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P R U S Z K Ó W
Budowa kompleksu 
oświatowego  
w pruszkowskiej dzielnicy 
Bąki małymi krokami 
zmierza do finału.  
Zakończenie prac plano- 
wane jest na luty 2018 r. 
Jednak na uruchomienie 
placówki trzeba będzie 
poczekać nieco dłużej. 

B ąki to jedyna dzielni-
ca Pruszkowa, w której 
nie ma placówki edu-
kacyjnej. Dzieci z tego 

regionu uczęszczają do innych 
placówek m.in. Szkoły Podsta-
wowej nr 1 oraz Szkoły Podsta-
wowej nr 9. Część dzieci uczy się 

Szkoła na Bąkach prawie gotowa

trwają. Do zagospodarowania ma-
my jeszcze cały teren wokół kom-
pleksu, ale wszystko idzie zgodnie 
z planem – mówi nam Michał Lan-
dowski, wiceprezydent Pruszkowa. 

Roboty budowlane przy ul. Jarzynowej idą pełną parą
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w Szkole Podstawowej nr 4 w Pia-
stowie. Kłopot w tym, że placówki 
są oddalone od dzielnicy. Dzieci 
albo trzeba dowozić, albo same 
muszą maszerować około 30 mi-
nut do szkoły. 

W ostatnich latach na tere-
nie dzielnicy przybyło nowych 
zabudowań, a co za tym idzie 
zwiększyła się liczba mieszkań-
ców, również tych w wieku szkol-
nym. Szybko okazało się, że szkoła 
w tym rejonie musi powstać i to 
jak najszybciej. 

Po długich przygotowaniach 
w kwietniu 2016 r. na terenie przy 
ul. Jarzynowej wkopano pierw-
szą łopatę pod nowy kompleks 
oświatowy. Powstaje tam żłobek, 
przedszkole i ośmioletnia szkoła 
podstawowa. Termin zakończenia 
prac wyznaczono na luty 2018 r. 

Co dzieje się na terenie budowy 
na pół roku przed zakończeniem 
budowy? – Przedszkole na terenie 
kompleksu oświatowego w dzielni-
cy Bąki jest już praktycznie skoń-
czone. Cały obiekt wygląda bardzo 
ciekawie i atrakcyjnie. Prace nadal 

czytaj więcej na str. 3

Kiedy ciężarówki 
znikną z Grodziska? 
Kłopoty z wydaniem 
zezwolenia na  
budowę obwodnicy
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czytaj więcej na str. 2
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Jeżeli się okaże, że będzie możliwość wydania zezwolenia na budowę, a to też będzie  
się przeciągało to osobiście będę namawiał ludzi do demonstracji, do blokowania dróg, 
do wszystkich niezbędnych działań żeby wymusić przyspieszenie decyzji – Grzegorz Benedykciński, 
burmistrz Grodziska Mazowieckiego o problemach związanych z planowaną budową zachodniej obwodnicy miasta. 

N A D A R Z Y N
Do odkrycia doszło  
pod koniec ubiegłego 
tygodnia. Ludzkie  
szczątki zostały porzucone  
w błocie pod betonowymi 
elementami infrastruktury 
drogowej... Ale drogowcy 
twierdzą, że kości 
zostały odpowiednio 
zabezpieczone.

I nformację o znalezisku 
otrzymaliśmy od czytel-
nika Roberta. – Szczątki 
znalezione w Nadarzynie 

przy ul. Sienkiewicza na te-
renie budowy trasy S8. Leżą 
i nikt się nimi nie interesuje. 
– napisał do nas za pośrednic- 
twem Facebooka.

Skontaktowaliśmy się z Gene-
ralną Dyrekcją Dróg Krajowych 
i Autostrad, by wyjaśnić tę spra-
wę. Spytaliśmy czemu szczątki 
nie zostały należycie zabezpie-
czone oraz czy odpowiednie 

organy zostały powiadomione 
o znalezisku? – Kości ludzkie zo-
stały znalezione podczas wyko-
nywania prac budowlanych przez 
wykonawcę na przejętym terenie 
kościelnym, na którym znajdo-
wał się nieoznaczony cmentarz. 
Nadzór archeologiczny prowa-
dzony przez wykonawcę ro-
bót budowlanych zabezpieczył 
szczątki – odpowiada Małgorza-
ta Tarnowska z GDDKiA. 

To , jak zostały zabezpieczone 
kości widać na zdjęciu. Co cie- 

kawe drogowcy poinformowa-
li nas, że na terenie znaleziska 
przeprowadzono prace arche-
ologiczne, a szczątki zostały 
już pochowane. – Na tym te-
renie prowadzone były wyprze-
dzające prace archeologiczne 
polegające na przebadaniu 
i przeniesieniu kości na obecny 
cmentarz. Pochówek wszyst-
kich szczątków ludzkich do-
konany został 22 września na 
cmentarzu w Nadarzynie – do-
daje Tarnowska. [SD]

Na budowie trasy S8 znaleziono 
ludzkie szczątki
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KP O D KO W A  L E Ś N A 
Podkowa Leśna zmieniła 
się w plan zdjęciowy.  
Na ul. Lilpopa filmowcy 
kręcą sceny do serialu 
„Wojenne dziewczyny”.

M iasto z uwagi na  
zabytkowy charak-
ter często zmie- 
nia się w plan fil-

mowy. Tym razem w Podkowie 
pojawiła się ekipa popularnego 
serialu, który w marcu tego roku 
zadebiutował w Telewizji Polskiej, 
a jego reżyserem jest Michał 
Rogalski. „Wojenne dziewczy-
ny” przenoszą nas do czasów  
II wojny światowej, główny-
mi bohaterkami są trzy młode 
kobiety: Ewka, Irka i Marysia. 
– Każda z nich pochodzi z in-
nego środowiska a ich losy łączą 
się w okupowanej Warszawie. 
W realizacji możemy znaleźć nie 
tylko nasze znajome krajobrazy, 
ale i wnętrza przedwojennych 

podkowiańskich willi – opisuje 
na swoim blogu burmistrz Pod-
kowy Artur Tusiński.

Jak wyjaśnia włodarz wy-
konywanie zdjęć na terenie 
gminy przynosi zyski. – Pro-
mocja poprzez film jest jedną 
z najefektywniejszych w dzi-
siejszych czasach. Współpraca 
miasta z branżą filmową ukła- 

da się dobrze. Filmowcy po-
noszą opłatę za zajęcia pasa  
drogowego, co w skali roku jest  
dodatkowym zastrzykiem fi-
nansowym dla Podkowy.  
Koszty eksploatacyjne związa- 
ne z realizacją zdjęć i koszty 
obsługi planu pokrywane są  
przez producenta – podaje Ar-
tur Tusiński. [SD]

W Podkowie kręcą  
„Wojenne dziewczyny”
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Skoro wszystko idzie zgodnie 
z planem to czy jest szansa na 
uruchomienie placówki po zi-
mowych feriach? Okazuje się, 
że nie jest to takie proste. Bu-
dynek oczywiście będzie gotowy, 
ale pozostają jeszcze czasochłon-
ne procedury związane z po-
walaniem placówki, wyborem 
dyrektora oraz zatrudnieniem 
kadry. – Problem polega na tym 
że musimy mieć akt założyciel-
ski szkoły, przedszkola czy też 
zespołu przedszkolno-przed-
szkolnego. Oddzielnie musi-
my powołać żłobek, ponieważ 
podlega on pod innego mini-
stra. Tutaj sprawa jest otwarta 
– tłumaczy Michał Landowski, 
wiceprezydent Pruszkowa. 

Z powołaniem szkoły do życia 
władze miasta nie chcą jednak 
czekać do zakończenia budo-
wy. – Wystąpiliśmy do kuratora 
oświaty, by możliwie jak najszyb-
ciej powołać dyrektora zespołu 
szkolno-przedszkolnego. Sama  
procedura naboru kandydatów, 
przeprowadzanie konkursu, spo-
tkania z kandydatami i rozmowy 
trwają łącznie około dwóch mie-
sięcy. To są kwestie procedural-
ne: niczego tu nie przyspieszymy 
– podkreśla Michał Landowski. 
– Po wyborze dyrektora docho-
dzi również nabór kadry i pra-
cowników, a to będziemy musieli 
robić już według nowych wytycz-
nych, które mają zacząć obo-
wiązywać od przyszłego roku. 

duże przestronne hole, specjalnie 
przygotowane sale dydaktyczne. 
Zależy nam na tym by szkoła nie 
była wielka, ale żeby miała nie- 
powtarzalny klimat – dodaje.

Obiekt dla wszystkich
Uzupełnieniem kompleksu bę-
dzie zaplecze sportowe na ze-
wnątrz obiektów. Przy szkole 
powstaną dwa boiska sportowe 
z syntetyczną nawierzchnią, po-
jawią się również murki oporo-
we, schodki i rampy. Z obiektów 
sportowych będą mogli korzystać  
nie tylko uczniowie, ale i oko- 
liczni mieszkańcy. 

Kompleks oświatowy na Bą-
kach ma również pełnić funkcję 
miejscowego ośrodka kultury. 
Dziś w dzielnicy nie ma nawet 
miejsca na zorganizowanie są-
siedzkiego pikniku, nie mówiąc 
już o innych wydarzeniach. Sa-
la gimnastyczna w szkole zosta-
ła zaprojektowana tak, by można 
się było do niej dostać oddziel-
nym wejściem. 

Dlatego uruchomienie szko-
ły nie nastąpi przed 1 wrześ- 
nia 2018 r. – zaznacza.

Landowski: – Wcześniej być 
może uda się uruchomić jedy-
nie żłobek, ale jest jeszcze zbyt 
wcześnie by rozmawiać o kon-
kretnym terminie.

Pierwsi uczniowie już są
Choć kompleks oświatowy w dziel-
nicy Bąki jeszcze nie funkcjonu-
je to ma już pierwszych uczniów. 
I nie chodzi tu wcale o najmłod-
sze roczniki, które do szkoły pój-
dą właśnie od 1 września 2018 r. 
– W Szkole Podstawowej nr 9 ma-
my już wydzielone klasy, które zo-
stały wytypowane do przeniesienia 
do nowej szkoły. Mamy również 
informacje ile dzieci uczęszcza 
do szkoły w Piastowie. Chcemy 
zachęcić rodziców, by przenie-
śli swoje dzieci do naszej szkoły 
– mówi nam Michał Landowski. 
– Szkoła na Bąkach będzie mia-
ła nieco inny styl niż placów-
ki w okolicy. Zaprojektowaliśmy 

dokończenie ze str. 1

P R U S Z K Ó W 
Wiele wskazuje na 
to, że uruchomienie 
wypożyczalni miejskich 
rowerów było strzałem  
w dziesiątkę. System 
działa od niespełna 
miesiąca, a już cieszy się 
ogromnym powodzeniem 
wśród mieszkańców. 

P ruszkowianie od kilku 
lat czekali na stworze-
nie na terenie miasta 
sieci wypożyczalni ro-

werowych. Długie oczekiwanie 
nie poszło jednak na marne. 
Na początku września na tere-
nie miasta uruchomiono pięć 
stacji rowerowych (dziś działa 
ich już sześć). Postanowiliśmy 
sprawdzić, czy Pruszkowski Ro-
wer Miejski (PRM) cieszy się po-
wodzeniem. Okazuje się, że tak.  
– Mamy już pierwsze sygnały 
od mieszkańców. Generalnie są 
bardzo zadowoleni, ale są rów-
nież pewnie kwestie, które na-
leży ulepszyć – poinformował 
nas Michał Landowski, wice-
prezydent Pruszkowa. – Opi-
nie mieszkańców są pozytywne. 
W pogodne dni stacje są puste, 
bo rowery są w użytku. Trudno 
jednak mówić o statystykach. Te 
będziemy mieli dopiero w listo-
padzie po zakończeniu pilota-
żu – dodaje. 

Warto dodać, że wśród 48 rowe-
rów jakie mają do swojej dyspo-
zycji mieszkańcy są dwa tandemy 
i dwa rowerki dziecięce. – Tande-
my przy pierwszym rzucie cieszyły 
się ogromnym zainteresowaniem, 
teraz nieco zmalało. Powodzeniem 

cieszą się również rowery dzie-
cięce. W przyszłym roku posta-
wimy nacisk właśnie na te rowery 
– podkreśla Landowski. 

Pierwsze statystyki pokazują, 
że rowery najczęściej wypoży-
czają osoby z przedziału wieko-
wego 30-50 lat. – Te dane nie są 
do końca dokładne. To wszyst-
ko ze względu na fakt, że jedna 
osoba może wypożyczyć na-
raz aż cztery rowery. Dzięki te-
mu wystarczy jedno konto dla 
czteroosobowej rodziny – za-
znacza Landowski.

Dziś wiadomo już, że w przy-
szłym roku na terenie miasta po-
jawią się kolejne stacje rowerowe. 
Pruszkowscy włodarze nadal cze-
kają na propozycje lokalizacji dla 
nowych stacji oraz ogólne uwagi 
dotyczące systemu. Landowski: – 
Mieszkańcy proszą o ustawienie 
stacji przy PKP Pruszków. Jest też 
parę uwag dotyczących działania 
aplikacji. Natomiast uwagi doty-
czące stanu rowerów należy zgła-
szać bezpośrednio do operatora 
systemu, czyli firmy Nextbike. Ten 

ma obowiązek wymiany lub na-
prawy wadliwego roweru. 

Trwają również rozmowy doty-
czące porozumień między gmina-
mi, tak by systemy w okolicy były 
w pełni kompatybilne. – Gene-
ralnie systemy są kompatybilne. 
Teoretycznie możemy odsta-
wić pruszkowski rower na stacji 
w gminie Michałowice. Jedno-
ślad wepnie się w boks, ale opłata 
dla mieszkańca nadal będzie na-
liczana. Właśnie te kwestie musimy 
uregulować, chodzi o kwestie roz-
liczeń – zaznacza wiceprezydent 
Pruszkowa. – Chcemy, by po zi-
mie system wystartował już w pełni 
kompatybilny z systemami w Mi-
chałowicach, Grodzisku i Warsza-
wie. Tak żeby na początku nowego 
sezonu wszystko już działało. W ko-
lejnych latach chcemy rozwijać ten 
system – podkreśla.

Przypomnijmy. Za pierwsze 20 
minut jazdy PRM nie trzeba płacić 
pierwsza, druga i trzecia godzina 
kosztują po 1 zł. Czwarta i każ-
da kolejna godzina wypożyczenia 
to koszt po 5 zł za godzinę. [AS]

Pruszkowski Rower Miejski  
ma wzięcie
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Szkoła na Bąkach 
prawie gotowa

Prace przy Jarzynowej idą pełną parą
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4000km – tyle wynosi trasa, którą pokonują policjanci 
dla kolegi Marcina z Rzeszowa chorującego na 

nowotwór. W dzieło pomocy włączył się również funkcjonariusz 
z Grodziska Mazowieckiego asp. sztab. Jacek Spławiszewski. 4000km

MIEJSCE  
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ Seweryn Dębiński 

G R O D Z I S K  M A Z .
Wniosek o wydanie ZRID-u 
na budowę zachodniej 
obwodnicy Grodziska 
Mazowieckiego utknął  
w urzędzie wojewódzkim. 
Burmistrz stracił cierpliwość 
i zapowiada „twarde 
zawody” w tej sprawie.

B atalia o budowę za-
chodniej obwodnicy 
Grodziska Mazowiec-
kiego trwa od kilku-

nastu lat. A przypomnijmy, że 
chodzi tutaj o odcinek drogi od 
węzła autostradowego A2 do drogi 
wojewódzkiej nr 579 w miejscowo-
ści Kałęczyn. Choć do rozpoczę-
cia inwestycji nigdy wcześniej 
nie było tak blisko jak jest te-
raz, to wciąż pojawiają się pro-
blemy. Od wielu miesięcy trwają 
starania o uzyskanie zezwolenia 
ZRID-owskiego, a tylko tego po-
trzeba, by ogłosić przetarg. Gmi-
na zamierza wynająć kancelarię 
prawniczą, która zajmie się kwe-
stiami formalnymi i wyszukiwa-
niem nieprawidłowości.

– Chcę zatrudnić kancela-
rię adwokacką, która będzie 
zajmowała się wyszukiwaniem 
wszystkich zjawisk mających na 
celu opóźnienie budowy obwod-
nicy. Jeżeli miałyby one znamiona 
świadomego działania przeciw-
ko naszej społeczności lub były-
by przestępstwami urzędniczymi 
polegającymi na tym, że urzęd-
nicy zbyt długo rozpatrują różne 
sprawy, albo ktoś działa w spo-
sób wyrafinowany na szkodę ludzi 
w naszym mieście to chciałbym 
żeby ta kancelaria wytaczała 
procesy wszystkim działającym 
w sposób uniemożliwiający reali-
zację tego zadania, oczekiwanego 
przez ludzi i dzisiaj wyrażanego 

już w formie żądań, a nie oczeki-
wań. Jednocześnie chcę powie-
dzieć, że ujawnię cały proces 
postępowania. Zwróciliśmy 
się do wszystkich urzędów że-
by przekazały nam te odwo-
łania i konkretne dane, kiedy 
np. z urzędu marszałkowskiego 
wypłynął dokument, kiedy on 
wpłynął do urzędu wojewódz-
kiego itd. Ta kancelaria wszyst-
ko to będzie przeglądała i na tej 
podstawie będziemy występować 
do sądów, oczekując odszkodo-
wań i ukarania ludzi którzy dzia-
łają na niekorzyść tej społeczności. 
Idziemy na wojnę, nie mamy już 
innego wyjścia – mówił 27 wrze-
śnia podczas sesji rady gminy bur-
mistrz Grodziska Mazowieckiego  
Grzegorz Benedykciński.

Jak wyjaśniał włodarz od-
powiednie dokumenty „leżą” 
w urzędzie wojewódzkim od lu-
tego tego roku. Wszystko ma się 
przedłużać w związku z długim 
procedowaniem odwołań osób 
posiadających działki w pasie 
planowanej obwodnicy. I jeżeli 
to się nie zmieni, to burmistrz 
będzie nawoływał mieszkań-
ców do protestów. – Szanujemy 
to, że ludzie mogą się odwoły-
wać. Ale nie będziemy szanować 
tego, że ktoś się odwołuje i ten 

proces trwa zamiast dwa mie-
siące, to pół roku. Ktoś zgłasza 
wniosek, jest jakaś prosta spra-
wa, która nie wymaga specjalnych 
badań czy jakiś analiz, a odpo-
wiedź urzędników przeciąga się 
przez pół roku... Do tego nie mo-
żemy już dalej dopuszczać. Je-
żeli ta inwestycja nie zaistnieje 
w ciągu kilku miesięcy straci-
my 160 mln zł, które są zagwa-
rantowane w środkach unijnych 
i mają określony czas. Jeżeli się 
okaże, że będzie możliwość wy-
dania zezwolenia na budowę, a to 
też będzie się przeciągało to oso-
biście będę namawiał ludzi do 
demonstracji, do blokowania 
dróg, do wszystkich niezbęd-
nych działań żeby wymusić przy-
spieszenie decyzji – podkreślał 
burmistrz Benedykciński. 

Gmina wystąpiła z wnioskiem 
do marszałka o zamknięcie ru-
chu tranzytowego przez Grodzisk 
do momentu wybudowania ob-
wodnicy. Jeżeli zostanie on ne-
gatywnie rozpatrzony burmistrz 
zwróci się do rady miasta, sta-
rostwa i mieszkańców, zostaną 
zebrane podpisy i ponownie po-
jawi się wniosek o zakaz wjazdu 
dla tirów. – Jeśli to nie da efek-
tów to będzie trzeba zrobić tak, 
żeby samochody nie mogły wje-
chać. Nie mamy innego wyjścia. 
To jest nasza ojczyzna. Musimy 
ją ratować, musimy o nią zabie-
gać i wyłapać wszystko co prze-
szkadza nam w realizacji tego 
przedsięwzięcia, które jest nie-
zbędne dla tego miasta i gminy 
– mówił włodarz podczas sesji 
rady. – Wiemy, że ludzie nie są 
w stanie zrozumieć, co to jest, że 
tyle lat i nie można takiej drogi 
zbudować. I ja też przestaje ro-
zumieć. Jak patrze na to wszyst-
ko, to myślę, o co tu chodzi? 
Jest projekt, wytyczone tereny,  
wszystko... – dodawał.
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„Idziemy na wojnę, nie 
mamy wyjścia”
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Alkohol, agresja, awantura... Takie po-
łączenie niejednokrotnie kończy się 
tragicznie. 23 września w Piastowie 
doszło do dramatycznego zdarzenia. 
W jednym z mieszkań pijany mężczy-
zna zaatakował nożem swoją żonę. 
Informację o tej sytuacji otrzymali-
śmy drogą mailową. – W bloku przy 

ul. Kosewskiego w Piastowie sąsiad 
pchnął nożem swoją żonę – napisała 
czytelniczka. Na miejscu interwenio-
wała policja. Sytuacja wyglądała nie-
zwykle niebezpiecznie, kobieta została 
przewieziona do szpitala. – Zdarze-
nie miało miejsce około godz. 18.00. 
Podczas kłótni domowej 38-letni 

nietrzeźwy mężczyzna ostrym narzę-
dziem dokonał obrażeń ciała u żony. 
Kobieta znajduje się w szpitalu, ale co 
ważne jej życiu nie zagraża niebezpie-
czeństwo. Natomiast jej mąż został za-
trzymany – mówi podkom. Karolina 
Kańka, rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie. [SD] 
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 Seweryn Dębiński 

R E G I O N 
Wszystko przez nadmierny 
hałas jaki powodują 
samoloty latające nad 
powiatem pruszkowskim. 
Gminy wraz ze starostwem 
domagają się przesunięcia 
tras lotów obsługiwanych 
przez Port Lotniczy 
Warszawa-Okręcie  
im. Fryderyka Chopina  
znad intensywnej zabudowy 
mieszkaniowej. W tej sprawie 
powstało stosowne  
pismo, które trafiło także  
do naszej redakcji.

Nasilenie ruchu lotni- 
czego m.in. nad Prusz- 
kowem, Michałowica-
mi, Piastowem, Brwi-

nowem nastąpiło w 2015 r. Nad 
wymienionymi gminami, któ-
re zamieszkuje ok. 130 tys. osób, 
przebiegają korytarze startowe 
z pasa nr 29 Lotniska im. F. Cho-
pina. A przecież jest to największe 
skupisko intensywnej zabudowy 
w aglomeracji podwarszawskiej. 
Ponadto w Pruszkowie znajduje 
się szpital opieki psychiatrycznej, 
czyli Mazowieckie Specjalistyczne 

Centrum Zdrowia im. prof. Ja-
na Mazurkiewicza, i nie trzeba 
przekonywać, że obiekt ten wy-
maga szczególnej ochrony oraz 
uwagi... Zbyt intensywne loty  
mogą uniemożliwić właściwą  
terapię chorych.

Władze wspomnianych wcze-
śniej gmin oraz starostwa prusz-
kowskiego postanowiły zająć 
stanowisko w sprawie uciążli-
wych lotów i stworzyły doku-
menty, które do wglądu otrzymali 
m.in. Minister Infrastruktury 
i Budownictwa, prezes Urzędu 
Lotnictwa Cywilnego, marszałek, 
wojewoda, a także dyrektor Lot-
niska im. F. Chopina. Włodarze 

postawili sprawę jasno. – Żąda-
my przesunięcia tras komunikacji 
powietrznej znad terenów inten-
sywnej zabudowy mieszkaniowej 
nad obszary o mniejszej gęsto-
ści zaludnienia (okolice Duchnic 
i Konotopy) – napisano. 

Według władz samorządo-
wych optymalnym rozwiąza-
niem dla korytarza wylotowego 
z pasa nr 29 byłoby skierowanie 
samolotów w linii prostej nad tra-
sę S2 – południową obwodnicę 
Warszawy. Jak argumentują nie 
istnieje tam zabudowa wyróż-
niająca się większymi osiedlami 
mieszkaniowymi, w dużej mie-
rze są tam niezabudowane tereny 

rolnicze. – Pas ten, znajduje się 
w całości na terenie obecnego 
Obszaru Ograniczonego Użyt-
kowania (OOU) i właśnie do nie-
go doprowadzają przewidziane 
w OOU tzw. Strefy Z1 i Z2, ozna-
czające poszczególne zwiększone 
zakresy ograniczonego użytko-
wania (nie są one natomiast prze-
widziane w zatoce OOU sięgającej 
w kierunku Pruszkowa) – czyta-
my w stanowisku władz. 

Wyloty skierowane proponowa-
nym przez włodarzy korytarzem 
tylko nieznacznie wydłużyłyby tra-
sę lotów, od 2 do 4 km. 

Warszawskie lotnisko jest 
największe w Polsce, obsługuje  
38 proc. ruchu pasażerskiego w na-
szym kraju. Szacuje się, że w 2017 r. 
obsłuży 14 mln pasażerów,  
a w ubiegłym było to 12,8 mln 
osób. Wiceminister Infrastruktury  
i Budownictwa Jerzy Szmit oświad-
czył, że port lotniczy na Okęciu  
musi zwiększyć swoją przepu-
stowość oraz podkreślił, że pod- 
niebny ruch w Polsce może wzros- 
nąć nawet dwukrotnie. Również  
Urząd Lotnictwa Cywilnego 
uważa, że ruch lotniczy rośnie  
szybciej niż zakładano. Według  
prognoz w 2030 r. porty mogą  
obsłużyć nawet 60 mln pasażerów!
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Chcą przesunięcia tras samolotów
R U S I E C

Do nietypowego 
wydarzenia dojdzie  
w Ruścu. 1 października 
w szkole podstawowej 
przy ul. Osiedlowej 
odbędzie się turniej 
badmintona o puchar 
wójta gminy Nadarzyn,  
w którym zagrają 
pacjenci po 
transplantacji, lekarze 
oraz ich przyjaciele.

N iejednokrotnie le-
karze zmuszeni są 
przekazać pacjen-
tom informacje 

o chorobie. Bywa, że do ura-
towania życia potrzebny jest 
konkretny organ. Wtedy trwa-
ją poszukiwania dawcy, a na-
stępnie niezwykle ważna jest 
rola transplantologa. O tych 
trudnych doświadczeniach i nie 
tylko będzie można porozma-
wiać 1 października w Ruścu.  – 
Dzięki uprzejmości wójta gminy 
Nadarzyn mamy okazję zorga-
nizować rodzinny piknik z oka-
zji dnia donacji, który obchodzi 
się mniej więcej w tym okresie 
w całej Europie. Tutaj obchodzi-
my go pod hasłem „Mazowiecki 

Dzień Donacji i Transplantacji” 
1 października od godz. 10.00 
– mówi Maciej Kosieradz-
ki, kierownik Kliniki Chirur-
gii Ogólnej i Transplantacyjnej  
w Szpitalu Klinicznym Dzie- 
ciątka Jezus w Warszawie.

Piknik to znakomita okazja  
do zabawy, ale i troski o zdro-
wie. O 13.45 zaplanowano spot- 
kanie ze specjalistami medy-
cyny transplantacyjnej oraz 
z pacjentami po transplan-
tacji. – Będzie można wyko-
nać sobie badanie w kierunku 
nosicielstwa wirusa zapalenia 
wątroby typu C. Piknik to oka-
zja do rozmowy z ekspertami 
o dowolnych rzeczach z za-
kresu zdrowia – podaje Ma-
ciej Kosieradzki. Wspomniane 
badanie będzie można wykonać  
od 10.10 do 11.30.

Niezwykle ciekawie zapo-
wiada się turniej badminto-
na, który rozpocznie się o 11.45. 
Na placu boju pojawią się leka-
rze, ekipa ich przyjaciół i pa-
cjenci. Turniej poprzedzi mecz 
pokazowy reprezentacji Pols- 
ki w badmintona.

Gośćmi specjalnymi pikni-
ku będą: Artur Barciś, Michał 
Figurski i Andrzej Pieńko. [JM]

Lekarze zagrają mecz z... 
pacjentami

B R W I N Ó W
W godzinach porannych 
pasażerowie z Brwinowa 
mogą korzystać z autobusów 
ZBA, które poruszają  
się autostradą. Nie 
wszystkim odpowiadają 
jednak godziny kursów.

P asażerowie podkreśla-
ją, że dzięki ZBA moż-
na uniknąć porannych 
korków w Pruszkowie. 

Jednak nie wszystko wygląda tak 
kolorowo. – Po wielu prośbach 
wprowadzono trzy kursy rano 
autostradą, ale chyba ktoś nie 
do końca to przemyślał.... Dla-
czego są w tak dziwnych godzi-
nach? Zazwyczaj pracę zaczyna 
się o 7, 8 lub 9, żadnego z nich 
nie da się wykorzystać aby zdą-
żyć. Do tego przydałby się kurs 
o 8.04 i 8.14 autostradowy dla 

rodziców, którzy odprowadza-
ją dzieci na 8 do szkoły – napi-
sał do nas Bartosz.

Koleje Mazowieckie zwracają 
uwagę, że rozkład powstał  w wy-
niku konsultacji z urzędem gmi-
ny Brwinów. Zwiększenie liczby 
kursów jest możliwe, ale głównym 
determinantem jest liczba pasa-
żerów. Autobusy ZBA nie zawsze 
są jednak zapełnione. – Poranne 
kursy pomiędzy Warszawą i Brwi-
nowem oraz co trzeci kurs przy-
spieszony trasą przez autostradę 
zostały opracowane na podstawie 
obserwacji i konsultacji z władza-
mi miasta Brwinów. Ewentualne 
uzupełnienie porannych auto-
busów ZBA jest uzależnione od 
wyników obserwacji zapełnienia 
autobusów linii ZBA kursujących 
obecnie. Z dotychczasowych ob-
serwacji wynika, że autobusy li-
nii ZBA w kierunku Warszawy 

zabierają około 40 – 50 podróż-
nych. Posiadają więc pewien, 
niewykorzystany w tym wa-
riancie trasy potencjał przewo-
zowy – dysponowane na rzecz 
KM autobusy niskopodłogo-
we umożliwiają przewóz około 
80 – 85 osób, w tym 40 – 41 na 
miejscach siedzących – wyjaśnia 
Donata Nowakowska, rzecznik 
prasowy Kolei Mazowieckich.

Co istotne, przewoźnik przy-
gotowany jest na zmianę sytu-
acji. – Nie wykluczamy jednak, że 
pewne zmiany, np. większa licz-
ba podróżnych może przynieść 
październik,  co wiąże się z roz-
poczęciem roku akademickiego. 
W przypadku wzrostu frekwencji 
pasażerów w autobusach linii ZBA 
podjęte zostaną działania w kie-
runku dołożenia kolejnych kur-
sów przyśpieszonych – zaznacza 
Donata Nowakowska. [JM]

Nieodpowiednie godziny 
porannych kursów ZBA? P R U S Z K Ó W

Z myślą o autobusowej 
komunikacji zastępczej 
powstał przystanek 
Kościuszki 04 w Pruszkowie, 
a wraz z nim problem 
– kierowcy zatrzymują się  
w miejscu przeznaczonym 
pod punkt przesiadkowy 
dla pasażerów. 

W tej sprawie napi-
sało do nas wie-
lu czytelników. 
Skarżą się, że kie-

rowcy parkują w rejonie przystan-
ku Kościuszki 04, a tym samym 
utrudniają im wsiadanie i wysia-
danie z autobusów. Na nic zdają się 
bardzo dobrze widoczne znaki po-
ziome oraz pionowe. Warto wspo-
mnieć, że do niedawna na tym 
krótkim odcinku funkcjonował 
parking, jednak wraz z wprowa-
dzeniem komunikacji zastępczej 
wszystko uległo zmianie. 

Straż miejska interweniu-
je w tej sprawie każdego dnia. 

– Interwencje podejmowane są 
codziennie w stosunku do kie-
rowców, którzy naruszają dwa 
przepisy odnośnie znaku zatrzy-
mywania się i postoju w odle-
głości mniejszej niż 15 m od 
słupka wyznaczającego przysta-
nek komunikacji – mówi Marcin 
Chodkiewicz, kierownik sekcji 
wykroczeń w pruszkowskiej 
straży miejskiej. – Oznakowanie 
jest prawidłowe i naszym zda-
niem wystarczające. Ustawiony 
jest znak zakazu zatrzymywania 
się, wykonano oznakowanie po-
ziome na jezdni, które wyznacza 

odległość 15 m w jedną i w dru-
gą stronę od słupka przystanku 
autobusowe. Kierowcy muszą 
zwracać większą uwagę w tym 
miejscu – dodaje.

Jakie kary grożą za te wykro-
czenia? – Za parkowanie grozi 
100 zł i 1 punkt karny. Natomiast 
jest tam też chodnik i jeśli kie-
rowca wyjedzie dalej niż miej-
sce wyznaczone do przejścia dla 
pieszych, czyli ustawowe 1,5 m 
to popełnia drugie wykroczenie 
i wtedy mandat może wynieść 
200 zł i 2 punkty karne – odpo-
wiada Chodkiewicz. [SD]

Kierowcy parkują na przystanku
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 Anna Sołtysiak 

R E G I O N 
Marzenia o stworzeniu 
w naszej okolicy miejsca 
pełnego wodnych 
rozrywek zaczynają się 
materializować.  
Trwająca od pięciu 
miesięcy inwestycja  
nabiera tempa.

W niewielkiej miej- 
scowości Wręcza  
pod Mszczono-
wem powstaje 

Suntago Wodny Świat. To pierw-
szy element kompleksu Park of 
Poland, który ma być najwięk-
szym parkiem wodnym w Euro-
pie Środkowo-Wschodniej.

Pierwsza łopata na terenie 
Park of Poland została wbita 
pięć miesięcy temu. Początko-
wo na terenie budowy drążono 
wielki wykop. Inwestycja nabie-
ra jednak kształtów. Na ukończe-
niu jest już część prac ziemnych 
przy basenach, a wkrótce teren 

Park wodny nabiera kształtów
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budowy się poszerzy. Jest tak-
że zgoda na realizację drogi do-
jazdowej do parku wodnego. 
Praktycznie gotowa jest już in-
stalacja podposadzkowa. Trwa-
ją również prace nad projektami 
przyłączeń do instalacji gazowej 
i elektrycznej. Przyłącza zosta-
ną wykonane w przyszłym roku.  
– Nad budową we Wręczy w naj-
bliższym czasie górować będzie 
drugi już żuraw, co oznacza roz-
poczęcie prac żelbetowych w ko-
lejnej części obiektu. Docelowo 

w tym miejscu powstaną szat-
nie, w których znajdzie się aż  
8 tys. szafek dla gości – mówi  
Marcin Grabowski, Project Ma- 
nager Park of Poland.

Park wodny to nie jedyna in-
westycja w tym regionie. – Z in-
formacji jakie mamy wynika, że 
gminy planują przetarg na re-
alizację drogi w okresie zimo-
wym, a już na wiosnę zaczną jej 
realizację – podaje Marcin Gra-
bowski, Project Manager Park of 
Poland. Chodzi tu o połączenie 

drogi krajowej nr 50 od ronda 
Słabomierz do działki, na której 
powstaje park wodny.

Przypomnijmy. Inwestycja re-
alizowana przez firmę Global City 
Holdings ma być gotowa w ciągu 
dwóch lat. Jej wykonanie będzie 
kosztować przeszło 150 mln eu-
ro. W parku wodnym pracę znaj-
dzie blisko 600 osób.

Jakie atrakcje będą czekać na 
użytkowników gigantycznego 
aquaparku? W obiekcie zaplano-
wano dwadzieścia cztery zjeż-
dżalnie, łaźnie termalne, baseny 
mineralne, kompleks spa oraz 
ponad dziesięć różnego rodzaju 
saun. Jednymi z głównych atrakcji 
parku wodnego będą 24 zjeżdżal-
nie o łącznej długości aż 3,2 km. 
Największa z nich będzie miała 
320 m i będzie to najdłuższa taka 
atrakcja w Europie. W linii pro-
stej to wielkość zbliżona do pa-
ryskiej wieży Eiffla.

Elementy konstrukcyjne zjeż-
dżalni jeszcze w tym roku mają 
przyjechać do Wręczy. Ma je do-
starczyć 140 tirów.

G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K IP R U S Z K Ó W
26 września w Parku Kościuszki za-
ginęła 9-latka. Do działania przystą-
pili policjanci i bliscy dziewczynki.  
– W Parku Sokoła trwają poszuki-
wania dziewczynki 9-lat. Zaginęła na 
placu zabaw, może ktoś widział co się 
stało. Podajcie dalej – taka informacja 
szybko zaczęła krążyć w internecie. 

Również do naszej redakcji zgłosiło 
się wiele osób z prośbą o wyjaśnie-
nie sprawy. Okazuje się, że dziew-
czynce nic się nie stało. – Faktycznie  
26 września około 18.20 otrzyma-
liśmy zawiadomienie od ojca dziec-
ka. Mężczyzna tłumaczył, że wyszedł 
z córką do parku i po chwili stracił ją 

z oczu. Poprosił o pomoc w poszuki-
waniach – podała podkom. Karolina 
Kańka, rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie. 
– Funkcjonariusze szukali jej przez 
około godzinę. Okazało się, że dziew-
czynka sama wróciła do domu. Nic się 
jej nie stało – dodaje. [AS] 

Wieczorne  
poszukiwania 9-latki

Suntago Wodny Świat w liczbach:
zjeżdżalnie wodne, razem ponad 3 km

długość najdłuższej zjeżdżalni  
w Europie

tyle w jednym dniu zmieści się  
osób w Suntago Wodny Świat

bezpłatnych miejsc parkingowych,

różnego rodzaju saun

powierzchnia budowlana obiektu

powierzchnia działki na której  
powstanie Suntago Wodny Świat

powierzchnia ogrodu przylegającego  
do basenu

 całkowita powierzchnia basenów

powierzchnia największego  
basenu krytego

prawdziwych palm na terenie ogrodu

restauracji oraz 4 bary przy basenach

24

320 m 

15 000 

2 500 
10  
67 000 mkw. 

20 ha 

20 000 mkw.  

3 500 mkw. 

1 000 mkw. 

700  
5  
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Uznana marka to gwarancja jakości  
i zadowolenia. Chyba, że... No wła-
śnie – jeśli w ostatnim czasie odwie-
dziliście jedno z centrów handlowych 
w powiecie piaseczyńskim i skusiliście 
się tam na zakup markowego zegarka, 
to może się on okazać chińską pod-
róbką. Funkcjonariusze z wydziału do 

walki z przestępczością gospodarczą 
i korupcją z piaseczyńskiej komendy 
mają się czym pochwalić. Policjanci  
w jednym z centrów handlowych w sa-
lonie sprzedającym biżuterię znaleźli 
podróbki warte aż 4 mln zł. Munduro-
wi wytypowali salon w trakcie pracy 
operacyjnej. Po dotarciu na miejsce  

i sprawdzeniu towaru okazało się, że 
sprzedawane w nim zegarki są pod-
róbkami. Łącznie zarekwirowano aż 
6 190 zegarków o łącznej wartości 
4 mln zł. Wszystkie przedmioty zo-
stały wyprodukowane w Chinach,  
a z markowymi producentami nie 
miały nic wspólnego. [AS] 

Sprzedawali  
podrobione zegarki

Wyimek 70 znaków...

B R W I N Ó W
Telefony komórkowe, sprzęt 
elektryczny i gospodarczy 
– padły łupem 36-latka 
i 39-latka z Brwinowa. 
Obaj wpadli po włamaniu 
do jednej z firm, ale to 
był dopiero początek ich 
kłopotów z prawem. Za inne 
włamania zatrzymano  
też 24-latkę, działającą 
wspólnie z mężczyznami.

D o włamania do fir-
my znajdującej się 
na terenie Brwino-
wa doszło na począt-

ku września. Nieznani sprawcy 
ukradli: telefony komórkowe, 
karty telefoniczne, sprzęt gospo-
darczy i elektryczny. Co ciekawe 
jeszcze tego samego dnia poli-
cjanci ujawnili na posesji obok 
volkswagena, którego skradzio-
no w Warszawie. A co znajdowało 
się w jego wnętrzu? Dokumenty 
dwóch osób...

– Całą sprawą zajęli się brwi-
nowscy kryminalni, którzy wy-
typowali, a następnie zatrzymali 
cztery osoby, w tym jedną kobie-
tę. Ustalili, że dwóch mężczyzn 
39-latek i 36-latek wspólnie wła-
mali się do firmy, a w jej pobli-
żu pozostawili skradzionego 
volkswagena – wyjaśnia pod-
kom. Karolina Kańka, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie. – Policjanci 

podczas przeszukania miejsc 
zamieszkania u zatrzymanych 
ujawnili i zabezpieczyli między 
innymi pocięte i przygotowane 

do transportu elementy skra-
dzionego na terenie Brwinowa 
samochodu marki suzuki, radia 
samochodowe, elektronarzędzia, 
a także środki odurzające – in-
formuje policjantka.

Jakby tego było mało krymi-
nalni ustalili, że 36-latek wspól-
nie z zatrzymaną kobietą dokonali 
kilku włamań do aut i budynków 
gospodarczych na terenie Warsza-
wy i Grodziska Mazowieckiego. 
Wszyscy podejrzani usłyszeli już 
zarzuty. – 36-latek usłyszał siedem 
zarzutów kradzieży z włamaniem, 
paserstwa i posiadania środków 
odurzających. Drugiemu z zatrzy-
manych, 39-latkowi, przedstawio-
no trzy zarzuty. Na wniosek policji 
i prokuratury sąd zastosował wo-
bec mężczyzn tymczasowy areszt 
na okres trzech miesięcy. Zatrzy-
mana 24-latka usłyszała trzy za-
rzuty kradzieży z włamaniem, do 
których się przyznała. Natomiast 
trzeci zatrzymany mężczyzna zo-
stał przesłuchany w charakterze 
świadka i zwolniony – podaje pod-
kom. Karolina Kańka.

Za przestępstwo kradzieży 
z włamaniem grozi kara do 10 
lat więzienia. [SD]

Mają na swoim koncie wiele 
włamań i kradzieży
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Aby powstała nowa świetlica najpierw 
będzie trzeba rozebrać istniejącą.  
Na jej miejscu powstanie nowy budynek 
o konstrukcji stalowej, spełniający 
nowoczesne standardy.

 Seweryn Dębiński 

O PA C Z - K O L O N I A 
Gmina Michałowice 
zamierza wybudować 
zupełnie nową świetlicę 
wiejską w Opaczy- 
-Kolonii. Przetarg został 
już ogłoszony, a tym 
samym rozpoczęły się 
poszukiwania wykonawcy 
dla tego zadania.  
Jakie założenia  
zawarto w projekcie?  
Sprawdźcie poniżej.

A by powstała nowa 
świetlica najpierw 
będzie trzeba roze-
brać istniejącą. Na jej 

miejscu powstanie nowy budy-
nek o konstrukcji stalowej, speł-
niający nowoczesne standardy. 
Mieszkańcy Opaczy zapewne do-
skonale wiedzą gdzie znajduje 
się obecna świetlica, w narożni-
ku ul. Ryżowej i ul. Bodycha, na 
działce nr ew. 356/1. Na jej terenie 
znajduje się też budynek GOPS.

 Wróćmy jednak do plano-
wanej budowy nowej świetlicy. 
Obiekt będzie służył oczywiście 
mieszkańcom, w jego wnętrzu 
będą mogły odbywać się ze-
brania, spotkania, wykłady, 
uroczystości itd. Budynek o po-
wierzchni użytkowej niemal 250 

m kw. i kształcie podłużnego 
prostokąta zostanie nieco odsu-
nięty od ul. Ryżowej. Z zewnątrz 
na pewno w oczy będą rzucały się 
efektowne przeszklenia. Przed 
samym budynkiem powstanie 
taras drewniany i kolumnada. 
Wybrano ciemny kolor elewacji.

 Na terenie świetlicy zapro-
jektowano miejsca postojowe 
dla gości i pracowników – łącz-
nie 13 stanowisk, w tym jedno dla 
pojazdów osób niepełnospraw-
nych. Powstaną również trzy to-
alety: damska, męska i dla osób 

niepełnosprawnych. Ta ostatnia 
z dostępem od zewnątrz, by mo-
gła służyć również w momencie, 
kiedy świetlica będzie zamknięta.

Termin wykonania tego za-
mówienia gmina określiła na 
maksymalnie sześć miesię-
cy od dnia podpisania umowy 

z wykonawcą, zaznaczając, że 
dopuszcza się możliwość wcze-
śniejszej realizacji budowy. 
Jednak najpierw trzeba pocze- 
kać na rozstrzygnięcie prze- 
targu. Termin składania ofert  
mija 6 października.

Będzie świetlica  
w Opaczy-Kolonii
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R E G U ŁY
W zeszłym tygodniu 
czytelnik Jarosław na  
ul. Regulskiej zniszczył 
koło i zawieszenie  
w swoim samochodzie. 
Poprosił nas, żebyśmy 
zajęli się tematem 
dziurawej nawierzchni. 
Tymczasem pruszkowskie 
starostwo ogłosiło 
przetarg na przebudowę 
drogi. Będą spore  
zmiany.

U l. Regulska to droga 
powiatowa nr 3114W. 
Do przebudowy za-
kwalifikowano od-

cinek znajdujący się na terenie 
gminy Michałowice, od ul. Body-
cha do torów Warszawskiej Ko-
lei Dojazdowej. Jej nawierzchnia 
jest już mocno zniszczona, wy-
stępują liczne spękania i przeło-
my. O tym w jak złym stanie jest 
ta ulica przekonał się czytelnik 
Jarosław. – Jadąc Regulską znisz-
czyłem dwie opony, jedną felgę 
i zawieszenie. Straty wyceniam 
na 6 tys. zł. Wpadłem w wyrwę, 
która miała wymiary ok. 1,5 m na 
0,5 m i 15 cm głębokości. Skoń-
czyło się to holowaniem... – czy-
tamy w wiadomości przesłanej 
za pośrednictwem Facebooka. 

Tymczasem powiat ogłosił 
przetarg na przebudowę dro-
gi. W ramach inwestycji planu-
je się: przebudowę jezdni wraz 
z wymianą całej konstrukcji na-
wierzchni, przebudowę chod-
nika usytuowanego po prawej 
stronie jezdni, wykonanie dro-
gi dla pieszych i rowerów po le-
wej stronie jezdni, przebudowę 
wlotów skrzyżowań z droga-
mi niższych kategorii, budo-
wę przyłączy kanalizacyjnych 
do istniejącej sieci kanalizacji 
deszczowej, remont oraz roz-
budowę istniejących zjazdów 
indywidualnych oraz publicz-
nych, remont istniejącego ka-
nału deszczowego na odcinku 

od DW 719 do torów WKD. War-
to podkreślić, że z zakresu prac 
wyłączony jest rejon skrzyżowa-
nia z drogą wojewódzką nr 719 
(pas drogi wojewódzkiej) oraz 
skrzyżowanie z ulicą Bodycha 
i przejazd WKD. 

W stosunku do stanu obec-
nego planuje się ujednolicenie 
szerokości jezdni do 6 m, co 
oznacza, że jeden pas ruchu 
będzie miał 3 m szerokości. 
Przebudowany chodnik po le-
wej stronie jezdni zostanie do-
stosowany do nowej geometrii 
drogi, jego szerokość wyniesie 
2 m. Natomiast ku niezadowo-
leniu kolarzy ścieżka rowe-
rowa zostanie wybudowana  
z kostki betonowej. 

Wyznaczono też przyszłe 
objazdy. Kierowcy jadący od 
strony Warszawy będą musieli 
pojechać kawałek dalej i skręcić 
w lewo w ul. Wiejską. Natomiast, 
ci którzy będą chcieli wyjechać 
z Reguł w kierunku stolicy bę-
dą musieli pojechać ul. Kuchy,  
al. Topolową do ul. Cichej, Jesio-
nowej, aż do Al. Jerozolimskich.

Termin zrealizowania inwe-
stycji? To tylko 63 dni od dnia 
wprowadzenia wykonawcy na 
teren budowy. Ale na tę chwi-
lę musimy czekać na rozstrzy-
gnięcie przetargu. [SD]

Kierowcy „łamią” koła. Ale... będzie remont
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39-latek i 36-latek 
wspólnie włamali 
się do firmy,  
a w jej pobliżu 
pozostawili 
skradzionego 
volkswagena.  
Na sumieniu mieli 
więcej przewinień.

Chcesz odświeżyć swoją 
markę lub wizerunek 
swojej firmy? Zadbać  
o jej rozpoznawalność? 
Może dopiero zakładasz 
własny biznes  
i rozpoczynasz budowanie 
swojej pozycji na rynku? 
Mamy dla Ciebie  
idealną propozycję!

R e agency to agencja re-
klamowa stworzona 
przez kreatywny ze-
spół fachowców. Jeste-

śmy skuteczni, bo znamy receptę 
na odpowiednie połączenie jasno 
zdefiniowanej strategii, innowa-
cyjnych konceptów i skutecznego 
ich wykonania. Kochamy pracę 
z markami, które rozumieją jak 
ważne są dobre pomysły i ich 
właściwe wdrożenie. Działamy 
szybko i na czas. Dla klientów je-
steśmy bliskim partnerem, po-
zwalającym skupić się na rozwoju 
ich biznesu.

 Dysponujemy szerokim wa-
chlarzem usług, m.in. tworzymy 
strony internetowe, zajmujemy 
się identyfikacją wizualną mar-
ki, marketingiem internetowym, 
outdoorem, projektowaniem 
i drukiem materiałów reklamo-
wych. To tylko część działań które 

realizujemy nie tylko na terenie 
Pruszkowa czy Warszawy, ale 
i całej Polski. Więcej zobaczysz 
na reagency.pl

Każde zlecenie realizujemy 
kompleksowo, dobierając odpo-
wiednie narzędzia w celu osią-
gnięcia jak najlepszego efektu. 
Działamy planowo i skutecznie. 
Kreacja to nasza pasja.

 Zaufali nam m.in.: Projekt 
Komorów Sp. z o.o. (inwestycja 
Między Kwiatami w Komorowie), 
Miasto Pruszków, Yuniversal Pod- 

laski (inwestycja Novo Prusz-
ków), Klinika Rehabilitacji Pro-
motus, Zapieksy Pruszkowskie, 
Spółdzielnia Mieszkaniowa WO-
LA (inwestycja Zielone Patio 
Pruszków), Galeria Style.

Bądźmy w kontakcie.

Kreacja to nasza pasja

reagency.pl
tel.: 733 26 26 26

e-mail: hello@reagency.pl
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We wtorek (26 września) w miejsco-
wości Sękocin Las doszło do zderze-
nia trzech pojazdów. Jedna osoba 
została przewieziona do szpitala. 
Zdarzenie spowodowało utrud-
nienia w ruchu. Przez kilka godzin 
policja prowadziła czynności wyja-
śniające. – Do wypadku doszło we 

wtorek po godz. 14.00 na trasie nr 7  
w kierunku Warszawy w miejscowo-
ści Sękocin Las. Mercedes uderzył  
w tył forda, który następnie wjechał 
w bariery odgradzające pasy ruchu. 
Z kolei sprawca zdarzenia zjechał 
na środkowy pas i zderzył się z audi.  
W związku ze zdarzeniem występo- 

wały utrudnienia w ruchu. Kierowcy 
mogli korzystać tylko z prawego pasa 
– opisuje podkom. Karolina Kańka, 
rzecznik prasowy Komendy Powia-
towej Policji w Pruszkowie. – W wy- 
niku odniesionych obrażeń do szpi-
tala został przewieziony kierowca 
forda – dodaje. [JM] 

Groźny wypadek trzech  
aut w Sękocinie

Moje miasta
Moja kolej

Z Pruszkowa do Warszawy podczas 
modernizacji podmiejskiej linii kolejowej

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie 
odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.

Projekt „Prace na linii kolejowej Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki (linia nr 447)” 
jest współfinansowany przez Unię Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  |  ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa  |  www.plk-sa.pl  |  
www.plk-inwestycje.pl  |  www.funduszeeuropejskie.pl  |  www.portalpasazera.gov.pl  |  www.grodzisk-warszawa.pl

Zakres projektu

• 22 km sieci trakcyjnej
• 22 km linii kolejowej (43 km torów)
• 15 nowoczesnych rozjazdów
• przebudowa 5 przejść podziemnych
• budowa 2 nowych przejść podziemnych
• budowa nowego tunelu drogowego w Pruszkowie
• przebudowa 7 mostów i wiaduktów
• modernizacja 9 peronów (informacja dla pasa-

żerów, przystosowanie do osób o ograniczonej 
możliwości poruszania się)

Od 3 września, na trasie pomiędzy Grodziskiem 
Mazowieckim a  Warszawą funkcjonuje sprawnie 
działająca komunikacja zastępcza. Dzięki porozu-
mieniu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Zarzą-
du Transportu Miejskiego w  Warszawie i  Spółce 
„Koleje Mazowieckie – KM” – w autobusach komu-
nikacji zastępczej obowiązuje wzajemne honoro-
wanie biletów. Trasy przejazdów zostały zaplano-
wane tak, aby wszystkie niedogodności związane 
z pracami na linii 447 zmniejszyć do minimum.

Między Grodziskiem Mazowieckim a Warszawą utrzymano bez-
pośrednie połączenia kolejowe bez postojów na przystankach 
i stacjach pośrednich. Na czas przebudowy pociągi podmiejskie 
Kolei Mazowieckich jeżdżą linią dalekobieżną. Podróżni w  dni 
robocze mają do dyspozycji 46 połączeń do Warszawy. Podczas 
porannego szczytu przewozowego, pomiędzy 5 a 8 rano, w stro-
nę Warszawy rusza 13 składów, a po południu od godziny 15 do 
20 w stronę Grodziska - 14 pociągów.

TRASY AUTOBUSÓW
Uruchomione od 3 września połączenia autobusowe zapewnia-
ją optymalne warunki przejazdu między miastami leżącymi na 
trasie z Grodziska Mazowieckiego do Warszawy. Kursują często 
a  w  przypadku przepełnienia podstawiany jest kolejny auto-

bus. W dni robocze z Brwinowa w kierunku Warszawy autobusy 
odjeżdżają co 10/15 minut, z Pruszkowa co 5/15 minut a z Gro-
dziska Mazowieckiego co 15 minut. Autobusy linii 717 w godzi-
nach szczytu jeżdżą co 7,5 minuty. Uruchomione zostały także 
dodatkowe połączenia linii 517, 127, 178, 191, 716 i  177. Mając 
na uwadze komfort pasażerów, wprowadzono specjalne zasady 
honorowania biletów pomiędzy ZTM a Kolejami Mazowieckimi, 
obejmujące połączenia KM, SKM oraz linie autobusowe urucho-
mione na czas modernizacji.

A NA PLACU BUDOWY…
Po demontażu układu torowego na linii kolejowej nr 447, rozpo-
częła się rozbiórka przejść podziemnych. Rozpoczęły się także 
prace związane z budową tunelu w Pruszkowie, które potrwają 
do września 2018 r. Na czas modernizacji zmieniona zostanie or-
ganizacja ruchu w tej okolicy. Zmiany będą wprowadzane etapa-
mi w miarę postępu prac. Od początku października rozpocznie 
się modernizacja przejścia podziemnego w Pruszkowie. Na czas 
robót przejście zostanie zamknięte. 

Pasażerowie, po modernizacji odczują szereg korzyści. Będzie 
to m.in. lepszy dostęp do peronów i pociągów, szczególnie dla 
osób z  ograniczoną mobilnością, krótszy czas podróży dzięki 
podwyższeniu prędkości do 120km/h. Podróż będzie także bez-
pieczniejsza dzięki nowym urządzeniom sterowania ruchem ko-
lejowym. Poprawi się także lokalna komunikacja – zbudowane 
zostaną bezkolizyjne skrzyżowania i  przejścia podziemne oraz 
nowy przystanek osobowy – Parzniew.

Reklama

 Anna Sołtysiak 

P R U S Z K Ó W 
Remont osiedla przy  
ul. Broniewskiego  
w Pruszkowie nieco się 
wydłuży. Wszystko  
przez unieważnienie 
przetargu na remont  
dwóch ostatnich  
budynków.

O problemach miesz-
kańców Papierni, 
bo tak potocznie 
nazywa się osie-

dle przy ul. Broniewskiego 
w Pruszkowie pisaliśmy już 
wielokrotnie. Wszystko zaczęło 
się od wizyty lokatorów znaj-
dujących się tam budynków na 
jednej z sesji rady miejskiej. 
Mieszkańcy podkreślali, że 
osiedle jest zapomniane przez 
wszystkich, a oni sami czują 

Modernizacja osiedla wydłuży się
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Remont budynków 1A i 1B ma zakończyć się na przełomie lipca i sierpnia 2018

łazienek zostaną wydzielone od-
powiednie pomieszczenia do ich 
aranżacji. W budynku pojawi się 

się jakby mieszkali na koń-
cu świata.

Owocem interwencji była wi-
zyta pruszkowskich włodarzy 
i radnych na terenie osiedla. 
Padły wtedy deklaracje, że znaj-
dujące się tam budynki zostaną 
wyremontowane. Przez ostat-

nie lata deklaracje są skrzętnie 
wypełniane. Na generalny re-
mont czekają jeszcze tylko dwa 
budynki z numerami 1A i 1B. 
Pierwszy przetarg na remont 
wspomnianych bloków został 
jednak unieważniony. Powód? 
Brak chętnych.

również ciepła woda i centralne 
ogrzewanie.  Zakres prac w bu-
dynku 1 B obejmuje praktycznie 
te same roboty do wykonania.

Zainteresowane firmy do  
29 września miały czas na zgła-
szanie swoich ofert. A co jeśli 
i tym razem nie będzie chętnych?  
– Będziemy ogłaszać przetarg 
do skutku. Problemu nie stano-
wi finansowanie, bo pieniądze 
na tę inwestycję mamy. Kłopot 
w tym, że brakuje firm chętnych 
do realizacji zadań, ponieważ 
nie mają siły roboczej. Zwyczaj-
nie brakuje rąk do pracy – mó-
wi nam Zbigniew Piotrzkowski, 
prezes TBS „Zieleń Miejska”.  
– Nam zależy na czasie, ponie-
waż chcieliśmy by prace roz- 
poczęły się od montażu insta- 
lacji grzewczych, tak aby jesz-
cze tej zimy ciepło pojawi-
ło się w domach mieszkańców  
– zaznacza Piotrzkowski.

Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego „Zieleń Miejska” 
ogłosiło kolejne postępowanie. 
Co ciekawe opóźnienie związa-
ne ze znalezieniem wykonawcy 
nie wpłynęło na termin reali-
zacji inwestycji. Według doku-
mentacji przetargowej remont 

obu budynków ma się zakoń-
czyć na przełomie lipca i sierp-
nia 2018 r.

Jaki zakres prac obejmuje 
inwestycja? W budynku z nu-
merem 1A ma zostać wykona-
ny remont pokrycia dachowego, 
klatki schodowej oraz elewacji 

zewnętrznej. Planowana jest 
również wymiana drzwi i okien. 
W lokalach,w których nie ma 

Na generalny remont czekają jeszcze 
tylko dwa budynki z numerami 1A 
i 1B. Pierwszy przetarg na remont 
wspomnianych bloków został jednak 
unieważniony. Powód? Brak chętnych.
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G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K IG R O D Z I S K  M A Z .

W Grodzisku Mazowieckim przy  
ul. Żydowskiej mężczyzna wspiął się 
na wysoki dźwig i nie chciał zejść. 
Na miejscu pojawiła się policja, straż 
pożarna i pogotowie. Na szczęście 
skończyło się tylko na strachu... In-
formacje o wydarzeniu otrzymali-
śmy mailem. – Na terenie budowy 

w Grodzisku przy Żydowskiej ja-
kiś człowiek wszedł na dźwig i chy-
ba chce popełnić samobójstwo. 
Straszne zamieszanie wokół, poli-
cja negocjuje z tą osobą – czytamy 
wiadomości wysłanej na adres kon-
takt@wpr24.pl. Jak się okazało to 
mężczyzna postanowił wspiąć się 

na dźwig. To były dramatyczne chwi-
le, mimo że akcja nie trwała bardzo 
długo. I co najważniejsze, wszystko 
dobrze się skończyło. – Mężczyzna 
zszedł na dół. Jego życiu nie zagra-
ża niebezpieczeństwo – powiedział 
nam oficer dyżurny Komendy Sto-
łecznej Policji. [SD] 

Dramatyczne chwile, 
mężczyzna wszedł na dźwig

R E G U ŁY
Ogromne korki  
tworzyły się w czwartek 
rano (28 września)  
w Al. Jerozolimskich  
po zderzeniu fiata  
i autobusu linii ZB  
w Regułach. W wyniku 
obrażeń do szpitala 
trafiło sześć osób.

K orki tworzyły się 
już na wysokości 
Tesco w Piastowie. 
Kierowcy musieli 

się uzbroić w cierpliwość. – 
Zablokowany jest prawy pas 
ruchu w kierunku Warsza-
wy. Trudno określić, ile po-
trwają utrudnienia. Cały czas 
trwają czynności – mówiła  

nam „na gorąco” podkom. Ka-
rolina Kańka, rzecznik praso- 
wy Komendy Powiatowej Po- 
licji w Pruszkowie.

Przyczyną utrudnień był 
wypadek, do którego doszło 
w Regułach. – Przed 7.00 otrzy-
maliśmy zgłoszenie o zdarze-
niu w Al. Jerozolimskich. Fiat 
gwałtownie zahamował, a ja-
dący za nim autobus komu-
nikacji zastępczej ZB uderzył 
w pojazd. Na miejscu pojawi-
ły się trzy karetki. Pięć osób 
zostało przewiezionych do 
szpitala, obrażenia odniosło 
również 2-letnie dziecko, które 
wymagało pomocy lekarskiej. 
W chwili zdarzenia kierowcy 
byli trzeźwi – przedstawia pod-
kom. Kańka. [JM]

Sześć osób rannych  
w wypadku w Regułach

Uczestnicy imprezy będą mogli 
wybrać „Kota Publiczności” – gło-
sowanie odbędzie się w sobotę, 
zaś puchar ufundowany przez 
PZF najpiękniejszy „mruczek” 
otrzyma w niedzielę.

Międzynarodowa Wystawa 
Kotów Rasowych odbędzie się 
w pruszkowskiej hali Znicz przy 
ul. Bohaterów Warszawy 4.

Wstęp w godz. 10-17. Bilety do 
kupienia przy wejściu na wysta-
wę: 15 zł normalne, 8 zł ulgowe, 
dzieci do lat 3 bezpłatnie.

Wystawa objęta została Hono-
rowym Patronatem Prezydenta 
Miasta Pruszkowa. [SD]

Władzę nad miastem 
przejmą... kotyN A D A R Z Y N

W blisko 200 gospodar- 
stwach domowych na 
terenie gminy Nadarzyn 
pojawią się instalacje OZE. 
Urząd przystępuje  
do realizacji projektu.

Odnawialne źródła 
energii stają się co-
raz popularniejsze 
i niosą ze sobą sze-

reg korzyści. Jednak najpierw 
trzeba sporo zainwestować... 
A wiadomo, że każdy grosz się 
liczy. Z ratunkiem przycho-
dzą samorządy, które wspierają 
montaż kolektorów słonecznych 
bądź pomp ciepła. Tak właśnie 
będzie w Nadarzynie. Gmina szu-
ka wykonawcy, który podejmie 
się realizacji inwestycji polegają-
cej m.in. na instalacji pomp cie-
pła i kolektorów słonecznych do 
przygotowania ciepłej wody użyt-
kowej oraz instalacji fotowoltaiki 
do produkcji energii elektrycz-
nej dla budynków mieszkalnych.

Głównym celem projektu jest 
zastosowanie nowoczesnych 
energooszczędnych i ekolo-
gicznych źródeł ciepła. Nie da 
się ukryć, że zatrucie powietrza 
oraz ilość zanieczyszczeń jest 
ogromna. Instalacje OZE ma-
ją sprzyjać trosce o środowi-
sko. Kilka miesięcy temu gmina 

Nadarzyn przeprowadziła nabór 
wniosków wśród mieszkańców 
zainteresowanych nowoczesny-
mi rozwiązaniami. –  W projek-
cie uczestniczy 199 gospodarstw 
domowych, dla których planuje-
my zakup i montaż 271 instalacji 
OZE. Mamy również listę rezer-
wową – podaje Katarzyna Do-
mbska, kierownik referatu ds. 
funduszy zewnętrznych.

Co ważne, gmina pozyskała na 
realizację projektu OZE blisko  
6 mln zł. Mieszkańcy muszą po-
kryć 20 proc. kosztów związa-
nych z inwestycją. – Projekt „OZE 
w Gminie Nadarzyn” realizowany 
będzie do 30 czerwca 2018 roku. 
Zgodnie z ogłoszonym  przetar-
giem, wykonawca powinien wy-
konać dokumentację projektową 
do dnia 7 listopada 2017 roku i wy-
konać zadanie inwestycyjne do 
dnia 30 maja 2018 roku, nato-
miast do 30 czerwca 2018 roku 
mamy czas na rozliczenie pro-
jektu – prezentuje Dombska. [JM]

Nadarzyn bierze się za OZE

 Jakub Małkiński 

G R O D Z I S K  M A Z . 
Wszyscy wypatrują  
i czekają, kiedy na 
pograniczu Urszulina  
i Książenic wzniesie się 
akademia Legii Warszawa.  
W stołecznym klubie wierzą, 
że nastąpi to w 2019 roku.

A jax Amsterdam, FC Bar-
celona, Bayern Mona-
chium, Manchester 
United, AC Milan czy 

Sporting Lizbona – te kluby mo-
gą być wzorem pracy z młodzie-
żą. Ukształtowały wielu piłkarzy, 
którzy są gwiazdami futbolu. Jak 
naśladować, to tylko najlepszych. 
– Przy różnych okazjach byliśmy 
w ponad 30 ośrodkach treningo-
wych w całej Europie. W latach 
2014-2016 odwiedziliśmy obiek-
ty m.in. Realu, Barcelony, Bo-
russii, Bayernu, Red Bulla Lipsk, 
Anderlechtu, Ajaxu, Feyenoor-
du, Sportingu, Porto, Arsenalu, 
Tottenhamu i Chelsea. Łącznie 
przeanalizowaliśmy projekty 
techniczne około 80 komplek-
sów sportowych – dzisiaj można 
takie rzeczy znaleźć w internecie. 
Kluczowe były też konsultacje we-
wnętrzne ze wszystkimi obszarami 
w ramach klubu – wyjaśnia Prze-
mysław Zych, koordynator ds. ko-
munikacji i rozwoju w Akademii 
Piłkarskiej Legii Warszawa.

Z pewnością Legia chciałaby iść 
drogą najlepszych. Oprzeć drużynę 
na zdolnych wychowankach i póź-
niej sprzedać ich z zyskiem, tak jak 
np. Dinamo Zagrzeb, w którym dłu-
go pracował obecny trener mistrza 
Polski Romeo Jozak. Wizja to jed-
no, ale istotnym elementem całego 
procesu kształtowania zawodników 
i pracy z młodzieżą jest odpowied-
nia infrastruktura. Mistrz Polski 
już dawno zdecydował o budowie 
ośrodka o najwyższym standardzie. 
Problemem była lokalizacja, jednak 
w lutym 2016 roku doszło do pod-
pisania porozumienia z władzami 
gminy Grodzisk Mazowiecki. Obec-
nie Legia pokonuje kolejne etapy na 
drodze formalnej. – Mamy goto-
wy projekt wykonawczy i wszystkie 
pozwolenia. W maju przy udzia-
le pracowników Legii, zawod-
ników akademii i ich rodziców 
została wybrana elewacja budyn-
ku. Aktualnie wraz z architektami, 
inżynierem kontraktu i prawni-
kami finalizujemy dokumenta-
cję przetargową. Harmonogram 

przewiduje gotowość na koniec 
września. W październiku po-
winniśmy zamknąć finansowa-
nie zewnętrzne przy współpracy  
z jednym z bankowych liderów  
– prezentuje Przemysław Zych.

Na pograniczu Urszulina 
i Książenic ma powstać Kom-
pleks Badawczo-Rozwojowy wraz 
z Ośrodkiem Treningowo-Szkol-
nym. Legia planuje budowę ośmiu 
pełnowymiarowych boisk, zaplecze 
sportowe ma stać na najwyższym 
poziomie. Na terenie ośrodka bę-
dą mieszkać i trenować zawodnicy 
drużyn U14/U15-U19. Warto wspo-
mnieć również o centrum ba-
dawczo-rozwojowym, gdzie będą 
prowadzone prace z zakresu pro-
filaktyki zdrowotnej. – Naszym ce-
lem niezmiennie jest uruchomienie 
ośrodka w 2019 r. Szczególnie istot-
ne jest rozpoczęcie nauki w ramach 
szkoły sportowej w roku szkolnym 
2019/20. Zakładamy, że do tego cza-
su cały infrastruktura będzie już 
w pełni wykorzystywana – wy-
raża nadzieję przedstawiciel APL.

Długa droga Legii
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P R U S Z K Ó W 
1 października odbędą 
się obchody Dnia Pamięci 
Więźniów Obozu Dulag 
121 i Niosących Im Pomoc. 
Uczestnicy uroczystości 
wezmą udział w marszu, 
który przejdzie ulicami 
Warszawy i Pruszkowa.

O d sierpnia 1944 roku 
do obozu w Prusz-
kowie przybywały 
transporty ludno-

ści cywilnej z Warszawy, gdzie 
toczyły się walki powstańcze. 
Szacuje się, że przez Dulag 121 
przeszło ponad 600 tys. osób. 
Więźniowie mogli liczyć na po-
moc miejscowej ludności.

Powstanie warszawskie było 
bohaterskim zrywem, który zo-
stał okupiony krwią. Warszawa 
została zniszczona, tysiące osób 
zostało wypędzonych z miasta, 
a wiele poniosło śmierć. Pa-
mięć o walczących o wolność 
trwa. – W związku z obcho-
dzonym 2 października Dniem 
Pamięci o Cywilnej Ludności 
Powstańczej Warszawy w nie-
dzielę 1 października 2017 r. uli-
cami Warszawy oraz Pruszkowa 
przejdzie „Marsz Pamięci Więź-
niów Obozu Dulag 121 i Niosą-
cych Im Pomoc”. Dzięki wspólnej 
inicjatywie Starostwa Powiato-
wego w Pruszkowie, Muzeum 
Dulag 121 oraz Fundacji Edukacji 
Historycznej trasa tegorocznego 

IX Marszu Niepokonanych po 
przejściu ulicami Warszawy 
i Pruszkowa zakończy się na te-
renie dawnego obozu Dulag 121. 
Patronat honorowy nad wyda-
rzeniem objął Minister Jan Józef 
Kasprzyk, Szef Urzędu do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych. Warszawska część 
marszu rozpocznie się o godz. 
10.00 na Placu Krasińskich, 
pruszkowska o godz. 14.00 pod 
kościołem św. Kazimierza przy 
ul. Kraszewskiego 23 – informu-
je Muzeum Dulag 121.

Z Warszawy do Pruszkowa 
uczestnicy uroczystości będą 
mogli dojechać za darmo po-
ciągami WKD. Trasa pruszkow-
skiego marszu będzie prowadziła 
ulicami: Kraszewskiego, Prusa, 

Poznańską, POW, 3 Maja do Mu-
zeum Dulag 121 i zakończy się 
przy pomniku „Tędy Przeszła 
Warszawa”. Tam o 15.00 zapla-
nowano inscenizację historycz-
ną i oficjalną część obchodów, 
podczas której wręczone zostaną 
medale Pro Patria osobom poma-
gającym i zasłużonym dla upa-
miętnienia historii obozu.

W organizację wydarzenia 
zaangażowanych jest wiele 
osób i instytucji. To wielkie 
dzieło pracowników Muzeum 
Dulag, którzy każdego dnia 
dbają, aby pamięć o więźniach 
obozu trwała i docierała do ko-
lejnych pokoleń. Warto wspo-
mnieć, że w przygotowanie 
marszu włączyli się profesjo-
nalni rekonstruktorzy. [JM]

Upamiętnią więźniów obozu Dulag 121
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REKLAMA

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.

P R U S Z K Ó W
W dniach 7-8 października 
w Pruszkowie odbędzie  
się Międzynarodowa 
Wystawa Kotów Rasowych 
połączona z targami 
zoologicznymi. Zatem 
impreza skierowana jest 
nie tylko do hodowców,  
ale i do wszystkich  
osób kochających te 
puszyste czworonogi. 

P ubliczność będzie mia-
ła okazję podziwiać 
najróżniejsze rasy ko- 
tów, które zostaną 

ocenione w specjalistycznych 
konkurencjach przez między-
narodowy skład sędziowski. 
W sobotę, 7 października prze-
widziano konkurencje dla ko-
ciąt wszystkich ras, natomiast 
dzień później będą rywalizować 
koty dorosłe. Jak już wspomi-
naliśmy nie będzie to tylko im-
preza dla hodowców, bowiem 
wystawie będą towarzyszyć tar-
gi zoologiczne. Pojawią się na 
nich renomowani producenci 
karm i artykułów dla zwierząt, 
w szczególności kotów.

Wystawa rasowych kotów to 
też dobry pomysł na spędzenie 
weekendu w rodzinnym gronie. 
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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.

Reklama

Reklama

G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K IP R U S Z K Ó W
Szykuje się inwestycja, która popra-
wi komfort poruszania się w obrębie 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Prusz-
kowie. Ogłoszono przetarg na re-
mont chodników, ale nie tylko. Ich 
nawierzchnie lata świetności mają 
za sobą i trzeba je poprawić. Ponad-
to są tam kwietniki, które zniszczyły 

korzenie drzew, ich siedziska z desek 
są zmurszałe i spękane. Widoczne są 
też ubytki. Według projektu istniejący 
układ dojścia chodnikowego do bu-
dynku szkoły nawiązuje do istniejące-
go układu nawierzchni. W ich miejscu 
pojawi się nowa małogabarytowa 
kostka brukowa. Będą także cztery 

nowe kwietniki. Zmieni się też zieleń, 
bowiem teren zostanie obsiany tra-
wą. Inwestycja prowadzona będzie 
przy czynnym obiekcie, dlatego wyko-
nawca musi zminimalizować czynniki 
zakłócające pracę placówki. Zamó-
wienie powinno zostać zrealizowa-
no do 12 grudnia br. [SD] 

Będzie remont  
chodników przy „dwójce”

 Anna Sołtysiak 

P R U S Z K Ó W 
Budowa pierwszego  
centrum handlowego 
na terenie Pruszkowa 
wystartowała w kwietniu. 
Jak wygląda teren przy 
ul. Sienkiewicza pół roku 
później? Postanowiliśmy  
to sprawdzić.

P rzygotowania do budo-
wy Nowej Stacji trwały 
bardzo długo. Zgodnie 
z pierwotnymi założe-

niami zakupy w nowej galerii han-
dlowej powinniśmy robić już od 
dawna. Jednak przedłużające się 
procedury, ustalenia i porozumie-
nia na różnych szczeblach wydłu-
żyły proces przygotowań do startu 

inwestycji.  W końcu się jednak 
udało. Oficjalnie budowa pierwsze-
go w Pruszkowie centrum handlo-
wego wystartowała 10 kwietnia. Po 
trwających przez pół roku pracach 
centrum powoli zaczyna nabierać 
kształtów. I to dosłownie. Robo-
ty „wyszły” już ziemi. Budowlańcy 

zajmują się już pracami na parte-
rze i pierwszej kondygnacji. Trwają 
również prace związane z wyle-
waniem stropów. Jak na tak krót-
ki czas postęp robót jest ogromny. 

Kiedy mieszkańcy będą mogli 
wybrać się na pierwsze zakupy do 
Nowej Stacji? – Termin otwarcia 

zaplanowano na czwarty kwartał 
2018 r. Finał zbiega się również 
zakończeniem innych inwestycji 
w tym rejonie. Mowa tu o budo-
wie parkingu Park&Ride czy mo-
dernizacji linii kolejowej – mówi 
Maciej Krzewiński, CEO ECC Real 
Estate, dewelopera Nowej Stacji.

W Nowej Stacji znajdziemy ta-
kie sklepy i punkty usługowe jak 
H&M, CCC, Carrefour, RTV Eu-
ro AGD, JYSK, biura podróży Itaka 
i Rainbow oraz Super-Pharm. Nie 
zabraknie również multipleksu ki-
nowego Multikino. W strefie restau-
racji pojawią się KFC oraz Olimp. 

Na budowie Nowej Stacji  
praca wre
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Centrum handlowe powoli zaczyna nabierać kształtów

G R O D Z I S K  M A Z .
Nie lada gratka czeka 
na miłośników komedii 
teatralnych. Już 16 
października w grodziskim 
centrum kultury wystąpią 
aktorzy z Teatru Capitol.

K omedia „Kiedy kota 
nie ma...” to opowieść 
o pewnej podróży po-
ślubnej do Saint Tro-

pez. Tyle, że wyjazd odbywa się... 
20 lat po ślubie. Dwa zabawne 
i zupełnie różne małżeństwa wy-
bierają się na wspólne wakacje. Jak 
poradzą sobie z uszczypliwościa-
mi i docinkami? Jak zaimpono-
wać zamożnej i sztywnej siostrze? 
Jak wzbudzić w mężu fajtłapie 

zazdrość? I co w tym galimatia-
sie robi 20-latka, która próbuje 
popełnić samobójstwo używa-
jąc do tego... sedesowej szczot-
ki z podobizną pary królewskiej? 
Jedyne co pewne jest w tej kome-
dii to gwarantowane dwie godzi-
ny śmiechu do łez!

Warto dodać, że na scenie  
zobaczymy wielu znanych akto- 

rów: Katarzynę Skrzynecką, 
Martę Wierzbicką, Aleksandrę 
Grzelak, Cynthię Kaszyńską, 
Piotra Zelta i Jacka Lenartowi-
cza. Tego nie można przegapić!

Teatr Capitol zaprasza na 
spektakl „Kiedy kota nie ma...” 
do grodziskiego centrum kul-
tury. Sztuka zostanie wystawio-
na 16 października o godz. 19.30. 
Rezerwacje: Kino Centrum Kul-
tury 22 734 79 44.

Bilety można kupić on-line 
na stronie https://www.kupbi-
lecik.pl/impreza-19427-kiedy.
kota.nie.ma.grodzisk.mazowiec-
ki.html oraz w centrum kultu-
ry. Warto się spieszyć, bowiem 
wejściówki rozchodzą się w za-
wrotnym tempie. [AS]

Teatr Capitol wystąpi w Grodzisku

Termin otwarcia Nowej Stacji zaplanowano 
na czwarty kwartał 2018 r. – mówi Maciej 
Krzewiński, CEO ECC Real Estate.

M
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e



Piątek, 29 WRZEŚNIA 2017

W I A D O M O Ś C I10
G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K IP R U S Z K Ó W

Wyczekiwana od lat budowa Szkoły 
Podstawowej nr 10 w Pruszkowie za-
czyna się urzeczywistniać. Placówka 
przy ul. Pływackiej niebawem znacz-
nie się powiększy. W ubiegłym tygo-
dniu władze Pruszkowa rozstrzygnęły 
przetarg na wykonawcę prac budow-
lanych. Najkorzystniejszą ofertę 

złożyła firma Strabag, która za roz-
budowę szkoły zainkasuje 47,6 mln 
zł. Pruszkowskim włodarzom zależy 
na jak najszybszym rozpoczęciu prac, 
dlatego 26 września podpisano umo-
wę z wykonawcą prac. W najbliższych 
dniach na terenie budowy mają się po-
jawić robotnicy. – Strabag realizuje 

Centrum Dziedzictwa i nie narzeka-
my na współpracę. Mam nadzieję, że 
przy realizacji, tej tak bardzo oczeki-
wanej inwestycji na Gąsinie, również 
nie będzie żadnych problemów jeżeli 
chodzi o współpracę i wzajemne zro-
zumienie – mówił Jan Starzyński, pre-
zydent Pruszkowa. [AS] 

Umowa na budowę  
szkoły podpisana

 Seweryn Dębiński 

B R W I N Ó W
Szykuje się jedna  
z ważniejszych inwestycji 
w gminie Brwinów, czyli 
modernizacja targowiska 
przy ul. Armii Krajowej. 
Mieszkańcy mogą 
zapoznać się z raportem 
z przeprowadzonych 
konsultacji społecznych. 
Swoje uwagi na temat 
dokumentu można  
zgłaszać do 6 października.

K onsultacje przeprowa-
dzono, by wybrać przy 
współudziale miesz-
kańców najkorzyst-

niejsze rozwiązania w związku 
z planowaną modernizacją tar-
gowiska. Pod dyskusję poddano 
plan zagospodarowania obiektu 
i przedstawiono w formie wizu-
alizacji nowe pawilony, miejsca 
handlu, ciągi komunikacyjne oraz 

Raport z konsultacji dotyczących 
targowiska gotowy!
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targowiska poprawić estetykę po-
bliskich budynków. Gmina odpo-
wiedziała, że nie jest to możliwe, 
ponieważ w dużej części jest tam 
zabudowa prywatna. 

Przechodzimy do czwartego  
pytania zawartego w konsulta- 

elementy małej infrastruktury. 
Krótko mówiąc chodzi o to, aby 
zarówno handlujący jak i osoby 
korzystające z usług byli zadowo-
leni z przyszłych zmian. 

Konsultacje przeprowadzo-
no na platformie internetowej 
„W dialogu”. Pojawiło się pięć py-
tań. W pierwszym „Jak oceniają 
Państwo rozwiązania funkcjonal-
no-przestrzenne przedstawio-
ne w koncepcji, w szczególności 
w zakresie komunikacji i lokali-

zacji stref usług handlu?” domi-
nowały trzy pozytywne opinie, 
przychylne przedstawionej kon-
cepcji, nad dwoma negatywny-
mi (pierwsza sugerowała, że lepiej 
wydać pieniądze na inne potrzeby 

cjach: „Jakie dodatkowe lub inne 
elementy małej architektury ocze-
kiwaliby Państwo w przestrzeni 
pasażu handlowo-komunika-
cyjnego?”. Jedna z udzielających 
się osób nie widziała potrze-
by wprowadzenia dodatkowych 
elementów. Dwie inne oprócz 
wnioskowania o takie wyposaże-
nie jakie już uwzględniono, chcia-
ły, by powstała fontanna, tablica 
informacyjna na ogłoszenia i żeby 
wykorzystać przestrzeń do wyda-
rzeń typu jarmark, kiermasz itd. 
Wszystko oprócz fontanny zosta-
nie uwzględnione.

Ostatnie z pytań: „Jakie są Pań-
stwa inne propozycje rozwią- 
zań, które należałoby uwzględ- 
nić w koncepcji?”. Pojawił się po- 
mysł o ustawienie toalety pu-
blicznej. Ten element jest aktual- 
nie konsultowany.

Wszelkie szczegóły można zna-
leźć pod adresem: http://brwi-
now.pl/images/stories/ikonkiart/
RaportK.pdf.

PODKOWA LEŚNA
Kolejne wyróżnienie 
dla Podkowy Leśnej.  
21 września burmistrz 
odebrał statuetkę 
i certyfikat 
w ogólnopolskim 
konkursie „Gmina 
Przyjazna Rowerzystom”.

T ego typu nagro-
dy otrzymuje się za 
twórczy wkład w roz-
wój turystyki rowe-

rowej. Od 2012 r. wydarzenie to 
organizuje Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze. – 
Podkowa Leśna została wy-
różniona przede wszystkim za 
skuteczne działania w zakresie 
pozyskiwania środków na budo-
wę infrastruktury, czyli ścieżek 
rowerowych. Wystarczy przy-
pomnieć, że jest to 2,7 mln zło-
tych w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego, co daje blisko 10% cało-
ści budżetu! Obecnie jesteśmy 
po przetargu, wykonawca został 

wyłoniony, pogoda co prawda 
nie sprzyja, ale niedługo powi-
nien wejść na budowę. W przy-
szłym roku budowa będzie szła 
pełną parą – poinformował na 
swoim blogu Artur Tusiński, 
burmistrz Podkowy Leśnej. 

Ale nie tylko o inwestycje tu-
taj chodzi. – Podejmowaliśmy 
mnóstwo działań miękkich, jak 
organizowanie wycieczek ro-
werowych, wyścigi rowerowe, 
miasteczka ruchu rowerowego 
dla dzieci i młodzieży – które 
mają pomóc dzieciom i mło-
dzieży oswoić się z jazdą po 
ulicach, uczyć bezpiecznego po-
ruszania po drogach czy ułatwić 
przygotowania do egzaminu na 
kartę rowerową. Zorganizowali-
śmy Konferencję „Przesiądź się 
na rower”, w której brali udział 
eksperci. Promujemy akcje edu-
kacyjne i promocyjne środka 
transportu jakim jest rower – 
organizując darmowe przeglądy 
dla mieszkańców oraz znako-
wanie rowerów przez policję – 
czytamy dalej. [SD]

Podkowa Leśna przyjazna 
rowerzystomG R O D Z I S K  M A Z .

Do 14 października będzie 
trwał sztafetowy rajd 
rowerowy dookoła Polski 
zorganizowany dla Marcina, 
policjanta chorującego 
na nowotwór. W akcję 
charytatywną włączył się asp. 
sztab. Jacek Spławiszewski  
z grodziskiej komendy policji, 
który pokonał trasę między 
Nadarzynem a Łowiczem.

A kcję zorganizowa-
ła grupa „Mundur na 
rowerze”. – To nie-
formalna grupa, za-

początkowana przez ekipę 
administratorów strony PMF, 
do której należą funkcjonariu-
sze Policji, Straży Granicznej, 
Służby Więziennej, Państwowej 
Straży Pożarnej, Straży Ochro-
ny Kolei, żołnierzy Wojska Pol-
skiego, Krajowej Administracji 
Skarbowej. Do grupy dołączy-
ło także kilku ratowników me-
dycznych, strażaków OSP oraz 
Strażników Miejskich. Łączy 
ich służba, pasja- jazda na ro-
werze, ale także chęć niesienia 
pomocy innym – wyjaśnia asp. 
sztab. Katarzyna Zych, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej  
Policji w Grodzisku Maz. 

W trakcie przybywania osób 
do grupy pojawił się pomysł zor-
ganizowania sztafetowego raj-
du dookoła Polski. Wybrano 70 
miast, łączna trasa liczy aż 4 tys. 
km! Wszystko w szczytnym celu... 
– Ideą rajdu jest nie tylko pro-
pagowanie zdrowego i aktywne-
go stylu życia, m.in. przez jazdę 

na rowerze, ale przede wszyst-
kim zbiórka środków na leczenie 
Marcina, który choruje na nowo-
twór o nazwie mięsak. Marcin jest 
funkcjonariuszem Wydziału Pre-
wencji Komendy Miejskiej Policji 
w Rzeszowie. Głównym symbo-
lem grupy są cztery ogniwa łań-
cucha w kolorach niebieskim, 
szarym, czerwonym i zielonym, 
symbolizujące zrzeszone w niej 
formacje. Bransoletka w takich 
kolorach będzie przekazywana 
przez uczestników rajdu jako pa-
łeczka w sztafecie – wyjaśnia asp. 
sztab. Katarzyna Zych.

W dzieło pomocy Marcinowi 
włączyło się 150 rowerzystów, 
w tym policjant z Grodziska Maz. 
asp. sztab Jacek Spławiszewski. 
Ale rajd rowerowy nie jest jedyną 
możliwością okazania wsparcia 
Marcinowi. Został otwarty ra-
chunek bankowy, na który moż-
na wpłacać środki na wsparcie 
leczenia Marcina:

Podkarpacki Bank Spółdziel-
czy Oddział w Przemyślu ul. Mic- 
kiewicza 4, 37-700 Przemyśl 
90864211552015150603960003 w ty-
tule wpłaty „Mundur na rowerze”.

Szczegóły akcji na stronie: 
http://ipaprzemysl.pl oraz na Fa-
cebooku: https://www.facebook.
com/mundurnarowerze/. [SD]

„Kręcimy dla Marcina”

ar
tu

rt
us

in
sk

i-
po

dk
ow

a.
pl

np. przebudowy dróg, a druga 
zwracała uwagę, że w rozwiąza-
nia koncepcyjne nie nadają się  
„potrzeby soboty”). 

Kolejne pytanie brzmiało:  
„Jakie inne funkcje należałoby 
uwzględnić w koncepcji?”. Udzie-
liły się cztery osoby, dwie z nich 
chciały, by targowisko pełniło 
funkcję deptaka z ławeczkami 
i kawiarnią. Gmina poinformo-
wała, że zostanie to uwzględnio-
ne. Dwie pozostałe wypowiedzi 

dotyczyły zapewnienia dostęp-
nej przestrzeni dla dostawców 
między stanowiskami otwartymi 
codziennie. Jednak zaopatrzenie 
miejsc handlowych może odby-
wać się tylko przed i po handlu. 

Pytanie nr 3: „Czy forma ar-
chitektoniczna i założenie 
urbanistyczne komponują się z ist-
niejącym otoczeniem – centrum 
miasta?”. Trzy osoby wypowiedzia-
ły się pozytywnie. Jedna zasuge-
rowała żeby poza modernizacją 

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrza Gminy Brwinów o przystąpieniu do 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko dla potrzeb planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego we wsi Otrębusy, 
gm. Brwinów obejmującego działki o nr ew. 357/12  
i 477/13.

Na  podstawie  art. 39 ust.1 pkt 1 i 2 w  związku z art. 46 
pkt 1 i art. 51 ust. 1  ustawy  z  dnia 3 października 2008 r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1405) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, obejmującej 
sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko dla 
potrzeb ww. planu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Stosownie do art. 54 ust. 2 ww. ustawy organ 
opracowujący projekt planu zapewnia możliwość udziału 
społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na 
środowisko. Z dokumentacjami sprawy można zapoznać się 
w pokoju nr 206, w godzinach pracy Urzędu. Stosownie do 
art. 39 ust. 1  pkt 3-5 i art. 40  ww.  ustawy,  zainteresowani 
mogą składać wnioski. Wnioski na piśmie należy składać 
w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Brwinów 
 lub pocztą na adres: 05-840 Brwinów, ul. Grodziska 12; ustnie 
do protokołu w Referacie Planowania Przestrzennego w pok. 
nr 206 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej  
bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem 
elektronicznym na adres: urbanistyka@brwinow.pl  
w terminie do dnia 23 października 2017 r. Wniosek powinien 
zawierać imię i nazwisko lub nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest  
Burmistrz Gminy Brwinów. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy 
wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

       Burmistrz Gminy Brwinów 
     Arkadiusz Kosiński

Reklama

Konsultacje przeprowadzono, by 
wybrać przy współudziale mieszkańców 
najkorzystniejsze rozwiązania w związku 
z planowaną modernizacją targowiska. 

Rajd rowerowy 
dokoła Polski  
– wszystko, żeby 
pomóc Marcinowi  
w walce z chorobą.
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Zespół Panattoni Europe Lider Prusz-
ków ma za sobą ostatni mecz sparin-
gowy przed rozpoczęciem sezonu 
2017/18. Ekipa prowadzona przez 
Jacka Rybczyńskiego pokonała AKS 
SMS Łódź 61:52. Z pewnością ło-
dzianki chciały wziąć rewanż za po-
rażkę sprzed tygodnia (59:72), ale 

ponownie Liderki okazały się zbyt moc-
ne. Pruszkowska drużyna nie najlepiej 
rozpoczęła mecz, bo pierwszą kwar-
tę przegrała 13:22. Jednak w drugiej 
odsłonie Liderki w pełni dominowały  
i odrobiły straty z nawiązką – 30:22.  
W kolejnych minutach wyrównana 
walka, jednak gospodynie kontrolo- 

wały przebieg gry. Lider odniósł kolej-
ne zwycięstwo podczas okresu przy-
gotowawczego. Kilka dni temu zespół 
Rybczyńskiego pokonał MPKK Soko-
łów S.A. 66:56. 1 października Liderki 
rozpoczną zmagania w nowym se- 
zonie I ligi. O 17.00 w hali Znicz zmierza 
się z KS Basket 25 II Bydgoszcz. [JM] 

Sparing wygrany,  
czas na ligę

Ubliżał, popychał i w końcu bił.  
Mąż znęcał się nad żoną
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O Ż A R Ó W  M A Z .
Podczas interwencji  
w Ożarowie Mazowieckim 
policjanci byli świadkami 
jak mąż odepchnął żonę  
i chciał ją uderzyć.  
Miał 1,8 promila alkoholu  
w organizmie. Na szczęście 
agresywny mężczyzna 
został obezwładniony.  
Jak się okazało znęcał się 
nad żoną psychicznie  
i fizycznie od siedmiu lat.

P o wysłuchaniu po-
krzywdzonej, funk- 
cjonariusze przy-
jęli zawiadomienie 

o przestępstwie i założyli „Nie-
bieską Kartę”. Mąż miał sto-
sować wobec niej przemoc 
fizyczną i psychiczną od sied-
miu lat. Wyzywał, ubliżał, po-
pychał i bił po całym ciele... 
Policjanci zebrali materiał do-
wodowy pozwalający na przed-
stawienie mężczyźnie zarzutów.  

Wieczorem dotarli do miej-
sca zamieszkania małżeń-
stwa, by przeprowadzić dalsze 
czynności. Ale takiego rozwo-
ju zdarzeń z pewnością nie 
spodziewali się... – Mężczyzna 
podczas interwencji był agre-
sywny. W pewnym momencie 
w obecności funkcjonariuszy 
odepchnął kobietę, po czym 
zamachnął się ręką usiłując ją 
uderzyć. Widząc to policjan-
ci natychmiast obezwładni-
li mężczyznę i go zatrzymali. 
Był nietrzeźwy, badanie alko-
matem wykazało, że miał 1,8 
promila alkoholu w organi-
zmie – podaje podinsp. Ewelina 

Gromek-Oćwieja, rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej 
Policji dla Powiatu Warszaw-
skiego Zachodniego.

Mundurowi doprowadzili 
32-latka do policyjnej celi. Gdy 
wytrzeźwiał usłyszał zarzu-
ty. Warto tutaj mocno podkre-
ślić, że z punktu widzenia prawa 
przemoc w rodzinie to przestęp-
stwo. A ten konkretny przypa-
dek pokazuje, że ofiary nie są 
pozostawione same sobie, bez 
jakiejkolwiek pomocy. Dramat 
kobiety trwał aż siedem lat, za-
nim zebrała siły, by złożyć zawia-
domienie. W takich przypadkach 
warto jak najszybciej udać się  
do najbliższego komisariatu. 

W tego typu przypadkach 
stosowany jest artykuł 207 ko-
deksu karnego:

Art. 207 § 1. Kto znęca się fi-
zycznie lub psychicznie nad 
osobą najbliższą lub nad inną 
osobą pozostającą w stałym lub 
przemijającym stosunku za-
leżności od sprawcy albo nad 
małoletnim lub osobą niepo-
radną ze względu na jej stan 
psychiczny lub fizyczny, pod-
lega karze pozbawienia wolno-
ści od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Jeżeli czyn określony  
w § 1 połączony jest ze stosowa-
niem szczególnego okrucień-
stwa, sprawca podlega karze 
pozbawienia wolności od ro-
ku do lat 10.

§ 3. Jeżeli następstwem czy-
nu określonego w § 1 lub 2 jest 
targnięcie się pokrzywdzonego 
na własne życie, sprawca pod-
lega karze pozbawienia wolno-
ści od lat 2 do 12. [SD]

Zarząd Powiatu Grodziskiego         Grodzisk Mazowiecki, 22.09.2017r.

Obwieszczenie
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.  
z 2017r. poz. 1405) informuję o przyjęciu Uchwałą  
nr 258/XXXV/2017 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 
29 czerwca 2017 roku „Programu Ochrony Środowiska 
dla Powiatu Grodziskiego na lata 2017-2020 z perspek-
tywą na lata 2021-2024” wraz z „Prognozą oddziaływa-
nia na środowisko Programu ochrony środowiska dla 
Powiatu Grodziskiego”. 

Zapoznanie się z treścią dokumentu oraz z podsu-
mowaniem sporządzonym na podstawie art. 55 ust. 3  
i art. 42 pkt 2 w/w ustawy z dnia 3 października 2008 r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko możliwe jest 
na stronie www.bip.powiat-grodziski.pl, w zakładce  
„Komunikaty i ogłoszenia”.

Ogłoszenie

P I Ł K A  N O Ż N A
30 września na stadionie 
Znicza Pruszków  
zostanie rozegrany  
mecz towarzyski drużyn 
U-14 Polska – Słowacja. 
Wstęp na spotkanie  
jest bezpłatny.

W ystęp z orzełkiem 
na piersi to szcze-
gólne wydarzenie 
w życiu każdego 

piłkarza. Nie inaczej jest w przy-
padku młodych, zdolnych i żąd-
nych gry zawodników do lat 14. 
Trenerzy nie próżnują i bacznie 
obserwują postępy piłkarzy z całej 

Polski. Kto wie, może wśród za-
wodników, którzy 30 września 
zagrają w Pruszkowie są na-
stępcy Roberta Lewandowskiego  
i Jakuba Błaszczykowskiego.

Latem młodzi piłkarze treno-
wali intensywnie podczas Let-
niej Akademii Młodych Orłów 
2017. Pod okiem sztabu szkole-
niowego Bartłomieja Zalewskie-
go znajdowało się 80 najlepszych 
zawodników z rocznika 2004 
z całej Polski. Z tego grona tre-
nerzy wyłonili 20 graczy, którzy 
będą mieli okazję rywalizować ze 
Słowacją. Obie drużyny spotka-
ły się już w tej kategorii wieko-
wej, ale było to dwa lata temu. We 

Wrocławiu biało-czerwoni (rocz-
nik 2002) pokonali Słowację 5:0. 
Ale nie zawsze było tak kolorowo. 
W listopadzie 2014 roku nastąpił 

test nowych kadr młodzieżowych 
– do lat 12 i 13. Polacy rywalizo-
wali ze Słowacją. Najmłodsi bia-
ło-czerwoni przegrali 0:1, zaś ich 
starsi koledzy triumfowali do-
piero po rzutach karnych. Wróć-
my do poczynań kadry U-14, 
w ubiegłym roku w Bydgoszczy 
młodzi Polacy (rocznik 2003)  
rozbili Litwę 12:0.

Czy zawodnicy z rocznika 
2004 podtrzymają dobrą passę 
i odniosą zwycięstwo w Prusz-
kowie? Wszystko zweryfiku-
je boisko. Początek spotkania  
30 września o 12.00, wstęp bez-
płatny. Na kibiców czekają kon- 
kursy z nagrodami. [JM]

Polska – Słowacja w Pruszkowie

S I A T K Ó W K A
Sukces siatkarek  
z Grodziska Mazowieckiego. 
Zawodniczki UKS Sparta 
awansowały do I ligi 
młodziczek (2003-2004). 
Z kolei GLKS Nadarzyn zagra 
w listopadzie w turnieju  
II ligi wojewódzkiej.

D wa dni zmagań, wy-
czerpujące spot- 
kania, rywalizacja 
o każdą piłkę i eu-

foria w obozie grodziskiego ze-
społu. UKS Sparta awansowała 
do grona najlepszych. Najpierw 
zespół rywalizował w Pionkach, 
gdzie wygrał grupę eliminacyj-
ną. Sparta pozostawiła w tyle 

gospodarzy (UKS Beta), UMKS 
MOS Wola Warszawa II oraz UKS 
G-8 Bielany. Z kolei w niedzielę 
w Piasecznie grodziska druży-
na zanotowała dwa zwycięstwa 
i porażkę. UKS Sparta triumfo-
wał w starciach z Krótką Mysia-
dło i Bluesoft Mazovia Warszawa. 
Grodziskie siatkarki nie dały rady 
jedynie Olimpowi Miński Mazo-
wiecki (1:2), jednak wygrały grupę 
i awansowały do I ligi młodziczek.

Do pełni szczęścia niewie-
le zabrakło siatkarkom GLKS 
Nadarzyn. Sobotni turniej 
w Międzyborowie padł ich łu-
pem. GLKS pokonał bez straty 
seta LKS Wrzos Międzyborów, 
Iskrę Warszawa i wygrał walko-
werem z UKS Solec nad Wisłą. 

Decydująca rozgrywka w Piasecz-
nie układała się po myśli nada-
rzynianek, ale do czasu. GLKS 
wygrał 2:0 z Nike Węgrów i Vic-
torią Kobyłka. Jednak w ostatnim 
starciu Atena Warszawa, medali-
sta mistrzostw Polski, Nadarzyn 

nie potrafił znaleźć sposobu na 
rywala i przegrał. 

Teraz GLKS szykuje się do tur-
nieju II ligi wojewódzkiej, który 
odbędzie się 4-5 listopada. Stawką 
rywalizacji będą dwa miejsca pre-
miowane awansem do I ligi. [JM]

UKS Sparta w I lidze

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

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy 
w Pruszkowie 21 września otrzymało wyróżnienia w XI edycji kon-
kursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”. W kategorii 
„Najlepszy muzealny projekt otwarty” nagrodzono „ARTEfakty”  
– Pruszkowski Piknik Archeologiczny, z kolei w kategorii „Najlepszy 
muzealny projekt edukacyjny” wyróżniono cykl pruszkowskich 
spotkań edukacyjnych „Początki Państwa Polskiego”. [Red]  
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Reklama



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

Pruszków
ul. Niecała 10/2

Piątek, 29 WRZEŚNIA 201712

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

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 

 ► Fachowiec do kompleksowych 
remontów mieszkań, dobre warunki, 
umowa, szkolenie. Pruszków, Jacek 
Kropielnicki 501-754-272 

Firma komunalna poszukuje 
pracowników fizycznych – telefon 
kontaktowy: 22 729-98-98 

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

 ► Kierowca wywrotki Tatra 570-035-404 

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

 ► 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 

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 miejsce garażowe  
w Pruszkowie przy ul. Kościuszki.  
Tel.: 604-453-750 

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 

 ► Hydraulik, 535-872-455 

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

Dam pracę

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

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

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

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

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

 ► Pracownik kontroli towaru, umowa  
o pracę, Pruszków, 12 zł netto+premia. 
693-021-944 

 ► 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 

 ► Protezy zębowe 450 zł: 508-357-334 

 ► Studnie tel.: 601-231-836  

Szkolenia BHP – wstępne, okresowe 
694-127-292 

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

 ► WYMIANA OPON, 795-569-659 

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

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

Niepubliczne  
Przedszkole Montessori

ul. Bolesława Prusa 16,  
05-800 Pruszków

Tel. 22 728 50 50, 608 783 589

ZaPrasZaMy do PrZedsZkola 
Montessori w PrusZkowie

Posiadamy 15-letnie  
doświadczenie, oryginalne  
pomoce rozwojowe, kameralną  
grupę oraz wykwalifikowaną  
kadrę. Naszym atutem jest  
także duży ogród, własna  
kuchnia oraz parking. Od wielu  
lat patronuje nam Polskie 
Stowarzyszenie Montessori.

www.przedszkole-montessori.com

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

ParTNer HaNdlowy

Wójt Gminy Nadarzyn 
zawiadamia,  

że na urzędowych tablicach 
ogłoszeń oraz na stronach 

internetowych urzędu 
został zamieszczony 

wykaz  nieruchomości, 
stanowiących  drogi  

wewnętrzne,  przeznaczonych  
do wydzierżawienia w trybie 

bezprzetargowym. 

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 zbycia na 
rzecz Gminy Miasta Piastowa w zamian za inną 
nieruchomość. 


