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– dokładnie po tylu miesiącach Krzysztof Radzik, dotychczasowy 
komendant pruszkowskiej komendy policji zakończył swoją 
służbę przechodząc na emeryturę.40

Piątek, 23 MARCA 2018

Ogromne korki na wiadukcie.  
Czy starostwo ma na nie pomysł?
 Seweryn Dębiński 

P R U S Z KÓ W
Kierowcom problem  
znany jest nie od dziś...  
Na wiadukcie w ciagu  
al. Armii Krajowej  
w Pruszkowie każdego  
dnia w godzinach szczytu 
tworzą się duże korki.  
W minionym roku pojawił 
się pomysł aby wprowadzić 
zakaz skrętu z Armii 
Krajowej w ul. Andrzeja, 
jednak nie spodobał się 
on mieszkańcom. Później 
temat nieco ucichł. Teraz 
pytamy: co dalej z tym 
problematycznym miejscem? 

W spomniany zakaz 
skrętu miał obo-
wiązywać między 
godz. 7 a 9 rano. 

Kierowcy zjeżdżający z wiaduktu 
nie mogliby skręcić w kierunku 
ul. Andrzeja. W ubiegłym roku ze 
zdaniem mieszkańców zapoznał 
się Urząd Miejski w Pruszkowie, 
mimo, że zarządcą drogi jest 
Starostwo Powiatowe w Prusz-
kowie. Ale wyniki ankiety były 
jednoznaczne. Pomysł nie zyskał 
aprobaty większej grupy. – Mi-
mo ankiety sprawa nie jest zała-
twiona, bowiem przejazd przez 
tą krzyżówkę należy poprawić. 
Będziemy występować do staro-
stwa, by zajęło się tym tematem. 
Inne rozwiązania jakie można 

wziąć tu pod uwagę to budowa 
małego ronda lub lekka przebu-
dowa wiaduktu tak, by stworzyć 
pas do skrętu w lewo – mówił 
w listopadzie 2017 r. Andrzej Ku-
rzela, wiceprezydent Pruszkowa.

Wówczas gdy przygotowy-
waliśmy materiał na ten temat, 
o zdanie spytaliśmy też staro-
stwo. Dowiedzieliśmy się, że 
w pierwszej kolejności zosta-
nie zlecone badanie natężenia 
ruchu. To miał być punkt wyj-
ściowy w stosunku do przyszłych 
zmian na skrzyżowaniu. Wraca-
my do tematu i ponownie pytamy 

o problematyczny układ drogo-
wy w rejonie wiaduktu. 

Okazuje się, że badanie natę-
żenia ruchu zostało wykonane. 
W pierwszej kolejności zostanie 
zmieniona praca sygnalizatorów. 
– Po przeprowadzeniu 30 stycz-
na tego roku pomiaru natężenia 
ruchu pojazdów na skrzyżowaniu  
al. Armii Krajowej z ul. Księcia 
Józefa i Andrzeja trwają obecnie 
ostatnie prace związane z przygoto-
waniem nowego oprogramowania 
dla sygnalizacji na skrzyżowaniu. 
Ta będzie wprowadzana i testowa-
na od najbliższego poniedziałku. 

G R O D Z I S K  M A Z .
Mieszkańcy Grodziska 
Mazowieckiego na 
uruchomienie bezpłatnych 
linii autobusowych  
muszą jeszcze poczekać. 
Gminie nie udało się 
znaleźć przewoźnika, 
który miałby  
obsługiwać kursy.

P omysł uruchomie-
nia bezpłatnych li-
nii autobusowych na 
terenie Grodziska po-

jawił się na przełomie roku. Po 
przeprowadzeniu sondy wśród 
mieszkańców urzędnicy z gro-
dziskiego magistratu przygo-
towali schematy dwóch linii 
autobusowych: BM, która ma 
kursować na szlaku Dworzec 
PKP – Adamowizna – Makówka – 
Dworzec PKP oraz BK, która ma 
obsługiwać kursy między Dwor-
cem PKP a Osiedlem Kopernika. 
Autobusy obu linii mają kurso-
wać w godz. 6.00 – 8.00 i 16.00  
– 19.00. Linia BM ma kursować 
co 15 minut, a BK co 10 min. 

W połowie lutego ruszyły po-
szukiwania przewoźnika, który 
miałby zająć się obsługą wspo-
mnianych linii. Autobusy na 
wytyczone szlaki miały wyje-
chać w marcu. Tak się jednak 
nie stało. Do przetargu na ob-
sługę zgłosiła się tylko jedna 
firma – PKS Grodzisk Mazo-
wiecki. Jednak cena jaką spółka 
zaproponowała (ponad 1 mln zł) 
okazała się zbyt wysoka. Prze-
targ unieważniono. 

Grodziski magistrat ponow-
nie ogłosił postępowanie. Na 
oferty przewoźników urząd 
czeka do 26 marca. Jeśli uda 
się wybrać wykonawcę, to jest 

Na bezpłatną komunikację 
trzeba poczekać

szansa, że autobusy na szlakach 
pojawią się najpóźniej na prze-
łomie kwietnia i maja. 

Linie BM i BK mają uspraw-
nić dojazd w rejon stacji PKP 
w Grodzisku na czas remon-
tu prowadzonego na podmiej-
skiej linii kolejowej między 
Grodziskiem Mazowieckim 
a Warszawą. Mieszkańcy nie 
powinni się jednak mocno 
przywiązywać do tych połą-
czeń, bowiem linie mają być 
obsługiwane tylko do końca 
roku. Dziś nie wiadomo jesz-
cze czy zostaną one utrzymane 
w kolejnych latach i czy nadal 
będą bezpłatne. [AZ]
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Ponadto tego samego dnia odbędą 
się również prace, w trakcie któ-
rych wydłużone zostaną czujniki 
pętli indukcyjnych, co w efekcie 
zapewni wydłużenie nadawania 
sygnału zielonego dla pojazdów 
jadących al. Armii Krajowej od  
ul. Lipowej w kierunku Pęcic i od-
wrotnie – mówi Mirosław Chmie-
lewski, członek zarządu powiatu 
pruszkowskiego. – W ciągu kil-
ku dni sprawdzimy jej pracę, 
działanie i rzeczywisty wpływ 
na poprawę płynności ruchu. 
Zgodnie z przyjętym harmo-
nogramem, jako element stałej 
organizacji ruchu nowe oprogra-
mowanie zacznie obowiązywać  
od piątku, 30 marca – dodaje. 

Ale niestety na większe inwe-
stycje w tym miejscu kierowcy 
na razie nie mogą liczyć... – Na 
obecnym etapie starostwo nie ma 
w planie przebudowy skrzyżo-
wania. Zanim podejmiemy de-
cyzję o tak dużej inwestycji w tak 
newralgicznym z komunikacyjne-
go punktu widzenia  skrzyżowa-
niu sprawdzamy inne możliwości 
poprawy jakości ruchu w tym 
miejscu. Wobec dyskusji na te-
mat problemów z ruchem na 
skrzyżowaniu w budżecie po-
wiatu pruszkowskiego na rok 
2018 zarezerwowaliśmy w mia-
rę swoich możliwości kwotę  
150 tys. zł na ewentualne działania 
na rzecz zaprojektowania prze-
budowy skrzyżowania – wyjaśnia 
Mirosław Chmielewski.

N A D A R Z Y N
To droga prowadząca m.in. 
z Pruszkowa do Nadarzyna. 
I w samym Nadarzynie 
ustawiono nową 
sygnalizację, która ma 
dyscyplinować kierowców. 
Problem w tym, że wielu 
z nich ją bagatelizuje. 
Dlaczego? Bo zdaniem 
kierowców światła  
migają bez ładu i składu. 

Otrzymaliśmy wiele 
wiadomości mailo-
wych oraz telefonów 
od czytelników, któ-

rym nie podobają się stosun-
kowo nowe sygnalizatory. – Od 
strony ronda przed światłami są 
ograniczenia prędkości do 40 
km/h, ale od strony Pruszkowa 
jest 50km/h. Sygnalizacja świetl-
na ma radar włączający czer-
wone światło po przekroczeniu 
prędkości. Radar jest ustawio-
ny na dwie strony, ale na jedną 
prędkość 40km/h. Kierow-
cy głupieją i denerwują się, bo 
światła przełączają się notorycz-
nie. Ustawienie sygnalizatorów 
traci sens... – napisał czytelnik. 

Z prośbą o wyjaśnienia 
w tej sprawie skontaktowali-
śmy się z zarządcą drogi, czy-
li Starostwem Powiatowym 
w Pruszkowie. Czy sygnaliza-
tory wystarczy wyregulować, 
czy jednak nie spełniają swo-
jej roli i powinny być zdemon-
towane? – Po państwa sygnale 
sytuację zgłosiliśmy niezwłocz-
nie firmie zajmującej się obsłu-
gą sygnalizacji. Odpowiadając na 
pytanie dotyczące ewentualne-
go demontażu. Nie, nie przewi-
dujemy demontażu sygnalizacji 
w tym miejscu z uwagi na po-
prawę bezpieczeństwa pieszych 
i kierowców jaką zapewnia – od-
powiada starosta Maksym Go-
łoś. –  System spełnia dwie role 
umożliwia bezpieczne przej-
ście przez drogę pieszym, i co 
nie mniej ważne, dyscyplinu-
je kierowców do jazdy zgodnie 
z przepisami – wyjaśnia. 

Jednocześnie starostwo przy-
pomina, że każdą problema-
tyczną sprawę zauważoną na 
ulicach zarządzanych przez po-
wiat pruszkowski można zgła-
szać pod numerami telefonów: 
602 393 644 lub 692 445 338. [SD]

Problem z sygnalizatorami 
na ul. Pruszkowskiej 
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W Park of Poland powstanie 
hotel z 240 pokojami!

R E G I O N
Global City Holdings 
oraz Hotel Professionals 
Management Group 
podpisały umowę 
na usługi doradztwa 
biznesowego na etapie 
realizacji inwestycji 
hotelowej i rozwoju 
projektu inwestycyjnego 
oraz na zarządzanie 
czterogwiazdkowym 
hotelem, który powstanie 
na terenie parku rozrywki 
Park of Poland we Wręczy 
pod Mszczonowem.

P ierwszy etap projek-
tu Park of Poland to 
Suntago Wodny Świat, 
który będzie najwięk-

szym parkiem wodnym w Euro-
pie Środkowo-Wschodniej. Jego 
budowa ruszyła w ubiegłym roku. 
Integralną częścią parku wod-
nego będzie czterogwiazdko-
wy hotel z około 240 pokojami 
i przestrzenią konferencyjną. 
Otwarcie hotelu planowane jest  
na IV kw. 2020 r.

Hotel Professionals Manage-
ment Group będzie świadczyło 
usługi doradztwa strategicznego 
na etapie projektowania i budo-
wy hotelu oraz będzie zarządza-
ło obiektem.

– W Polsce nie ma dziś projek-
tu, który byłby porównywalny do 
tego niezwykłego przedsięwzię-
cia. Dla naszego zespołu udział 
w nim to spełnienie marzeń – po-
wiedział Alex Kloszewski, partner 
zarządzający w Hotel Professio-
nals Management Group.

– Suntago Wodny Świat bę-
dzie idealnym miejscem na spę-
dzanie wolnego czasu w gronie 
rodziny i przyjaciół we wszyst-
kie dni tygodnia i przez cały 
rok. Będzie przyciągać gości nie 
tylko z całej Polski, ale również 
innych krajów Europy. Dlatego 
też integralną częścią naszego 
projektu jest hotel, który bę-
dzie spełnia najwyższe standar-
dy w zakresie wygody i obsługi 
gości. Hotel będzie również do-
godnym miejscem na organiza-
cję różnego rodzaju konferencji 
i spotkań – zapowiedział Idan 

Greidinger, prezes zarządu 
Park of Poland.

Park of Poland zlokalizo-
wany będzie między Warsza-
wą a Łodzią, we Wręczy pod 
Mszczonowem. Dojechać do 
niego będzie można autostra-
dą A2 i drogą ekspresową S8. 
Powierzchnia całej inwestycji 
wyniesie 400 hektarów, z cze-
go park wodny zajmie 20 hek-
tarów. Spółka GCH zamierza 
w ramach całego kompleksu wy-
budować park wodny Suntago 
Wodny Świat, parki tematycz-
ne, bungalowy, hotele, centrum 
konferencyjne i handlowe, biu-
rowce w stylu Doliny Krzemowej 
oraz apartamentowce.

Suntago Wodny Świat będzie 
pierwszym etapem komplek-
su Park of Poland. W obiekcie 
zaplanowano trzydzieści zjeż-
dżalni, łaźnie termalne, baseny 
mineralne, kompleks spa oraz 
ponad dziesięć różnego rodzaju 
saun. Otwarcie planowane jest 
na pierwszą połowę 2019 roku. 
W parku pracować będzie około 
600 osób. [Inf. pras.]
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– Nominacja nie jest słuszna, bowiem serwis Bryła nie ukazuje czytelnikom całego obiektu. Budynek 
ma charakter industrialny, nawiązujący do historii miasta związanej z metalurgią. Warto porównać 
sobie ten budynek z takimi obiektami jak Gdański Teatru Szekspirowskiego czy Międzynarodowego 
Centrum Kongresowego w Katowicach – wiceprezydent Pruszkowa Michał Landowski o nominacji Centrum Dziedzictwa Kulturowego 
do plebiscytu Makabryły 2017, w którym wybiera się najbardziej koszmarną architektonicznie budowlę w Polsce.
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Drogi, jak ruchome piaski 
 Anna Zwolińska 

R E G I O N
Wiosny wypatrują już 
chyba wszyscy. Kłopot 
w tym, że zmiana 
aury przynosi niemiłe 
niespodzianki. Wiele 
gruntowych dróg w naszym 
regionie zamieniło się 
w grząskie pułapki. Kłopot 
w tym, że tej sytuacji nie 
da się naprawić „od ręki”.

N ie ważne czy to Prusz-
ków, Michałowice, 
Milanówek czy Gro-
dzisk. Większość nie-

utwardzonych dróg w naszym 
regionie zamieniła się w... ba-
gno. Do naszej redakcji zgłosi-
ło się wielu czytelników, którzy 
mieli problemy z wydostaniem 
się z własnych domów. I to nie 
tylko samochodem, ale rów-
nież pieszo. – Nie może do 
nas dojechać karetka, straż 
miejska, listonosz czy odbiór 
śmieci. Dzieci nie mogą dojść 
do szkoły a my do pracy. To jest 

podwarszawska gmina – napi-
sała do nas Anna z Milanówka. 

Kolejna czytelniczka zadzwo-
niła do nas z ul. Jarzynowej 
w Pruszkowie. – To co tu się dzie-
je to jest jakiś dramat. Nie byłam 
w stanie przejechać samocho-
dem po tym błocie. Auto w końcu 
się zakopało. Musiałam wzywać 
pomoc. To jest jakaś paranoja 
– usłyszeliśmy w słuchawce. 

Podobne trudności pojawiły się 
w Grodzisku i Michałowicach. Na 
internetowych forach pojawiają 
się oferty od życzliwych sąsiadów, 
którzy mają samochody tereno-
we z wyciągarkami i mogą wycią-
gnąć innych z błotnistych opresji. 

W najtrudniejszej sytuacji 
znaleźli się jednak mieszkańcy 
wspomnianego Milanówka. Tu 
blisko 20 dróg przez kilka dni 
było zupełnie nieprzejezdnych. 
– Pogoda nie sprzyja rozpoczę-
ciu prac naprawczych, dlatego 
w tej sytuacji podjęłam działa-
nia zmierzające do zwiększenia 
bezpieczeństwa mieszkańców. 
Oznaczone zostały ulice nieprze-
jezdne, które dodatkowo są stale 

monitorowane przez służby po-
rządkowe. W sytuacji zagrożenia 
życia lub zdrowia dysponujemy 
sprzętem i służbami, które upo-
rają się z trudnymi warunkami 
panującymi na wskazanych dro-
gach. W sytuacjach wymagających 
interwencji proszę o kontakt ze 
Strażą Miejską, która w miarę po-
trzeby zadysponuję dodatkowe 
wsparcie – to fragment informa-
cji jaką Wiesława Kwiatkowska, 
burmistrz Milanówka zamieściła 

na stronie urzędu i swoim face-
bookowym profi lu.

Większość dróg została już 
wyrównana, ale mieszkańcy 
nie szują się usatysfakcjono-
wani. Powód? Drogi wyrówna-
no, ale tłuczeń pojawił się tylko 
w największych dziurach. Miesz-
kańcy liczyli na to, że drogi nie 
tylko zostaną wysypane kruszy-
wem na całej szerokości, ale rów-
nież utwardzone.

Zły stan dróg pojawia się wte-
dy gdy na zewnątrz mamy już 
dodatnie temperatury. Kłopot 
w tym, że woda w glebie rozma-
rza tylko w wierzchniej warstwie, 
a grunt na głębokości kilkudzie-
sięciu centymetrów nadal jest 
zmarznięty. Woda z wierzch-
niej warstwy nie może spłynąć 
głębiej. Tworzy się więc błoto, 
które utrudnia przejazd autem 
i przejście pieszo. Mieszkańcy 
muszą się więc przygotować na 
kolejne problemy z przejazdem. 
Bowiem najbliższe dni przyniosą 
dodatnią temperaturę, ale jesz-
cze nie na tyle wysoką, by roz-
grzać mocno grunt. 
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Kolejna odsłona utrudnień 
związanych z remontem 
wiaduktu kolejowego 
w centrum Brwinowa. 
W najbliższy weekend 
w tunelu pod torami 
PKP znów będzie 
obowiązywał ruch 
wahadłowy. Nocą 
przejazd przez przeprawę 
zostanie zamknięty.

P race na wiadukcie nad 
trasą nr 720 trwają od 
kilku tygodni. Miesz-
kańcy oraz kierow-

cy z Brwinowa, a także okolic 
na własnej skórze odczuli już 
i wprowadzenie ruchu waha-
dłowego i czasowe zamknięcie 
tunelu. Teraz czeka ich kolejny 
weekend z utrudnieniami.

Prace rozpoczną się w piątek 
o godz. 20. Wymieniany będzie 
drugi element wiaduktu pod to-
rami podmiejskimi. Operacja ma 
zakończyć się w poniedziałek, 
26 marca do godz. 4. – Jak in-
formuje wykonawca prac, fi rma 

Intercor, prace będą prowadzo-
ne z różnym natężeniem w ciągu 
dnia oraz godzinach wieczornych 
i nocnych. Na ten czas zostanie 
wprowadzona nowa organiza-
cja ruchu w tunelu – informuje 
brwinowski urząd gminy.

Od piątku wieczorem do po-
niedziałku rano tunel będzie 
zamykany w godzinach 20-
6 (w poniedziałek do 4 rano). 
Podczas całkowitego zamknię-
cia z przejścia w tunelu nie będą 
mogli korzystać piesi. Prowa-
dzone prace będą powodowały 
też konieczność wprowadzenia 
ruchu wahadłowego w godzi-
nach 6-20. [Red.]

Ruch wahadłowy i nocne 
zamknięcia tunelu

N A D A R Z Y N
Kamila Michalska 
wraca na stanowisko 
dyrektora Nadarzyńskiego 
Ośrodka Kultury. 
W miniony piątek 
została powołana 
na to stanowisko 
na kolejne cztery lata.

P rzypomnijmy. W sty-
czniu Michalska stra-
ciła stanowisko. Taką 
decyzję podjął komi-

sarz Dariusz Nowak. Decyzję 
uzasadniał w ten sposób: „Przy-
czyną odwołania jest ciężkie 
naruszanie podstawowych obo-
wiązków na zajmowanym sta-
nowisku i naruszenie przepisów 
prawa w związku z zajmowa-
nym stanowiskiem, polegające 
na wielokrotnym bezpodstaw-
nym odmawianiu udostępnie-
nia informacji”. 

Po marcowych wyborach 
nowym wójtem został Dariusz 
Zwoliński, który zapowiedział 
cofnięcie decyzji poprzedni-
ka, dotyczących między inny-
mi Kamili Michalskiej. Zgodnie 

z zapowiedziami Michalska na 
stanowisko wróciła 16 marca. 

– W styczniu komisarz Da-
riusz Nowak zwolnił Panią Ka-
milę Michalskiej ze stanowiska 
dyrektora NOK, co spotkało się 
z niezadowoleniem ze strony 
społeczności nadarzyńskiej. 
Wójt Gminy Nadarzyn Dariusz 
Zwoliński uznał tę decyzję za 
bezzasadną, a za priorytetowe 
przywrócenie Pani Kamili Mi-
chalskiej na stanowisko dyrek-
tora NOK – czytamy na stronie 
www.nadarzyn.pl. [AZ]

NOK z nowym-starym 
dyrektorem
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P R U S Z K Ó W
Mieszkańcy Pruszkowa 
z niecierpliwością czekają 
na wprowadzenie zmian 
na trasie autobusu linii 
ZW. Kłopot w tym, że 
nikt nie umie powiedzieć 
kiedy korekta zacznie  
obowiązywać.

M ieszańcy Pruszko-
wa od kilku mie-
sięcy czekają na 
przywrócenie li-

nii ZW na starą trasę. Dziś au-
tobusy kursują wyremontowaną 
ul. Warsztatową, wcześniej zaś 
jeździły ul. 3 Maja i ul. Długą. 
Na pierwotnej tasie autobusy 
zatrzymywały się częściej i ob-
sługiwały bardziej zaludnioną 
część miasta. 

Pod koniec stycznia ZTM in-
formował o planowanym wpro-
wadzeniu zmian i przywróceniu 
autobusów na starą trasę. – Pla-
nujemy zmianę trasy od 20 mar-
ca, czyli od nowego rozkładu 
kolejowego. Na terenie Prusz-
kowa linia pojedzie przez Długą 
i 3 Maja. Trasa na terenie Pia-
stowa jest jeszcze uzgadniana 

– poinformował nas wtedy Igor 
Krajnow, rzecznik prasowy ZTM. 

20 marca minął, a autobusy 
jak nie jeździły ul. Długą, tak nie 
jeżdżą. Dwa tygodnie temu kon-
taktowaliśmy się z ZTM, by uzy-
skać informacje o planowanych 
zmianach. – Zarząd Transportu 
Miejskiego przekazał samorzą-
dom propozycję zmian. Czeka-
my na potwierdzenie czy zgadzają 
się na proponowaną przez ZTM 

Zmiany na linii ZW w zawieszeniu

trasę linii ZW – to odpowiedź jaką 
uzyskaliśmy 7 marca od Wikto-
ra Paula z biura prasowego ZTM.

Po dwóch tygodniach ponow-
nie przesłaliśmy pytania do ZTM. 
– Nadal czekamy na ofi cjalne sta-
nowiska gmin w sprawie zmiany 
trasy linii ZW. Gdy tylko je otrzy-
mamy, będziemy mogli dalej pra-
cować nad zmianą. Wtedy też 
będę mógł udzielić odpowiedzi 
– poinformował Paul. 
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Dlaczego stanowiska są tak 
ważne? Okazuje się, że autobu-
sy linii ZW mają jeździć po zmie-
nionej trasie nie tylko na terenie 
Pruszkowa, ale również Piastowa. 
To właśnie ustalenia dotyczące 
nowego przebiegu trasy i kosz-
tów obsługi wydłużają procedurę. 
Cierpią na tym podróżni. 

Kiedy linia ZW wróci na ul. 3 Ma-
ja i Długą? Dziś na to pytanie nikt 
nie jest w stanie odpowiedzieć. [AZ]

– Nominacja nie jest słuszna, bowiem serwis Bryła nie ukazuje czytelnikom całego obiektu. Budynek 
ma charakter industrialny, nawiązujący do historii miasta związanej z metalurgią. Warto porównać 
sobie ten budynek z takimi obiektami jak Gdański Teatru Szekspirowskiego czy Międzynarodowego 
ma charakter industrialny, nawiązujący do historii miasta związanej z metalurgią. Warto porównać 
sobie ten budynek z takimi obiektami jak Gdański Teatru Szekspirowskiego czy Międzynarodowego 
ma charakter industrialny, nawiązujący do historii miasta związanej z metalurgią. Warto porównać 

– wiceprezydent Pruszkowa Michał Landowski o nominacji Centrum Dziedzictwa Kulturowego 

03030303030303
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W środowe (21 marca) przedpołu-
dnie w budynku przy ul. Słowackie-
go 4 w Piastowie znaleziono zwłoki 
młodego mężczyzny z ranami głowy. 
Na miejscu oględziny prowadzili poli-
cja, prokurator oraz lekarz specjalista 
z zakresu medycyny sądowej. – W pią-
tek zostanie przeprowadzona sekcja 

zwłok 38-latka. Następnie prokurator 
podejmie decyzje o dalszych krokach  
– mówi nam Łukasz Łapczyński, rzecz-
nik prasowy Prokuratury Okręgowej  
w Warszawie. Obecnie prokuratura 
analizuje zeznania świadków i ustala 
przebieg zdarzenia. – Dwie osoby zosta-
ły zatrzymane – dodaje Łapczyński. Czy  

w Piastowie doszło do zabójstwa? To 
ustali śledztwo. Chcieliśmy dowie-
dzieć się jakiego typu obrażenia odniósł 
38-latek. Prokuratorzy jednak nie chcą 
zdradzać szczegółów. – Jedyne co mogę 
powiedzieć to to, że mężczyzna miał ob-
rażenia głowy. Jest za wcześnie by mówić 
o szczegółach – ucina Łapczyński. [AZ] 
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Kierowcy nie patrzą na znaki,  
a straż miejska wlepia mandaty
 Anna Zwolińska 

P R U S Z KÓ W
Na ulicy Komorowskiej  
w Pruszkowie na odcinku  
do al. Armii Krajowej do  
ul. Pogodnej pojawiły  
się znaki zakazu 
zatrzymywania się.  
Kierowcy zaś jak parkowali, 
tak parkują. Posypały się 
więc mandaty.

N ie było zapowiedzi, 
nie było ostrzeżeń. 
Z dnia na dzień na 
ul. Komorowskiej 

w Pruszkowie ustawiono znaki 
zakazu zatrzymywania się. Żeby 
było „weselej” nową organizację 
ruchu wprowadzono w piątek, 
czyli dzień w którym przy ul. Ko- 
morowskiej odbywa się targ. 

Skąd pomysł na ustawienie 
takiego oznakowania w rejonie 
targowiska? Z tym pytaniem 
zwróciliśmy się do zarząd-
cy drogi, czyli pruszkowskiego 
starostwa powiatowego. – Nowa  
organizacja ruchu została wpro-
wadzona na wniosek miesz- 
kańców ul. Komorowskiej – po- 
wiedział nam Krzysztof Bukow-
ski ze starostwa powiatowego 
w Pruszkowie.

Sprawdziliśmy ilu kierowców 
zostało ukaranych za parkowa-
nie mimo zakazu. – Od początku 
wprowadzenia nowej organizacji 
ruchu ze znakami B36 podjęliśmy 

by zrobić zakupy na targowi-
sku. Wielu z nich jeździ na pa-
mięć i nie zwraca uwagi na nowe 
znaki – dodaje. 

Okazuje się, że od momen-
tu ustawienia znaków zakazu-
jących zatrzymywania się na  
ul. Komorowskiej problemy prze-
niosły się na inne ulice. – Mieli-
śmy już sygnały od mieszkańców 
ul. Niklowej dotyczące niewła-
ściwego parkowania na ich ulicy 
– mówi nam komendant prusz-
kowskiej straży miejskiej.
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91 interwencji. Wystawiliśmy  
17 mandatów karnych, pouczy-
liśmy 32 kierowców. W pozo-
stałych 42 przypadkach toczą 
się postępowania wyjaśniają-
ce – powiedział nam Włodzi- 
mierz Majchrzak, komendant 
Straży Miejskiej w Pruszkowie. 

Strażnicy miejscy podkreślają, 
że kontrole prowadzą na bieżą-
co. Nie ma jednak możliwości, by 
patrol monitorował to jak parku-
ją kierowcy na ul. Komorowskiej 
przez całą dobę. – Mieszkańcy 

mogą wezwać nas do nieprawi-
dłowo parkujących kierowców. 
My zaś mamy obowiązek pod-
jęcia takiej interwencji. Zdajemy 
sobie sprawę, że strażnicy bę-
dą oskarżania o to, że wlepiają 
mandaty celowo. My jednak wy-
konujemy swoje obowiązki – za-
znacza Majchrzak.

Komendant straży miejskiej 
podkreśla, że funkcjonariusze 
starają się informować kierow-
ców o zmianach. – Mieszkań-
cy przyjeżdżają w te okolice, 

R A S Z Y N
Do tragicznego wypadku 
doszło 19 marca przed 
godz. 15 w al. Krakowskiej 
w Raszynie. W wyniku 
zderzeniu trzech pojazdów 
na miejscu zginął jeden  
z kierowców, a trzy osoby 
trafiły do szpitala. 

Na skrzyżowaniu alei 
Krakowskiej i ulicy 
Godebskiego volks-
wagen polo zderzył 

się z golfem. W wyniku siły 
uderzenia golf „wylądował” na 

peugeocie czekającym na wy-
jazd w stronę Janek. Niestety 
kierowa polo poniósł śmierć na 
miejscu. Pasażerka tego pojaz-
du oraz kierowcy golfa i peuge-
ota trafili do szpitala. 

Śmierć na drodze w Raszynie

Okoliczności i przyczyny wy-
padku będą wyjaśniane przez 
prokuraturę i policję. – Poli-
cjanci  proszą wszystkie oso-
by, które były świadkami tego 
zdarzenia o kontakt osobisty 

Samochód dostawczy uderzył w bariery ochronne i wywrócił się 
na bok. Pojazd blokował dwa pasy ruchu w kierunku Warszawy. 
Do zdarzenia doszło 20 marca, na rozwidleniu al. Krakowskiej  
i al. Katowickiej w Jankach. Brak osób poszkodowanych. [SD]  
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Uwaga! Niebezpiecznie  
na drogach!

Nietrzeźwy kierowca volkswagena podróżując ul. Królewską 
w Milanówku uderzył w słup energetyczny. Droga przez kilka 
godzin była zablokowana w obu kierunkach, ponieważ słup 
„zawisł” nad drogą. Nikomu nic się nie stało. Do zdarzenia doszło 
16 marca. [SD]  
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Również 20 marca doszło do zderzenia dwóch pojazdów w miej-
scowości Opacz-Kolonia, na drodze szybkiego ruchu. Brak osób 
poszkodowanych. [SD]  
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przy ul. Kraszewskiego 8 lub 
telefoniczny całodobowo z dy-
żurnym jednostki 22 758 60 81 
do 85 oraz tel. 997. Informacje 
można również przekazywać 
mailowo pod adres: komen-
dat.pruszkow@ksp.policja.
gov.pl – podaje podkom. Ka-
rolina Kańka, rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej  
Policji w Pruszkowie.

Policjanci po raz kolej-
ny apelują do wszystkich kie- 
rowców o szczególną ostroż- 
ność i rozwagę. [SD]
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Policjanci z pruszkowskiej komen-
dy ustalili, że 26 letni mieszkaniec 
może w swoim mieszkaniu trzymać 
narkotyki. Informacja potwierdziła 
się. W trakcie kontroli mieszkania 
26-latek oddał mundurowym susz 
roślinny. Mężczyzna liczył, że w tym 
momencie policjanci przerwą swoją 

pracę. Jednak mocno się przeli-
czył... Policjanci oprócz otrzyma-
nej od 26-latka porcji marihuany 
znaleźli również jego pomysłową 
skrytkę. Chodzi o piłkę, w której 
mężczyzna chował środki odurza-
jące. Okazało się, że w środku by-
ła kolejna porcja suszu. – 26-latek 

usłyszał zarzut posiadania środ-
ków odurzających, do którego się 
przyznał i dobrowolnie poddał ka-
rze. Za to przestępstwo ustawa  
o przeciwdziałaniu narkomanii 
przewiduje karę do 3 lat pozba-
wienia wolności – informuje pod-
kom. Karolina Kańka. [AZ] 

P I A S T Ó W

Marihuanę schował  
w... piłce

Komendant policji odszedł 
na emeryturę

P R U S Z K Ó W
Krzysztof Radzik, 
komendant pruszkowskiej 
komendy policji zakończył 
swoją służbę przechodząc 
na emeryturę. 

Stanowisko komendan-
ta Krzysztof Radzik peł-
nił przez 40 miesięcy. 
Wcześniej stał na czele 

Komisariatu Kolejowego Policji 
w Warszawie. Pracował również 
na Komisariacie Policji Me-
tra Warszawskiego i w wydzia-
le dochodzeniowym jednostki 
w Otwocku. W 2007 r. został od-
znaczony srebrnym krzyżem 

zasługi przez prezydenta Le-
cha Kaczyńskiego.

Wczoraj opuścił mury prusz-
kowskiej komendy. – Dziękujemy 
za to, że wszyscy mieszkańcy Po-
wiatu mogli podczas Pana służ-
by czuć się bezpieczniej co było 
widać nie tylko w statystykach, 
ale i w słowach i postawach. 
Dziękuję za to, szczególnie, że 
wiem iż często było to okupione 
ogromem pracy ponad wymiar 
i często kosztem życia rodzin-
nego. To ogromne poświęcenie, 
które widzieliśmy i ogromnie 
doceniamy – napisał na face-
booku Maksym Gołoś, starosta  
powiatu pruszkowskiego. [Red.]

Nadarzyn to moja mała ojczyzna 
W Y W I A D

Jakie plany na przyszłość ma 
nowy wójt w związku z rozwo-
jem gminy?
Przede wszystkim stawiamy na 
inwestycje drogowe, czyli to co 
obiecywałem w kampanii wybor-
czej. Przygotowujemy się do dru-
giego etapu wykonywania dróg 
w destrukcie. Chcemy go po-
zyskać w większej ilości z trasy 
katowickiej. Trwają rozmowy 
z firmą na ten temat. To wyso-
kiej klasy destrukt i możemy go 
pozyskać trochę taniej niż po ce-
nie rynkowej. Mam nadzieję, że 
wszystkie obiecane drogi w okre-
sie wyborczym uda się nam zre-
alizować do jesieni. To jest nasz 
główny cel i w tym kierunku idą 
wszystkie działania.

Z pewnością gmina ma też inne 
cele niż drogi.
Oczywiście. Trwają inwestycje 
związane z oświatą, czyli przy-
stosowaniem szkół do reformy, 
w tym rozbudowa szkół podsta-
wowych w Nadarzynie i Młocho-
wie. Jest duża szansa, że prace 
zakończą się do czerwca lub lip-
ca. Budujemy jeszcze salę gim-
nastyczną w Kostowcu. Ponadto 
podejmujemy działania w za-
kresie terenów zielonych, tutaj 
głównie myślę o „Pastewniku” 
i Walendowie. Rozpoczęliśmy 
rozmowy z firmami, trwają przy-
gotowania do rozpoczęcia prac.

A czy pojawią się zupełnie no-
we pomysły?
Mam nadzieję, że uda się otwo-
rzyć nowe inwestycje, m.in. bu-
dowę parkingu „Parkuj i Jedź”. 
Powstanie on pomiędzy siedzi-
bą gminy a przedsiębiorstwem 
komunalnym. To będzie cen-
trum przesiadkowe. Chcemy 
wyprowadzić ruch autobusowy 

z rynku, a w przyszłości stwo-
rzyć sieć połączeń „busikowych”, 
które dowoziłyby mieszkańców 
do tego centrum przesiadkowe-
go, skąd autobusami MZK byliby 
dowożeni szybkimi kursami do 
Warszawy, Pruszkowa, Brwino-
wa czy Grodziska. Chcielibyśmy 
też zagospodarować tereny zie-
lone w Starej Wsi i Strzeniówce. 
Mowa o małej architekturze, czyli 
placach zabaw dla dzieci, altan-
kach rekreacyjnych, pomostach 
dla wędkarzy itd.

Porozmawiajmy o samym urzę-
dzie. Co się w nim zmieni pod-
czas panowania nowego wójta?
Przymierzamy się do działań 
ulepszających prace urzędu. Za-
cząłem od stworzenia dobrego 
wydziału prawnego w urzędzie 
gminy. Chodzi o to, żeby urzęd-
nicy mieli dostęp do prawników. 
Do tej pory, z doświadczenia jako 
dyrektor GOS-u, wiem, że bywa-
ło z tym różnie. Do dyspozycji był 
o jeden prawnik, trzy razy w ty-
godniu i czasami z prostymi rze-
czami czekało się zbyt długo... 
Chcemy polepszyć jakość pra-
cy i przyspieszyć pewne działa-
nia prawne urzędu np. związane 
z przejmowaniem dróg.

Czyli obejdzie się bez więk-
szych rewolucji?
To są dopiero dwa tygodnie 
mojego rządzenia, więc dopie-
ro rozeznaję się w działaniach 
urzędu. To nie jest taka prosta 
sprawa wejść i w tak krótkim 
czasie wyrobić sobie zdanie jak 
pracują poszczególne referaty. 
Tym bardziej, że urząd w ostat-
nich trzech miesiącach znajdo-
wał się w bardzo trudnej sytuacji, 
ponieważ w grudniu zmarł wójt 
i urzędem tak naprawdę musie-
li kierować  urzędnicy. Później 

kierował komisarz, który nie ży-
czył sobie formalnego przekaza-
nia dokumentów ani formalnego 
przekazania urzędu. Następnie 
pewni urzędnicy zostali zwol-
nieni. W marcu kolejna zmiana 
władz, przyszedł nowo wybrany 
wójt, czyli ja. Tym razem znowu 
nie doszło do przekazania bieżą-
cych spraw w urzędzie.

Wyszło na jaw wiele dziwnych 
historii jak np. zamieszanie 
z gminną stroną facebookową...
Tak, wiele takich historii różnych 
na pograniczu sensacji, a może 
nawet momentami Burleski. 
W związku z tym to wszystko 

nie sprzyjało wizerunkowi urzędu 
gminy. Było dużo informacji, któ-
re wypłynęły nieformalnie i to na 
pewno spokojnej pracy nie słu-
ży. Myślę, że powoli ta normal-
ność wraca.

Nie uważa Pan, że na razie wy-
grał bitwę, a wojna o „stołek”  
toczy się dalej?
Ja bym nie chciał, żeby oceniano 
moją pracę przez pryzmat dzia-
łań nie związanych z administro-
waniem gminy. Czyli toczeniem 
politycznej walki. Od razu mó-
wiłem, że nie jestem politykiem, 
ani nie czuję się politykiem, tylko 
społecznikiem. W związku z tym 

Wywiad z Dariuszem Zwolińskim, wójtem gminy Nadarzyn. Rozmawia Seweryn Dębiński.
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i nie podchodzę do tego na zasa-
dzie, że wygrałem bitwę i toczę 
kolejne. Obowiązkiem wójta jest 
dobrze kierować gminą i przede 
wszystkim realizować działania 
w kierunku realizacji potrzeb 
mieszkańców. Myślę, że po trzech 
ostatnich miesiącach gmina na 
to zasługuje żeby wreszcie się 
nią zająć.

Kto zostanie wicewójtem?
Trwają rozmowy. Dziś nie chcę 
zdradzać nazwiska. 

Pojawiły się zmiany w stylu spra-
wowania władzy w porównaniu 
do poprzednika. Np. założył Pan 
stronę na facebooku. Chce Pan 
być bliżej ludzi?
Dużo osób chce poznać nowego 
wójta, dlatego często pozostaję 
po godzinach. W każdej chwili 
można zadzwonić do kancela-
rii umówić się w wolnym ter-
minie i nie koniecznie musi to 
być w poniedziałek w godzinach 
przyjęć. Po świętach organizuję 
cykl spotkań w poszczególnych 
sołectwach. Oczywiście pewną 
nowością jest strona facebooko-
wa i powiem szczerze, że staram 
się prowadzić ją na bieżąco. Uwa-
żam, że to jest bardzo ważne żeby 
komunikować się z ludźmi rów-
nież poprzez tę formę medialną. 
Mam też nadzieję, że przed inwe-
stycjami drogowymi uda mi się 
spotkać z mieszkańcami poszcze-
gólnych ulic. Najważniejszy jest 
dialog. Słuchając drugiej osoby 
można najwięcej się dowiedzieć.

Czym jest dla Pana Nadarzyn?
Zdecydowanie to moja mała oj-
czyzna. Ja przyszedłem tutaj 28 
lat temu i już wtedy poczułem, 
że to jest moje miejsce na zie-
mi. Chociaż... mój teść wygląda-
jąc przez okno zawsze mówił, że 

u nas nawet ptaki wolniej lata-
ją (śmiech).

Czyli będzie chciał Pan zostać na 
obecnym stanowisku jak najdłu-
żej? A wkrótce wybory...
Jeżeli będę miał jakiekolwiek 
wątpliwości, że nie podołam to 
na pewno nie wystartuję na je-
sieni. Trzeba będzie sobie od-
powiedzieć po kilku miesiącach 
sprawowania urzędu czy jest 
wszystko dobrze, czy są pomy-
sły i chęć oraz możliwości do 
realizacji zadań. Ale wstępnie 
zakładam, że wystartuję w wy-
borach. Mam plany na kolejne 
pięć lat, na tę chwilę dalej nie 
patrzę w przyszłość.

A co jest Pana marzeniem? Co 
takie nowy wójt pragnąłby stwo-
rzyć w Nadarzynie?
Chciałbym, aby w Nadarzynie 
pojawiła się większa liczba or-
ganizacji społecznych. To jest 
pierwszy krok do stworzenia spo-
łeczeństwa obywatelskiego. Na 
dzień dzisiejszy mamy trzy sto-
warzyszenia, jeśli dobrze liczę,  
tj. rada seniorów, GLKS i stowa-
rzyszenie „Szlakiem Tęczy”. Bar-
dzo bym chciał żeby w gminie 
pojawiały się osoby, które two-
rzyłyby tego typu organizacje.

Fajną sprawą byłoby też, gdyby 
udało się w ciągu pięciu kolejnych 
lat wybudować centrum rekre-
acyjne, czyli takie miejsce gdzie 
moglibyśmy przenieść rehabilita-
cje z ZOZ-u, która obecnie ma nie 
najlepsze warunki bazowe i stwo-
rzyć bardzo fajny ośrodek reha-
bilitacyjny oraz ośrodek rekreacji 
ruchowej dla mieszkańców, czy-
li squash, ścianka wspinaczkowa, 
dobra siłownia, sale fitness. Mo-
glibyśmy to wybudować w okoli-
cach obecnej siedziby Gminnego 
Ośrodka Sportu.
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Znamy kolejnego najemcę Nowej Stacji
P R U S Z K Ó W

Do grona najemców  
centrum handlowo- 
-rozrywkowego Nowa Stacja 
dołączyła kolejna firma. 
W pruszkowskiej galerii 
handlowej powstającej  
przy ul. Sienkiewicza  
znajdzie się sklep  
firmy Deichmann.

N owa Stacja to jedno 
z najbardziej wyczeki-
wanych miejsc w Prusz- 

kowie. Galeria powstaje w rejo-
nie ulic Staszica, Sienkiewicza 
i Stalowej. Znajdzie się w niej 
blisko 120 punktów usługo-
wych i handlowych. Galeria 
ma być gotowa w drugiej po-
łowie 2018 r. Lista najemców 

stale się wydłuża. W ostatnich 
dniach do listy najemców do-
łączyła firma Deichmann, która 

•  Multikino,
•  H&M,
•  KFC,
•  Jysk,
•  Carrefour,
•  CCC,
•  RTV Euro AGD,

•  Vision Express,
•  Orange,
•  Play,
•  Fitness Zdrofit,
•  Sala Zabaw Fikołki,
•  Czas na Herbatę,
•  Uczy i Bawi,

•  TUI,
•  Swiss,
•  YES,
•  Empik,
•  Deichmann, 
•  Pizza Hut
•  Martes Sport

W Nowej Stacji znajdziemy takie sklepy i punkty jak:

w swojej ofercie posiada obuwie 
oraz akcesoria takie jak torebki, 
portfele, paski czy czapki. [AZ]
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Warszawska Kolej Dojazdowa znowu 
deklasuje swoich rywali pod wzglę-
dem punktualności przejazdów. 
– Wskaźnik osiągnięty przez WKD 
w ciągu IV kwartału 2017 r. były 
ponadto najwyższy w porównaniu 
z pozostałymi trzema kwartałami 
tego roku. Rozpatrując uśredniony 

poziom wskaźnika punktualno-
ści w skali całego 2017 r. na pod-
stawie danych dla poszczególnych 
kwartałów, Warszawska Kolej Do-
jazdowa również okazała się prze-
woźnikiem najpunktualniejszym 
w kraju, osiągając poziom 99,58 proc. 
– czytamy w komunikacie WKD. 

Jak to udało się osiągnąć? „Wukadka” 
wyjaśnia, że to dzięki niskiej usterko-
wości taboru kolejowego, jak również 
prowadzeniu przewozów kolejowych 
na całkowicie wydzielonej linii kole-
jowej, niezależnej od innych operato-
rów oraz nie wykorzystywanej przez
innych przewoźników. [SD] 

K O L E J 

„Wukadka” nie 
ma sobie równych

CDK z niechlubną nominacją
 Anna Zwolińska 

P R U S Z KÓ W 
Budynek Centrum 
Dziedzictwa Kulturowego 
w Pruszkowie otrzymał 
nominację do... Makabryły 
2017. To plebiscyt 
prezentujący „grzechy” 
polskiej architektury.

M akabryła to plebi-
scyt organizowany 
od 11 lat. Jak pod-
kreśla organizator 

– Każda edycja jest inna, każda bu-
dzi dużo emocji. Plebiscyt „łamie” 
zasadę w myśl której o gustach się 
nie dyskutuje. Nominacje do na-
grody przesyłają czytelnicy portalu 
bryla.pl. Z nadesłanych zgłoszeń 
portal wybiera 10, a czytelnicy 
mogą sami wybrać zwycięzcę. 
Głosy w tej edycji można odda-
wać do 25 marca. Dzień później 
poznamy zwycięzcę.

Wśród 10 nominowanych zna-
lazł się również budynek Cen-
trum Dziedzictwa Kulturowego 
w Pruszkowie. – Chociaż obiekt 
pełni słuszne i potrzebne funkcje, 
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bryła Centrum Dziedzictwa Kul-
turowego rozczarowuje. Budy-
nek jest ciężki i nie dopasowany 
do kontekstu miejsca. Brutalnie 
„rozpanoszył” się obok ruchli-
wego skrzyżowania. Czarna, 
monolityczna konstrukcja zdo-
minowała otaczającą przestrzeń 
– czytamy w opisie zamieszczo-
nym na portalu bryla.pl.

Jak do tej nominacji odno-
szą się pruszkowscy włodarze? 
O komentarz poprosiliśmy wi-
ceprezydenta Pruszkowa Michała 
Landowskiego. – Nominacja nie 
jest słuszna, bowiem serwis Bryła 
nie  ukazuje czytelnikom całego 
obiektu. Budynek ma charakter 
industrialny, nawiązujący do hi-
storii miasta związanej z meta-
lurgią. Warto porównać sobie 
ten budynek z takimi obiektami 
jak Gdański Teatr Szekspirow-
ski czy Międzynarodowe Cen-
trum Kongresowe w Katowicach 
– mówi nam Landowski. – Warto 
pamiętać, że i sam plebiscyt nie 
do końca jest miarodajny. W po-
przednich edycjach nominację 
otrzymał m.in. gmach Telewizji 
Polskiej w Warszawie – dodaje. 

Informacje z Powiatu Pruszkowskiego
Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Pruszków, ul. Drzymały 30, tel. +48 22 738-14-00
www.powiat.pruszkow.pl, facebook.com/powiatpruszkowski

T ematem Kongresu by-
ła współpraca Powiatu 
Pruszkowskiego z klu-
bami sportowymi oraz 

stworzenie Programu Rozwoju 
Sportu Szkolnego na terenie Po-
wiatu. „Dzisiejsze spotkanie ma 
otworzyć dyskusję o tym, jak zor-
ganizować życie sportowe w Po-
wiecie Pruszkowskim. Oczywiście 
nie zaczynamy od zera – bardzo 
dużo jest w sporcie robione. Cho-
dzi tylko o to, żebyśmy się zasta-
nowili, w jaki sposób można to 
skoordynować i wypracować mo-
del, który jeszcze efektywniej za-
procentuje na naszym terenie” 
– powiedział Starosta Maksym 
Gołoś w swoim wystąpieniu.

Ważną propozycją złożoną 
na Kongresie jest powołanie fo-
rum dialogu klubów sportowych. 
Łukasz Borkowski – Dyrektor 

Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych i Sportowych w Pruszkowie, 
ale też  prezes klubu pływackiego 
UKS Kapry-Armexim zapropo-
nował podczas spotkania: „Za-
praszam przedstawicieli klubów 
do stworzenia Powiatowej Rady 
Sportu lub Unii Klubów Powiatu 
Pruszkowskiego, w ramach któ-
rej będziemy wspólnie pracować, 
wpływać na politykę sportową 

W poniedziałek 19 marca 2018 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie spotkało 
się ponad trzydziestu przedstawicieli szkół, gmin, organizacji, stowarzyszeń oraz 

trenerów i członków klubów sportowych. Podczas Kongresu pojawił się m.in. pomysł 
stworzenia Powiatowej Rady Sportu. Podpisano także umowę o współpracy pomiędzy 

Powiatem Pruszkowskim, Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Sportowych oraz 
Wyższą Szkołą Kultury Fizycznej i Turystyki.

Kongres Sportu Powiatu 
Pruszkowskiego

Ważna informacja dla 
mieszkańców Pruszkowa. 
Od 25 marca 2018 roku 
wprowadzona zostanie 
czasowa organizacja 
ruchu w związku 
z I etapem przebudowy
ul. Sienkiewicza.

O rganizacja ruchu 
przewiduje czę-
ściowe zamknięcie 
ul. Sienkiewicza 

na odcinku od ulicy Staszica 
(na wysokości wjazdu do Ko-
mendy Powiatowej Straży Po-
żarnej) do ulicy Stalowej. Na 

ulicy zostanie wprowadzony 
ruch jednokierunkowy w kie-
runku Dworca PKP. Pracami 
objęty będzie również chod-
nik, dlatego na czas ich pro-
wadzenia wykonane zostanie 
utwardzenie wzdłuż drogi dla 
zapewnienia ruchu pieszych. 
Ruch samochodowy od strony 
dworca PKP zostanie skiero-
wany na ulicę Stalową, któ-
ra na czas objazdu również 
będzie drogą jednokierun-
kową. O zmianach podczas 
II etapu prac poinformuje-
my wraz ze zbliżającą się datą 
ich rozpoczęcia.

Zmiana organizacji 
ruchu na ul. Sienkiewicza 

(od 25 marca 2018)

w gminach i realizować swoje po-
mysły”. Taki system współpracy 
miałby również pomóc w stara-
niach o zewnętrzne środki na do-
fi nansowanie sportu.

Podczas Kongresu swo-
je wystąpienie miała również 
Rektor Prof. Wyższej Szkoły 
Kultury Fizycznej i Turystyki 
dr Ewa Strupińska-Thor. Pa-
ni Rektor, Starosta Maksym 

Gołoś i Dyrektor Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Sporto-
wych Łukasz Borkowski podpi-
sali także umowę o współpracy, 
dzięki której w szkole przy Go-
mulińskiego będą prowadzić 
zajęcia wykładowcy Wyższej 
Szkoły Kultury Fizycznej i Tu-
rystyki. Instytucje mają również 
współpracować przy organizacji 
turniejów sportowych.
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Szkolenia 
dla trenerów 
i nauczycieli

14 kwietnia (począ-
tek o godz. 9.00)
warsztaty meto-

dyczne w zakresie nauczania 
badmintona w szkołach po-
prowadzi dr Dariusz Nowic-
ki – wykładowca warszawskiej 
AWF, koordynator programu 
Shuttle Time w Polskim Związ-
ku Badmintona. Program 

Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie organizuje 
konferencje i warsztaty pod hasłem „Nowoczesne kierunki 
rozwoju edukacji i aktywności fi zycznej”. 14 kwietnia 
tematem przewodnim będzie badminton.

Festiwal Otwarte Ogrody w Brwinowie
Spotkanie informacyjne w sprawie Festiwalu, 
planowanego na 16-17 czerwca, odbędzie się w piątek 
6 kwietnia, o godz. 18.00 w siedzibie Gminnego 
Ośrodka Kultury OKej (ul. Wilsona 2).

warsztatów przewiduje trzy 
godziny teorii i praktyki. 

Pierwsze warsztaty od-
były się 17 marca. Wśród te-
matów znalazły się: psycho-
pedagogika – zasady prawi-
dłowej komunikacji z dzieć-
mi, dorosłymi, rodzicami; 
narzędzia realizacji syste-
mowego szkolenia dzieci 

i młodzieży w koszykówce; 
wizja nowoczesnego coacha 
w procesie kształtowania 
postaw społecznych dzie-
ci i młodzieży.

Konferencje odbywają się 
w miejskiej hali sportowej przy 
ul. Moczydłowskiego 2. Zapisy 
i informacje: tel. 22 729 34 15, 
mail: hala@ok.brwinow.pl. (PR)

P R O M O C J A
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Grand Prix Piastowskich Biegów Hi-
storycznych to zawody biegowe, któ-
rych celem jest nie tylko popularyzacja 
aktywnego spędzania czasu. To rów-
nież sposób na zachęcenie uczestników 
do poznania ważnych wydarzeń histo-
rycznych. Sukces ubiegłorocznych bie-
gów sprawił, że tegoroczny cykl został 

rozbudowany o dodatkowe biegi. W ra-
mach Grand Prix odbędzie się 10 im-
prez biegowych, każda powiązana  
z wybranym wydarzeniem historycz- 
nym. W ośmiu biegach może wziąć 
udział każdy, bez względu na ogra-
niczenia wiekowe. Najbliższa impre-
za odbędzie się 25 marca i będzie to 

Bieg Polskiego Państwa Podziemne-
go. Biegacze do pokonania będą mie-
li dystans 1945 m. Bieg wystartuje  
o godz. 11.00. Buro zawodów będzie 
czynne od godz. 9.00 a terenie Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy  
al. Tysiąclecia 7. Kolejny bieg już 15 kwiet- 
nia (Bieg Chrztu Polski – 966m). [AZ] 

B I E G

Historyczne biegi  
w Piastowie

T E N I S  S T O Ł O W Y 
23 marca (piątek)  
o godz. 18.00 Bogoria 
podejmie we własnej hali 
zespół Morlin Ostróda, 
spotkanie to zostanie 
rozegrane awansem  
w ramach 18. kolejki Lotto  
Superligi. Początkowo  
to spotkanie miało  
zostać rozegrane  
14 kwietnia.

J ak do tej pory drużyna z Gro-
dziska doskonale weszła 
w 2018 rok, odnosząc pięć 
kolejnych zwycięstw ligo-

wych. Dzięki tym wygranym 
podopieczni trenera Tomasza 
Redzimskiego przesunęli się po-
zycję wicelidera w tabeli Lotto 
Superligi. Ewentualne zwycię-
stwo przeciwko ekipie z Ostródy 
pozwoli po raz pierwszy w tym 
sezonie znaleźć się na cze-
le tabeli Superligi. Do spotka-
nia z ekipą z Warmii grodziscy 
tenisiści przystąpią w opty-
malnym składzie z Pavlem Si-
ruckiem, Hanem Chuanxi, 

Danielem Górakiem oraz Mi-
chałem Bańkoszem.

Zespół Morlin w 16. kolej-
kach Lotto Superligi zgroma-
dził jak do tej pory 18 punktów 
i zajmuje 10. pozycję w tabe-
li. Mimo, że drużyna Tomasza 
Krzeszewskiego (jest również 
trenerem reprezentacji Polski) 
walczy o utrzymanie w lidze, to 
w swoim składzie ma napraw-
dę mocnych i niebezpiecznych 
zawodników. Liderem drużyny 
jest mający Chińskie korzenie, 
a reprezentujący Kanadę Zhen 

Mecz tenisa stołowego. Bogoria 
podejmie Morlin Ostróda

Wang. Oprócz niego składzie 
Morlin znajdują się Dima Pro-
kopcov oraz Bartosz Such.

Wszyscy kibice są zaproszeni 
23 marca na godzinę 18.00 do Ha-
li Sportowej przy ulicy Westfala 
3a w Grodzisku Mazowieckim, 
by wspomóc grodziską drużynę 
gorącym dopingiem i pomóc im 
w odniesieniu kolejnego ligowego 
zwycięstwa. Oprócz tenisa sto-
łowego na światowym poziomie 
nie zabraknie również wystę-
pów artystycznych oraz konkur- 
sów z nagrodami. [Inf. pras.]

R E G I O N
Już w najbliższy  
weekend na błoniach  
PGE Narodowego  
w Warszawie będzie można 
spróbować najlepszych  
dań serwowanych  
z food trucków. Szykuje 
się huczne i smaczne 
rozpoczęcie sezonu.

F oodtrucki, czyli mo-
bilne bary powróciły 
do łask kilka lat te-
mu. Kiedyś kojarzyły 

się w wyłącznie z zapiekanka-
mi, teraz serwują dania z niemal 
każdego zakątka świata. Obecnie 
trudno wyobrazić sobie impre-
zy plenerowe bez możliwości 
przekąszenia czegoś napraw-
dę dobrego z foodtrucka. „Żar-
cie na kółkach” króluje więc od 
wczesnej wiosny do późnej je-
sieni. Nie inaczej będzie zapew-
ne w tym sezonie.

A rozpocznie się on już w naj- 
bliższy weekend. – Wiosna czai 
się za rogiem, więc i my, czyli 
Żarcie Na Kółkach, rozpoczynamy 

Żarcie na kółkach, czyli 
weekendowy zlot food trucków
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Mogę wnieść dużo do MMA
R O Z M O W A

Już za dwa tygodnie będziesz re-
prezentował barwy UKS Hyosai 
z Piastowa na gali MMA w Raci-
borzu. Opowiedz o tym, co bę-
dzie się tam działo.
Jest to ósma edycja gali Vitory 
Fighting Championship League 
w Raciborzu. W skrócie VFCL. 
To czeska federacja MMA, któ-
ra zrzesza zawodników z całej 
Europy. Tym razem gala odby-
wa się pod hasłem „Polska kontra 
Europa”. Nie będzie pojedynków 
polsko-polskich. Ja będę walczył 
z niepokonanym od dwóch lat 
Czechem, Pavlem Volfem. Du-
że wyzwanie, większy, bardziej 
doświadczony w MMA przeciw-
nik. Ale ja lubię takie wyzwania, 
myślę, że będzie dobrze. Ciężko 
pracuję, aby przygotować się do 
tej walki. Cały czas idziemy pełną 
parą. Na samej gali będzie się du-
żo działo. Będą pojedynki MMA, 
K1, o pasy mistrzowskie wystę-
py artystyczne dla uświetnienia 
widowiska. Cieszę się, że będę 
mógł pokazać to, w czym czuję 
się najlepiej. Wcześniej miałem 
już okazję wystąpić przed sze-
roką publicznością w walkach 
amatorskich w innej federacji. 
Największa gala na jakiej by-
łem, to prawie 10 tys widzów. To 

bardzo fajne uczucie, kiedy wy-
chodzi się na walkę przy swojej 
muzyce, z trenerami, z żywo re-
agującą publicznością. Zastrzyk 
adrenaliny jest ogromny a upust  
emocjom dajemy w „klatce”. 

Jak przygotowujesz się do  
pojedynku?
Mój dzień zaczyna się o godz. 
5.30 rano. Przemywam twarz, 
wsiadam w samochód i o godz. 
6.00 jestem już w Warszawie na 
treningu. Potem praca, szybki 
obiad, krótki odpoczynek i znów 
trening, trening, trening. Ma-
my profesjonalny tryb przygo-
towań. Nie mogę pozwolić sobie 
na rozluźnienie ponieważ Ju Jit-
su, MMA to sport indywidual-
ny, trenujemy wspólnie ale na 
końcu to i tak ja staje do walki. 
Moja gorsza dyspozycja zapew-
ne oznacza przegraną więc sta-
ram się utrzymywać swoje ciało 
i organizm na jak najwyższym 
poziomie. W każde przygotowa-
nia wkładam 100 proc. swoich 
możliwości. I oczywiście trzy ra-
zy w tygodniu trenuję z zawod-
nikami UKS Hyosai. Spotykamy 
się w szkole podstawowej nr 5 
w Piastowie w poniedziałki, śro-
dy i piątki. Zaczynamy o 19.00, 
ale zawodnicy często przychodzą 

godzinę wcześniej potrenować 
razem ze mną, oni robią swoje 
a ja swoje. To pokazuje ich za-
angażowanie i chęć trenowania.

Doświadczenie z treningów 
w klubie pomoże w MMA?
Klub Hyosai wywodzi się głów-
nie z Ju Jitsu. Jest to Modern Ju 
Jitsu ale ludzie bardziej kojarzą 
to z brazylijskim Ju Jitsu, czyli 
z walką na ziemi i rzutami. U nas 
jest wszystko. Są uderzenia, 

tak bardzo lubimy, jak i świe-
żaki z nowymi propozycjami. 
Najważniejsze, nie zabraknie 
tego, co tak kochacie, czyli naj-
lepszego jedzenia z super faj-
nych żarciowozów – zachęcają  
organizatorzy zlotu.

Szczegóły imprezy można śle-
dzić za pośrednictwem Facebo-
oka: Żarcie Na Kółkach. [Red.]

nasz piąty już sezon foodtruc-
kowy! W tym roku nie każemy 
Wam długo na ten moment cze-
kać. Już 24 i 25 marca pod PGE 
Narodowy zjedzie około 100 
smakowitych food trucków, któ-
re będą karmić przysmakami 
z najróżniejszych stron świa-
ta. Pojawią się starzy wyjada-
cze ze swoimi klasykami, które 

O uczniowskim klubie Hyosai z Piastowa i zbliżającej się walce na gali MMA  
w Raciborzu rozmawiamy z Pawłem Łukaszem Domańskim, trenerem i zawodnikiem.

kopnięcia, rzuty, parter. Jesteś- 
my najbardziej rozwijającą się 
formułą, wszystko łączymy 
w jedną całość. Dlatego myślę, że 
MMA, w którym będę startował, 
dobrze się w to wszystko wpi-
suje. W MMA jest bardzo wielu 
zawodników z innych sztuk wal-
ki i często gołym okiem można 
poznać z czego dany zawodnik 
się wywodzi. Typowi zawodni-
cy MMA mają głównie doświad-
czenie walki w stójce, podstawy 

obalania i parteru, natomiast ja 
po 16 latach treningów innego 
stylu mam to wszystko wytre-
nowane, doćwiczone. Przecho-
dząc z dyscypliny na dyscyplinę 
jest mi dużo łatwiej, nie muszę 
zbyt wiele ze swojego stylu zmie-
niać. Myślę, że mogę wnieść du-
żo do MMA.

Ilu masz podopiecznych 
w Klubie?
Na liście mamy 36 zawodników. 
Są to dzieciaki w wieku od 8 do  
18 lat i dorośli. Jest to grupa 
mieszana, nie ma podziału wie-
kowego ani ze względu na za-
awansowanie. Wszyscy ćwiczą 
razem, dobrze się dogadują, 
każdy ma z kim trenować. Więk-
szość moich podopiecznych ma 
na koncie spore sukcesy, są to mi-
strzowie Polski w Judo, w Ju Jitsu. 
Mamy 9-letniego zawodnika, któ-
ry na przestrzeni ostatnich trzech 
miesięcy zdobył podwójne mi-
strzostwo kraju. Mamy zawod-
nika, który w swoim pierwszym 
starcie w formule MMA na ponad 
12 zawodników zajął 3. miejsce 
przegrywając tylko jedną walkę. 
W tym roku w Krakowie zdo-
był mistrzostwo Polski w MMA  
a w maju czekają nas Mistrzostwa 
Europy. Nie sposób nie wspomnieć 

tu o naszym rodzynku czyli o jedy-
nej 12-latce, która swoim uporem 
i chęcią walki wywalczyła ze star-
szymi od siebie przeciwniczkami  
3 miejsce na Mistrzostwach Polski. 
Startujemy w zawodach w całej 
Polsce, od Krakowa po Szczecin. 
Dużo się dzieje i jestem z tego bar-
dzo dumny.

Treningi w UKS Hyosai jak 
i przygotowania do startu w ga-
li MMA wymagają pewnie nie 
tylko wysiłku, ale też nakładów 
finansowych...
Głównie wspierają nas rodzi-
ce dzieciaków z klubu. W klubie 
uczniowskim pobieramy niewiel-
kie opłaty za samo ubezpieczenie 
zawodników. Sami nie otrzy-
mujemy żadnego wynagrodze-
nia. Dlatego bardzo zależy nam 
na znalezieniu sponsorów, bo 
wszystko niestety sporo kosztuje. 
Wyjazdy, hotele, treningi, odpo-
wiednie stroje, suplementy. Je-
śli ktoś chciałby nas wesprzeć, 
to myślę, że taka inwestycja się 
zwróci. Kiedy startujemy w za-
wodach, gdzie na trybunach sie-
dzi paręset lub parę tysięcy osób, 
obserwują to kamery, a zawod-
nik ma na sobie logo sponsora, 
to jest to zapamiętane i z czasem 
przynosi efekt i zysk.
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Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice
Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Gminę Michałowice. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, tel. 22 350-91-91
www.michalowice.pl

F estiwal, który organizowa-
ny jest pod patronatem wójta 
gminy Michałowice i odbywa 
się w gminnych szkołach to 

projekt o wielu możliwościach. Przede 
wszystkim nauka języka i jego utrwale-
nie, ale nie mniej ważnym jest umoż-
liwienie realizacji marzeń związanych 
artystyczną duszą uczestników i stwo-
rzenie szansy do prezentacji ich umie-
jętności wokalno-muzycznych. Festiwal 
to także doskonała promocja dla mło-
dych talentów, szkół w których się uczą 
i oczywiście całej gminy. 

To już czwarta edycja festiwalu. 
W trakcie eliminacji uczniowie mu-
sieli przejść dwa etapy, aby wystąpić 
w finałowej gali laureatów. Ich prezen-
tacje zarówno sceniczne jak i wokal-
ne stały na bardzo wysokim poziomie, 
a jury nie miało łatwej pracy. Oczywi-
ście wszyscy uczestnicy zaprezentowali 
się rewelacyjnie i są zwycięzcami, a na 
gali wystąpili:
 
Kategoria klasy I-III SP
• Maja Zawacka „The Show” szkoła  

Michałowice

• Julia Andrusiuk i Julia Zółtowska 
„People move from place to place”  
Komorów

• Zofia Jura „Try everything” Nowa Wieś
• Martyna Styczyńska, Rozalia Trzciń-

ska, Natasza Pik, Julia Czub i Barbara 
Świercz „Jingle bells” Michałowice

• Martyna Kowalczyk i Małgorzata So-
wińska „Little do you know” Komorów

• Mikołaj Dalasiński „Can you feel the 
love tonight” Nowa Wieś

• Laura Labuda „If you’re happy and you 
know it” Michałowice

• Zofia Bocianowska, Antonina Garbacik, 
Milena Gaza, Zofia Gumińska, Hanna 
Kieszek i Nina Krasnodębska „Baby 
shark” Komorów

• Jakub Maliszewski „Give mu Your he-
art tonight” Nowa Wieś

 
Kategoria klasy IV-VI SP 
• Justyna Brzeźna „Not about angels” 

Michałowice
• Zuzanna Folwarska „Hello” Komorów
• Otylia Lis „You raise me up” Nowa Wieś
• Milena Piłat „Titanium” Michałowice
• Magdalena Ciepielowska „Little Hol-

lywood” Komorów

• Maja Sztwiertnia „I have a dream”  
Nowa Wieś

• Melani Sybilska „Eat” Michalowice
• Jakub Kowalski „Perfect” Komorów
• Magdalena Grądalska „You’re not fully 

dressed without a smile” Nowa Wieś
  
Kategoria klasy VII SP i II-III Gimnazjum
• Julia Urbańska „Lalaland Audition”  

Michałowice
• Julia Regulska „Love yourself” Ko- 

morów
• Julia Sankowska „Colours of the wind” 

Nowa Wieś
• Łucja Gawin „Valerie” Michałowice
• Marianna Kalinowska „Winter Lord” 

Komorów
• Zofia Zaprzał „The girl in 14B” Nowa 

Wieś
• Zuzanna Bomze „How does a mo- 

ment last forever” Michałowice
• Mikołaj Bigaj „Perfect” Nowa Wieś
 
IV edycja „Singin Schools” została wzbo-
gacona o konkurs o nagrodę specjalną – 
Grand Prix, a dokładniej trzy, po jednej 
w każdej kategorii wiekowej. Decyzją jury 
Grand Prix Festiwalu przypadło: kategoria 

klasy I-III SP – Jakubowi Maliszewskiemu, 
kategoria klasy IV-VI SP – Justynie Brzeź-
nej, kategoria klasy VII SP i II-III Gimna-
zjum – Zofii Zaprzał.  

Wszystkim uczestnikom Festiwalu  
Piosenki Anglojęzycznej „Singing  
Schools” gratulujemy wspaniałych wy-
stępów i życzymy dalszych sukcesów.

Za nami Wielka Gala Laureatów Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej „Singing Schools”. Koncert finałowy,  
w którym wystąpili laureaci konkursu odbył się 17 marca, w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice. 

Gminna Gala Laureatów Festiwalu Piosenki 
Anglojęzycznej „Singing Schools” 

reklama

PRUSZKÓW
UL. KRASZEWSKIEGO 41

facebook.com/galeriastyle
TEL. 600 924 925

Biżuteria
Idealna
NA PREZENT
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Planujesz remont mieszkania? Chcesz 
wybudować dom? A może planujesz po-
rządki w ogrodzie? Jeśli tak to koniecz-
nie odwiedź w ten weekend Nadarzyn. 
W Ptak Warsaw Expo odbędą się tar-
gi House Days Budownictwo/Remont/
Aranżacja oraz Green Days Targi Ogrod-
nictwa i Architektury Krajobrazu.  

W ramach House Days stworzone zo-
staną cztery salony, w których znajdzie-
cie wszystko co związane jest z budową 
domu czy wykończeniem mieszkania. 
Od projektów, przez materiały budow-
lane, wykończeniowe, po wyposażenie 
domu. Hale targowe można odwiedzać 
w godz. 10-17. Natomiast Green Days 

to okazja do znalezienia nowych me-
bli ogrodowych i balkonowych, sprzę-
tu ogrodniczego. Nie zabraknie też 
salonu florystycznego. Targi ogrod-
nicze będą czynne w tych samych go-
dzinach co targi House Days. Gościem 
specjalnym będzie Maja Popielarska. 
Bilet wstępu kupicie już za 10 zł. [AZ] 

N A D A R Z Y N

Targi ogrodnicze  
i remontowe

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1073 ze zm.) oraz uchwały 
Rady Miejskiej w Piastowie Nr XVI/98/2015 z dnia 22 grudnia 2015r. zawiadamiam 
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa - „S. Noakowskiego” dla 
obszaru położonego w obr. 4 ograniczonego:
1) od północy – północną granicą działki nr ew. 1/6;
2) od wschodu – zachodnią granicą działki nr ew. 278/6;
3) od południa – południową granicą działki nr ew. 277/1;
4) od zachodu – zachodnimi granicami działek nr ew. 274/1, 277/2 i 277/1. 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30.03.2018r. do 
30.04.2018r. w Urzędzie Miejskim w Piastowie, ul. 11-go Listopada 8, pok. nr 6 
w godzinach pracy urzędu. Projekty planu i prognozy udostępnione będą na stronie 
internetowej www.piastow.pl. 
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego 
odbędzie się w dniu 16.04.2018r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, Al. 
Tysiąclecia 1 w Piastowie, o godz. 1630. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte  
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta Piastowa, z podaniem imienia  
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.05.2018 roku. 

Uwagi można składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Piastowie; pocztą na 
adres Urząd Miejski ul. 11-go Listopada 2, 05-820 Piastów; za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@piastow.pl. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Piastowa.
Zgodnie z art. Art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3, w związku  
z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2017, poz. 1405 ze zm.) wymieniony 
wyżej, projekt miejscowego planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na 
środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie 
wyłożenia do publicznego wglądu.
W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją 
sprawy oraz wnieść uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 
ust. 3 ustawy – należy wnosić do Burmistrza Miasta Piastowa, z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.05.2018 roku. 
Uwagi i wnioski można składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Piastowie; pocztą 
na adres Urząd Miejski ul. 11-go Listopada 2, 05-820 Piastów; za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@piastow.pl. Organem właściwym 
do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Piastowa.

Burmistrz Miasta Piastowa
Grzegorz Szuplewski

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Piastowa 

Ogłoszenie

P O G O D A
Rozpoczęła się wiosna, 
jednak nie do końca da 
się ją odczuć... Dobra 
informacja jest taka,  
że po weekendzie 
temperatury nie powinny 
spadać poniżej zera.

O statnie zmiany po-
godowe były dość 
gwałtowne. Z pięt-
nastostopniowego 

ciepła po kilku dniach zrobił 
się mróz i spadł śnieg. I to tyle 
śniegu ile nie napadało przez 
całą zimę. Od kilku dni mamy 
już wiosnę, szkoda tylko, że 
zbytnio tego nie widać. 

Natomiast zgodnie ze słowa-
mi piosenki „always look on the 
bright side of life” należy patrzeć 
optymistycznie w przyszłość. 
Plusy są takie, że wkrótce nie 

będzie minusów, mowa oczywi-
ście o ujemnych temperaturach. 
W sobotę możemy spodziewać 
się 7 stopni w skali Celsjusza, 
a w niedzielę nawet 11! Nieste-
ty noce nadal będą chłodne... 
Z soboty na niedzielę progno-
zuje się -3 stopnie, a z niedzieli 
na poniedziałek 0 stopni. 

Sprawdziliśmy długotermi-
nową pogodę przygotowaną 
przez synoptyków z Instytu-
tu Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej, po weekendzie prze-
widuje się już tylko temperatury  
na plusie. W przyszły ponie-
działek do 10 stopni Celsjusza,  
27 marca do 9, 28 marca do  
8, 29 do 10 i 30 marca do 7. Po-
tem nieco się ochłodzi i w sobotę 
31 marca synoptycy zapowiada-
ją 4 stopnie w dzień, 1 kwiet-
nia 2 stopnie, ale już 2 kwietnia  
znowu 5 stopni. [SD]

Weekend będzie ciepły
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Wielkanocne wyścigi na rolkach już w ten weekend
R O L K I

Jeśli przed nadejściem 
wiosny chcecie się  
trochę rozruszać,  
to idealna okazja  
nadarzy się do tego  
już w najbliższy  
weekend. Wszystko  
za sprawą  
II Wielkanocnych 
Wyścigów na Rolkach

I mpreza organizowana 
jest przez Uczniowski 
Klub Sportowy Spar-
ta z Grodziska Mazo-

wiectkiego. Zawody odbędą się 
już w najbliższą sobotę w Ha-
li Sportowej przy ul. Westfa-
la. Biuro zawodów czynne od 
godz. 9.00. Zawody wystartują  
o godz. 10.00.

Kto może wziąć udział w za- 
wodach? Praktycznie każdy. Kon-
kurencje będą rozgrywane z po-
działem na kategorie wiekowe 
2012 i młodsi, 2011, 2010, 2009, 
2008, 2007/2006, 2005 i star-
si oraz masters. Ostatnia z tych 
kategorii dedykowana jest rodzi-
com. A jakie zadania będą czekać 
na zawodników? Do pokonania 
będzie tor przeszkód (rolki krót-
kie). Chętni będą mogli wziąć 
udział w wyścigu sprinterskim 
(rolki dowolne). Pamiętajcie, że 
na zawody warto zabrać ze sobą 
kask. Zapisy dzieci zrzeszonych 
w klubach przez e-mail: slaw_
chmura@wp.pl, Należy podać 
imię nazwisko, rocznik). Zapisy 
dzieci niezrzeszonych w klubach 
w dniu zawodów 9.00 – 9.30. Wpi-
sowe: 20 zł. [AZ]

Maciej Maleńczuk solo
KO N C E R T

Centrum Kultury  
w Grodzisku Mazowieckim 
zaprasza na solowy 
koncert Macieja 
Maleńczuka, artysty 
znanego nie tylko 
ze swojej muzyki, 
ale też prawdziwie 
rockandrollowego  
stylu bycia.

M aleńczuk to jed-
na z najbardziej 
charakterystycz-
nych postaci pol-

skiej sceny muzycznej, na której 
obecny jest już od wielu lat. – 
Artysta nieobliczalny, zabierze 
swoich fanów w podróż do ko-
rzeni, czyli mocnego, szorstkie-
go i minimalistycznego grania. 
Tym samym muzyk przypomni 
historię, która ukształtowała je-
go artystyczną postać, a któ-
rej początki stanowiły solowe 

występy na ulicach Krakowa. 
Nie zabraknie takich utworów 
jak: „Ostatnia nocka”, „Tango li-
bido”, „Sługi za szlugi”, „Dawna 
dziewczyno” czy „Synu” – za-
chęcają organizatorzy z grodzi-
skiego Centrum Kultury.

Na koncert zaprasza sam ar-
tysta, w specyficzny dla sie-
bie sposób. – Stęsknionych 
za barwą mojego głosu, doce-
niających piękno i siłę moich 
tekstów, zapraszam na koncer-
ty solowe firmowane tytułem 
Pan Maleńczuk. Rozwijając się 
jako artysta życzyłbym sobie 
by moje fanki i fani rozwija-
li się razem ze mną, a jak ko-
muś się nie podoba, to niech 
wy****rza z sali – czytamy na 
stronie CK Grodzisk.

Maleńczuk solo w grodziskim 
Centrum Kultury 14 maja. Bilety 
w cenie 90 zł do nabycia w kasie 
oraz na portalach: kupbilecik.pl 
i biletyna.pl. [Red.]
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M I L A N Ó W E K
Ciekawe wydarzenie 
dla mieszkanek 
Milanówka, które 
interesują się naturalnymi 
kosmetykami. Możecie 
nauczyć się robić je same! 
Jak i gdzie?

W milanowskim 
Kurniku – wy-
lęgarni kultury 
przy ul. Piasta 14  

organizowane są warsztaty 
z myślą o kobietach. – Idzie 
wiosna! Dlatego przygotowa-
liśmy dla Was kolejne warsztaty 
w Kurniku – wylęgarni kultu-
ry! Tym razem będzie można 
nauczyć się samodzielnie ro-
bić naturalne kosmetyki! – za-
chęcają organizatorzy. 

W trakcie warsztatów będzie 
można dowiedzieć się, jak z pro-
stych składników, roślin, wo-
sków wyczarować naturalne, 
zdrowe i skuteczne kosme-
tyki, maści lecznicze, środ-
ki czyszczące i wiele innych. 
Każda z uczestniczek wyniesie 
nie tylko wykonany przez sie-
bie kosmetyk (a czasem kilka), 
ale także wiedzę, jakie półpro-
dukty dają pożądany efekt, jak 

dostosować kosmetyk do wła-
snych potrzeb oraz co można 
zrobić, mając do dyspozycji za-
wartość kuchennej szafki. [SD]

 
Prowadzący:  
Katarzyna Błocka
Koszt zajęć:  
30 zł
Więcej informacji 
znajdziecie na facebooku 
pod adresem: 
www.facebook.com/
dzikakosmetyka/

Zapisy w Milanowskim 
Centrum Kultury. 
Pierwsze zajęcia już 
w sobotę, 24 marca! 

Dzika kosmetyka
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Muzeum Starożytnego Hutnictwa Ma-
zowieckiego w Pruszkowie zaprasza 
na koncert Meccore String Quartet, 
uznawanego za jeden z najciekawszych 
kwartetów smyczkowych swojego po-
kolenia. Zespół powstał w 2007 r. Two-
rzą go: Jarosław Nadrzycki, Wojciech 
Koprowski, Michał Bryła oraz Karol 

Marianowski. Muzycy mają za sobą 
występy w najbardziej prestiżowych 
salach koncertowych m.in. w Frick Col-
lection w Nowym Jorku, Musikverein 
w Wiedniu czy Pollack Hall w Mont-
realu. Jako pierwszy polski kwartet 
smyczkowy zespół wystąpił podczas 
obchodów Dnia Pamięci o Ofi arach 

Holokaustu w berlińskim Bundesta-
gu. Jeśli lubicie muzykę klasyczną albo 
chcecie po raz pierwszy wybrać się na 
tego typu koncert to koniecznie wy-
bierzcie się do MSHM przy pl. Jana 
Pawła II w Pruszkowie. Impreza od-
będzie się  24 marca o godz. 19. Bilety 
w cenie 30 zł do nabycia w kasach. [AZ] 

K O N C E R T

Meccore String 
Quartet w MSHM

Współpraca powiatu grodziskiego 
z organizacjami pozarządowymi

 
 

Powiat Grodziski
Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Starostwo Powiatu Grodziskiego. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

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

Powiat grodziski 
przeznaczył w 2017 r. na 
współpracę z organizacjami 
pozarządowymi 4 365 553 zł. 
To ponad 550 000 zł więcej 
niż rok wcześniej.

P owyższa kwota przeznaczona 
została na realizację nastę-
pujących zadań publicznych: 

z zakresu upowszechniania kultu-
ry fi zycznej, z zakresu pomocy spo-
łecznej, współfi nansowanie zadań 
z Państwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych, pro-
wadzenie kalendarza imprez oraz 
prowadzenie punktów nieodpłat-
nej pomocy prawnej.

Każdego roku przygotowywany jest 
kalendarz imprez, do którego na wnio-
sek organizacji wpisywane są i dofi nan-
sowywane przez starostwo wydarzenia 
o charakterze kulturalnym, sportowym 
i ekologicznym. Wśród imprez, które 
na stałe zagościły w harmonogramie 
można wymienić Ogrody Integracji, 
piknik z psem czy dychę strażacką. 
W zeszłym roku na realizację kalen-
darza przeznaczono bez mała 90 000 zł.

W celu upowszechniania kultu-
ry fi zycznej, ale także zachęcenia do 
aktywnego spędzania wolnego cza-
su, Powiatowy Szkolny Związek 
Sportowy zorganizował powiatowe fi -
nały Mazowieckich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej. Pozwoliło to na wyłonienie 

najlepszych szkół z naszego terenu 
na poziomie wojewódzkim. W cią-
gu roku szkolnego w zawodach wzię-
ły udział 34 placówki - w sumie 3339 
uczniów. Koszt tego zadania to 43 000 zł.

Wyżej opisane formy współpracy 
polegały na organizowaniu imprez, ale 
współpraca oznacza również zlecanie 

organizacjom prowadzenia regularnie 
działających placówek i zajęć. Można tu 
wymienić prowadzenie Domu Pomocy 
Społecznej w Milanówku i Środowisko-
wego Domu Samopomocy w Podkowie 
Leśnej (przez Dom Rehabilitacyjno-
-Opiekuńczy Katolickiego Stowarzy-
szenia Niepełnosprawnych Archidiecezji 

Warszawskiej), domu dziecka (obecnie 
przez Stowarzyszenie dla Dzieci i Mło-
dzieży „Inspiracja”, a w zeszłym roku 
przez Zgromadzenie Sióstr Franciszka-
nek Rodziny Maryi Prowincji Warszaw-
skiej). Na terenie powiatu prowadzone 
są również warsztaty terapii zajęciowej 
przy wspomnianym już Domu Reha-
bilitacyjno-Opiekuńczym oraz dru-
gie - przez Stowarzyszenie Na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych „Malwa Plus”.

Obecnie powiat realizując zadania 
ustawowe, na podstawie przeprowa-
dzonego konkursu powierzył prowa-
dzenie dwóch z czterech punktów 
nieodpłatnej pomocy prawnej funda-
cji – Instytutowi Aktywizacji Regio-
nów (chodzi o punkty w Grodzisku 

Mazowieckim). W zeszłym roku ich 
prowadzenie kosztowało 121 452 zł.

Ok. 1/3 organizacji na terenie powia-
tu grodziskiego działa bardzo prężnie, 
pozostałe natomiast są zarejestrowane, 
jednak nie prowadzą aktywnie zadekla-
rowanej działalności. Zmieniające się 
przepisy pozwolą w znacznym stopniu 
zweryfi kować, które organizacje fak-
tycznie chcą i zamierzają funkcjonować 
- w terminie do 20 maja stowarzysze-
nia zwykłe, które zostały zarejestrowa-
ne przed 20 maja 2016 r., zobowiązane 
są do dokonania wpisu do ewidencji, 
o którym mowa w art. 40 ust. 5 ustawy 
Prawo o stowarzyszeniach. Te, które te-
go nie zrobią, wygasną z mocy prawa.

Starostwo Powiatu Grodziskiego

 Dom dziecka

15-lecie Kabaretu 
Skeczów Męczących

O T R Ę B U S Y
Zapraszamy na najbardziej 
rozpoznawalny kabaret 
w Polsce. Po długich 
staraniach organizatora 
Kabaret Skeczów Męczących 
wystąpi w Otębusach 
Mateczniku Mazowsze 
w najnowszym 
jubileuszowym programie.

P rzez 15 lat na scenie Ka-
baret Skeczów Męczą-
cych zdążył udowodnić, 
że jest jedną z najja-

śniejszych gwiazd polskiego kaba-
retu. To właśnie KSM wprowadził 
na scenę, a potem w codzienne 
anegdoty całą masę charakte-
rystycznych postaci, powiedzeń 
i żartów. I właśnie niepowta-
rzalni bohaterowie ich skeczów 
będą motywem przewodnim 
spektaklu z okazji 15-lecia ze-
społu. Zupełnie nowe perypetie 
tych, dzięki którym pokocha-
liście Kabaret Skeczów Męczą-
cych. Najbardziej lubiane postaci 
w niespotykanych dotąd odsło-
nach. Premierowy program, pe-
łen nowych skeczy, które już zaraz 
staną się absolutnymi hitami. Pa-
miętasz jak to było mieć 15 lat? 
– taki właśnie jest program Kaba-
retu Skeczów Męczących – pełen 
entuzjazmu, lekkości i niepoha-
mowanej radości. W połączeniu 
ze scenicznym doświadczeniem 
i niepowtarzalnym stylem KSM 
powstał legendarny spektakl, któ-
rego nie możesz przegapić. Wy-
darzenie odbędzie się 15 kwietnia. 
Będzie się działo! [Inf. pras.]

„Godzina dla Ziemi” tym 
razem w obronie Karpat

R E G I O N
Tegoroczna edycja 
akcji „Godzina 
dla Ziemi” wypada 
w najbliższą sobotę. 
O godz. 20.30 gasimy 
światła dla Puszczy 
Karpackiej.

A kcja Godzina dla 
Ziemi jest organi-
zowana przez WWF 
(World Wide Fund 

for Nature). Idea, którą szerzy 
jest niezwykle prosta i szybko 
przerodziła się w największa 
społeczną inicjatywę, któ-
ra obejmuje cały świat. Raz 
w roku setki milionów ludzi 

o tej samej porze na godzinę 
wyłączają światło. To sym-
boliczny gest troski o na-
szą planetę.

Jednak „Godzina” to znacz-
nie więcej niż tylko zgaszenie 
świateł. Prawdziwym celem 
akcji jest zmotywowanie ludzi 
do przyjęcia postaw proeko-
logicznych i troski o zdro-
wie Ziemi. 

W tym roku „Godzina dla 
Ziemi” odbędzie się pod ha-
słem „Ratujmy serce Karpat”. 
Puszcza Karpacka to obszar 
rozciągający się wzdłuż po-
łudniowo-wschodnich granic 
Polski, daleko od dużych miast 
i skupisk ludzkich. To jedyne 

miejsce w Polsce, gdzie żyją 
wszystkie nasze duże drapież-
niki – niedźwiedź, wilk i ryś 
oraz bardzo rzadkie w skali 
Europy taki, jak orzeł przed-
ni, puszczyk uralski i sówecz-
ka. Jest to już jeden z niewielu 
obszarów na Starym Konty-
nencie, gdzie człowiek może 
odpoczywać w pełnej harmo-
nii z przyrodą. [AZ]

Przyłącz się do nas!
Zgaś światło – 24 marca 

2018 o godz. 20.30
Włącz się do zmian!

15.04.2018, Otrębusy Matecznik Mazowsze, 
godz. 16.00, ul. Świerkowa 2.

Bilety do nabycia kasa Matecznik Mazowsze: 
tel: 22 208 82 00, bow@mazowsze.waw.pl

Bilety grupowe: tel: 515 400 723
Rezerwacje: info@koncertartex@com

Bilety przez internet: kabaretowebilety.pl
Bilety przez internet: biletyna.pl, kupbilecik.pl 

Z okazji nadchodzących  
świąt Wielkanocnych  
radości płynącej z tajemnicy  
Zmartwychwstania Pańskiego,  
wiary, nadziei, miłości oraz serdecznych  
spotkań w gronie bliskich osób
życzą 

Rada Nadzorcza, 
Zarząd oraz Pracownicy  
Polskiego Banku Spółdzielczego 
w Wyszkowie.

Ogłoszenie



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

Pruszków
ul. Niecała 10/2

Piątek, 23 MARCA 2018

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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Szkoła przyjazna uczniowi

•  Wysokie kwali�kacje kadry pedagogicznej
•  Życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga, bezpieczeństwo
•  Nauczanie w zespołach klasowych – do 18 osób
•  Indywidualne podejście do każdego ucznia
•  Zwiększona ilość godzin z matematyki i języka polskiego
•  Język angielski w wymiarze rozszerzonym
•  Dodatkowo od 1 do 3 przedmiotów w wymiarze rozszerzonym – do wyboru
•  Indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu
•  Zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie; 

klub malarstwa, rzeźby i projektowania; klub �lmowy; koła przedmiotowe
•  Własna biblioteka, stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne
•  Zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), taniec, koło strzeleckie, siłownia
•  Od 2016 roku wprowadzono dodatkowy przedmiot Filozo�a
•  Od 2017 roku wprowadzono dodatkowy przedmiot Edukacja �lmowa 

     

Pruszków, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10
Sekretariat
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RODZEŃSTWA

Invenio QD jest częścią międzynarodowej firmy inżynierskiej mającej swoje od-
działy w Europie, Ameryce i Australii. Nasza firma zajmuje się usługami z zakresu 
kontroli jakości i napraw części samochodowych, outsourcingu specjalistów, pracow-
ników produkcyjnych oraz szkoleniami. Numer agencji zatrudnienia 17728. 
Na potrzeby naszego zespołu poszukujemy kandydatów / kandydatki na stanowisko:

KONTROLER JAKOŚCI
Miejsce pracy: Pruszków

ZAKRES PRACY:
• kontrola jakości elementów i półproduktów produkowanych w fabryce
• praca z prostymi narzędziami pomiarowymi 

OFERUJEMY:
• zatrudnienie na  UMOWĘ O PRACĘ
• pracę w systemie 3 zmianowym
• szkolenie stanowiskowe i warunki pracy według najwyższych standardów
• przyjazną atmosferę pracy w zgranym zespole

TEL.: 32 323 01 12  E-MAIL: PRACA@INVENIOQD.PL

Zakład kamieniarski  
w Milanówku  

zatrudni pracowników,  
praca całoroczna,  

dobre wynagrodzenie 
 

tel.  539 959 186

Praca Opiekun/ka Seniorów  
w Niemczech.

Gwarantowany transport,  
zakwaterowanie, wyżywienie  

na kontrakcie.
Bezpłatne kursy niemieckiego  

od podstaw w Warszawie!
Tel. 506 289 039

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

Wójt Gminy Nadarzyn 
zawiadamia,  

że na urzędowych tablicach 
ogłoszeń oraz na stronach 

internetowych urzędu 
został zamieszczony 

wykaz  nieruchomości, 
stanowiących  drogę  

wewnętrzną,  przeznaczonych  
do wydzierżawienia w trybie 

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

PARTNER HANDLOWY

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

MIEJSCE 
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL

 ► 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 

 ► Firma sprzątająca zatrudni do 
sprzątania na terenie obiektu 
Tesco Piastów al. Tysiąclecia 7, 
wynagrodzenie płatne 
terminowo. Praca jako stała 
lub dodatkowa. Kontakt pani 
Olha 517-246-836 

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

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

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

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

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 

 ► Wynajmę lub sprzedam 
pawilon handlowy 76 m 
Piastów tel.: 601-751-183 

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 

Sprzedam

 ► Urządzenie do elektroterapii 
sprzedam „Mediatech” 
530-921-936 

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 

 ► 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

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

 ► Zatrudnię kierowcę kat. C + E. 
Wymagana karta 
kierowcy, praca po 
kraju, weekendy w domu. 
Tel.: 798-365-748 

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


