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R E G I O N
Kilkadziesiąt milionów 
dofi nansowania i wkład 
własny na poziomie 
20 proc. Jest o co walczyć! 
Powiat pruszkowski 
i gminy z naszego regionu, 
choć nie wszystkie, 
zamierzają pozyskać unijne 
dofi nansowanie, w ramach 
którego m.in. Pruszków 
i Grodzisk Mazowiecki 
planują zakup 
elektrycznych autobusów. 

W alka toczy się o du-
że kwoty, gdyby 
udało się je pozys-
kać można byłoby 

je przeznaczyć na rozwój zrów-
noważonej multimodalnej mobil-
ności miejskiej. Chodzi o to, by 
zoptymalizować wykorzystanie 
środków transportu publicznego 
oraz zwiększyć ekologię – zmniej-
szyć zanieczyszczenie powietrza. 
Dodatkowo wliczają się w to bu-
dowy i przebudowy dróg lokal-
nych, powiatowych i gminnych. 
To tyle tytułem wstępu.

Chcą być eko. Walka o kasę
projektu jest budowanie wypoży-
czalni przy istniejących drogach 
rowerowych lub zaplanowanych 
do realizacji np. tych w ramach 
Zintegrowanych Funduszy Tery-
torialnych. Lokalizacje wypoży-
czalni to: Park Mazowsze, ul. Ewy 
przy WKD, ul. Prusa przy Urzędzie 
Stanu Cywilnego, na ul. Sienkie-
wicza przy PKP, jedna na Gąsinie 
róg ul. Promyka i Robotniczej, 
także na ul. Antka i przy szko-
le na ul. Plantowej – mówi nam 
Marta Piotrowska, inspektor 
ds. funduszy unijnych pruszkow-
skiego magistratu. 

Jednak najciekawsze jest to, że 
planuje się zakup elektrycznych 
autobusów. – Jeśli uda się pozy-
skać dofi nansowanie zamierzamy 
też kupić dwa autobusy elektrycz-
ne i dwie stacje ładowania, jed-
ną szybkiego ładowania i drugą 
wolnego. Ta pierwsza planowa-
na jest przy pętli na os. Staszica, 
druga przy siedzibie TBS. Pojaz-
dy obsługiwałyby linie 4 i 5, każ-
dy z nich osiąga zasięg na jednym 
ładowaniu ok. 200 km – podkre-
śla Piotrowska. 
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Z pewnością mieszkańców bar-
dziej interesuje to, co można zre-
alizować w ramach tego programu. 
A pomysły są ciekawe. Zacznijmy 
od Pruszkowa, który wraz z Gro-
dziskiem i Żyrardowem zamierza 
złożyć wniosek o dofi nansowanie. 

– W ramach konkursu chcemy 
sfi nansować osiem stacji wypo-
życzalni rowerowych, które oczy-
wiście „zazębiają się” z tymi, które 
obecnie funkcjonują pilotażowo. 
Ale oprócz tego chcemy doprojek-
tować ścieżki rowerowe, bo ideą 
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CZYTAJ WIĘCEJ NA STR. 2

Ursus będzie miał 
swój EKOpark  10

CZYTAJ WIĘCEJ NA STR. 3

Budowa idzie jak z płatka

CZYTAJ WIĘCEJ NA STR. 7

O strefi e parkowania powinni 
zadecydować mieszkańcy
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Samorządy chcą pozyskać unijne dofinansowanie, które można 
byłoby przeznaczyć m.in. na zakup elektrycznych autobusów
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– Przede wszystkim mamy na celu zachęcanie jak największej liczby ludzi. Policja to 
nie jest tą sprzed wielu lat, lecz stała się nowoczesna i ma pomysł. Potrzebujemy ludzi 
z innowacyjnym spojrzeniem i takich właśnie szukamy w szkołach i uczelniach na terenie 
garnizonu – kom. Sylwester Marczak, rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji, który gościł w brwinowskim Liceum Ogólnokształcącym 
im. J. Iwaszkiewicza, aby zachęcić młodzież do podjęcia służby w policji.

P R U S Z K Ó W
Na blisko rok 
przed wyborami 
samorządowymi 
z funkcji członka 
zarządu powiatu 
pruszkowskiego 
zrezygnowała Ewa 
Borodzicz. Jej miejsce 
w zarządzie zajął 
Dariusz Nowak, który 
do tej pory zasiadał 
w prezydium rady.

P o przegłosowaniu 
uchwały dotyczącej 
przyjęcia rezygnacji 
Ewy Borodzicz radni 

przystąpili do wyboru nowego 
członka zarządu. Zgłoszono tyl-
ko jedną kandydaturę – Dariu-
sza Nowaka.

Radnego na funkcję człon-
ka zarządu zarekomendował 
sam starosta Maksym Gołoś. – 
Proszę o podjęcie decyzji i za-
głosowanie za kandydaturą 

Dariusza Nowaka. Pan Dariusz 
Nowak jest mieszkańcem po-
wiatu pruszkowskiego sołectwa 
Młochów w gminie Nada-
rzyn. Jest osobą odpowiedzial-
ną, która jest konsekwent-
na w działaniu i potrafi jasno 
precyzować cele i sprawiać by 
te cele były osiągalne – mówił 
na sesji starosta Gołoś. 

Radni poparli kandydaturę 
Dariusza Nowaka, który objął 
funkcję członka zarządu po-
wiatu pruszkowskiego. Zarząd 
podziękował Ewie Borodzicz za 
dotychczasową pracę. – Mam na-
dzieję, że mój następca będzie 
godnie reprezentował interesy 
mieszkańców – powiedziała na 
posiedzeniu Ewa Borodzicz. [AS]

Roszady w zarządzie powiatu 
pruszkowskiego
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KG R O D Z I S K  M A Z . 
Grodziski magistrat chce 
wybudować specjalny 
fi ltr biologiczny, dzięki 
któremu woda na Stawach 
Walczewskiego ma być 
czystsza oraz wyróżniać 
się lepszą jakością. 

Wcelu wybudowa-
nia wspomnia-
nego fi ltra gmina 
chce nabyć grunt

przy ul. Tarnowskiej. Temat zo-
stał poruszony podczas wrze-
śniowej sesji rady miejskiej. 
– Najwybitniejsi fachowcy, któ-
rych udało się znaleźć powie-
dzieli nam w sprawie czysto-
ści wody (na Stawach Wal-
czewskiego – przyp. red.), że 
musimy zrobić duży fi ltr wa-
pienno-roślinny na rzece, że-
by pozbyć się fosforu. Bo fosfor 
w wodzie powoduje, że rozwi-
jają się glony, a w konsekwen-
cji mogą rozwijać się sinice. Na 

Stawach były glony, dlatego 
woda była czasami taka zielona. 
Jedyną metodą jest stworzenie 
fi ltra, który polega na tym, że 
tam gdzie rzeka płynie robimy 
rozlewisko, obsadzamy roślin-
nością, sypiemy wapienne ska-
ły i ten fosfor wtedy poprzez 
łączenie się z wapnem, fi ltro-
waniem przez rośliny zosta-
nie zbity do takiego poziomu, 
że na stawach będziemy mieli 
czystą wodę – mówił Grzegorz 
Benedykciński, burmistrz Gro-
dziska Mazowieckiego.

Kiedy będzie widać efekty tej 
inwestycji? – To spowoduje, że 
na Stawach może już w przy-
szłym roku woda będzie zdecy-
dowanie czystsza. Był moment, 
że woda była tak zielona jakby 
ktoś pomalował ja farbą. Mam 
uzgodnioną scenę od 80 do 100 
zł za m kw., czyli nie jest to cena 
wysoka. Czym więcej zrobimy te-
go fi ltra, tym będzie lepiej – in-
formował burmistrz Grodziska.

Za wykupieniem gruntu pod 
tę inwestycję głosowało 17 rad-
nych, 3 wstrzymało się. [SD]

Czystsza woda na Stawach 
Walczewskiego
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Takie autobusy miałyby poja-
wić się też w Grodzisku, ale są 
również inne plany z zakresu 
przebudowy newralgicznych 
skrzyżowań. Spytaliśmy bur-
mistrza czy to nie jest przy-
padkiem melodia przyszłości? 
– Nie. Myślę, że w przyszłym 
roku jesteśmy w stanie pod-
chodzić do tematu. Jak tylko 
otrzymamy środki unijne to 
kupujemy autobusy elektrycz-
ne. Jeśli już będziemy mieć 
stacje ładowania, to z czasem 
zrobimy np. elektryczne śmie-
ciarki, dodatkowo strażnicy 
mogliby poruszać elektrycz-
nymi samochodami. Chcemy 
też przy okazji rozwiązać na 
terenie gminy trudne prze-
jazdy na skrzyżowaniach. Mo-
wa o wybudowaniu ronda na 
krzyżówce ul. Teligi z 3 Maja, 
przebudowaniu skrzyżowa-
nia ul. Okulickiego z 3 Maja 
tak, by powstał prawoskręt 
w kierunku wiaduktu jadąc 
od Milanówka oraz zjeżdża-
jąc z wiaduktu od strony Bło-
nia chcemy zrobić dodatkowy 
pras do skrętu w prawo, w kie-
runku 3 Maja i centrum. Na 
ul. Nadarzyńskiej lewoskręt 
gdy jedziemy od strony Ksią-
żenic, kolejno na ul. Żyrar-
dowskiej mamy podwójne 
światła, to jest prowizorka, 
ale mamy już projekt roz-
wiązania tego skrzyżowania. 
Ostatnie skrzyżowanie to ul. 

o warunkach drogowych, o ob-
jazdach, będą też informowały 
kierowców gdy przekroczą do-
zwoloną prędkość. Chcieliby-
śmy też stworzyć innowacyjny 
system, dzięki któremu gmina, 
policja i inne służby mogłyby 
pozyskać informacje o pojaz-
dach ciężarowych, które roz-
jeżdżają naszą gminę, czyli nie 
stosują się do ograniczeń to-
nażowych – mówi Daniel Ko-
walski, główny specjalista do 
spraw funduszy zewnętrznych 
z urzędu gminy Michałowice. 

I to nie koniec. Dofinan-
sowanie umożliwiłoby roz-
wój gminnych wypożyczalni 
rowerowych. – Powstałyby 
trzy nowe stacje i rodzaje ro-
werów – typu cargo, tandem 
i dziecięce. Lokalizacja sta-
cji to Michałowice, rozbudo-
wa istniejącej przy urzędzie 
gminy i trzecia przy ul. Ire-
ny, ta w niedalekiej przyszło-
ści mogłaby być kompatybilna 
z pruszkowskim rowerem 
– zaznacza Kowalski. 

Z kolei Brwinów zamierza 
przebudować skrzyżowania. 
– W planach jest przebudowa 
skrzyżowania ul. Warszawskiej 
z ul. Piłsudskiego w Kaniach 
oraz przebudowa skrzyżowa-
nia ul. Obwodnica, czyli DW 
719 z ul. Kempińską w Brwino-
wie – wyjaśnia Arkadiusz Ko-
siński, burmistrz Brwinowa. 

W ramach dofinansowania 
Piastów także postawił na 
elektryczne autobusy. – Tabor

Traugutta i Matejki, jest tam 
niebezpieczny skręt w lewo 
w stronę Łąk – mówi Grze-
gorz Benedykciński, burmistrz 
Grodziska Mazowieckiego.

Gminy: Brwinów, Nada-
rzyn, Michałowice, Piastów 
wraz ze Starostwem Prusz-
kowskim w Pruszkowie za-
wiązały własne porozumienie. 
Ich wniosek został już złożony 
2 października. Liderem poro-
zumienia jest powiat. – Choć 
jest jeszcze zdecydowanie za 
wcześnie, aby o tym mówić to 
faktycznie z inicjatywy powiatu 
pruszkowskiego powstał wnio-
sek o uzyskanie dofi nansowa-
nia, którego środki posłużyłyby 
do poprawy jakości komuni-
kacji i mobilności na terenie 
Powiatu Pruszkowskiego. – wy-
jaśnia starosta Maksym Gołoś. 
– W ramach złożonego wnio-
sku i w przypadku otrzymania 
środków powiat pruszkowski 
planuje zrealizować zadanie 
polegające na budowie ciągu 
pieszo-rowerowego w Regu-
łach oraz przebudowę drogi 
powiatowej nr 3114 W ul. Re-
gulskiej na odcinku od ul. Bo-
dycha do torów WKD w Regu-
łach – dodaje.

Ciekawe rozwiązania mogły-
by być wprowadzone w gmi-
nie Michałowice. – Przewidu-
jemy do realizacji budowę ak-
tywnych znaków drogowych 
o zmiennej treści. Za pośred-
nictwem takich znaków moż-
na zakomunikować informacje 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

P R U S Z K Ó W 
Pruszkowski magistrat 
wybrał najkorzystniejszą 
ofertę w przetargu 
na budowę parkingu 
wielopoziomowego 
przy ul. Sienkiewicza. 
Obiekt wybuduje 
Strabag. Za jaką kwotę? 

W ielu mieszkańców
nie może docze
kać się rozpoczę-
cia tej inwestycji. 

Gdy otrzymywaliśmy od czy-
telników wiadomości dotyczą-
ce tematu budowy parkingu 
w systemie „Parkuj i Jedź”, głów-
nie padały pytania: „czemu na 
miejscu nic się nie dzieje, sko-
ro budowa miała rozpocząć się 
wraz z remontem podmiejskiej 
linii kolejowej?”. Ale spokojnie, 
ruszy niebawem. Miasto wybra-
ło wykonawcę dla tego zadania.

Jednak aby wybrać najkorzyst-
niejszą ofertę trzeba było ogłosić 
dwa przetargi. Pierwszy unieważ-
niono, ponieważ cena najniższej 
oferty, którą złożyła fi rma Erekta 

Budownictwo Specjalistyczne 
wynosiła 15,7 mln zł i przekra-
czała możliwości fi nansowe za-
mawiającego. A przypomnijmy, 
że miasto chciało wydać nieca-
łe 14 mln zł. Podczas kolejnego 
postępowania udało się wybrać 
wykonawcę, choć trzeba było 
jednak dołożyć brakującą sumę. 
Wpłynęły dwie oferty – Erekta 
Budownictwo Specjalistyczne 
17,9 mln zł i Strabag 16,1 mln zł.

Budynek zaprojektowano na 
planie prostokąta. Parking będzie 
miał cztery kondygnacje. Znajdą 
się na nim 392 miejsca postojo-
we dla samochodów oraz 82 dla 
jednośladów. Wjazd będzie zlo-
kalizowany w miejscu istnie-
jącego. Natomiast zostanie on 
zmodyfi kowany i podzielony na 
niezależny wjazd i wyjazd oraz 
wyposażony w szlabany. Za-
danie będzie realizowane przy 
czynnych drogach publicznych 
we współpracy z PKP PLK S.A., 
a także wykonawcą moderni-
zacji linii 447. Co najważniejsze 
korzystanie z miejsc parkingo-
wych ma być bezpłatne. [SD]

Strabag wybuduje parking 
przy Sienkiewicza 
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autobusów elektrycznych pla-
nowany jako element poddzia-
łania 4.3.1, t j. budowy cen-
trum przesiadkowego w Pia-
stowie będzie wykorzystywany 
przez miasto do zaspokoje-
nia potrzeb komunikacyjnych 
mieszkańców, w szczególności 
zaś do obsługi linii wewnętrz-
nych, P1 i planowanej P2. Chce-
my w ten sposób zachęcić 
mieszkańców do korzystania 
z transportu publicznego 
i przyczynić się do zmniejszenia
emisji zanieczyszczeń w mieś-
cie – podkreśla Agnieszka 
Tomaszewska-Kula, inspektor 
ds. funduszy zewnętrznych pia-
stowskiego urzędu. 

Z pytaniem o plany inwe-
stycyjne w ramach projektu 
unijnego zwróciliśmy się do 
gminy Nadarzyn. – Planuje-
my budowę 13,45 km ścieżek 
przy drogach powiatowych na 
terenie gminy Nadarzyn, mo-
dernizację oświetlenia czę-
ści dróg gminnych oraz dróg 
w zakresie urządzenia 60 zatok 
autobusowych i chcemy wypo-
sażyć przystanki autobusowe 
i wybudować obiekt serwiso-
wy autobusów. Zakupimy pięć 
autobusów komunikacji gmin-
nej, w tym część o napędzie 
elektrycznym – poinformowała 
nas Katarzyna Dombska, kie-
rownik referatu ds. funduszy 
zewnętrznych Urzędu Gmi-
ny Nadarzyn.

Gminy Raszyn i Milanówek 
nie wzięły udziału w programie.

C Y T A T02

Chcą być eko. Walka o kasę
Samorządy chcą pozyskać unijne dofi nansowanie, które można 
byłoby przeznaczyć m.in. na zakup elektrycznych autobusów
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216– tyle busów wypełnionych podrobioną markową odzieżą, obuwiem, 
galanterią oraz kosmetykami ujawnili w Wólce Kosowskiej funkcjonariusze 

Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej wraz z Krajową Administracją Skarbową  
i Komendą Stołeczną Policji. 216

Reklama

 Jakub Małkiński 

R A S Z Y N
Wszyscy liczą, że w lipcu 
2018 roku będzie słonecznie. 
Zwłaszcza w Raszynie, bo 
właśnie wtedy ma zakończyć 
się budowa wielofunkcyjnej 
hali sportowej przy  
ul. Sportowej. Postanowiliśmy 
odwiedzić teren prac.

Z wielkimi inwestycja-
mi bywa różnie. Cza-
sami hula na nich wiatr 
i próżno szukać ekip 

uwijających się w pocie czoła. 
Jak było w Raszynie? Też hu-
lał wiatr, ale za sprawą braku 
okien w powstającym budynku. 
Wewnątrz wydzielono wszystkie 
pomieszczenia – od sali głównej 
przez szatanie po pokoje admi-
nistracyjne. – Obecnie mamy 
zakończoną konstrukcję muro-
wą, jak i żelbetową. Przymierza- 
my się do wykonania podkła- 
dów pod posadzki na hali głów-
nej. Działamy na instalacjach  
sanitarnych i elektrycznych, 
żeby przygotować je pod tynki  
– przedstawia Mateusz Mikołaj-
czyk, kierownik budowy.

Można zażartować ,  że 
obiekt rośnie niczym „grzyby 
po deszczu”. Postępy na placu 
budowy widać gołym okiem. 
Ale czy wszystko idzie zgod-
nie z planem? – Termin li-
piec 2018 jest jak najbardziej 
realny – zapewnia Mateusz 
Mikołajczyk. Raszyńska hala 
rozmiarami nie będzie dorów-
nywała gdańskiej Ergo Arenie 
czy wrocławskiej Hali Stule-
cia. – To jest obiekt średni, 
ale założenie wielofunkcyj-
ności nadaje mu szerszego 
charakteru – zaznacza kierow- 
nik budowy. 

Choć budowa hali trwa, 
wszyscy są spokojni o jej wyko-
rzystanie. W Raszynie na brak 
zainteresowania obiektem nie 
powinni narzekać. – Wszystko 
idzie jak z płatka. Hala rośnie 
w oczach, cieszy mieszkańców 
Raszyna. Myślę, że z wielką nie-
cierpliwością czekają na nią ra-
szyńskie kluby i sekcje, ale nie 
tylko te, które obecnie funk-
cjonują, lecz i te przewidują-
ce w przyszłości współpracę 
z nami. Cały czas do Gminne-
go Ośrodka Sportu zgłaszają się 
prezesi, trenerzy i przedstawi-
ciele zespołów z propozycjami, 

ponieważ zdają sobie sprawę, 
że powstający obiekt gwaran-
tuje wysokie standardy do 
trenowania – tłumaczy Kata-
rzyna Klimaszewska, dyrek- 
tor Gminnego Ośrodka Spor- 
tu w Raszynie.

Warto dodać, że parter zosta-
nie przeznaczony na potrzeby 
lokalnych klubów, zaś pierwsze 
piętro obiektu będzie wykorzy-
stane komercyjnie. – W koncepcji 
jest dokładnie wskazane funkcjo-
nowanie i ścieżka rozwoju hali 
jeśli chodzi o sport, ale nie tylko. 
Wiemy, w którą stronę chcemy 
iść – podkreśla dyrektor GOS.
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Budowa idzie jak z płatka

R E G I O N
Bilety ponownie  
można kupić w promocyjnej  
cenie. Co trzeba zrobić  
by zaoszczędzić?  
Wystarczy kupić bilet 
używając... telefonu. 

C elem akcji organizowa-
nej przez firmy mPay 
i  Mastercard jest 
propagowanie mo-

bilnego stylu życia oraz zachę-
canie użytkowników telefonów 
do korzystania z nowocze-
snych rozwiązań płatniczych. 

Promocją objęte są bilety jed-
norazowe i czasowe do 90 mi-
nut o wartości między 1,10 zł 
a 5 zł. Z tańszych przejazdów 
komunikacją miejską pasaże-
rowie mogą korzystać wielo-
krotnie. Rabat jest naliczany 
automatycznie podczas każdej 
transakcji zrealizowanej w cza-
sie trwania akcji. Jedynym wa-
runkiem jest kupowanie biletów 
telefonem komórkowym, za po-
mocą karty płatniczej zareje-
strowanej w portfelu cyfrowym 
Masterpass. W aplikacji mPay 
jest on dostępny pod nazwą 

mPay Wallet – zachęcają orga- 
nizatorzy akcji.

Jakie bilety obejmuje promocja? 
Za symboliczną złotówkę kupi-
my bilety ZTM: 20- i 75-minutowy 
normalny oraz 20-, 75- i 90-minu-
towy ulgowy. W pociągach WKD  
za złotówkę pojedziemy kupu- 
jąc bilety z I i II strefy czaso- 
wej, których cena nie przekracza  
5 zł. W III strefie czasowej zło- 
tówkę kosztować będą bilety 
z ulgami: 33, 37, 49, 50, 51, 70, 78 proc.  
Promocja trwa do 31 grudnia 2017 r.

Co trzeba zrobić by skorzy- 
stać z promocji? Należy na tele- 

Bilety za symboliczną złotówkę 
fon pobrać aplikację mPay, za-
rejestrować się, zarejestrować 
kartę w cyfrowym portfelu i ku-
pić bilet. – Dokonanie zakupu 
w aplikacji jest równoznaczne ze 
skasowaniem biletu. Żeby go wy-
świetlić lub okazać do kontro-
li, wystarczy wejść do zakładki 
„Kontrola biletów”. Pasażerowie 
mogą wykonać tę czynność na-
wet wtedy, gdy telefon nie ma ak-
tywnego połączenia z internetem  
– podkreślają organizatorzy akcji.

Szczegółowe informacje oraz 
instrukcje znajdziecie na stronie 
mpaybilety.pl. [AS]

B R W I N Ó W 
Policja w Liceum 
Ogólnokształcącym  
im. J. Iwaszkiewicza  
w Brwinowie! Spokojnie. 
Funkcjonariusze nie  
musieli podejmować  
żadnej interwencji. 
Odwiedzili placówkę,  
żeby zachęcić młodzież  
do wstąpienia  
w szeregi policji. 

Możliwość rozwoju, 
stanie na straży 
bezpieczeństwa, 
niesienie pomo-

cy i podejmowanie wyzwań – 
tak wygląda służba w policji. 
Uczniowie klasy mundurowej 
w brwinowskim liceum pozna-
li wymogi, które trzeba spełnić, 
aby zostać funkcjonariuszem. 
Gruntowną wiedzę młodzieży 
przekazywał rzecznik Komendy 
Stołecznej Policji kom. Sylwester 
Marczak, a także inni stróże pra-
wa z Warszawy i z Pruszkowa.

Ze strony uczniów nie bra-
kowało licznych pytań. Przede 
wszystkim dotyczyły wymogów 
i warunków pracy w policji, 
a także tego, czy funkcjonariusz 
może mieć... tatuaże. Niektó-
rych interesowało, czy stróże 
prawa dostają i płacą man-
daty. Było więc poważnie, ale 
momentami również śmiesz-
nie. – W wielu przypadkach 
mamy do czynienia z osoba-
mi, które są zainteresowane 
służbą w policji. Nie mówimy 
o tym, że jest to 100 proc., ale 
w klasach mundurowych wie-
lu uczniów zastanawia się nad 
tym, żeby założyć mundur z or-
łem na czapce – mówił nam po 
spotkaniu kom. Sylwester Mar-
czak, rzecznik prasowy Komen-
dy Stołecznej Policji.

Policjanci starali się przed-
stawić obraz służby, która nie 
sprowadza się tylko i wyłącz-
nie do nudnej pracy, lecz jest 

pełna wyzwań. – Tak napraw-
dę ludzie muszą wiedzieć, że 
policja jest bardzo zróżnicowa-
na i każdy może znaleźć coś, co 
konkretną osobę będzie intere-
sowało i zechce pracować w ta-
kim, a nie innym pionie. Ważne 
jest to, żeby każdy miał świa-
domość rozwoju i tego, czego 
oczekuje. Policja daje ogrom-
ne możliwości awansu, ale 
przede wszystkim musimy od 
siebie wiele wymagać. Zwłasz-
cza jeżeli pracujemy w miejscu, 
gdzie wiele osób wypowiada się 
o nim jako służba – tłumaczy 
kom. Marczak.

W Brwinowie uczniowie ra-
czej nie ziewali, lecz aktywnie 
włączali się w dyskusję. – Akurat 
chciałem iść do szkoły policyj-

nej. Spotkanie pozwoliło mi uzy-
skać wiedzę na temat wymogów, 
punktacji. Na pewno pozyska-
łem informacje, których nie ma 
na stronie internetowej. Lepiej 
zdobyć wiedzę od policjantów 
i spotkać się „twarzą w twarz” 
– powiedział nam Rafał.

Komenda Stołeczna wydała 
folder informacyjny „Ty też mo-
żesz” o wymogach, które trzeba 
spełnić, aby zostać policjantem. 
Funkcjonariusze ruszyli również 
do szkół. – Przede wszystkim ma-
my na celu zachęcanie jak naj-
większej liczby ludzi. Policja to 
nie jest tą sprzed wielu lat, lecz 
stała się nowoczesna i ma po-
mysł – podkreśla rzecznik pra- 
sowy Komendy Stołecznej. [JM] 

Policja zachęca do 
wstąpienia w jej szeregi

Policja daje  
ogromne możliwości  
awansu, ale  
przede wszystkim  
musimy od siebie 
wiele wymagać  
– podkreślał  
rzecznik KSP.
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Niełatwo odnaleźć auto na dużym par-
kingu. Kierowca renault szukał swoje-
go pojazdu przed CH Janki, ale go nie 
znalazł. Samochód został skradziony. 
Na miejscu stawiła się policja. – Zgło-
szenie o kradzieży samochodu mar-
ki renault z 2015 roku z parkingu 
przed CH Janki otrzymaliśmy w środę 

(4 października) około godz. 20.00. 
Właściciel nie mógł znaleźć swoje-
go pojazdu. Dokonaliśmy dokład-
nego sprawdzenia parkingu, jednak 
wspomnianego renault nie znaleźli-
śmy – mówi nam podkom. Karolina 
Kańka, rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie. 

Nie pozostaje nic innego jak czekać 
na efekty dalszych działań funkcjona-
riuszy. – Postępowanie w sprawie bę-
dzie prowadził komisariat z Raszyna. 
Każdy, kto widział coś niepokojącego 
albo ma wiedzę na temat kradzieży 
samochodu proszony jest o kontakt 
z policją – apeluje podkom. Kańka. [JM] 

Skradziono samochód 
z parkingu 

 SEWERyn DĘbiński 

R E G I O N
Setki tysięcy podrobionych 
artykułów ujawnili w Wólce 
Kosowskiej funkcjonariusze 
Nadwiślańskiego Oddziału 
Straży Granicznej wspólnie 
z Krajową Administracją 
Skarbową i Komendą 
Stołeczną Policji. Wartość 
towarów oszacowano 
na ok. 52 mln zł. 

P odobnie jak w po-
przednich przypad-
kach, działania odbyły 
się w godzinach wie-

czornych, tyle że tym razem na 
jednej z prywatnych posesji, na 
której odbywał się regularny 
handel – poinformowała Dag-
mara Bielec-Janas z NwOSG. 
– Na miejscu współdziałające 
służby zabezpieczyły 216 bu-
sów wypełnionych podrobio-
ną markową odzieżą, obuwiem, 
galanterią oraz kosmetykami 
o szacunkowej wartości około 
52 mln złotych, a funkcjonariu-

sze ze stołecznego wydziału do 
walki z przestępczością gospo-
darczą skontrolowali ogółem 219 
pojazdów – dodała.

Podróbki sprzedawano nie 
tylko w detalu, kupowali je tak-
że handlarze i inni pośredni-
cy. Następnie rozprowadzano 
je do sklepów, hurtowni i ba-
zarów na terenie całej Polski, 
a nawet do krajów Europy Środ-

kowo-Wschodniej. Efektem 
przeprowadzonej akcji jest za-
trzymanie 11 cudzoziemców 
oraz przedstawienie zarzutów 
12 hurtownikom, którzy sprze-

dawali artykuły nie objęte pro-
cedurami celnymi i skarbowymi. 
Głównie zatrzymano osoby naro-
dowości: indyjskiej, ukraińskiej, 
tureckiej, armeńskiej i bułgar-
skiej, ale wśród nich był także 
obywatel Polski. Wszyscy cu-
dzoziemcy mieli zalegalizowany 
pobyt na terenie naszego kraju.  

Jak szacuje straż granicz-
na, likwidując nielegalne tar-

gowisko udaremniono wprowa-
dzenie do obrotu nielegalnego 
towaru, którego wartość w ska-
li miesiąca mogła przekroczyć 
200 mln zł. – Ilość ujawnionych 
„podróbek” oraz ich wartość 
czarnorynkowa pozwala szaco-
wać, że zarówno organizatorzy 
jak i cudzoziemcy z tego pro-
cederu czerpali ogromne zyski. 
Wszyscy usłyszeli zarzuty z art. 
305 Ustawy o prawie własności 
przemysłowej. Za handel wyro-
bami z zastrzeżonymi znakami 
towarowymi grozi im grzyw-
na, kara ograniczenia wolno-
ści albo pozbawienia wolności 
do 5 lat – przedstawia Dagma-
ra Bielec-Janas.

Wobec cudzoziemców, którzy 
legalnie przebywali na teryto-
rium Polski, ale złamali prawo 
trudniąc się nielegalnym pro-
cederem, straż graniczna ma 
podjąć czynności zmierzające do 
ponownego zbadania zasadno-
ści ich pobytu w Polsce.

216 busów „wypchanych” 
podróbkami 
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Ekshumacja zwłok ofi ary katastrofy 
smoleńskiej w Grodzisku 

G R O D Z I S K  M A Z .
Jak udało się ustalić 
portalowi WPR24.pl, 
w nocy z 4 na 5 paźdzernika 
na cmentarzu w Grodzisku 
Mazowieckim pracownicy 
Instytutu Pamięci 
Narodowej prowadzili 
prace związane 
z ekshumacją zwłok 
jednej z ofi ar katastrofy 
smoleńskiej. 

T eren cmentarza zo-
stał zamknięty i za-
bezpieczony przez 
policję oraz żandar-

merię wojskową. – W nocy na 
terenie cmentarza w Grodzi-

sku prowadzone były prace 
przez przedstawicieli Insty-
tutu Pamięci Narodowej. Po-
licja zabezpieczała prowadzone 

działania – podaje asp. sztab. 
Katarzyna Zych, rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej Po-
licji w Grodzisku Mazowieckim.

Z ustaleń naszej redakcji
wynika, że na grodziskim 
cmentarzu prowadzone były 

czynności ekshumacyjne zwłok
jednej z ofi ar katastrofy smo-
leńskiej. Na kilka godzin te-
ren został zamknięty. W tym 

czasie pracownicy IPN w obec-
ności prokuratora przeprowa-
dzili ekshumację. 

W związku ze sprawą skon-
taktowaliśmy się z Prokura-
turą Rejonową w Grodzisku 
Mazowieckim, ale od jej przed-
stawiciela usłyszeliśmy, że nie 
posiada wiedzy na temat dzia-
łań prowadzonych przez IPN na 
terenie cmentarza.

Postanowiliśmy również 
zwrócić się do Instytutu Pamięci 
Narodowej z pytaniem o prace 
ekshumacyjne w Grodzisku. Cze-
kamy na odpowiedź, gdy ją uzy-
skamy wrócimy do tematu. [JM]
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J A K T O R Ó W
24 września w wyniku 
pożaru rodzina Gotowców 
straciła dach nad głową. 
Gmina zwraca się do ludzi 
dobrej woli o wsparcie 
materialne i fi nansowe 
dla poszkodowanych. 

D o zdarzenia doszło 
około godz. 8.00. 
Strażacy gasili wów-
czas pożar, który 

wybuchł w budynku mieszkal-
nym przy ul. Chmielowskie-
go w Jaktorowie. Jak pomóc 

rodzinie? Potrzebna jest pomoc 
nie tylko fi nansowa, ale i mate-
rialna. Potrzeba: materiałów na 
odtworzenie dachu (deski, bla-
chodachówka itp.), wszelkie ma-
teriały budowlane na zabudowę 
poddasza (płyty gipsowe, wełna 
mineralna, folia, cement, pusta-
ki, cegła, płytki ceramiczne, far-
by, kable, gniazdka itp.), stolarka 
okienna, transport do prze-
wozu materiałów budowlanych.

– Każda udzielona pomoc 
w znaczący sposób zniwelu-
je skutki i zniszczenia spo-
wodowane pożarem, pomoże 

odbudować spalone podda-
sze. Gorąco apelujemy i pro-
simy wszystkich, którzy mają 
możliwość przyjścia z pomo-
cą poszkodowanym, zarówno 
w formie rzeczowej jak i fi nan-
sowej, aby nie pozostali obo-
jętni na los ludzi dotkniętych 
nieszczęściem – napisano na 
stronie gminy Jaktorów.

Wsparcia fi nansowego mo-
żemy dokonać na konto rodziny 
poszkodowanej: ING Bank Śląski 
Nr: 25 1050 1924 1000 0090 6385 
4567 z dopiskiem „Darowizna po 
pożarze” Mariola Gotowiec. [SD]

Rodzina z Jaktorowa 
potrzebuje pomocy! 

Na Grodziskim cmentarzu prowadzone 
były prace przez przedstawicieli 
Instytutu Pamięci Narodowej.

Na miejscu współdziałające służby 
zabezpieczyły 216 busów wypełnionych 
podrobioną markową odzieżą, 
obuwiem, galanterią oraz kosmetykami 
o szacunkowej wartości około 
52 mln złotych.
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W ósmej edycji telewizyjnego show 
„The Voice of Poland” zobaczymy 
mieszkańca Pruszkowa. Karol Le-
chowski, bo o nim mowa, to 36-la-
tek, który zawodowo zajmuje się... 
obronnością i bezpieczeństwem. Jego 
zawód ma mało wspólnego ze śpie-
wem. Karol pracuje jako instruktor 

strzelectwa i nadal się uczy na pody-
plomowych studiach na kierunku Edu-
kacja dla Bezpieczeństwa. Wachlarz 
zainteresowań skupia się, czego moż-
na się domyślać, na strzelaniu, taktyce 
lekkiej piechoty, walkach wręcz i su-
rvivalu. Obok tych bardzo męskich 
zainteresowań znalazła się również 

muzyka. Karola będziemy mogli zoba-
czyć kolejnych odcinkach „The Voice 
of Poland”. Na przesłuchaniach Karol 
zaśpiewał utwór Crazy Little Thing 
Called Love grupy Queen i trafił do 
drużyny Mari Sadowskiej. Teraz przed 
Karolem kolejne wyzwanie – bitwy! 
Trzymamy kciuki! [AS] 

Pruszkowianin  
w The Voice of Poland

Reklama
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iP 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 
miała okazję podzi-
wiać najróżniejsze 
rasy kotów, które zo- 

staną ocenione w specjalistycz-
nych konkurencjach przez mię-
dzynarodowy 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 

Władzę nad miastem 
przejmą... koty 

 Jakub Małkiński 

P R U S Z K Ó W
Szczególne wydarzenie 
miało miejsce w niedzielę  
(1 października)  
w Pruszkowie. Ulicami  
miasta przeszedł marsz 
pamięci więźniów  
obozu Dulag 121. 

N a początku należy za-
znaczyć, że obchody 
Dnia Pamięci Więź-
niów Obozu Dulag 

121 i Niosących Im Pomoc miały 
szczególny wymiar. Uroczystości 
zapoczątkowano w Warszawie, 
gdzie uczestniczy wzięli udział 
w pierwszej części marszu, 
a później udali się do Pruszko-
wa. Oficjalna część obchodów 
odbyła się przy pomniku „Tędy 
Przeszła Warszawa”. Jednak naj-
pierw uczestnicy maszerowali 

ulicami miasta: Kraszewskiego, 
Prusa, Poznańską, POW, 3 Ma-
ja do Muzeum Dulag 121 aż do- 
tarli do monumentu.

Dzięki zaangażowaniu wielu 
osób, stowarzyszeń, wolonta-
riuszy i pracowników Muzeum 
Dulag odbyła się inscenizacja 

historyczna. Wykonana w profe-
sjonalny sposób z dbałością o de-
tale, oddająca klimat trudnych 
wojennych czasów. Widowisko 
pokazywało dramat osób wypę-
dzonych z Warszawy i skazanych 
na życie w obozie w trudnych 
warunkach. Podczas uroczy-
stości pod pomnikiem wręczo-
no medale Pro Patria.

W piękny sposób uczestnicy 
uroczystości upamiętnili żołnie-
rzy i ludność stolicy podejmu-
jących bohaterski zryw. Warto 
podkreślić ogromną rolę orga-
nizatorów obchodów. – Bardzo 
serdecznie dziękuję wszyst-
kim, ponieważ spotkaliśmy się 
z wielką życzliwością, gdy zwra-
caliśmy się o pomoc i z wielkim 
zainteresowaniem dla sprawy. 
To bardzo ważne – powiedziała 
podczas obchodów Małgorza-
ta Bojanowska, kierownik Mu-
zeum Dulag 121. 

Uczcili pamięć więźniów 
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Widowisko pokazywało dramat osób 
wypędzonych z Warszawy i skazanych na 
życie w obozie w trudnych warunkach.

Obchody Dnia Pamięci Więźniów Obozu Dulag 121 i Niosących 
Im Pomoc miały szczególny wymiar

nich renomowanie producen-
ci karm i artykułów dla zwierząt, 
w szczególności kotów.

Wystawa rasowych kotów to 
też dobry pomysł na spędzenie 
weekendu w rodzinnym gro-
nie. Uczestnicy imprezy będą 
mogli wybrać „Kota Publiczno-
ści” – głosowanie odbędzie się 
w sobotę, zaś puchar ufundo-
wany przez PZF najpiękniejszy 
„mruczek” otrzyma w niedzielę.

Międzynarodowa Wystawa 
Kotów Rasowych odbędzie się 
w pruszkowskiej hali Znicza 
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. [SD]
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Do nietypowego zdarzenia doszło 
4 października w Grodzisku Mazo-
wieckim. 2-letnie dziecko zostało za-
trzaśnięte w samochodzie. Konieczna 
była interwencja straży pożarnej. Po-
moc wezwali rodzice. – Zgłoszenie 
w sprawie zatrzaśnięcia 2-letniego 
dziecka w samochodzie na ul. Bairda 

w Grodzisku otrzymaliśmy około 
18.00 . Do sytuacji doszło przez przy-
padek. Na miejscu czekali na nas ro-
dzice. W samochodzie zatrzasnęły się 
kluczyki, zostało w nim dziecko. Ro-
dzice nie mieli możliwości dostania 
się do środka – podaje bryg. Krzysz-
tof Tryniszewski, rzecznik prasowy 

Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Grodzisku Mazo-
wieckim. Aby uwolnić dziecko, straża-
cy wybili szybę. – Na miejscu stawiła 
się również policja. Zapadła decyzja o 
wybiciu szyby w samochodzie. Uwol-
niliśmy dziecko, któremu nic się nie 
stało – mówi bryg. Tryniszewski. [JM] 

Wybili szybę, żeby 
uwolnić dziecko 

Reklama
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DOSTAWY OD 2.10!

 Anna Sołtysiak 

P R U S Z K Ó W
Trzy punkty Nocnej 
i Świątecznej Pomocy 
Lekarskiej oraz dodatkowa 
karetka dla regionu 
– to zmiany, które 
podnoszą bezpieczeństwo 
medyczne. 

P aździernik przyniósł 
wiele zmian w służbie 
zdrowia w naszym re-
gionie. Od 1 paździer-

nika w pruszkowskiej bazie po-
gotowia stacjonuje dodatkowa 
12-godzinna karetka. O dodat-
kowy zespół przez wiele miesięcy 
walczyli sami ratownicy medycz-
ni. Falck Medycyna, który odpo-
wiada za ratownictwo medyczne 
w naszym regionie nie mógł sa-
modzielne zwiększyć liczby 
zespołów, bowiem to ile kare-
tek pracuje na danym obsza-
rze regulują zapisy Planu działa-
nia systemu Państwowego Ra-
townictwa Medycznego. Ten 
w ostatnim czasie został zaktu-
alizowany i do Pruszkowa trafi ła 
dodatkowa 12-godzinna karetka. 

Dodatkowy zespół będzie 
dużym odciążeniem dla ratow-
ników. Niewiele osób wie, że 
na Pruszków i Piastów przy-
padały do tej pory tylko dwie 
karetki (kolejne stacjonują 
m.in. w Otrębusach i Raszy-
nie). Jedna to zespół „P” zło-
żony z ratowników, druga to 
„S”, mająca w swym składzie 
lekarza. Pozostałe stacjonu-
ją w okolicznych miejscowoś-
ciach, w tym m.in. w Otrębu-
sach czy Raszynie i mogą słu-
żyć wsparciem tylko wtedy, 
gdy nie mają pilnych wezwań 
na własnym terenie. – Długo 
walczyliśmy o dodatkową ka-
retkę dla tego regionu. Gdy 

Falck przejmował ratownic-
two medyczne w Pruszkowie 
przy aneksowaniu umowy za-
brano nam ten zespół. Teraz 
został przywrócony z czego 
bardzo się cieszymy, bo chodzi
tu o bezpieczeństwo miesz-
kańców – zaznacza Wojciech 
Diadia, kierownik pruszkow-
skiego pogotowia. 

To nie jedyna zmiana. Od po-
łowy września Nocna i Świątecz-
na Pomoc Lekarska zmieniła 
lokalizację. Zmiany wynikają 
z prac prowadzonych w Szpi-
talu na Wrzesinie. Chodzi tu 
o roboty modernizacyjno-re-
montowe w głównym budyn-
ku lecznicy. Na czas prac, czyli 
od 18 września br. do 31 marca 
2018 r. Nocna i Świąteczna Po-
moc Lekarska została przenie-
siona na ul. Andrzeja 23, gdzie 
znajduje się również przychod-
nia specjalistyczna. 

Od 1 października uruchomio-
no punkty Nocnej i Świątecznej 
Pomocy Lekarskiej w daw-
nym Szpitalu Kolejowym oraz 
w przychodni „Piastun” w Pia-
stowie. Te dwa nowe punkty to 

duże udogodnienie dla miesz-
kańców powiatu pruszkowskie-
go, którzy nie muszą już jechać 
po pomoc lekarską „na Wrzesin”.

Przypominamy, że lekarz dy-
żurujący w NiŚPL udziela po-
rad z zakresu podstawowej 
opieki medycznej. W dni po-
wszednie dyżur trwa od godz. 
18.00 do godz. 8.00 następne-
go dnia. W weekendy NiŚPL cze-
ka na pacjentów od piątku od 
godz 18.00 do poniedziałku do 
godz. 8.00. Należy pamiętać, że 
w Nocnej i Świątecznej Pomocy 
Lekarskiej pracują dwa zespo-
ły lekarsko-pielęgniarskie. Je-
den pracuje stacjonarnie, a drugi 
w razie konieczności będzie pra-
cował wyjazdowo.

Jeśli nagle poczuliśmy się 
gorzej, zabolał nas brzuch, za-
brakło leków na receptę, lub od 
kilku dni chorujemy i potrze-
bujemy konsultacji z lekarzem 
– powinniśmy udać się właśnie 
na Nocną i Świąteczną Pomoc 
Lekarską. Karetkę powinniśmy 
wzywać tylko w nagłych przy-
padkach, które wymagają na-
tychmiastowej interwencji. 
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Nocna pomoc 
w nowych lokalizacjach 

Natalka pomyślnie 
przeszła operację! 

G R O D Z I S K  M A Z .
Pamiętacie, gdy 
pisaliśmy o zbiórce 
na operację wycięcia 
guza mózgu u 16-letniej 
grodziszczanki? 
Wszystko się udało, 
Natalia jest 
po szczęśliwie 
przeprowadzonej 
operacji. 

O jej stanie zdrowia 
poinformował bur-
mistrz Grodzis-
ka Mazowieckiego 

Grzegorz Benedykciński. 
– Z ogromną radością infor-
mujemy, że Natalka przeszła 
pomyślnie zaplanowaną ope-
rację. Młoda grodziszczan-
ka dochodzi do zdrowia. Bez 
Państwa wsparcia operacja nie 
doszłaby do skutku. Życzymy 
jej siły i szybkiego powrotu do 
zdrowia. Jeszcze raz, z całe-
go serca, dziękuję Państwu za 
okazane serce! – czytamy na 
stronie gminy. 

Natalka to ambitna, zdolna 
i wrażliwa dziewczyna, która 
z wyróżnieniem ukończyła Pań-
stwową Szkołę Muzyczną w Gro-
dzisku i zawsze świetnie radziła 
sobie z nauką. Jednak dwa la-
ta temu pojawiły się problemy 
zdrowotne... Ból głowy, dziew-
czyna trafi ła do szpitala, gdzie 
rezonans wykazał guza mózgu. 

Szansą dla Natalki była ope-
racja za granicą. Jednak mu-
siała być przeprowadzona jak 

najszybciej tylko to możliwe. Jej 
koszt wynosił... 270 tys. zł. I gdyby 
nie Wasza pomoc, ludzi o dobrych 
sercach, nie doszłoby do tej ope-
racji. Guz usunięto w niemiec-
kiej klinice Universitätsklinik 
für Kinder- und Jugendmedi-
zin, gdzie lekarze mają duże 
doświadczenie przy tak skompli-
kowanych operacjach. Najważ-
niejsze, że wszystko się udało.

Natalce życzymy siły i bardzo 
dużo zdrowia! [SD]
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P R U S Z K Ó W
Do tragicznego zdarzenia 
doszło w nocy z wtorku 
na środę w Szpitalu 
Kolejowym w Pruszkowie. 
Metalowa szafa 
przewróciła się na jedną 
z pielęgniarek. Kobieta 
zmarła na miejscu.

P olicjanci z prusz-
kowskiej komendy 
potwierdzają te do-
niesienia. – Z naszych 

ustaleń wynika, że metalowa 
szafa przygniotła jedną z pie-
lęgniarek. Kobieta w wieku 43-lat 

zmarła na miejscu – mówi nam 
podkom. Karolina Kańka, rzecz-
nik prasowy Komendy Powia-
towej Policji w Pruszkowie.

Wiadomo już, że prokuratu-
ra zleciła już przeprowadze-
nie sekcji zwłok. Policjanci 
będą natomiast wyjaśniać jak 
doszło do tego nieszczęśliwe-
go zdarzenia. – Sprawa zosta-
nie przekazana do prokuratury. 
Będziemy wyjaśniać jak doszło 
do tej tragedii. Wszystkie dzia-
łania będziemy przeprowadzać 
zgodnie z wytycznymi proku-
ratora, który będzie prowadził 
śledztwo – dodaje.

Władze szpitala wydały 
oświadczenie w tej sprawie. 
– Poszkodowanej udzielono 
natychmiastowej pomocy me-
dycznej. Zespół reanimacyjny 
przeprowadził ponad godzin-
ną resuscytację krążeniowo 
- oddechową. Pomimo podję-
tych czynności i podanych leków 
nie udało się przywrócić akcji 
serca. Równocześnie powoła-
ny został wewnętrzny zespół do 
spraw zbadania i wyjaśnienia 
okoliczności tego tragicznego 
zdarzenia. Pomocą została ob-
jęta rodzina zmarłej pielęgniarki 
– czytamy w komunikacie. {AS]

Tragiczny wypadek w szpitalu
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Obwieszczenie Starosty  
Grodziskiego

zgodnie z art. 10 § 1 i art. 61§ 4 Kodeksu postępowania 
administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j. z dnia 2017.06.27), oraz 
art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych (Dz.U.2017.1496 t.j. z dnia 2017.08.04) 
zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na 
wniosek pana Adama Grzyba, pełnomocnika zarządcy drogi - 
Burmistrza Grodziska Mazowieckiego w sprawie wydania decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: 
rozbudowie drogi gminnej – ul. Żwirki i Wigury w Grodzisku 
Mazowieckim.
Nieruchomości przeznaczone pod realizację inwestycji 
drogowej1): 
Obręb 0023: 148 (148/1, 148/2), 145/1 (145/5, 145/6), 88/1 (88/4, 
88/5, 88/6), 86/2, 88/3, 157
1) W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed 
nawiasem podano numer działki przed podziałem, a w nawiasie 
numer działki po podziale. Ponadto numery działek objętych 
liniami rozgraniczającymi teren (nowy przebieg drogi) zostały 
oznaczone pogrubioną czcionką.
Uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy należy 
zgłaszać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji 
do publicznej wiadomości w siedzibie Starostwa Powiatu 
Grodziskiego w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym 
(Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32, pok. nr 11). 

Reklama

 Anna Sołtysiak 

P R U S Z K Ó W
Wracamy do tematu 
uruchomienia w Pruszkowie 
strefy płatnego parkowania 
systematycznie powraca. 
Tym razem podejmuje go 
pruszkowskie starostwo 
powiatowe, które o zdanie 
postanowiło zapytać... 
samych mieszkańców.

Jedni twierdzą, że strefa płat-
nego parkowania będzie 
lekarstwem na wszystkie 
bolączki komunikacyjne. 

W centrum Pruszkowa znale-
zienie wolnego miejsca par-
kingowego faktycznie nie jest 
łatwe. Kierowcy mają prawdziwy 
ból głowy. Miejsc parkingowych 
brakuje, a te które są najczęściej 
są zajęte przez długie godziny. 

Pomysł uruchomienia strefy 
płatnego parkowania w Pruszko-
wie powstał kilka lat temu i do 
dziś widnieje tylko na papierze. 
Gdzie leży problem? Strefa mia-
łaby działać nie tylko przy dro-
gach zarządzanych przez miasto, 
ale również przy tych podlegają-
cych powiatowi. I tu ponoć mia-
sto napotyka opór. – Od początku 
kadencji nie uzyskaliśmy odpo-
wiedzi i zgody na wprowadzenie 
płatnych stref parkowania na dro-
gach powiatowych, a bez nich ten 
cały projekt traci sens... – mó-
wił nam w lipcu Andrzej Kurzela, 
wiceprezydent Pruszkowa. 

Tymczasem władze starostwa 
powiatowego postanowiły popro-
sić mieszkańców o wyrażenie 
opinii na temat strefy. – Chce-
my poznać opinię mieszkańców 

i w tym celu przygotowaliśmy 
ankiety. Dlatego też będziemy 
spotykać się z mieszkańcami, 
prezentować wyniki ankiet i dys-
kutować o znalezieniu najlep-
szego rozwiązania. Chodzi nam 
o to czego do tej pory brako-
wało - o dyskusję na ten temat 

– mówi Maksym Gołoś, starosta 
pruszkowski. – Jeśli większość 
mieszkańców będzie przeciwna 
pomysłowi płatnych stref par-
kowania i nie zostanie wypra-

cowane rozwiązanie bardziej 
akceptowalne dla mieszkańców 
to nie wyrazimy zgody ich uru-
chomienie – zaznacza Gołoś.

Starostwo powiatowe wraz 
z fundacją UpStarter przygoto-
wało specjalne ankiety dla miesz-
kańców. Ankiety będą dostępne 

na stronie starostwa oraz na por-
talu WPR24.pl. W kolejnym nume-
rze „Gazety Wpr” zamieszczona 
zostanie ankieta w formie papie-
rowej, druki ankiet będą również 
dostępne w starostwie. Zbieranie 
opinii potrwa trzy tygodnie – od 
6 do 27 października. – Jeśli będzie 
taka potrzeba wydłużymy ten ter-
min – przyznaje Maksym Gołoś. 

– Jest bardzo wiele pomysłów, 
zarówno za i przeciw. Chcemy 
to jasno ludziom przedstawić. 
Jeśli nie będzie jednoznaczne-
go kierunku to będziemy starali 
się przekonać Miasto Pruszków 
do znalezienia wspólnie bar-
dziej kompromisowego roz-
wiązania. Co ciekawe pomysły 
warte rozważenia zgłaszają już 
sami mieszkańcy. Strefa musi być 
akceptowana przez większość 
z nich i to rozwiązanie musi przy-
nieść pozytywne efekty – mówi 
nam starosta. 

Po zapoznaniu się z opiniami 
mieszkańców, na początku li-
stopada zostaną zorganizowa-
ne warsztaty, gdzie zarządcy dróg 
wraz ze specjalistami zapozna-
ją się z wynikami ankiet i na ich 
podstawie zaproponują rozwią-
zania możliwe do wdrożenia. Pre-
zentacja wyników całego projektu 
oraz wypracowanych rozwiązań 
mieszkańcom zaplanowano na 
połowę listopada. O dokładnych 
terminach będziemy informować 
na łamach naszych mediów. An-
kieta będzie jeszcze dziś dostęp-
na na naszym portalu.
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O strefi e parkowania powinni 
zadecydować mieszkańcy

Ze smutkiem informujemy o śmierci 
naszego byłego dziennikarza 

MARCINA PRAŻMOWSKIEGO 
Wspólnie z nami współtworzył 

portal WPR24.pl i Gazetę WPR.

Ta informacja wstrząsnęła całą redakcją. Pasjonat z głową 
pełną pomysłów, zawsze uśmiechnięty, nawet mimo gor-
szych dni – takiego go zapamiętamy. W każdy temat an-
gażował się całym sobą, bez względu na to czego dotyczył 
problem. Lekkie pióro sprawiało, że na teksty Marcina sami 
w redakcji czekaliśmy z niecierpliwością. Wzajemnie uczy-
liśmy się od siebie i inspirowaliśmy. Choć nasze ścieżki się 

rozeszły, zawsze mógł liczyć na nasze wsparcie. 

Marcinie praca z Tobą była dla nas 
zaszczytem. Żegnaj. 

Pogrzeb Marcina odbędzie się 6 października o godz. 15.00 
w kościele w Horodle koło Hrubieszowa. 

Rodzinie i najbliższym Marcina składamy 
wyrazy współczucia. 

Żegnaj przyjacielu

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
Na czas prac prowadzonych na wąskim 
gardle w Al. Jerozolimskich w Prusz-
kowie objazdy zostały wytyczone ul. 
Partyzantów. Przez wiele miesięcy na 
lokalnej uliczce ustawiał się tłum samo-
chodów i ciężarówek. Można było się 
spodziewać, że stan drogi szybko się 
pogorszy. Z miesiąca na miesiąc stan 

nawierzchni na ul. Partyzantów pogar-
szał się. Władze Pruszkowa zapewnia-
ły, że droga zostanie naprawiona gdy 
zakończy się remont wąskiego gardła. 
Roboty nadal trwają, ale mieszkańcy 
się niecierpliwią. Co się dzieje w tym 
temacie? Z tym pytaniem zwróciliśmy 
się do władz Pruszkowa. – Remont 

zostanie wykonany. Szczegóły prac bę-
dziemy ustalać na najbliższym spotka-
niu z wykonawcą. Te planowane jest 
na przyszły tydzień, wtedy będę mógł 
powiedzieć na ten temat nieco wię-
cej – mówi nam Andrzej Kurzela, wi-
ceprezydent Pruszkowa. – Mieszkańcy
mogą być spokojni – dodaje. [AS] 

Naprawią 
ul. Partyzantów 

Zbieranie opinii potrwa trzy tygodnie 
– od 6 do 27 października. – Jeśli 
będzie taka potrzeba wydłużymy ten 
termin – przyznaje Maksym Gołoś, 
starosta pruszkowski
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Mocnym akcentem rozpoczął sezon 
I ligi koszykówki zespół Pannattoni 
Europe Lider Pruszków. Ekipa Jacka 
Rybczyńskiego rozbiła KS Basket 25 II 
Bydgoszcz 106:45. Tylko przez chwilę 
na twarzach zawodniczek z Bydgosz-
czy pojawił się uśmiech. Misiuna trafi -
ła z linii rzutów wolnych i przyjezdne 

prowadziły 3:2. Później gospodynie 
dyktowały warunki gry. W końców-
ce pierwszej kwarty Liderki prowa-
dziły 20:8. Gospodynie nie zwalniały 
tempa, przyjezdne tylko na początku 
drugiej odsłony dotrzymywały kro-
ku zespołowi z Pruszkowa – 29:17. 
Na półmetku rywalizacji było 53:22. 

W trzeciej odsłonie przyjezdne zdo-
bywały punkty od wielkiego dzwonu. 
A Liderki kontynuowały dobrą grę. 
Najwięcej punktów dla gospodyń 
zdobyła Olivia Szumełda-Krzycka 
– 26. Panattoni Europe Lider Prusz-
ków – KS Basket 25 II Bydgoszcz 
106:45 (20:8, 33:14, 28:8, 25:15). [JM] 

Liderki rozbiły 
KS Basket

Reklama

PRUSZKÓW
UL. KRASZEWSKIEGO 41

facebook.com/galeriastyle
TEL. 600 924 925

Biżuteria
Idealna

NA PREZENT

Zwycięski 
rugbysta na wózku

RUGBY NA WÓZKACH
Piotr Stankiewicz wraz 
z kolegami wrócił z Ostrawy 
w szampańskim nastroju. 
Drużyna Avalon Extreme 
Rugby triumfowała 
w międzynarodowym 
turnieju rugby na wózkach.

N ajczęściej rugby 
traktowane jest ja-
ko sport dla twar-
dych, nieustępliwych

i gotowych na ostrą walkę 
mężczyzn. W przypadku za-
wodników na wózkach mamy 
do czynienia z prawdziwymi 
wojownikami. Piotr Stankie-
wicz postanowił zasmakować 
rugby. Przez lata związany 
z Pruszkowem zawodnik, któ-
ry obecnie mieszka w Teresinie 
początkowo nie był przekona-
ny do uprawiania dyscypliny, 
ale z czasem zmienił zdanie. 
– W rugby na wózkach mo-
gą grać osoby z uszkodzonym 
rdzeniem kręgowym bądź 
trzema niepełnosprawnymi 

kończynami. Nie od razu prze-
konałem się do rugby. Posze-
dłem na spotkanie z fundacji, 
padł pomysł treningu, więc sko-
rzystałem. Spróbowałem, jed-
nak zrezygnowałem. Gdy ruszył 
Avalon i trener zbierał kadrę 
ponownie zacząłem brać udział 
w zajęciach i okazało się, że do-
brze się czuję grając w rug-
by – mówi w rozmowie z nami 
Piotr Stankiewicz.

Avalon Extreme Rugby to 
ekipa tworzona przez zawod-
ników, którzy chcą wspólnie 
osiągać coraz lepsze wyniki 

i razem radzić sobie ze słabo-
ściami. – Tak naprawdę rugby 
stanowi odskocznię od wszyst-
kiego, pozwala wyżyć się i spę-
dzić czas we wspólnym gronie. 
Trenujemy dwa razy w tygo-
dniu po 2,5 godziny – tłuma-
czy Piotr Stankiewicz.

Efekty ciężkich treningów za-
wodników Avalon Extreme Rug-
by są widoczne gołym okiem. 
Ostatnio drużyna wygrała mię-

dzynarodowy turniej w Ostra-
wie. – 29 września wystartował 
turniej w Ostrawie. Jechaliśmy 
tam, żeby pokazać się z jak naj-
lepszej strony, ale przyszło nam 
rywalizować z ekipami bardziej 
doświadczonymi. My tworzymy 
drużynę od dwóch lat. Łącznie 
mieliśmy pięciu rywali i oka-
zaliśmy się najlepsi. Tym bar-
dziej jesteśmy dumni, że udało 
nam się wygrać w Ostrawie. To 
kolejny sukces Avalon. W tym 
roku triumfowaliśmy w mi-
strzostwach Polski w Radomiu
– przedstawia rugbysta. [JM]

 Jakub Małkiński 

K A R A T E
Akademia Klubu Karate 
Pruszków otwarta! 
Do uprawiania sportu 
walki pod okiem 
trenera Jerzego 
Szcząchora zachęca 
Anna Lewandowska. 

K arate Klub Pruszków 
rozpoczął funkcjono-
wanie w 1999 roku. 
Przez lata wychował 

wielu znakomitych zawodni-

ków, którzy sięgali po medale na 
mistrzostwach świata i Europy. 
Wypada wymienić Aleksandrę 

Gorzką, Damiana Pawlika czy 
Maciej Szcząchora. Do miana 
gwiazdy urasta również Anna 
Lewandowska (wcześniej Sta-
churska), której zdobycze me-
dalowe trudno zliczyć.

Czas, aby w ślady utytułowa-
nej zawodniczki poszli kolejni 
zawodnicy. W Pruszkowie mają 
ku temu znakomite warunki. A to 
za sprawą nowo otwartej akade-
mii Klubu Karate. – 30 wrześ-
nia odbyło się otwarcie Aka-
demii mojego Klubu Karate 
w Pruszkowie! Jak wiecie swo-
je pierwsze sportowe kroki 

stawiałam uprawiając sztuki 
walki. W pruszkowskim klubie 
karate spędziłam dużą część 

swojego życia, zyskałam gro-
no bliskich osób oraz masę 
cudownych wspomnień. Jest 
zawsze bliski mojemu sercu 
– napisała na swoim Facebooku 
Anna Lewandowska.

Utytułowana zawodnicz-
ka karate zachęca wszystkich 
do udziału w treningach w KK 

Pruszków. Jej przykład pokazu-
je, że kadra trenerska ma naj-
wyższy poziom. – Serdecznie 
zapraszam wszystkich zainte-
resowanych na zajęcia do moje-
go ukochanego trenera Jerzego 
Szcząchora (Senseia), który jest 
najlepszy w tym co robi – pod-
kreśla Anna Lewandowska. 
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Anna Lewandowska zaprasza 
na karate! 

P I Ł K A  N O Ż N A
Fantastyczne obchody 
95-lecia istnienia 
Grodziskiego Klubu 
Sportowego Pogoń. 
Fani piłki nożnej 
nie mogli narzekać 
na brak atrakcji. 

P ogoń ma bogatą his-
torię, która została 
wspaniale udokumen-
towana. Z okazji jubi-

leuszu przygotowano pamiątko-
wy album GKS Pogoń 1922-2017, 
w którym znalazło się blisko 200 
fotografi i. Kibice mogą również 
podziwiać galerię plenerową na 
budynku przy Mokronoskich 4.

Pogoń świętowała 95-lecie 

Niedzielna (1 października) 
uroczystość była wyjątkowa.
O 10.00 ze stadionu Pogoni na-
stąpił wymarsz pocztu sztan-

darowego wraz z wychowanka-
mi i sympatykami klubu, o 10.30 
wszyscy wzięli udział we mszy 
św. w kościele Świętej Anny.

A następnie centrum obcho-
dów 95-lecia stał się stadion 
Pogoni, na którym grodziski
zespół spotkał się z Legią Cham-
pions. W barwach Pogoni za-
grali zasłużeni dla klubu gra-
cze. Z kolei w barwach Legii nie 
brakowało znanych twarzy m.in. 
Marek Jóźwiak, Cezary Ku-
charski, Piotr Włodarczyk czy 
Leszek Pisz.

Do Grodziska przybył rów-
nież prezes mistrza Polski 
Dariusz Mioduski, wśród go-
ści był Bohdan Łazuka. Pod-
czas uroczystości nie zabrakło 
wyróżnień dla osób zasłużo-
nych dla Pogoni. [JM]

W pruszkowskim klubie karate 
spędziłam dużą część swojego życia 
– napisała na swoim Facebooku 
Anna Lewandowska.
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– Jesteśmy dumni, że udało nam się 
wygrać w Ostrawie. To kolejny sukces 
Avalon Extreme Rugby – mówi 
Piotr Stankiewicz.
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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.

660-001-866, 600-051-872

FM SERWIS
SPRZEDAŻ I SERWIS WÓZKÓW WIDŁOWYCH

REKLAMA

Powstanie muzeum 
przemysłu?
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P R U S Z K Ó W
Historia Puszkowa oparta 
jest na przemyśle. To tu 
działały takie fabryki jak 
Mechanicy czy Porcelit. 
Władze Pruszkowa chcą 
w wyjątkowy sposób 
wyróżnić dawne zakłady  
i stworzyć muzeum. 

P orcelit, „Ołówki”, Me-
chanicy – te nazwy 
młodym mieszkań-
com miasta mówią 

niewiele. Ci starsi wspomina-
ją je natomiast z sentymen-
tem. Tak potocznie mówiło się 
na fabryki i zakłady, które były  
lub, jak w przypadków „Ołów-
ków”, nadal są symbolem dawnej 
przemysłowej potęgi Pruszko-
wa. Wielu starszych miesz-
kańców albo pracowało, albo 
miało znajomych, którzy byli  
zatrudnieni w fabrykach.

Dziś próżno szukać fabrycz-
nych hal. Pozostały jedynie 
„pamiątki” m.in. niszczejący Pa-
łacyk „Porcelitu”. Mieszkańcy nie 
chcą jednak, by czasy świetno-
ści pruszkowskiego przemysłu 
odeszły w niepamięć. – Inicja-
tywa powołania Muzeum Prze-
mysłu Pruszkowskiego i Ziem 
Pruszkowskich wyszła w bieżą-
cym roku w lutym na posiedzeniu 

rady seniorów – mówił na wrze-
śniowej sesji Michał Landowski,  
wiceprezydent Pruszkowa. 

Muzeum powstanie, ale póki 
co tylko... w internecie. – W na-
szych zasobach nie posiadamy 
takiego obiektu, który mógłby za 
chwilę rozpocząć funkcjonowa-
nie w formie muzealnej. Dlatego 
postanowiliśmy utworzyć izbę 
pamięci, w której mieszkańcy 
Pruszkowa będą gromadzić te 
pamiątki i materiały, które dziś 
są niezwykle ważne historycznie. 
Chcemy je zgromadzić, a następ-
nie stworzyć muzeum. Jednak to 
plan przyszłościowy – zaznaczył 
Landowski. – Dziś naszą pro-
pozycją jest oferta wchodząca 
w świat mediów. Zależy nam by 
wszystkie zgromadzone mate-
riały, zarówno przez miasto 
Pruszków jak i osoby, które nie-
koniecznie będą chciały się roz-
stać z tymi pamiątkami, zostały 
zdigitalizowane. Zostanie utwo-
rzony portal internetowy, gdzie 
będzie można zapoznać się z ma-
teriałami i eksponatami – dodał.

Kiedy to wirtualne muzeum 
miałoby zacząć działać.? Tego 
jeszcze nie wiadomo. W pierw-
szej kolejności miasto musi zna-
leźć podmiot, którzy zająłby się 
katalogowaniem eksponatów 
oraz ich digitalizacją. [AS]

 Anna Sołtysiak 

P R U S Z K Ó W
Pomnik „Wyzwolicielom” 
znajdujący się u zbiegu  
al. Wojska Polskiego  
i ul. Przyszłości jeszcze  
w tym roku zmieni  
swoje oblicze.

Na pograniczu Prusz-
kowa i Brwinowa lata 
temu wzniesiono po-
mnik z żołnierskimi 

twarzami i napisem „Wyzwoli-
cielom”.  Na szczycie monumen-
tu widnieje również inny napis 
„Lenino, Warszawa, Berlin”. To 
wszystko wskazuje na to komu 
jest poświęcony pomnik. Wie-
lu mieszkańców pomnik ten  
nazywa „trzech zza krzaka”.

Warto tu jednak dodać, że 
przy pomniku umieszczo-
no dwie tablice upamiętnia-
jące dwa różne wydarzenia. 
Na pierwszej znajduje się na-
pis: „W dniu 17 stycznia 1945 r.  
w godzinach rannych z te-
go kierunku wyzwoliły spod 
okupacji hitlerowskiej mia-
sto Pruszków oddziały I Bry-
gady Pancernej im. Bohaterów 
Westerplatte Ludowego Woj-
ska Polskiego. Cześć i wieczna 
chwała! Społeczeństwo mia-
sta Pruszkowa. Pruszków dnia  
12 X 1969 r.” . 

Druga tablica wspomina już 
zupełnie inne wydarzenie:  
„W tym miejscu w dniu 12 wrze-
śnia 1939 r. usiłując przebić się  
do oblężonej stolicy kraju – War- 

szawy, stoczył nierówny krwa-
wy bój 36 pułk piechoty „Legii 
Akademickiej” z wielokrotnie 

przeważającymi silami na-
jeźdźcy hitlerowskiego, zada- 
jąc mu dotkliwe straty. Na polu 

bitwy poległo 130 żołnierzy 
i 9 oficerów Wojska Polskiego  
a 250 odniosło rany. W dwu-

dziestą piątą rocznicę wyzwol- 
enia ziemi pruszkowskiej 
z jarzma hitlerowskiej niewoli  

przez Armię Radziecką i Lu- 
dowe Wojsko Polskie, dla upa- 
miętnienia bohaterskich walk 
o wolność ojczyzny społecz- 
eństwo miasta Pruszkowa 
wzniosło ten pomnik”. Obok 
widnieje data 12 X 1939. 

Charakterystyczny pomnik 
niebawem się zmieni. – Ten 
pomnik został utworzony w in-
nym celu niż dziś on funkcjo-
nuje. Pomnik miał upamiętniać 
36 pułk piechoty Legii Akade-
mickiej. Ten pułk, który wal-
czył na terenie Pruszkowa 
i okolic. Na początku tego ro-
ku przystąpiliśmy do prac, któ-
re mają na celu przywrócenie 
właściwego stanu i znaczenia 
tego pomnika. Dzisiejsze ta-
blice nie są zgodne z pewnymi 
faktami historycznymi – mó-
wił na wrześniowej sesji rady 
miasta Michał Landowski, wi-
ceprezydent Pruszkowa. Mamy 
przygotowany projekt, który 
zostanie przedstawiony pre-
zydentowi do 6 października 
bieżącego roku. Planujemy 
jeszcze w tym roku planuje-
my wykonać remont tego po-
mnika – dodał.

Remont oprócz wymiany 
tablic pamiątkowych obej-
muje zmianę wizerunku głów 
umieszczonych na pomniku. 
Mają zostać przywrócone ozna-
czenia rogatywki i hełmy, które 
obowiązywały w 1939 r. Pomnik 
ma upamiętniać bitwę na po-
graniczu Pruszkowa i Brwino-
wa i walki żołnierzy 36 pułku 
piechoty Legii Akademickiej.
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Pomnik w nowej odsłonie

Ten pomnik został utworzony w innym 
celu niż dziś on funkcjonuje. Pomnik 
miał upamiętniać 36 pułk piechoty 
Legii Akademickiej. Ten pułk, który 
walczył na terenie Pruszkowa i okolic.

G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K IP I A S T Ó W
W czwartek 5 października jeden  
z naszych czytelników poinformował 
nas, że w rejonie tzw. budek w Pia-
stowie, niedaleko wiaduktu zjechały 
się policyjne radiowozy. Jak ustalili-
śmy znaleziono tam ciało mężczyzny.  
– Chyba coś poważnego stało się na 
„budkach” w Piastowie, ponieważ 

przyjechały oznakowane i nieozna-
kowane radiowozy policyjne – po-
wiedział nam czytelnik w rozmowie 
telefonicznej. Z prośbą o wyjaśnienia 
w tej sprawie zwróciliśmy się do prusz-
kowskich policjantów. – Parę minut po 
godz. 8.00 w rejonie ul. Hallera na tar-
gowisku ujawniono zwłoki mężczyzny. 

Wiek określono na ok. 60 lat. Policjan-
ci wykonują na miejscu swoje czynno-
ści. Będzie prowadzone w tej sprawie 
śledztwo. To wszystko co na tę chwi-
lę mogę powiedzieć – mówiła nam 
na gorąco podkom. Karolina Kańka, 
rzecznik prasowy Komendy Powia- 
towej Policji w Pruszkowie. [SD] 

Ujawnili zwłoki  
przy targowisku 
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Jeszcze w czerwcu rozpoczęła się prze-
budowa ul. Dąbrowskiego w Piastowie. 
Obecnie kierowcy mogą korzystać już  
z nowej nawierzchni na odcinku między 
al. Piłsudskiego i al. Wojska Polskiego. 
O zakończeniu inwestycji piastowski 
magistrat poinformował za pośred-
nictwem swojej strony internetowej. 

Ulica zyskała nową nawierzchnię, 
nowe miejsca parkingowe oraz od-
wodnienie. Prace wykonano zgodnie  
z planem. Ich koszt wyniósł ponad  
1,2 mln zł. Ale to nie koniec inwestycji 
na ul. Dąbrowskiego. Planowane są 
tu kolejne roboty. – W pierwszych 
dniach października na tym odcinku 

zostanie wymienione również oświe-
tlenie – oprawy z lampami sodowymi 
zostaną zastąpione oprawami LED  
z nowoczesnym sterowaniem – poin-
formował na swojej stronie piastow-
ski urząd. Niebawem takie oświetlenie  
powinno pojawić się na pozostałym 
odcinku ul. Dąbrowskiego. [SD] 

Dąbrowskiego  
po przebudowie 

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Piastowa  
z dnia 6 października 2017r.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 
2017 poz. 1073) oraz uchwały Rady Miejskiej w Piastowie  
Nr XXXII/232/2017 z dnia 24 kwietnia 2017r. zawiadamiam o 
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Harcerska- Łaźnia” dla 
obszaru w granicach działki nr ew. 51/2 z obrębu geodezyjnego 
5, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 
16.10.2017r. do 14.11.2017r. w Urzędzie Miejskim w Piastowie, 
ul. 11-go Listopada 8, pok. nr 6 w godzinach pracy urzędu. Projekty 
planu i prognozy udostępnione będą na stronie internetowej  
www.piastow.pl. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego odbędzie się w dniu 13.11.2017r. w Miejskim Klubie 
Sportowym „Piast”, Al. Tysiąclecia 1 w Piastowie, o godz. 1500.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta Piastowa,  
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.11.2017 roku. Uwagi 
można składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Piastowie; pocztą na 
adres Urząd Miejski ul. 11-go Listopada 2, 05-820 Piastów; za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@piastow.pl. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta 
Piastowa.

Zgodnie z art. art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 
ust. 2 i 3, w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 353 z późn. zm.) wymieniony 
wyżej, projekt miejscowego planu podlega strategicznej ocenie 
oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości 
udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu.

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się  
z dokumentacją sprawy oraz wnieść uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski 
w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy 
wnosić do Burmistrza Miasta Piastowa, z podaniem imienia  
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 5.12.2017 roku. Uwagi i wnioski można składać w kancelarii 
Urzędu Miejskiego w Piastowie; pocztą na adres Urząd Miejski  
ul. 11-go Listopada 2, 05-820 Piastów; za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej na adres sekretariat@piastow.pl. Organem właściwym 
do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Piastowa.

Burmistrz Miasta Piastowa

P R Z E T A R G
BURMISTRZ MIASTA PODKOWA LEŚNA
ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  

stanowiącej własność gminy Miasto Podkowa Leśna

Lp.
Położenie

nieruchomości
( Adres)

Nr
ewid.

działki

Pow.
działki

(m2)

Nr
KW

Opis  
nieruchomości

Cena
nierucho- 

mości  
(zł)

Wadium  
(zł)

Wymagane 
postąpienie  

(zł)
Rodzaj  

sprzeda- 
wanego  
prawa

Przeznaczenie
w planie

1 ul. Bażantów 
13

140, 
Obr. 2 2863

WA1G/ 
00018427/6

Zabudowana, 
ogrodzona

1 049 000 104 900 10 500

własność

Zgodnie  
z miejscowym  

planem 
zagospodarowania 

przestrzennego  
teren oznaczony  

symbolem 19 ML  
i przeznaczony 
pod zabudowę 

mieszkaniową na 
działkach leśnych

Poz. 1– I przetarg;
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 
39/41, 05-807 Podkowa Leśna, w sali ślubów dniu 12 grudnia 2017 r. (tj. wtorek)  
o godz.1000. 

Wadium w podanej wysokości należy wpłacić do dnia 07 grudnia 2017 r. 
przelewem na konto: Miasto Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 
Podkowa Leśna, Nr 23 1240 5918 1111 0000 4909 1890. Wpłata wadium za 
pośrednictwem poczty lub banków winna być dokonana z takim wyprzedzeniem, 
aby wyżej wymieniona kwota wpłynęła na konto Miasta Podkowa Leśna w 
określonym wyżej terminie tj. najpóźniej w dniu 07 grudnia 2017 r. Cenę nabycia 
uzyskaną w przetargu za nabytą nieruchomość pomniejszoną o wpłacone wadium 
należy uregulować jednorazowo przed podpisaniem umowy sprzedaży na konto 
Miasta Podkowa Leśna. Za datę zapłaty  uważa się wpływ wymaganej należności 
na rachunek Urzędu. 
Osoby przystępujące do przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: 
dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a firmy lub spółki dodatkowo 
aktualny odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności 
gospodarczej. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez 
pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej). Małżonkowie  biorą 
udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Jeżeli 
osoba ustalona jako nabywca  nieruchomości nie przystąpi rbez usprawiedliwienia 
do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, 
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone 
wadium nie podlega zwrotowi. 
Warunkiem zakupu nieruchomości jest konieczność zawarcia aktu 
notarialnego do dnia 31 grudnia 2017 roku.
Bliższych informacji udziela Referat Infrastruktury Komunalnej 
Urzędu Miasta Podkowa Leśna pok. 16, tel. 22 759-21-19; e-mail: 
justyna.cierniak@podkowalesna.pl;

Ogłoszenia

Ogłoszenia

 Anna Sołtysiak 

U R S U S
Za dwa lata warszawska 
dzielnica Ursus wzbogaci 
się o kolejne miejsce do 
wypoczynku. EKOpark 
będzie również atrakcją 
dla mieszkańców  
z naszego regionu. 

K ażde miejsce, w któ-
rym można spędzić 
czas na łonie natury 
cieszy się ogromną 

popularnością wśród mieszkań-
ców. Nawet jeśli nie znajduje się 
na terenie danego miasta. Wiele 
osób głównie z Piastowa i Prusz-
kowa chętnie korzysta z placu 
zabaw w Ursusie. I nie ma się 
co dziwić bo to jeden z najwięk- 
szych w naszej okolicy.

Władze dzielnicy już kilka lat 
temu rozpoczęły przygotowa-
nia do stworzenia na terenie 
Ursusa kolejnego miejsca do 
spędzania czasu. Tym razem po-
stawiły na bliskość natury. Tak  
zrodził się projekt EKOparku.  

Naturalny, dziki park ma zostać 
stworzony przy ul. Gierdziejew-
skiego między ul. Warszawską, 
Wolności, Orłów Piastowskich 
i Czerwoną Drogą. 

W EKOparku znajdą się place 
zabaw powstałe z naturalnych 
materiałów, polany pikniko- 
we, przestrzenie do wypoczyn-
ku, plac do street workout'u, 

wybieg dla psów. Ale to nie ko-
niec. Na całym terenie EKOpar-
ku będą znajdować się niecki 
retencyjne, zbierające wodę 
opadową z ulic, która będzie 
oczyszczana i utworzy środo-
wisko dla roślin zalewowych. 
Elementy małej architektury 
zostaną wykonane z materiałów 
recyklingowych, a do oświetle-
nia parku będą wykorzystane 
latarnie z panelami solarny-
mi. Tym samym park, oprócz 
pełnienia funkcji rekreacyj-
nej, stanie się także miejs- 
cem edukacyjnym.

Przetarg na przygotowanie 
dokumentacji projektowo-kosz-
torysowej jest już w trakcie roz-
strzygnięć. Oferty złożyły trzy 
firmy. Wszystkie mieszczą się 
w kosztorysie, który opiewa na 
kwotę prawie 151 tys. zł. Czas 
na przygotowanie dokumentacji  
to osiem miesięcy. 

Prace związane z tworzeniem 
EKOparku miałyby wystartować 
w 2018 r.  Termin zakończeniea 
robót nastąpi w 2019 r. i kosz-
tować będzie blisko 10 mln zł.

 M
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Ursus będzie miał swój EKOpark
W regionie pojawi się kolejne miejsce do wypoczynku

EKOparku znajdą się m.in. place zabaw 
powstałe z naturalnych materiałów, 
polany piknikowe, przestrzenie  
do wypoczynku

Sąd Rejonowy w Pruszkowie  
zawiadamia,  

że 4.12.2017 r. o godz. 10:00 w sali V 
sądu w sprawie IIK 1304/17  

(4Ds 924/16) odbędzie się posiedzenie  
w trybie art. 339 par. 1 pkt 3 kpk”.

Wójt Gminy Nadarzyn  
zawiadamia, 

że na stronie internetowej Urzędu Gminy Nadarzyn 
– www.nadarzyn.pl (BIP) oraz na tablicach ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Gminy Nadarzyn został zamiesz-
czony wykaz nieruchomości położonych w Nadarzy-
nie, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Reklama
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Biuletyn przygotowywany i reDagowany przez Gminę Brwinów. ReDakcJa WPR nie ponosi oDpowieDzialności za Jego treść. 

Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, Tel. 22 738 26 15
www.brwinow.pl

Gmina Brwinów 
z ratingiem AA-

Agencja INC Rating 
przyznała gminie 
Brwinów długoterminowy 
rating krajowy „AA-”, a 
co za tym idzie – stabilną 
perspektywę ratingu.

R ating gminy odzwier-
ciedla wyniki opera-
cyjne gminy Brwinów, 
jej wysoką zdolność 

do finansowania inwesty-
cji ze środków własnych, do-
brą sytuację płynnościową 
budżetu oraz relatywnie niski 
w stosunku do środków opera-
cyjnych poziom obsługi zadłuże-
nia. Rating bierze również pod 
uwagę poziom zadłużenia spół-
ek gminnych. Polityka zadłuża-
nia jest realizowana w sposób 
bezpieczny i gwarantujący je-
go terminową spłatę w następ-
nych okresach. Chociaż gmina 
zrealizowała w ostatnich 5 latach 
zadania inwestycyjne na kwo-
tę ponad 161 mln zł, to poziom 
długu wzrósł od początku te-
go okresu jedynie o 20,1 mln zł. 

– Gmina posiada stabilne 
podstawy budżetowe – oce-
niają analitycy INC Rating.

Przeprowadzenie anali-
zy scoringowej było nagrodą, 
jaką gmina Brwinów uzyska-
ła w ramach konkursu Gmina 
Fair Play. – Nagroda była dla 
mnie dużym zaskoczeniem, 
bowiem wygraliśmy w gronie 
samorządów o uznanej pozy-
cji, wśród których były m.in. 

Błonie, Lesznowola i Mszczo-
nów – mówił burmistrz Arka-
diusz Kosiński.

Wyniki ratingu dały jeszcze 
więcej powodów do zadowole-
nia, gdyż ocena AA- świadczy 
o bardzo niskim poziomie ryzyka. 
Brwinów zyskał tym samym wyż-
szą ocenę niż samorządy, które 
od lat cieszą się uznaniem jako 
liderzy – Grodzisk Mazowiecki 
(A+) i Gdynia (A-). (PR)

Gmina Brwinów 
została wyróżniona 
w VI edycji konkursu 
Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-
-Krajoznawczego 
„Gmina przyjazna 
rowerzystom”.

Polskie Towarzystwo Turystycz-
no-Krajoznawcze, w ramach 
promocji turystyki rowe-
rowej, od 2012 r. organizuje 
ogólnopolski konkurs „Gmi-
na przyjazna rowerzystom”. 
Tegoroczne certyfi katy zosta-
ły wręczone 21 września 2017 r.
podczas Międzynarodowych 
Targów Rowerowych Bike-
-Expo w Kielcach. Wyróżnienie 
odebrał zastępca burmistrza 
Sławomir Walendowski.

Na terenie gminy Brwinów 
jest blisko 15 km dróg rowero-
wych, których liczba od wielu 
lat sukcesywnie się powiększa. 
Infrastruktura w dużej mierze 
powstaje też przy okazji przebu-
dowy dróg. Wówczas ogłaszany 
jest przetarg na komplekso-
wą realizację robót i powstaje 
ścieżka rowerowa lub ciąg pie-
szo-rowerowy, a także nowa na-
wierzchnia drogi, oświetlenie, 
zostają przebudowane skrzy-
żowania, zjazdy, odwodnienie. 

Bezpieczne połączenia spra-
wiają, że rodziny z mały-
mi dziećmi czy osoby starsze 
chętniej korzystają z nowych 
dróg rowerowych. Można za-
obserwować zwiększenie licz-
by osób, które maja alternatywę 
dla wcześniejszej, niebezpiecz-
nej trasy, gdzie przy dużym na-
tężeniu ruchu poruszanie się 
po niej było ryzykowne. 

Dzięki środkom z UE w la-
tach 2017-2018 zostanie wybu-
dowane/przebudowane 5,5 km 

dróg rowerowych wraz z infra-
strukturą towarzyszącą. Powsta-
ła dokumentacja projektowo-
-kosztorysowa tras rowerowych 
na obszarze Podwarszawskie-
go Trójmiasta Ogrodów w ra-
mach wspólnego projektu gminy 
Brwinów, Podkowy Leśnej 
i Milanówka. Łączna długość 
projektowanych tras to po-
nad 10 km. Wraz z istniejący-
mi już trasami stworzą spójną 
sieć umożliwiającą porusza-
nie się na obszarze PTO. (PR) 

Gmina przyjazna rowerzystom

P R O M O C J A
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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

CEBULE KWIATOWE 
W SZEROKIM ASORTYMENCIE

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

 
 

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, UL. POGODNA 7

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

 ► Agencja ochrony zatrudni do pracy 
w drogerii w Grodzisku Mazowieckim. 
Praca na monitoringu. Stawka 11,50 PLN, 
Kontakt 608-696-932 

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

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

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

Specjalistów ds. sprzedaży
Zadania:
Sprzedaż powierzchni reklamowej 
w prasie i Internecie
Wymagania:
• Minimum 2-letnie doświadczenie 
w sprzedaży 
• Doświadczenie w branży 
wydawniczej/medialnej
CV prosimy przesyłać na adres mailowy: 
milena.skoczylas@wprmedia.pl

 ► Szlifi erza: 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 

 ► 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 

Kupię

 ► Skup rzeczy z likwidowanych: 
domów, mieszkań, magazynów, garaży 
itp. 791-132-916 

Usługi

 ► Brukarstwo meritumbruk@o2.pl, 
696-437-501 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505-076-331 

 ► 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 

 ► Protezy zębowe 450 zł: 
508-357-334 

 ► Studnie tel.: 601-231-836  

Dam pracę

CENY NETTO OGŁOSZEŃ ZA SŁOWO:
2 zł ....... ogłoszenie zwykłe
3 zł ....... ogłoszenie pogrubione
4 zł ....... ogłoszenie w ramce

 ► 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 

 ► 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 dla niepełnosprawnych i nie tylko, 
sprzątanie na magazynie, Nadarzyn, 1750 
netto. 508-042-042 

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

 ► Pracownik monitoringu. Warszawa-
Wola. System dzienny. 12zł netto, mile 
widziane doświadczenie. 605-472-996 

 ► Pracownik Ochrony na mały obiekt 
handlowy. Janki, Ursus, Wilanów. Patrol 
sklepu + monitoring + linia kas 12 zł 
netto. 605-472-996 

 ► Projektowanie grafi czne 
oraz skład DTP. 
Zapraszamy do współpracy
Kontakt: 509-443-977, 
509-443-877
www.gdstudio.pl; 
marcin@gdstudio.pl
michal@gdstudio.pl

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 

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

PARTNER HANDLOWY

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Michałowice ogłasza, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy  
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) w siedzibie Urzędu Gminy 
w Regułach (05-816 Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców 
Warszawy 1), na okres od dnia 4 października 2017 r. do  
dnia 24 października 2017 r. został wywieszony wykaz nr 6/2017 
nieruchomości przeznaczonych przez Gminę Michałowice  
do oddania w dzierżawę.

KUPIĘ ZA  
GOTÓWKĘ!

Mieszkanie:
– do remontu
– zadłużoną

– z komornikiem
– inne problematyczne
Tel. 662-006-180

Dystrybutor artykułów nabiałowych i wędliniarskich
„BT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” 

Jakomex Spółka komandytowa w Regułach
poszukuje pracownika na stanowisko

MAGAZYNIERA
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr 662 211 212  
lub przesyłanie CV na adres e-mail: krzysztofn@jakomex.com.pl

NOWOCZESNE SALE 
MULTIMEDIALNE  
LUB BANKIETOWE 
(100 m kw. i 25 m kw.)

na spotkania biznesowe, szkolenia,  
uroczystości firmowe, rodzinne itp. Możliwość
cateringu, własny duży parking, ogrodzone. 
Gąsin, w pobliżu A1.

Soko International. 
soko@soko.pl 602 379 437 (0800-1600).


