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tyle kajaków będzie dostępnych w wypożyczalni na terenie 
Parku Potulickich w Pruszkowie. Start sezonu w tę sobotę!10
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Piastów doczeka się węzła przesiadkowego?
 ANNA ZWOLIŃSKA  

P I A S TÓ W
Władze Piastowa snują 
plany stworzenia węzła 
przesiadkowego w samym 
sercu miasta. Pomysł 
jest, potrzebne są tylko 
pieniądze. Realizacja 
zadania zależy od tego 
czy miastu uda się zdobyć 
dofi nansowanie. 

P iastowscy włodarze pró-
bują rozwiązać prob-
lemy z zanieczyszcze-
niem powietrza. Jed-

nym z tych działań jest zachęce-
nie mieszkańców do zostawienia 
swoich samochodów i korzystania 
z komunikacji. Kłopot w tym, że 
parkingi przy piastowskim dworcu 
kolejowym są zapchane (mimo te-
go, że kolej podmiejska nie jeździ). 
Dodatkowo przystanki autobuso-
we linii ZTM są oddalone od dwor-
ca kolejowego o kilkaset metrów. 

Jest jednak wizja rozwiązania 
tych problemów. Piastowscy wło-
darze chcą stworzyć w mieście 

węzeł przesiadkowy i to... na wia-
dukcie! – To działanie wymaga 
zbudowania specjalnej platfor-
my dla autobusów, tak aby te mo-
gły zatrzymywać się na szczycie 
wiaduktu nie tamując jednocze-
śnie ruchu. Pasażerowie rucho-
mymi schodami zjeżdżaliby na 
peron kolejowy i przesiadali się 
do pociągów – mówi nam Grze-
gorz Szuplewski, burmistrz Pia-
stowa. – To oczywiście koncepcja. 
Zdajemy sobie sprawę, że może 
to być technicznie niewykonal-
ne. Prowadzimy rozmowy z PKP. 
Chcielibyśmy, żeby projekt przy-
gotowały fi rmy realizujące inwe-
stycje kolejową – dodaje. 

Dogodny węzeł przesiadko-
wy dla pasażerów autobusów to 
jednak nie wszystko. Piastowscy 
włodarze systematycznie zwięk-
szają liczbę miejsc parkingo-
wych po obu stronach dworca 
kolejowego. Pojawiła się rów-
nież wizja budowy parkingu ty-
pu park&ride. To swego rodzaju 
próba „uporządkowania” okolic 
dworca. – Planujemy przebudo-
wę parkingu, na którym dziś jest 

postój taksówek. Same taksówki 
chcemy przenieść przed budy-
nek dworca. To podwójne udo-
godnienie. Taksówki będą bliżej 
zejścia do tunelu, a my stworzy-
my więcej miejsc parkingowych, 
dla tych osób, które chcą zosta-
wić swoje auto przy stacji i prze-
siąść się do komunikacji – do-
daje Szuplewski. 

Ostatnim ogniwem są auto-
busy. Piastowscy włodarze chcą 
kupić elektryczne pojazdy, które 
miałyby obsługiwać miejskie li-
nie. Na początku mowa o trzech 
autobusach. Z podobnego roz-
wiązania chcą skorzystać rów-
nież włodarze Grodziska czy 
Pruszkowa. Jednak zakup elek-
trycznych autobusów do obsłu-
gi linii P1 i P2 w Piastowie to nie 
wszystko. – Chcemy zwrócić się 
do ZTM by do obsługi linii 716 
i 717 również skierowane zostały 
autobusy niskoemisyjne – zazna-
cza burmistrz Piastowa. 

Wartość zadania, na które skła-
da się stworzenie węzła przesiad-
kowego, budowa parkingu oraz 
zakup autobusów oszacowano na 

13 mln zł. – Złożyliśmy wnioski 
na dofi nansowanie tego przed-
sięwzięcia. Możemy liczyć na 
dofinansowanie w wysokości 

Termomodernizacja pruszkowskiego 
urzędu rozpoczęta

P R U S Z K Ó W
23 kwietnia pojawiły się 
pierwsze utrudnienia 
z dostępem do Urzędu 
Miasta w Pruszkowie. 
Główne wejście 
od ul. Kraszewskiego 
zostało zamknięte, 
a otwarto dwa boczne 
od strony parkingu. 
To za sprawą remontu 
budynku. Sprawdźcie
co się zmieni. 

O tym, że budynek 
pruszkowskiego 
urzędu  mias ta 
przejdzie termo-

modernizację pisaliśmy wie-
lokrotnie. Tymczasem prace 
już się rozpoczęły, a wraz z ni-
mi pierwsze utrudnienia. Warto 
pamiętać, że głównym wejściem 
nie dostaniecie się do obiektu. 
– Na tę chwilę utrudnienia doty-
czą głównie wejścia frontowego 
od ul. Kraszewskiego. Kolejne 
będą pojawiać się systema-
tycznie wraz z postępem prac, 
o wszystkich utrudnieniach bę-
dziemy informować na bieżąco 

– mówi Jacek Dutkiewicz, sek-
retarz miasta. – Później poja-
wią się utrudnienia np. zwią-
zane z wjazdem i wyjazdem na 
teren parkingu – dodaje.

Po zrealizowaniu tego zada-
nia wygląd zewnętrzny budynku 
zmieni się. Również moderni-
zacji poddane zostanie to, czego 
nie widać gołym okiem. – Prze-
prowadzamy termomoderniza-
cję w zakresie wymiany okien, 
pokrycia dachowego, przebu-
dowy dwóch wejść (głównego 

Ukradła samochód, bo chciała 
spotkać się z chłopakiem...

G R O D Z I S K  M A Z . 
Najpierw próbowała 
ukraść mazdę, ale 
uniemożliwił jej to 
system antykradzieżowy. 
Później z powodzeniem 
ukradła opla i przy okazji 
pieniądze z portfela. 
Takimi „wyczynami” może 
pochwalić się 18-letnia 
Klaudia M. 

K ilka dni temu po-
licjanci otrzyma-
li zawiadomienie 
o próbie kradzieży 

samochodu stojącego na jed-
nym z parkingów w Grodzisku 
Mazowieckim. Właścicielka au-
ta tłumaczyła, że w miejscu pra-
cy zginęły jej kluczyki. Następnie 
ktoś odjechał kilkadziesiąt me-
trów i uciekł. – Po dokładnych 
analizach kryminalni wytypo-
wali kobietę podejrzewaną o ten 
czyn i ustalili jej miejsce przeby-
wania. 18-latka została zatrzyma-
na. Kobieta szybko przyznała się 
do dokonania przestępstwa, tłu-
macząc je chęcią dotarcia na spo-
tkanie z chłopakiem – wyjaśnia 

asp. sztab. Katarzyna Zych, rzecz-
nik prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Grodzisku Mazowieckim. 

Po odjechaniu wspomnianych 
wcześniej kilkudziesięciu metrów 
w pojeździe zadziałał system an-
tykradzieżowy. Dlatego 18-lat-
ka pozostawiła mazdę na ulicy. 

I to nie koniec tej historii z mi-
łością w tle. Nie dając za wygraną 
Klaudia M. kolejny raz spróbo-
wała pozyskać jakiś pojazd. Kil-
ka dni później, gdy przebywała 
u znajomego babci zabrała mu 

kluczyki od opla i pojechała do 
chłopaka. – Właściciel samocho-
du odebrał stamtąd swój pojazd. 
Mężczyzna poinformował także 
policjantów o kradzieży pieniędzy 
z jego portfela razem z kluczy-
kami do samochodu – wyjaśnia 
asp. sztab. Zych. 

18-latka usłyszała trzy zarzu-
ty karne: usiłowanie kradzieży 
mazdy, kradzież opla w celu krót-
kotrwałego użycia i kradzież pie-
niędzy. Za te przestępstwa grozi 
jej do 5 lat więzienia. [SD]
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80 proc. tej kwoty. Teraz musi-
my już tylko czekać na pomyśle 
rozstrzygnięcie – podkreśla Szu-
plewski. A co jeśli wspomnianego 

dofi nansowanie nie uda się uzy-
skać? – Wtedy zrezygnujemy z re-
alizacji tych pomysłów – dodaje 
piastowski włodarz.

i bocznego, wraz z przebudo-
wą pochylni dla osób niepełno-
sprawnych – przyp. red.) Prace 
obejmują również usunięcie 
balkonów, zabezpieczenia bu-
dynku poniżej gruntu, wymia-
nę windy, remontu czterech 
pokoi i piwnic. Zmieni się też 
elewacja. Głównie chodzi o to, 
aby zmniejszyć koszty związa-
ne z funkcjonowaniem budynku 
– wyjaśnia Dutkiewicz.

Przewidywany termin zakoń-
czenia robót to 30 sierpnia. [SD]
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Pruszkowski Rower Miejski jest kompatybilny ze stacjami 
w Michałowicach, Warszawie i Konstancinie – powiedział 
Michał Landowski, wiceprezydent Pruszkowa.
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P R U S Z K Ó W
26 kwietnia rozpoczął 
się sezon Pruszkowskiego 
Roweru Miejskiego. 
Do dyspozycji 
mieszkańców oddano 
8 stacji wypożyczeń
i 66 rowerów. Warto 
pamiętać, że pierwsze 
20 minut każdego 
wypożyczenia 
jest darmowe. 

T o pierwszy pełny 
sezon PRM. Ubie-
głoroczny jesienny 
pilotaż, który trwał 

dwa miesiące, okazał się suk-
cesem. – Cieszę się, że Prusz-
ków na stałe dołącza do rodziny 
Nextbike. To już kolejne mia-
sto w aglomeracji warszawskiej, 
w którym można wypożyczać 
nasze rowery. Dzięki temu ra-
zem z samorządami i partne-
rami biznesowymi tworzy się 
wygodny intermodalny sys-
tem transportu publicznego 
– mówi Tomasz Wojtkiewicz, 
prezes Nextbike Polska, ope-
ratora PRM.

Co ciekawe, 8 stacji to do-
piero początek rozwoju PRM...  
– Na przełomie czerwca i lip-
ca planujemy otwarcie kolej-
nych 4 stacji. Mamy nadzieję, 
że ilość rowerów miejskich 
w tym sezonie w Pruszkowie 
dojdzie do 100. Kolejne stacje 
na prośbę mieszkańców zostaną 
otwarte w Malichach, na osie-
dlu Bolesława Prusa i w Cen-
trum miasta – poinformował 
Michał Landowski, wicepre-
zydent Pruszkowa.

Ale pozostało jedno ważne 
pytanie, które nurtuje więk-
szość mieszkańców. Czy 
pruszkowskie wypożyczal-
nie są kompatybilne z inny-
mi np. warszawskimi? – Tak. 
Pruszkowski Rower Miejski 
jest kompatybilny ze stacja-
mi w Michałowicach, War-
szawie i Konstancinie – za-
znaczył Landowski.

Stacje PRM znajdziecie przy: 
ul. Robotnicza, ul. Plantowa, 
WKD Pruszków, Parku Mazow-
sze, Centrum Kultury i Sportu, 
osiedlu Ostoja, MLP Pruszków 
I oraz MLP Pruszków II. [SD]

Pruszkowski Rower 
Miejski wystartował!
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U R S U S
Władze warszawskiej 
dzielnicy Ursus podpisały 
umowę na budowę 
EKOparku. Nowe miejsce 
do wypoczynku w okolicy 
powstanie przy 
ul. Gierdziejewskiego.

P ierwszy park ekologicz-
ny w Warszawie po-
wstanie tuż obok nas 
– w Ursusie. Na terenie

3,3 ha powstanie ekologiczny 
park. Można powiedzieć, że to 
pionierskie przedsięwzięcie. 
Władze Ursusa już podpisały umo-
wę z wykonawcą fi rmą Sorted.

Jakie atrakcje pojawią się na te-
renie przy ul. Gierdziejewskiego 
między ul. Warszawską, Wolności, 
Orłów Piastowskich i Czerwoną 
Drogą? EKOpark ma być natu-
ralnym i nieco dzikim parkiem. 
Pojawia się w nim polany pikni-
kowe przestrzenie do wypoczyn-
ku, plac do street workout'u oraz 
plac zabaw wykonany z natural-
nych materiałów. Zaprojektowa-
no również wybieg dla psów. 

Całości dopełnią elementy 
małej architektury wykonane 
z materiałów recyklingowych, 
a do oświetlenia parku wyko-
rzystane zostaną latarnie z pa-
nelami solarnymi. [AZ]

Umowa na EKOpark 
podpisana

Prace w Parku Anielin 
znów ruszyły

 ANNA ZWOLIŃSKA 

P R U S Z KÓ W
Pruszkowianie 
z niecierpliwością czekają 
na zakończenie prac
w zachodniej części 
Parku Anielin. Wielu 
z nich zastanawia się, 
gdzie w ostatnich 
tygodniach byli robotnicy.

Z imowe miesiące spa-
raliżowały prace zwią-
zane ze zmianą zago-
spodarowania Parku 

Anielin. Jednak od połowy kwiet-
nia pogoda do prowadzenia no-
wych nasadzeń czy innych robót 
budowlanych jest wręcz idealna. 
Tymczasem na terenie wspo-
mnianego parku przez wiele ty-
godni nic się nie działo. – Czy 
wiadomo kiedy będzie koniec 
budowy tego parku? Wszystko 
stoi rozkopane, przechodząc 
trzeba uważać żeby nogi nie 
skręcić. Rowerem albo wóz-
kiem przejechać to dopiero 
wyczyn. Na długości chodni-
ka pełno rozsypanych kamie-
ni, śmieci. Lato się zbliża a ta 
budowa straszy – napisała do 
nas Justyna.

W ostatnich dniach w Parku 
Anielin Zachodni ponownie poja-
wili się jednak robotnicy. Czemu 
tak późno? – Trzeba pamiętać, że 
w ramach zadania oprócz mo-
dernizacji Parku Anielin Zachod-
ni wykonawca prowadzi roboty 

związane z urządzeniem pasów 
zieleni wzdłuż al. Wojska Polskie-
go i ulic Pogodnej i Plantowej. 
Roboty idą zgodnie z harmono-
gramem, wykonawca do tej pory 
zajmował się wspomnianymi pa-
sami zieleni, teraz wrócił do prac 
w parku – mówi nam Elżbieta Ja-
kubczak-Garczyńska, naczelnik 
Wydziału Ochrony Środowiska 
Urzędu Miejskiego w Pruszkowie.

Jak zmieni się park? Pojawią 
się tu elementy do uprawiania 

Parkouru (ścianki, murki i rów-
noważnie) i Workoutu („bramki”, 
ścianki, poręcze). Zaplanowano 
stworzenie toru dla wrotkarzy 
z elementami pozwalającymi na 
wykonywanie akrobacji, siłowni 
plenerowej i ścianki wspinacz-
kowej. Dla tych, którzy lubią gry 
zespołowe powstanie nowe bo-
isko do koszykówki, boisko do 
siatkówki oraz boisko dla se-
niorów. Dodatkowo w parku 
pojawi się niewielka scena. 

Całości dopełnią alejki parko-
we, strefy do rekreacji stwo-
rzone z siedzisk oraz ławki. Nie 
zabraknie miejsca na ekspozy-
cję prac artystycznych oraz na 
tymczasową scenę koncerto-
wą. W parku pojawią się rów-
nież stojaki rowerowe. 

Pozostaje więc pytanie kiedy 
mieszkańcy Pruszkowa będą mo-
gli korzystać ze wszystkich tych 
atrakcji? Park ma być gotowy pod 
koniec listopada tego roku.  
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K O S Z Y K Ó W K A
Już w sobotę, 28 kwietnia 
Lider Pruszków podejmie 
na własnym parkiecie 
Politechnikę Gdańsk. 
Będzie to drugi mecz 
fi nału 1 Ligii Kobiet!

P ruszkowskie koszy-
karki idą za ciosem. 
W zeszły weekend 
pokonały zespół Po-

litechnika Gdańsk 75:69. Już 
tylko jeden mecz, jedna wygra-
na dzieli Liderki od zwycięstwo 
w rozgrywkach 1 Ligi Kobiet. Tym 
razem w drugim meczu fi nało-
wym nasze koszykarki zmierzą 
się na własnym podwórku. Po-
nownie staną w szranki z koszy-
karkami z Politechniki Gdańsk.

Jakie są nastroje przed kolej-
nym meczem? – Nastroje bojo-
we. Zaczęliśmy bardzo dobrze. 
Myślę, że dotrzymamy takiego 
tempa do końca. Tak jak prze-
szliśmy pierwszą, druga i trzecią 
rundę 2:0, tak i teraz liczymy na 
zwycięstwo – mówi Jacek Ryb-
czyński, trener koszykarek.

Opiekun Liderek uchylił nam 
też rąbka tajemnicy na temat 
taktyki na fi nał. – Gramy kon-
sekwentnie swoje, czyli bardzo 
agresywną i zmienną obronę. 
Wszystko też zależy od tego 
jak sytuacja ułoży się w meczu. 
Głównie musimy ustać dwóm 
zawodniczkom z Gdańska, 
a mianowicie pani Przybytek 
i pani Gruszkiewicz – zazna-
cza Rybczyński. [SD]

Liderki znów w akcji. 
Przed nami kolejny mecz

Finał 1LK – 2 mecz
28 kwietnia o godz. 18:00.

Miejsce to Hala Znicz, 
ul. Bohaterów Warszawy 4, Pruszków 

03030303030303
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W I A D O M O Ś C I04
39-latek miał 3,5 promila alkoholu 
i samochodem poruszał się ulicami 
Piastowa. Od konsekwencji chciał 
się wykupić, proponując policjan-
tom 100 zł. – 17 kwietnia po godz. 
22.30 na ul. Sowińskiego policjanci 
zatrzymali do kontroli mercedesa. 
W czasie czynności okazało się, że 

kierowca jest nietrzeźwy. Mężczy-
zna przyznał się mundurowym, że 
spożywał alkohol, ale może im dać 
100 zł w zamian za odstąpienie od 
dalszych czynności służbowych – 
informuje podkom. Karolina Kańka, 
rzecznik prasowy Komendy Powia-
towej Policji w Pruszkowie. 39-latek 

P R U S Z K Ó W 

Pijany prowadził auto 
i chciał dać łapówkę

został zatrzymany i przewieziony na 
komisariat. Mężczyzna odpowie za 
kierowanie pojazdem w stanie nie-
trzeźwości oraz usiłowanie wręczenia 
funkcjonariuszom korzyści majątko-
wej. Za próbę przekupstwa kodeks 
karny przewiduje karę do 8 lat po-
zbawienia wolności. [SD] 

facebook.com/zapieksypruszkowskie/

DOSTAWA!PRUSZKÓW, PIASTÓW, MICHAŁOWICE, KOMORÓW
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W Piastowie powstaje muzeum polskiej motoryzacji

W Y W I A D
Znajdujemy się na terenie gdzie 
niegdyś stacjonowały karetki. Po 
wielu latach miejsce to znów za-
czyna żyć. Co tutaj się dzieje? 
W byłej Rejonowej Kolumnie 
Transportu Sanitarnego w Piastowie 
(ul. Słońskiego) powstaje muzeum 
techniki i motoryzacji. Do końca lat 
90-tych swoją bazę miało tutaj po-
gotowie. Po „wyprowadzeniu” się 
karetek miejsce to popadało w ru-
inę. W tym roku dzięki przychylno-
ści burmistrza Piastowa możemy 
tutaj działać. Czyścimy teren, od-
słoniliśmy już nawierzchnię z try-
linki, bo wszystko było porośnięte 
mchem i trawą, zrywamy starą pa-
pę z dachu budynku. Wszystko ro-
bimy własnymi rękami. 

Patrząc na garaże z jednej strony 
wzbudzają ciekawość, lecz z dru-
giej gołym okiem widać ich opła-
kany stan...
Owszem obiekt jest w słabym 
stanie technicznym, ale jak naj-
bardziej do uratowania! Razem 
z przyjaciółmi tworzymy to mu-
zeum. Działamy wspólnie. Mamy 
pasję, starą polską motoryzację, 
poświęciliśmy się temu i zobaczy-
my jak to wyjdzie. A tutaj jest na-
prawdę niepowtarzalny klimat.

Dlaczego akurat to miejsce? 
Co je wyróżnia?
Zacznijmy od dużego Fiata sani-
tarnego, którego jakiś czas temu 
odbudowaliśmy. W pewnym mo-
mencie renowacji pojazdu przy-
szedł czas na przydzielenie mu 
konkretnej Kolumny Transportu 
Sanitarnego, czyli bazy. Wszyscy 
mówili „wymaluj go na Stołeczną 
Kolumnę Transportu Sanitarne-
go”! Ale ja przecież nie mieszkam 
w Warszawie... Ja jestem z Opaczy, 
a najbliższa KTS była w Piastowie. 
Potem rozpocząłem poszukiwania 

informacji na temat wyglądu ów-
czesnych piastowskich karetek. 
Mojego kolegi brat jeździł pod ko-
niec lat 80-tych w KTS w Piastowie. 
Dzięki temu dotarłem do lakierni-
ków, mechaników i innych osób. 
Boczny napis na drzwiach jest 
wiernie odwzorowany, czcionka, 

rozmiar liter, również namalo-
wanie krzyża. Wszystko to zosta-
ło wykonane tak jak w oryginale. To 
wierna replika pojazdu, który sta-
cjonował w tej KTS. I od tego Fia-
ta rozpoczęła się przygoda z tym 
miejscem. Przyjechałem, chciałem 
zrobić zdjęcie samochodu na tle 

garaży. Ale powiedziało się „A” to 
trzeba powiedzieć „B” i jak widać 
poszliśmy o krok dalej.

Jakie są plany na działalność 
muzeum? 
Ekspozycje samochodów, ale nie 
tylko. Planujemy prezentować 

Takich miejsc próżno szukać na mapie całego kraju. Grupa miłośników zabytkowych polskich pojazdów tworzy na terenie 
byłej już Rejonowej Kolumny Transportu Sanitarnego w Piastowie muzeum motoryzacji i techniki. Porozmawialiśmy na ten 

temat z pomysłodawcą tego przedsięwzięcia TOMASZEM GRACZYKIEM. 

różne inne eksponaty. Chcemy 
też zorganizować wycieczki uli-
cami Piastowa naszymi starymi 
autami, np. wieczorami. Nie wy-
kluczamy kina letniego i wyświe-
tlenia fi lmu ze starego projektora. 
Może w połączeniu z domem kul-
tury uda się zorganizować zajęcia 

dla dzieci, żeby mogły ćwiczyć 
umiejętności praktyczne – reno-
wacja aut, posługiwanie się pilni-
kiem, papierem ściernym itp. Kto 
wie, może kogoś zarazimy swo-
ją pasją? Pomysłów jest napraw-
dę dużo. Na pewno nie będzie 
to „głośne” miejsce w kontekście 
hałasu. Tutaj ma być kameralne 
muzeum, ze starymi samocho-
dami, powiązane z Piastowem 
i bez harmidru. 

Chodzą słuchy, że pierwsze „nie-
spodzianki” już wkrótce... 
Pierwszy kontakt z muzeum 
mieszkańcy będą mieli okazję 
mieć 3 maja podczas Dni Piasto-
wa. 3 maja dla polskiej motoryzacji 
to bardzo ważna data, chodzi o ofi -
cjalną datę rozpoczęcia produk-
cji Poloneza. W 1978 r., dokładnie 
3 maja z taśmy na Żeraniu zaczę-
ły zjeżdżać te pojazdy. W związ-
ku z tym zaprezentujemy sześć 
Polonezów: trzydrzwiowego, raj-
dowego z 2-litrowym silnikiem, 
starego trucka z 1987 r., radio-
wóz policyjny, Polonez z kierow-
nicą z prawej strony tzw. anglik 
i najbardziej unikatowy – ostat-
ni Polonez, który zjechał z ta-
śmy produkcyjnej.

Ponadto na Dniach Piastowa 
pojawi się Warszawa M20 z 1956 
r. zachowana w oryginale, nigdy 
nie remontowana. Przyjadą tym 
autem genialni ludzie – „Bikinia-
rze”, to taki klub z Mińska Mazo-
wieckiego. Ten samochód wraz 
z nimi będzie robił piorunują-
ce wrażenie. Ludzie są z innej 
planety, pozytywnie zakręce-
ni! Będzie jeszcze najsłynniej-
szy Wartburg świata, ten który 
grał w fi lmie oscarowym Ida. To 
dobra okazja żeby zrobić sobie 
zdjęcie. Zapraszamy!

Rozmawiał 
Seweryn Dębiński
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24 kwietnia wieczorem straż po-
żarna gasiła fragment dachu zabyt- 
kowego budynku przy ul. Broniew- 
skiego. To jedna z najbardziej cha-
rakterystycznych budowli na tere-
nie Pruszkowa. Szybka interwencja 
uchroniła obiekt przed strawieniem 
przez ogień. – Spaleniu uległo około 

10 metrów kw. dachu. Na miejsce 
skierowano cztery zastępy straży 
pożarnej z drabiną mechaniczną. 
Szybko udało się opanować sytuację 
– mówi st. kpt Karol Kroć, rzecznik  
prasowy Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Pruszko-
wie. Trudno stwierdzić czy było to 

P R U S Z K Ó W

Płonął dach 
zabytkowego pałacyku

celowe podpalenie czy też przypa- 
dek. – Nie jest to budynek eksploato- 
wany, ale nie jest też dostatecznie za-
bezpieczony przez właściciela. Oso-
by postronne, które dostają się do 
środka, czasami doprowadzają do 
mniejszych lub większych pożarów 
– dodaje st. kpt. Kroć. [Red.] 

P R U S Z K Ó W 
Tak, dobrze widzicie. 
Zaledwie kilka tygodni dzieli 
nas od występu C-BooL'a 
w Pruszkowie. DJ będzie 
gwiazdą imprezy  
„Lato, lato, lato czeka”.

C -BooL, a właściwie 
Grzegorz Cebula to 
popularny DJ. Jego 
utwory można usły-

szeć w największych ogólno-
polskich rozgłośniach radiowych. 
Mimo to nie każdy wie, że ten po-
pularny DJ jest Polakiem!

Jego pierwsze i zarazem najpo-
pularniejsze nagrania to „Would 
You Fell”oraz „House Baby”, które 

powstały w latach 2003 – 2004. 
Kilka lat później (2010 r.) wspól-
nie z wokalistką Isabelle wydał 
utwór „Body & Soul”.

Wydany w 2016 r. singiel „Ne-
ver Go Away” uzyskał status dia-
mentowej płyty. A single „Magic 
Symphony” (2016) oraz „DJ Is Your 
Second Name (2017) pokryły się 
platyną (odpowiednio cztero- 
i dwukrotnie). Najnowszy sin-
giel C-BooL'a to „Wonderland”.

Wszystkie te utwory będzie 
można usłyszeć w Pruszkowie. 
C-BooL będzie gwiazda festynu 
„Lato, lato lato czeka”, który od-
będzie się już 10 czerwca w Par-
ku Żwirowisko obok przedszkola 
miejskiego nr 13. [AZ]

C-BooL zagra w Pruszkowie
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Złamany konar zmienił się 
w... misia

B R W I N Ó W
Niezwykłą metamorfozę 
przechodzi złamany  
konar na placu zabaw  
w parku miejskim  
w Brwinowie. Przy pomocy 
piły mechanicznej z pnia 
rzeźbiony jest... miś. Takich 
nietypowych rzeźb pojawi 
się w gminie więcej.

W rażenie robi i po-
mysł i sposób wy-
konania. Złamany 
pień sosny raczej 

straszył niż zachęcał do zaba-
wy. Teraz, zmieniony w misia, 
będzie już niemałą atrakcją dla 
najmłodszych. Starsi również 
będą mu się zapewne przyglądać 
z ciekawością. Trudno bowiem 
uwierzyć, że rzeźba nie powsta-
ła przy pomocy dłuta czy in- 
nych precyzyjnych narzędzi, a po- 
przez cięcie piłą mechaniczną.

Skąd wziął się pomysł na takie 
zagospodarowanie złamanych 
drzew? – Jakiś czas temu gdzieś 
w Polsce podpatrzyłem rzeźby wy-
konane z pni wyciętych drzew i po-
stanowiłem pomysł ten przenieść 
na nasze brwinowskie podwórko. 
Moi pracownicy patrzyli na mnie 
podejrzanie, jak przedstawiłem 

im pomysł wyrzeźbienia Pszczół-
ki Mai z pnia obumarłego drzewa 
przy ul. Pszczelińskiej 56. Niestety, 
okazało się, że rozległa dziupla nie 
pozwala na wykonanie z tego pnia 
niczego więcej niż osłonki doni-
cy na kwiaty – wyjaśnia Arkadiusz 
Kosiński, burmistrz Brwinowa.

I dodaje: – Za to świetnym po-
lem do uruchomienia wyobraź- 
ni okazało się kilka innych drzew, 
w tym pień złamanej przez 
wiatr sosny przy placu zabaw  
w brwinowskim parku miejs- 
kim, z którego powstanie rzeźba  
trzech przyjaznych misiów. Dzie- 

ło zostanie uzupełnione a do  
końca tygodnia wyszlifowa- 
ne i zaimpregnowane.

W najbliższym czasie na te-
renie gminy Brwinów mają 
pojawić się kolejne tego typu 
rzeźby, w tym m.in. Gucio i Dziad  
Borowy. [Red.]
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Zrobiło się ciepło, a na ulicę 
wyjechały motocykle. Drodzy 
użytkownicy dróg, uważajcie  
na siebie i jedźcie ostrożnie! 

Do tej sytuacji doszło 24 kwietnia ok. godz. 16 w Pruszkowie. Na 
skrzyżowaniu ul. Partyzantów i Bohaterów Warszawy samochód oso-
bowy wjechał w motocykl. – Sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia 
natomiast inni kierowcy ujęli go w okolicy Szpitala Tworkowskiego. 
Kierowca, który oddalił się był trzeźwy. Motocyklista trafił do szpi-
tala – mówi podkom. Karolina Kańka, rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie. [SD]  
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21 kwietnia przed godz. 13 w Milanówku doszło do kolizji. Osobowy 
ford zderzył się z motocyklem. Na szczęście tym razem nikomu nic 
się nie stało. [SD]  

Wypędy, ul. Sokołowska. 22 kwietnia doszło do wypadku z udziałem 
motocykla i samochodu osobowego. Poszkodowany został kie- 
rowca jednośladu. [SD]  

M I L A N Ó W E K
Zapowiada się naprawdę 
atrakcyjna impreza.  
W tym roku w Milanówku 
lato zostanie powitane 
hucznie. W programie  
m.in. koncert Natalii 
Nykiel, strefa kibica 
i zlot food trucków. 

I mpreza odbędzie się 
24 czerwca na terenie  
stadionu miejskiego w Mi-
lanówku. – Będzie to naj-

większe wydarzenie tego roku, 
które zgromadzi kilka tysię-
cy mieszkańców Milanówka 
i okolic – zapewnia Michał Sło-
wiński z Milanowskiego Cen- 
trum Kultury. 

W trakcie Powitania Lata 
odbędą się XIV Mistrzostwa 
Polski MTBMX oraz w Dirt 
Jumpingu. – W mistrzostwach 
weźmie udział czołówka zawod-
ników BMX i MTB. Dodatkowo 

odbędzie się pokaz Motocross  
– zaznacza Słowiński. 

Stadion stanie się też areną dla 
food trucków, które pojawią się 
w mieście-ogrodzie w ramach 
I Milanowskiego Zlotu. Z pew-
nością będzie to okazja, aby spró-
bować rozmaitych smakołyków 
z różnych zakątków świata. 

Wieczorem na miłośników 
futbolu będzie czekać strefa ki-
bica i piłkarskie emocje zwią-
zane w mundialem w Rosji. Na 
specjalnym telebinie wyświe-
tlony zostanie mecz Polska-
-Kolumbia. Początek spotkania 
o godz. 20.00. Punktem kul-
minacyjnym imprezy będzie 
koncert Natalii Nykiel, która 
w Milanówku pojawi się w ra-
mach trasy Discordia Tour 2018 
promującej jej nową płytę. 

Patronat medialny nad mila-
nowskim Powitaniem Lata ob-
jęły „Gazeta WPR” oraz portal 
WPR24.pl. [Red.]

Powitanie Lata z Natalią Nykiel, 
strefą kibica i zlotem food trucków
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Wygrawerowanie specjalnego nume-
ru na elementach roweru to dobry 
sposób na zabezpieczenie sprzętu. 
Gdy dojdzie do kradzieży są większe 
szanse, że uda się odnaleźć skradziony 
rower. Do znakowania zachęca gro-
dziska komenda policji przy ul. Bart-
niaka 19. – Procedura programu 

polega na wygrawerowaniu na czę-
ściach roweru oznaczenia składają-
cego się z liter i cyfr oraz rejestracji 
w bazie danych policji. Każdy oznako-
wany rower jest opatrzony w widocz-
nym miejscu naklejką samoprzylepną 
informującą o dokonaniu oznakowa-
nia. Dzięki takiemu systemowi każdy 

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

Oznakuj rower 
w grodziskiej komendzie

oznakowany rower ma inny numer, 
a ponadto można łatwo ustalić jed-
nostkę w której został oznakowany 
– wyjaśnia asp. sztab. Katarzyna Zych, 
rzecznik prasowy KPP Grodzisk Maz. 
Aby oznakować rower wcześniej na-
leży się umówić pod numerem tele-
fonu 755 60 09. [SD] 

reklama

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 9.00-14.00, tel.: 22 758 76 80; e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl          

Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 23  
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Raszyn, dnia 26 kwietnia 2018 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RASZYN 
o ponownych wyłożeniach do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 
• części terenów położonych we wsi Dawidy w Gminie Raszyn – rejon Południowej Obwodnicy Warszawy – część I
• części terenów położonych we wsi Jaworowa w Gminie Raszyn – rejon Południowej Obwodnicy Warszawy

1. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 
ze zm.) oraz uchwały Nr VIII/63/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy w Gminie Raszyn - rejon Południowej Obwodnicy Warszawy, 
zmienionej uchwałą Nr XXXVII/355/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/63/15 Rady Gminy 
Raszyn z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów 
położonych we wsi Dawidy w Gminie Raszyn – rejon Południowej Obwodnicy Warszawy, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego  
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowaniu przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy w Gminie Raszyn – 
rejon Południowej Obwodnicy Warszawy – część I, obejmujący obszar planu w obrębie Dawidy, którego granice przebiegają po:
1) od północy - północnej granicy administracyjnej obrębu Dawidy;
2) od wschodu - wschodniej granicy administracyjnej obrębu Dawidy;
3) od południa - osi środkowego pasa dzielącego Południowej Obwodnicy Warszawy; 
4) od zachodu - zachodniej granicy administracyjnej obrębu Dawidy,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 7 maja do 8 czerwca 2018 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w siedzibie Urzędu 
Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, II piętro (tablica ogłoszeń obok pokoju 219), w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 maja 2018 r. o godz. 14.30,  
w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, pok. 102. 

2. Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 
ze zm.) oraz uchwały Nr VIII/64/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Jaworowa w Gminie Raszyn – rejon Południowej Obwodnicy Warszawy, 
zmienionej uchwałą Nr XLIII/388/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 września 2017 r., w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/64/15 Rady Gminy Raszyn  
z dnia 14 maja 2015 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych 
we wsi Jaworowa w Gminie Raszyn – rejon Południowej Obwodnicy Warszawy, w zakresie zmian jego granic poprzez wyłączenie części terenu 
oraz odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Jaworowa  
w Gminie Raszyn – rejon Południowej Obwodnicy Warszawy, obejmujący obszar planu w obrębie Jaworowa w Gminie Raszyn, którego granice 
wyznaczają:
1) od północy - północna granica administracyjna obrębu Jaworowa;
2) od wschodu - wschodnia granica administracyjna obrębu Jaworowa;
3) od południa - oś istniejącej ul. Warszawskiej;
4) od zachodu - oś istniejącej ul. Dalekiej na długości ok. 140 m (do północnego narożnika działki nr ew. 227/2), dalej odcinek tej drogi przebiegający 
po południowych granicach działek nr ew. 239/3 i 241/2 do wschodniej granicy działki nr ew. 245/2, a następnie wschodnie granice działek  
nr ew. 245/1 i 245/2 do osi istniejącej ul. Dalekiej, a następnie ponownie os istniejącej ul. Dalekiej,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 7 maja do 8 czerwca 2018 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w siedzibie Urzędu 
Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, II piętro (tablica ogłoszeń obok pokoju 219), w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 maja 2018 r. o godz. 16.30,  
w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, pok. 102. 

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

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie miejscowym, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Raszyn z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 czerwca 2018 r. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do ww. projektów planów jest Wójt Gminy Raszyn.

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

W związku z powyższym, Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją spraw oraz wnosić uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski  
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać do Wójta Gminy Raszyn w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu 
Gminy Raszyn lub pocztą na adres 05-090 Raszyn ul. Szkolna 2a; ustnie do protokołu w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego (pokój 
219) oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres: 
urbanistyka@raszyn.pl., w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 czerwca 2018 r. Uwagi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko i adres 
Wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości. 
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w sprawie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko jest Wójt Gminy Raszyn.   

Z up. Wójta Gminy
Zastępca Wójta

 mgr Michał Kucharski

Ogłoszenie

Czy to było zabójstwo?
 ANNA ZWOLIŃSKA 

P R U S Z KÓ W
W miniony czwartek 
(19 kwietnia) w jednym 
z mieszkań przy ulicy 
Działkowej znaleziono 
zwłoki 35-letniej kobiety. 
Sprawą zajmuje się 
prokuratura.

Informacje o zwłokach ko-
biety znalezionych w miesz-
kaniu przy ul. Działko-
wej 139 pruszkowscy po-

licjanci otrzymali 19 kwietnia 
o godz. 19.30. – Jedyne co mo-
gę powiedzieć to, to że faktycz-
nie znaleźliśmy zwłoki 35-letniej 
kobiety – powiedziała nam pod-
kom. Karolina Kańka, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie. 

Sprawą zajmuje się prokuratura. 
– W dniu 20 kwietnia do prokura-
tury wpłynęły materiały dotyczą-
ce nieumyślnego spowodowania 
śmierci kobiety w dniu 19 kwietnia 
w Parzniewie – poinformowała nas 

Ilona Ilcewicz-Kołodziejczyk, Pro-
kurator Rejonowy w Pruszkowie. 
– Jak wynika ze wstępnego pro-
tokołu oględzin i otwarcia zwłok, 

oględziny i sekcja zwłok wyżej 
wymienionej nie wykazały zmian 
urazowych wskazujących, aby 
jej zgon był następstwem urazu 

mechanicznego. Stwierdzono 
sekcyjne liczne równoczesne 
zasinienia oraz cechy niewydol-
ności krążeniowo-oddechowej. 
Ostateczne wypowiedzenie się 
o przyczynach śmierci będzie 
możliwe po wykonaniu dodat-
kowych badań – dodaje proku-
rator Ilcewicz-Kołodziejczyk.

Wielu mieszkańców uważa,
że kobieta jest ofi arą zabójstwa. 
Krążą plotki, że w dniu jej śmier-
ci pokłóciła się ze współloka-
torem. Co ciekawe mężczyzna 
tego samego dnia został zatrzy-
many. – 24-latek był nietrzeźwy 
i agresywny na tyle, że był nie-
bezpieczny sam dla siebie. Został 
przewieziony do szpitala – do-
daje podkom. Kańka.

Jak do tych informacji odnosi 
się prokuratura? – Na obecnym 
etapie śledztwa trudno jedno-
znacznie odpowiedzieć na py-
tania czy osoba trzecia mogła 
przyczynić się do zgonu kobie-
ty – ucina prokurator Ilcewicz-
-Kołodziejczyk.

Do sprawy wrócimy. 

P I A S TÓ W
Mieszkańcy Piastowa 
od kilku lat podkreślają, 
że w mieście przydałby się 
basen. Miejscy włodarze 
zaznaczają, że pomysł jest 
analizowany, ale...

P ływalnie działają w Ra-
szynie, Pruszkowie, 
Grodzisku Mazo-
wieckim i Ożarowie 

Mazowieckim. Chętni mogą na 
basen wybrać się do Ursusa czy 
Włoch. Warto również pamię-
tać o ofercie mszczonowskich 
term. Mimo dość bogatego 
wyboru pływalni mieszkańcy 
Piastowa chcieliby mieć ba-
sen u siebie w mieście. Wiele 
osób uważa, że pływalnia po-
winna działać już od kilku lat. 

Jak na ten pomysł zaopa-
trują się piastowscy włodarze? 
– Ten temat analizowaliśmy 
kilkanaście lat temu, gdy ba-
seny powstawały w Pruszkowie 
i Ożarowie. Z punktu widzenia 
jednorazowego wysiłku inwe-
stycyjnego to jeszcze można 
próbować jakoś to rozwią-
zać. Natomiast problem jest 

z olbrzymimi kosztami eksplo-
atacji. Mając takie wyzwania 
jak spłata obligacji czy budo-
wa liceum Mickiewicza, basen 
byłby dodatkowym obciąże-
niem – mówi nam Grzegorz 
Szuplewski, burmistrz Pia-
stowa. – Dziś łatwiej jest do-
fi nansować szkole dojazd do 
innych basenów niż utrzy-
mywać taki obiekt. Dziś wiele 
gmin, które wybudowały ba-
seny ma problemy z eksploa-
tacją – dodaje. 

Według burmistrza Piastowa 
roczny koszt utrzymania base-
nu w Piastowie mógłby wynieść 
nawet milion złotych. – To mo-
że nie jest duża kwota z punk-
tu widzenia naszego budżetu, 
który jest już całkiem spory. 
Mimo to szkoda tego miliona, 
bo za tę kwotę możemy zreali-
zować inne potrzebne miesz-
kańcom inwestycje, jak budowa 
kanalizacji, odwodnienia czy 
remont drogi. Dopóki nie zre-
alizujemy tych podstawowych 
potrzeb mieszkańców budowa 
basenu będzie dla nas tematem 
pobocznym – zaznacza Grze-
gorz Szuplewski. [AZ] 

Na basen trzeba poczekać
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Park z kolejną dotacją

P iątek 13 kwietnia 2018 r.
okazał się szczęśliwy 
dla gminy Brwinów. 
Burmistrz Arkadiusz 

Kosiński oraz wiceprezes zarzą-
du Narodowego Funduszu Och-
rony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej Dominik Bąk podpisali 
umowę na dofi nansowanie w wy-
sokości 2 140 229,65 zł ze środ-
ków unijnych projektu „Kolejny 
etap rewitalizacji parku miejskie-
go w Brwinowie - zagospodaro-
wanie terenów zieleni”.

Realizacja projektu została za-
planowana do połowy 2021 roku. 
W zakres umowy wchodzi część 
prac wykonanych pod koniec ubie-
głego roku, kiedy w brwinowskim 
parku powstała siłownia plene-
rowa, szachownica o wymiarach 
4 × 4 m oraz fontanna-pluskowi-
sko, której inauguracja planowa-
na jest na 29 kwietnia br. (niedziela 
godz. 12.30). Został też wybudowa-
ny nowy plac zabaw, który składa 
się m.in. z karuzeli z lin, linarium, 

Park – zielone serce miasta – zmienia się na lepsze z każdą nową inwestycją, a kolejna dotacja 
w wysokości ponad 2,1 mln zł sfi nansuje prace, które będą realizowane w latach 2018-2021. 

piramidy linowej, obrotowej huś-
tawki oraz trampoliny. 

Teraz przyszła kolej na zago-
spodarowanie zieleni. Rok 2018 
to czas na przygotowanie do-
kumentacji projektowej ogrodu 
botanicznego. Wykonawca, któ-
ry zostanie wybrany w przetargu, 
będzie miał za zadanie uporząd-
kowanie istniejącej zieleni  oraz 
urządzenie nowej, wprowadze-
nie nasadzeń drzew, krzewów, 
pnączy, bylin i traw, założenie 

trawników i roboty pielęgnacyj-
ne. Zostaną wykonane nasadze-
nia drzew z gatunków rodzimych 
w odmianach hodowlanych, na-
sadzenia niektórych rabat kwia-
towych i traw dekoracyjnych. 
Powstaną pergole, pojawią się 
nowe elementy małej architek-
tury: ławki, kosze na śmieci, ele-
menty ozdobne, a także nowe 
alejki i oświetlenie. 

Zagospodarowanie tere-
nu stworzy możliwie bogate, 

wielopiętrowe i wielogatunkowe 
założenie zieleni oparte na gatun-
kach rodzimych, tworzące dogod-
ne warunki dla rodzimych ptaków, 
owadów i drobnych ssaków. Prze-
widziano ustawienie budek lęgo-
wych i karmników. Do nasadzeń 
zostaną wybrane rośliny naturalnie 
występujące w naszych warunkach 
klimatyczno-glebowych. Stworzą 
one w parku enklawę ciszy. Jest to 
szczególnie ważne ze względu na 
bliskość ruchliwych ulic i torów 
kolejowych. Projektowane obsa-
dzenie ekranów oddzielających te-
ren kolejowy pnączami pozwoli na 
uzyskanie efektu zielonej ściany 
i dodatkową barierę ochronną.

Dofi nansowanie wynosi 2 140 
229,65 zł i stanowi 85% kosztów 
kwalifi kowalnych. Środki będą 
pochodziły z Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko 2014-2020 (działanie 
2.5) w ramach II osi prioryteto-
wej Ochrona środowiska, w tym 
adaptacja do zmian klimatu. (PR)

Burmistrz Gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński 
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej 
Sławomir Rakowiecki zapraszają na 

UROCZYSTE OBCHODY 
ŚWIĘTA NARODOWEGO 
TRZECIEGO MAJA

O F I C J A L N E  U RO C ZY STO Ś C I
Rynek, plac Św. Jana Pawła II

godz. 1030   Msza Św. w kościele św. Floriana  
                   i poświęcenie sztandaru Gminy Brwinów 
godz. 1130  Uroczystości przed Pomnikiem  
                   Niepodległości

S P E K TA K L „ N A S Z A  B I A ŁO - C Z E RWO N A”  
Rynek (w razie deszczu ORGANISTÓWKA, Rynek 4) 

godz. 1200   Przedstawienie o historii Polski
              

WYSTAWA PLENEROWA 
„O J C OW I E  N I E P O D L EG ŁO Ś C I ” 
Park Miejski w Brwinowie 
(w pobliżu stawu 
od strony 
ul. Sochaczewskiej)
Wystawa 
przygotowana 
przez Oddział IPN 
w Szczecinie.

P R O M O C J A

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

WIĘCEJ INFORMACJI: www.powiat.pruszkow.pl
REJESTRACJA: www.parkrun.pl/pruszkow
Informujemy, że wzięcie udziału w wydarzeniu jest równoznaczne
ze zgodą na publikację swojego wizerunku w relacjach fotogracznych 
i lmowych z wydarzenia.

PATRONI MEDIALNI:ORGANIZATORZY:

W PROGRAMIE:

UROCZYSTE WCIĄGNIĘCIE FLAGI NA MASZT 
STAROSTWA POWIATOWEGO W PRUSZKOWIE 
(ul. Drzymały 30)

15:00

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW BIEGU
W NAMIOCIE POWIATU PRUSZKOWSKIEGO OBOK 
SCENY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY
(ul. Kościuszki 41)

15:30

POWIATOWY BIEG FLAGI 201816:00

ŚRODA 2 MAJA 2018
II POWIATOWY BIEG FLAGI
DZIEŃ FLAGI

BIEGNIEMY NA 1918 METRÓW
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Warszawski Park Fontann  
startuje w majówkę!

R E G I O N
Jeśli w długi majowy 
weekend nie możecie  
sobie pozwolić na  
wyjazd za miasto to 
pomyślcie o ciekawym 
spędzeniu czasu w okolicy. 
Podsuwamy Wam pomysł 
– wybierzecie się do 
Multimedialnego Parku 
Fontann w Warszawie.

W arszawskie fon-
tanny do „życia” 
powracają w ma-
jówkę. Pierwszy 

pokaz będzie można zobaczyć 
już 1 maja o godz. 21.00. – W ma-
jówkę na Podzamczu odbywać 
się będą 30-minutowe pokazy 
multimedialne „woda-świa-
tło-dźwięk” z wykorzystaniem 
reflektorów LED i laserów. 
W każdym sezonie na wodnych 
ekranach Multimedialnego Par-
ku Fontann prezentowany jest 
nowy pokaz w formie animo-
wanej opowieści. Tym razem 
3-minutowy film w formie gra-
fik będzie mówił o wybranych 
wydarzeniach z okresu 100 lat 

niepodległości – informuje sto-
łeczny ratusz. 

Jeśli nie dacie rady pojawić 
się na inauguracyjnym pokazie 
to nic straconego. Wodne wido-
wisko będzie można zobaczyć 
również w kolejne dni długiego 
weekendu (do 5 maja włącznie) 

W majówkę na kajaki
R E G I O N

Dobra informacja dla tych 
mieszkańców Pruszkowa 
i Grodziska, którzy nie 
wyjeżdżają na długi 
weekend, a sposobów  
na miłe spędzenie wolnego 
czasu będą szukać  
na miejscu. W obu  
miastach ruszają 
wypożyczalnie kajaków!

T egoroczna długa ma-
jówka i sprzyjają-
ca pogoda sprawiały, 
że sezon na wodne 

atrakcje rozpocznie się wyjąt-
kowo wcześnie. Od najbliższe-
go weekendu w Parku Potulickich 
w Pruszkowie będzie można 
popływać na kajakach dostar-
czonych przez pracowników 
miejskiej pływalni Kapry. – Za-
czynamy w najbliższy weekend, 
tak jak obiecałem – mówi nam Ja-
cek Elżanowski, dyrektor prusz-
kowskiego basenu.

Kajaki będzie można wypo-
życzyć od najbliższej soboty, 
w godz. od 9.00 do 18.00. Korzy-
stanie z nich jest darmowe, ale 
uprzedzamy, że w poprzednich 

latach trzeba było odstać trochę 
w kolejce, bo chętnych aby popły-
wać po stawach w Parku Potulic-
kich jest wielu. Z kajaków będzie 
można korzystać nie tylko w so-
botę i niedzielę, ale także w ma-
jówkowe dni wolne.

Sezon nie tylko na kajaki, ale 
też rowery wodne i łódki również 
w sobotę rozpocznie się na gro-
dziskich Stawach Walczewskie-
go. Tego dnia ruszy wypożyczalnia 

sprzętu. – Zaczynamy rano, ko-
ło godz. 9.00-10.00 wszystko po-
winno już być gotowe – zaznacza 
Mariusz Smysło, dyrektor grodzi-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Za korzystanie ze sprzętu trze-
ba będzie zapłacić. Ceny pozo-
stają takie same jak rok temu. 
Wypożyczenie dwuosobowego 
kajaka to koszt 8 zł, z kolei za pię-
cioosobową łódź i rower wodny 
zapłacimy 10 zł. [Red.]
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również o godz. 21.00. Multi-
medialny Park Fontann będzie 
działał do końca września pokazy 
będą odbywać się w każdy piątek 
i sobotę. W trakcie wakacji wod-
ne widowiska będą rozpoczynać 
się o godz. 21.30, a w maju i we 
wrześniu o 21.00. [AZ]

pa
rk

fo
nt

an
n.

pl

Dziewięć pomysłów na dziewięć dni majówki

BOLIMOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY
Bolimowski Park Krajobrazowy obejmuje kompleks Puszczy Bolimowskiej, roz-
ciągającej się pomiędzy Skierniewicami, Łowiczem, Bolimowem i Żyrardowem. 
Oprócz malowniczych widoków w okolicy parku znajduje się wiele ciekawych 
zabytków m.in. zespół pałacowo-parkowy i kościół w Nieborowie. 

24° Sobota
28 kwietnia Niedziela

29 kwietnia
Poniedziałek  
30 kwietnia 

Wtorek  
1 maja

Środa  
2 maja

Czwartek 
3 maja

Piątek 
4 maja

27°/14°

9°
30°/14° 22°/10° 23°/12° 26°/14° 28°/14°

TWIERDZA MODLIN
Niewiele osób wie, że w naszym sąsiedztwie mamy najdłuższy budynek w Eu-
ropie! To Cytadela Twierdzy Modlin. Warto poświęcić jeden dzień, by poznać 
ten obiekt i zobaczyć go na własne oczy. Można zwiedzać go samodzielnie, ale 
my polecamy zorganizowanie większej grupy i wyprawę z przewodnikiem.

ŻELAZOWA WOLA
To miejscowość symbol. Tu na świat przyszedł Fryderyk Chopin. Warto zoba-
czyć tu odtworzony polski dwór z początku XIX w. połączony z malowniczym 
parkiem. Z Żelazowej Woli warto wybrać się do Brochowa gdzie można zoba-
czyć kościół obronny z trzema wieżami. 

PAŁAC W WILANOWIE I ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE
Te obiekty mamy przez cały rok „na wyciągnięcie ręki”. Jednak zabiegani nie ma-
my zbyt wiele czasu na podziwianie ich uroków. W wolne dni warto wybrać się 
zatem w te miejsca, by podziwiać uroki zieleni w centrum miasta. To świetne 
miejsca na rodzinny spacer.

ZALEW ZEGRZYŃSKI 
Dla tych, którzy lubią wypoczynek nad wodą polecamy wyprawę nad Zalew  
Zegrzyński. To tylko godzina drogi z Pruszkowa. Jeśli macie ochotę na wypra-
wę statkiem, to też nie jest to problem. W ofercie ZTM są bilety na rejs statkiem 
„Zefir”. Statek płynie Wisłą i Kanałem Żerańskim do Serocka.

FALENICA  
Zajeżdżając do Falenicy koniecznie trzeba się wybrać do KINOkawiarni Stacja Fa-
lenica. Nazwa nie jest przypadkowa, bo kino mieści się w... hali biletowej przedwo-
jennego dworca kolejowego. Obok działa kawiarnia serwująca ciepłe i zimne napoje. 
Na kinowym afiszu znajdziemy zarówno coś dla dzieci, jak i nieco starszych widzów. 

MAZOWIECKI PARK KRAJOBRAZOWY
Z Falenicy łatwo przemieścimy się do Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, który 
jest częścią tzw. zielonego pierścienia Warszawy. Możemy tu nie tylko spacerować, 
ale i urządzić sobie wycieczkę rowerową. Chętni mogą skorzystać z uroków rzeki 
Świder gdzie można wypocząć na jej brzegu, czy urządzić sobie spływ kajakiem.

KAMPINOWSKI PARK NARODOWY
To już swego rodzaju wycieczkowy „klasyk”. W Parku znajdziemy, bagna i cie-
kawy kompleks wydm śródlądowych. Tu można wybrać kilka szlaków. Dla tych 
mniej doświadczonych polecamy szlak żółty (19,5 km), a dla tych wytrwałych ide-
alny będzie Główny Szlak Puszczy Kampinowskiej (czerwony) liczący aż 55,8 km. 

PODKOWA I MILANÓWEK
To propozycja dla miłośników rowerowych wycieczek. Wyprawę rowerową 
wśród zieleni można połączyć z podziwianiem zabytkowych willi, których na 
terenie miast-ogrodów jest kilkanaście. Wiele z nich ma niezwykle ciekawe hi-
storie, które warto poznać. 
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To była nietypowa, ale zakończona 
sukcesem interwencja strażników 
miejskich z Grodziska Maz. Funk-
cjonariusze ekopatrolu uratowa-
li młodego liska, który zaklinował 
się w ogrodzeniu. Maluch szczęśli-
wie wrócił pod opiekę matki. Jak 
wyglądała akcja ratunkowa? – Po 

telefonicznym zgłoszeniu do dyżur-
nego Straży Miejskiej w Grodzisku 
Mazowieckim, pod numerem 986, 
funkcjonariusz ekopatrolu udał się 
do miejscowości Janinów, gdzie 
w siatce ogrodzeniowej utknął 
mały lisek. Na miejscu okazało 
się, że zwierzątko nie umiało się

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

Uratowali 
młodego liska

samodzielnie oswobodzić z oczek 
siatki i wymagało pomocy – infor-
mują grodziscy strażnicy miejscy. 
Do oswobodzenia liska użyto spe-
cjalnych rękawic. Chwilę po uwol-
nieniu zwierzę zostało wypuszczo-
ne, ponieważ w okolicy na malucha 
czekała jego matka. [Red.] 

Dni Piastowa otwierają 
cykl imprez plenerowych

 ANNA ZWOLIŃSKA 

I M P R E Z A
Dni Piastowa jak co roku 
odbywają się w majówkę. 
Tegoroczna odsłona imprezy 
potrwa aż pięć dni! Jakie 
atrakcje przygotowano 
dla mieszkańców?

W tym roku Dni Pia-
stowa startują 
2 maja. Tradycyjnie 
już ten dzień po-

święcony jest głównie aktywno-
ści sportowej i zdrowiu. O godz. 
10.00 na stadionie przy al. Tysiąc-
lecia wystartuje Bieg Konstytucji 
3 Maja organizowany w ramach 
Grand Prix Biegów Historycznych. 
Oprócz biegu przygotowano piknik 
rekreacyjno-sportowy, turniej siat-
kówki plażowej oraz Mistrzostwa 
Piastowa w ergometrach. Chętni 
będą mogli przeprowadzić bada-
nie ciśnienia czy poziomu cukru 
na stoisku SPZOZ Piastun. O godz. 
17.00 impreza przeniesie się na plac 
przy OSP. Tam przygotowano cześć 
artystyczną. Na scenie zobaczymy 

zespoły After Party (17.00), Playboys 
(18.00), Dbomb (19.00) oraz Pięk-
ni i Młodzi).

Kolejny dzień imprezy (3 maja) 
rozpocznie się od uroczystej mszy 
św. w kościele pw. Matki Bożej Czę-
stochowskiej. Program artysyczny 
przygotowali uczniowie z SP nr 5. 
Kolejne  atrakcja zaplanowano na 
terenie SP nr 2 (turniej koszykówki 
ulicznej), stadionie miejskim (tur-
niej piłki siatkowej). O godz. 16.00 

na scenie przy OSP pojawią się 
dzieci z piastowskich przedszkoli 
i szkół oraz z MOK. O godz. 20.00 
piastowskiej publiczności zapre-
zentuje się Ray Wilson, były wo-
kalista grupy Genesis. 

Nie zabraknie też imprez to-
warzyszących. Będzie można 
obejrzeć samochody ze zbiorów 
Muzeum Motoryzacji i Techniki 
w Piastowie (czytaj więcej na str. 4) 
odwiedzić miasteczko historyczne, 

obóz Legionów Polskich (park przy 
MOK). Dla najmłodszych szereg 
atrakcji czekać będzie w ogrodzie 
miejskiego ośrodka kultury. 

W piątek 4 maja na mieszkań-
ców czekać będą dwa koncerty na 
terenie OSP. O 19.00 na scenie po-
jawi się Marriageband, a godzinę 
później usłyszymy Marco Bocchi-
no. Dzień później odbędzie się 
koncert młodych talentów (sala 
widowiskowa MOK, start godz. 17).

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  

 

24 kwietnia br. Burmistrz Grodziska 
Mazowieckiego ogłosił kolejny 
konkurs na „Najładniejszą Pose-
sję”. Mieszkańcy gminy mogą zgła-

szać swoje obiekty, w następujących kategoriach:
• balkony i ogródki w budynkach wielomieszka-

niowych,
• posesje prywatne o charakterze mieszkanio-

wym,
• obiekty użyteczności publicznej,
• obiekty wielomieszkaniowe.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30 maja br. 
Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie 
www.grodzisk.pl oraz w Urzędzie Miasta (w Punkcie 
Informacyjnym i Wydziale Ochrony Środowiska).

Zgodnie z regulaminem w konkursie nie mo-
gą brać udziału obiekty, które w dwóch poprzed-
nich latach zdobyły I miejsca oraz w roku ubiegłym 
zdobyły miejsca II. 

Komisja konkursowa, w skład której wchodzą 
przedstawiciele Rady Miejskiej oraz pracownik 
Wydziału Ochrony Środowiska UM dokona prze-
glądu posesji w okresie czerwiec-sierpień. 

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród 
nastąpi podczas Sesji Rady Miejskiej. Dla Laure-
atów przewidziano nagrody książkowe i fi nansowe. 

Konkurs trwa od maja do listopada.

Konkurs na 
„Najładniejszą Posesję 2018”

P R U S Z K Ó W 
Jeśli majówkę 
chcielibyście spędzić 
aktywnie to weźcie 
udział w Biegu Flagi, 
który odbędzie się już 
2 maja w Parku 
Kościuszki w Pruszkowie. 

P owiatowy Bieg Fla-
gi wystartuje o godz. 
16.00. Wtedy na star-
cie staną maluchy. 

W biegu mogą wziąć udział 
dzieci w wieku 3-6 lat. Do poko-
nania będą miały dystans 100 m.
Pół godziny później do bie-
gowych zmagań staną dzieci 
w wieku 7-14. Tu dystans bę-
dzie dłuższy – 1918 metrów. 
Ten sam dystans do pokona-
nia będzie miała młodzież od 
15 roku życia i dorośli. Ten ostat-
ni bieg wystartuje o 17.15. Dystans 
1918 m to forma uczczenia set-
nej rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości.

Każdy z uczestników biegu 
na mecie otrzyma pamiątkowy 
medal, a pierwsza trójka mę-
ska i żeńska z poszczególnych 
dystansów zostanie udekoro-
wana złotym, srebrnym i brą-
zowym krążkiem.

Bieg fl agi w Pruszkowie

Aby zarejestrować swój start 
w biegu należy wypełnić for-
mularz zgłoszeniowy. Można 
go pobrać na stronie interne-
towej powiatu pruszkowskiego 
i przesłać drogą mailową (bieg-
fl agi2018@powiat.pruszkow.pl)
lub złożyć osobiście w siedzi-
bie starostwa w pokoju 405 
(IV piętro). Dodatkowe zapisy 
będą prowadzone od godziny 
15:30 w dniu imprezy w namio-
cie powiatu pruszkowskiego 
obok sceny Młodzieżowego 
Domu Kultury. Osoby, które 
chciałyby zmierzyć czas swo-
jego biegu, mogą dodatkowo 
zarejestrować się na stronie 
www.parkrun.pl/pruszkow. [AZ]
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Gmina Nadarzyn oferuje swoim 
mieszkańcom darmowe znakowa-
nie psów i kotów oraz dofinanso-
wanie do sterylizacji lub kastracji 
tych domowych pupili. Jak odby-
wa się znakowanie? Weterynarz 
wprowadza pod skórę zwierzęcia 
mikroczip wielkości ziarenka ryżu. 

Warto dodać, że nie jest to bolesny 
zabieg. Następnie numer czipu jest 
rejestrowany w ogólnopolskiej ba-
zie danych, w której umieszczane 
są dane właściciela pupila. Czipo-
wanie to sprawdzona metoda za-
pobiegania bezdomności zwierząt 
umożliwiająca szybkie ustalenie

N A D A R Z Y N

Darmowe czipowanie, 
dopłata do sterylizacji

właściciela znalezionego czworo-
noga. Dodatkowo mieszkańcy gmi-
ny mogą skorzystać z dopłat do 
sterylizacji lub kastracji zwierząt 
domowych. Nadarzyn pokryje po-
łowę kosztów. Więcej informacji 
na ten temat znajdziecie na stronie 
www.nadarzyn.pl. [SD] 
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Inwestycje i dofinansowania 
w powiecie grodziskim

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 wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców, dokonuje wielu 
inwestycji, jeśli jest to możliwe 
władze powiatu starają się 
o dofi nansowania z wielu 
programów. Poniżej przedstawiamy 
zadania, na które złożono 
wnioski o dotacje

W tym miesiącu został złożo-
ny wniosek w ramach „Rzą-
dowego Programu na rzecz 

Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów 
poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktu-
ry Drogowej” na dofi nansowanie rozbu-
dowy drogi nr 1510 na trasie Żuków–Stare 
Kłudno. Planowany koszt to 3 889 741 zł, zaś 

wnioskowana kwota wynosi 2 333 844 zł.
W ramach planowana jest rozbudowa dro-
gi o długości 469 m oraz budowa ronda na 
skrzyżowaniu dróg powiatowych..

W ramach Programu rozwoju gminnej 
i powiatowej infrastruktury drogowej na la-
ta 2016-2019 został złożony wniosek o do-
fi nansowanie przebudowy ul. Królewskiej 
w Kaskach w kwocie 2 976 563 zł. Koszt ca-
łej inwestycji to 5 950 000 zł. Za taką kwotę 
zostanie wyremontowany odcinek o długo-
ści 2 276 m. Przebudowa drogi ma znacze-
nie nie tylko z punktu widzenia gminy i jej 
rozwoju, ale i mieszkańców, przy drodze 
znajduje się bowiem m.in. szkoła podsta-
wowa, gimnazjum, kościół, straż pożarna 
i poczta; drogą kursuje również linia au-
tobusowa PKS dowożąca mieszkańców do 

miejsc pracy, szkół oraz do PKP w Grodzi-
sku Maz. Wniosek zajmuje pierwsze miej-
sce na liście rezerwowej, liczymy, że z puli 
oszczędności poprzetargowych, naszemu 
samorządowi zostanie przyznana kwota, 
która pozwoli na realizację zadania.

Kolejny wniosek dotyczy budowy kładki 
przez rzekę Mrownę. Most jest wprawdzie 
w dobrym stanie technicznym, jednak je-
go 7-metrowa szerokość uniemożliwia wy-
konanie chodnika dla pieszych w związku 
z tym niezbędna jest budowa kładki, która 
zwiększa bezpieczeństwo pieszych, zwłasz-
cza że tuż za mostem jest łuk, który ogra-
nicza widoczność, nie bez znaczenia jest 
również fakt, że z każdym rokiem zwięk-
sza się natężenie ruchu samochodowego. 
Koszt wykonania kładki wynosi 873 690 zł. 

Do Ministra Infrastruktury został złożo-
ny wniosek o dofi nansowanie w kwocie 
436 845 zł. Zadanie to jest już realizowa-
ne, jednak przyznanie dotacji pozwoli na 
częściowy zwrot kosztów.

Inwestycją już realizowaną, na którą zo-
stało przyznane dofi nansowanie jest prze-
budowa ulicy Nałkowskiej w Radoniach 
i Adamowiźnie. W ramach „Mazowieckie-
go Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych 
o istotnych znaczeniu dla rozwoju społecz-
no-gospodarczego regionu”. Przebudowa-
ny zostanie odcinek o długości 1 558 m wraz 
z wykonaniem chodnika, zjazdów, utwar-
dzonego pobocza, oznakowania i odwod-
nienia. Wartość inwestycji wynosi 5 406 264 
zł, z czego dofi nansowanie wynosi 3 243 
751 zł, wkład własny – 812 513 zł. Zadanie 

jest realizowane również przy wkładzie 
gminy Grodzisk Mazowiecki (1 350 000 zł).

Obecnie powiat stara się również o do-
tację na modernizację boisk sportowych 
przy Zespole Szkół Technicznych i Liceal-
nych nr 2 w Grodzisku Mazowieckim oraz 
przy Zespole Szkół nr 2 im. gen. Józefa Bema 
w Milanówku. Obydwa boiska są już bar-
dzo wyeksploatowane, z obiektów mogą 
bezpłatnie korzystać nie tylko uczniowie, 
ale i mieszkańcy. Boisko w Milanówku jest 
ponadto co roku wykorzystywane w trak-
cie imprezy „Otwarte Ogrody”, zaś boisko 
w Grodzisku Maz. znajduje się w ciągu re-
kreacyjnym tworzonym przez gminę. Prze-
widywany koszt modernizacji boisk wynosi 
po 150 000 zł, zaś wnioskowane dotacje celo-
we w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 

Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazow-
sze 2018” wynoszą po 100 000 zł. Obecnie 
wnioski są w ocenie, czekamy na wyni-
ki naboru. W ocenie jest również wniosek 
złożony do Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofi -
nansowanie wykonania windy w ZSTiL nr 2.
Koszt realizacji tego zadania wynosi 200 
859 zł. Wnioskowana kwota wynosi 50 214 zł.

Władze powiatu mają nadzieję, że jak 
największa liczba wniosków zostanie pozy-
tywnie rozpatrzona, bowiem dzięki dodat-
kowym środkom można zwiększyć komfort 
mieszkańców, ułatwić przemieszczanie 
się oraz zachęcić do korzystania z obiek-
tów sportowych.

Joanna Damaziak
Sekretarz Powiatu Grodziskiego

 
 

Ciało mężczyzny znalezione na 
słupie. Prokuratura bada sprawę

G R O D Z I S K  M A Z . 
Prokuratura rejonowa 
w Grodzisku Mazowieckim 
prowadzi postępowanie 
w sprawie śmierci 
mężczyzny, którego ciało 
znaleziono we wtorek 
rano na rogu ulic Mloska 
i Szkolnej. Wszystko 
wskazuje na to, że było 
to samobójstwo. 

P rzypomnijmy. Do ma-
karbycznego odkry-
cia doszło we wtorek 
(24 kwietnia) nad ra-

nem. Zwłoki wisiały na słupie. 
– Około godz. 5.30 otrzymaliśmy 
zgłoszenie o znalezieniu ciała męż-
czyzny, który najprawdopodob-
niej powiesił się. Do samobójstw 
dochodzi od czasu do czasu, nie 
mamy w tej chwili informacji, 
aby był to wynik przestępstwa 
kryminalnego. Czynności w tej 
sprawie będzie prowadziła pro-
kuratura. Możemy potwierdzić, 
że był to mężczyzna z naszego 
terenu – wyjaśniała nam za asp. 
sztab. Katarzyna Zych, rzecznik 

prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Grodzisku Mazowieckim.

Informacja o tym dramatycz-
nym zdarzeniu wywołała falę 
komentarzy wśród naszych czy-
telników. Pojawiły się wątpliwości 
m.in. czy rzeczywiście było mamy 
do czynienia z targnięciem się na 

własne życie, czy mężczyzna po-
zostawił list pożegnalny. 

Z pytaniem o dotychczasowe 
ustalenia w tej sprawie zwróci-
liśmy się bezpośrednio do gro-
dziskiej prokuratury. – Czekamy 
na wyniki sekcji zwłok i do ich 
otrzymaniu będziemy w stanie 

powiedzić coś więcej. Postępo-
wanie prowadzone jest z art. 151 
Kodeksu karnego. Przesłucha-
ni zostali świadkowie, człon-
kowie rodziny mężczyzny, jego 
wspólnicy – wyjaśnia Wojciech 
Ramotowski, zastępca proku-
ratora rejonowego w Grodzisku 
Mazowieckim. 

Wspomniny art. 151 brzmi: 
„Kto namową lub przez udzie-
lenie pomocy doprowadza czło-
wieka do targnięcia się na własne 
życie, podlega karze pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5”. 
Jak zaznacza prokurator Ramo-
towski, to standardowa procedu-
ra w tego typu sytuacji.

A co wiemy o liście pożegnal-
nym? – Potwierdzam, że mężczy-
zna zostawił list, ale ze względu na 
dobro śledztwa i prywatność rodzi-
ny nie udzielamy informacji o jego 
treści. Mogę powiedzieć tylko tyle, 
że był dosyć osobisty i wyjaśnio-
ne zostały w nim powody targnię-
cia się na życie. Jak już ustaliliśmy, 
pan w przeszłości był leczony psy-
chiatrycznie – tłumaczy prokura-
tor Ramotowski.  [Red.]
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G R O D Z I S K  M A Z . 
Matecznik Mazowsze 
w Otrębusach odwiedziły 
w miniony wtorek 
małżonki prezydentów 
Polski i Etiopii. Wspólnie 
z uczniami okolicznych 
szkół pierwsze damy 
obejrzały spektakl 
„Kalejdoskop barw Polski”.

A gata Kornhauser-Du-
da do Otrębus przy-
była wraz z Meazą 
Abrham, małżonką 

prezydenta Etiopii, który prze-
bywa w Polsce z ofi cjalną wizytą. 
Jako cel odzwiedzin Matecznik 
Mazowsze wybrano nieprzypad-
kowo. To miejsce mówi bowiem 
wiele o polskiej kulturze i jej roz-
woju na przestrzeni lat.

Spektakl w wykonaniu człon-
ków chóru, baletu i orkiestry Ze-
społu „Mazowsze” był prezenta-
cją polskich tańców narodowych 
i regionalnych, tradycyjnych me-
lodii oraz strojów. – Pierwsza 
Dama Etiopii nie kryła podzi-
wu dla różnorodności polskiej 
kultury i tradycji artystycznych. 
Tym, co wzbudziło jej szczególne 

Pierwsze damy Polski i Etiopii 
gościły w Otrębusach 

zainteresowanie była rozmaitość  
ludowych kostiumów, które Pa-
nie miały okazję podziwiać nie 
tylko na scenie. Meaza Abrham, 
absolwentka Tokyo Fashion De-
sign School, była modelka, pro-
jektantka mody i arbiter designu, 
z radością skorzystała z zapro-
szenia za kulisy, gdzie Pierwsze 
Damy miały okazję zwiedzić ko-
stiumernię oraz garderoby jed-
nego z największych na świecie 
zespołów artystycznych – infor-
muje w ofi cjalnym komunikacie 
kancelaria prezydenta RP.

Razem z małżonkami prezy-
dentów koncert obejrzeli człon-
kowie zespołu Mali Karniewiacy 
oraz dzieci i młodzież z mazo-
wieckich szkół, w tym z Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących i Spor-
towych w Pruszkowie. [Red.]
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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

P R O M O C J A

Taniej w prywatnych żłobkach  

W ójt Gminy Micha-
łowice na po-
czątku marca 
ogłosił konkurs 

na realizację zadania polegają-
cego na organizacji opieki nad 
dziećmi do lat 3 w formie nie-
publicznego żłobka lub niepu-
blicznego klubiku dziecięcego.     

Do konkursu zgłosiło się osiem 
jednostek, jednak dwie z nich 
nie uzyskały  minimalnej liczby 
75 punktów (żłobek i klub malu-
cha). Natomiast sześć żłobków 
w ocenie merytorycznej uzyska-
ło większą lub  wymaganą liczbę 
punktów. Trzy z nich zlokalizo-
wane są w Komorowie, dwa w No-
wej Wsi oraz jeden w Regułach.

Żłobki te zaoferowały łącz-
nie 89 miejsc dla dzieci z gminy 
Michałowice. Rodzice w formie 
opłaty stałej będą wnosili od 300 
zł do 500 zł miesięcznie (w zależ-
ności od żłobka), pozostałą war-
tość (700 zł)  dofinansuje gmina.

 Ważnym czynnikiem w kon-
kursowej ocenie był miesięczny 
koszt ponoszony przez rodzica 
w formie opłaty stałej  (maks. 
60 pkt.). W złożonych  ofertach 

kształtował się on w wysoko-
ści od 300 zł do 700 zł.  Ocenie 
konkursowej podlegały także 
kwalifikacje  i doświadczenie 
kadry  (maks. 10 pkt.), organi-
zacja placówki, a więc godziny 
jej otwarcia, zajęcia ze specja-
listami, warunki lokalowe, wa-
runki na placu zabaw i  oferta 
zajęć dodatkowych (maks. 25 
pkt.), jak również dotychczaso-
we doświadczenie żłobka w re-
alizacji zadania (maks.5 pkt.).

Warunkiem koniecznym do 
dofinansowania przez gminę po-
bytu dziecka w żłobku jest sta-
łe jego miejsce zamieszkania na 
terenie gminy oraz rozliczenie 
przez rodzica podatku docho-
dowego za 2017 rok w Urzę-
dzie Skarbowym w Pruszkowie 
i wskazanie w deklaracji PIT 
gminy Michałowice jako miej-
sca zamieszkania. Tak więc zapi-
sując dziecko do żłobka, rodzice 
będą proszeni o przedstawienie 
pierwszej strony zeznania po-
datkowego za 2017 rok. 

 Żłobki, które zakwalifikowały 
się do podpisania z gminą umo-
wy na dofinansowanie:

 1. Niepubliczny Żłobek „Rado-
sny Brzdąc”, ul. Aleja Starych 
Lip 27, 05-806 Komorów, 
opłata stała  wnoszona przez 
rodziców - 300,00 zł, oferta 
uzyskała 100 pkt.

2. Niepubliczny Klub Malu-
cha „Prestige for Kids”, ul. 
Krasińskiego 8, Komorów, 
opłata stała wnoszona przez 
rodziców - 350,00 zł, oferta 
uzyskała 90 pkt.

3. Niepubliczny Żłobek „Mi-
sie Patysie”, ul. Wiśniowa 3,  
Nowa Wieś, opłata stała  
wnoszona przez rodziców 
- 400,00 zł, oferta uzyska-
ła 85 pkt.

4. Niepubliczny Żłobek "Sa-
sanka", ul. Sasanek 6a, Nowa 
Wieś, opłata stała wnoszona 
przez rodziców - 500,00 zł, 
oferta uzyskała 76 pkt.

5. Niepubliczny Żłobek „Gu-
misiowy Raj”, ul. Królew-
ska 2, Reguły, opłata stała 
wnoszona przez rodziców 
- 500,00 zł, oferta uzyska- 
ła 75 pkt.

6. Niepubliczny Żłobek, ul. Tur-
kusowa 5, Komorów, opłata 

Od 1 września rodzice z gminy Michałowice zapłacą znacznie mniej za pobyt dziecka w niektórych 
prywatnych żłobkach mieszczących się na terenie gminy. A to wszystko dzięki gminnemu dofinansowaniu, 
które wyniesie aż 700 zł miesięcznie na jedno dziecko.

stała wnoszona przez rodzi-
ców - 500,00 zł, oferta uzy-
skała 75 pkt.

Gminna dopłata do żłobków 
jest znacznym wsparciem ro-
dziców małych dzieci. Wyło-
nienie placówek w konkursie 
pozwoliło na uwzględnienie 
wielu potrzeb i preferencji ro-
dziców, nie tylko tych dotyczą-
cych ceny, ale także lokalizacji 
(żłobek powinien znajdować się 
niedaleko domu lub po drodze 
do pracy), czy  warunków loka-
lowych i kadrowych (nie może 
być zbyt duży, gdyż dzieci nie 
będą indywidualnie traktowane 
i będą częściej chorowały; po-
winien mieć także dobrą kadrę 
i smaczne jedzenie). Kryteria 
oceny pozwoliły jednocześnie 
na zapewnienie dobrej jakości 
świadczonej opieki.  

Zachęcamy wszystkich rodzi-
ców zamieszkałych na terenie 
gminy Michałowice do kontaktu 
z placówkami, które zakwalifi-
kowały się do podpisania umo-
wy z gminą.

Do końca maja 
mieszkańcy gminy 
Michałowice mogą 
składać  wnioski  
o udzielenie dotacji  
na zakup pieca 
gazowego, który  
zastąpi obecnie 
użytkowany piec 
spalający paliwo stałe 
(węgiel, drewno, koks). 

W szelkie informacje 
w  sprawie możli-
wości otrzymania 
dotacji celowej na 

zakup pieca gazowego można uzy-
skać pod numerem telefonów: 
tel. 664 932 975;
(22) 350-91-74;
(22) 350-91-18
oraz adresem e-mail:
piece@michalowice.pl.  
(codziennie od poniedziałku 
do piątku, w godz. pracy 
urzędu gminy).
 
KTO MOŻE STARAĆ SIĘ  
O DOFINANSOWANIE  
WYMIANY PIECA?
• osoby fizyczne
• wspólnoty mieszkaniowe
• osoby prawne
• przedsiębiorstwa
• jednostki sektora finansów pu-

blicznych, będących gminnymi 

lub powiatowymi osobami 
prawnymi

CO JEST PRZEDMIOTEM  
DOTACJI?
Dotacja udzielana jest wyłącznie 
na zadania polegające na wymia-
nie pieca opalanego paliwem sta-
łym (np.: węgiel, drewno, koks) 
i zastąpienia go piecem gazowym.

 
CO NIE WCHODZI  
W SKŁAD DOTACJI?
Dotacja nie obejmuje kosztów 
opracowania projektu instalacji, 
montażu instalacji, przebudo-
wy instalacji grzewczej, kosz- 
tów uzyskania stosownych poz- 
woleń, doprowadzenia przyłącza 
gazowego, kosztów wykonania 
audytu energetycznego.

ZAKRES I ZASADY  
DOFINANSOWANIA  
WYMIANY PIECA
• RODZAJ ZAKUPIONEGO PIE- 
CA W RAMACH DOFINANSO-
WANIA: piec gazowy (posiada-
jący cechy zgodne z przyjętymi 
parametrami, określonymi 
w Regulaminie dotacji celowej).
• KWOTA DOFINANSOWANIA: 
7.000,00 złotych brutto, jednak 
nie więcej niż 100% poniesio-
nych kosztów zakupu pieca ga-
zowego.

Dotacje do wymiany pieców
• INFORMACJE DOTYCZĄCE 
ZAKUPIONEGO PIECA: dofinan-
sowanie przysługuje tylko i wy-
łącznie na zakup nowego pieca 
gazowego, przy czym urządze-
nie musi posiadać znamiona 
urządzenia fabrycznie nowego 
(urządzenie nieużywane), któ-
re posiada atesty dopuszczają-
ce go do powszechnego użytku 
z przyznaną gwarancją.
• Użytkowany przez Wniosko-
dawcę o dofinansowanie piec 
węglowy ulegnie trwałej lik- 
widacji.
• O dofinansowanie na wymia-
nę pieca węglowego poprzez 
zakup nowego pieca gazowe-
go można ubiegać się tylko raz,  
na jeden lokal mieszkalny lub 
użytkowy.
• Zakupiony, nowy piec gazowy 
powinien należeć do urządzeń 
niskoemisyjnych, które posia-
dają sprawność wytwarzania 
ciepła określoną w dokumen-
tacji technicznej, wyższą niż 
92% oraz spełniają aktual-
ne normy związane z ochro-
ną środowiska.
• Podstawą do ubiegania się 
o przyznanie dotacji na wy-
mianę pieca jest złożenie Wnio-
sku (deklaracji uczestnictwa) 
w Biurze Podawczym wraz 
z wymaganymi załącznikami, 

w terminie do 31 maja każdego 
roku budżetowego, w okresie 
obowiązywania postanowień 
Regulaminu dotacji celowej.  
• Nowy piec gazowy powinien 
zostać zakupiony po podpisa-
niu umowy o udzielenie do-
tacji celowej pomiędzy Gminą 
a Wnioskodawcą
• Wnioskodawca dostarczy do 
Gminy dowód zakupu pieca 
gazowego (FV wystawiona na 
nazwisko Wnioskodawcy) wraz 
z Wnioskiem o rozliczenie do-
tacji celowej.
• W nieruchomości, w której 
nastąpił montaż pieca gazowe-
go, zostało dokonane „pierwsze 
uruchomienie pieca” potwier-
dzone Protokołem, wykonane 
przez uprawnionego prawem 
Instalatora, a Protokół „pierw-
szego uruchomienia” zosta-
nie dostarczony do Gminy 
przez Wnioskodawcę.
• Wymiana pieca zostanie po-
twierdzona Protokołem z wizji 
lokalnej przeprowadzonej na 
terenie nieruchomości Wnio-
skodawcy przez wyznaczone 
osoby z Urzędu Gminy Micha-
łowice.

Strona internetowa dedykowa-
na projektowi: 
www.piece.michalowice.pl. 

Przed młodzieżą 
działającą w Fundacji 
Okiem Kamery 
przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących 
w Komorowie kolejne 
wyzwanie. Młodzi 
filmowcy zostali 
poproszeni przez 
Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Mazowieckiego  
o przeprowadzenie 
konkursu filmowego 
związanego z setną 
rocznicą odzyskania 
przez Polskę 
niepodległości.

P artnerem projektu 
została Warszawska 
Szkoła Filmowa. 

Pomysł na wspól-
ną działalność narodził się pod 
koniec roku podczas rozdania 
nagród w konkursie Edukre-
ator na Mazowszu, w którym 
pierwsze miejsce zajęła  Kata-
rzyna Wołek- współzałożycielka 
fundacji i nauczycielka w komo-
rowskim gimnazjum.

 Idea konkursu zakłada, że to 
właśnie młodzi ludzie są jego au-
torami. To oni tworzą  regulamin, 
kapitułę konkursu, zaprasza-
ją znanych i lubianych, zajmu-
ją się projektowaniem plakatu, 
logo, promocją i finałową galą.

Młodzi filmowcy w akcji

 Marszałek Województwa Ma-
zowieckiego Pan Adam Struzik 
spotkał się z uczniami, aby po-
rozmawiać o tym, jak młodzież 
planuje pracę nad konkursem 
oraz o tym, czym dzisiaj dla 
młodych ludzi jest  niepodle-
głość i jak ją postrzegają. Krótka 
wizyta w urzędzie przerodziła 
się w dwugodzinną rozmowę 
nie tylko o niepodległości, ale 
także o życiu w wolnej Polsce, 
o problemach Mazowsza i je-
go mieszkańców.

 Konkurs filmowy Dorastamy 
niepodlegli zostanie ogłoszony  
1 czerwca, a młodzież z Fundacji 
Okiem Kamery pracuje nad jego 
założeniami i przebiegiem. Jest 
to doskonała lekcja współczesne-
go patriotyzmu, bezinteresow- 
nego działania na rzecz społecz-
ności lokalnej i małej ojczyzny.
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Ogłoszenia Zamów: 22 758 77 88
reklama@wprmedia.pl                

Pruszków
ul. Niecała 10/2

Piątek, 27 KWIETNIA 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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Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292Sprawdź 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

AKCJA WIOSNA

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, UL. POGODNA 7
www.hurtownia-ogrodnicza.com

NAJWIĘKSZY I NAJLEPSZY
OGRODNICZY W MIEŚCIE

Zatrudnimy Pracownika Gastronomii
Wymagane doświadczenie, 
aktualną książeczka sanepidu.

509 683 032

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

PARTNER HANDLOWY

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

 ► 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 

 ► Osoby do obsługi bistro
w salonie samochodowym 
na Skoroszach
 663-022-397 

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

 ► Poszukuje pracownika do prac 
ogrodniczych tel.: 696-039-978 

 ► Praca dla pana przy sprzątaniu 
magazynu w Parzniewie, 
tel. 504 204 700 

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 Panią 
z doświadczeniem do sklepu 
mięsno-spożywczego 
w Pruszkowie. Wynagrodzenie 
3700 zł miesięcznie. 
Wyżywienie gratis. 
Informacje: 504-029-507 

Nieruchomości – sprzedam

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

 ► Dom w promocji 
tel.: 535-487-338 

 ► Dom w Regułach + działka 915 m. 
+ garaż 30 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 

 ► Sprzedam mieszkanie 
spółdz. własn. w Piastowie 
w bloku z 1972 r. 46,40 m2, 
piętro III/IV. Stan 
do zamieszkania. 
tel.: 501-056-369 

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► Poszukuję do wynajęcia 
dom w Podkowie Leśnej,  
wolnostojący, umeblowany, 
może być od zaraz. 
Katarzyna
(osoba prywatna): 
732-796-100 

 ► 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 

Rekreacja

 ► Mazury 7 dni 600 zł las, jezioro, 
kameralnie. Tel.: 896-211-780. 
www.szczepankowo.pl 

Sprzedam

 ► Sprzedam ogródek w Kajetanach 
tel.: 604-581-780 

Usługi

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505-076-331

 ► Docieplanie Budynków 
795-969-696 

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

 ► Elektryk, pomiary elektryczne 
500-300-402 

 ► Hydraulik, 535-872-455 

 ► Meble na wymiar 604-461-050 

Dam pracę

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

 ► Pracownik ochrony na obiekt 
handlowy w Milanówku 
oraz Brwinowie. System 
zmianowy 8 i 12 godz. 
Stawka 15,50 zł brutto,  
695-330-619 

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

 ► Szlifi erza: wałki, otwory, 
płaszczyzny w Pruszkowie. 
Tel.: 606-742-496 

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

ZATRUDNIĘ EKSPEDIENTKĘ 
DO SKLEPU MIĘSNEGO, PEŁNY 
ETAT, 14-15 ZŁ/H, PRUSZKÓW, 
TEL.: 696-290-209 

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

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

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

Zakład kamieniarski  
w Milanówku  

zatrudni pracowników,  
praca całoroczna,  

dobre wynagrodzenie 
 

tel.  539 959 186

 ► 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 

 ► Wentylacja, rekuperacja 
500-300-402 

 ► 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
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Starosta Grodziski informuje:
w dniach od 24.04.2018 r. do 15.05.2018 r. w siedzibie 
Starostwa Powiatu Grodziskiego w Grodzisku Maz. 
przy ul.Kościuszki 30 i ul.Żyrardowskiej 48 bud. A 
na tablicach ogłoszeń został wywieszony wykaz 
nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do 
oddania w dzierżawę. Wykaz zamieszczono również na 
stronie internetowej: www.powiat-grodziski.pl. 


