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Trzy miesiące remontu za nami 
 Seweryn Dębiński 

K O L E J
Wielki remont podmiejskiej 
linii kolejowej trwa  
w najlepsze. Sprawdzamy na 
jakim stopniu zaawansowania 
są prowadzone prace,  
co już zostało zrobione  
i pytamy kolejarzy czy 
tempo robót jest na tyle 
dobre, by torowisko  
oddać do użytkowania  
w planowanym terminie. 

Wszyscy wyczekiwali 
dnia kiedy rozpocz-
nie się remont, ale 
nie było to oczeki-

wanie z utęsknieniem, lecz połą-
czone z wieloma obawami. Po linii 
kolejowej nr 447 (na odcinku od Gro-
dziska Mazowieckiego do Warszawy 
Włochy) pociągi przestały jeździć we 
wrześniu tego roku. Teraz już wiemy, 

że wraz z dniem gdy na ulice wy-
jechały autobusy zastępczej ko-
munikacji do katastrofy nie doszło. 
Oczywiście pasażerowie mają swoje 
zastrzeżenia, jednak wszystko funk-
cjonuje w miarę przyzwoicie. Dość 
tłoczno jest w „wukadce”, ale tu tak-
że nie sprawdziły się żarty, że kolej-
ka zamieni się w puszki sardynek. 

Żeby nie było tak kolorowo, za-
cznijmy o samym remoncie. Tutaj 
wiele osób zgłaszało naszej redak-
cji, że we wrześniu jak i w paździer-
niku po torach hulał wiatr. Krótko 
mówiąc, nie było widać aby „robota 
paliła się w rękach”. Jednak od około 
miesiąca ciężki sprzęt na dobre za-
gościł w rejonach dworców, w po-
szczególnych miastach położonych 
w ciągu linii nr 447.

Zwróciliśmy się do kolejarzy z py-
taniami o trwające prace. Co zdzia-
łali do tej pory?

czytaj więcej na str. 2
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W Podkowie już można podziwiać tegoroczne świecące ozdoby.  
To, co przykuwa największą uwagę to z pewnością paw umiesz- 
czony w parku. [SD]  
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R E G I O N
Władze pruszkowskiego 
starostwa powiatowego 
wyszły z inicjatywą 
stworzenia na terenie 
Pruszkowa pomnika 
upamiętniającego 
odzyskanie przez Polskę 
niepodległości.

P ruszkowskie obcho-
dy 11 listopada, czyli 
Święta Niepodległo-
ści obchodzone są 

pod pomnikiem Kościusz-
ki na terenie Żbikowa. Orga-
nizacja uroczystości jest dość 
kłopotliwa, bowiem wymaga za-
mknięcia ważnego fragmentu 
ul. 3 Maja. Starosta pruszkowski 
Maksym Gołoś wyszedł z inicja-
tywą stworzenia w Pruszkowie 
miejsca, w którym wspomnia-
ne uroczystości mogłyby się 
odbywać. Tę ideę poparli rad-
ni powiatowi, a sam starosta 
przedstawił ją prezydentowi 
Pruszkowa i miejskim radnym.

Stosowną uchwałę popiera-
jącą ten pomysł uchwalili rad-
ni z powiatu. – W związku ze 
zbliżającą się setną rocznicą 
odzyskania przez Polskę nie-
podległości w przyszłym roku 
proszę radnych o wsparcie ini-
cjatywy, tak żebyśmy mogli za 
rok w przestrzeni Pruszkowa, 

stolicy powiatu pruszkow-
skiego, świętować odzyska-
nie niepodległości w miejscu, 
które będzie dawać wyraz na 
przyszłe lata – mówił na li-
stopadowej sesji rady powia-
tu Maksym Gołoś, starosta 
Pruszkowski. – Zapewniam 
państwa, że uzbrojony w taką 
uchwałę rozpocznę rozmowy 
z prezydentem Pruszkowa Ja-
nem Starzyńskim aby wspólnie, 
jak również przy współudzia-
le innych samorządów z tere-
nu powiatu pruszkowskiego, 
jak i stowarzyszeń pozarzą-
dowych, instytucji, środowisk 
i obywateli powiatu pruszkow-
skiego doprowadzić do reali-
zacji tego ambitnego zadania. 
Zdajemy sobie sprawę że nie 
będzie to łatwe, bo jest mało 
czasu. Zdajemy sobie sprawę, 
że trzeba będzie wygenerować 
odpowiednie środki, ale takie 
wyzwania leżą w naturze Po-
laków i razem uda nam się to 
osiągnąć –dodał.

Powiatowi radni poparli tę ini-
cjatywę. Starosta Maksym Gołoś 
zaprezentował pomysł władzom 
Pruszkowa i miejskim radnym 
w trakcie rady miasta. Prze-
wodniczący Krzysztof Biskup-
ski zapewnił, że miejscy radni 
wyrażą swoje stanowisko w tej 
sprawie na kolejnej sesji. [AZ]

Powiat i miasto wspólnie 
wybudują pomnik?

– Na całej długości modernizo-
wanej linii kolejowej od Grodzi-
ska Mazowieckiego do Warszawy 
zdemontowano większość sta-
rych torów i sieć trakcyjną. 
W Pruszkowie i na przystankach 
stawiane są fundamenty i pierw-
sze elementy nowych peronów. 
Układane są przewody i likwido-
wane tzw. kolizje z sieciami ka-
nalizacyjnymi i elektrycznymi 
– mówi nam Karol Jakubowski 
z zespołu prasowego PKP Pol-
skie Linie Kolejowe S.A. – Po-
stępują prace przy budowie 
nowych przejść podziemnych, 
przystanku w Parzniewie oraz 
tunelu drogowego w Pruszko-
wie – dodaje.

Oczywiście to nie wszystko. 
Na przystanku Warszawa Wło-
chy trwa budowa nowej nastaw-
ni, czyli budynku, który będzie 
obsługiwał urządzenia do zdal-
nego sterowania ruchem kolejo-
wym. A te jak wiadomo potrafiły 
się w przeszłości psuć, zwłaszcza 
zimą. W Brwinowie pod torami 
powstaje ciąg pieszo-rowerowy. 
Intensywnie modernizowane 
są też perony w poszczegól-
nych miejscowościach.

Postanowiliśmy cały remont  
„ubrać” w liczby, dlatego spy- 

taliśmy kolejarzy między innymi 
o to ile sztuk koparek i innego 
ciężkiego sprzętu wykorzystuje 
się w trakcie prac. Dowiedzieli-
śmy się, że na placu budowy 
wykonawca zgromadził około  
34 kilometrów szyn, 18 tys. sztuk 
podkładów i 50 tys. ton kruszy-
wa. Do robót wykorzystywany jest 
ciężki sprzęt: 24 koparki, 4 dźwi-
gi, 23 betoniarki i ponad 30 sa-
mochodów ciężarowych. 

Polskie Linie Kolejowe twar-
do twierdzą, że ruch pociągów 

zostanie przywrócony zgod-
nie z planem, czyli we wrześniu 
2018 r. – Utrzymywane jest do-
bre tempo prac. We wrześniu 
przyszłego roku Polskie Linie 
Kolejowe planują przywrócenie 
ruchu pociągów między Warsza-
wą a Grodziskiem Mazowieckim 
– podkreśla Karol Jakubowski.

A co z tego wszystkiego bę-
dą mieć pasażerowie kolei? 
Jakubowski: – Efektem prze-
budowanej linii kolejowej bę-
dzie sprawniejsza komunikacja. 

Pasażerowie skorzystają z odno-
wionych, w pełni wyposażonych 
peronów, dostosowanych do po-
trzeb osób niepełnosprawnych. 
Pruszków zyska nowe bezkoli-
zyjne skrzyżowanie (tunel w cią-
gu ul. Działkowej – przyp. red.), 
które umożliwi lepszą komuni-
kację w mieście.

Dodatkowo pociągi mają osią-
gać zawrotną prędkość do 120 
km/h, co ma mieć swoje odzwier-
ciedlenie w czasie podróży – ma 
być krótszy.

dokończenie ze str. 1

G R O D Z I S K  M A Z .
Grodzisk Mazowiecki nie 
zwalnia tempa i inwestuje 
w powstanie kolejnych 
terenów zielonych. Swoje 
oblicze zmienią tym razem 
tereny położone nad rzeką 
Mrowną i w granicach 
szkoły podstawowej nr 6.

Z acznijmy od obszarów 
nad rzeką Mrowną. 
Chodzi o teren znaj-
dujący się w sąsiedz-

twie zabudowy mieszkaniowej 
oraz szpitala położonego przy  
ul. Dalekiej (od strony południo-
wej). Wybudowana zostanie tam 
ścieżka tematyczna związana 
z ekosystemem rzeki Mrownej, 
strefa zabaw sensorycznych dla 
dzieci, strefa urządzeń rekre-
acyjnych oraz fitness, szlaki pie-
szo-rowerowe, a nawet ścieżki 
pieszo-biegowe. W skład urzą-
dzeń fitness wejdą: wahadło, twi-
ster, wioślarz, prasa nożna, motyl, 
wyciąg górny, ławeczka do ćwi-
czeń i różnego rodzaju drążki.

To nie wszystko. Powstaną 
nawierzchnie piesze z desek 
drewnianych poprowadzone 
nad rzeką. Ścieżki te będą mieć 

szerokość dwóch metrów. Po-
myślano o instalacji monitorin-
gu wizyjnego – kamery zostaną 
zainstalowane na słupach oświe-
tleniowych w dwóch miejscach. 
Nie zabraknie energooszczęd-
nego oświetlenia.

A co z zielenią? Projekt na-
sadzeń roślinnych uwzględnia 
nasadzenia drzew, krzewów, by-
lin i traw ozdobnych oraz ru-
na parkowego. We wschodniej 
części parku, pomiędzy ścieżką 
rowerową, a osiedlem zaprojek-
towano liczne nasadzenia drzew, 
krzewów oraz bylin i traw ozdob-
nych. Są to rośliny o wysokim 
stopniu atrakcyjności (atrakcyj-
ne kwitnienie, przebarwienie 

liści, kolorowe owoce). W dru-
giej, leśnej części parku, nad 
wodą i wokół drewnianych po-
mostów zaprojektowano niską 
roślinność uzupełniającą natu-
ralne leśne zbiorowisko: trawy, 
szuwary i byliny nadwodne oraz 
runo parkowe i paprocie.

Przejdźmy teraz do zagospo-
darowania terenu w granicach 
podstawówki nr 6, od strony ul. 
Dalekiej. Projekt przewiduje pra-
ce związane z aranżacją terenów 
i urządzeń umożliwiających re-
kreacyjne uprawianie sportu 
w ramach zajęć szkolnych oraz 
dla okolicznych mieszkańców. 
Przewidziano również prace 
związane z pielęgnacją zieleni 

Zagospodarują tereny nad rzeką  
Mrowną i przy podstawówce

istniejącej oraz nowymi aran-
żacjami i nasadzeniami zieleni. 
Łączna powierzchnia planowa-
na do rewaloryzacji to 0,25 ha.

W ramach inwestycji prze-
widziano: budowę boiska o na-
wierzchni poliuretanowej  (do 
gry w badmintona oraz siat-
kówkę), placu zabaw dla dzieci 
w wieku szkolnym o nawierzchni 
bezpiecznej, ciągu pieszo-jezd-
nego, nawierzchni mineralnych 
ścieżek i dojść, instalację toru 
rowerowo-rolkowego typu 
pumptrack, utworzenie ele-
mentów wyposażenia sporto-
wego i małej architektury.

Rowerowy „plac zabaw” typu 
pumptrack będzie torem w ca-
łości wykonanym z modułowych 
elementów. Tego typu obiekt 
może stanowić samodzielną 
formę aktywności lub współ-
tworzyć kompleks sportowy. 
Pumptrack składa się z muld, za-
krętów profilowanych oraz ma-
łych „hopek” ułożonych w takiej 
kolejności, aby umożliwić roz-
pędzenie i utrzymywanie pręd-
kości bez pedałowania.

Termin realizacji tych zadań 
określono na koniec listopa- 
da 2018 r. [SD]

do Świąt Bożego Narodzenia.
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Trzy miesiące remontu 
na linii 447 za nami 
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– Najprzyjemniejszym elementem naszej akcji jest rozwożenie przygotowanych paczek 
do rodzin najbardziej potrzebujących, wtedy proste słowa podziękowania, jakaś 
mała łezka w oku obdarowanego wynagradzają nam trud z wcześniejszych tygodni 
– organizatorzy akcji 

̋
Zostań św. Mikołajem ̋, w trakcie której zbierane są dary dla potrzebujących
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Remont dworca wystartował 
P R U S Z K Ó W

Stało się! Wyczekiwany 
remont pruszkowskiego 
dworca kolejowego 
wreszcie wystartował. 
Budynek w nowej 
odsłonie będziemy 
mogli podziwiać za rok.

P od koniec paździer-
nika informowaliś-
my, że PKP S.A, do któ-
rego należy budynek 

dworca, wybrał firmę, która 
ma zająć się przeprowadze-
niem prac remontowych. Spół-
ka SBK z Warszawy ma rok na 
wykonanie generalnego remon-
tu zabytkowego dworca. Pra-
ce już wystartowały, choć na

ten moment nic spektakular-
nego się nie dzieje. Robotnicy
skuli elewację na wysokość oko-
ło metra.

W ramach prac budynek 
przejdzie kompleksowy remont. 
Piwnice mają zostać pogłębione, 
parter zostanie dostosowany do 
potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Pomieszczenia znajdu-
jące się na piętrach również 
przejdą generalny remont i zo-
staną dostosowane do funkcji 
biurowo-usługowej. Toalety 
i kasy zostaną przebudowa-
ne. Remont przejdzie również 
dach dworca, a sam budynek 
zyska nową elewację. Teren 
wokół budynku również zosta-
nie uporządkowany. [AZ]

P R U S Z K Ó W
Na spotkaniu 
konsultacyjnym władze 
powiatu pruszkowskiego, 
Pruszkowa i Piastowa 
wybrały wariant budowy 
przeprawy nad torami 
PKP. Wiadukt ma być 
podwieszany. 

P race projektowe idą 
pełną parą. To kolejny 
krok do budowy nowej 
przeprawy nad torami 

kolejowymi. Samorządowcy wy-
brali wariant budowy nowego wia-
duktu. – Projektant przedstawił 
koncepcje rozwiązania przepra-
wy nad torami. Wszyscy zgodzili 
się, że najlepszym rozwiązaniem 
będzie przeprawa podwieszana, 
która pozwoli na sprawną reali-
zacje tej inwestycji spowoduje 
jak najmniejszą kolizję z ruchem 

kolejowym. Nie jest ona też naj-
droższa, więc ze wszech miar za-
leży  zarządowi powiatu na tym, by 
ta realizacja się dokonała – poin-
formował Maksym Gołoś, starosta 
pruszkowski. – W tej chwili dba-
my o to, aby udało się aneksować 

porozumienie między powiatem, 
Pruszkowem, Piastowem i koleją. 
Zależy nam na tym, żeby kolej na-
dal utrzymywała wolę współpracy 
w tym zakresie, abyśmy w 2019 r. 
mogli przystąpić do realizacji 
tej jakże ważnej inwestycji dla 
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Międzynarodowy projekt  
z udziałem Milanówka 

Celem projektu DEMO-EC jest wspieranie niskoemisyjnego 
transportu w miastach poprzez analizę, wymianę i rozpowszech-
nianie dobrych praktyk w odniesieniu do instrumentów polityki 
w zakresie zarządzania mobilnością dążącej do redukcji ruchu 
samochodowego na rzecz alternatywnych form – transportu pu-
blicznego, chodzenia czy jazdy na rowerze. 

Partnerzy projektu, pochodzący z 6 różnych krajów (Niemcy, 
Włochy, Hiszpania, Czechy, Słowenia, Polska) będą wymieniać 
swoje doświadczenia i najlepsze praktyki z poziomu lokalnego, 
regionalnego, krajowego i europejskiego dotyczące mobilności 
w miastach. Poruszone zostaną takie zagadnienia jak: przygo-
towanie organizacji ruchu w mieście dla ruchu rowerowego, 
transport publiczny, zmiana przyzwyczajeń mieszkańców, wyko-
rzystanie elektrycznych busów w mieście. W efekcie powstaną 
regionalne plany działania, które pomogą udoskonalić politykę 
regionalną w zakresie transportu niskoemisyjnego.

Porozumienie partnerskie pomiędzy Gminą Milanówek, a nie-
miecką spółką Aufbauwerk Region Leipzig GmbH, dotyczące 
realizacji międzynarodowego projektu pn. DEvelopment of susta-
inable MObility management in European Cities” („Rozwój zrów-
noważonego Zarządzania Mobilnością w miastach europejskich) 
- w ramach Programu Interreg Europa współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego podpi-
sane zostało 4 lipca br.

Realizacja projektu potrwa do 31.12.2021 r. Budżet projektu wy-
nosi: 1 576 280,00 Euro, dofinansowanie dla Gminy Milanówek: 
224 900,00 Euro, wkład własny Gminy: 33 735,00 Euro.

ruchu północ-południe w powie-
cie pruszkowskim – dodaje Gołoś.

Skoro wybrano już wariant bu-
dowy, to konieczne będzie przygo-
towanie dokładnej dokumentacji 
projektowej. Z pytaniami o termin 
realizacji tej inwestycji zwrócili-
śmy się do władz miasta. – Doku-
mentacja zapewne będzie gotowa 
w połowie przyszłego roku. Następ-
nie konieczne będzie podpisa-
nie porozumienia. Dobrą infor-
macją jest to, że kolejarze chcą 
partycypować w kosztach budo-
wy wiaduktu. Dzięki temu wydat-
ki rozłożą się na miasta Pruszków 
i Piastów, powiat oraz kolej. Sza-
cujemy, że ta inwestycja będzie 
kosztować około 20 mln zł – mó-
wi Andrzej Kurzela, wiceprezy-
dent Pruszkowa. Jeśli wszystko 
pójdzie zgodnie z planem, to jest 
szansa na to, że nową przepra-
wą pojedziemy w 2020 r. [AZ]
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WYZERUJ SWOJE DŁUGI!
CENTRUM POMOCY DŁUŻNIKOM:
22 123 88 50, 535 169 429,  
535 110 639 
(obsługujemy teren całego kraju)

PROPONUJEMY:  
◽ POMOC PRAWNĄ ◽ ODDŁUŻANIE  
◽ NEGOCJACJE Z WIERZYCIELAMI  
◽ UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ

Wiadukt na Papierni 
będzie podwieszany 

03

czytaj więcej na str. 10
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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
Nie tylko gorącą, ale i chrupiąca, peł-
ną dodatków, z Twoim ulubionym 
sosem do wyboru. Zresztą sami wie-
dzie... zima przyszła na dobre. Od 
kilku dni za oknem słota, niskie tem-
peratury, szaro. Ale mamy dla Was 
pewną radę jak zapobiec złym nas-
trojom. Przyjdźcie do lokalu przy 

ul. Kraszewskiego 28a w Pruszko-
wie, a poczujesz zapach domowego 
pieczywa, świeżych warzyw, topio-
nego sera, chrupiącej cebulki i innych 
dodatków! Pruszkowskie Zapieksy 
oferują nie tylko coś na ząb. Może-
cie być pewni, że robimy lepszą roz-
grzewkę niż Arnold Schwarzenegger 

na siłowni. W zimowe dni zapra-
szamy na gorącą herbatę lub kawę. 
Przyjdź, przekonaj się, powiedz 
innym! Godziny otwarcia: 10.00-
21.00,  Kraszewskiego 28a, 504 
223 000. Nie daj się zimie! Wpad-
nij na zapiekankę! Niech moc bę-
dzie z Tobą! [SD] 

Zimno? A co powiesz 
na gorącą zapiekankę?
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Co dzieje się w sprawie 
utopionych toalet

 Seweryn Dębiński 

P R U S Z K Ó W
Pamiętacie gdy pod koniec 
października w jednym ze 
stawów na terenie Parku 
Potulickich w Pruszkowie 
pływała przenośna toaleta? 
Wracamy do tematu, by 
sprawdzić czy udało się 
zatrzymać sprawców.

S krajna głupota, a może 
znudzenie życiem lub 
brak zajęcia – trudno 
ocenić ten wybryk. 

Pod koniec października czy-
telnik Krzysztof przysłał do nas 
zaskakujące zdjęcia. W stawie 
na „Potuliku” jak gdyby nigdy 
nic pływała sobie... przenośna 
toaleta. Ale to nie był jedyny 
przypadek. Z rzeki Utraty wy-
łowiono drugą toaletę, która 
zniknęła z placu budowy parku
Anielin. Do kompletu nie zabra-
kło też wózka z marketu. 

Ponownie więc zwróciliśmy 
się do pruszkowskich strażni-
ków miejskich z pytaniem, ja-
kie działania zostały podjęte aby 
złapać sprawcę, czy też spraw-
ców tych zdarzeń. – Z uwagi na 
zdarzenia o charakterze chuli-
gańskim związane z dewastacją 
ulicznych przenośnych toalet typu 
„TOI TOI”, Straż Miejska w Prusz-
kowie, podjęła wszelkie dostęp-
ne nam środki i działania w celu 
ujawnienia sprawców tych czy-
nów. Podjęto także dodatkowe 
czynności w celu zapobieżenia 
powtórzeniu się tych czynów – 
szczegółowa obserwacja toalet 
w miejscach monitorowanych 

przez kamery miejskiego monito-
ringu, częsta kontrola prewencyj-
na przez strażników w służbach 
dobowych – mówi Włodzimierz 
Majchrzak, komendant Straży 
Miejskiej w Pruszkowie.

Ale czy udało się złapać spraw-
ców? – Z uwagi na brak monito-
ringu w rejonie zdarzenia oraz 
brak zgłoszenia się ewentualnych 
świadków dewastacji toalety 
w rejonie Parku Potulickich, nie 
udało się odnaleźć i pociągnąć do 
odpowiedzialności sprawcy lub 
sprawców tego czynu – odpowia-
da komendant. – Mamy nadzieję, 
że podjęte przez nas czynno-
ści, zapobiegną w przyszłości 
takim czynom, a jednocześnie 
zwracamy się także z prośbą 
do mieszkańców aby zgłasza-
li do naszej jednostki wszyst-
kie niepokojące sytuacje, które 
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Bogaty plan inwestycyjny 
Piastowa 

P I A S T Ó W
Władze Piastowa mają już 
gotowy projekt budżetu 
na przyszły rok. W planie 
fi nansowym znalazła 
się również długa lista 
inwestycji do zrealizowania. 
Jesteście ciekawi jakich?

P iastów to kolejna z gmin, 
które opublikowały na 
swoich stronach plan 
fi nansowy na przyszły 

rok. Przyszłoroczne dochody mia-
sta oszacowano na kwotę prawie 
108 mln zł, wydatki zaś mają opie-
wać na 134 mln zł. To oznacza, że 
w miejskiej kasie pojawi się defi cyt 

w wysokości aż 26 mln zł, który 
piastowscy włodarze chcą sfi nan-
sować przychodami z emisji pa-
pierów wartościowych.

Na inwestycje gmina wyda 
łączne prawie 42 mln zł. Najwięcej 
bo aż 4,5 mln zł pochłonie budowa 
nowej fi lii przychodni SPZOZ „Pia-
stun”. Kolejną ważna pozycją jest 
modernizacja Willi Milera, na  któ-
rą władze Piastowa chcą przezna-
czyć 1,6 mln zł. W przyszłym roku 
ma zostać również rozbudowa-
ne Przedszkole Miejskie nr 4 przy 
ul. Żbikowskiej. Koszt inwestycji 
oszacowano na przeszło 2 mln zł.

Na liście zadań do realizacji 
nie mogło zabraknąć inwestycji 

z zakresu budowy kanalizacji, wo-
dociągów i dróg. I tak nowe kana-
ły sanitarne zostaną wybudowane 
w ulicach: Barcewicza, Norwida, 
Kossaka (od Malczewskiego do 
Axentowicza), Kujawskiej (od Hal-
lera do Wojska Polskiego). Nato-
miast nowe wodociągi pojawią się 
m.in. w ul. Leśmiana, Kujawskiej, 
Kossaka i Dworcowej.

Jeśli chodzi o inwestycje dro-
gowe, to w przyszłym roku pla-
nowane są m.in.: przebudowa 
ul. Wiosennej, budowa ul. Nor-
wida, budowa ul. Sułkowskiego 
na odcinku od Bohaterów Wol-
ności do Żbikowskiej, przebudo-
wa ul. Brzozowej. [AZ]

F o t o m i g a w k aF o t o m i g a w k a
Charytatywny Turniej Halowej 
Piłki Nożnej to już stały punkt 
w kalendarzu grodziskich im-
prez. Turniej został zorganizo-
wany już po raz szósty. Jego ideą 
jest niesienie pomocy. Tym ra-
zem środki, które udało się zeb-
rać podczas imprezy zostaną 
przekazane na leczenie funk-
cjonariusza Biura Operacji An-
tyterrorystycznych Komendy 
Głównej Policji. St. asp. Jacek 
Kurzeja, który był wielokrot-
nie odznaczany za nienagan-
ną postawę. [AZ]  

ZŁÓŻ 
ŻYCZENIA
na łamach Gazety WPR

22 grudnia

 atrakcyjne ceny
 specjalne wydanie świąteczne
 publikacja na portalu WPR24.pl

Zadzwoń lub napisz! 
22 758 77 88 
reklama@wprmedia.pl

 + gratis
projekt graficzny

ceny
nettoodceny

odceny 100 złceny
nettood 100 zł
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Festiwal Sztuk Walki w Brwinowie
S Z T U K I  W A L K I

Klub Sportowy Pantera 
Brwinów zaprasza na 
niecodzienne sportowe 
wydarzenie. Już 16 grudnia 
odbędzie się VII Festiwal 
Sztuk Walki. Nie może 
Was tam zabraknąć.

F estiwal Sztuk Walki to 
prawdziwa gratka dla 
wszystkich, którzy in-
teresują się tą dziedzi-

na sportu. Na gości imprezy 
czekać będzie swoisty spektakl 

prezentujący rozmaite sztuki 
walki. – Festiwal opiera się na 
zaprezentowaniu poszczegól-
nych sztuk walki, nie będą to 
zawody a pokazy. Zaprosiliś-
my do współpracy inne kluby, 
tak by goście mogli z bliska zo-
baczyć jak wyglądają walki 
karate, ju-jitsu czy capoeiry. 
Chodzi o to by pokazy były jak 
najbogatsze – mówi Kazimierz 
Rutkowski, prezes KS Pantera 
Brwinów. – Dla gości szykujemy 
trwający blisko półtorej godziny
pokaz – dodaje.

Festiwal odbędzie się w siedzi-
bie klubu przy ul. Pszczelińskiej 
99 – Mamy nową siedzibę, którą 
wspólnie z naszymi zawodnikami 
i wszystkimi ludźmi dobrej woli 
wyremontowaliśmy. Warto pod-
kreślić, że w naszym regionie zna-
lazło się wiele osób i fi rm, którzy 
pomogli nam w wielu kwestiach 
tylko za „uścisk dłoni”. Jesteśmy 
im za to bardzo wdzięczni – pod-
kreśla prezes. Impreza wystartuje 
o godz. 18.00 już 16 grudnia. Za-
chęcamy by ten sobotni wieczór 
spędzić właśnie na festiwalu. [AZ]
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mogą doprowadzać do podob-
nych zdarzeń – dodał.

Wśród mieszkańców pojawi-
ły się też obawy, że po wrzuce-
niu przenośnych toalet, woda 
została skażona. – Wydział 
Ochrony Środowiska Urzę-
du Miejskiego w Pruszkowie, 
skontaktował się z fi rmą, któ-
ra obsługuje przenośne toalety 
typu „TOI TOI”, umiejscowione 
w tym miejscu ze względu na 
odbywającą się tam cyklicznie 
imprezę biegową w aspekcie za-
grożenia zatrucia wody w sta-
wie. Zapewnienia fi rmy oraz 
posiadane dokumenty wyklu-
czają ten fakt – wszystkie użyte 
środki, które mogły się przedo-
stać do wód stawu są niegroź-
ne dla środowiska naturalnego 
– są biodegradowalne – wyjaś-
nia Włodzimierz Majchrzak.
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Nie podam się do dymisji 
K O L A R S T W O

Skandal w PZKol.  
Po informacjach Piotra 
Kosmali dotyczących 
molestowania seksualnego 
zawodniczek mister sportu 
Witold Bańka wezwał 
zarząd PZKol do dymisji. 
– Sprawa obyczajowa, 
choć nadal nikt nie został 
oficjalnie oskarżony, nie 
dotyczy obecnych władz 
PZKol – poinformował 
na piątkowej konferencji 
Dariusz Banaszek,  
prezes PZKol. 

W pruszkowskiej 
siedzibie PZKol 
wrze. W ostatnią 
sobotę listopada 

były już wiceprezes związku 
Piotr Kosmala na łamach por-
talu sportowefakty.wp.pl poin-
formował, że jeden z trenerów 
i działaczy związku miał mole-
stować seksualnie zawodnicz-
ki. Te doniesienia wywołały 
natychmiastową reakcję mini-
sterstwa sportu, które zażądało 
natychmiastowej dymisji całe-
go zarządu związku. Na ten apel 
odpowiedziało siedmiu z dzie-
więciu członków zarządu. Zło-
żyli dymisje. Jedynie prezes 

Dariusz Banaszek i Rafał Jur-
kowlaniec pozostali na swo-
ich stanowiskach.

Prezes PZKol w miniony piątek 
zorganizował na pruszkowskim 
welodromie konferencję praso-
wą, na której odpierał zarzuty 
atakując jednocześnie mini-
stra Witolda Bańkę oraz Dariu-
sza Miłka właściciela CCC. – Te 
wydarzenia sprzed kilku lat miały 
miejsce w grupie CCC MTB. Kto 
pierwszy o tej sytuacji wiedział? 
Właściciel grupy Dariusz Miłek. 
Dlaczego nie zgłosił tego do pro-
kuratury? Kolejne lata i kolej-
ni, którzy nic z tym nie zrobili. 

W 2011 r. w marcu prezesem 
PZKol zostaje Wacław Skarul, nie 
w tym tajemnicy, że namaszczo-
ny przez Dariusza Miłka. Z po-
czątkiem lipca 2011 r członkowie 
zarządu są telefonicznie poinfor-
mowani, że prezes sam podjął 
decyzję o zwolnieniu osoby, która 
dopuściła się czynów, podlegają-
cych wymiarowi sprawiedliwo-
ści – informował na konferencji 
Banaszek. – Skąd Wacław Ska-
rul miał te informacje? Nie ule-
ga wątpliwości że od Dariusza 
Miłka. Warto przypomnieć, że 
w zarządzie był również Piotr 
Kosmala. Dlaczego prezes Wa-
cław Skarul nie zgłosił tego do 
prokuratury? Dlaczego Piotr 
Kosmala bliski współpracownik 
prezesa nie zgłosił tego do pro- 
kuratury? – dopytywał.

Dariusz Banaszek poinformo-
wał również, że mimo nacisków 
ministra sportu nie złoży dymi-
sji do 22 grudnia. – Ministerstwo 
sportu nie ma podstaw praw-
nych do tak daleko idących nacis- 
ków na legalnie wybrane władze  
PZKol – przyznał.

Impas w związku kolarskim ma 
zakończyć się 22 grudnia. Wtedy 
na nadzwyczajnym zjeździe de-
legatów zostaną wybrane nowe 
władze związku. [AZ]
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Już 8 grudnia w grodziskim Centrum 
Kultury odbędzie się... Gwiazdkowy 
Maraton Filmowy. Maraton organizu-
je Młodzieżowa Grupa Konsultacyjna, 
która uznała,że warto zorganizować 
tego typu wydarzenie.  – Mam na-
dzieję, że Maraton zgromadzi wie-
le uczestników i na stałe wpisze się 

w świąteczną ofertę wydarzeń kul-
turalnych Grodziska Mazowieckie-
go – zaznacza Maciej Ostaszkiewicz, 
wiceprzewodniczący Młodzieżowej 
Grupy Konsultacyjnej Grodziska Ma-
zowieckiego. Jak na Gwiazdkowy Ma-
raton Filmowy przystało nie może 
zabraknąć repertuaru w tematyce 

świątecznej. I tak na ekranie zoba-
czymy „Złe Mamuśki 2. Jak przetrwać 
święta”, „Listy doM. 2” oraz „Listy do 
M. 3”. Filmowy maraton startuje już  
8 grudnia o godz. 18.00. Bilety w cenie 
30 zł do nabycia w kasie kina lub on-
line. Patronem medialnym wydarze-
nia jest portal WPR24.pl. [AZ] 

G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K IG R O D Z I S K  M A Z O W I E C K I

Gwiazdkowy  
Maraton Filmowy

Autobusem do pociągu 
dojedziesz za darmo

 Seweryn Dębiński 

G R O D Z I S K  M A Z .
W czasie remontu 
podmiejskiej linii  
kolejowej na terenie 
Grodziska Mazowieckiego 
można zauważyć wzrost 
liczby samochodów 
parkujących w centrum 
miasta. Burmistrz chce 
rozwiązać ten problem 
poprzez uruchomienie 
dodatkowej bezpłatnej 
komunikacji, która 
dowoziłaby nawet 
mieszkańców sąsiednich 
miejscowości.

G ołym okiem widać, 
że w godzinach po-
rannego szczytu 
komunikacyjnego, 

ruch samochodowy w kierunku 
Grodziska znacznie się zwięk-
szył. I trudno się dziwić, bowiem 
to jedyna miejscowość, z któ-
rej w czasie remontu linii kole-
jowej nr 447 odjeżdżają pociągi 
zatrzymujące się w Warszawie 
(co więcej, nie zatrzymują się na 
żadnej stacji po drodze). Rów-
nież z tego powodu znacznie 

zwiększyła się ilość pojazdów 
pozostawianych na parkingach 
w centrum miasta.

Problem ten zamierza roz-
wiązać burmistrz. Jak wspo-
mnieliśmy w zajawce zamierza 
wprowadzić bezpłatną komuni-
kację, która kursowałaby w spo-
sób wahadłowy. Ale najpierw 
trzeba będzie przeprowadzić 
ankiety, które wskażą z jakich 
miejsc dojeżdżają pasażero-
wie, by przesiąść się w szyb-
ki pociąg do stolicy. – Właśnie 
zatwierdziłem ankiety, które 
w przyszłym tygodniu będą 
rozdawane wszystkim zatrzy-
mującym się u nas i przesiada- 
jącym się do pociągów, czyli  
krótko mówiąc pasażerom do- 
jeżdżającym do pociągu. W tych 
ankietach chcemy się dowie- 
dzieć skąd jadą i czy chcieliby 
żebyśmy wprowadzili bezpłatną 
komunikację, która zabierała-
by ich prawie spod domu, lub 
z miejsca w pobliżu ich miej-
sca zamieszkania. Na tej pod-
stawie jak się zorientujemy skąd 
ci ludzie dojeżdżają i o jakich 
godzinach przybywają, spró-
bujemy ogłosić przetarg, wy-
nająć busy – mówi Grzegorz 

Benedykciński, burmistrz Gro- 
dziska Mazowieckiego.

Dodatkowo w miejscach przy-
stanków autobusów gmina za-
mierza zorganizować parking 
tak, by część mieszkańców z są-
siednich miejscowości mogła do 
niego dojechać, jeśli będą mieli 
zbyt daleko. Autobusy miałyby 
kursować wahadłowo. – Z tych 
miejsc busy będą kursowały ta-
kim wahadłem, czyli jeden lub 
dwa w kierunku dworca. Chodzi 
o to, żeby osoby te nie przyjeż-
dżały samochodami do centrum 
Grodziska, żeby nie tworzył się 
duży problem komunikacyjny. 
Mówiąc prościej będzie to na 
wzór patentu jaki już funkcjo-
nuje przy lotniskach. Są wytyczo-
ne miejsca, ludzie przyjeżdżają, 
następnie wsiadają w autobus, 
który dowozi ich konkretnie 
do samolotu – wyjaśnia Be-
nedykciński. – Chcemy wyjść 
ludziom naprzeciw, żeby nie 
musieli stać w korkach i jedno-
cześnie „zagracać” parkingów  
w centrum – dodaje.

Jak usłyszeliśmy od burmi-
strza, uruchomienie bezpłatnej 
komunikacji planowane jest na 
luty przyszłego roku.

Reklama

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

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

ogłoszenie

MIEJSCE  
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL
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Z cyklu mistrzowie markowania - Pruszków, ulica Chopina. [Red.]  
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Zarząd Powiatu Grodziskiego
informuje, 

iż w dniach od 08.12.2017 r. do 28.12.2017 r. w siedzibie 
Starostwa Powiatu Grodziskiego w Grodzisku Maz. przy 
ul. Kościuszki 30 i przy ul. Żyrardowskiej 48 bud. A na 
tablicach ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości 
Powiatu Grodziskiego przeznaczonych do oddania w najem.
Wykaz został także zamieszczony na stronie internetowej 
www.powiat-grodziski.pl

Kupon promocyjny

10%
na pranie  

wodne, chemiczne,  
magiel* 
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Pruszków, ul. Lipowa 23 A 
tel.: 22 728 97 40

PRALNIA 
PRUSZKÓW
*Jednorazowa  zniżka od ceny podstatwowej

6 grudnia (środa) na ulicy Bis- 
kupickiej w Brwinowie doszło  
do tragicznego wypadku. Na 
przejściu dla pieszych został 
potrącony mężczyzna. Mimo 
reanimacji zmarł na miejscu. 
Do zdarzenia doszło około 
g o d z i ny  1 6 . 1 0 .  –  K i e r o w c a 

volkswagena jechał ulicą Bi-
skupicką w kierunku Brwino-
wa. Na przejściu dla pieszych 
potrącił 44-letniego mężczyznę 
– informuje podkomisarz Karo-
lina Kańka, rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Policji  
w Pruszkowie. Policjanci apelują  

do pieszych i rowerzystów, by 
nosili kamizelki lub inne ele-
menty odblaskowe. – Czasem 
nawet niewielki element od-
blaskowy sprawi, że będziemy 
widoczni dla kierowców – pod-
kreśla rzeczniczka pruszkow-
skiej policji. [AZ] 

B R W I N Ó W

Śmiertelny wypadek  
w Brwinowie

Wólka na celowniku KAS
 Seweryn Dębiński 

WÓLKA KOSOWSKA
To efekt działań 
prowadzonych przez 
Krajową Administrację 
Skarbową na terenie  
Wólki Kosowskiej.  
Wartość towaru  
oszacowano na  
ok. 60 mln zł!

W akcji skontrolowa-
nia bazaru w Wólce 
Kosowskiej udział 
wzięło 300 pra-

cowników i funkcjonariuszy 
KAS. Nielegalny handel odbywał 
się na parkingu. Zajętych zosta-
ło ponad 200 aut dostawczych, 
w których znaleziono hurtowe 
ilości podrobionych artykułów 
– odzież, obuwie, galanteria 
i kosmetyki. Przyjazd kilkuset 
uzbrojonych funkcjonariuszy 
spowodował masową ucieczkę 
sprzedawców i właścicieli nie-
legalnego towaru. Przedstawi-
ciele KAS podkreślają, że była to 
pierwsza tak duża, zorganizo-
wana akcja.

– Reforma administracji skar-
bowej, którą przeprowadziliśmy 
dzięki wsparciu ministra finan-
sów Mateusza Morawieckie-
go daje nam nowe możliwości 
walki z przestępczością gospo-
darczą, nawet w tak trudnych 
obszarach jak zorganizowany 
nielegalny handel na dużą ska-
lę. Uprawnienia, które po wpro-
wadzeniu KAS posiadają urzędy 
celno-skarbowe pozwalają na 

przeprowadzenie skutecznych 
działań wymierzonych w czar-
ną i szarą strefę. Weekendowa 
realizacja jest początkiem dużej 
akcji KAS wymierzonej w zor-
ganizowaną przestępczość jaka 
od lat funkcjonuje w Wólce Ko-
sowskiej. Będziemy koncentro-
wać się na likwidacji zarówno 
obrotu nielegalnym towarem jak 
i nielegalnego obrotu towarem 
legalnym – bo z takimi patolo-
giami mamy tam do czynienia. 
Nasze działania w Wólce Kosow-
skiej będą miały charakter ciągły 
a nie incydentalny – zapowia-
da wiceminister finansów, szef 
KAS Marian Banaś.

Akcja przeprowadzona w mi-
niony weekend była skierowa-
na przede wszystkim na walkę 
z wprowadzeniem do obrotu to-
warów z podrobionymi znaka-
mi handlowymi znanych marek 
odzieżowych, galanteryjnych 
i kosmetycznych. Natomiast 
ujawniono też inne przedmio-
ty przeznaczone do sprzeda-
ży: noże, gazy bojowe, kastety. 
W związku z tym zatrzymano 
dwie osoby.

Ale jak podkreślają pracownicy 
KAS nocny handel to tylko część 
problemu, bowiem w halach cen-
trum handlowego w Wólce Ko-
sowskiej sprzedawane są towary, 

od których nie jest odprowadzany 
podatek. I zapowiadają zwiększo-
ne kontrole. – Wprowadziliśmy 
24-godzinne monitorowanie ca-
łego obszaru oraz przeprowadza-
my zintensyfikowane czynności 
kontrolne i dochodzeniowo-
-śledcze. Realizowana jest kon-
trola drogowa w punktach na 
drogach dojazdowych do Wólki 
Kosowskiej. W całodobową ak-
cję drogową zaangażowanych 
jest blisko 100 funkcjonariuszy 
– mówi Naczelnik Mazowieckiego 
Urzędu Celno-Skarbowego Mar-
cin Kopczyk.

Czy to początek końca handlu 
w Wólce Kosowskiej? Czas pokaże.

P I A S T Ó W
Niebawem powinniśmy 
poznać wyniki drugiego już 
przetargu na budowę nowej 
fili przychodni w Piastowie. 
Gmina poznała już oferty, 
ale te nadal są wyższe od 
zakładanego budżetu.

O d kilku lat w Piasto-
wie snute są plany 
budowy nowej filii 
przychodni po pół-

nocnej stronie miasta. Dziś filia 
Piastuna działa przy ul. Wysoc-
kiego, mówiąc delikatnie, w nie-
zbyt komfortowych warunkach 
– zarówno dla lekarzy, jak i pa-
cjentów. Piastowscy włodarze 
podjęli, więc decyzję o budo-
wie nowej filii lecznicy, która 
miałaby powstać na działkach 
przy ul. Piłsudskiego i przedłu-
żeniu ul. ks. Skorupki. Pierwszy 
przetarg ogłoszono pod koniec 
sierpnia, ale trzy złożone oferty 
okazały się zbyt wysokie. Postę-
powanie unieważniono.

Drugi przetarg ogłoszono 
w październiku, a swoje pro-
pozycje cenowe zgłosiło pięciu 
oferentów. Choć władze Piasto-
wa zwiększyły budżet na budo-
wę nowej filii przychodni z 6,5 na 
7,5 mln zł to oferty nadal są zbyt 
wysokie. Najniższa oferta opie-
wa na 7,9 mln zł. Pozostaje więc 
pytanie, czy piastowscy włoda-
rze dołożą brakujące 400 tys. zł, 
czy może unieważnią drugi prze-
targ? – Jesteśmy jeszcze na etapie 
rozstrzygania przetargu. Mamy 

pewne wątpliwości formalne, 
wystąpiliśmy do oferentów o wy-
jaśnienia. Teraz czekamy na od-
powiedź – mówi nam Grzegorz 
Szuplewski, burmistrz Piasto-
wa. – Mamy nadzieje że jeszcze 
w tym roku uda się wybrać wy-
konawcę prac – dodaje.

Jak ma wyglądać nowa filia 
przychodnwi? Budynek będzie 
piętrowy. Na parterze znajdą się 
gabinety lekarskie, zabiegowe, 
gabinet USG, gabinet stomato-
logiczny, recepcja, szatnia i za-

plecze socjalne z sanitariatami. 
Na piętrze ulokowane będą ga-
binety lekarskie i zabiegowy. 
Dodatkowo pojawią się tu po-
mieszczenia do wykonywania 
zabiegów rehabilitacyjnych. Na 
piętrze wydzielono miejsce na  
część administracyjną i zaple-
cze socjalne z sanitariatami. 
W kondygnacji piwnicznej znaj-
dować się będą pomieszczenia 
techniczne, magazynowe, szat-
nia z natryskami dla pracow-
ników rehabilitacji. W budynku 
znajdą się dwie klatki schodo-
we oraz winda. [AZ]

Co dalej z budową 
przychodni w Piastowie? 
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Choć władze  
Piastowa zwiększyły 
budżet na budowę 
nowej filii przychodni 
z 6,5 na 7,5 mln zł to 
oferty nadal są zbyt 
wysokie.



Piątek, 8 GRUDNIA 2017

W I A D O M O Ś C I

Rozpoczęły się poszukiwania wo-
lontariuszy do udziału w 26. Fi- 
nale Wielkiej Orkiestry Świątecz- 
nej Pomocy, która odbędzie się 
14 stycznia 2018 r. W tym roku 
zbiórka będzie prowadzona w celu 
wyrównania szans w leczeniu no-
worodków. – W najbliższym Finale 

skupimy się na pozyskaniu wspar-
cia dla podstawowych oddzia- 
łów neonatologicznych – powie- 
dział Jurek Owsiak, prezes zarzą- 
du WOŚP. Jak zostać wolontariu- 
szem? Wystarczy znaleźć odpo-
wiedni, a jego pracownicy zareje- 
strują kandydatów i udzielą szcze- 

gółowych informacji. Dla przy-
szłych wolontariuszy uruchomio-
no też rejestrację online. Dzięki 
niej możecie samodzielnie wypeł-
nić formularz zgłoszeniowy, jed-
nak po wysłaniu dokumentu i tak 
musicie udać się do sztabu, by po-
twierdzić dane. [SD] 
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Wielka Orkiestra  
szuka wolontariuszy!

 Anna Zwolińska 

P O D K O W A  L E Ś N A
Od dłuższego czasu na 
facebookowych forach 
krążą pytania o dalszy 
los podkowiańskiej 
Werandy (restauracja) oraz 
księgarni. Spekulacje na 
temat planowanej rozbiórki 
budynków, w których 
mieszczą się wspomniane 
punkty przybrały na sile 
po tym, jak wraz z końcem 
listopada zamknięto 
sklep Carrefour. Ile w tych 
pogłoskach jest prawdy? 
Jak się okazuje niewiele.

D o wspomnianych „po-
głosek” odniósł się 
sam Artur Tusiński, 
burmistrz Podkowy 

Leśnej, podkreślając, że nikt nie 
planuje rozebrać wspomnianych 
budynków, a informacje krążące 
w internecie to niesprawdzone 
plotki. – Najemca Carrefoura po-
informował miasto o zamknięciu 
działalności z dniem 30 listopada. 
W związku z podpisaną umową 
do końca grudnia (mając również 

zaległości finansowe w stosun-
ku do miasta i będąc w trudnej 
sytuacji finansowej) zwrócił się 

do burmistrza z prośbą o od-
stąpienie od naliczania czynszu 
w grudniu. Przychyliłem się do 

wniosku. Zarówno Weranda jak 
i Księgarnia mają przedłużone 
umowy najmu na taki okres ja-

ki został uzgodniony pomiędzy 
partnerami oraz na jaki pozwala 
Uchwała Rady Miasta. Miasto nie 

Co dalej z Werandą i księgarnią? 
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Zarówno Weranda jak i Księgarnia mają 
przedłużone umowy najmu na taki 
okres jaki został uzgodniony pomiędzy 
partnerami oraz na jaki pozwala  
Uchwała Rady Miasta.

Raszyn, dnia 8 grudnia 2017 r.

OGŁOSZENIE 
Wójta Gminy Raszyn

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 
• części terenów położonych we wsi Łady w Gminie Raszyn – rejon ul. Długiej
• części terenów położonych we wsi Podolszyn Nowy w Gminie Raszyn – rejon ul. Długiej

1.  Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz 
uchwały Nr XXVIII/269/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części terenów położonych we wsi Łady w Gminie Raszyn – rejon ul. Długiej, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Łady w Gminie Raszyn – rejon  
ul. Długiej, obejmujący trzy obszary planu w obrębie Łady w Gminie Raszyn, którego granice wyznaczają:

       1)  dla obszaru nr 1: 
a) od północy – północne granice działek nr ew.: 75/3, 78, 80 i 82; 
b) od wschodu - wschodnia granica działki nr ew. 82; 
c) od południa - południowe granice działek nr ew.: 82, 80, 78 i 75/4 ;
d) od zachodu - zachodnie granice działek nr ew.: 75/4 i 75/3. 

2)  dla obszaru nr 2:
 a) od północy – północne granice działek nr ew.: 98 i 100;

b) od wschodu  – wschodnia granica działki nr ew. 100;
c) od południa – południowa i zachodni fragment granicy działki nr ew. 100, a następne południowa granica działki nr ew. 98; 
d) od zachodu  - zachodnia granica działki nr ew. 98.

3) dla obszaru nr 3
a) od północy – północna granica działki nr ew. 68;
b) od wschodu  – wschodnia granica działki nr ew. 68;
c) od wschodu – południowa granica działki nr ew. 68;
d) od zachodu – zachodnia granica działki nr ew. 68.

 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18 grudnia 2017 r. do 19 stycznia 2018 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w siedzibie 
Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, II piętro (tablica ogłoszeń obok pokoju 219), w godzinach pracy Urzędu. 

 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w  dniu 9 stycznia 2018 r. o godz. 14.00, w siedzibie Urzędu 
Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, pok. 102

2.  Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz uchwały  
Nr XXVIII/270/16 Rady Gminy Raszyn z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części terenów położonych we wsi Podolszyn Nowy w Gminie Raszyn – rejon ul. Długiej, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Podolszyn Nowy w Gminie 
Raszyn – rejon ul. Długiej, obejmujący dwa obszary planu w obrębie Podolszyn Nowy w Gminie Raszyn, którego granice wyznaczają:
1) dla obszaru nr 1:

a) od północy – północna granica działki nr ew. 66
b) od wschodu – wschodnia granica działki nr ew. 66;
c) od południa – południowa granica działki nr ew. 66;
d) od zachodu – zachodnia granica działki nr ew. 66.

2) dla obszaru 2:
a) od północy – północna granica działki nr ew. 81/4;
b) od wschodu – wschodnia granica działki nr ew. 81/4;
c) od południa – południowa granica działki nr ew.: 81/4 i 81/5;
d) od zachodu – zachodni granica działki nr ew.: 81/4 i 81/5.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18 grudnia 2017 r. do 19 stycznia 2018 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w siedzibie Urzędu 
Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, II piętro (tablica ogłoszeń obok pokoju 219), w godzinach pracy Urzędu. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w  dniu 9 stycznia 2018 r. o godz. 15.00, w siedzibie Urzędu 
Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, pok. 102

Projekty planów oraz prognozy udostępnione zostaną również na stronie internetowej Gminy www.bip.raszyn.pl – Prawo lokalne – Plany zagospodarowania 
przestrzennego terenu gminy Raszyn – Projekty planów.

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 
miejscowym, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Raszyn z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej  
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lutego 2018 r.  
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do ww. projektów planów jest Wójt Gminy Raszyn.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2-5, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) 
ww. projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko poddaje się postępowaniom w sprawie 
strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu w okresie wyłożenia do publicznego 
wglądu. 

W związku z powyższym, Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz wnosić uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać do Wójta Gminy Raszyn w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Gminy Raszyn lub pocztą na 
adres 05-090 Raszyn ul. Szkolna 2a; ustnie do protokołu w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego (pokój 219) oraz za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres: urbanistyka@raszyn.pl., w nieprzekraczalnym terminie  
do dnia 2 lutego 2018 r. Uwagi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko i adres Wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości. 
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym 
do rozpatrzenia uwag i wniosków w sprawie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko jest Wójt Gminy Raszyn.        

Z up. Wójta Gminy
Zastępca Wójta  

mgr Michał Kucharski

planuje „pozbywania” się najem-
ców pawilonu, którzy tak wrośli 
w nasz lokalny koloryt i z usług, 
których tak lubimy korzystać. Na-
tomiast każdy z nas musi zdawać 
sobie sprawę, że przedsiębiorca 
może zmienić zamiar co do pro-
wadzenia swojej działalności, tak 
jak to się stało w przypadku skle-
pu Carrefour. Na miejsce najem-
cy Carrefoura będę poszukiwał 
chętnego do prowadzenia sklepu 
spożywczego – czytamy na blo-
gu podkowiańskiego włodarza.

Tusiński nie ukrywa jednak, 
że nleży uporządkować kwestie 
związane z tym co mogłoby po-
jawić się w tym miejscu. Chodzi 
oczywiście o plan zagospodaro-
wania przestrzennego, który dziś 
przewiduje w miejscu poawilo-
nów zabudowę siegającą nawet 
czterech kondygnacji. – Jestem 
też zdania, że powinien zostać 
stworzony projekt zagospoda-
rowania całego centrum pod-
dany szerokim konsultacjom 
społecznym. Wszystkie te dzia-
łania wymagają długiego czasu, 
spokoju i dobrej atmosfery – za-
znacza Artur Tusiński, burmistrz  
Podkowy Leśnej.

ogłoszenie

Raszyn, dnia 8 grudnia 2017 r.

OGŁOSZENIE 
Wójta Gminy Raszyn

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:  
• części terenów położonych we wsiach Łady i Podolszyn Nowy w Gminie Raszyn – Obszar III  
• części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn – rejon projektowanej  drogi ekspresowej S7
• części terenów położonych we wsi Dawidy w Gminie Raszyn – rejon ul. Warszawskiej 
• części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Miklaszewskiego i ul. Starzyńskiego

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Gminy Raszyn uchwał:

1. Nr XLIV/401/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części terenów położonych we wsiach Łady i Podolszyn Nowy w Gminie Raszyn – Obszar III, obejmującego dwa obszary planu w obrębach Łady  
i Podolszyn Nowy, którego granice wyznaczają:
1) dla obszaru nr 1:

a) od północy – południowa linia rozgraniczająca projektowanej drogi lokalnej „bez nazwy” - odcinek łączący północną granicę działki nr ew. 125/9  
z północna granicą administracyjną działki nr ew. 167/2 w obrębie Łady 

b) od wschodu – wschodnia granica działki nr ew. 167/2, dalej północna i wschodnia granica działki nr ew. 169, a następnie wschodnia granica 
administracyjna obrębu Łady i wschodnia granica administracyjna obrębu Podolszyn Nowy na długości ok. 370 m;

c) od południa – odcinek łączący wschodnią granicę działki nr ew. 116/1 z osią drogi „bez nazwy” (działka nr ew. 94) w obrębie Podolszyn Nowy;
d) od zachodu – oś drogi „bez nazwy” (działka nr ew. 94) w obrębie Podolszyn Nowy, a następnie zachodnia granica administracyjna obrębu Łady.

2) dla obszaru nr 2:
a) od północy – północne granice działek nr ew.: 85/4 i 88/8, a następnie północna granica rowu melioracyjnego;
b) od wschodu - wschodnia granica działki nr ew. 88/8;
c) od południa – północna linia rozgraniczająca projektowanej drogi lokalnej „bez nazwy” - odcinek łączący południową granicę działki nr ew. 88/8  

z południową granicą działki nr ew. 83/55 w obrębie Podolszyn Nowy;
d)   od zachodu - zachodnia granica działki nr ew. 85/4 na długości ok. 350 m.

2. Nr XLIV/402/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn – rejon projektowanej drogi ekspresowej S7, obejmującego obszar planu  
w obrębie Dawidy Bankowe, którego granice wyznaczają:
1) od północy – północna granica działki nr ew. 143 na długości ok. 385 m (granica administracyjna obrębu Dawidy Bankowe);
2) od wschodu – wschodnia granica administracyjna obrębu Dawidy Bankowe;
3) od południa – południowa granica administracyjna obrębu Dawidy Bankowe;
4) od zachodu – zachodnia i fragment północnej granicy działki nr ew. 159/2 na długości ok. 120 m, a następnie odcinek łączący północną granicę działki  

nr ew. 159/2 z północną granicą działki nr ew. 143 (granica administracyjna obrębu Dawidy Bankowe).

3. Nr XLIV/403/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części terenów położonych we wsi Dawidy w Gminie Raszyn – rejon ul. Warszawskiej, obejmującego obszar planu w obrębie Dawidy, którego granice 
wyznaczają:
1) od północy – północna granica działki nr ew. 223/2; 
2) od wschodu – wschodnia granica działki nr ew. 223/2;
3) od południa - południowa granica działki nr ew. 223/2;
4) od zachodu - zachodnia granica działki nr ew. 223/2.

4. Nr XLIV/404/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części terenów położonych we wsi Dawidy Bankowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Miklaszewskiego i ul. Starzyńskiego, obejmujący dwa obszary planu 
w obrębie Dawidy Bankowe, którego granice wyznaczają:
1) dla obszaru nr 1:

a) od północy – północne granice działek nr ew.: 101/5, 102/7 i 102/8; 
b) od wschodu – wschodnia i południowa granica działki nr ew. 102/8, południowa granica działki nr ew. 102/7, a następnie wschodnia granica działki 

nr ew. 101/5;
c) od południa - południowa granica działki nr ew. 101/5;
d) od zachodu - zachodnia granica działki nr ew. 101/5.

2) dla obszaru nr 2:
a) od północy – północna granica działki nr ew. 121;
b) od wschodu – wschodnia granica działki nr ew. 121;
c) od południa – południowa granica działki nr ew. 121;
d) od zachodu – zachodnia granica działki nr ew. 121.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Raszyn, 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 
2a w terminie do dnia 19 stycznia 2018 r.  Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy. 
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Raszyn.
 
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust.1 pkt 1 i 2, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) 
zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, obejmujących  sporządzenie prognoz oddziaływania na 
środowisko dla potrzeb ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
Stosownie do art. 54 ust. 2 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, w strategicznej ocenie oddziaływania 
na środowisko.
Z dokumentacjami spraw można zapoznać się w pok. 219, w godzinach pracy Urzędu. 

Stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 3 i 4 i art. 40 ww. ustawy zainteresowani w terminie do dnia 19 stycznia 2018 r.  mogą składać wnioski. Wnioski na piśmie należy 
składać do Wójta Gminy Raszyn w kancelarii Urzędu Gminy Raszyn lub pocztą na adres: 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a; ustnie do protokołu w Referacie Urbanistyki 
i Planowania Przestrzennego w pok. nr 219 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania podpisem elektronicznym) na adres: 
urbanistyka@raszyn.pl. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której 
dotyczy. Zgodnie z art. 41 powyższej ustawy wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Wójt Gminy Raszyn.   

Z up. Wójta Gminy
Zastępca Wójta

mgr Michał Kucharski

P R U S Z K Ó W
Pruszkowscy seniorzy 
zrzeszeni w grupie 
„Wspólnota” spotykają się 
w jednym z lokali budynku 
przy al. Armii Krajowej 46. 
Jednak będą musieli go 
opuścić, ponieważ cały 
obiekt zostanie wyburzony, 
a na jego miejscu 
powstanie nowy.

D o naszej redakcji 
zwrócili się seniorzy 
z Pruszkowa, któ-
rzy należą do gru-

py „Wspólnota”. Wyjaśnili nam, 
że po nowym roku będą musie-
li opuścić swoje dotychczasowe 
miejsce spotkań, czyli wspomnia-
ną salę znajdującą się w piwnicy 
budynku przy al. Armii Krajowej. 
Pojawiły się obawy o przyszłość...

– W naszym klubie spotykamy 
się co sobota i przychodzi przy-
najmniej 30 osób. Jednak teraz 
martwimy się, że nie będzie-
my mieli gdzie się podziać, bo 
budynek zostanie wyburzony, 
a na jego miejscu TBS wybuduje 
blok mieszkalny – przedstawił 

nam Stanisław Fellmann. – Jak 
wszyscy w tym budynku i my 
otrzymaliśmy wypowiedzenie. 
Co będzie dalej? – dopytuje.

– Boimy się, że zostaniemy 
na lodzie. Wysyłaliśmy pisma 
do urzędu miasta, ale jeszcze 
nie otrzymaliśmy odpowie-
dzi. Będziemy mieli spotkanie 
16 grudnia, na które zaprosi-
liśmy władze. Mamy nadzieję 
na dobre informacje – z kolei 
mówiła nam Teresa Bogucka, 
przewodnicząca „Wspólnoty”.

Postanowiliśmy zwrócić się 
do pruszkowskiego magistratu. 
Przedstawiliśmy całą sytuację. 
Ale jak zapewniono nas, seniorzy 
na pewno otrzymają inny lokal. – 
Szukamy dla tych państwa lokalu 
zastępczego, zrobimy wszystko 
żeby seniorzy mieli porówny-
walne warunki jak dotychczas. 
Na pewno nie zostawimy ich 
na lodzie. Nawet mamy pewne 
propozycję, ale nie chciałbym 
wcześniej ich zdradzać dopó-
ki nie uda się wszystkiego za-
łatwić do końca – powiedział 
nam Andrzej Kurzela, wice- 
prezydent Pruszkowa. [SD]

Seniorzy muszą 
opuścić lokal



Piątek, 8 GRUDNIA 2017

W I A D O M O Ś C I

G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K IP O D K O W A  L E Ś N A
– W dniach 7 – 15 grudnia zostanie 
zamknięty przejazd WKD Podkowa 
Leśna Główna (przy ul. Jana Pawła II 
– Brwinowska). Objazd zaplanowa-
no do ul. Brwinowskiej, DW719 przez 
Podkowę Leśną Zachodnią – informuje 
podkowiański magistrat. Warszawska 
Kolej Dojazdowa zamierza wymienić 

nawierzchnię drogową na pięciu prze-
jazdach wzdłuż swojej linii kolejowej  
– w Michałowicach na ul. Jesionowej,  
w Nowej Wsi na ul. Głównej, na ul. Pił- 
sudskiego w Kaniach, na ul. Przejaz-
dowej w Otrębusach oraz na wspo-
mnianym już ciągu ul. Jana Pawła II  
i Brwinowskiej w Podkowie Leśnej.   [SD] 

Zamknięty  
przejazd kolejowy!
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Były prezes MPWiK odpiera zarzuty 
 Seweryn Dębiński 

M I L A N Ó W E K
Wracamy do tematu. 
Trwa burza po 
odwołaniu Sebastiana 
Budziszewskiego ze 
stanowiska prezesa 
Milanowskiego 
Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji. 
Były już prezes odpiera 
zarzuty urzędu. – Podane 
przez nową radę nadzorczą 
spółki powody odwołania 
mnie są nieprawdziwe 
i stanowią manipulację 
opinii publicznej  
– wyjaśnia Budziszewski.

N a arenie urzędowej 
w Milanówku jest 
gorąco. 13 listopada 
magistrat odwołał 

radę nadzorczą MPWiK. Nie-
długo później, bo 29 listopada 
ze stanowiska prezesa spółki 
wodociągowej odwołano Se-
bastiana Budziszewskiego. Ten 
jednak nie zgadza się z tą de-
cyzją i jak poinformował naszą 

nie dotyczy przedsiębiorstw 
wodociągowo-kanalizacyj-
nych, które nie planują budowy 

urządzeń wodociągowych lub 
urządzeń kanalizacyjnych. Jak 
wiadomo w poprzednich latach 

MPWiK wyrównywało stra-
ty i spłacało zadłużenie wobec 
ZWiK w Grodzisku Maz, zatem 
nie prowadziło inwestycji – wy-
jaśnia Sebastian Budziszewski.

Co ciekawe czytamy w oświad- 
czeniu milanowskiego urzę-
du, że po wezwaniu rady pre-
zes przedstawił burmistrzowi 
dokument nazwany „wielolet-
nim planem”. Ale... – Nowa ra-
da nadzorcza nie wezwała mnie 
jako prezesa MPWiK do spo-
rządzenia planu, gdyż ten był 
opracowany dużo wcześniej na 
potrzeby umożliwienia ubie-
gania się o środki zewnętrzne 
– podkreśla były prezes mila-
nowskich wodociągów. – Opra-
cowany plan obejmuje przyszłe 
zamierzenia inwestycyjne. Miał 
przede wszystkim rozwiązać 
potężne problemy wodociągo-
wo-kanalizacyjne Milanówka 
tak, by w przyszłości nie po-
nosili tych kosztów mieszkańcy 
w taryfach. Najważniejsze z pro-
blemów to dramatyczny stan 
kolektorów głównych oraz sil-
na infiltracja wód do środka tych  
urządzeń – dodaje.

Reklama

redakcję: „naruszenie jego dóbr 
osobistych zakończy się wyto-
czeniem powództwa przeciw-
ko osobom, które wytworzyły 
i rozpowszechniają te dane”. 
Mowa o podaniu nieprawdzi-
wych danych w oświadczeniu 
milanowskiego magistratu, 
opublikowanych na stronie  
www.milanowek.pl krótko po 
odwołaniu Budziszewskiego. 
Temat poruszaliśmy tutaj.

Milanowski urząd wskazywał, 
że bezpośrednimi przyczyna-
mi wskazanymi w uzasadnieniu 
rady nadzorczej jest nieprzy-
gotowanie wbrew ustawowe-
mu obowiązkowi, wieloletniego 
planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i ka-
nalizacyjnych. Ale były prezes 
ma inne zdanie na ten temat.  
– Nie istnieje ustawowy obowią-
zek sporządzania wieloletniego 
planu rozwoju i moderniza-
cji urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych. 
Ustawa o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i odprowadzeniu 
ścieków wyraźnie wskazuje, że 
obowiązek opracowania planu 

Dalej były prezes tłumaczył 
nam, że nie mógł tez zawrzeć 
umowy na audyt, ponieważ na-
rzucono mu umowę posiada-
jącą wady prawne. – Nakazano 
mi zawarcie umowy audytu za 
arbitralnie podyktowaną ce-
nę, z firmą, która od dwóch 
lat nie zamieszcza w KRS swo-
ich sprawozdań finansowych  
– podkreśla Budziszewski.

Dodatkowo jak twierdzi ni-
gdy nie przekazano mu żad-
nych informacji o skargach na 
działalność MPWiK. Odniósł 
się też do sprawy z prokura-
turą, która wniosła skargę do 
Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego. Wyjaśniał, że nie 
świadczy to o nieprawidło-
wości, czy odpowiedzialno- 
ści z tego tytułu, bowiem wy-
rok sądu w tej sprawie może 
stanowić podstawę stwierdze 
-nia, że uchwała jest niepra-
widłowa, a nie samo złoże-
nie skargi.

Sprawa nie jest łatwa. My 
przedstawiliśmy obydwie stro-
ny konfliktu. Komentarz pozo-
stawiamy naszym czytelnikom.

ar
ch

iw
um

 p
ry

w
at

ne



Piątek, 8 GRUDNIA 2017

W I A D O M O Ś C I 09

Ryby to zdrowie 
Do tego hasła nie trzeba już chyba nikogo przekonywać. Ryby do-
starczają nam nie tylko cennych witamin i minerałów, ale również 
duże ilości kwasów omega-3 i omega-6. Te dobre dla organizmu 
właściwości zachowują nawet po obróbce termicznej, takiej jak m.in. 
proces wędzenia. Samo wędzenie to z kolei doskonały sposób na 
zapewnienie niepowtarzalnego aromatu i smaku ryb, który uzy-
skuje się m.in. poprzez naturalną metodę wędzenia  
na podkładzie z drewna olchowo – bukowego. 
Tak przygotowane, sprawdzą się nie 
tylko jako danie główne, ale mogą 
stanowić też dodatek do sałatek, ka-
napek czy rozmaitych past. 
W Polsce najchętniej sięgamy po 
wędzoną makrelę. Nie gardzimy też 
dorszem, pstrągiem, trewalem czy …  
śledziem. Wszystkie te ryby do-
stępne są w jedynej takiej wędzarni  
w Warszawie, w E. Leclerc Jerozolim-
skie. Na ciepłe i świeże wędzone ryby za-
praszamy codziennie, od poniedziałku do so-
boty (pon. - piątek, godz. 13-14 oraz sobota, godz. 12).
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Reklama

I N F O R M A T O R  M I K O Ł A J K O W Y
GRODZISK MAZ.

Gwiazdkowy Maraton 
Filmowy
Co powiecie na spędzenie 
mikołajek w kinie? I to na 
fi lmowym maratonie. 
W programie „Złe mamuśki 2. 
Jak przetrwać święta”, 
„Listy do M.2” oraz „Listy do 
M.3”. Bilety w cenie 30 zł do 
nabycia w kasach kina.
Start: 8 grudnia, godz. 18.00
Miejsce: Centrum Kultury

MICHAŁOWICE

Kiermasz świąteczny
Mikołajki na zakupach? 
Świetny pomysł zwłaszcza, 

gdy w ten sposób możemy 
znaleźć nietuzinkowe, bo 
wykonane ręcznie, prezenty 
dla najbliższych i to nie 
w galerii handlowej, a pobli-
skiej szkole. Na kiermaszu 
znajdziemy również szereg 
innych ciekawych atrakcji.
Start: 9 grudnia, godz. 13.00
Miejsce: SP w Michałowicach

NADARZYN

Mikołajki ze sztuką
NOK zaprasza na spotkanie 
ze świętym Mikołajem 
połączone ze słodkim 
poczęstunkiem oraz 
świątecznym spektaklem 
Teatru Itakzagramy 

„Zamieszanie ze świętami”. 
Nie zabraknie również 
prezentów dla dzieci.
Start: 10 grudnia, godz. 16.00
Miejsce: Nadarzyński Ośrodek Kultury

PIASTÓW

Ciastko z bajką
Spektakl, warsztaty kulinarne 
i plastyczne, degustacja 
lodów i pokaz rzeźbienia 
w lodzie – to wszystko 
czeka na was na mikołajkowym 
„Ciastku z Bajką”. Nie może 
Was tam zabraknąć. 
Wstęp to tylko 10 zł.
Start: 9 grudnia, godz. 13.00
Miejsce: MOK

OBWIESZCZENIE STAROSTY PRUSZKOWSKIEGO
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) zawiadamiam, że dnia 01.12.2017 r. została 
wydana decyzja nr 15/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi gminnej wraz 
z budową napowietrznej linii oświetleniowej, budową rowu, wycinką fragmentu lasu i rozbiórką ogrodzenia.

Inwestycja obejmuje następujące działki: 
94 (działka pod inwestycję – 94/2; działka pozostała po podziale – 94/1)
97/21 (działka pod inwestycję – 97/44; działka pozostała po podziale – 97/45)
obr. Kajetany, gm. Nadarzyn
 
W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, 
w nawiasie numery działek po podziale. Numery działek objętych liniami rozgraniczającymi (pod inwestycję) 
zostały podkreślone, po średniku wskazano działki pozostałe poza inwestycją.
Części działek, z których korzystanie będzie ograniczone:
127/2, 165/8, 165/6, 97/45 (powstała z podziału dz. nr ew. 97/21) 
obr. Kajetany, gm. Nadarzyn

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z decyzją w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 8:00-
18:00, wtorek ÷ piątek 8:00-16:00, w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, ul. Drzymały 
30, 05-800 Pruszków, pokój nr 104 (I piętro), tel.: 22 738-14-38 

PODKOWA LEŚNA

Pokaz mody z gwiazdami
CKiIO zaprasza na koleją 
odsłonę charytatywnego po-
kazu mody w Pałacyku Kasyno. 
Na wybiegu zobaczymy Karolinę 
Szostak, Monikę Zamachowską 
czy Magdalenę Schejbal. 
Wszystko po to, by wywołać 
uśmiech na dziecięcych 
twarzach.
Start: 10 grudnia, godz. 11.30
Miejsce: Pałacyk Kasyno

PRUSZKÓW

Teatrzyk mikołajkowy
„Pomocnicy Świętego Mikołaja 
Prot i Filip” to tytuł spektaklu 

z jakim Teatr Odskocznia od-
wiedzi Pruszków. Przezabawna 
sztuka opowiada o tym co może 
się stać gdy zapomnimy napi-
sać list do świętego Mikołaja... 
Bilety w cenie 5 zł dostępne 
w recepcji MOK.
Start: 10 grudnia, godz. 10.30 i 12.00
Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury 
„Kamyk”

RASZYN

Mokre mikołajki
Mikołajki na basenie? 
Czemu nie! Wśród atrakcji 
GOS zapewnia animacje 
na pływalni, przy wykorzy-
staniu różnorodnych akceso-
riów wodnych, po wodnych 
zabawach gorąca czekolada 

i herbatniki. Prezenty będzie 
rozdawał Św. Mikołaj. 
Obowiązują wcześniejsze 
zapisy.
Start: 8 grudnia, godz. 17.00
Miejsce: Gminny Ośrodek Sportu

Zabawa choinkowa
Konkurs na najpiękniej 
narysowaną choinkę, 
zabawy dla dzieci, wywiad
ze św. Mikołajem, animacje 
taneczne, malowanie buziek 
– te i jeszcze wiele innych 
atrakcji będą czekać na 
wszystkie dzieci w trakcie 
zabawy choinkowej 
w Falentach.
Start: 9 grudnia, godz. 16.00
Miejsce: Filia CKR w Falentach

Ogłoszenie

Nie masz pomysłu na prezent? 
W święta chcesz obdarować 
swoją mamę, żonę lub dziew-
czynę wątkowym prezentem? 
Odwiedź Galerię Style w Prusz-
kowie. Tu znajdziesz biżuterię, 
która ucieszy każdą kobietę. Ga-
leria Style w swojej ofercie ma 

szeroką gamę biżuterii srebr-
nej, która ucieszy każdą kobie-
tę. Piękne kolczyki, eleganckie 
broszki, subtelne bransoletki, po-
łyskujące pierścionki i migoczą-
ce kolczyki – to wszystko znaj-
dziesz w naszym punkcie. W na-
szym punkcie znajdziesz biżuterię 

srebrną czołowych polskich pro-
ducentów. Jesteśmy wyłącz-
nym pruszkowskim przedsta-
wicielem marki Verona. Galeria 
Style, Kraszewskiego 41, Prusz-
ków. Godziny otwarcia  pon–pt. 
10.00–18.00, sob. 10.00–14.00. 
Zapraszamy! [AZ] 

R E G I O N

Świąteczne prezenty 
pełne blasku
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Jesteś w ciąży? Niedawno uro-
dziłaś dziecko? A może planu-
jesz powiększenie rodziny? Jeśli 
tak to bezpłatne warsztaty orga- 
nizowane w Klinice Promotus są 
właśnie dla ciebie. Już w najbliż- 
szą sobotę w Klinice Promotus  
w Granicy (gm. Michałowice) od- 

będą się bezpłatne warsztaty na 
temat mięśni dna miednicy. – Za-
praszamy wszystkie panie, które 
chcą wzmacniać swoje dno mied-
nicy. Opowiemy o dolegliwościach 
związanych  tym obszarem oraz 
doradzimy jak im przeciwdziałać 
– zachęcają specjaliści z Kliniki 

Promotus. Na warsztaty warto 
ubrać się w wygodny strój. Godzin-
ne zajęcia obejmują część teore-
tyczną (20 min) oraz praktyczną, 
obejmującą 40-minutowy trening. 
Zapisy na bezpłatny warsztat pod 
numerami telefonu: 515 510 205 
lub 22 730 67 70. [AZ] 
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Wystartował Zimowy 
Narodowy 

 Anna Zwolińska 

R E G I O N
Trzy lodowiska, dwa tory 
do curlingu, górka lodowa, 
bumper cars i skatepark 
– to atrakcje jakie czekają 
na gości Zimowego 
Narodowego. 

PGE Narodowy po raz 
kolejny zamienił się 
w miejsce pełne zimo-
wych atrakcji. Miłośni-

cy aktywnego spędzania czasu  
mają więc powody do zadowo-
lenia. Każdy znajdzie tu coś dla 
siebie, nawet jeśli wcześniej 
nigdy nie próbował jazdy na  
łyżwach czy curlingu. Na Zimo- 
wym Narodowym w weekendy 
są organizowane zajęcia dla ma-
luchów, którzy na lodowej tafli 
stawiają pierwsze kroki. Dzie-
ci mogą uczyć się jazdy na łyż-
wach pod okiem opiekunów. 
Pomocne mogą okazać się do 
tego chodziki. Nieco bardziej 
doświadczeni łyżwiarze za-
pewne będą chętnie ślizgać 
się w rytm muzyki serwowanej  
przez najlepszych DJ-ów.

Jeśli znudzi wam się jazda 
na łyżwach Zimowy Narodowy 
oferuje inne atrakcje. Trzeba 
będzie zaopatrzyć się w czaj-
niki i nieco wyszczotkować na-
wierzchnie. Ale nie chodzi tu  
o sprzątanie, a o curling. Ta nie- 

typowa konkurencja sportowa 
ma coraz więcej fanów, więc war- 
to spróbować swoich sił.

Ci, którzy preferują nieco więk- 
sze emocje z dawką adrenaliny, 
powinni skorzystać z Górki Lo-
dowej. Szalone zjazdy to atrakcje 
dedykowana starszym dzieciom 
i dorosłym. Kolejną atrakcją są 
bumper cars. Wystarczy wsiąść 
do kolorowych pontonów, zapiąć 
pasy i oddać się chwilom bez-
troskiego szaleństwa. Jeśli spor-
ty zimowe nie są waszą mocną 
stroną to nic straconego. Zimowy  
Narodowy to również skatepark.

– Do tej pory, w trakcie po-
przedniej 4 edycji, ze wszystkich 

atrakcji Zimowego Narodowego 
skorzystało ponad 1,7 mln osób, 
co świadczy o tym, że nasi goście 
chętnie spędzają tu czas. Śmiało 
możemy powiedzieć, że Zimowy 
Narodowy stał się największą zi-
mową atrakcją Warszawy. W tym 
sezonie zaskoczymy gości nowym 
kształtem Zimowego Miasteczka 
oraz mnóstwem atrakcji, z których 
można skorzystać, aż do 11 marca  
– mówi Katarzyna Ziemska, CEO 
Testa Communications, organi- 
zator Zimowego Narodowego.

Nie pozostaje nic innego jak 
tylko odwiedzić Zimowy Na-
rodowy i skorzystać z zimo-
wych atrakcji.
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Park Fontann zabłyśnie zimą 
R E G I O N

Multimedialny Park 
Fontann w Warszawie  
to atrakcja, która przyciąga 
wiele osób. W tym roku 
park rozbłyśnie również 
zimą. Pierwszy pokaz  
już 9 grudnia. 

J eśli szukacie miejsc na zi-
mowy spacer w wyjątkowej 
oprawie to warto odwie-
dzić w weekend stolicę. Na 

9 grudnia zaplanowano urucho-
mienie świątecznych ilumina-
cji. – Rozświetlona na święta 
Warszawa to już dziesięcio-
letnia tradycja – mówi Hanna 
Gronkiewicz-Waltz, prezydent 
stolicy. – Rozpoczęliśmy od Kra-
kowskiego Przedmieścia, teraz 
ozdoby są w wielu miejscach i na 
licznych ulicach miasta, zachę-
cając do wieczornych spacerów 
nie tylko w weekendy.

W tym roku po raz pierwszy 
zimą rozbłyśnie Multimedialny 
Park Fontann. Zamiast tańczą-
cych w rytm muzyki strumie-
ni wody, zobaczymy migoczące 
światła. Głowna fontanna, na 
które latem odbywają się pokazy, 
zimą zmieni się w animowaną 
rzeźbę z 30 tysiącami ledowych 
światełek. Nie zabraknie moty-
wów filmowych oraz znanych 
świątecznych utworów.
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Inaugurację zaplanowano na 
9 grudnia. Pierwszy pokaz zoba-
czymy o godz. 16.00, a świetlne 
show będzie trwało kwadrans. 
– Podczas inauguracji zimo-
wych fontann spragnionych 
i zmarzniętych spacerowiczów  

poczęstujemy aromatyczną, 
rozgrzewającą herbatą przy-
gotowaną z warszawskiej 
kranówki przez MPWiK. Her-
baciane stanowiska będą zlo-
kalizowane na Podzamczu, ale 

także przy kościele Wizytek i Bi-
bliotece Rolniczej – informuje 
stołeczny ratusz.

Pokazy w dniach 9-10 grudnia 
będzie można oglądać o pełnych 
godzinach od 16.00 do 21.00. 
Później świetlne seanse bę-

dą się odbywać w każdy piątek, 
sobotę i niedzielę o godz. 16.00, 
17.00 i 18.00. W pozostałe dni  
fontanny będą świecić bez mu-
zyki. Pokazy będzie można oglą- 
dać do 28 stycznia. [AZ] 

G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K IR E G I O N

Bezpłatne  
warsztaty dla pań 

Zostań św. Mikołajem!
R E G I O N

Harcerze i organizacje 
pozarządowe z terenu 
Pruszkowa organizują 
zbiórki żywności. Dary 
można pozostawiać  
w sklepach, szkołach  
i przedszkolach. Akcja 
potrwa do 22 grudnia.

T o już 12. edycja prusz-
kowskiej zbiórki żyw-
ności, która po raz 
pierwszy odbyła się już 

w 2006 r. Pomysłodawcą akcji byli 
harcerze z 41 Pruszkowskiej Dru-
żyny Harcerskiej „Sokół” Hufca 
ZHP Pruszków. Jednak akcja stała 
się na tyle popularna, że w 2008 r.  
włączył się w nią cały hufiec. 
Obecnie harcerze współpracują 
z organizacjami pozarządowymi 
oraz Miejskim Ośrodkiem Pomo-
cy Społecznej. A cała akcja odbywa 
się pod patronatem prezydenta 
Pruszkowa, Jana Starzyńskiego.

Dzięki harcerzom każdy z nas 
może zostać św. Mikołajem. 
Jak? To wbrew pozorom nic 
trudnego. Wystarczy, że będąc 
w jednym ze sklepów kupicie 
nieco więcej produktów spo-
żywczych i przy kasie przekaże-
cie je wolontariuszom. Później 

z produktów zostaną sporzą-
dzone paczki i rozdane najbar- 
dziej potrzebującym.

Gdzie prowadzone są zbiór-
ki? Co ciekawe nie tylko na tere- 
nie Pruszkowa, ale i Brwinowa,  
Michałowic czy Nadarzyna. Pro-
dukty spożywcze można zosta-
wiać we wszystkich szkołach 
podstawowych i przedszkolach 
na terenie Pruszkowa oraz w skle-
pach Dragon (al. Wojska Polskiego) 
i Sokół (al. Niepodległości). Harce-
rzy znajdziecie też w Biedronkach, 

Lidlach, Tesco w Piastowie, Au-
chan w Jankach i innych sklepach.

Tylko do 4 grudnia wolon- 
tariusze zebrali ponad 7,5 tony  
jedzenia! – Najprzyjemniejszym  
elementem naszej akcji jest 
rozwożenie przygotowanych 
paczek do rodzin najbardziej 
potrzebujących, wtedy proste 
słowa podziękowania, jakaś  
mała łezka w oku obdarowa- 
nego wynagradzają nam trud 
z wcześniejszych tygodni – opi- 
sują organizatorzy. [SD]

Zapozuj do zdjęcia ze Świętym 
Mikołajem w Centrum Janki

J A N K I
Święta to czas radości, 
który warto zachować  
w kadrze na wiele lat.  
W dniach 9-10 grudnia,  
16-17 grudnia oraz  
23 grudnia w Centrum  
Janki pojawią się 
najprawdziwsze sanie 
Świętego Mikołaja,  
w których klienci Centrum 
będą mogli zapozować 
do zdjęcia, a następnie 
odebrać wydrukowane 
z wielkiej świątecznej 
tablicy.

W grudniowe week-
endy w godzi-
nach 11.00-20.00 
w Centrum Jan-

ki zaparkują najprawdziwsze 
sanie Świętego Mikołaja. Każ-
dy, kto odwiedzi w tych dniach 
CH Janki będzie mógł zasiąść – 
wspólnie z Mikołajem – w sa-
niach, chwycić lejce i zrobić 
sobie pamiątkowe zdjęcie. Na 
pokład sań zapraszamy całe 
rodziny, a do dyspozycji go-
ści będą specjalne rekwizyty 
m.in. gogle lotnicze, mapa, wo-
rek prezentów, lejce czy czap-
ka Świętego Mikołaja, które 
pozwolą idealnie wczuć się 
w rolę pomocników Świętego 
Mikołaja. Sesję zdjęciową wy-
kona profesjonalny fotograf, 

a jej efekty będzie można za-
brać ze sobą do domu. Zdjęcia 
uczestników zabawy będą dru-
kowane na miejscu. Wydruko-
wane fotografie będzie można 

odebrać z wielkiej świątecznej 
tablicy. Każdy pozujący otrzy-
ma również w prezencie słod-
ki upominek.

„Z okazji nachodzących 
Świąt Bożego Narodzenia Cen-
trum Janki zaprasza wszyst-
kich klientów do udziału 

w gwiazdkowej sesji zdjęcio-
wej ze Świętym Mikołajem. Za-
chęcamy do odwiedzin naszego 
centrum handlowego w nad-
chodzące grudniowe weekendy” 

– mówi Anna Walerych, dyrek-
tor Centrum Janki.

Udział w wydarzeniu jest bez-
płatny. Święty Mikołaj odwie-
dzi Centrum Janki w dniach 
9-10 grudnia, 16-17 grudnia 
oraz 23 grudnia w godzinach  
11.00-20.00. [Mat. prasowe] 
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Zdjęcia uczestników zabawy będą 
drukowane na miejscu. Wydrukowane 
fotografie będzie można odebrać  
z wielkiej świątecznej tablicy. Każdy 
pozujący otrzyma również prezent.

W tym roku po raz pierwszy zimą 
rozbłyśnie Multimedialny Park Fontann. 
Zamiast tańczących strumieni wody, 
zobaczymy migoczące światła. 
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KOMUNIKAT W SPRAWIE 
ROZKŁADU JAZDY POCIĄGÓW

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, iż rozkład jazdy pociągów ważny od 
dnia 10.12.2017 r. nie ulegnie zmianie w odniesieniu do rozkładu jazdy obowiązują-
cego od dnia 11.12.2016 r.  Dodatkowo informujemy, że w następujące dni:
• 02.05.2018 r. (środa)
• 24.12.2018 r. (poniedziałek)

pociągi WKD będą kursowały wg organizacji ruchu, jak w soboty, niedziele i święta.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. 
ul. Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 

tel. 22 755 55 64, fax: 22 755 20 85,
e-mail: wkd@wkd.com.pl, www.wkd.com.pl

Reklama

P R O M O C J A

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

Wmurowanie kamienia węgielnego 
przedszkola w Otrębusach

G ości powitała Irena 
Tokarewicz-Roma-
nowska, dyrektor 
Przedszkola Samo-

rządowego w Otrębusach. 

W środę 6 grudnia 2017 roku został podpisany akt erekcyjny i wmurowany kamień węgielny 
pod budowę przedszkola, które powstanie obok Szkoły Podstawowej w Otrębusach przy ul. Piaseckiego. 

Prace już trwają, a budowa ma zakończyć się w drugiej połowie 2018 roku.  

W swoim przemówieniu bur-
mistrz Arkadiusz Kosiński 
podkreślił, jak bardzo waż-
na jest to inwestycja w gmi-
nie Brwinów i dla przedszkola 

w Otrębusach, które do tej 
pory dysponowała niewiel-
kim budynkiem. Na uro-
czystość przybyli m.in. byłe 
dyrektorki i emerytowane 
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nauczycielki przedszkola, 
władze oraz radni gminy 
Brwinów, sołtysi, dyrektorzy 
gminnych jednostek organi-
zacyjnych, komendant OSP 

w Brwinowie, przedstawiciele 
wykonawcy – firmy Rosa-Bud 
SA, projektant przedszkola
oraz inspektorzy nadzoru. 
Poświęcenia kamienia węgiel-

nego dokonał ks. Bolesław 
Bolek, proboszcz parafii NMP 
Matki Kościoła w Otrębu-
sach. Wartość inwestycji to 
6 281 064,30 zł.(PR)
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 ► Agencja Ochrony zatrudni 
do pracy na obiektach 
przemysłowych na terenie 
Pruszkowa i Sokołowa. 
Telefon 728-430-774 

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

 ► Firma produkcyjna w Grodzisku 
Mazowieckim zatrudni tokarza 
oraz operatora tokarki 
CNC. Telefon kontaktowy: 
604-052-359 

 ► Firma sprzątająca zatrudni do 
sprzątania na terenie obiektu 
Tesco Piastów al. Tysiąclecia 7,
wynagrodzenie płatne 
terminowo. Praca jako stała
 lub dodatkowa. Kontakt pan 
Roman 789-127-639 

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

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

Zatrudnię 2 osoby do 
pracy w lokalu astronomicznym 
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

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

 ► 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 

Auto-moto – sprzedam

 ► Fiat Seicento 900 1999 
przebieg 54 000, 
nieuszkodzony, akt. bad. tech. 
512-380-109 

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, 
prześwietlanie drzew 
owocowych; 512-380-109, 
(22) 758-16-65; 
agro-bio-ogrodnik@wp.pl 

 ► Drzewa, krzewy – ścianie, 
pielęgnacja. Usuwanie pni/karp 
frezarką. Tel.: 661-880-661 

 ► Elektryk 500-300-402 

 ► GRAFIKA, DTP, PROJEKTY 
602-512-385 

 ► Hydraulik, 535-872-455 

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, 
Sokołów/k. Janek 504-204-700 

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

 ► Przyjmę do pracy w sklepie 
spożywczo-mięsnym od zaraz. 
507-430-591. Pruszków 

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

Zakład kamieniarski 
w Milanówku zatrudni 
pracowników, praca całoroczna, 
dobre wynagrodzenie zależne 
od kwalifi kacji. 539-959-186 

 ► 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 

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
premie miesięczne

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)

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

KUPIĘ  
ZA GOTÓWKĘ!

Mieszkanie:
- do remontu
- zadłużoną

- z komornikiem
- inne problematyczne

Tel. 662-006-180

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

SPRZEDAM  
LUB WYNAJMĘ  

BUDYNKI  
I TEREN  

W GRUDOWIE  
(22) 729 59 14

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

PARTNER HANDLOWY

REKRUTACJA 
TRWA!!!
CENTRUM DYSTRYBUCJI MAKRO

MOSZNA-PARCELA K. PRUSZKOWA

DOŁĄCZ DO NAS NA STANOWISKO
PRACOWNIK CENTRUM DYSTRYBUCJI

  Jesteś gotowy do pracy w obszarach: Przyjęcie Towaru, 
Kompletacja, Wysyłka i Zwroty?

  Jesteś gotowy do pracy w różnych godzinach i dniach  tygodnia?

  Masz uprawnienia Operatora Wózka Widłowego lub jesteś 
gotowy je uzyskać?

 Jesteś gotowy do nauki i podnoszenia kwalifikacji? 

Przyjdź na spotkanie otwarte w dn. 12 grudnia br. w godz. 11:00-16:00 
do Hotelu M-4 w Żyrardowie, ul. 1-go Maja 37A (sala po lewej stronie od Recepcji).

Przyjdź na spotkanie otwarte w dn. 15 grudnia br. w godz. 11:00-16:00 
do Miejskiego Ośrodka Kultury KAMYK w Pruszkowie, 
ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńkiej 5 (sala nr 14).

DOŁĄCZ DO NAS !!!

Aplikuj już dziś na stronie www.makro.pl 

Zadzwoń pod numer 697 996 501

www.hirudoterapia-milanowek.pl

Centrum Leczenia
Pijawkami

 
Gabinet hirudoterapii  
Gołębiewska Urszula

Ul. Tadeusza Kościuszki 24
05-822 Milanówek
Tel. 533 830 980

 
Na co pomagają pijawki lecznicze?

• bóle stawów • rwa kulszowa
• migreny, wysoki choresterol, skutki menopauzy

• reumatyzm • nadciśnienie • zakrzepica żył 
• rany przewlekłe • i wiele innych…
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 ► Projektowanie grafi czne 

oraz skład DTP. 
Kontakt: 509-443-977, 
www.gdstudio.pl; 
marcin@gdstudio.pl

 ► 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 


