawiadomienie – mówi 
nam podkom. Edyta Wisowska, ofi -
cer prasowy Komendanta Rejono-
wego Policji Warszawa III (Ochota, 
Ursus, Włochy). 

Więc wygląda na to, że mamy 
do czynienia z kolejną legendą. 
A co warto podkreślić facebo-
okowy wpis udostępniło ponad 2 
tys. osób! To pokazuje z jak dużym 

dystansem trzeba podchodzić do 
tego typu informacji. Zwłaszcza, 
że osoba, która udostępniła na Fa-
cebooku ten wpis przekonywała 
w komentarzach o zgłoszeniu tej 
sprawy na policję. Kolejna z inter-
nautek twierdziła, że jej córka bra-
ła udział w tym „nieprzyjemnym” 
incydencie, w niedzielę. I również 
starała się przekonać, że natych-
miast udała się na policję. Ale to 
na nic. Bo takiego zdarzenia naj-
pewniej w ogóle nie było.

Pytanie po co ludzie robią ta-
kie rzeczy? Po co wprowadzają 
w błąd opinię publiczną i sieją 
postrach wśród dzieci? Trudno 
powiedzieć czy to chęć zaistnie-
nia, pozyskania popularności, czy 
może coś zupełnie innego. W każ-
dym razie nie bagatelizujmy żad-
nych niebezpiecznych sygnałów, 
ale odbierajmy je też ze „zdro-
wym” dystansem. Ot dla wielu 
nauczka na przyszłość.

Fa
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„W Ursusie porywają dzieci”. 
Kolejna internetowa legenda? 

B Ł O N I E
18 września po południu 
do naszej redakcji dotarła 
informacja, że w Błoniu 
na ul. Jasnej znaleziono 
pod samochodem ładunek 
wybuchowy. Na miejscu 
pojawili się antyterroryści. 
Szczegóły w tekście.

Ładunek wybuchowy pod autem?
O sprawie poinformo-

wał nas jeden z czy-
telników. – Na ul. Ja-
snej 8 w Błoniu trwa 

akcja policji, straży pożarnej i po-
gotowia. Pod smamochodem od-
naleziono pakunek, zachodzi 
podejrzenie, że jest to bomba. Na 
miejscu są też saperzy. Ewakuwano 

okolicznych mieszkancow – na-
pisał Tomasz. Co w tej sprawie 
mają do powiedzenia policjanci? 
– Faktycznie do zdarzenia doszło 
w Błoniu na ul. Jasnej. Około 10.45 
zgłaszający poinformował nas, że 
gdy jechał swoim samochdoem do 
domu zauważył, że ma podpięty ja-
kiś pakunek pod autem. Na miejsce 

dojechał technik kryminalistyki. 
Był również przewodnik z psem. 
Zwierze nie wyczuło materiałów 
wybuchowych. Dojechali również 
pirotechnicy z Samodzielnnego 
Poddodział Atyterrorystycznego 
Policji w Warszawie, którzy za-
bezpieczyli ten pakunek – mówi 
podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja, 

rzecznik prasowy Komendy Powia-
towej Policji dla Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego. – Będziemy 
ustalać ewentualnie co mogło być 
w środku, ze wstępnych ustaleń 
nie wynika żeby był to ładunek 
wybuchowy. Nie można wyklu-
czyć, że było to jakieś urządzenie 
namierzające – dodaje. Ładunek 

zainstalował ktoś umyślnie. – By-
ły ewakuowane cztery osoby z naj-
bliższego otoczenia, z pobliskich 
domów i placu budowy. Pakunek 
musiał być przez kogoś zamonto-
wany, tutaj wykluczamy przypad-
kość taką, że kierowca jechał i coś 
mu się przyczepiło do podwozia 
– podkreśla ofi cer prasowy. [SD]

udostępnienie terenu. Ile? Te-
go nie wiadomo. – Liczymy, że 
sprawa przejścia wyjaśni się jak 
najszybciej. Chcielibyśmy dosto-
sować je do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych i matek z wózkami. 
Mamy przygotowany projekt i za-
bezpieczone środki na ten cel 
– tłumaczy Landowski. Kolejarze 
zapewniają, że zajmą się spra-
wą. – Przejście, o którym mowa 
jest przejściem technologicz-
nym dla pracowników Polskich 
Linii Kolejowych. Nie prowadzi-
my obecnie rozmów dotyczących 
przekazania tego terenu miastu. 
Woda zostanie usunięta możli-
wie jak najszybciej – tłuma-
czy Łukasz Kwasiborski z biura 
prasowego PKP PLK. [JM]



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

Pruszków
ul. Niecała 10/2
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„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

poszukuje kurierów i pojedynczych przewoźników 
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601 333 138       603 962 657

•markizy •moskitiery, 
•rolety antywłamaniowe, 

•rolety materiałowe, 
•żaluzje alu/drewniane, 

•plisy

witrex2@onet.eu
roletywitrex.com.pl

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

 797 705 105
  

  

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

OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy Brwinów informuje, że na tablicach ogłoszeń 
w  budynku Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 
oraz na stronie internetowej www.brwinow.pl, od dnia 22 wrze-
śnia 2017 roku na okres 21 dni, został wywieszony wykaz nieru-
chomości stanowiących własność Gminy Brwinów przeznaczo-
nych do oddania w dzierżawę, użytkowanie.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodar-
ki Nieruchomościami, pok. 204 lub pod nr tel. (22) 738 26 53.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Piastowa informuje, że w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Piastowie przy ul. 11 Listopada 8, 
na tablicy ogłoszeń na I piętrze, w okresie od 19.09.2017 r.  
– 10.10.2017 r. oraz na stronie internetowej www.piastow.pl,  
został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych sta-
nowiących własność Miasta Piastów przeznaczonych do 
zbycia, w drodze zamiany.

CEBULE KWIATOWE 
W SZEROKIM ASORTYMENCIE

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

 
 

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, UL. POGODNA 7

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

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

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

 ► Kontrola dostaw – praca ze skanerem  
w CD w Parzniewie k/Pruszkowa. 
Oferujemy; 
- umowę o pracę po miesięcznym 
okresie próbnym 
- wynagrodzenie 14 zł netto + dodatek 
nocny dla pracowników etatowych. 
Prosimy o kontakt tel.: 608-291-555 

 ► Nova Centrum Edukacyjne w Pruszkowie 
przyjmie do roznoszenia ulotek, 
stawka 13 zł brutto za godzinę. Telefon 
kontaktowy: 794-400-358 

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

 ► 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 

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 

Do wynajęcia lokal handlowo-
usługowy Komorów. Tel.: 501-012-555 

 ► 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 

 ► 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 

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

Dam pracę

ceny netto ogłoszeń za słowo:
2 zł ....... ogłoszenie zwykłe
3 zł ....... ogłoszenie pogrubione
4 zł ....... ogłoszenie w ramce

 ► 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 

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

 ► Szukam NIANI Z ZAMIESZKANIEM,  
Reguły, 508-120-443 

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

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

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

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

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Michałowice ogłasza, że zgodnie z art. 35  
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.)  
w siedzibie Urzędu Gminy w Regułach (05-816 Michało-
wice, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1), na okres 
od dnia 21 września 2017 r. do dnia 11 października 2017 r. 
został wywieszony wykaz nr 5/2017 nieruchomości przezna-
czonych przez Gminę Michałowice do oddania w użyczenie.

MIEJSCE  
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

 ► Hydraulik, 535-872-455

 ► Protezy zębowe 450 zł: 508-357-334 

 ► Studnie tel.: 601-231-836  

Szkolenia BHP – wstępne, okresowe 
694-127-292

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

 ► WYMIANA OPON, 795-569-659 

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

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


