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 Anna Zwolińska 

P R U S Z K Ó W
Dla mieszkańców kamienicy 
przy ul. Narodowej 
30 października będzie 
pamiętną datą. To właśnie 
tego dnia, w zaledwie kilka 
godzin ich życie wywróciło 
się do „góry nogami”. 
Wszystko co mieli strawił 
ogień lub zalała woda. 

P o godz. 18.00 w jednej ze 
starych niszczejących 
kamienic wybuchł po-
żar. Na miejscu szyb-

ko pojawiło się kilka zastępów 
straży pożarnej. Rozpoczęła się
walka z ogniem, która jak się 
szybko okazało nie była łatwa. 
Wąska uliczka, silny wiatr, wy-
soki budynek – to wszystko
utrudniało prace strażakom. Ak-
cja ratowniczo-gaśnicza trwała 
pięć godzin, z ogniem walczyło 
ponad 30 strażaków. – Dla nas 
to były trudne działania. Bardzo 
silny wiatr utrudniał nam usta-
wienie sprzętu. Musieliśmy ko-
rzystać z drabiny i podnośnika. 
Sprzęt ma czujniki drgań, a sil-
ny wiatr sprawiał, że co chwile 

To był wieczór pełen dramatu...
Kurzela. Poszkodowani otrzymali 
natychmiastową pomoc. Część 
z osób, mieszkających w kamie-
nicy zatrzymała się u rodziny 
i znajomych, inni zostali prze-
wiezieni do hotelu. Tam otrzy-
mali ciepłe posiłki. 

Na szczęście nikt z mieszkań-
ców nie odniósł obrażeń. W trak-
cie akcji ratunkowej ucierpiał 
jeden ze strażaków. Zarwał się 
pod nim dach. – Jego życiu nie 
zagraża niebezpieczeństwo. Ma 
złamaną nogę w podudziu – in-
formuje st. kpt. Kroć. 

Strażacy do koszar wrócili po
pięciu godzinach. Ale już na-
stępnego dnia otrzymali kolejne 
wezwanie. Okazało się, że trze-
ba jeszcze dogasić pożar. – Oka-
zało się, że w jednym miejscu na-
dal jest niewielki ogień. Straża-
cy zostali wysłani na miejsce, by 
go dogasić – zaznacza rzecznik 
pruszkowskiej straży pożarnej. 

Od tych dramatycznych zda-
rzeń minęło już kilka dni. Miesz-
kańcy powoli zaczynają oswajać 
się z rzeczywistością. W tych 
trudnych chwilach potrzebu-
ją pomocy...

Wielogodzinna walka z ogniem przy ul. Narodowej
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blokowały nam sprzęt. Musieli-
śmy ustawić się tak, by nie trzęsło 
koszami, z których działali stra-
żacy. Chodziło tu również o ich 
bezpieczeństwo – mówi nam st. 
kpt. Karol Kroć, rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Pruszkowie. 

Ogień, który trawił budynek 
był co i rusz podsycany silny-
mi podmuchami wiatru. Okoli-
cę spowiły kłęby dymu. Sytuacja 
z minuty na minutę była coraz 

trudniejsza. Szybko zdecydowa-
no się na ewakuację mieszkań-
ców płonącej kamienicy. Swoje 
domy musieli opuścić również 
mieszkańcy sąsiednich budyn-
ków. Teren strażackich działań 
zabezpieczała policja i straż miej-
ska. Zamknięto możliwość wjaz-
du w ul. Narodową.  

Na miejscu oprócz służb po-
jawili się również pruszkowscy 
włodarze: prezydent Jan Sta-
rzyński i wiceprezydent Andrzej 

Se
w

er
yn

 D
ęb

iń
sk

i

CZYTAJ WIĘCEJ NA STR. 2
CZYTAJ WIĘCEJ NA STR. 3

Niespodzianka nabiera rumieńców 
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Generalnie przygotowujemy się do uruchomienia Niespodzianki przed świętami Wielkiej 
Nocy, i rzeczywiście rzuciłem takie hasło, że udzielę ślubu w noc sylwestrową, ale 
do tej pory nikt się nie zgłosił. Więc zachęcam! Do końca roku zdążymy tyle zrobić, 
że ślubu udzielę – Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego spytany o to, czy pomysł udzielenia ślubu w willi
Niespodziance jest nadal aktualny.

P O D K O W A  L E Ś N A
W ramach inwestycji na 
ul. Głównej w Podkowie 
pojawiła się nowa 
nawierzchnia asfaltowa, 
ale... nie tylko. Prace 
wykonano na odcinku od 
ul. Lotniczej do ul. Błońskiej. 

D o tej pory stan ulicy 
Głównej można by-
ło określić tylko jed-
nym słowem – zły. 

Ale to już historia. Podkowiański 
magistrat wykonał kompleksową 
przebudowę drogi. Co się zmie-
niło? – Wybudowano nową na-
wierzchnię bitumiczną – asfalt, 
zjazdy do posesji z kostki betono-
wej, nowy obustronny chodnik na 
odcinku Lotnicza – Miejska, nową 
nawierzchnię miejsc postojowych 
z kostki betonowej, odwodnie-
nie –  wylicza burmistrz Pod-
kowy Leśnej Artur Tusiński.

W ciągu ul. Głównej na krzy-
żówce z ul. Miejską powstało 

tzw. skrzyżowanie wyniesione. 
Zostało ono wyłożone szarą kost-
ką, ponadto na tym odcinku 
wprowadzono strefę ograniczo-
nej prędkości do 30 km/h. Od-
wodnienie drogi następuje przy 
pomocy wpustów ulicznych wpa-
sowanych w linię projektowanego 
ścieku, a jednocześnie mieszczą-
cych się w kolektorze rurowym 
w pasie drogowym. 

Jedną z najważniejszych zmian 
jest wprowadzenie nowej orga-
nizacji ruchu. Na wysokości 
parkingu przy przedszkolu usta-
wiono znak zakazujący postoju, 

obowiązuje on w godz. 7-8 i 14-16 
(wolno zaparkować w tych godz. 
tylko na 15 minut). – I w tym 
miejscu uczulam parkujących, 
że pozostawienie samochodu na 
dłużej może wiązać się z ponie-
sieniem przykrych konsekwen-
cji w postaci mandatu. Parking 
jest przy przedszkolu i w godzi-
nach szczytu odwożenia i od-
bierania dzieci miejsca powinny 
być zwalniane rotacyjnie. Skrzy-
żowania ulicy Głównej z Miej-
ską i Głównej z Helenowską są 
równorzędne – poinformował 
Artur Tusiński. [SD]

Duże zmiany na ul. Głównej
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29 października w al. Armii 
Krajowej w Pruszkowie 
samochód marki bmw 
uderzył w ogrodzenie 
i dachował. W pojeździe 
znajdowało się dwóch 
mężczyzn, jednak żaden nie 
przyznał się do kierowania.

T rudne warunki dro-
gowe, a do tego bra-
wura – takie połącze-
nie jest niezwykle 

groźne. Policja niejednokrot-
nie apeluje do kierowców o roz-
sądek, ale nie do wszystkich te 
słowa docierają... 

29 października w Pruszko-
wie prowadzący bmw wykazał się 
brakiem odpowiedzialności. Tyl-
ko, kto kierował? – Samochodem 
jechało dwóch mężczyzn narodo-
wości ukraińskiej. Obaj mieli po-
nad 1,5 promila alkoholu we krwi. 
Nie wiadomo, który z nich kiero-
wał. Żaden nie chce się przyznać. 

Obaj zostali zatrzymani, sprawa 
będzie wyjaśniana – mówiła „na 
gorąco” podkom. Karolina Kań-

ka, rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie. 
Najwyraźniej 23-latkowie potrze-
bowali czasu. Gdy wytrzeźwieli, 

właścicieli bmw przyznał się do 
kierowania pojazdem w stanie 
nietrzeźwości i poddał się ka-

rze. Drugi mężczyzna został 
zwolniony.Kierowca straci pra 
wo jazdy, grozi mu do dwóch 
lat pozbawienia wolności. [JM]

Pijani wjechali w płot
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Już następnego dnia po tej tra-
gedii pojawiły się głosy, że akcja 
była prowadzona nieprawidło-
wo. Niektórzy twierdzili nawet, 
że strażacy przyjechali do pożaru 
wozami, w których nie było wo-
dy. – Nie ma takiej możliwości, 
żebyśmy do akcji wyjechali bez 
wody. Oczywiście w trakcie dzia-
łań zbiorniki się opróżniają i mu-
simy przyłączyć się do wodociągu. 
Tu również niekiedy zdarzają się 
problemy: z ciśnieniem wody, in-
stalacją wodociągową – mówi nam 
st. kpt. Karol Kroć, rzecznik praso-
wy Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Pruszkowie. 
– Z tego co mi wiadomo nie by-
ło żadnych większych problemów 
z dostępem do wody. Strażacy 
mieli chwilowy kłopot z hydran-
tami i spadkiem ciśnienia wody, 
ale to nie rzutowało na przebieg 
akcji. W momencie gdy wiele wo-
zów pobiera wodę z wodociągów 
zdarzają się sytuacje, że ciśnienie 
nieco spada. Analizujemy przebieg 
całej akcji. Będziemy również ba-
dać sprawę wypadku jednego ze 
strażaków. Wszystkie działania 
zostaną poddane szczegółowej 
analizie. To nasza standardowa 
procedura po tego typu akcjach 
ratunkowych – dodaje st. kpt. Kroć. 

O tym, że działania nie były 
łatwe świadczy również fakt, że 
z ogniem strażacy walczyli przez 
blisko sześć godzin. Na miejscu by-
ło 47 strażaków z dziewięciu za-
stępów. W działaniach brały udział 
jednostki z Pruszkowa, Warszawy, 
Piastowa, Raszyna i Nowej Wsi.

u rodziny lub znajomych Siedem 
osób mieszka w hotelu. Za ich po-
byt wraz z pełnym wyżywieniem  
płaci miasto. Wszyscy powoli do-
chodzą do siebie. Władze Prusz-
kowa podkreślają, że mieszkania 
dla pogorzelców już są przygoto-
wywane. – Prezes Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego „Zie-
leń Miejska” dostał od nas pole-
cenie przygotowania mieszkań 
dla pogorzelców. W najbliższych 
dniach będziemy mogli przeka-
zać do zamieszkania kilka lokali. 
W pierwszej kolejności mieszka-
nia otrzymają rodziny z dziećmi 
– mówi nam Andrzej Kurzela, wi-
ceprezydent Pruszkowa. – Kilku 

Zostali bez niczego
Pożar zaskoczył mieszkańców. 
Ogień strawił dwie z czterech 
kondygnacji. Spłonęło tam do-
słownie wszystko. Dwie pozo-
stałe kondygnacje również są 
zniszczone. Te zalała woda. 
Wielu mieszkańców nie ma 
nic. Wyszli z domu tak jak sta-
li. Jeden z pogorzelców do ho-
telu przyjechał w jednym bucie 
i jednym kapciu. Po tej tragedii 
będą musieli ułożyć sobie ży-
cie na nowo. 

Miasto pomaga
W wyniku pożaru dach nad głową 
straciło 30 osób. Część z nich jest 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

przedsiębiorców zgłosiło się do 
nas z ofertą przekazania mebli. 

Pogorzelcom pomagają również 
pracownicy Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Pruszkowie. 
Jeszcze w poniedziałek poszkodo-
wani mogli porozmawiać z przed-
stawicielami MOPS-u i skorzystać 
z pomocy psychologa. Potrzebu-
jący nadal mogą zgłaszać się do 
pracowników socjalnych MOPS. 

Mieszkańcy 
poszkodowanym
Okazuje się, że pogorzelcy nie 
musieli czekać długo na pomoc. 
Na facebooku szybko została 
zorganizowana akcja „Zbiórka 

To był wieczór pełen dramatu...

dla rodzin ze spalonej kamieni-
cy na ul. Narodowej”. Założyła ją 
Klaudia. Pierwsze paczki z da-
rami do poszkodowanych trafi ły 
już we wtorek. Darów z minuty 
na minutę przybywa. – Na ten 
moment staramy się o jakis ma-
gazyn, miejsce składowania, 
gdzie bedziemy mogli segrego-
wac rzeczy. Problemem jest na-
tomiast przechowywanie, także 
przez rodziny w hotelu. Oni ma-
ją malutkie pokoiki. Wiele z was 
deklaruje pomoc, oddanie me-
bli. Jak tylko zdobędziemy jakiś 
magazyn napisze i wtedy zbiór-
ka ruszy pełna parą – napisa-
ła w jednym z postów Klaudia. 

Gdy oddawaliśmy numer do 
druku na fanpage'u zbiórki pro-
szono o dostarczanie jedzenia, 
które poszkodowani mogliby trzy-
mać w hotelowych pokojach oraz 
środków czystości i kosmetyków. 
Tego mieszkańcy potrzebują w tym 
momencie najbardziej. Większość 
podstawowych potrzeb w posta-
ci ubrań została już zaspokojona. 

Co z budynkiem?
Strawiona ogniem kamienica to 
własność prywatna. Zarządza nim 
TBS „Zieleń Miejska”. Budynek 
został wyłączony z eksploatacji. 
Wiele wskazuje na to, że zosta-
nie przeznaczony do rozbiórki.

Gdy wytrzeźwieli, właścicieli bmw 
przyznał się do kierowania pojazdem 
w stanie nietrzeźwości i poddał się karze.

Wielogodzinna walka z ogniem przy ulicy Narodowej
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68mln zł  – to cena najniższej oferty złożonej w przetargu na budowę grodziskiego Centrum  
Aktywizacji i Integracji Społecznej. Kwota ta aż o 16 mln zł przewyższa kosztorys inwesty-

cji. Władze Grodziska Mazowieckiego postanowiły o czasowym wstrzymaniu tego zadania, właśnie  
ze względu na zbyt wysokie koszty realizacji. 68 mln

zł

Reklama

 Seweryn Dębiński 

G R O D Z I S K  M A Z .
Jeden z najpiękniejszych 
zabytkowych budynków 
w okolicy odzyskuje 
dawny blask. Mowa o willi 
Niespodziance mieszczącej 
się w Grodzisku Mazowieckim. 
Jej biała elewacja i elementy 
wykończenia wprawiają  
w zachwyt. 

Jeszcze do niedawna ta zabyt-
kowa willa stała jakby zapo-
mniana. Na działce przy ul. 
Kościuszki 12 otaczała ją dziko 

rosnącą zieleń, a budynek wysta-
wiony na działalność czynników 
atmosferycznych powoli niszczał. 
Aż do końca 2015 r. gdy grodzi-
ski magistrat zajął się uporząd-
kowaniem terenu. Nieco później 
w styczniu 2016 r. budynek Nie-
spodzianki fachowo zabezpie-
czono, i tak czekał kolejny rok na 
rozpoczęcie rewaloryzacji. 

Obecnie efekty widać już „gołym 
okiem”. Biała elewacja, drewniane 

elementy ozdobne w kolorze ja-
snobrązowym, metalowe balustra-
dy o ciekawym wzornictwie, szara 
dachówka – przechodząc ul. Ko-
ściuszki trudno tego wszystkiego 
nie zauważyć. Krótko mówiąc gro-
dziski zabytek promienieje. W po-
chlebnych słowach wypowiadali 
się na jego temat też mieszkań-
cy. – Jeśli mam być szczera, to 
nawet nie wiedziałam, że z ta-
kiego brzydkiego kaczątka może 

powstać taki ładny budyneczek. 
Stał tu odkąd pamiętam, jednak 
dobrego wrażenia nie robił, wręcz 
odwrotnie... Teraz cofam te słowa 
(śmiech) – powiedziała nam pierw-
sza napotkana mieszkanka Gro- 
dziska Mazowieckiego. 

Według harmonogramu prac 
budowlanych Niespodzianka zo-
stanie oddana do użytkowania 
w marcu przyszłego roku, jed-
nak gros robót będzie wykonana 

jeszcze w tym roku. Kilka miesięcy 
wcześniej burmistrz miasta na ła-
mach naszej Gazety WPR, a także 
portalu WPR24.pl zapowiadał, że 
w noc sylwestrową chętnie udzie-
li młodej parze ślubu. Czy pomysł 
jest aktualny? – Cała rewaloryza-
cja przebiega zgodnie z planem. 
Generalnie przygotowujemy się 
do uruchomienia Niespodzian-
ki przed świętami Wielkiej Nocy, 
i rzeczywiście rzuciłem takie ha-
sło, że udzielę ślubu w noc sylwe-
strową, ale do tej pory nikt się nie 
zgłosił. Więc zachęcam! Do końca 
roku zdążymy tyle zrobić, że ślu-
bu udzielę – zapewnia Grzegorz 
Benedykciński, burmistrz Grodzi-
ska Mazowieckiego.

I właśnie ta zabytkowa wil-
la ma być miejscem, w którym 
będą udzielane śluby. Ale nie 
tylko. Miasto chce organizować 
tam wystawy prac lokalnych ar-
tystów, głównie dzieł prezentu-
jących Grodzisk. Niespodzianka 
przyjmować ma również utalen-
towaną młodzież, która interesuje 
się m.in. rzeźbiarstwem. 
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Niespodzianka nabiera 
rumieńców 

M I L A N Ó W E K
Policjanci z grodziskiej 
komendy szukają  
mężczyzny, który w sobotni  
(28 października) wieczór bez 
powodu zaatakował nożem 
53-letniego przechodnia. 
Napastnik uciekł.

D o zdarzenia doszło 
około godz. 21.00 na 
ul. Królewskiej w re-
jonie Tesco. Nieznany 

sprawca zaatakował przechodnia. 
– Zgłoszenie otrzymaliśmy od po-
szkodowanego. Mężczyzna został 

zaatakowany przez napastnika, 
który miał nóż. Poszkodowany 
bronił się i w wyniku szarpani-
ny zranił się w podbródek i rę-
kę. Trafił do szpitala, gdzie został 
opatrzony. Nie były to bardzo po-
ważne rany – mówi nam asp. 
sztab. Katarzyna Zych, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Grodzisku Mazowieckim.

Policjanci poszukują młode-
go mężczyzny w wieku 20-25 lat.  
– Na ten moment nie mamy zbyt 
wielu informacji. Dysponujemy 
jedynie relacją poszkodowane-
go, którą otrzymaliśmy chwilę 

po zdarzeniu. Poszkodowany 
53-latek będzie przez nas prze-
słuchiwany w charakterze świad-
ka – dodaje asp. sztab. Zych.

Grodziscy policjanci spraw-
dzają również czy zdarzenia nie 

Atak nożownika w Milanówku

zarejestrowały kamery monito-
ringu. Każdy, kto posiada wiedzę 
na temat zdarzenia proszony jest 
o kontakt z policją. Nawet najmniej-
sza informacja może okazać się 
cenna w rozwiązaniu sprawy. [AZ]

P R U S Z K Ó W
Kierowcy, którzy  
rano 30 października  
przejeżdżali przez Pruszków 
zapewne przecierali oczy  
ze zdumienia. Wąskie  
gardło w Al. Jerozolimskich 
zniknęło. Kierowcy  
mogą już korzystać  
z wyremontowanego 
odcinka.

P ierwotnie zmoder-
nizowany odcinek 
Al. Jerozolimskich 
miał być gotowy pod 

koniec sierpnia. Termin za-
kończenia robót trzeba by-
ło przesunąć. Wszystko przez 
dodatkowe prace jakie trzeba 
było wykonać przy przebudo-
wie. W trakcie robót okazało się, 
że wykonawca musi wymienić 
podłoże pod jezdnią na dłuż-
szym odcinku (chodziło o wy-
minę gruntu na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Bohaterów 
Warszawy w kierunku wiaduk-
tu). Pierwotnie tych prac nie 
było w zamówieniu, dlatego 
Mazowiecki Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich przedłużył termin 
realizacji robót do 30 listopada.

Przedłużające się prace po-
łączone z remontem linii ko-
lejowej nr 447 sprawiły, że 
Pruszków stanął w korku. Dro-
gowcy nie chcieli deklarować 
wcześniejszego zakończenia 
prac. Władze Pruszkowa na-
tomiast informowały, że odci-
nek Al. Jerozolimskich zostanie 

oddany do użytku przed cza-
sem. – Wykonawca zapewnił 
nas, że przed 1 listopada kie-
rowcy będą mogli korzystać 
z całej szerokości jezdni – in-
formował nas dwa tygodnie 
temu Andrzej Kurzela, wice-
prezydent Pruszkowa.

Od 30 października kierow-
cy faktycznie mogą korzystać 
z całej szerokości Al. Jerozolim-
skich. – Wykonawcy udało się 
w weekend ułożyć brakujące 
warstwy nawierzchni dlatego 

mogliśmy puścić ruch wszyst-
kimi nitkami. Cieszymy się, że 
udało się do zrobić przed ter-
minem – mówi nam Moni-
ka Burdon, rzecznik prasowy 
MZDW. – Nie oznacza to jed-
nak, że prace się zakończyły. 
Do wykonania są jeszcze pra-
ce związane z oświetleniem, na-
sadzeniami zieleni czy roboty 
porządkowe. Wykonawca mo-
że również wykonywać czaso-
we zamknięcia czy zwężenia. 
Termin zakończenia robót to  
30 listopada – dodaje. [AZ] 

Wąskie gardło już 
otwarte

Kierowcy mogą 
korzystać z całej 
szerokości  
Al. Jerozolimskich, 
ale prace nadal 
trwają. Termin 
zakończenia  
to 30 listopada.
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Do 6 listopada mieszkańcy mo-
gą wypełnić ankietę w sprawie 
usług online. – Chcemy poznać 
opinie, potrzeby i oczekiwania 
mieszkańców miasta w zakresie 
korzystania z usług urzędu onli-
ne, aplikacji służącej do komunika-
cji urzędu z mieszkańcami miasta 

– podaje Urząd Miasta Pruszko-
wa. Magistrat opracowuje wniosek  
w ramach konkursu Human Smart 
Cities. Głównym celem projektu 
jest kreowanie miasta jako prze-
strzeni przyjaznej do życia. – Na 
etapie opracowania założeń  pro-
jektu zależy nam na określeniu 

potrzeb oraz opinii mieszkańców  
w zakresie korzystania z usług urzę-
du online, aby jak najlepiej dopaso-
wać projektowane rozwiązania do 
bieżących potrzeb – zaznacza urząd. 
Ankieta dostępna jest na stro-
nie www.pruszkow.pl w zakładce  
urząd, aktualności. [JM] 

Ankieta dotycząca 
komunikacji z urzędem
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P R U S Z K Ó W
Autobusy komunikacji 
zastępczej zatrzymują  
się na miejscach 
parkingowych przy  
ul. Staszica w Pruszkowie. 
Cierpią przez to mieszkańcy, 
którzy nie mają gdzie 
zostawić swoich pojazdów.
 

P roblem z zaparkowa-
niem samochodu to 
największa bolącz-
ka dla kierowcy. Cza-

sami pojawiają się dodatkowe 
przeszkody. Często niespodzie-
wane. – Autobusy komunikacji 
zastępczej, chyba ZB i ZG, parku-
ją na miejscach dla samochodów 
osobowych. Mieszkańcy bloku 
przy Staszica nie mają przez to  
gdzie zaparkować – napisał  
do nas -czytelnik Michał.

Firma obsługująca linie ZG 
i ZB przyznaje, że autobusy par-
kują w Pruszkowie. – Wiemy, że 
w porze nocnej autobusy sto-
ją zaparkowane w Pruszkowie, 
ponieważ rano większość z nich 
stamtąd rozpoczyna trasę. Po-
jazdy można spotkać wzdłuż  

ul. Sienkiewicza czy w zatokach 
przystankowych. Występowa-
liśmy do urzędu miasta, czy 

użyczy nam teren przy Sien-
kiewicza, gdzie ma powstać 
Park&Ride, ale dostaliśmy od-
powiedź odmowną. Postój auto- 

Zabierają miejsca parkingowe
R A S Z Y N

W Ładach (gmina  
Raszyn) powstaje 
kompleks oświatowy  
z prawdziwego zdarzenia. 
Prace na budowie  
trwają, wszyscy  
z niecierpliwością 
czekają na efekt 
końcowy.

O rozbudowie szko-
ły mówiło się dłu-
go, ale na start prac 
trzeba było czekać. 

Już na etapie projektowym poja-
wiły się problemy z wykonawcą 
zadania. Dopiero trzeba firma 
przygotowała wszystkie nie-
zbędne dokumenty. Gmina 
czekała również na noweliza-
cję ustawy o zamówieniach pu-
blicznych, co wpłynęło na czas 
ogłoszenia przetargu na rozbu-
dowę placówki. W końcu uda-
ło się. Rok temu wykonawca 
wszedł na plac budowy.

W ramach inwestycji za-
planowano wybudowanie hali 
gimnastycznej, sali widowisko-
wej, nowej części budynku 

szkoły oraz czteroodziałowe-
go przedszkola. Wykonawca ma 
„ręce pełne roboty”. – Prace 
są na etapie kładzenia tynków 
oraz wykładzin w łazienkach. 
Ale jak to na budowach – w jed-
nym miejscu kładzie się gla-
zurę, a w drugim stawia się 
mury. Obiekt jest tak usytu-
owany, że niektóre elementy 
trzeba było wykonywać póź-
niej, żeby mieć dostęp ciężkim 
sprzętem do elementów bu-
dowanych we wcześniejszych 
fazach – mówił podczas ostat-
niej sesji rady gminy Andrzej 
Zaręba, wójt Raszyna. Dużych  

nakładów pracy wymaga również  
boisko. –  W obecnej chwili ro-
bimy ostatnie elementy budow-
lane, czyli halę sportową i halę 
widowiskową. Najbardziej widocz-
ną częścią inwestycji jest boisko 
sportowe, przy którym wykona-
no ogromne prace odwadnia-
jące. Ten element był dość doś- 
wiadczony o wody opadowe i wy-
soki poziom wód gruntowych. 
Z tym walczymy. Wykonawcą 
jest doświadczona firma i myślę, 
że poradzi sobie z tym zada- 
niem – tłumaczy Andrzej Zaręba.

Inwestycja powinna być goto-
wa w lipcu 2018 roku. [JM]

Szkoła w Ładach „rozrasta się”
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 Jakub Małkiński 

R E G I O N
Silne wiatry, intensywne 
opady deszczu – tak 
wyglądały ostatnie  
dni w naszym regionie. 
Strażacy kilkanaście 
razy musieli podejmować 
interwencje związane 
z usuwaniem drzew 
zalegających  
na drogach. 

W miniony week-
end orkan Grze-
gorz przeszedł 
nad Polską i siał 

spustoszenie w kolejnych wo-
jewództwach. W wielu miejsco- 
wościach ludzie pozostawali  
bez prądu, występowały rów-
nież utrudnienia w komunikacji. 
Strażacy interweniowali blisko  
8 tys. razy. Powalone drzewa, za-
lane piwnice, uszkodzone dachy  
– to główne skutki wichur. W Pol-
sce zginęły dwie osoby, kilkana-
ście zostało rannych.

W naszym regionie obyło się 
bez poszkodowanych. – Zda-
rzenia były rozproszone na te- 
renie całego powiatu pruszkow-
skiego. Łącznie otrzymaliśmy  
18 zgłoszeń w sprawie uszkodzeń 
po wichurach. Na szczęście nie 

było osób poszkodowanych. Usu-
waliśmy połamane drzewa, gałę-
zie z dróg i chodników. Żaden ze 
strażaków nie odniósł obrażeń, 
również sprzęt nie został znisz-
czony. Największe szkody wyrzą-
dziło drzewo, które spadło na dwa 

samochody w pobliżu Szpitala  
Powiatowego w Pruszkowie – po-
daje st. kpt. Karol Kroć, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie.

Również na terenie powiatu 
grodziskiego nie odnotowano 

Silny wiatr łamał drzewa
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busów ZB i ZG w ciągu dnia 
w Pruszkowie jest dla nas nie-
spodzianką. Nic nie wiemy na 
temat takich sytuacji – przed-
stawia Hubert Kwieciński z Eu-
ropa Express.

Warto dodać, że lokalizacja  
linii zastępczych jest pod stałą 
kontrolą. – W autobusach są za-
montowane sprawne GPS, dzię-
ki którym możemy kontrolować, 
gdzie znajdują się kierowcy 
– podkreśla Hubert Kwieciński.

W ostatnim czasie autobusy 
komunikacji zastępczej parkują 
na terenie na wprost Biedronki 
przy al. Wojska Polskiego. [JM]

Autobusy ZB  
i ZG parkują  
w Pruszkowie, 
ponieważ rano 
ruszają stąd  
w trasę.

poważnych zdarzeń. – Otrzy-
maliśmy łącznie 10 zgłoszeń. 
Głównie dotyczyły terenu gmin: 
Grodzisk Mazowiecki, Milanówek 
i Żabia Wola. Przede wszystkim 
nasze działania sprowadza-
ły się do usuwania drzew oraz  

gałęzi, które spadły na ciągi ko-
munikacyjne i utrudniały ruch  
– tłumaczy bryg. Krzysztof Try- 
niszewski, rzecznik prasowy  
Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Grodzi-
sku Mazowieckim.
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9 listopada Katarzyna Groniec w Cen- 
trum Kultury Raszyn zaprezentuje  
utwory pochodzące z płyty „ZOO z pio- 
senkami Agnieszki Osieckiej”, które 
konfrontuje z własną wrażliwością. 
Premiera odbyła się 29 września 2014 
roku w teatrze Palladium. Mieszkań-
cy Raszyna będą mieli okazję przeżyć 

prawdziwą muzyczną ucztę. Katarzy-
na Groniec porusza liryzmem, ma pa-
zur sceniczny i wysokie umiejętności 
interpretacyjne, więc należy się spo-
dziewać wyjątkowego wieczoru  
w Centrum Kultury Raszyn. Katarzy-
na Groniec ma na swoim koncie wie-
le ról musicalowych. W 1991 roku 

zadebiutowała w „Metrze” w teatrze 
Buffo, gdzie zagrała rolę Anki. W 2000 
roku ukazała się debiutancka płyta Ka-
tarzyny Groniec „Mężczyźni”. Koncert 
odbędzie się 9 listopada o 19.00. Bilety 
w cenie 50 zł (normalny) i 25 zł (ulgo-
wy) można nabywać 8 i 9 listopada  
w godz. 17.00-19.00. [JM] 

Katarzyna Groniec  
w Raszynie

Reklama

 Anna Zwolińska 

G R O D Z I S K  M A Z .
Do tej inwestycji 
władze Grodziska 
Mazowieckiego nie mają 
szczęścia. Drugi przetarg 
na budowę „Małego 
Kopernika” zakończył się 
fiaskiem. Postępowanie 
unieważniono. 

C entrum Aktywizacji 
i Integracji Społecz-
nej ma powstać przy 
ul. Sportowej w Gro-

dzisku Mazowieckim. Znajdzie 
się w nim hala widowiskowo-
-sportowa, skatepark, ścianka 
wspinaczkowa oraz wieża z ob-
serwatorium astronomicznym, 
nazywana również „Małym Ko-
pernikiem”. Inwestycja zapowiada 
się obiecująco, ale póki co podzi-
wiać ją można tylko na papierze. 

Grodziski magistrat ma spo-
ry kłopot ze znalezieniem wy- 
konawcy tej inwestycji. Prob- 

lemem nie jest jednak brak 
chętnych, a koszt realizacji te-
go zadania. Drugi przetarg na 
budowę obiektu został unieważ-
niony, podobnie jak pierwsze 
postępowanie, ze względu na 
zbyt wysokie oferty. Do prze-
targu zgłosiły się cztery firmy. 
Najniższa oferta opiewa na  
68 mln zł, gdy tymczasem gmina 

chce na ten cel przeznaczyć  
52,5 mln zł. – Nie mogę pozwo-
lić na to by za takie pieniądze 
budować tę halę, bo z naszych 
kosztorysów wynika, że powin-
no być znacznie taniej. Przed 
drugim przetargiem okroiliśmy  
zakres tego zadania o jakieś  
8 mln zł, a najniższa oferta jest o te  
8 mln wyższa od najkorzystniej- 

szej oferty w pierwszym po-
stępowaniu – mówi nam Grze- 
gorz Benedykciński. 

Pomysł budowy hali widowisko-
wo-sportowej trafia więc do szu-
flady. Ale jak przyznaje grodziski 
włodarz, nie na długo. – Chcemy 
trochę odczekać. Dziś wiele sa-
morządów realizuje inwestycje 
z dotacjami, popyt na firmy bu-
dowlane jest duży, a brakuje rąk do 
pracy. Ceny szybują w górę. Zro-
bimy obserwację rynku i jak ten 
boom się nieco uspokoi ponownie 
ogłosimy przetarg – dodaje Be-
nedykciński. – Zapewne wspólnie 
z projektantami poszukamy kolej-
nych oszczędności – podkreśla. 

Perypetie związane z wybo-
rem wykonawcy wpłyną również 
na termin realizacji inwestycji. 
Obiekt miał być gotowy w kwiet-
niu 2020 r. – Ten termin za-
pewne się wydłuży. Dziś ciężko 
określić jak bardzo, ale chcie-
libyśmy żeby hala była gotowa 
jeszcze w 2020 r. – zaznacza gro-
dziski włodarz.

„Mały Kopernik” znów 
unieważniony
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N A D A R Z Y N 
Mieszkańcy ul. Błońskiej 
w Nadarzynie doczekali się 
przejścia dla pieszych. Batalia 
była długa. Najważniejsze  
w tym przypadku  
jest bezpieczeństwo.

S tarania o przejście dla 
pieszych w pobliżu 
targowiska przy Błoń-
skiej ruszyły w 2015 

roku. Wydawało się, że nic nie 
stanie na przeszkodzie, aby po-
prawić bezpieczeństwo na dro-
dze. Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich był podobnego 
zdania, ale wojewoda mazo-
wiecki uważał inaczej. 

W końcu w Nadarzynie mogli 
wznieść ręce w geście triumfu. 
– W dniu 24 sierpnia tego roku 
przy ul. Błońskiej w Nadarzy-
nie, na wysokości targowiska, 
rozpoczęły się prace związane 

z budową przejścia dla pieszych. 
Sprawa budowy bezpiecznego 
przejścia w tym miejscu by-
ła poruszana przez mieszkań-
ców wielokrotnie, również sam 
o to postulowałem. Ulica Błoń-
ska jest drogą wojewódzką, aby 
więc przystąpić do realizacji 
tego zadania, gmina musiała 
uzyskać zgodę Mazowieckiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich. Po 
spełnieniu oczekiwań zarządcy 
drogi i uzyskaniu wymaganych 
prawem pozwoleń, gmina przy-
stąpiła do realizacji inwestycji.  
Od września mieszkańcy mogą 
korzystać z przejścia dla pie-
szych. Przy okazji wykonano 
również elementy odwodnienia  
drogi –  przedstawia Tomasz  
Siwa, radny gminy Nadarzyn.

Oprócz przejścia dla pie-
szych, na Błońskiej pojawiło się 
również ograniczenie prędko-
ści do 30 km/h. [JM]

Przejście w końcu powstało
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Młodość ma swoje prawa, ale cza-
sami nastolatków ponosi fantazja. 
Do nietypowej sytuacji doszło we 
wtorek (31 października) w gimna-
zjum w Józefinie (gmina Żabia Wola, 
powiat grodziski). Dwóch uczniów 
przyszło do szkoły w stanie po spo-
życiu alkoholu. Na miejsce została 

wezwana policja – Dwóch 14-lat-
ków przebywało w szkole w stanie 
po spożyciu alkoholu. Twierdzili, że 
spożywali alkohol zanim przyszli na 
lekcje. Do szkoły zostali wezwani 
rodzice, którzy zabrali chłopców do 
ich domów – przedstawia asp. sztab. 
Katarzyna Zych, rzecznik prasowy 

Komendy Powiatowej Policji w Gro-
dzisku Mazowieckim. Nie oznacza 
to jednak, że sprawa została za-
mknięta. – Podjęliśmy czynności 
prowadzące do ustalenia w jakich 
okolicznościach dwaj 14-latkowie 
spożywali alkohol – mówi rzecznik 
grodziskiej policji. [JM] 

Wypili i poszli 
do szkoły

Reklama

 Jakub Małkiński 

R A S Z Y N
Iść na spacer i odetchnąć 
pełną piersią – czy to 
możliwe? Gdyby powietrze 
było czyste... Gmina Raszyn 
podejmuje działania 
edukacyjne i kontrolne.  
Na efekty trzeba poczekać.

N iektórzy powiedzą, 
że czyste powietrze 
to „marzenie ściętej 
głowy”. Sezon grzew-

czy rozpoczęty, z kominów bucha 
dym. A w powietrzu czuć dziwny 
zapach... Gumy, plastki, ubrania 
– do pieców wrzucane są różne 
rzeczy. A czy ktoś pomyślał o zdro-
wiu sąsiada? – Gmina Raszyn od 
2015 r. prowadzi kampanię edu-
kacyjną związaną z zanieczysz-
czeniem powietrza pod hasłem: 
„Szanuję sąsiadów, nie spalam 
odpadów”. Kampania zaczęła się 
od rozwieszania w newralgicz-
nych punktach gminy banerów 
uświadamiających szkodliwość 
spalania odpadów. Regularnie, 
w ramach tej kampanii, są też 
zamieszczane artykuły w prasie 
lokalnej oraz na stronie inter-
netowej Urzędu Gminy Raszyn, 
informujące o rodzajach paliwa, 

które zgodnie z prawem można 
spalać, o szkodliwości ich palenia 
itp. – przedstawia Michał Kuchar-
ski, zastępca wójta gminy Raszyn. 

Trzeba edukować mieszkańców, 
ale i... kontrolować. – Od samego 
początku Urząd Gminy Raszyn stał 
na stanowisku, że ponad przekaz 
negatywny informujący o zakazach 
oraz karach za spalanie odpadów 
niezgodnie z przepisami, należy 
przedkładać przekaz pozytywny, 
informujący mieszkańców o ko-
rzyściach z czystszego powietrza, 
nawołujący do działań oddolnych. 
Oczywiście, niezależnie od dzia-
łań edukacyjnych kontynuowane 
są działania związane z kontro-
lą podejrzanych nieruchomości. 
Ze względu na znaczną trudność 
w złapaniu na tzw. gorącym uczyn-
ku osób spalających w swoich 

kotłowniach niedozwolone mate-
riały gmina Raszyn zdecydowanie 
popiera kontrolę próbek popiołu 
z pieców w miejscach podejrzewa-
nych o spalanie niedozwolonego 
paliwa. Takie działanie pozwo-
li w sposób niewzbudzający wąt-
pliwości potwierdzić fakt spalania 
odpadów. Kontrole te wprowadza-
my już w tym sezonie grzewczym 
– wyjaśnia Michał Kucharski.

Podczas ostatniej sesji radni ży-
wo dyskutowali na temat możli-
wości montażu trzech sensorów 
powietrza przy szkołach na tere-
nie gminy. Na decyzję trzeba jed-
nak poczekać. – Montaż sensorów, 
będących w istocie pyłomierzami 
połączonymi ze stacją meteoro-
logiczną mierzącą podstawowe 
parametry pogodowe, podłączo-
nych na stałe do Internetu, ma 

odmienne przeznaczenie. Urzą-
dzenia takie pozwolą mieszkań-
com bezpośrednio stwierdzić, 
jak znaczące jest zapylenie w je-
go okolicy, a jak można się domy-
ślać, wraz z zapyleniem pojawiają 
się również inne zanieczyszcze-
nia związane ze spalaniem paliw,  
i w miarę możliwości do tych da-
nych, dostosowywać rodzaj swojej 
aktywności  na wolnym powietrzu, 
w celu ograniczenia wdychania 
niebezpiecznych substancji – tłu-
maczy zastępca wójta Raszyna.

Narzędziem do walki z zanie-
czyszczeniami powietrza ma być 
uchwała antysmogowa. Zgodnie 
z nią, od 1 lipca 2018 nie wolno bę-
dzie spalać mułów i flotokoncen-
tratów węglowych oraz mieszanek 
z ich wykorzystaniem. Wszystkie 
instalacje będą musiały spełnić 
wymagania ekoprojektu. – Wi-
doczne efekty działań gminy bę-
dą zależały nie tylko od naszych 
działań, ale również od efektów 
nowo uchwalonej tzw. uchwały 
antysmogowej. Można przypusz-
czać, że istnieje wyraźny wpływ 
stanu zanieczyszczenia powietrza 
w Warszawie na zanieczyszczenie 
powietrza w Raszynie. Jednakże 
gmina Raszyn nie przeprowadzała 
w tej sprawie bezpośrednich ba-
dań – zaznacza Kucharski. 
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Szukają recepty na czyste powietrze

G R O D Z I S K  M A Z .
Grodziski magistrat 
szuka firmy, która zajmie 
się zaprojektowaniem 
przedłużenia  
ul. Kierlańczyków.  
Póki co chodzi  
o zaledwie 100-metrowy 
odcinek tej drogi.

D ziś ulica Kierlańczy-
ków nie jest zbyt ru-
chliwą drogą. Przy tej 
niewielkiej uliczce 

mieszą się jednak ważne insty-
tucje: sąd rejonowy i komenda 
policji. Władze Grodziska snują 
plany przedłużenia tej drogi od 
ul. Bartniaka do ul. Okulickiego 
(droga wojewódzka nr 579) już od 
kilku lat. Udało się nawet wyło-
nić projektanta (jeszcze w 2014 
r.). Prace projektowe trzeba było 
jednak wstrzymać. Powód? Za-
strzeżenia konserwatora zabytków 
oraz przedłużające się negocja-
cje z właścicielami gruntów po-
trzebnych pod przedłużenie drogi.

Grodziscy włodarze postano-
wili zatem skorzystać z półśrod-
ków i budowę przedłużenia drogi 
podzielić „na raty”. Właśnie zo-
stał ogłoszony przetarg na wyko-
nanie dokumentacji projektowej 
i uzyskanie pozwolenia na budo-
wę fragmentu ul. Kierlańczyków. 
– W ramach zamówienia należy 
wykonać m.in.: projekt koncep-
cyjny drogi (długość ok. 100 m) 
z przebudową skrzyżowania ulic 
Kierlańczyków i Bartniaka (wraz  
z opiniami zarządcy dróg) oraz 

Kierlańczyków dłuższa, ale na papierze
parkingiem na przyległych dział-
kach gminnych (min. 2 warianty 
koncepcji) – czytamy w dokumen-
tach przetargowych.

Dodatkowo oprócz projektu 
przedłużenia ul. Kierlańczyków do  
rzeki Rokicianki, wykonawca ma 
przygotować dokumentację pro-
jektową odwodnienia, oświetlenia, 
oraz instalacji teletechnicznych. Wy-
konany ma zostać również projekt 
stałej organizacji ruchu. Zwycięz-
ca przetargu będzie miał 270 dni  
na wykonanie dokumentów. [AZ]

P R U S Z K Ó W
Zawsze spieszą  
z pomocą, są niezastąpieni 
i niezwykle skuteczni. 
Także na boisku. Strażacy 
z Pruszkowa wygrali  
XV Mistrzostwa 
Województwa 
Mazowieckiego  
Strażaków w halowej  
piłce nożnej.

8października Robert 
Lewandowski i spół-
ka wprawili całą Polskę 
w euforię. Biało-czer-

woni pokonali Czarnogórę 4:2, 
czym przypieczętowali triumf 
w grupie E i zapewnili sobie 
awans na mistrzostwa świata 
w Rosji. Strażacy z Pruszkowa 
pomyśleli wtedy „my też mo-
żemy” i ruszyli na halę. Obijali 
słupki, poprzeczki, ale wypra-
cowali skuteczność oraz swój 
styl. W międzyczasie podglądali 
Messiego, Ronaldo, Lewandow-
skiego, Cavaniego, bramkarz 
zerkał na Buffona, Courtois 
czy Edersona. Strażacy treno- 
wali, aby w mistrzostwach 
województwa mazowieckiego 
w Węgrowie zaprezentować się 
z jak najlepszej strony.

Osiem komend powiatowych 
i miejskich, osiemdziesięciu 
strażaków i jeden cel: wygrać.  
Od początku strażacy z Prusz- 
kowa imponowali skuteczno- 

ścią. Szli jak burza i w imponu- 
jącym stylu dotarli do finału, 
gdzie spotkali się z kolegami 
z Warszawy. Niezwykle zacię-
te i wyrównane spotkanie za-
kończyło się remisem 1:1, więc 
o wszystkim decydowały rzu-
ty karne. Loteria. Jednak więcej 
zimnej krwi zachowali strażacy 
z Pruszkowa, którzy mogli cie-
szyć się z końcowego triumfu.

Cała drużyna spisała się na 
medal. – Jesteśmy dumni z te-
go historycznego sukcesu. Od 
kilku lat systematycznie po-
prawiamy swoje lokaty w za-

wodach rangi wojewódzkiej, 
jednak dopiero w tym roku, 
udało nam się stanąć na naj-
wyższym szczeblu podium. 
Sukces ten nie byłby moż-
liwy bez determinacji, am-
bicji i walki całej drużyny!  
– przedstawia st. kpt. Artur  
Wysiadecki, opiekun drużyny 
KP PSP w Pruszkowie.

Najlepszym strzelcem mi-
strzostw został Maciej Wyszo-
grodzki (KP PSP Pruszków),  
który zdobył siedem bramek. [JM] 

Strażacy z Pruszkowa strzelali 
niczym Lewandowski

W finale strażacy  
z Pruszkowa  
okazali się  
lepsi od rywali  
z Warszawy.
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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
29 października starszy mężczyzna 
przewrócił się i nie mógł wydostać 
się z mieszkania przy ul. Kopernika 
w Pruszkowie. Pomoc wezwał są-
siad. Informację o zdarzeniu przeka-
zał nam czytelnik.  – Na Kopernika 
w Pruszkowie po godzinie 10 na 
sygnale przyjechała policja i straż 

pożarna. Mieli łom i inne narzędzia 
do otwierania drzwi, po chwili przy-
jechało pogotowie – napisał Staszek. 
Starszy mężczyzna potrzebował po-
mocy. – 84-latek nie mógł wydostać 
się z domu. Starszy mężczyzna prze-
wrócił się. Jego sąsiad wezwał wła-
ściwe służby, które mogły dostać się 

do środka i udzielić 84-latkowi po-
mocy – mówiła podkom. Karolina 
Kańka, rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Policji. Co stało się męż-
czyźnie? – 84-latek miał zaburzenia 
krążenia mózgowego i został prze-
wieziony do szpitala – podaje Woj-
ciech Diadia z Falck Medycyna. [JM] 

Akcja na Kopernika, 
84-latek w szpitalu

07

Reklama

Zapraszamy do udziału  
w szkoleniach 

z zakresu czytania etykiet 
produktów żywnościowych  

dla osób 60 plus.

Szczegółowe informacje oraz zapisy:
Infolinia projektu – 789-198-129

Strona internetowa  
– www.etykietyzdrowia.pl

Poczta elektroniczna  
– info@etykietyzdrowia.pl

Miejsce szkolenia:  
Centrum Kultury Grodzisk Mazowiecki

Termin: 13.11.2017 r.
Liczba miejsc ograniczona, o udziale 

w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Realizatorem programu szkoleń jest T&A 
MEDICA Sp. z o.o., www.ta-medica.pl

12,19 m2

38,96 m2

11,21 m2

27

W+CO TE

BALKON

TARAS

3pk

299 000 -

73 m2

PRUSZKÓW 3 Maja 34

lokal usługowy  -
dostępny także :

ŻBIKÓW

25 m2

tel : 604 907 595
129 m2

mieszkanie

za : 399 000 - netto

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 31 października 2017 r. do dnia 20 
listopada 2017 r. został wywieszony wykaz nr 7/2017 
nieruchomości przeznaczonych przez Gminę Michałowice  
do oddania w dzierżawę.

 Anna Zwolińska 

P R U S Z K Ó W
Mieszkańcy pruszkowskiej 
dzielnicy Gąsin apelują 
o uspokojenie ruchu na 
ul. Promyka. – Jest tragedia 
z tym, co się tu dzieje. 
Światła nic tu nie dają 
– mówią mieszkańcy.

K ilka lat temu na przej-
ściu dla pieszych na 
ul. Promyka w rejo-
nie skrzyżowania 

z ul. Pływacką ustawiono sygna-
lizację świetlną. To rozwiązanie 
miało zagwarantować bezpie-
czeństwo przechodniom. Zwłasz-
cza, że właśnie z tego przejścia 
korzystają uczące się w pod-
stawówce przy ul. Pływackiej 
dzieci, czy młodzież uczęszcza-
jąca do Zespołu Szkół im. Stani-
sława Staszica. Kłopot w tym, że 
kierowcy nie zwracają uwagi na 
czerwone światło. Dochodzi na-
wet do sytuacji, że wyprzedzają 
się na przejściu i to właśnie przy 
czerwonym świetle.

Temat bezpieczeństwa na 
wspomnianym przejściu został 
poruszony na październikowym 
spotkaniu  ze starostą prusz-
kowskim Maksymem Gołosiem. 
– Podstawowy temat dla Gąsina 
dotyczy ul. Promyka. Przydałby 
się tu radar. Tędy chodzą dzieci 
do szkoły i może tu dojść do tra-
gedii. Te światła tu nic nie dają – 
powiedział jeden z mieszkańców.

Starosta podkreślił, że pro-
blem z kierowcami przejeż-
dżającymi w tym miejscu na 
czerwonym świetle jest mu 
znany. – Na ul. Promyka zostały 
zamontowane systemy dyscypli-

nowania kierowców. Jak rozu-
miem nie spełniają one swojego 
zadania. Też mamy pewne sy-
gnały, że światło czerwone jest 
tu ignorowane. Często robią so-
bie czerwoną fale. Staramy się 
na to jakoś zareagować. Co bę-
dzie panaceum na tę bolączkę, 

trudno dziś powiedzieć – zwró-
cił się do mieszkańców Maksym 
Gołoś, starosta pruszkowski. –  
Rozmawiamy również z policją 
na ten temat by uspokoić  ruch. 
Nie możemy całkowicie spowol-
nić tu ruchu, droga ma katego-
rię powiatową i trudno jest teraz 
myśleć o tym by robić tu wynie-
sienia i progi zwalniające. Nie 
jest to dobre rozwiązanie tego 
problemu – dodał.

Na łamach portalu WPR24.pl 
problem z kierowcami, którzy 
na ul. Promyka ignorują czer-
wone światło poruszaliśmy już 
rok temu. Wtedy otrzymaliśmy 
informacje, że zgłoszenia na te-
mat tych wykroczeń nie trafi ają 
do policjantów. Jak jest dziś? – 
Nie otrzymaliśmy zgłoszeń o ta-
kich zachowaniach. Apelujemy 
do mieszkańców, którzy widzą 

w tym miejscu kierowców ła-
miących przepisy o zgłaszanie 
nam takich sytuacji czy to przez 
dzielnicowego czy to przez mapę 
zagrożeń bezpieczeństwa – mó-
wi nam podkom. Karolina Kań-
ka, rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie.

Kiedy skończą się rajdy 
ul. Promyka?
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Dzieje się: „Dobra Kawa 
i Naprawa” oraz „Targ Moli”

G R O D Z I S K  M A Z .
Nie masz pomysłu na 
spędzenie nadchodzącego 
weekendu? Ciekawe 
wydarzenia szykuje 
Biblioteka Publiczna 
Gminy Grodzisk 
Mazowiecki!

P o jesiennych porząd-
kach z szafy wycią-
gnęliście stare i po-
psute sprzęty? Na-

prawiać nie warto, a wyrzucić 
szkoda? Jeśli tak to w naj-
bliższą sobotę koniecznie za-
bierzcie popsute fanty do Bi-
blioteki Publicznej w Grodzisku 
Mazowieckim. – Przestrzeń 
między regałami przeobrazimy 
w miejsce spotkań rzemieślni-
ków i osób, które mają coś do 
naprawienia. Wzorując się na 
holenderskich kawiarenkach 
naprawczych, stworzyliśmy 
akcję „Dobra Kawa i Naprawa” 
– podkreślają bibliotekarze.

Biblioteczni wolontariusze 
przywrócą „do życia” wszyst-
kie rzeczy, które nie wymagają 
części zamiennych. Dodatko-
wo wytłumaczą i doradzą jak 
podobne naprawy przepro-
wadzić samemu. To wszystko 
bezpłatnie i przy kubku pysz-
nej kawy.

Akcja Dobra Kawa i Napra-
wa odbędzie się w sobotę, 
4 listopada, pomiędzy godzi-
ną 10.00 a 14.00, w Bibliote-
ce Publicznej Gminy Grodzisk 

Mazowiecki przy ulicy Spółdziel-
czej 9. A jak już o jesieni mowa to 
warto zadbać również o zajęcie 
na długie jesienne wieczory. Tu 
idealną propozycją jest lektura 
książki. Ale co zrobić gdy domo-
we półki uginają się pod tytułami, 
które znamy na pamięć, a na no-
we książki nie chcemy wydawać 
majątku? Tu z propozycją wycho-
dzą Biblioteka Publiczna Gminy 
Grodzisk Mazowiecki i Pocze-
kalnia PKP – Przestrzeń Kulturze 
Przyjazna. W niedzielę 5 listopa-
da wspólnie organizują... „Targ 
Moli”. – „Targ Moli” to wydarzenie 

– Rozmawiamy również z policją na ten 
temat by uspokoić  ruch. Nie możemy 
całkowicie spowolnić tu ruchu, droga ma 
kategorię powiatową i trudno jest teraz 
myśleć o tym by robić tu wyniesienia i progi 
zwalniające – mówi starosta pruszkowski. Ogłoszenie

BURMISTRZ GMINY BRWINÓW
Informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brwinów 
przy ul. Grodziskiej 12 oraz na stronach internetowych: www.brwinow.pl, 
www.oferta.brwinow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy Brwinów – www.brwinow.bipst.pl, zamieszczony został od dnia 
3 listopada 2017 roku na okres 21 dni wykaz nieruchomości (działek 
ewidencyjnych) przeznaczonych do sprzedaży. 

Wszelkie informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nierucho-
mościami (pok. 204) lub pod nr tel. 22 738 26 53 i w Referacie Planowa-
nia Przestrzennego (pok. 206) lub pod nr tel. 22 738 26 54.

zarówno dla prawdziwych biblio-
fi lów i koneserów literatury, jak 
i tych, którzy z książkami do tej 
pory nie byli zbytnio zaprzyjaź-
nieni. W Poczekalni PKP będzie 
można sprzedać i kupić książ-
ki oraz płyty z muzyką, poroz-
mawiać, a także napić się dobrej 
kawy – zachęcają organizatorzy.

Jeśli jesteście zainteresowani 
sprzedażą swoich książek i płyt to 
koniecznie zgłoście się do Pocze-
kalni PKP by zarezerwować miej-
sce! Można to zrobić osobiście lub 
za pośrednictwem facebookowego 
profi lu. Stoiska są bezpłatne. [AZ]
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Świetlica w Kozerkach może liczyć 
na nowe wyposażenie. Placówka zo-
stała laureatem programu społecz-
nego Pracownia Orange. „Wszystkie 
ręce na pokład” – przez ostatnie ty-
godnie takie hasło dominowało  
w Kozerkach i okolicy. Świetlica 
wystartowała w 3. edycji programu 

Pracownie Orange. O tym, czy w Ko- 
zerkach pojawi się nowoczesna pra-
cownia multimedialna mieli zdecy-
dować internauci. Świetlica znalazła 
się w gronie 26 zwycięskich placó-
wek, w których pojawią się nowe, 
multimedialne pracownie. – Pro-
szę Państwa udało się! Wygraliśmy 

pracownię Orange! Jestem dumna  
z nas Wszystkich i Wszystkim dzię-
kuje z całego serca! Już dziś serdecz-
nie zapraszam na uroczyste otwarcie 
pracowni i wspólne świętowanie suk-
cesu – czytamy na Facebooku Gmin-
nej Świetlicy w Kozerkach. Placówka 
zebrała łącznie 18281 głosów. [JM] 

Świetlica zyska  
pracownię multimedialną

Reklama

PRUSZKÓW
UL. KRASZEWSKIEGO 41

facebook.com/galeriastyle
TEL. 600 924 925

Biżuteria Idealna
NA PREZENT

G R O D Z I S K  M A Z .
Wszystko wskazuje na to,  
że przez najbliższe trzy lata 
Grodziski Rower Miejski 
będzie obsługiwany przez 
firmę Nextbike. Jedyną 
ofertę w przetargu  
złożył dotychczasowy 
operator systemu. 

W naszym regionie to 
właśnie Grodzisk Ma-
zowiecki jako pierw-

szy (poza Warszawą) uruchomił 
system miejskich wypożyczalni 
rowerowych. Od 2014 r. obsługą 

systemu zajmuje się firma Ne-
xtbike. Umowa z operatorem 
kończy się w 30 listopada. Wła-
dze Grodziska wiedzą, że wy-
pożyczalnie cieszą się bardzo 
dużym powodzeniem, dlatego 
aby zadbać o ich dostępność 
w kolejnym sezonie ogłoszono 
przetarg na obsługę systemu na 
kolejne trzy lata. 

Do przetargu zgłosiła się tylko 
jedna firma. Obyło się bez nie-
spodzianek. To dotychczasowy 
operator grodziskiego systemu, 
czyli firma Nextbike. Zapropo-
nowana cena nieco przewyższa 

Przetarg na obsługę GRM  
bez niespodzianek R A S Z Y N

Do niedawna Przedszkole 
Nr 1 „Pod Topolą”  
w Raszynie funkcjonowało 
w dwóch budynkach. 
Ten stan uległ zmianie. 
Dlaczego?

J edno przedszkole, ale dwa 
budynki – przez lata miesz-
kańcy Raszyna zdążyli do 

tego przywyknąć. Część dzieci 
uczęszczała do placówki przy  
ul. Godebskiego, reszta do tej 
zlokalizowanej przy ul. Prusz-
kowskiej. Reforma oświaty 
sprawiła, że samorządy musiały 
przeprowadzić wiele zmian. Nie 

ominęły one również Raszyna, 
gdzie m.in. włączono gimna-
zjum do szkoły podstawowej im. 
Cypriana Godebskiego. Gmina 
postanowiła również rozwią-
zać problem zbyt małej liczby 
miejsc w przedszkolach. Przy 
ul. Poniatowskiego wybudowa-
no ośmiooddziałową placówkę.

Wracając do Przedszkola Nr 1, 
dzieci pożegnały się z budyn-
kiem przy ul. Godebskiego. 
– Od 1 września 2010 roku do  
31 sierpnia 2017 roku przedszkole 
Pod Topolą mieściło się w dwóch 
budynkach: przy ul. Godebskie-
go 1 oraz przy ul. Pruszkowskiej 
21 C w Raszynie, gdzie mieści się 

jego siedziba. Z chwilą rozpo-
częcia nowego roku szkolnego 
na wniosek rodziców, w poro-
zumieniu z organem prowa-
dzącym, dzieci z oddziału przy  
ul. Godebskiego realizują wy-
chowanie przedszkolne w nowo 
otwartym Przedszkolu nr 3 w Ra-
szynie – przedstawia Jolanta Oso-
wiecka, sekretarz gminy Raszyn.

Podczas ostatniej sesji radni 
przyjęli uchwałę zmieniającą tę 
podjętą w maju 2010 roku. Przed-
szkole nr 1 to już nie dwa, a jeden 
budynek. Jego siedziba mieści się 
przy ul. Pruszkowskiej 21 C. War-
to dodać, że wspomniane przed-
szkole jest czterooddziałowe. [JM]

Przedszkole w jednym budynku

 Jakub Małkiński 

G R O D Z I S K  M A Z .
Budynek komunalny  
przy ul. Traugutta 24  
w Grodzisku Mazowieckim 
został oddany do 
użytkowania. Lokatorzy 
odebrali klucze  
do nowych mieszkań.

P o kamienicy mieszczą-
cej się przy Traugutta 
24 pozostało jedynie 
wspomnienie. Miej-

sce starego budynku zajął no-
woczesny blok wielorodzinny.  
28 października w Grodzisku Ma-
zowieckim można było podziwiać 
efekty inwestycji, która została 
oddana do użytkowania.

Powierzchnia użytkowa bu-
dynku to 2,3 tys. m kw, w bloku 
znalazło się 48 mieszkań. W każ-
dym z nich podłogi w łazienkach 
i kuchniach zostały wyłożone 
płytkami. Z kolei pokoje i ko-
rytarze posiadają wykładzinę 
PCV. W łazienkach zamontowa-
no wanny i umywalki z armatu-
rą, a w kuchniach kuchnie gazowe 
z piekarnikami i zlewozmywaki. 

– Czasem mam wątpliwości, czy 
nie jest za bogato. Oczywiście 
mówię to „pół żartem, pół serio”. 
Mieszkania są bardzo eleganckie. 

Ludzie będą mieszkać w zdecydo-
wanie lepszych warunkach, a to 
jest najważniejsze – mówi nam 
Grzegorz Benedykciński, bur-
mistrz Grodziska Mazowieckiego.

Wszystko gotowe, a więc loka-
torzy mogą się wprowadzać. – Ro-
dziny dostały klucze i mają miesiąc 
na wprowadzenie się. Jestem za-

dowolony z tej inwestycji. Zniknął 
budynek, który szpecił krajobraz 
Grodziska, a pojawił się nowocze-
sny blok. Planujemy kolejne zmia-
ny – podaje Benedykciński.

Dostali klucze do mieszkań
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jednak zakładany budżet na to za-
danie. Nextbike za obsługę sta-
cji zażądało 405 tys. zł, podczas 
gdy grodziski magistrat na ten 
cel chce przeznaczyć 381 tys. zł. 

W nowym sezonie Grodziski 
Rower Miejski pojawi się rów-
nież w nowych lokalizacjach. 
– Zamierzamy utworzyć wypo-
życzalnie przy nowo powstają-
cym parkingu „Parkuj i Jedź” przy 
ul. Żydowskiej i także przy bu-
dowanym parkingu w rejonie ul. 
Piaskowej – mówi Grzegorz Be-
nedykciński, burmistrz Grodzi-
ska Mazowieckiego. [AZ]

Utopili przenośnie toalety. 
To wandalizm

P R U S Z K Ó W
Mieszkańcy Pruszkowa 
przechadzający się Parkiem 
Potulickich raczej nie 
spodziewali się takich 
widoków. Kilka dni temu  
w głównym stawie pływała 
przenośna toaleta.  
– Już ją wyciągnęliśmy, 
ale to nie jedyny taki 
przypadek – mówią nam  
pruszkowscy urzędnicy.

B rak zajęcia, nuda, 
a może zwyczajna 
głupota – co kiero-
wało osobami, które 

wrzuciły toaletę do stawu. Te-
go nie wiadomo. W ubiegłym 
tygodniu do głównego sta-
wu w Parku Potulickich ktoś 
wrzucił wychodek. Kilka dni 
później kolejna przenośna to-
aleta również została zatopiona 
w wodzie. Tym razem w rzece 
Utracie. – Do stawu wrzuco-
no toaletę, którą ustawiliśmy 
z myślą o uczestnikach biegu 
Parkrun. Obiekt już został wy-
ciągnięty z wody. Druga, która 

pływa w Utracie to zapewne to-
aleta, która zniknęła wykonawcy 
z placu budowy parku Anielin. 
Ta również zostanie wyłowiona 
– mówi nam Elżbieta Jakubczak-
-Garczyńska, naczelnik Wydzia-
łu Ochrony Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Pruszkowie. 

Sprawa została już zgłoszona 
straży miejskiej. – To są zwy-
czajne akty wandalizmu. Nieste-
ty kamery nie obejmują swoim 
zasięgiem miejsc, z których zgi-
nęły toalety. Szalety są ubez-
pieczone, ale nie o to tu chodzi.  
Ktoś zrobił sobie z tego rozrywkę. 

I to nie jedna osoba, bo toalety 
nie są lekkie – dodaje naczelnik  
Jakubczak-Garczyńska. 

Czy jest możliwość lepsze-
go zabezpieczenia toalet prze-
nośnych przed wandalami? 
Okazuje się, że nie. – Nie mo-
żemy ich zamontować na sta-
łe, bowiem wywóz nieczystości 
odbywa się poprzez zabranie ca-
łej kabiny. W jej miejscu usta- 
wiana jest nowa – mówi na-
czelniczka Wydziału Ochrony 
Środowiska. – Mamy nadzieję, 
że akty wandalizmu się skoń- 
czą – podkreśla. [AZ]
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– Ludzie będą mieszkać w zdecydowanie 
lepszych warunkach, a to jest najważniejsze 
– mówi burmistrz Grodziska. 
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Na autostradzie A2 policja zatrzy-
mała kierowcę, który poruszał się 
skradzionym samochodem. Mężczy-
zna chciał poczuć nutkę adrenaliny, 
ogromną prędkość i starał się ucie-
kać przed funkcjonariuszami. Wpadł 
jednak w ręce stróżów prawa. Pościg 
miał miejsce w piątek (27 października) 

w godzinach wieczornych. Kierowca 
uciekał przed policją od strony Gro-
dziska Mazowieckiego. Akcja stróżów 
prawa zakończyła się powodzeniem.  
– Według naszych informacji pojazd 
miał pochodzić z przestępstwa. Na MOP  
Brwinów została przeprowadzona kon-
trola samochodu i okazało się, że jest on 

kradziony – mówi nam podkom. Karo-
lina Kańka, rzecznik prasowy Komen-
dy Powiatowej Policji w Pruszkowie. 
Sprawa będzie wyjaśniana. – Kierow-
cą samochodu był cudzoziemiec, któ-
ry został zatrzymany. Z kolei pojazd 
zabezpieczono i umieszczono na par-
kingu – tłumaczy podkom. Kańka. [JM] 

Pościg na  
autostradzie A2

Reklama

G R O D Z I S K  M A Z .
Miłośnicy jazdy na  
łyżwach mają powody  
do zadowolenia.  
Już na początku grudnia 
będą mogli korzystać  
z lodowiska w Grodzisku 
Mazowieckim. 

J ak co roku grodziszcza-
nie będą mogli w wolnym 
czasie wybrać się na lodo-
wisko. Obiekt, podobnie 

jak w ubiegłym roku, zostanie 
zlokalizowany przy ul. Żwirki 
i Wigury. Na miłośników bia-
łego szaleństwa będzie czekać 
tafla o wymiarach 20x40 me-
trów. Lodowisko będzie rów-
nież oświetlone, a ślizgać będzie 
się można w rytm muzyki, któ-
ra popłynie z głośników. 

Doświadczeni łyżwiarze bę-
dą mogli zadbać o stan swoje-
go sprzętu i naostrzyć łyżwy. 
Dostępna będzie również wy-
pożyczalnia. Osoby, które będą 
dopiero chciały zrobić „pierw-
sze kroki” na tafli nie tylko wy-
pożyczą potrzebny sprzęt, ale 
będą mogły również skorzystać 

z pomocy instruktora.  Lodowi-
sko, o ile warunki będą sprzy-
jające, zostanie uruchomione  
2 grudnia. Planowo ślizgawka 
ma funkcjonować do końca lu-
tego przyszłego roku. Znamy 
również godziny funkcjono-
wania grodziskiego lodowi-
ska. Podobnie jak ubiegłym 
roku ślizgawka od poniedziałku 
do piątku w godz. 8.00 – 15.00 
będzie zarezerwowana dla 
uczniów grodziskich szkół, 
którzy z atrakcji będą korzystać 
za darmo. Po godz. 16.00 z lo-
dowiska będą mogli korzystać 
już mieszkańcy. Lodowisko ma 
być czynne do godziny 22.00. 
W tym czasie za korzystanie ze 
ślizgawki będzie trzeba zapła-
cić, podobnie jak w weekendy. 
Na grodziskim lodowisku będą 
również organizowane imprezy. 
Zgodnie z życzeniem magistra-
tu ma się ich odbyć aż sześć. 

W ostatnich dniach urzędni-
cy zapoznali się z ofertami zło-
żonymi w przetargu na dostawę 
lodowiska. Zgłosiła się tylko jed-
na firma, która zaproponowała 
cenę 219 tys. zł. [AZ]

Na łyżwy do Grodziska
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N A D A R Z Y N 
Przez lata promowali  
kulturę fizyczną  
w Nadarzynie. Bogdan 
Lewandowski, Witold 
Siwiec i Dariusz Zwoliński 
zostali laureatami piątej 
edycji programu Pasjonat 
Sportowej Polski.

Odebrać nagrodę w sie- 
dzibie Polskiego Ko-
mitetu Olimpijskiego 
w Warszawie to szcze-

gólna chwila dla każdego, kto jest 
związany ze sportem. Przez lata 
Bogdan Lewandowski, Witold Si-
wiec i Dariusz Zwoliński zapra-
cowali na tę chwilę. Wychowali 
wielu zawodników, upowszech-
niali kulturę fizyczną, a często sta-
nowili wsparcie dla młodych osób.

Rola trenera w sporcie jest nie-
zwykle ważna. Z jednej strony mu-
si być on wychowawcą, z drugiej 
dobrym psychologiem. – Kolosal-
ną radość sprawia mi możliwość 
pracy z dziećmi i młodzieżą. Naj-
większym docenieniem dla mnie 
jest to, że zawodnicy pamiętają, 
dzwonią, przyjeżdżają, czasami 

proszą o pomoc. Jestem dumny, 
gdy ktoś podkreśla ciężką pra-
cę wykonaną w Nadarzynie i jej 
efekty. Cieszę się z otrzymane-
go wyróżnienia. Gala Sportowa 
Polska była niezwykle przyjem-
ną imprezą – wyjaśnia Dariusz 
Zwoliński (drugi z prawej), tre-
ner GLKS Nadarzyn.

Wyróżnienia dla szkoleniow-
ców to także świadectwo wysta-
wione samorządom, które tworzą 

odpowiednie warunki do rozwo-
ju sportu. Warto wspomnieć, że 
wyróżnienie Pasjonat Sportowej 
Polski przyznaje kapituła, w skła-
dzie: Andrzej Supron, Przemy-
sław Babiarz i Rafał Brzozowski, 
w ramach programu „budujemy 
Sportową Polskę”. [JM]

Trzech pasjonatów sportu  
z Nadarzyna
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 Anna Zwolińska 

P R U S Z K Ó W
Plany budowy  
ul. Nowoinżynierskiej są 
dopiero na początkowym 
etapie a już budzą wiele 
kontrowersji. Inwestycja 
ma swoich przeciwników 
i zwolenników, choć 
konkretnych planów  
jeszcze nie ma. 

M ieszkańcy Gąsina 
boją się, że ulica 
Nowoinżynierska,  
która ma powstać 

na terenie ich dzielnicy nie bę-
dzie służyć rozładowaniu lo-
kalnego ruchu. Ich zdaniem 
stworzenie takiego połączenia 
drogowego sprawi, że pod ich 
oknami będą przemieszczać się 
nie tylko samochody osobowe,  
ale i ciężarówki. 

Dziś na temat samego przed-
sięwzięcia wiadomo niewiele.  
Teren, na którym ma powstać  
wspomniana droga nie ma  
Miejscowego Planu Zagospo- 

darowania Przestrzennego. Jest 
on w przygotowaniu. Zapytali-
śmy więc pruszkowskich włoda-
rzy o przedstawienie szczegółów. 

– Dziś do tej inwestycji mamy je-
dynie założenia. To ma być dro-
ga jednopasmowa, z chodnikiem 
i ścieżką rowerową. Chcemy 

dopuścić na niej jedynie ruch 
samochodów osobowych oraz 
małych samochodów dostaw-
czych. To ma być droga dla ruchu  

lokalnego, która ma ułatwić 
mieszkańcom wyjazd na ul. Po-
znańską. Co do szczegółów to jest 
na to zbyt wcześnie, bowiem nie 

mamy nawet projektów – mówi  
nam Andrzej Kurzela. – Zakła-
damy, że droga przejdzie mo-
stem nad rzeką Utratą i połączy 
się z ul. Poznańską w miejscu no-
wego skrzyżowania, które po-
jawi się wraz z zakończeniem 
budowy stacji paliw. Zmieni się 
w ten sposób również przebieg  
ul. Mostowej – dodaje. 

Choć konkretów w tej sprawie 
brak, to inwestycja ma swoich 
przeciwników i zwolenników. 
Zbierane są podpisy pod pety-
cjami. – Ktoś wprowadza miesz-
kańców w błąd. Dlatego chcemy 
zorganizować w najbliższym 
czasie spotkanie. Wyjaśnić im 
nasze założenia co do tej inwe-
stycji. Jednak trzeba jasno po-
wiedzieć, że jeśli będą protesty 
i mieszkańcy sprzeciwią się tej 
inwestycji, to nie będziemy jej 
realizować – zaznacza wice-
prezydent Pruszkowa. – Nam 
zależy przede wszystkim na po-
prawieniu sytuacji komunika-
cyjnej w dzielnicy Gąsin, ale nie 
zrobimy nic wbrew woli miesz-
kańców – podkreśla.

Nie zrobimy nic wbrew woli 
mieszkańców
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K O L E J
Warszawska Kolej 
Dojazdowa wybrała firmę, 
która zajmie się remontem 
nawierzchni na pięciu 
przejazdach. Roboty  
mają zostać wykonane  
w trzy miesiące.

D o trzech razy sztu-
ka. To powiedze-
nie sprawdziło się 
w przypadku prze-

targu na remont nawierzchni 
siedmiu przepraw przez toro-
wisko Warszawskiej Kolei Dojaz-
dowej. Przewoźnik aż trzy razy 
musiał ogłaszać postępowanie. 
Do pierwszego przetargu nikt 
się nie zgłosił. Jedyna złożona 
w drugim postępowaniu oferta 
była zbyt wysoka. Udało się do-
piero za trzecim razem, ale WKD 

nieco okroiło zakres zamówienia. 
Pierwotnie remont miało przejść 
siedem a nie pięć przepraw.

Za prace modernizacyjne 
będzie odpowiadać firma P.U. 
Jarex z Warszawy. Jego oferta  
opiewa na kwotę niespełna  
1,2 mln zł. WKD niebawem po- 
winna podpisać umowę z wyko-
nawcą i ten będzie mógł przy-
stąpić do prac. W ciągu tygodnia 
ma zostać przygotowany rów-
nież harmonogram robót. Re- 
mont przejazdów ma się zakoń-
czyć w trzy miesiące.

Nową nawierzchnię zyska-
ją przeprawy w Michałowicach 
w ciągu ul. Jesionowej, Nowej Wsi 
w ciągu ul. Głównej, Kaniach He-
lenowskich w ul. Piłsudskiego, 
Otrębusach w ul. Przejazdowej 
oraz w Podkowie Leśnej w cią-
gu ul. Jana Pawła II. [AZ]

Będzie remont przejazdów

– Cieszę się  
z otrzymanego 
wyróżnienia.  
Gala Sportowa 
Polska była 
niezwykła – mówi 
Dariusz Zwoliński.

P R U S Z K Ó W
Zakończyły się prace 
związane z renowacją 
pomnika przy  
ul. Lipowej w Pruszkowie. 
Głaz upamiętnia ofiary 
niemieckich zbrodni  
w latach 1939-1945.

R enowacja dobiegła 
końca, pozostały nam 
tylko kwestie związa-
ne z odbiorem robót. 

Niedawno wyremontowano ul. 
Lipową. Chcieliśmy przeprowa-
dzić renowację głazu, aby pa-
sował do otoczenia. Zarazem 
to wyraz naszej troski o miejsce 

pamięci. Obserwujemy stan po-
mników historycznych na te-
renie miasta i podejmujemy 
działania, aby należycie się o nie 
troszczyć – podkreśla Elżbieta 
Jakubczak-Garczyńska, naczel-
nik Wydziału Ochrony Środowi-
ska w Pruszkowie.

Pomnik przy ul. Lipowej zo-
stał wyczyszczony i zaimpre-
gnowany. Nasadzono również 
46 cisów wzdłuż ogrodzenia, 
a wokół kamienia ułożono kost-
kę granitową. Na powierzchni 
wokół głazu ułożono trawnik, 
wykonano również podświe-
tlenie i przymocowano nowe 
uchwyty drzewców flag. [JM]

Pomnik przy Lipowej 
odnowiony
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Dziś do tej inwestycji mamy jedynie 
założenia. To ma być droga jednopasmowa, 
z chodnikiem i ścieżką rowerową – mówi 
Andrzej Kurzela.



Piątek, 3 LISTOPADA 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 I Ł K A  N O Ż N A

Piłkarze Znicza Pruszków mają po-
wody do radości. W 15. kolejce II li-
gi piłkarskiej pokonali na wyjeździe 
Rozwój Katowice 1:0. Żółto-czerwoni 
odnieśli trzecie zwycięstwo w sezonie 
na obcym terenie. W Katowicach roz-
poczęli zdecydowanie i tworzyli sobie 
kolejne okazje. Efekt przyszedł w 41. 

minucie. Gościom dopisało szczęście. 
Z dystansu przymierzył Rafał Wło-
darczyk, po drodze piłka odbiła się 
od jednego ze stoperów i zmyliła Bar-
tosza Solińskiego. Na drugą połowę 
gospodarze wyszli zdeterminowa-
ni. W 52. minucie Piotr Misztal noga-
mi odbił strzał Kamila Łączka. W 80. 

minucie w polu karnym żółto-czerwo-
nych zagotowało się. Uderzał Michał 
Czekaj, a Misztala uratował Włodar-
czyk. Ostatni gwizdek i komplet punk-
tów dla Znicza, który łącznie ma ich 
20 i zajmuje 7. miejsce w tabeli. Roz-
wój Katowice – Znicz Pruszków 0:1 
(0:1) Włodarczyk 41'. [JM] 

Znicz zdobył
trzy punkty

Reklama

Reklama

MIEJSCE 
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

OGŁOSZENIE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Piastowie ogłasza 
przetarg na sprzedaż i ustanowienie odrębnej własności lokalu 
mieszkalnego nr 43 przy ul. Ogińskiego 20 o pow. 35,80 m2.
Szczegóły ogłoszonego przetargu podajemy na stronie internetowej 
www.smwpiastowie.pl i telefonicznie 22-723-20-92. Zarząd zastrzega 
sobie prawo unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez dokonania 
wyboru oferenta.

ZARZĄD

K O S Z Y K Ó W K A
Wspaniała trzecia kwarta 
kluczem do sukcesu 
koszykarzy Elektrobud-
Investment ZB. Zespół 
z Pruszkowa pokonał 
SKK Siedlce 72:71 
w spotkaniu 7. kolejki I ligi.

W pierwszej kwar-
cie goście grali 
dobrze, ale w pew-
nym momencie 

stracili moc. Po trójce Ornocha 
Elektrobud prowadził 15:11, ale 
później nastąpił festiwal błę-
dów. Gospodarze wykorzystali 
swoją szansę i pierwszą od-
słonę zakończyli prowadząc 
22:15. Kolejne minuty spotka-
nia wyrównane.

Podopieczni Marka Zapałow-
skiego najcięższe działa wysunę-
li w trzeciej kwarcie. Po upływie 
3,5 minuty za sprawą Madziara 
na tablicy wyników był remis – 
po 40. SKK nie potrafi ł zdobyć 

punktów przez ponad pięć minut 
trzeciej odsłony. Dopiero Sobi-
ło trafi ł za trzy, ale nadal domi-
nowali przyjezdni. Elektrobud 

wypracował bezpieczną prze-
wagę – 53:48. W ostatniej kwar-
cie wszystko układało się po my-
śli gości. Trójka Paszkiewicza 
– 68:60. Ale spokojnie nie było... 

Elektrobud lepszy 
o punkt od SKK

Sobiło i Obarek byli skuteczni za 
trzy, a wynik do samego końca 
był sprawą niewiadomą. Osta-
tecznie Elektrobud wygrał jed-
nym punktem.

To trzecie zwycięstwo z rzę-
du pruszkowskiego zespołu, któ-
ry zajmuje 5. miejsce w tabeli 
I ligi koszykówki.

Najwięcej punktów w dla Elek-
trobudu w starciu z SKK zdo-
był Tomasz Madziar – 22.

SKK Siedlce – Elektrobud-
-Investment ZB Pruszków 71:72 
(22:15, 18:17, 8:21, 23:19). [JM]

 Jakub Małkiński 

KOLARSTWO TOROWE
Godziny dzielą nas 
od rozpoczęcia 
Pucharu Świata 
w kolarstwie torowym 
w Pruszkowie. Już 
3 listopada arena 
BGŻ BNP Paribas Arena 
będzie pełna sportowych 
emocji z gwiazdami 
dyscypliny w roli 
głównej.

S zykuje się impreza naj-
wyższej rangi, która od 
organizatorów wyma-
gała wielu przygoto-

wań. – W Pruszkowie nastąpi 
inauguracja tegorocznej edycji 
Pucharu Świata. Później odbę-
dą się zawody w Manchesterze. 
To pierwsza tak duża impre-
za od wielu lat w Polsce. Cały 
związek podjął się organizacji 
tego zadania i mam nadzieję, 
że wyjdzie nam to bardzo do-
brze. Międzynarodowa Unia 
Kolarska pozytywnie ocenia 
naszą pracę. Warto dodać, że 
to także test przed mistrzo-
stwami świata 2019, które bę-
dziemy organizować – mówi 
nam Cyryl Szweda z Polskiego 
Związku Kolarskiego.

Przez trzy dni na pruszkow-
skim torze zaprezentują się 
gwiazdy światowego kolarstwa 
torowego. Theo Bos, Maximilian 

Levy, Lucas Liss, Simona Kru-
peckaite czy Kirsten Wild to uty-
tułowani zawodnicy, którzy będą 
walczyć o zwycięstwo. Łącznie 
do udziału w Pucharze Świata 
zgłosiło się ponad 300 kolarzy. 
– Ci, którzy nie oglądali kolar-
stwa torowego muszą przekonać 
się na własnej skórze jakie są to 
emocje. To zupełnie coś innego 
niż oglądanie zawodów w tele-
wizji. Ta prędkość, hałas, tumult 
tworzą niesamowite wrażenia, 
ciarki pojawiają się na skórze. 
Mamy też komu kibicować, bo 
nasi zawodnicy to światowa czo-
łówka. Warto przyjść w dniach 
3-5 listopada na tor w Pruszko-
wie – zachęca Cyryl Szweda.

Przez trzy dni pruszkow-
ski welodrom będzie żył. Oczy 

całego kolarskiego świata bę-
dą zwrócone na arenę przy 
ul. Andrzeja. – Chcemy przy-
bliżyć kibicom kolarstwa jego 
torową odmianę i dotrzeć do 
jak największej liczby odbior-
ców. W związku z tym zostały 
poczynione kroki, aby rozma-
wiać z TVP, która pokaże ob-
szernie Puchar Świata. Cała 
sobota i niedziela, blisko 18 go-
dzin transmisji na żywo. To szan-
sa dla kibiców, którzy nie bę-
dą mogli być w Pruszkowie, 
aby zobaczyć kolarstwo torowe 
w najlepszym wymiarze. Mam 
nadzieję, że wszystkim się 
spodoba, bo to bardzo wido-
wiskowa dyscyplina – podaje 
przedstawiciel Polskiego Związ-
ku Kolarskiego.

Światowa czołówka 
na starcie
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Wynik spotkania 
do samego końca 
była niewiadomą. 
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Ogłoszenie
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Akcja społeczna #WarszawaOddycha 
w naszym regionie. Zaangażowały się 
w nią m.in. Przedszkole Miejskie nr 11 
w Pruszkowie oraz przedszkole przy 
ul. Piłsudskiego w Brwinowie. Dzie-
ci brały udział w ćwiczeniach i zaba-
wach, dzięki którym mogły dowiedzieć 
się, co wpływa na zanieczyszczenie 

powietrza i jak temu przeciwdziałać. 
Przedszkolaki uważnie słuchały. Orga-
nizatorzy akcji wyposażyli placówki w 
mierniki zanieczyszczenia powietrza 
oraz oczyszczacze powietrza. – Dzięki 
platformie monitorującej zanieczysz-
czenia powietrza będzie można wy-
brać najlepszą porę na spacer z dziećmi 

i w ten sam sposób ochronić przed-
szkolaków przed szkodliwym działa-
niem smogu. Oczyszczacze powietrza 
zadbają, aby w czasie kiedy za okna-
mi przedszkoli będzie unosił się smog, 
dzieci przebywały w czystym i dobrym 
dla ich zdrowia powietrzu –  przedsta-
wiają organizatorzy. [JM] 

Czyste powietrze  
w naszych rękach

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

28 października w miejscowości Tłuste (gmina Grodzisk Mazowiecki) doszło do groźnie wyglądającej kolizji. 
Samochód osobowy wjechał w tira, jednak nikomu nic się nie stało. [Red]  
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 Jakub Małkiński 

N A D A R Z Y N 
Przez trzy dni, 27-29 
października, fani 
motoryzacji mieli okazję 
„najeść” się do syta. A to za 
sprawą Międzynarodowych  
Targów Motoryzacyjnych 
Warsaw Moto Show,  
które odbyły się w Centrum 
Targowo-Kongresowym 
Ptak Warsaw Expo  
w Nadarzynie. 

M ężczyźni czuli się 
jak w raju, gdy  
mogli spacero- 
wać od stoiska do  

stoiska i podziwiać kolejne sa-
mochody. Ale organizatorzy 
nie zapomnieli o płci pięknej.  
Kobiety też interesują się mo-
toryzacją, stąd pojawiło się  
stoisko „Strefa kobiety z pasją”.

Organizatorzy Warsaw Mo-
to Show przygotowali kilka 
obszarów tematycznych: sa-
mochody osobowe, importe-
rzy, polskie premiery, pojazdy 
luksusowe, motosport, pojazdy 
rajdowe i wyścigowe czy czę-
ści i akcesoria samochodowe. 
Nie brakowało również licz-
nych konkursów dla publicz-
ności. Targi obfitowały w wiele 
premier m.in. Volkswagena  
T-Roc, Infiniti Q50, Lexusa LS, 
Mercedesa X-klasy, Audi A8.

W Nadarzynie nie mogło za-
braknąć gwiazd. Swoją obecno-
ścią targi Warsaw Moto Show 
wzbogacili m.in. Kajetan Ka-
jetanowicz, Nicolas Hamilton, 
Rafał Sonik, Bracia Collins, 
Jutta Kleinschmidt, Kickster,  
C-Bool czy Gosia Rdest.

Motoryzacyjna uczta

– Kobietę ubraną w szary bezrękawnik, 
biała bluzę, szare spodnie i sportowe 
buty około godz. 19.40 tego samego 
dnia zarejestrowały kamery 
monitoringu na stacji metra Wierzbno.

R E G I O N
Policjanci publikują  
kolejne zdjęcia kobiety, 
która mogła brać udział  
w zdarzeniu lub może mieć 
istotne informacje na  
temat tragicznego 
wypadku, w którym zginął 
59-letni mężczyzna.

P rzypomnijmy. Gro-
dziscy policjanci pod 
nadzorem prokura-
tury rejonowej w Ży- 

rardowie poszukują spraw- 
ców wypadku, do którego doszło  
14 października w Żabie Wo-
li. Około godz. 18.30 na drodze 
krajowej nr 8 miało miejsce zda-
rzenie drogowego, w którym 
zginął 59-letni mężczyzna. Jego  
zwłoki funkcjonariusze znaleźli 
w rejonie przejścia dla pieszych.

Policjanci poszukują osoby, 
która jest widoczna na moni-
toringu. – Poszukujemy osoby 
widocznej na monitoringu na-
granym tego samego dnia przed 
20.00 na stacji metra Racławic-
ka w Warszawie. Osoba ta mo-
gła brać udział w zdarzeniu lub 
może mieć istotne informacje na 
temat tego wypadku – podkreśla 
Katarzyna Zych, rzecznik praso-
wy Komendy Powiatowej Policji 
w Grodzisku Mazowieckim.

Policjanci dotarli do kolejnych 
nagrań monitoringu, na którym 

widać kobietę, która mogła brać 
udział w zdarzeniu lub posiada 
informacje na temat wypadku. 
Kobietę ubraną w szary bezrę-
kawnik, biała bluzę, szare spodnie 

i sportowe buty około godz. 19.40 
tego samego dnia zarejestrowa-
ły kamery monitoringu na stacji 
metra Wierzbno. Każdy, kto roz-
poznaje wskazaną na nagraniu 
kobietę, posiada informacje na 

Czy rozpoznajesz tę 
kobietę?

temat wypadku lub poruszał się 
drogą K-8 w miejscu i czasie zda-
rzenia pojazdem wyposażonym 
w rejestrator video, proszony jest 
o kontakt osobisty, telefoniczny 

lub mailowy z policjantami Ko-
mendy Powiatowej Policji w Gro-
dzisku Maz. ul. Bartniaka 19,  
tel. 22   755 60 10 (11,12,13) lub 997, 
e-mail: dyżurny.grodzisk-maz@
ksp.policja.gov.pl. [AZ]

P R U S Z K Ó W
Nietypowe zdarzenie  
na ul. Prusa w Pruszkowie. 
Jeden z kierowców 
zaatakował rowerzystę. 
Między mężczyznami doszło 
do kłótni i rękoczynów.

20 października około 
godz. 14.00 rowe-
rzysta poruszał się 

ul. Prusa. Nagle kierowca jadący 
poboczem jezdni zatrzymał się, 
wysiadł z samochodu, uderzył ro-
werzystę i kopnął w jego rower. 
Zdarzenie zarejestrował inny kie-
rowca. Według poszkodowanego 
rowerzysty agresywny kierowca 
chciał skrócić sobie drogę i za-
miast czekać w korku postano-
wił chodnikiem przecisnąć się do 
przodu. Kłopot w tym że kierow-
ca miał nie zauważyć rowerzysty. 
Ten uderzył ręką w samochód by 
zasygnalizować mu fakt, że jechał 
obok. To zachowanie miało wy-
wołać agresję kierowcy.

Poszkodowany rowerzysta 
sprawę zgłosił na policję. – Do 
zdarzenia doszło w piątek 20 paź-
dziernika, zgłoszenie otrzyma-
liśmy w poniedziałek. Obecnie 
prowadzone są czynności wyja-
śniające w sprawie o wykrocze-
nie z art. 124 kodeksu wykroczeń 

(uszkodzenie mienia) – poin-
formowała nas podkom. Karo-
lina Kańka, rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Policji 

w Pruszkowie. Wiele wskazuje 
jednak na to, że zarówno kie- 
rowca jak i rowerzysta nie są tu 
bez winy. Kierowca auta oprócz 
agresywnego zachowania za-
łamał przepisy przekraczając 

Zaatakował rowerzystę

ciągłą linię oddzielającą pas ru-
chu od pobocza. Rowerzysta na-
tomiast powinien poruszać się 
ścieżką rowerową. – Rowerzysta 

powinien poruszać się zgodnie 
z przepisami ruchu drogowe-
go – zaznacza podkom. Kańka.

Jedno jest pewne kierowca 
nie powinien reagować agre-
sją w tej sytuacji. [AZ]
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Kierowca jadący poboczem jezdni 
zatrzymał się, wysiadł z samochodu, 
uderzył w rowerzystę i kopnął  
w jego rower.
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Niepubliczne  
Przedszkole Montessori

ul. Bolesława Prusa 16, 
05-800 Pruszków

Tel. 22 728 50 50, 608 783 589

ZaPrasZaMy do PrZedsZkola 
Montessori w PrusZkowie

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

www.przedszkole-montessori.com

zmontujemy Ci
pracę

501 326 691

produkcja 
i montaż podzespołów
praca w Pruszkowie

nowe 
wyższe stawki

umowa o pracę tymczasową (cały etat)

dodatek za pracę w godzinach nocnych
premia do 800 zł brutto miesięcznie

praca pon. - pt. / system 3-zmianowy

1500 zł za polecenie pracownika

pakiet benefitów

opieka konsultanta Randstad

zadzwoń

wynagrodzenie 19 zł brutto za godzinę

Agencja zatrudnienia (nr lic. 47) 601 333 138       603 962 657

•markizy •moskitiery, 
•rolety antywłamaniowe, 

•rolety materiałowe, 
•żaluzje alu/drewniane, 

•plisy

witrex2@onet.eu
roletywitrex.com.pl

MAGAZYNIERÓW/OPERATORÓW 
WÓZKÓW WIDŁOWYCH
Miejsce pracy: Sokołów koło Janek           
            KIEROWCÓW/DOSTAWCÓW

Miejsce pracy: Sokołów koło Janek                        

571 411 010

690 107 061

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

ParTNer HaNdlowy

CEBULE KWIATOWE 
W SZEROKIM ASORTYMENCIE

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

 
 

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, UL. POGODNA 7

www.hurtownia-ogrodnicza.pl
Sprawdź nas!

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

POŻYCZKA
 wystarczy dowód osobisty
 gotówka w jeden dzień

797-703-503
nawet do

5 000 zł

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

POSZUKUJĘ PRACOWNIKA  
NA STANOWISKO  

KIEROWCA,  
DO ROZWOŻENIA GAZU 

na terenie Warszawy i okolic.
CV proszę przesłać na adres: 

halgaz@wp.pl.
Więcej informacji  

pod numerem telefonu  
606-808-036 Bartłomiej Flis.

 ► Agencja Ochrony zatrudni do 
pracy na obiektach przemysłowych 
na terenie Pruszkowa 
i Konotopy. Telefon 668-110-198 

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

 ► Firma sprzątająca zatrudni 
do sprzątania w Grodzisku 
Mazowieckim. Praca co drugi dzień 
w godz. 6:30-18:30. Tel.: 571-330-639 
lub 571-330-184 

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

 ► OGŁOSZENIE. Zatrudnię do 
pracy. Zatrudnię  osoby do 
pracy biurowej. Mile widziana 
znajomość języka angielskiego 
w stopniu zaawansowanym. 
Zainteresowanych prosimy 
o składnia aplikacji drogą e-mailową: 
magda@krowki.waw.pl lub kontakt 
telefoniczny 508-508-205 

Nieruchomości – sprzedam

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

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

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

Sprzedam mieszkanie 57 m2
os. Staszica 215 000 tys. 694-127-292 

Nieruchomości – do wynajęcia
 ► Do wynajęcia garaż podziemny ogrzewany 

ul. Dobra. Cena 200 zł. 600-200-702 

 ► Warsztat/magazyn 80 m2 + plac, 800 zł, 
Nadarzyn – 506-906-002 

 ► Wydzierżawię pod usługi plac 1000 m2, 
Nadarzyn, 696-023-878

Nieruchomości – inne

 ► Zamienię mieszkanie kwaterunkowe 
39 m2, dwa pokoje z kuchnią na większe 
lub o podobnym metrażu, może być 
zadłużone lub do remontu. Mieszkanie 
znajduje się w centrum Pruszkowa 
z małym czynszem. Tel.: 664-647-613 
lub 662-291-133 

Sprzedam

 ► Tanio różne starocia 
tel.: 602-104 075, 696-785-204 

Auto-moto – kupię

 ► KUPIĘ KAŻDE AUTO 603-903-405 

 ► SKUP AUT ZA GOTÓWKĘ, 
SZYBKI DOJAZD I WYCENA 533-525-533 

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż 
serwis 603-375 -875 

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

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505-076-331 

 ► Domofony, videodomofony 603- 375-875 

 ► Drzewa, krzewy, pielęgnacja, 
modelowanie, wycinka, zakładanie 
trawników, ochrona roślin 
(w tym róż); 512-380-109, (22) 758-16-65; 
agro-bio-ogrodnik@wp.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 

 ► 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 

Zatrudnię 2 osoby do pracy 
w lokalu gastronomicznym Zapieksy 
Pruszkowskie z doświadczeniem 
i książeczką sanepidu. kontakt 
telefoniczny: 509-683-032 (przed 
godzina 12 lub po godzinie 20). 
Praca od zaraz 

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

 ► 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  

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 


