
Reklama

Znajdź mieszkanie 
na Targach w Pruszkowie

17-18 marca 2018
Hala Znicz, ul. Bohaterów Warszawy 4

targi.pruszkow.pl

Znajdź mieszkanie
ORGANIZATOR WSPÓŁORGANIZATOR

SPONSOR GŁÓWNY

PARTNERZY MEDIALNI

PARTNER
MOTORYZACYJNY

PARTNERZY

Targi Nieruchomości i Wnętrz już za tydzień!

P R U S Z K Ó W

ZASIĘG: POWIATY PRUSZKOWSKI, GRODZISKI9  M A R C A  2 01 8  ( N R  4 4 4 ) WWW.WPR24.PL

Tafla lodu spadła 
ze zjeżdżalni  4

P R U S Z K Ó W

Zaginął 
Jacek Pakuła  4

B I E G A N I E

Historyczne biegi 
w Piastowie  6

CZYTAJ WIĘCEJ NA STR. 2

Szukasz domu lub mieszkania? 
Nie możesz zdecydować się 
czy zamieszkać pod Warszawą? 
Przyjdź na targi w Pruszkowie 
i znajdź swoje wymarzone czte-
ry kąty! Swoją ofertę przed-
stawi blisko 40 wystawców. 
W jednym miejscu i czasie po-
równasz wszystkie lokaliza-
cje i ceny. Impreza odbędzie 
się 17 i 18 marca na Hali Znicz 
w Pruszkowie! 
Wstęp bezpłatny.
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Kameralna okolica, dogodny do-
jazd do Warszawy, parki, szkoły, 
liczne restauracje - tym cechuje 

się Pruszków, Grodzisk i okolice. 
To idealne miejsce do mieszkania, 
zarówno dla singli jak i rodzin 
z dziećmi. Dlatego warto poszu-
kać swojego miejsca właśnie tutaj.

swoją ofertę przedstawi blisko 
40 wystawców.

Pierwszego dnia odwiedzi nas 
prowadzący program „Usterka” 
oraz „Odlotowy Ogród” Dominik 
Strzelec. Drugiego dnia będzie 
można spróbować przekąsek 
przygotowanych przez fi nalistę 
Masterchefa Mariusza Szweda.

Nie martw się jeśli nie masz 
z kim zostawić dziecka. Panie 
z Przedszkola Tuptuś bezpłat-
nie zaopiekują się twoją pocie-
chą w naszym Klubiku. Każdy 
spragniony kawy czy ciastka zje 
coś smacznego w kawiarni Ma-
riusza Szweda.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Targi Nieruchomości i Wnętrz 
już za tydzień!

Wiosna zbliża się wielkimi krokami
R E G I O N

Nareszcie synoptycy 
mają dla nas dobre 
informacje, przynajmniej 
jeśli chodzi o temperatury. 
W weekend prognozuje 
się nawet do 10 stopni 
Celsjusza! Ale nie obejdzie 
się bez minusów... 

Z decydowana większość 
osób ma już dosyć zi-
my. Wpatrzeni w okna 
z tęsknotą wypatruje-

my cieplejszych dni. Trudno się 
przecież temu dziwić, bo jak dłu-
go musimy znosić ziąb i mroźne 
powietrze? Ale już wkrótce kre-
ski na termometrach powinny 

utrzymywać się na liczbach skła-
dających się z dwóch cyfr. 

W sobotę, czyli już jutro syn-
optycy z Instytutu Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej prognozują 

maksymalną temperaturę wyno-
szącą 8 stopni Celsjusza. Jednak 
w nocy może spaść do zera. Ale 
niedziela ma rozpocząć prawdzi-
wie ciepłe dni. Według prognoz 
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om słupki na termometrach poka-
żą w dzień 10 stopni Celsjusza, 
a w nocy minimalnie 5 stopni. 
W ciągu kolejnych kilkunastu 
dni temperatury będą rosnąć. 

W sobotę ciśnienie będzie 
utrzymywać się na poziomie 995 
hPa. W niedzielę i poniedziałek 
nieco spadnie, do wartości ok. 
980 hPa. Minusem zapowiada-
nym w zajawce będą przelotne 
opady deszczu i niestety brak 
słońca z uwagi na ciągłe zachmu-
rzenie. Jednak czy ten minus przy-
ćmiewa plus związany z wyższymi 
temperaturami? Naszym zdaniem, 
nie. Zwłaszcza, że już 20 marca po-
witamy pierwszy dzień astrono-
micznej wiosny! [SD]

Piąty przetarg na miasteczko ruchu unieważniony...
M I L A N Ó W E K

W lipcu minionego roku 
milanowski magistrat ogłosił 
przetarg na zaprojektowanie 
i wybudowanie miasteczka 
ruchu drogowego. Obiekt 
miał pojawić się przy 
Zespole Szkół Gminnych 
nr 3 w Milanówku. Jednak 
do tej pory nie udało się 
rozstrzygnąć żadnego z 
ogłoszonych dotychczas 
pięciu przetargów. Powód? 
Brak ofert. 

M i a s t e c z ko  r u-
chu drogowego 
to ciekawy pomysł 
i  jednocześnie 

potrzebny, bowiem edukacja dzieci 
w zakresie bezpieczeństwa w ru-
chu drogowym jest ważna. Zwłasz-
cza, że Milanówek i okolice są dość 
rozwinięte pod względem komu-
nikacyjnym. A w świecie zatłoczo-
nym przez samochody, usłanym 
czarnym asfaltem, przejściami 
dla pieszych i chodnikami warto 
umieć się poruszać. Niestety po-
mysł wybudowania miasteczka 
przy milanowskim zespole szkół 
stanął w miejscu i na tę chwilę nie 
zanosi się na zmiany. 

Każdy z pięciu przetargów 
został unieważniony. Znacząca 
większość przez brak ofert, bo 
tylko jedna wpłynęła, w trzecim 
z ogłoszonych postępowań, lecz 

ponad dwukrotnie przekraczała 
sumę jaką urząd zamierza prze-
znaczyć na tę inwestycję...

Co będzie dalej z tym pomy-
słem? – Rozeznałam się w róż-
nych gminach, które też takie 
rzeczy planują zrobić i nie tyl-
ko my mamy problem ze znale-
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om zieniem wykonawcy. Z punk-
tu widzenia zamówień publicz-
nych można byłoby zlecić zadanie 
z tzw. wolnej ręki, jednak wolała-
bym zachować procedurę prze-
targową, chociażby ze względu 
na korzystniejsze ceny. Zaczy-
namy rozmawiać z potencjal-
nymi wykonawcami i pytamy 
co stoi na przeszkodzie i co jest 
głównym powodem dla którego 
nie ma chętnych. Po rozeznaniu 
się, ewentualnie zmodyfi kujemy 
przetarg i rozdzielimy go na pro-
jekt i budowanie, ponieważ teraz 
jest to połączone, czyli w formie 
„zaprojektuj i buduj” – odpowia-
da Wiesława Kwiatkowska, bur-
mistrz Milanówka. [SD]

N A D A R Z Y N
4 marca mieszkańcy 
Nadarzyna wybrali 
nowego włodarza gminy. 
Do pojedynku o fotel 
wójta stanęli Dariusz 
Zwoliński (od lewej 
strony na zdjęciu) 
i Dariusz Nowak.

Wniedzielnych wy-
borach w Nada-
rzynie wzięło 
udział 6 156 miesz-

kańców, a to oznacza, że frek-

wencja wyniosła aż 58,76 proc. 
Dariusz Zwoliński otrzymał 
3791 głosów, a jego kontrkan-
dydat Dariusz Nowak zdobył 
ich 2272. W głosowaniu oddano 
91 nieważnych głosów. 

Przez najbliższe miesiące 
funkcję wójta gminy będzie 
sprawował Dariusz Zwoliński. 
Będzie to jednak bardzo krótka 
kadencja. Jesienią w całym kraju 
odbędą się wybory samorządo-
we. Czy w Nadarzynie również 
wygra wtedy Dariusz Zwoliń-
ski? Zobaczymy... [AZ]

Zwoliński wygrywa 
wybory w Nadarzynie

P R U S Z K Ó W
W pruszkowskim szpitalu 
na Wrzesinie przy al. Armii 
Krajowej 2/4 odbędą się 
darmowe warsztaty dla 
młodych mam. Będzie to 
pięć spotkań, a pierwsze 
z nich wystartuje 22 marca. 
Obowiązują zapisy. 

D wie kreski na teś-
cie ciążowym mo-
gą uszczęśliwić. Ba! 
Nawet uskrzydlić! 

Bywa jednak i tak, że ten wy-
nik potrafi  naprawdę zaskoczyć 
i wprawić w osłupienie: Jak to? 
Tuż po porodzie i już kolejna 
ciąża? A jednak i to się zdarza. 
Podczas warsztatów dowiecie 
się jak tego uniknąć.

– Na pewno jest to propozy-
cja dla kobiet, które chcą żyć 
zdrowo i ekologicznie. Chcą 
się dowiedzieć czegoś więcej 
na temat swojego organizmu, 
tego co się w nich dzieje. Na-
uczyć się współpracy z własną 
fi zjologią i naturą – mówi Ju-
styna Witkowska, prezes za-
rządu fundacji Pod Wspólnym 

Dachem. – Zajęcia będą pro-
wadzone w formie wykładów 
i warsztatów, tak by panie 
mogły się czegoś konkretne-
go nauczyć. Będzie się moż-
na na przykład dowiedzieć jak 
na możliwość zajścia w kolejną 
ciąże wpływa karmienie pier-
sią i co zmienia wprowadzenie 
do jadłospisu dziecka dodat-
kowych pokarmów czy napo-
jów – dodaje.

Wykłady poprowadzą lekarze, 
położne i instruktorzy. – Kła-
dziemy nacisk na to, by kobie-
ty na konkretnych przykładach 
mogły przećwiczyć różne wa-
rianty, tak żeby po tym szko-
leniu wyszły z dużą wiedzą na 
temat swojego organizmu. Za-
leży nam na tym, by znały swoje 
ciało i żeby potrafi ły ze swoim 
ciałem współpracować – pod-
kreśla szefowa fundacji Pod 
Wspólnym Dachem.

Wstęp bezpłatny! Ale... licz-
ba miejsc ograniczona. Zapi-
sy pod numerem telefonu 697 
218 088 Informacje i szczegóły 
na stronie www.podwspolnym-
dachem.org. [SD]

Jesteś po porodzie? Zapisz 
się na bezpłatne szkolenie!
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Organizator: Grupa WPR
Współorganizator: Miasto Pruszków 
Partner Motoryzacyjny: Carsed Seat 
Sponsor Główny: Bouygues Immobilier, Osiedle Enclave 
Partnerzy: Re Agency, Tup Tuś 
Partnerzy Medialni: Gazeta WPR, WPR24.pl, nieruchomosci.net, 
Extradom.pl, Rynek pierwotny, KRN, Tabelaofert.pl, Tel-kab, 
Obiektyw.info.

Targi nieruchomości orga-
nizujemy już 11 raz. Jako je-
dyni skupiamy deweloperów 
z powiatów pruszkowskiego 
i grodziskiego. Nasza impreza 
jest bezpłatna. Podczas tar-
gów swoją ofertę przedsta-
wią nie tylko deweloperzy, 
ale i banki czy firmy zajmu-
jące się wystrojem wnętrz. Na 
stoiskach samorządowych bę-
dzie można zobaczyć, jak dane 
miasto zamierza się rozwinąć 
w przyszłości. Dodatkową 
atrakcją będzie strefa bez-
płatnych porad kredytowych. 
Podczas najbliższej edycji 



0303
– Wszystko co ma swój początek, również ma swój koniec. Zbliża się wiosna i najwyższy czas zakończyć 
sezon łyżwiarski na lodowisku. W przyszłym roku mamy zamiar otworzyć w tym miejscu lodowisko, 
ale o nieco większych parametrach. Obiecuję, że w przyszłym roku będzie można skorzystać z tego 
typu rekreacji. Sezon lodowiskowy uważam za zamknięty – 7 marca powiedział Jan Starzyński, prezydent Pruszkowa podczas 
imprezy kończącej tegoroczną działalność lodowiska przy ul. Jasnej.
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Reklama

15 lat temu doszło do 
strzelaniny w Magdalence

W S P O M N I E N I A
Była to jedna z najbardziej 
dramatycznych 
akcji Biura Operacji 
Antyterrorystycznych. 
Zginęło dwóch 
funkcjonariuszy, 
a 17 zostało rannych.

W ydarzenia te ro-
zegrały się w Mag-
dalence w nocy 
z 5 na 6 marca 

2003 roku. Policjanci próbowa-
li zatrzymać wtedy dwóch prze-
stępców: Roberta Cieślaka i Igora 
Pikusa, członków gangu „Mutan-
tów” z Piastowa. Obaj byli zamie-
szani w zabójstwo policjanta, do 
którego doszło w 2002 r. w miej-
scowości Parole.

W trakcie szturmu na bu-
dynek okazało się, że posesja 
w Magdalence została zami-
nowana. Bomby pułapki wy-
buchły, gdy policjanci zbliżyli 
się do domu, w którym ukry-
wali się przestępcy. W trakcie 

akcji dwóch policjantów zginęło, 
a 17 zostało rannych. Nieru-
chomość spłonęła i częściowo 
zawaliła się. Bandyci zmar-
li w wyniku zatrucia czadem.

Cała akcja wywołała falę kry-
tyki. Opozycja chciała aby ów-
czesny szef MSWiA podał się do 
dymisji. Ponadto specjalna ko-
misja MSWiA uznała, że doszło 

do uchybień (m.in. nie przygo-
towano odpowiedniego zaple-
cza medycznego).

Funkcjonariusze Biura Ope-
racji Antyterrorystycznych KGP 
wspominali swoich poległych 
kolegów podczas uroczystego 
apelu pamięci, który odbył się 
w miejscu, gdzie przeprowadzo-
no szturm. [SD]
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Z D R O W I E
Herbatki ziołowe 
i różnego rodzaju napary 
z naturalnych roślin 
powracają do łask. 
Zadbajmy o własne 
zdrowie po zimie!

I ch regularne stosowa-
nie poprawia stan naszej 
skóry, włosów, paznok-
ci, oczyszcza całe ciało 

z toksyn. Po jakie zioła warto 
sięgnąć? Szczyty popularności 
święci obecnie Czystek, któ-
ry zbawiennie wpływa na nasz 
układ immunologiczny. Wzmac-
nia odporność, ma właściwości 
antybakteryjne, antywirusowe 
i antygrzybicze. Co ważne, mo-
gą go pić nawet dzieci i to już po 
ukończeniu 3 miesiąca życia. In-
ne cenne napary to te ze skrzypu 
(oczyszcza i poprawia trawienie), 
z tymianku (usprawnia trawie-
nie, koi nerwy), z liści truskaw-
ki (redukuje nadmiar kwasu 
moczowego), z czarnego bzu 
(oczyszcza), z dzikiej róży (zwal-
cza wolne rodniki), z pokrzywy 
(działa przeciwzapalnie). [Red.]

Ziołowe skarby

Pociąg, który pojawia się i znika
 Seweryn Dębiński  

KO L E J
Raz jest, a raz go nie ma. 
Mowa o pociągu 
o oznaczeniu EN95-01, 
który powinien poruszać 
się po torach Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej. Problem 
w tym, że ten pojazd 
elektryczny częściej stoi 
w serwisie niż na torach... 

P ociąg nazywany jest róż-
nie: „Perła”, „Gruszka”, 
„Mazovia”, „Lalunia” al-
bo „Prototyp”. I w isto-

cie jest prototypem. Bydgoskie 
zakłady Pesa wyprodukowały ją 
w jednym egzemplarzu specjal-
nie dla WKD. Miał być to pierwszy 
tak nowoczesny pojazd porusza-
jący się po torach tego przewoźni-
ka, ale choroby wieku dziecięcego 
szybko dały o sobie znać. 

Jak doszło do produkcji EN95? 
„Wukadka” od wielu lat eksploato-
wała lubiane składy serii EN94 (te 
kanciaste, które tak fajnie grza-
ły w zimę – przyp. red.). Nade-
szła potrzeba powiewu świeżości. 

Czy to najbardziej nieudany mo-
del pociągu jaki „wukadka” zaku-
piła? – Trudno jest ocenić pojazd 
względem innych typów użytko-
wanych na linii WKD zważywszy, 
że został on zbudowany według 
odmiennych założeń konstruk-
cyjnych i eksploatacyjnych. Ponad-
to poszczególne serie w zależności 
od daty dostaw dzieli okres czasu 
od 8 do 12 lat. Każda seria, w tym 
również jedyny reprezentant serii 
EN95, charakteryzuje się określo-
nymi zaletami i wadami, zarówno 
po stronie użytkownika (serwis, za-
plecze warsztatowe, prowadzący 
pojazdy maszyniści), jak i podróż-
nych – odpowiada Kulesza.

Niektórzy pasażerowie wątpią 
czy inwestycja była opłacalna... Ale 
przewoźnik uważa inaczej. – Zde-
cydowanie warto było inwestować 
w pojazd EN95-01. Pojazd stano-
wi środek trwały o dużej wartości 
i jest nieodzownym elementem 
fl oty WKD. Pomimo lepszych lub 
gorszych okresów w toku eks-
ploatacji tego pojazdu w żadnej 
mierze nie zakładaliśmy i nie za-
kładamy możliwości jego odsta-
wienia – podkreśla rzecznik WKD.

Dlatego w 2003 ogłoszono prze-
targ na dostanę jednego pociągu. 
Wybrano Pesę z ofertą 10,4 mln 
zł. W lipcu 2004 r. rozpoczęły się 
testy na torach WKD i niedługo 
później elektryczny zespół trak-
cyjny przekazano do normalne-
go użytkowania. 

Pociąg ten zasłynął ze swojej 
awaryjności. I jak już wspomina-
liśmy – raz był, raz go nie było. 
Dochodziło do przepaleń przewo-
dów, psuły się pantografy i sprę-
żarki, a w 2006 r. trafi ł do naprawy 
po zderzeniu z ciężarówką. Wrócił 
na wiosnę 2007 r. 

Ale na dobre zniknął z torów 
w kwietniu 2014 r. pociąg od-
dano do zakładów Pesy celem 

przeprowadzenia naprawy okreso-
wej wraz z modernizacją napięcia 
zasilania, na wartość 3000V z po-
przednich 600V. Trwało to dłużej 
niż produkcja całego pociągu... 
– Pojazd po zakończonej naprawie 
powrócił do WKD w marcu 2016 r. 
Od tego czasu znajduje się w regu-
larnej eksploatacji, z wyłączeniem 
usterek gwarancyjnych, które są 
usuwane przez serwis wykonawcy 
– powiedział nam Krzysztof Kule-
sza, rzecznik WKD. 

Zgadnijcie co się stało po kil-
ku godzinach pierwszego dnia 
pracy. Zepsuł się... Drzwi się nie 
domykały, a kasowniki i system 
informacji pasażerskiej prze-
stał działać.
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Trwają roboty budowlane na placu przy ul. Sienkiewicza w Pruszkowie. 
Powstaje tam czterokondygnacyjny parking naziemny, który będzie 
funkcjonował w systemie Parkuj i Jedź. Obiekt ma być gotowy na 
koniec września tego roku. [SD]  
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Praca wre!

Niektórzy z pewnością do dziś przecierają oczy ze zdumienia. Ale, tak... 
Trwa remont zabytkowego dworca w Pruszkowie! Zajrzeliśmy do 
wnętrza budynku, które zostało „oczyszczone” do gołych cegieł. [SD]  

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292
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W I A D O M O Ś C I04
Grodzisk dołączył do grona miast 
uczestniczących w ogólnopolskiej ak-
cji „Biegam Bo Lubię Nocą”. – „Biegam 
Bo Lubię Nocą” jest odpowiedzią na 
rosnącą liczbę biegających osób, któ-
re szukając możliwości treningu, bie-
gają po zapadnięciu zmroku. Pomysł 
zrodził się w ramach współpracy 

Fundacji Wychowanie Przez Sport 
oraz kultowej rozgłośni, Radiowej 
Trójki. Spotkania odbywają się w ple-
nerze i przybierają formułę miejskie-
go biegania po parkach i terenach 
zielonych – wyjaśnia Klub Sportowy 
Biegi Grodzisk Mazowiecki, organi-
zatorzy akcji. Biegacze spotykają się 

w sezonie jesienno-zimowym. Ma-
rzec jest ostatnim miesiącem, który 
pozwala biegać po zmroku o w mia-
rę wczesnej porze. Zbiórki odbywają 
się w każdy poniedziałek o godz. 20.00 
przy wejściu do Hali Sportowej Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Grodzisku Ma-
zowieckim przy ul. Westfala 3a. [Red.] 
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Tafla lodu spadła  
ze zjeżdżalni

 Seweryn Dębiński 

P R U S Z KÓ W
3 marca na basenie  
„Kapry” w Pruszkowie 
doszło do incydentu.  
Tafla lodu runęła na 
lądowisko zjeżdżalni 
rozbryzgując się na małe 
kawałki. Choć lód spadł  
na nieużywaną obecnie  
część basenu i na szczęście 
nikomu nic się nie stało,  
to jeden z naszych 
czytelników zauważa, że 
zdarzenie było bardzo 
niebezpieczne, a w pobliżu 
znajdowały się dzieci.

I nformacje o sprawie otrzy- 
maliśmy drogą mailową, 
na nasz adres kontakt 
@wpr24.pl. – Byłem świad- 

kiem zdarzenia na basenie 
„Kapry”, które miało miejsce 
o godzinie 16 w niedzielę. Tafle  
lodu zleciały z dużą prędkością 
i przeleciała na środek, obok 
dzieci. Kamery były ustawione 
na zjeżdżalnie więc można to 
sprawdzić. Była informacja, że 
zjeżdżalnie są nieczynne, ale by-
ły źle zabezpieczone. Tafle były 
znaczącej wielkości około pię-
ciu kilogramów, mogły spokoj-
nie połamać nogi, a nawet zabić. 
Obsługa basenu udała, że nic 
się nie stało, zamietli tafle lodu 
i wrzucili do zjeżdżalni nie za-
bezpieczając przed zagrożeniem, 

które mogło się powtórzyć. Pro-
szę o pilną reakcję i sprawdze-
nie danej sprawy – napisał do 
nas czytelnik Marcin.

Na terenie basenu zainsta-
lowano kamery monitoringu. 
Dlatego poprosiliśmy dyrekcję 
obiektu o opisanie zaistniałej 
sytuacji. – To było o godz. 16.05. 
Rzeczywiście z żółtej zjeżdżalni 
spadło trochę lodu. Jeden większy 
zsunął się po płycie basenu. Tafla 
rozbiła się o schody w lądowisku 
zjeżdżalni i mniejsze kawałki od-
leciały na około jeden metr. Jednak 
znaczna większość lodu została 
w lądowisku. W odległości około 
pięciu metrów znajdowały się trzy 
osoby. Ale poważnego zagrożenia 
tutaj nie było, ktoś musiałby znaj-
dować się w lądowisku zjeżdżal-
ni, żeby coś się stało, a przecież 

zjeżdżalnie są nieczynne – mówi 
Jacek Elżanowski, dyrektor ba-
senu „Kapry”. – Taka sytuacja się 
więcej nie powtórzy. Zabezpieczy-
my to tzw. zatyczkami. Pływalnia 
funkcjonuje 15 lat i pierwszy raz 
od tylu lat miał miejsce taki in-
cydent – dodaje. 

Czytelnik wskazał, że obsłu-
ga basenu „zamiotła” rozbity lód 
do lądowiska zjeżdżalni. Czy to 
odpowiednie działania w takich 
przypadkach? – Ratownicy do-
brze zrobili, że wrzucili lód do 
lądowiska zjeżdżalni. Nie moż-
na było tych kawałków zostawić 
na płycie basenu. W lądowisku 
lód rozpuścił się i nie stanowił 
zagrożenia. Ta woda jest czysta, 
nie było bakterii czy jakiegokol-
wiek zagrożenia sanitarnego  
– odpowiada Elżanowski.
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Zaginął Jacek Pakuła
P R U S Z K Ó W

Pruszkowska policja 
i bliscy od tygodnia 
poszukują Jacka Pakuły. 
Mężczyzna ostatni  
raz widziany był  
1 marca w Pruszkowie. 

Informacja o zaginięciu 
Jacka Pakuły pojawiła się 
w mediach społecznościo-
wych, gdzie podawana jest 

dalej przez mieszkańców na-
szego regionu. – Dnia 1 mar-
ca w Pruszkowie około godziny 
19.00 zaginął Jacek Pakuła. Wiek: 
52 lata. Wzrost: 180 cm. Włosy: 
długie. Znaki szczególne: złoty 

kolczyk w lewym uchu. Ostat-
ni raz widziany w okolicach He-
lenowskiej w Pruszkowie. Jeśli 
wiesz coś o losie Jacka, zadzwoń! 
Policja: 997. Fundacja ITAKA: 
801 24 70 70/22 654 70 70. Poli-
cja w Pruszkowie: 22 604 62 13 
– czytamy w poście. 

Poszukiwania mężczy-
zny potwierdza policja. – Tak, 
otrzymaliśmy zgłoszenie w spa-
wie zaginięcia Jacka Pakuły.  
Wszystkich, którzy mogą pomóc 
w ustaleniu, gdzie przebywa, pro- 
simy o kontakt – mówi podkom. 
Karolina Kańka, rzecznik praso- 
wy Komendy Powiatowej Poli- 
cji w Pruszkowie. [Red.]

Honorowanie biletów KM i WKD
K O L E J

Na czas zamknięcia toru 
nr 3 linii średnicowej 
podmiejskiej, czyli  
od 11 do 18 marca, 
wprowadzone zostanie 
wspólne honorowanie 
biletów KM i WKD. Będzie 
ono obowiązywało 
na odcinku Warszawa 
Zachodnia – Warszawa 
Śródmieście.

W związku z utrud-
nieniami, które 
według założeń 
mają trwać ty-

dzień, przewoźnicy zdecydowali 
się na wprowadzenie wzajemne-
go honorowania biletów. Dotyczy 
to jazdy w obu kierunkach i w po-
ciągach uruchamianych zarówno 
przez Koleje Mazowieckiego jak 
i Warszawską Kolej Dojazdową. 
Jednak pasażerowie muszą zwró-
cić uwagę, że honorowaniem ob-
jęto krótki odcinek trasy, a także 
pamiętać o pewnych zasadach.

Honorowane będą wszyst-
kie ważne bilety KM i WKD. 

Jeżeli podróżny będzie poru-
szał się pociągiem KM z nie-
ważnym lub nieskasowanym 
biletem jednorazowym WKD, 
windykacja należności z tytułu 
przejazdu pociągiem dokonywa-
na jest przez KM, na zasadach 
obowiązujących w KM. W ana-
logicznej sytuacji, gdy w po-
ciągach WKD będzie poruszał 
się pasażer z nieważnym bile-
tem KM, windykacja należności  
dokonywana będzie przez WKD.

O czym jeszcze powinni pa-
miętać pasażerowie? – Bilet 
jednorazowy WKD skasowany 

w pociągu WKD będzie ważny na 
dalszy przejazd pociągiem KM 
wyłącznie w strefie czasowej 
określonej na bilecie, pod wa-
runkiem zachowania czasu waż-
ności strefy czasowej zawartej 
na bilecie. Podróżny zamierza-
jący odbyć przejazd pociągiem 
KM, a posiadający nie skasowany 
bilet jednorazowy WKD, zobo-
wiązany będzie wejść do pociągu 
KM pierwszymi drzwiami (licząc 
od czoła pociągu) i zgłosić się 
do kierownika pociągu w celu 
zalegalizowania biletu – napi-
sano w komunikacie WKD. [SD]
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Mieszkanie Plus. Wielkie plany, 
czy wielki niewypał?

P R U S Z K Ó W
Zdjęli banery, zabrali 
sprzęt i zostawili pusty 
plac – firma KB Dom, 
która w Pruszkowie miała 
wybudować bloki w 
programie Mieszkanie Plus 
zeszła z placu budowy. 

B udowa rozpoczę-
ła się po cichu, bez 
większych fanfar 
i równie po cichu się 

zakończyła. Chodzi o rządo-
wy program Mieszkanie Plus, 
w ramach którego w Pruszko-
wie miało powstać 329 mieszkań. 

Za zaprojektowanie i wybu-
dowanie osiedla, które miało 
składać się z siedmiu cztero-
kondygnacyjnych budynków 
odpowiedzialna jest firma KB 
Dom, która wykonuje prace 
na zlecenie inwestora – fir-
my Europlan. Zgodnie z har-
monogramem osiedle miało 
być gotowe w 2019 r. Tymcza-
sem na terenie budowy uda-
ło się wykopać jedynie wielką 
dziurę w ziemi. To jednak nie 
wszystko, bo nie o opóźnienia 
w pracach tu chodzi. Z ogro- 

dzenia zniknęły banery, tabli-
ca informacyjna została zdjęta,  
a z terenu inwestycji wyjechał 
ciężki sprzęt – wykonawca 
zszedł z placu budowy.

Okazuje się, że firma KB Dom 
zrezygnowała z kontynuowania 
prac. Jak podaje portal murator-
plus.pl: – Odstąpienie od Umowy 
nastąpiło na skutek okoliczno-
ści leżących wyłącznie po stro-
nie Europlanu polegających na 
opóźnieniach w płatności na 
rzecz KB Dom – czytamy w ra-
porcie tej firmy, która wchodzi 

w skład notowanej na giełdzie 
Korporacji Budowlanej Dom, 
a ta – Grupy Polnord. 

Próbowaliśmy skontaktować 
się z Ministerstwem Inwestycji 
i Rozwoju, które z ramienia Rządu 
nadzoruje program Mieszkanie 
Plus. Chcieliśmy dowiedzieć się 
czy inwestycja będzie kontynu-
owana, a jeśli nie to jaki los czeka 
nieruchomość przy Waryńskie-
go. Na odpowiedzi z ministerstwa 
czekamy od prawie dwóch tygo-
dni. Gdy tylko je otrzymamy wró-
cimy do tematu. [AZ]
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Na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 
w Grodzisku Maz. ma powstać miej-
sce do aktywnego wypoczynku za-
równo dla dzieci, jak i dorosłych. 
Zaplanowano budowę boiska do 
badmintona i siatkówki, placu za-
baw, ścieżek pieszo-jezdnych oraz 
dodatkowe nasadzenia zieleni. Ale 

największą atrakcją zapewne będzie 
pumptrack, czyli tor z różnymi stop-
niami pochyłości, na których będą 
mogli jeździć użytkownicy rowerów, 
hulajnóg, deskorolek i rolek. Choć 
oferty złożone w przetargu przewyż-
szały zakładany kosztorys, to gmi-
na postanowiła dołożyć brakujące 

środki. W poniedziałek grodziscy wło-
darze podpisali umowę z fi rmą Sor-
ted z Piastowa. – Mimo umownego 
terminu wyznaczonego na koniec li-
stopada, wykonawca zapowiada za-
kończenie robót tuż po wakacjach 
– podkreśla grodziski urząd. Inwes-
tycja pochłonie 1,4 mln zł. [AZ] 

G R O D Z I S K  M A Z . 

Nowy teren rekreacyjny 
już po wakacjach?

mazowsze.waw.plmazowsze.waw.plmazowsze.waw.pl
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Uwaga - niebezpiecznie 
na drogach!

 Pruszków, al. Armii Krajowej. Przed przejściem dla pieszych zatrzymało 
się auto, za którym stanęło kolejne. W auta uderzył trzeci samochód. 
Sprawca miał ponad trzy promile alkoholu. Do zdarzenia doszło 3 marca.
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 Piastów, skrzyżowanie al. Krakowskiej i ul. Warszawskiej. Brak osób 
poszkodowanych. Do zdarzenia doszło 3 marca.
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 Opacz-Kolonia, ul. Szyszkowa. Zderzenie dwóch samochodów 
osobowych. Jedna osoba poszkodowana. Do zdarzenia doszło 3 marca.
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 Janki, Węzeł Janki Małe. Samochód osobowy uderzył w bariery 
energochłonne. Dwie osoby poszkodowane. Do zdarzenia doszło 4 marca.

Nowy sezon Pruszkowskiego 
Roweru Miejskiego w przygotowaniu
 Anna Zwolińska 

P R U S Z KÓ W
Mieszkańcy Pruszkowa 
już niedługo będą mogli 
ponownie korzystać 
z wypożyczalni miejskich 
rowerów. Przetarg na 
obsługę systemu jest 
już na ostatniej prostej.

P ilotaż Pruszkowskie-
go Roweru Miejskiego 
pokazał, że jednośla-
dy w Pruszkowie cie-

szą się dużym powodzeniem. 
Władze miasta postanowiły, że 
PRM w tym roku będzie funk-
cjonował już przez cały sezon. 
Wybór operatora jest już na 
ostatniej prostej. Do przetargu 
zgłosiła się tylko jedna fi rma – 
Nextbike. – Obecnie sprawdzamy 
złożoną ofertę. Jeśli nie będzie-
my mieli do niej zastrzeżeń to 
zapewne podpiszemy umowę. 
Niebawem przetarg zostanie 
rozstrzygnięty – poinformował 
nas Michał Landowski, wicepre-
zydent Pruszkowa.

Przypominamy, że w tym 
sezonie Pruszkowski Rower 
Miejski będzie działał na in-
nych zasadach, ale dla użyt-
kowników oznacza to same 
korzyści. PRM będzie kompaty-
bilny z systemami działającymi 
w Warszawie i Michałowicach. 
To oznacza, że rower wypo-
życzony w Pruszkowie będzie 
można odstawić na stacji w Re-
gułach czy Ursusie. Zmienią się 

pozostałe stacje będą, tak jak do-
tychczas, umieszczone na terenie 
powierzchni magazynowych MLP 
I i II (sponsoruje je MLP Group).

Co ciekawe miasto na orga-
nizację Pruszkowskiego Roweru 
Miejskiego zarezerwowało 800 
tys. zł. Tymczasem oferta złożo-
na przez fi rmę Nextbike opie-
wa na kwotę jedynie 264 tys. zł. 
Pozostaje pytanie na co prze-
znaczone zostaną „oszczędno-
ści” z przetargu? – Zastanowimy 
się jak wykorzystać te pienią-
dze. Nie wykluczamy zwiększe-
nia liczby stacji działających 
w ramach systemu – dodaje
Michał Landowski. 

również stawki za wypożycze-
nie jednośladu. Cennik będzie 
taki sam, jak ten obowiązujący 
w warszawskim Veturilo. 

To nie koniec nowości. Na tere-
nie Pruszkowa pojawią się nowe 
stacje. Do dyspozycji mieszkań-

ców zostanie oddanych osiem 
punktów do wypożyczeń. Utrzy-
mane zostaną punkty przy stacji 

WKD, w dzielnicy Gąsin, w Parku 
Mazowsze oraz w pobliżu Szkoły 
Podstawowej nr 2. W tym ostat-
nim przypadku stacja z rejonu 
studni wody oligoceńskiej zosta-
nie przeniesiona w rejon wejścia 
do szkoły od ul. Plantowej. Do-

datkowe wypożyczalnie poja-
wią się w dzielnicy Ostoja i przy 
Centrum Kultury i Sportu. Dwie 
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Na terenie Pruszkowa pojawią się 
nowe stacje. Do dyspozycji mieszkańców
zostanie oddanych osiem punktów 
do wypożyczeń 
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Topole rosnące wzdłuż ul. Poznańskiej 
w Pruszkowie wpisały się w krajobraz 
miasta. Kłopot w tym, że stare i po czę-
ści chore drzewa są dużym utrapie-
niem dla kierowców. Zwłaszcza  przy 
wietrznej pogodzie. Gałęzie oraz ko-
nary łamią się i spadają na jezdnie, a 
przy mocniejszym wietrze potrafią 

obalić się całe drzewa. Mazowiec-
ki Zarząd Dróg Wojewódzkich (za-
rządca ul. Poznańskiej) chce pozbyć 
się kłopotliwych topoli już od kilku 
lat. Teraz ma zielone światło na prze-
prowadzenie wycinki. – Otrzymali-
śmy decyzję na wycinkę 20 drzew. 
Chcieliśmy wyciąć więcej drzew, ale 

miasto nie wyraziło na to zgody – po- 
informowała nas Monika Burdon, 
rzecznik prasowy MZDW. – Najpraw-
dopodobniej wycinka rozpocznie się 
pod koniec bieżącego lub na początku 
przyszłego roku – dodała. Drogowcy 
zapewniają, że w miejscu wyciętych 
topoli pojawią się nowe drzewa. [AZ] 

P R U S Z K Ó W

Drzewa pójdą  
pod topór

Reklama

BIŻUTERIA
IDEALNA

na prez
ent

PRUSZKÓW
ul. Kraszewskiego 41

facebook.com/galeriastyle
tel. 600 924 925

Przed nami Grodziski Dzień Młodzieży
G R O D Z I S K  M A Z .

Będzie to druga edycja 
imprezy zorganizowanej  
z myślą o młodzieży  
z Grodziska Mazowieckiego. 
To dla nich organizatorzy 
przygotowali masę  
atrakcji. W programie  
m.in. gra historyczna  
z nagrodami, warsztaty 
sushi, pokaz iluzjonisty 
Macieja Pędy, czy  
spotkanie z twórcami 
kanału Matura To Bzdura. 

W minionym roku 
impreza cieszy-
ła się dobrą frek- 
wencją i patrząc 

na mnogość atrakcji, w tym ro-
ku nie będzie inaczej. Wydarzenie 
odbędzie się w Centrum Kultury 
przy ul. Spółdzielczej. Start już 
o godz. 12.00 warsztatami ani-
macji poklatkowej, spotkaniem 
„Jak zostać podóżnikiem”, gra-
mi bitewnymi i strategicznymi. 
Również o tej godzinie rozstawi 
się mobilne studio Radia Bogoria, 

a także będzie można porozma-
wiać o żeglarstwie z członkami 
klubu „Czysty Wiatr”. 

A już 15 minut później kolejne 
atrakcje – Warsztaty taneczne 
z Egurolla Dance Studio, poka-
zy i nauka makijażu, warsztaty 
z instruktorem muzyki Piotrem 
Gąssowskim oraz programowanie 
offline z Pracownią Orange z Ko-
zerek. I jeśli myślicie, że to ko-
niec, to grubo się mylicie... O godz. 
13.15 zacznie się spotkanie „Kobiety 
na trzech kontynentach”, a także 

P R U S Z K Ó W
Projekcja „The Square” 
była zaplanowana na  
27 stycznia. Niestety 
kłopoty ze sprzętem 
uniemożliwiły odtworzenie 
filmu. Pruszkowski 
Klub Filmowy ponownie 
zaprasza na „The Square”.

C o się odwlecze to nie 
uciecze. Powracamy 
z filmem nomino-
wanym do Oscara! 

Przez błąd czytnika musieliśmy 
przenieść projekcję ze stycz-
nia na marzec, ale tym razem 
się uda – informują organiza-
torzy pokazu. 

Komedia „The Square” zdo- 
była aż dwie złote palmy w Can- 
nes, sześć statuetek Europej-

skiej Akademii Filmowej i by-
ła nominowana do Złotego 
Globy w kategorii „Najlepszy  
film zagraniczny”.

Jaką historię opowiada ob-
raz wyreżyserowany przez Ru-
bena Östlunda? Oglądając film 
poznajemy Christiana dobrze 

sytuowanego dyrektora pre-
stiżowego muzeum sztuki 
nowoczesnej. Posada gwaran-
tuje mu wystawne życie – dba 
o córki, jeździ Teslą i poma-
ga potrzebującym. Christian 
to atrakcyjny mężczyzna, za 
którym ogląda się wiele ko-
biet. On niedawno się rozwiódł 
i chętnie nawiązuje przelot-
ne romanse. W oko wpada 
mu pewna młoda dziennikar-
ka z Ameryki, która może być 
jego nowym trofeum... Przed 
Christianem jest jeszcze jedno 
wyzwanie, to premiera nowej 
instalacji „The Square”, z którą 
wiąże ogromne nadzieje. Kło-
pot jednak w tym, że utrzyma-
nie starannie pielęgnowanego 
wizerunku okaże się być dla 
niego nie lada wyzwaniem...

Seans PKF odbędzie się 17 mar- 
ca o godz. 18.00 w Miejskim 
Ośrodku Kultury „Kamyk” przy 
ul. Miry Zimińskiej-Sygietyń-
skiej. Wstęp na projekcję jest  
bezpłatny. W trakcie seansu or-
ganizator zapewnia opiekę dla  
dzieci powyżej 4 roku życia. [SD]

„The Square” w Pruszkowskim 
Klubie Filmowym

Historyczne biegi  
w Piastowie

 Anna Zwolińska 

B I E G A N I E
Do Piastowa powraca  
Grand Prix Piastowskich 
Biegów Historycznych.  
Tym razem cykl będzie  
liczył nie pięć, a dziesięć 
imprez biegowych.

G rand Prix Piastow-
skich Biegów Histo-
rycznych to zawody 
biegowe, których ce-

lem jest nie tylko popularyzacja 
aktywnego spędzania czasu. To 
również sposób na zachęcenie 
uczestników do poznania waż-
nych wydarzeń historycznych. 
Sukces ubiegłorocznych biegów 
sprawił, że tegoroczny cykl został 
rozbudowany o dodatkowe biegi. 

W ramach Grand Prix odbędzie 
się 10 imprez biegowych, każda 
powiązana z wybranym wydarze-
niem historycznym. W ośmiu bie-
gach może wziąć udział każdy, bez 
względu na ograniczenia wiekowe. 
Powód? Ich dystans jest mniejszy 
niż 2 km, więc zarówno mali i du-
zi powinni być w stanie pokonać 

taką odległość. Dwie pozostałe 
imprezy, to już zawody dla nieco 
sprawniejszych biegaczy, bowiem 
do pokonania będą odpowiednio  
5 i 10 km. Dla najlepszych przewi-
dziane są nagrody, a dla wszystkich 
biegaczy niezależnie od wyni-
ku (wymagane jest ukończenie  
biegu) –  pamiątkowe medale. 

Najbliższa impreza odbędzie 
się już 11 marca i będzie to Bieg 
Żołnierzy Niezłomnych. Biega-
cze do pokonania będą mieli 
dystans 1963 m. Bieg wystartuje 
o godz. 11.00. Buro zawodów bę-
dzie czynne od godz. 9.00 a tere-
nie Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji przy al. Tysiąclecia 7.
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Oto kalendarz pozostałych biegów historycznych, które odbędą się w Piastowie: 
 Bieg Polskiego Państwa Podziemnego – 1945m – 25 marca, niedziela, godz. 11.00.
 Bieg Chrztu Polski – 966m – 15 kwietnia, niedziela, godz. 11.00.
 Bieg Konstytucji 3 Maja – 1791m – 2 maja, środa, godz. 11.00.
 Bieg Monte Cassino – 1944m – 20 maja, niedziela, godz. 11.00.
 Bieg Mazurka Dąbrowskiego – 1797m – 1 lipca, niedziela,godz. 11.00.
 Bieg Bitwy Warszawskiej 1920 – 1920m – 12 sierpnia, niedziela, godz. 11.00.
 Bieg Solidarności – 1980m – 2 września, niedziela, godz. 11.00.
 Bieg Pamięci Powstańczej Warszawy – 10000m – 7 października, niedziela, godz. 11.00.
 Bieg Niepodległości – 5000m – 11 listopada, niedziela, godz. 11.00. 

Przed Christianem jest jeszcze jedno 
wyzwanie, to premiera nowej instalacji 
„The Square”, z którą wiąże ogromne 
nadzieje. Kłopot jednak w tym, że 
utrzymanie starannie pielęgnowanego 
wizerunku okaże się być dla niego  
nie lada wyzwaniem...
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rozpoczną się warsztaty bębniar-
skie. Godzinę później będziecie 
mieli okazji poćwiczyć capoeirę. 
O 14.30 przygotowano warszta-
ty sushi, a o 15.10 wystąpi kapela 
folkowa Maćka Kierzkowskiego. 

Gwoździem programu będzie 
spotkanie z twórcami kanału 
Matura To Bzdura, który mo-
żecie oglądać na YouTubie oraz 
pokaz iluzjonisty Macieja Pędy. 
Ten punkt rozpocznie się o 15.30.

Impreza odbędzie się 17 mar-
ca. Wstęp wolny! [SD]
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Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
BiUletyn pRzyGotowywany i ReDaGowany pRzez URzĄD MieJski w GRoDziskU Mazowieckim. ReDakcJa WPR nie ponosi oDpowieDzialności za JeGo tReść.

ul. T. Kościuszki 32A, tel. 22 755 55 34;
www.grodzisk.pl  

 

O becnie powsta-
ją ścieżki w ulicach 
Traugutta, Naruto-
wicza, Świeżej i Po-

niatowskiego, które skomunikują 
północną stronę miasta i gminy 
ze stacją PKP. Dzięki ścieżkom 
wzdłuż ulic 3 Maja, Bratnia-
ka i 1 Maja, mieszkańcy osiedli 
Bairda, Jaśminowa i Kopernika 
bezpiecznie dojadą rowerem 
do centrum miasta. Zbudowana 
zostanie również ścieżka wzdłuż 
ul. Żyrardowskiej, która połączy 
Pl. Wolności ze ścieżką biegnącą 
przy ulicy Chełmońskiego oraz 
ścieżka przy ul. Bałtyckiej. W ra-
mach inwestycji gruntowny re-
mont, obejmujący poszerzenie 
i wymianę nawierzchni, przejdzie 
ścieżka wzdłuż ulicy Królewskiej. 
Nowo powstające ścieżki wraz 
z już istniejącymi (m.in.: przy ul. 
Nadarzyńskiej, Chełmońskiego, 
Radziejowickiej, Teligi) zapewnią 
bezpieczeństwo dzieciom, oso-
bom starszym i pozostałam użyt-
kownikom dróg.

Ścieżki rowerowe mają sens 
i są bezpieczne tylko wówczas, 
kiedy tworzą sieć, kiedy są ze so-
bą połączone tak, aby rowerzyści 
nie musieli co chwila zjeżdżać na 
ulicę lub na chodniki. Do takiej 
właśnie sytuacji dążymy w Gro-
dzisku Mazowieckim.

Z powodu wąskich pasów dro-
gowych wielu ulic, konieczna jest 
wycinka kolidujących drzew. Pro-
jekty ścieżek zostały tak przygo-
towane, aby zachować cenny 
drzewostan, a wyciąć głównie te 
egzemplarze, których stan zdro-
wotny był słaby, a także te wrasta-
jące korzeniami w sieć podziemnej 
infrastruktury. Warto też podkre-
ślić, że tam, gdzie było to możli-
we, drzewa zostały przesadzone 
w nowe miejsca – np. klony czer-
wonolistne z ul. 3 Maja na ul. Teligi, 
Nadarzyńską i nowy łącznik mię-
dzy ul. Daleką i Chełmońskiego.

Drzewa i zieleń są bardzo 
ważne dla funkcjonowania mia-
sta i zdrowia mieszkańców. Nie 
tylko zdobią, ale też oczyszczają 

Pełną parą idzie budowa ścieżek rowerowych w Grodzisku Mazowieckim. Inwestycja ta wymaga wycięcia 
kilkudziesięciu drzew. Nasuwa się pytanie: czy to jest rzeczywiście konieczne?

Wycinka pod kontrolą

powietrze. Dlatego Gmina reali-
zuje obecnie dwa projekty prze-
widujące rozwój terenów zieleni 
w mieście, na które pozyska-
ła ponad 10 mln dofi nasowania 

unijnego z Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko. W tym roku nowe 
nasadzenia pojawią się wzdłuż 23 
ulic i na 11 skwerach, na obszarze 

około 5 ha powstanie również 6 
nowych parków, i co najważniej-
sze: zostanie posadzonych pra-
wie 650 szt. drzew oraz ponad 
60 tys. krzewów.

Dzięki temu, bilans drzew ko-
niecznych do wycięcia i plano-
wanych do posadzanie wychodzi 
zdecydowanie na plus.

      
  

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

Uroczystość 
w Żółwinie

U roczyste otwarcie świe-
tlicy i rozpoczynającego
działalność Klubu Se-
nior+ odbyło się 26 lu-

tego br. Burmistrz gminy Brwinów 
Arkadiusz Kosiński oraz dyrek-
tor Środowiskowego Ośrodka Po-
mocy Społecznej Joanna Dzierzba 
opowiadali o idei utworzenia Klu-
bu Seniora oraz ludziach, którzy 
zaangażowali się w realizację in-
westycji. Ksiądz Wojciech Osial 
poświęcił pomieszczenia i wziął 
udział w przecinaniu wstęgi. Dy-
rektor ŚOPS wręczała podzię-
kowania, które otrzymali m.in. 
burmistrz Arkadiusz Kosiński, 
Jerzy Wysocki za starania o po-
zyskanie dotacji i włączenie świe-
tlicy do programu Senior+. Wiele 
serdecznych słów padło pod ad-
resem zastępcy burmistrza Sła-
womira Walendowskiego, który 
nadzorował inwestycję. 

Klub Senior+ oraz świetlica so-
cjoterapeutyczna prowadzone prze 
ŚOPS mieszczą się w OSP przy ul. 
Nadarzyńskiej 25 w Żółwinie. Część 
pomieszczeń strażnicy – sala oraz 
przyległe do niej pomieszczenia 

i sanitariaty – przeszła generalny 
remont oraz została wyposażona 
w sprzęty, które pozwolą funk-
cjonować w nowej przestrzeni za-
równo młodszym, jak i starszym 
użytkownikom. Zostało utworzo-
ne zaplecze kuchenne, salka klu-
bowa i łazienka przystosowana do 
osób niepełnosprawnych.

Klub Seniora jest otwarty dla 
mieszkańców w wieku ponad 60 lat 
z terenu całej gminy. Seniorzy mogą 
wspólnie spędzać czas, grając w gry 
planszowe, a także porozmawiać 
z innymi przy kawie i zawrzeć nowe 
znajomości. Mogą też wziąć udział 
w ciekawych imprezach i wydarze-
niach kulturalnych. Korzystający 
z Klubu mają szansę podzielić się 
z innymi swoimi doświadczeniami 

i wiedzą oraz zgłaszać własne po-
mysły na działalność placówki. Za-
jęcia odbywają się w poniedziałki, 
wtorki i czwartki (w godz. 10-13). 
Więcej informacji udzielają ko-
ordynatorki Anna Krężel i Elżbieta 
Dybińska, tel. 533 305 451.

Wykonawcą prac była firma 
Rosart z Warszawy, a koszt mo-
dernizacji wyniósł 296 903,06 zł. 
Dodatkowo gmina Brwinów zmo-
dernizowała przedsionek oraz 
dwie łazienki.

Klubu Seniora w Żółwinie zo-
stał dofi nansowany przez Ministra 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej w ramach Programu Wielolet-
niego „Senior+”. Gmina Brwinów 
otrzymała na ten cel 137 287,00 zł 
dotacji. (PR)

1 marca br. rozpoczęły działalność Klub Seniora+ oraz zmodernizowana 
świetlica socjoterapeutyczna ŚOPS przy OSP w Żółwinie.

BURMISTRZ GMINY BRWINÓW ZAPRASZA

MIEJSKA HALA SPORTOWA
MOCZYDŁOWSKIEGO 2 BRWINÓW

NOWOCZESNE KIERUNKI ROZWOJU EDUKACJI 
I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

PROGRAM KONFERENCJI

17 MARCA 2018

9.45 | 10.00
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
10.00 | 10.15
ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI
10.15 | 12.00
PSYCHOPEDAGOGIKA
ZASADY PRAWIDŁOWEJ KOMUNIKACJI Z DZIEĆMI, DOROSŁYMI I RODZICAMI
prof. dr hab. Tadeusz Huciński – pedagog, trener, teoretyk kultury fizycznej, 
psycholog sportu, wieloletni pracownik naukowy AWFiS w Katowicach, Gdańsku 
i Warszawie. Wykładowca Politechniki Koszalińskiej i Europejskiej Szkoły Wyższej 
w Sopocie. Występował na wielu konferencjach krajowych i międzynarodowych.

12.00 | 12.15
PRZERWA KAWOWA
12.15 | 14.00
NARZĘDZIA REALIZACJI SYSTEMOWEGO SZKOLENIA
DZIECI I MŁODZIEŻY W KOSZYKÓWCE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
mgr Tomasz Wilczewski – pedagog, wykładowca w programach Fundacji 
Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki: Mały Mistrz, Junior 
Sport, Lokalny Animator Sportu. Certyfikowany wykładowca światowego systemu 
badań zachowań Extended DISC. Autor materiałów metodycznych i dydaktycznych.

14.00 | 15.15
KOMPETENTNY COACH WIZJA NOWOCZESNEGO COACHA 
W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA POSTAW SPOŁECZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
prof. dr hab. Tadeusz Huciński

15.30
ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI 

z a p i s y  i  i n f o r m a c j e
2 2  7 2 9  3 4  1 5
hala@ok.brwinow.pl
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Ogłoszenia Zamów: 22 758 77 88
reklama@wprmedia.pl                

Pruszków
ul. Niecała 10/2
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502 777 764*

rekrutacjawa3@dpd.com.pl

• Gwarantowany obrót 6000 PLN netto**

Szukasz pracy?
Zostań Kurierem DPD

• Możliwość wynajmu auta na atrakcyjnych 
warunkach

• Ubranie na start za 1 zł

• Możliwość współpracy na umowę zlecenie

*Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora
**Na warunkach określonych w Regulaminie Programu„Gwarantowana 6” 
dostępnym w siedzibie i placówkach DPD Polska Sp. z o.o.
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Pruszków, ul. Kościuszki 8 paw. 3
Tel. 514 383 333, www.dabi.net.pl

PARTNER HANDLOWY

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego  
uprzejmie informuje,

że na urzędowej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej 
Starostwa Powiatowego w Pruszkowie został wywieszony wykaz 
nieruchomości Powiatu Pruszkowskiego przeznaczonych do zby-
cia w drodze darowizny na rzecz Gminy Miasta Piastowa oraz 
wykaz nieruchomości Powiatu Pruszkowskiego przeznaczonych 
do wynajęcia na rzecz Pruszkowskiego Stowarzyszenia Rodzin 
Abstynenckich „Socjus”.

KUPIĘ  
ZA GOTÓWKĘ!

Mieszkanie:
- do remontu
- zadłużoną

- z komornikiem
- inne problematyczne

Tel. 662-006-180

Zakład kamieniarski  
w Milanówku  

zatrudni pracowników,  
praca całoroczna,  

dobre wynagrodzenie 
zależne od kwalifikacji  
tel. 535 95 91 86

Praca Opiekun/ka Seniorów  
w Niemczech.

Gwarantowany transport,  
zakwaterowanie, wyżywienie  

na kontrakcie.
Bezpłatne kursy niemieckiego  

od podstaw w Warszawie!
Tel. 506 289 039

Zarząd Powiatu Grodziskiego
informuje, 

iż w dniach od 09.03.2018 r. do 30.03.2018 r. w siedzibie Staro-
stwa Powiatu Grodziskiego w Grodzisku Maz. przy ul. Kościusz-
ki 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 za-
mieszczony na stronie internetowej www.powiat-grodziski.pl.

BURMISTRZ GMINY BRWINÓW 
informuje,

iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brwinów przy 
ul. Grodziskiej 12 oraz na stronach internetowych: www.brwinow.pl, 
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brwinów - 
www.bip.brwinow.pl, zamieszczony został od dnia 9 marca 2018 roku 
na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 
Wszelkie informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komu-
nalnej  lub pod nr tel. 22 738 25 83.

 ► Agencja Ochrony zatrudni 
pracownika z umiejętnością 
obsługi komputerowego 
programu ważenia 
samochodów. Miejsce 
pracy–Ursus. System pracy 
– 24/48. Kontakt 609-567-382 

 ► Agencja Ochrony zatrudni 
do pracy na obiektach 
przemysłowych na terenie 
Pruszkowa, Konotopy 
i Sokołowa. 
Telefon: 728-430-774 

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

 ► Diagnosta samochodowy 
w Podstawowej Stacji Kontroli 
Pojazdów w Regułach 
k/Warszawy. Praca w 12 godz. 
systemie zmianowym, 
tel.: 794-794-999 

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

 ► Zatrudnię kasjera-
sprzedawcę 
z doświadczeniem do sklepu 
spożywczo-monopolowego 
w Pruszkowie 
tel.: 663-700-916 

 ► 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 kobietę do 
produkcji i pakowania 
w Pruszkowie. 
Tel.: 501-000-005, 
e-mail: info@tantus.pl 

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 

 ► Zatrudnię osobę 
z doświadczeniem na stoisko 
mięsne w sklepie spożywczo-
monopolowym w Pruszkowie 
tel.: 663-700-916 

Nieruchomości – sprzedam

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

 ► Dom w Regułach + garaż 30 m2 
+ działka 915 m. 
Tel.: 602-584-504 

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 

Auto-moto – kupię

 ► AUTO KAŻDE KUPIĘ 603-903-405 

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

Usługi

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505-076-331 

 ► Docieplanie Budynków 
795-969-696 

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

 ► Drzewa, krzewy, pielęgnacja, 
modelowanie, wycinka, 
zakładanie trawników, 
prześwietlanie drzew 
owocowych; 512-380-109, 
(22) 758-16-65; 
agro-bio-ogrodnik@wp.pl 

 ► Elektryk 500-300-402 

 ► Hydraulik, 535-872-455 

 ► Kuchnie lakierowane, kuchnie 
z płyt oraz szafy, pomiar, wycena, 
składanie mebli zakupionych 
w sklepach. 663-849-179 

Dam pracę

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

Lokal gastronomiczny 
zatrudni kierowcę z własnym 
samochodem na weekendy 
509-683-032 

 ► 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 

 ► Zatrudnię ekipy hydrauliczne 
do montażu instalacji 
sanitarnych (solary, 
pompy ciepła, kotłownie). 
Gwarantujemy szybką 
płatność. 697-780-030 

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

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

 ► Protezy zębowe 450 zł: 
508-357-334 

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 

Sprawdź nas!

POŻYCZKA

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

797-703-503
 wystarczy dowód osobisty
 gotówka w jeden dzień

nawet do

6 000 zł


