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 Seweryn Dębiński 

P R U S Z KÓ W
ZTM stworzył ofertę 
„bilet metropolitalny” 
dla gmin podwarszawskich. 
Pod koniec maja radni 
z Warszawy przyjęli uchwałę 
o nowych dofi nansowaniach 
biletów. Powstaje pytanie 
czy gminy z naszego regionu 
zechcą z tego skorzystać, 
bowiem będą musiały 
wyłożyć pieniądze 
ze swoich budżetów. 

R ozszerzamy naszą 
metropolitalną ofer-
tę. Mieszkańcy gmin 
podwarszawskich za-

płacą rocznie nawet do 720 złotych 
mniej za bilety długookresowe, 
a gminy same zadecydują, które 
rozwiązanie wprowadzą na swoim 
terenie. Skorzystają na tym wszy-
scy – mówi Renata Kaznowska, za-
stępca prezydenta m.st. Warszawy.

Z oferty tej jako pierwsze sko-
rzystały Marki. Potem dołączył 
Nadarzyn oraz kilka innych gmin 
nie z naszego regionu. Teraz 
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Na skrzyżowaniu Prusa i Pogodnej 
stanie sygnalizacja świetlna

ofertę rozszerzono. Porozumie-
nie zakłada trzy poziomy dofi nan-
sowania zakupu biletów: „Bilet 
Warszawa+1”, „Bilet Warszawa+2” 
oraz „Bilet Warszawa+3”. I takie 
też możliwości mają do wybo-
ru gminy. Obecnie cena mie-
sięcznego biletu normalnego na 
strefę 1 i 2 to 180 zł. Przy progu 
dopłaty +1 pasażerowie zapła-
ciliby 166 zł, przy +2 – 150 zł, a przy 
+3 – 120 zł. Resztę cen znajdziecie na 
www.ztm.waw.pl. 
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Problem z rewitalizacją
dworku Chełmońskiego...
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JUŻ ZA TYDZIEŃ DODATEK „WAKACJE W MIEŚCIE. LAST MINUTE”. NIE PRZEGAP!
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dni pozostało do zakończenia roku 
szkolnego i... rozpoczęcia wakacji!14
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Etno Café, 
Starbucks, 
Pizza Hut, 
Etam, 
Deichmann, 
Rossmann, 
Martes Sport, 
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Calzedonia, 

Carpisa, 
Yamamay, 
Denique, 
Zieleniak, 
Świat Książki, 
Toys Box, 
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Nowe sklepy w CH Janki. Mamy listę
R E G I O N

Rozbudowa Centrum 
Handlowego Janki ma 
zakończyć się dopiero  
w przyszłym roku. Jednak 
nowa część już została 
oddana do użytku. Klienci 
muszą czekać jedynie na 
nowe sklepy.

C entrum Handlo-
we Janki to nie tylko 
jedno z pierwszych 
centrów otwartych 

w naszej okolicy, ale i jedno 
z pierwszych w całej Polsce. CH 
Janki zaczęło działać w 1999 r. 
Do dziś popularne centrum jest 
jednym z najchętniej odwiedza- 

nych tego typu placówek w na-
szym regionie. 

CH Janki stale się powięk-
szają. W ubiegłym roku rozpo-
częła się rozbudowa obiektu, 
która zakładała dobudowanie 
skrzydła z miejscem na nowe 
sklepy oraz budowę parkingu 

podziemnego. W ostatnim cza-
sie klientom udostępniono 
wspomniany parking, a w no- 
wym skrzydle zaczęły działać 
sklepy. Warto podkreślić, że 
zakończenie rozbudowy pla-
nowane jest na pierwszy kwar-
tał przyszłego roku. [Red.] 

Podwójna mistrzyni z Pruszkowa
P I Ę C I O B Ó J     

   N O W O C Z E S N Y
Marta Kobecka, 
zawodniczka UKS Kapry-
Armexim Pruszków zdobyła 
tytuł Mistrzyni Polski U24 
w pięcioboju nowoczesnym 
podczas zawodów 
rozegranych w weekend  
w Zielonej Górze. W kategorii 
seniorskiej zajęła drugie 
miejsce. Wraca więc także  
z tytułem wicemistrzowskim!

P ięciobój nowoczesny 
to dyscyplina, w któ-
rej zawodnicy mierzą 
się w szermierce, pły-

waniu, jeździectwie i bieganiu 

połączonym ze strzelaniem z pi-
stoletu w pozycji stojącej. Wymaga 
to nie tylko dużego wysiłku fizycz-
nego, ale też wszechstronności. 
Tę cechę z pewnością posiada 

zawodniczka pruszkowskie-
go klubu, która w rozegranych 
w weekend w Zielonej Górze za-
wodach zdobyła dwa prestiżowe 
tytuły. Marta Kobecka przywo-
zi do domu tytuł Mistrzyni Pol-
ski U24 i Wicemistrzyni Polski.

Sukcesem zawodniczki za 
pośrednictwem Facebooka po-
chwalił się Łukasz Borkowski, 
jeden z trenerów, który praco-
wał z Martą. Przypomnijmy, że 
pięcioboistka jest wychowanką 
pruszkowskiego gimnazjum nr 4 
i szkoły podstawowej nr 6. Z ra-
cji młodego wieku (rocznik 1995) 
największe sukcesy prawdopo-
dobnie jeszcze przed nią. Gratu-
lujemy i trzymamy kciuki! [Red.] 

Minimum 1000 wezwań do zapłaty.  
Oto nowe wymagania WKD

KO L E J
Warszawska Kolej 
Dojazdowa ogłosiła 
przetarg na „usługę 
kontroli biletów wraz  
z windykacją należności”, 
czyli szuka firmy, która od 
1 lipca zacznie sprawdzać 
podróżnych w kolejkach. 

Lista wymagań jest do-
syć długa. WKD ocze-
kuje m.in. że kontrole 
będą przeprowadzane 

w pojazdach minimum 1450 razy 
w miesiącu i maksymalnie 3169 
razy. Każdorazowo kontrola musi 
być przeprowadzana przez cztery 

osoby jednocześnie. Określone 
zostały też godziny – od 6.00 do 
22.00 codziennie, między 22.00 
a 6.00 przez osiem dni w mie-
siącu. W przetargu pojawił się 
też kontrowersyjny zapis. Prze-
woźnik chce, aby miesięcznie 

wystawionych zostało mini-
mum... 1000 wezwań do zapła-
ty. Kontrole mają być prowadzone 
według ścisłego harmonogramu, 
ale dopuszcza rocznie cztery do-
datkowe trwające po 8 godzin. 
Dowiadujemy się także, że w naj-
bliższym czasie przewoźnik nie 
ma zamiaru zmieniać rodzajów 
biletów na taki, który wymagałby 
specjalnego sprzętu do kontroli.

Za „brak dochodzenia i egze-
kwowania lub każde niesłuszne 
odstąpienie od dochodzenia lub 
egzekwowania zapłaty nałożonej 
na pasażera opłaty dodatkowej” 
wybrana firma zapłaci WKD karę 
umowną w wysokości 180 zł. [Red.] 
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Biletowa oferta ZTM.  
Które gminy skorzystają?
Na papierze wygląda to bardzo za-
chęcająco, ale w praktyce nie jest 
już tak kolorowo. Aby pasażerowie 
skorzystali z tańszych biletów gmi-
na musi wybrać jeden z wariantów 
dopłat i powstałą różnicę w ce-
nie pokryć z własnych środków 
finansowych. Tutaj pojawiają się 
odmienne zdania wśród samych 
mieszkańców. Gdy wyszliśmy na 
ulice miast spytać czy to dobry 
pomysł, część osób wyrażała się 
z aprobatą, a część z wyraźnym 
sprzeciwem. – Skoro gmina mu-
si dopłacić z budżetu do biletów, 
to tak jakby pieniądze idą rów-
nież z mojej kieszeni. Dlaczego 
więc mam dopłacać? Mi nikt do 
paliwa nie dopłaca... – wypowie-
dział się Marek, jeden z napotka-
nych kierowców w Pruszkowie.

Ale takie rozwiązanie niesie 
też za sobą dużo dobrego. Wie-
le osób być może zachęciłoby do 
zmiany auta na pociąg. Dlatego py-
tamy włodarzy gmin czy przysta-
ną na propozycje ZTM. Zaczęliśmy 
od Pruszkowa. – Prezydent pod-
jął decyzję, że wejdziemy w drugi 
wariant dopłat, tzw. średni, ponie-
waż tyle środków wygospodaro-
waliśmy. Zobaczymy jak to będzie 
działało, z jakim zainteresowaniem 
się spotka i jeżeli będą wnioski 
mieszkańców o zwiększenie do-
płat, to rozważymy taką możliwość 
– mówi Andrzej Kurzela, wicepre-
zydent Pruszkowa. 

Do programu chce przyłączyć 
się również Raszyn. – Wchodzimy 
w pełne wyrównanie wartości bi-
letów. Uważamy, że jest to słusz-
na droga żeby mieszkańcy mogli 
jeździć za takie same pieniądze jak 
warszawiacy. Poprawimy w ten 
sposób również środowisko, bo 
to też dobra forma walki ze smo-
giem, gdy jak największa liczba 
osób przesiądzie się do komunika-
cji zbiorowej – powiedział nam An-
drzej Zaręba, wójt gminy Raszyn. 

Jak na pomysł zapatrują się 
władze Michałowic? – Ze wzglę-
du na szczególne położenie naszej 
gminy, gdzie głównym wykorzy-
stywanym środkiem transpor-
tu zbiorowego jest linia WKD, nie 
uwzględniona w ofercie Warsza-
wa +, przedstawiona propozy-
cja biletu metropolitalnego nie 
odpowiada na zapotrzebowanie 
mieszkańców – odpowiada Krzysz-
tof Grabka, wójt gminy Michało-
wice. – Obecnie nasi mieszkańcy 
korzystają ze Wspólnego biletu 
ZTM-WKD do przystanku Opacz-
-Kolonia (1 strefa) na podstawie 

porozumienia międzygminnego 
zawartego przez gminę Michałowi-
ce z miastem st. Warszawa. Oferta 
Warszawa+ w nowej formule na-
dal nie przewiduje rozszerzenia  
2 strefy o linię WKD, a komunikacja 
autobusowa ZTM na terenie gmi-
ny i przejazdy KM, których trasa 
nie przebiega przez obszar gminy, 
nie są alternatywą komunikacyjną 
dla społeczności lokalnej – dodaje.

Nieco dalej od Warszawy znaj-
duje się Brwinów. Tutaj temat ma 
zostać podjęty na jednej z komi-
sji, ale aprobaty ze strony burmi-
strza na razie nie ma. – Trzeba 
podjąć decyzję w tej sprawie i te-
mat zostanie przedyskutowany na 
komisji inwestycji w przyszłym ty-
godniu. Natomiast z punktu wi-
dzenia potrzeb inwestycyjnych 
w gminie Brwinów dla mnie jest 
zbyt wcześnie na tego typu krok  
– zaznacza Arkadiusz Kosiński, 
burmistrz gminy Brwinów. 

Wielokrotnie też próbowali-
śmy skontaktować się z władza-
mi Piastowa, jednak nie znaleźli 
dla nas czasu.

Dokończenie ze str. 1

Poznaliśmy już listę sklepów, które w najbliższych miesiącach zaczną 
działać w CH Janki. Oto ona:
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Sytuacja jest taka, że będziemy podejmować decyzję czy rozwiążemy umowę 
z tą fi rmą czy też nie. Generalnie mamy problem, bo fi rma jest bardzo słaba 
i nie realizuje zapisów umowy – Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego o problemach 
z wykonawcą renowacji Dworku Chełmońskiego.
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R E G I O N
Tylko jedna fi rma wyraziła 
chęć zaprojektowania 
wyczekiwanej przez 
mieszkańców regionu 
Paszkowianki. Jednak 
to nie jedyne złe wieści. 
MZDW od roku czeka 
na wydanie decyzji 
środowiskowej dla trasy.

T erminy gonią, a po-
myślnego końca ba-
talii o budowę Pasz-
kowianki nie widać. 

Wyczekiwana od lat inwestycja, 
znów staje pod znakiem zapy-
tania. W styczniu Mazowiec-
ki Zarząd Dróg Wojewódzkich 
zerwał umowę z fi rmą Mot-
MacDonald, która zajmowała 
się przygotowaniem projektu 
budowlanego fragmentu Pasz-
kowianki. Drogowcy rozpoczęli 
więc poszukiwania od nowa.

Przetarg na nowego projek-
tanta Paszkowianki został ogło-
szony jako przetarg dwueta-
powy. To oznacza, że w pierw-
szym etapie do MZDW powinny 
zgłosić się fi rmy zainteresowa-
ne realizacją zadania. Później, 
po ocenie ofert drogowcy mo-
gą wybranym fi rmom wysłać 
zaproszenia do złożenia ofer-
ty cenowej. Ilu chętnych zgło-
siło się do pierwszego etapu 
projektowania Paszkowianki? 
– Do postępowania zgłosiła się 
tylko jedna fi rma – Mosty Ka-
towice. Obecnie sprawdzamy 
ofertę, będziemy prosili oferen-
ta o uzupełnienie dokumenta-
cji, a później o przygotowanie 

oferty cenowej. Na ten moment 
nic nie jest przesądzone – mó-
wi nam Monika Burdon, rzecz-
nik prasowy MZDW.

Przesunięcie terminu reali-
zacji może doprowadzić do sy-
tuacji, w której drogowcy nie 
będą mogli skorzystać ze środ-
ków unijnych przy budowie 
Paszkowianki. Przy tak kosz-
townej inwestycji brak dofi -
nansowania może postawić całe 
zadanie pod znakiem zapyta-
nia. Goniące terminy to nie je-
dyne zmartwienie drogowców. 
– Od blisko roku czekamy na 
wydanie decyzji środowisko-
wej dla Paszkowianki – zazna-
cza Burdon.

Przypomnijmy. MZDW ma za-
gwarantowane środki na budowę 
Paszkowianki w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjne-
go. Jednak budowa trasy musi 
rozpocząć się jeszcze w 2020 r. 
Nim jednak ciężki sprzęt wje-
dzie na teren robót, drogę trze-
ba zaprojektować... [Red.] 

Tylko jeden chętny 
na projekt Paszkowianki
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Rozbudowa drogi wojewódzkiej 
z Grodziska do Radziejowic

G R O D Z I S K  M A Z .
Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich ogłosił 
przetarg na rozbudowę 
drogi nr 579 prowadzącej 
z Grodziska Mazowieckiego 
do Radziejowic. To duża 
inwestycja, która 
pochłonie około 70 mln zł. 

D r o g a  w o j e w ó d z k a 
nr 579 to jedna z waż-
niejszych i głównych 

DW 579. Jest to kompleksowa
przebudowa drogi. To zada-
nie planowane jest do reali-
zacji w ramach funduszy unij-
nych. Będzie budowane m.in. 
odwodnienie, w tym dwa zbior-
niki retencyjne, zatoki auto-
busowe, zostanie poszerzona 
i wzmocniona konstrukcja 
drogi. Szacujemy, że inwesty-
cja pochłonie około 70 mln zł 
– mówi Monika Burdon, rzecz-
nik prasowy MZDW.

tras przebiegających przez 
Grodzisk Mazowiecki. Prace 
będą prowadzone na fragmen-
cie od granicy miasta do ronda 
w Radziejowicach. Rozbudowę 
szczególnie odczują mieszkań-
cy Kałęczyna, Janinowa, Mościsk 
i Makówki. Ważna informacja jest 
taka, że wykonawca ma utrzy-
mać ruch na terenie budowy aż 
do zakończenia prac. 

– Celem inwestycji jest uspra-
wnienie ruchu na tym odcinku 

Na skrzyżowaniu Prusa i Pogodnej 
stanie sygnalizacja świetlna

P R U S Z KÓ W
Kilka lat temu o ustawienie 
sygnalizatorów świetlnych 
na wspomnianej krzyżówce 
prosili sami kierowcy. Dziś 
ten pomysł nie wszystkim 
się spodoba...

U lica Pogodna do użytku 
została oddana w ma-
ju 2012 r. Początkowo 
skrzyżowanie nowej 

drogi z ul. Prusa uznawane było 
za jedno z najniebezpieczniejszych 
w mieście. Tylko w lipcu 2012 r, na 
krzyżówce doszło do 11 zdarzeń 
drogowych. Powodem licznych ko-
lizji i wypadków była zmiana orga-
nizacji ruchu: ul. Pogodna zyskała 
pierwszeństwo nad ul. Prusa. Po-
czątkowo kierowcy jeździli na pa-
mięć stąd tak duża liczba stłuczek. 

Od momentu wybudowania 
drogi minęło sześć lat. Kierowcy 
przyzwyczaili się do nowej orga-
nizacji ruchu. Liczba zdarzeń dro-
gowych znacznie spadła. Jedynie 
ci, którzy wyjeżdżają z ul. Bole-
sława Prusa od strony cmentarza 
i chcą skręcić w lewo w ul. Pogod-
ną w kierunku al. Wojska Polskiego 
mają problem, zwłaszcza w poran-
nych godzinach szczytu. 

Tymczasem władze pruszkow-
skiego starostwa powiatowego 
wybrały fi rmę, która zajmie się 
przygotowaniem projektów sy-
gnalizacji świetlnych na kilku 
skrzyżowaniach w całym powie-
cie, w tym właśnie na krzyżówce 
Prusa z Pogodną. Pojawia się tylko 
jedno pytanie. Po co dziś tu sygna-
lizatory? – Projekt sygnalizacji na 
ul. Prusa i ul. Pogodnej pojawił się 
w związku z dużą ilością zdarzeń 
drogowych do jakich dochodzi na 
tym skrzyżowaniu – poinformował 

nas Krzysztof Bukowski ze Staro-
stwa Powiatowego w Pruszkowie.

O statystyki dotyczące zda-
rzeń drogowych na skrzyżowaniu 
Pogodnej z Prusa poprosiliśmy 
pruszkowską policję. – Ani w tym, 
ani w ubiegłym roku nie mieliśmy 
na tym skrzyżowaniu wypadków. 
W ubiegłym roku doszło do pię-
ciu kolizji, natomiast w tym do 
dwóch. Oczywiście w wielu przy-
padkach stłuczki i kolizje nie są 
zgłaszane policjantom. Kierow-
cy spisują tylko oświadczenia nie 

wzywając policji – mówi podkom. 
Karolina Kańka, rzecznik praso-
wy Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszkowie. 

Dziś starostwo powiatowe nie 
ma założeń dotyczących funk-
cjonowania sygnalizatorów, ich 
synchronizacji z urządzenia-
mi na krzyżówce al. Wojska Pol-
skiego z Powstańców i Pogodną. 
– Każdy projekt sygnalizacji 
świetlnej musi zawierać m.in. 
aktualne dane o ruchu w szczy-
cie porannym i popołudniowym, 
obliczenia przepustowości, wyli-
czenia wszystkich czasów mię-
dzy zielonych dla strumieni 
kolizyjnych, dlatego odpowiedź 
brzmi – tak, takie badania zo-
staną wykonane. Synchroniza-
cja sygnalizacji i zamontowanie 
tzw. „strzałek”, czyli sposób pracy 
sygnalizacji będzie konsultowany 
na etapie przygotowywania pro-
jektu – dodaje Bukowski. 

Idealnym rozwiązaniem dla 
tego skrzyżowania byłaby bu-
dowa ronda. Tej opcji nie wzię-
to pod uwagę. – W tym miejscu 
nie rozważano budowy ronda 
ze względu na bardzo wysokie 
koszty tego typu inwestycji – uci-
na Bukowski. [Red.]

Patronat Honorowy 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 

w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918–2018 
nad obchodami 70-lecia Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego
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Jakie jeszcze korzyści poja-
wią się po zakończeniu prac? 
Przede wszystkim powstaną 
nowe chodniki i ciągi pieszo-
-rowerowe, a stare będą rozbu-
dowane. Szlaki te zostaną od-
dzielone od jezdni rowami bądź 
pasami zieleni. Co ważne, na od-
cinku drogi w miejscowościach 
Mościska i Kuklówka zaprojek-
towano dwa ronda. 

Prace mają zostać zrealizowa-
ne w drugiej połowie 2020 r. [SD.] 
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Zagospodarowanie Pastewnika to te-
mat, który był wielokrotnie podnoszo-
ny na łamach naszej gazety. W końcu 
prace ruszyły i całkiem niedługo te-
ren zyska nowe oblicze. – Perspek-
tywa zagospodarowania Pastewnika  
w Nadarzynie wygląda imponująco. 
Możemy się cieszyć, bo za kilka miesięcy 

zyskamy piękny teren rekreacyjny  
– poinformował Dariusz Zwoliński, wójt 
gminy Nadarzyn. Co takiego pojawi się 
w tym miejscu? – Plac zabaw, siłownia 
zewnętrzna, stół do tenisa stołowego, 
stół do gry w szachy, ścieżka edukacyj-
na – na nudę nie będziemy mogli na-
rzekać. Patrząc dziś na Pastewnik te 

N A D A R Z Y N 
zapowiedzi może wydają się niere-
alne, ale na wszystko przyjdzie czas. 
Obecnie prowadzone są prace ziem-
ne. Jesteśmy w kontakcie z wykonaw-
cą zadania i będziemy obserwować 
postępy robót na terenie Pastewni-
ka – zaznacza Zwoliński. Koszt prac 
to ok. 1,5 mln zł. [SD] 

Pastewnik  
po nowemu 

Raszyn, dnia 6 czerwca 2018 r.

OBWIESZCZENIE     
Wójta Gminy Raszyn  

Na podstawie art. 43 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.) informuje się  
o przyjęciu dokumentów: 
• miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
terenów położonych we wsi Łady  w Gminie Raszyn – rejon  
ul. Długiej na podstawie uchwały Nr L/466/2018 Rady Gminy Raszyn 
z dnia 8 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 09.04.2018 r. poz. 3601), 
• miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
terenów położonych we wsi Podolszyn Nowy – rejon ul. Długiej na 
podstawie uchwały Nr L/467/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 8 marca 
2018 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 09.04.2018 r. poz. 3602),
• miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
terenów położonych we wsi Raszyn 01 – rejon Południowej 
Obwodnicy Warszawy na podstawie uchwały Nr LII/477/2018 Rady 
Gminy Raszyn z dnia 18 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 16.05.2018 r. 
poz. 5306),
• miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
terenów położonych we wsi Janki w Gminie Raszyn – rejon  
ul. Sokołowskiej i ul. Wspólnej – część I na podstawie uchwały  
Nr LII/478/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 18 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. 
Woj. Maz. z 16.05.2018 r. poz. 5305), oraz o możliwości zapoznania się 
z ich treścią, a  także podsumowaniami, o których mowa w art. 55 ust. 3  
ww. ustawy.
  

Z up. Wójta
Zastępca Wójta

mgr Michał Kucharski

OBWIESZCZENIE 
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej
Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 
i 1566) zawiadamiam, że dnia 23.05.2018 r. została wydana decyzja nr 4/2018 o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę dróg gminnych – ulic S. Noa- 
kowskiego – J. Chełmońskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Piastowie.

Inwestycja obejmuje następujące działki: 

277/7, 277/9 (277/13, 277/14), 284/3, 285/3, 286 (286/1, 286/2, 286/3), 287 (287/1, 
287/2, 287/3), 288 (288/1, 288/2, 288/3), 147/2 (147/3, 147/4), 204/1 (204/3, 204/4), 
204/2, 203/1 (203/3, 203/4), 203/2 (203/5, 203/6), 179/2 (179/3, 179/4), 179/1 (179/5, 
179/6), 214/1 (214/3, 214/4), 215/5 (215/9, 215/10), 215/6 (215/11, 215/12), 216/2 
(216/3, 216/4), 163 (163/2, 163/3), 257/4 (257/7, 257/8), 257/5 (257/9, 257/10), 259, 
257/6 (257/11, 257/12), 258/3 (258/7, 258/8), 258/4 (258/9, 258/10), 277/10 (277/15, 
277/16), 258/6 (258/11, 258/12), 256/5 (256/6, 256/7), 254 (254/1, 254/2), 277/8 
(277/11, 277/12), 278/31, 278/34, 278/35, 278/7 obr. 4 w Piastowie.

W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem podano numer 
działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale. Numery działek 
objętych liniami rozgraniczającymi teren (nowy przebieg drogi) zostały oznaczone 
pogrubioną czcionką.

Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone w związku  
z planowaną inwestycją drogową:

dz. nr ew. 288/3 (powstała z podziału dz. nr ew. 288) obr. 4 w Piastowie.

Nieruchomości objęte inwestycją, stanowiące tereny kolejowe w granicach 
projektowanych linii rozgraniczających, niestanowiących linii podziału 
nieruchomości (zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych):

dz. nr ew. 278/31, 278/34, 278/35, 278/7 obr. 4 w Piastowie

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

Ogłoszenie

P R U S Z KÓ W
Mowa o tzw. starej  
papierni w Pruszkowie. 
Budynek wzniesiony około 
1890 r., położony przy  
ul. Broniewskiego 1A  
został wpisany do  
rejestru zabytków  
z uwagi na zachowane 
wartości historyczne, 
artystyczne i naukowe. 

B udynek jest jedną ze 
składowych wielkie-
go obiektu Zakładów 
Naprawczych Tabo-

ru Kolejowego. Obecnie jest on 
bardzo dobrze widoczny od 
strony torów kolejowych. Wy-
budował go prywatny inwestor 
z myślą o utworzeniu w nim fa-
bryki papieru, a także tapet. Ale 
nigdy do tego nie doszło. Mimo 
to nazwa „Papiernia” przylgnę-
ła do tego miejsca tak bardzo, 
że stosowana jest do dziś. Co 
działo się później? Rozwój ko-
lejnictwa spowodował, że budy-
nek wykupił zarząd Warsztatów 
Kolejowych i przebudował go na 
mieszkania dla pracowników. 

– Zakłady w dwudziestole-
ciu międzywojennym uległy 

stopniowej rozbudowie do 
kompleksu liczącego przeszło 
20 obiektów, przemianowano 
na Zakłady Naprawcze Taboru 
Kolejowego. W czasie II wojny 
światowej w budynku papierni 
w l. 1940-41 funkcjonował obóz 
karny dla miejscowych Żydów. 
Obiekt pozostał jednak poza 
obrębem założonego w 1944 r. 
w obiektach ZNTK obozu przej-
ściowego Durchgangslager 121 
dla wysiedlanej ludności War-
szawy. Po 1945 r. budynek stał 
się ponownie własnością ZNTK 
i wciąż służy celom mieszkalnym 
– opisuje Agnieszka Żukowska, 
rzecznik prasowy Mazowieckie-
go Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków.

Budynek jest oryginalny 
i to nie tylko z uwagi na wy-
gląd, ale stan w jakim się za-
chował. Wiele elementów nie 
zmieniono w żaden sposób  
– elewacja, nadproża okienne, 
kostkowe gzymsy, medaliony 
między oknami pionu klatki 
schodowej, ciąg kroksztynów, 
drewniane stopnie i balustra-
dy, dwie pary oryginalnych że-
liwnych drzwiczek na klatkach 
schodowych i inne. [SD] 

Budynek przy ul. Broniewskiego 
został zabytkiem 

Problem z rewitalizacją 
dworku Chełmońskiego...

 Seweryn Dębiński 

G R O D Z I S K  M A Z .
Przedłużają się prace 
związane z odbudową 
zabytkowego dworku 
Chełmońskiego  
w Adamowiźnie. Gmina ma 
kłopot, ponieważ firma 
zajmująca się rewitalizacją 
nie wywiązuje się  
ze swoich obowiązków.

A damowizna to wieś po-
łożona w gminie Gro-
dzisk Mazowiecki, za 
Kałęczynem w stro-

nę trasy katowickiej. Nazwa ta 
wywodzi się od imienia Adama 
Chełmońskiego, brata słynnego 
malarza Józefa Chełmońskiego. 
Znajdujący się tam drewnia-
ny dworek nad rzeką Mrow-
ną zamieszkiwał niegdyś Adam 
z rodziną. Budynek wzniesiono  
ok. 1900 r. Po tylu latach stracił 
dawny blask i nadawał się tylko 
do gruntownej odbudowy. 

Na początku 2017 r. gmina 
otrzymała dofinansowanie na re-
witalizację zabytku, a w kwiet-
niu ogłosiła przetarg. Wybrano 
firmę, prace zaczęły się, a nie-
długo później pojawiły się skraj-
ne emocje wśród mieszkańców. 
Uskarżali się oni na powolne pra-
ce oraz na to, że zamiast odbu-
dowy firma prowadzi rozbiórkę 
i niszczy budynek. A to dlatego, 
że obecnie z drewnianego domku 

została jedna murowana ściana 
i elementy fundamentów. 

Zwróciliśmy się z pytaniami do 
włodarzy, czy tak ma wyglądać re-
nowacja. Okazuje się, że większość 
drewnianych elementów spróch-
niało lub zjadły je korniki, przez 
co nie nadawały się do odbudo-
wy. Trzeba je wykonać na nowo.  
– Dworek nie został zburzony, tylko 
materiał, który był w tym dworku, 
był nie do uratowania. To dworek 
drewniany i trzeba pamiętać, że 
ma ok. 130 lat. Za zgodą konser-
watora zabytek został rozebrany 
i będzie odbudowany dokładnie 
w takim kształcie jakim był pier-
wotnie postawiony. Firma twierdzi, 
że zamówiła drewno i przygoto-
wuje się do właściwych prac. 

Zachowamy te zabytkowe ele-
menty, które tylko można, reszta 
będzie odbudowana w oryginale, 
z tego samego drewna w tej sa-
mej technologii – wyjaśnia Grze-
gorz Benedykciński, burmistrz  
Grodziska Mazowieckiego.

Jednak pojawił się problem 
w trakcie prac. A właściwie ich 
braku, bo firma prowadząca re-
witalizację znacznie opóźnia się 
w realizacji inwestycji... – Sytu-
acja jest taka, że będziemy podej-
mować decyzję czy rozwiążemy 
umowę z tą firmą czy też nie. Ge-
neralnie mamy problem, bo firma 
jest bardzo słaba i nie realizu-
je zapisów umowy. Nie spełnia 
oczekiwań, choć deklaruje że się 
poprawi. Dajemy im jeszcze dwa 

tygodnie. Jeżeli nic się nie zmieni 
to rozwiązujemy umowę. Nie ma-
my od tej firmy jasnego przeka-
zu, uczciwej odpowiedzi. Mydlą 
oczy i pozorują działania – za-
znacza Benedykciński.

Jeżeli umowa zostanie rozwią-
zana, to gmina będzie musiała na 
nowo ogłaszać przetarg. – Jeśli 
dojdzie do zerwania umowy to 
zrobimy inwentaryzację, firmę 
oddajemy do sądu i następnie 
ogłaszamy przetarg. Niestety 
wiąże się to z przedłużeniem 
terminu – mówi nam burmistrz.

Plany dotyczące działalności 
dworku pozostają niezmienne. 
Całość będzie związana z ma-
larstwem i twórczością rodzi-
ny Chełmońskich.

m
w

kz
.p

l

Se
w

er
yn

 D
ęb

iń
sk

i

Milanówek na międzyregionalnym  
spotkaniu w Genui 

W dniach 12 i 13 kwietnia 2018 r. w Genui we Włoszech odbyło 
się 3 międzyregionalne spotkanie Partnerów Projektu DEMO-EC  
–„DEvelopment of sustainable MObility management in European 
Cities”. Celem projektu jest promowanie niskoemisyjnego transportu 
w mieście czyli jazdy na rowerze, korzystania z transportu publicznego, 
czy przemieszczania się pieszo zamiast samochodem. Dzięki udziałowi 
w projekcie Gmina Milanówek ma okazję poznania dobrych praktyk  
w wyżej wymienionym zakresie oraz sposobu ich wdrożenia.

Pierwszego dnia uczestnicy spotkania (przedstawiciele 6 Państw: 
Włochy, Hiszpania, Czechy, Słowenia, Niemcy, Polska) odbyli 
wizytę studyjną, podczas której włoska firma Genova Car Sharing 
przedstawiła elektryczne samochody wraz ze stacjami ładowania 
oraz sposób ich użytkowania. W drugiej części dnia odbyło się 
spotkanie projektowe, którego celem była dyskusja na temat 
dobrych praktyk w zakresie uczestnictwa i zarządzania. Aleksandra 
Kowalczyk, koordynator projektu przybliżyła Kampanię społeczną 
„Rowerowy Milanówek” oraz tematykę Smart City Forum, które 
odbyło się w dniach 13-14.03.2018 r. w Warszawie. Podczas drugiego 
dnia spotkania, Lider projektu podsumował drugi semestr projektu 
(Lipiec 2017- Grudzień 2017), wydatkowane środki Partnerów oraz 
przedstawił najbliższe działania w ramach kolejnego semestru: 
organizacja wydarzeń rozpowszechniających wiedzę o projekcie, 
spotkania z interesariuszami oraz opracowanie dobrych praktyk 
w zakresie E-mobility. Następne międzyregionalne spotkanie 
projektowe odbędzie się we wrześniu 2018 r. w Milanówku.
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P R U S Z KÓ W
Postępy na budowie 
wielopoziomowego 
parkingu przy  
ul. Sienkiewicza  
w Pruszkowie. Widać 
już bryłę obiektu, ale... 
inwestycja będzie 
gotowa nieco później  
niż pierwotnie 
planowano.

T o jedno z najpotrzeb-
niejszych przedsię-
wzięć w tym rejonie 
miasta. Wie o tym 

każdy, kto choć raz próbował 
zaparkować auto w rejonie 
pruszkowskiego dworca PKP. 
Nawet teraz, kiedy ze względu 
na remont linii kolejowej nr 
447 z przystanku kolejowego 
nie korzystają podróżni, wol-
nych miejsc do parkowania 
jest jak na lekarstwo.

Rozwiązaniem problemu 
ma być wielopoziomowy par-
king. – Przy ul. Sienkiewicza 
stanie budynek czterokon-
dygnacyjny, z dodatkowym 

Parking przy Sienkiewicza 
gotowy w listopadzieSpecustawa CPK podpisana, Baranów 

szykuje się do referendum
R E G I O N

Sprawa budowy 
Centralnego Portu 
Komunikacyjnego w gminie  
Baranów nabiera tempa. 
Specustawę dotyczącą 
inwestycji podpisał już 
prezydent Andrzej Duda. 
Tymczasem mieszkańcy 
szykują się do kolejnych  
spotkań z przedstawicielami  
rządu i do lokalnego 
referendum.

B udowa Centralnego 
Portu Komunikacyj-
nego budzi ogromne 
emocje. Dla mieszkań-

ców kilkunastu miejscowości 
w gminie Baranów oznacza wy-
siedlenie z terenu, gdzie powstać 
ma wielkie lotnisko. Trudno więc 
się dziwić, że temperatura sporu 
o szczegóły tego przedsięwzię-
cia jest bardzo wysoka.

Tym bardziej, że ta flagowa 
rządowa inicjatywa ma być re-
alizowana w trybie specustawy. 

Do jej projektu mieszkańcy i lo-
kalne samorządy zgłaszały wiele 
uwag. Większość z nich nie została 
uwzględniona, a mimo to przepisy 
wchodzą w życie. Kropkę nad „i” 
w tej kwestii postawił w minioną 
sobotę prezydent Andrzej Duda, 
który ustawę podpisał. Co na to 
władze Baranowa? – Ta ustawa 
jest bardzo daleka od tego, cze-
go oczekiwaliśmy. Że prezydent 
ją podpisze, to chyba nikt nie miał 

wątpliwości. W mojej ocenie była 
to czynność techniczna. Ustawa 
umożliwia rozpoczęcie tego pro-
cesu inwestycyjnego. Jak to będzie 
w przyszłości trudno powiedzieć, 
bo szereg rzeczy jest niedoprecy-
zowanych – mówi nam Andrzej 
Kolek, wójt Baranowa.

W następną niedzielę, 17 czerw-
ca, w Baranowie odbędzie się 
referendum, w którym mieszkań- 
cy odpowiedzą na dwa pytania:  

„Czy jesteś za lokalizacją CPK 
w gminie Baranów?” oraz „Czy 
zgadzasz się na warunki rozliczeń 
zaproponowane przez Rząd RP 
mieszkańcom gminy Baranów 
w związku z budową Centralnego  
Portu Komunikacyjnego?”.

Nawet przytłaczająca więk-
szość odpowiedzi na „nie” nie 
powstrzyma jednak realizacji in-
westycji. Referendum nie będzie 
bowiem wiążące, co już strona 
rządowa zapowiedziała. – Miesz-
kańcy wypowiedzą się w sposób 
bezpośredni, demokratyczny. 
Czymś najgorszym co mogłoby 
się zdarzyć, to aby w sprawach 
tak istotnych przemilczeć najważ-
niejsze rzeczy. Gros mieszkańców 
to rodziny wielopokoleniowe, któ-
re żyją na tym terenie. Dla nich 
istotne są sprawy emocjonalne, 
przywiązanie. Tych ludzi stawia 
się pod przymusem. Dogadasz się 
i dostaniesz pieniądze, albo się 
nie dogadasz i też będziesz mu-
siał się wyprowadzić – zaznacza 
wójt Baranowa. [Red.]

W najbliższą sobotę w Podkowie Le-
śnej rozegrany zostanie I otwarty 
turniej deblowy Teqball w Polsce. 
Ta widowiskowa i zupełnie no-
wa dyscyplina pojawiła się w mie-
ście-ogrodzie wraz z pierwszym 
w kraju stołem do gry. Stół to Te-
qballa przypomina nieco stół do gry 

w ping ponga. Różni się wygiętymi 
w dół krańcami. Dla kogoś, kto nie 
zna zasad gry, może wyglądać dziw-
nie. Na czym polega ten sport? – Te-
qball to zupełnie nowa dyscyplina, 
łącząca piłkę nożną oraz ping ponga. 
Dzięki grze w teqball można rozwi-
jać swoje umiejętności techniczne i 

T E Q B A L L
koncentrację. Żeby grać wystarczy 
druga osoba po drugiej stronie sto-
łu – informuje podkowiański urząd 
miasta. Zawody odbędą się w Pod-
kowie Leśnej na terenie MOK-u.  
Zapraszamy do udziału wszystkie 
chętne drużyny. Start zawodów oko-
ło godziny 13.00. [Red.] 

Turniej Teqball  
w Podkowie!

Trudna przedszkolna rekrutacja
R E G I O N 

Wracamy do tematu 
tegorocznej rekrutacji 
do przedszkoli w naszym 
regionie. Czy wszystkie 
dzieci od września  
będą mieć miejsce  
w publicznych  
placówkach?

T o pytanie zadajemy  
co roku, opisując tru-
dy z jakimi samorzą-
dy usiłują pomieścić 

w przedszkolach wszystkie ma-
luchy. W tym roku i na tym eta-
pie konkretnej odpowiedzi jeszcze 
nie ma. Zarówno w Pruszkowie 
jak i w Grodzisku trwa drugi 

etap naboru dla dzieci, których 
nie przyjęto w pierwszym podej-
ściu. Co wiemy na pewno? Że znów 
trudno jest znaleźć wystarczającą 
liczbę miejsc.

– Trwa rekrutacja uzupełniająca 
dla dzieci, które nie dostały się przy 
pierwszym podejściu. Wszystko to 
robimy zgodnie z zasadami, regula-
minem i punktacją. Rodzicom pro-
ponujemy miejsca w przedszkolach 
niepublicznych przy czym koszty 
całkowicie pokrywa miasto. Poda-
jemy rodzicom termin na decyzję, 
jeśli jej nie będzie, wtedy miejsce 
będzie proponowane następnym 
dzieciom. To może potrwać nawet 
do końca sierpnia. Dlatego nie je-
stem w stanie podać ostatecznej 

liczby dzieci przyjętych i nieprzy-
jętych. Rekrutacja cały czas trwa. 
W zeszłym roku też tak było – tłu-
maczy Zofia Wasiota, naczelnik wy-
działu edukacji pruszkowskiego 
urzędu miasta. 

W tym roku obowiązkiem 
przedszkolnym objęte są dzieci 
6-letnie. Samorządy powinny zna-
leźć też miejsca dla dzieci młod-
szych, o ile ich rodzice zdecydują 
się swoje maluchy do przedszko-
la posłać. Zgodnie z przepisami 
w sytuacji nieprzyjęcia dziecka 
w postępowaniu rekrutacyjnym 
do żadnego z przedszkoli, urząd 
wskazuje rodzicom inne, któ-
re przyjmie dziecko. – Niektó-
rzy tak interpretują. Zapis mówi,  
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że dzieci w wieku 3-5 lat powin-
ny uczęszczać do przedszkoli. To 
nie znaczy, że muszą, jeśli nie ma 
takich możliwości. Chcielibyśmy 
przyjąć wszystkie dzieci, ale to 
bardzo trudne. Mamy bardzo du-
żą migrację ludzi, nie jesteśmy 
w stanie określić ile w danym 

roku będzie dzieci do przyjęcia, 
bo część tych osób nie ma mel-
dunku w Pruszkowie. A zgodnie 
z ustawą liczy się miejsce za-
mieszkania, nie zameldowania. 
Dlatego np.w ubiegłym roku około 
30 dzieci nie zostało przyjętych  
– zaznacza naczelnik Wasiota. 

Nabór uzupełniający prowa-
dzony jest także w Grodzisku 
Mazowieckim. W tym etapie do 
11 czerwca rodzice mogą składać 
wnioski o przyjęcie dziecka na 
wolne miejsca w poszczególnych 
placówkach. Wygodnym sposo-
bem, aby zorientować się gdzie 
jeszcze jest możliwość umiesz-
czenia malucha, jest korzystanie 
z serwisu internetowego (przed-
szkola-grodzisk-mazowiecki.
nabory.pl). Tam też znajdują się 
wszystkie niezbędne informacje 
o koniecznych formalnościach. 
Czy w Grodzisku uda się przyjąć 
wszystkie dzieci? Na odpowiedź na 
to pytanie również musimy jesz-
cze poczekać. [Red.] 

poziomem do parkowania na 
dachu (łącznie 5 poziomów 
parkingowych), mieszczący 
ok. 474 miejsc postojowych 
dla pojazdów w tym: 394 dla 
samochodów osobowych, 10 
dla motocykli, 72 dla rowerów. 
Ponadto budynek wyposażony 
będzie w stanowiska do łado-
wania samochodów o napę-
dzie elektrycznym – zapewnia 
pruszkowski urząd miasta.

Kiedy obiekt będzie goto-
wy? Niestety nieco później 
niż pierwotnie planowano. 
Zgodnie z wcześniejszymi 
zapowiedziami pierwsze au-
ta miały wjechać na parking 
pod koniec września tego 
roku. Z najnowszych infor-
macji, jakie płyną z prusz-
kowskiego magistratu wynika, 
że wykonawca ma czas do  
28 listopada. „Park&Ride” bę-
dzie więc dostępny prawie dwa 
miesiące po tym, jak na tory 
podmiejskie powrócą pociągi. 
Co istotne, korzystanie z par-
kingu „parkuj i jedź” ma być 
bezpłatne. [Red.] 
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Wzdłuż podkowiańskiego odcinka torowi-
ska Warszawskiej Kolei Dojazdowej trwa 
budowa drogi dla rowerzystów. Prace są 
już na zaawansowanym etapie, wkrótce 
ma rozpocząć się układanie kostki bezfa-
zowej. – Intensywnie prowadzone są prace 
na najtrudniejszym (ze względu na ukształ-
towanie terenu) odcinku wzdłuż torów 

WKD, szczególnie na wysokości Parku 
Miejskiego – poinformował Artur Tusiński, 
burmistrz Podkowy Leśnej. Droga będzie 
miała szerokość 2,5 metra. Na odcinku 
Podkowa Główna – Podkowa Zachod-
nia została już wykorytowana. Fragment 
od przystanku stacji do parku oczeku-
je na ułożenie kostki bezfazowej. [SD] 

P O D K O W A  L E Ś N A

Trwa budowa drogi 
rowerowej wzdłuż WKD 

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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RODZEŃSTWA

OGŁOSZENIE

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r., poz. 121) Wójt 
Gminy Raszyn informuje, że podał do publicznej wiadomości poprzez 
wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a  na 
tablicy ogłoszeń  wykazów w których przeznaczył do sprzedaży:

1. w przetargu nieograniczonym działki położone w Wypędach przy 
ul. Zdrojowej o łącznej pow. 78.328 m kw. za cenę wywoławczą 
netto: 20.521.936,00 zł.,

2. w drodze bezprzetargowej działkę położoną w obrębie  
ew. Raszyn01 nr ew. 1153/8 o pow. 16 m kw. na dołączenie do 
działki sąsiedniej  oznaczonej nr ew. 1169, za cenę netto 7500zł.

Wykazy zostały wywieszone z dniem  23.05.2018 roku na okres 21 dni.

reklama

Ogłoszenie

reklama

Zamknięcie Sienkiewicza. 
Autobusy na objazdy

P R U S Z KÓ W
Zgodnie z zapowiedziami 
wykonawcy przebudowy 
ul. Sienkiewicza 
w Pruszkowie, droga 
zostanie zamknięta dla 
ruchu już 10 czerwca. 
Oznacza to utrudnienia 
także dla pasażerów 
komunikacji miejskiej.

O rganizacja ruchu 
przewiduje całko-
wite zamknięcie ul. 
Sienkiewicza na od-

cinku od ulicy Staszica na wy-
sokości wjazdu do Komendy 
Powiatowej Straży Pożarnej do 
ulicy Stalowej.

A czego mogą spodziewać się 
pasażerowie pruszkowskich au-
tobusów? – Urząd Miasta Prusz-
kowa informuje, że w związku 
z realizowaną przez Inwestora 
Centrum Handlowe Nowa Sta-
cja przebudową ul. Sienkiewicza 
na odcinku od ul. Stalowej do ul. 
Przytorowej z dniem 10 czerw-
ca zostaje wprowadzona czaso-
wa organizacja ruchu. W okresie 
od 10.06 do 31.08.2018 autobu-
sy komunikacji miejskiej linii 
2 i 6 będą kursować w następują-
cy sposób: Kierunek Os. Staszi-
ca stacja PKP: ulicami Plantową, 
Powstańców, Chopina, Kościusz-
ki i dalej według podstawowych 
tras. Kierunek stacja PKP- Os. 
Staszica: ulicami Kościuszki, 

Sienkiewicza przy PKP, Sta-
lową, Plantową, dalej według 
podstawowych tras – czytamy 
w komunikacie pruszkowskie-
go magistratu.

Inaczej pojadą także autobu-
sy ZTM. – W związku z wprowa-
dzeniem II etapu przebudowy 
ul. Sienkiewicza w Pruszkowie od 
dnia 10 czerwca (niedziela) od po-
czątku kursowania do odwołania 
autobusy linii L23, ZG i ZP zosta-
ją skierowane na trasy objazdo-
we: L23 w kierunku krańca PKP 
PRUSZKÓW: (…) – Powstańców 

– Fryderyka Chopina – Tadeusza 
Kościuszki – (…); ZG i ZP w kie-
runku krańca Dworzec Zachod-
ni: (…) – Plantowa – Powstańców 
– Fryderyka Chopina – Tadeusza 
Kościuszki – (…). Objazdy w kie-
runkach przeciwnych pozosta-
ją bez zmian – informuje Zarząd 
Transportu Miejskiego.

Zawieszone zostaną przystan-
ki PKP Pruszków i Urząd Skar-
bowy. Autobusy zatrzymają się 
w nowych punktach: Kubusia Pu-
chatka (z wyjątkiem linii ZG) oraz 
Pałacyk Sokoła. [Red.]
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Nie zostawiaj dzieci i zwierząt 
w samochodzie!

R E G I O N
Przypominamy, aby 
w trakcie upałów pod 
żadnym pozorem nie 
zostawiać wewnątrz 
nasłonecznionych 
pojazdów dzieci, a także 
zwierząt. Zwróćmy uwagę 
również na osoby starsze 
i reagujmy jeśli ktoś 
potrzebuje pomocy.

C hoć takich przy-
padków jest mało, 
to wciąż nie wszy-
scy potrafi ą zrozu-

mieć, że nie wolno zostawiać 
dzieci we wnętrzu nagrzanego 
samochodu. Takie zachowania 
są skrajnie nieodpowiedzialne 
i mogą zakończyć się tragedią. 
Należy pamiętać, że przebywa-
jące w samochodzie dziecko 
narażone jest na niebezpie-
czeństwo przegrzania organi-
zmu, które może doprowadzić 
do zagrażających życiu urazów 
narządów wewnętrznych oraz 
udaru cieplnego. Szczególnie 

narażone na wysokie tempera-
tury są dzieci do lat 3, u których 
mechanizmy termoregulacji są 
niewykształcone, temperatu-
ra ciała wzrasta od 2 do 5 razy 
szybciej niż u osoby dorosłej. 
Prowadzi to do szybkiego od-
wodnienia i wstrząsu termicz-
nego, co stanowi bezpośrednie 
zagrożenie dla zdrowia i życia.

Co więcej, dzieci w takich 
sytuacjach nie krzyczą ani nie 
płaczą, zazwyczaj są zdezo-
rientowane i nie mają siły aby 

sygnalizować wołanie o pomoc. 
Nie zostawiajmy dzieci w autach. 
To samo tyczy się zwierząt! Gdy 
zauważymy taką sytuację mamy 
prawo wybić szybę w aucie, na-
stępnie niezwłocznie należy po-
wiadomić policję.

Ale to nie wszystko. Z pozoru 
zwykła wycieczka na plac zabaw 
może spowodować nieprzyjem-
ne sytuacje. Na słońcu meta-
lowe elementy wyposażenia 
placów zabaw nagrzewają się, 
gdy o tym zapomnimy i posa-
dzimy dziecko na huśtawce, 
może się to skończyć nieprzy-
jemnymi poparzeniami spowo-
dowanymi przez rozgrzane 
elementy. Trzeba też pamiętać, 
że samochodowe foteliki rów-
nież posiadają metalowe czę-
ści (zapięcia) i podczas upałów 
również robią się niemiłosier-
nie gorące.

Pomocy mogą potrzebować 
też osoby starsze. Zwracajmy 
większą uwagę na otoczenie 
i nie bądźmy obojętni na wo-
łanie o pomoc! [SD] 
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PATRONI MEDIALNI: SPONSORZY:

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

GWIAZDAMI WYDARZENIA BĘDĄ:

16:30 ZESPÓŁ FASOLKI  18:00 ENEJ

więcej informacji: www.powiat.pruszkow.pl

Maksym Gołoś
Starosta Pruszkowski

Maria Makowska
Przewodnicząca Rady Powiatu Pruszkowskiego

oraz organizacje pozarządowe Powiatu Pruszkowskiego zapraszają na:

Niedziela 17 czerwca 2018 r. START: godz. 13:00
Park Kościuszki przy Pałacyku Sokoła w Pruszkowie

W RAMACH IMPREZY:
Miasteczko Organizacji Pozarządowych, dmuchańce, kuchnia molekularna, 

warsztaty z robotyki LEGO, pokaz wozów strażackich i samochodów 
policyjnych, konkursy dla dzieci i wiele innych atrakcji.

PIKNIK RODZINNY
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BiUletyn przygotowywany i reDagowany przez Gminę Brwinów. ReDakcJa WPR nie ponosi oDpowieDzialności za Jego treść. 

Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, Tel. 22 738 26 15
www.brwinow.pl
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W I A D O M O Ś C I08
W ostatnim meczu sezonu piłkarze 
Znicza Pruszków pokonali na wła-
snym boisku drużynę ROW 1964 
Rybnik. To był najważniejszy mecz te-
go sezonu. Piłkarze Znicza Pruszków 
walczyli nie tylko o zwycięstwo nad 
mocnym rywalem, ale też o pozosta-
nie w II lidze. Pruszkowskiej drużynie 

groził bowiem spadek. Dzięki dobrej 
postawie w meczu z drużyną z Ryb-
nika, najgorszego udało się uniknąć. 
Kibice obecni 2 czerwca na stadio-
nie przy ul. Bohaterów Warszawy 
mogli odetchnąć jednak dopiero 
w drugiej połowie spotkania. Pierw-
sza zakończyła się bezbramkowym 

P I Ł K A  N O Ż N A
remisem. Druga już bezapelacyjnie 
należała do piłkarzy z Pruszkowa. 
W 51. minucie gola dla żółto-czer-
wonych zdobył Marcin Rackiewicz. 
Kilka minut później karnego wyko-
rzystał Maciej Machalski. Zwycię-
stwo przypieczętował w 68. minucie 
Paweł Tarnowski. [Red.] 

Trzy bramki 
i zwycięstwo Znicza

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  

 

R ozpoczęły się prace związa-
ne z budową placu zabaw na 
terenie Stawów Walczew-
skiego. Powstaną ścieżki 

o nawierzchni mineralno-żywicznej, 
park linowy, naturalny plac zabaw (gór-
ki widokowe z przejściem pod nimi 
w formie rur, dwie zjeżdżalnie usta-
wione na skarpach) oraz trampolina. 

Planowany termin zakończenia ro-
bót to czerwiec/lipiec 2018. Wartość 
inwestycji wynosi ok. 850 000,00 zł.

Budowa placu zabaw współfi nan-
sowana jest w wys. 90% ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Mazowieckiego na lata 2014-2020 
oraz budżetu państwa.

Projekt pn. „Przywrócenie funkcji 
społeczno-gospodarczych zdegra-

dowanych terenów w ramach rewi-
talizacji Grodziska Mazowieckiego” 
współfi nansowany ze środków RPO 

WM 2014-2020, Oś VI Jakość życia, 
działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów 
zmarginalizowanych.

Trwa budowa placu 
zabaw na Stawach 
Walczewskiego

N A D A R Z Y N
Pruszkowska policja 
poszukuje poszukuje 
osób, które mogły widzieć 
tragiczny wypadek, do 
jakiego doszło w minioną 
niedzielę w Walendowie. 
W wyniku zderzenia 
z osobówką zginął 
43-letni motocyklista.

D o tragedii doszło 
na prostym odcin-
ku drogi, w ciągu 
dnia i przy dobrej 

widoczności. Dlatego ustalenie 
przyczyn zderzenia samochodu 
osobowego i motocykla nie jest 
łatwe. – W niedzielę, po godz. 
14.00 w miejscowości Walendów 
doszło do tragicznego w skut-
kach wypadku. Na ulicy Nad 

Utratą pojazd osobowy zderzył 
się z motocyklistą. W wyniku te-
go zdarzenia śmierć na miejscu 
poniósł kierujący motocyklem 
43-letni mężczyzna – informuje 
podkom. Karolina Kańka, rzecz-
nik prasowy Komendy Powiato-
wej Policji w Pruszkowie.

I apeluje o pomoc do osób, któ-
re mogły być świadkami tego 
wypadku. – Policjanci proszą 
wszystkie osoby, które były świad-
kami tego zdarzenia o kontakt 
osobisty w pruszkowskiej ko-
mendzie przy ul. Kraszewskiego 8
lub telefoniczny całodobowo 
z dyżurnym jednostki 22 758 60 81
do 85 oraz tel. 997. Informacje 
można również przekazywać 
mailowo pod adres: komendant.
pruszkow@ksp.policja.gov.pl 
– zaznacza podkom. Kańka. [Red.] 

Poszukiwani świadkowie 
tragicznego wypadku w Walendowie

W Komorowie porozrzucali 
kiełbasę z trutką

 AnnA ZwOLińskA 

KO M O R Ó W
Właściciele czworonogów 
powinni się mieć na 
baczności. W czwartek, 
24 maja jeden 
z mieszkańców na 
swojej posesji znalazł 
kiełbasę naszpikowaną 
najprawdopodobniej trutką 
na szczury. Jeśli pies zje 
taką kiełbasę może dojść 
do tragedii, więc uważajcie.

I nformacja o tym niebez-
piecznym znalezisku po-
jawiła się na facebookowej 
stronie Przychodni Wete-

rynaryjnej Na 4 Łapy z Komo-
rowa. – UWAGA!!! Na terenie 
Komorowa rozrzucone są kieł-
basy z trutką!!! Najprawdo-
podobniej jest to trutka na 
szczury, niebezpieczna także 
dla psów i kotów. Nam samym 
trudno w to uwierzyć ale wła-
śnie przed chwilą jeden z wła-
ścicieli przyniósł taką kiełbasę 

do przychodni. Spójrzcie sami! 
Kiełbasa została znaleziona na 
prywatnej posesji.

Właściciele psów i kotów uwa-
żajcie bardzo na swoich pod-
opiecznych, przeglądajcie ogródki 
i sprawdzajcie za każdym razem 
gdy wasz pies zjada coś co zna-
lazł w trawie – czytamy w poście.

Okazuje się, że mieszkaniec 
poinformował o tej sprawie po-
licję. – Mieszkaniec Komorowa 

powiedział, że w czwartek wie-
czorem na swojej posesji znalazł 
kiełbasę z dziwną substancją. 
Nie złożył jednak zawiadomie-
nia. Apelujemy do wszystkich 
właścicieli psów, by uważali na 
swoje zwierzęta. Jeśli ktoś jesz-
cze znajdzie taką kiełbasę lub 
zauważy osobę, która ją rozrzu-
ca niech skontaktuje się z nami 
– mówi nam podkom. Karoli-
na Kańka, rzecznik prasowy 

Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszkowie. 

Jeśli w kiełbasie faktycznie 
umieszczono trutkę na szczury, 
to jej zjedzenie przez psa może 
być opłakane w skutkach. – Wy-
gląd tej substancji sugeruje, że 
jest to trutka na szczury. Zazwy-
czaj trutki zawierają antywita-
miny K, ich spożycie sprawia, 
że w organizmie zwierzęcia do-
chodzi do niedoboru witaminy K 
–  mówi nam Małgorzata Skow-
ron-Suchodolska z Przychodni 
Weterynaryjnej Na 4 Łapy z Ko-
morowa. – Problem w tym, że ob-
jawy spożycia trutki pojawiają się 
z opóźnieniem. Czasem jest to 
kilka dni, a czasem kilka tygo-
dni. To utrudnia zdiagnozowa-
nie przyczyn. Po spożyciu trutki 
u zwierząt dochodzi do zaburzeń 
krzepnięcia krwi i krwotoków. To 
śmiertelne zagrożenie – dodaje. 

Właścicielom psów zalecamy, 
więc ostrożność w trakcie spa-
cerów. Warto zwrócić uwagę, czy 
nasz pupil przypadkiem nie zjadł 
czegoś w trakcie przechadzki. 
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Poszukują wykonawcy, który 
przebuduje brwinowskie targowisko

B R W I N Ó W
Urząd w Brwinowie 
ogłosił przetarg na 
przebudowę targowiska 
miejskiego „Mój Rynek”. 
Będzie to pierwszy 
etap prac.

O planach związanych 
z przebudową tar-
gowiska w Brwino-
wie pisaliśmy nie-

jednokrotnie. Gmina prowadzi-
ła w ubiegłym roku konsultacje 
z mieszkańcami, podczas któ-
rych wybrano najkorzystniejsze 
rozwiązania związane z moder-
nizacją tego obiektu. Urząd 
starał się również o dofi nan-
sowanie inwestycji, co zakoń-
czyło się sukcesem. Na początku 
tego roku pozyskano prawie 
1 mln zł ze środków unijnych.

Plany zaczynają się urzeczy-
wistniać, bowiem gmina ogłosiła 
kilka dni temu przetarg. Jest on 
realizowany w formie „zapro-
jektuj i buduj”. Oznacza to, że 
jedna fi rma wykona dokumen-
tację projektową, będzie starać 
się o pozwolenie na budowę i w 
końcu zacznie właściwe prace. 
Inwestycja będzie prowadzona 
dwuetapowo. Co zmieni się się 
w najbliższym czasie? – W czę-
ści niepawilonowej targowiska 
przewidziane są zadaszenia, 
wiaty do sprzedaży, pod które 
będzie można wjechać samo-
chodem, ewentualnie wykorzy-
stać do sprzedaży ze stolików. 
Zadanie to musimy zrealizować 
i rozliczyć do czerwca 2020 r., 
stąd pierwszym etapem jest 

projektowanie. Mamy koncep-
cję wypracowaną wraz z miesz-
kańcami, teraz trzeba dopro-
jektować kanalizację sanitarną, 
deszczową, wodociąg, przy-
łącza energetyczne, utwar-
dzenie terenu i inne elemen-
ty – mówi Arkadiusz Kosiński, 
burmistrz Brwinowa. 

Władze liczą, że dokumen-
tacja projektowa będzie goto-
wa do końca tego roku. Kiedy 
rozpoczęcie robót? – Właściwe 
prace budowlane chcielibyśmy 
rozpocząć na przełomie mar-
ca i kwietnia przyszłego roku. 
Oznacza to dla nas, że wtedy 
będziemy musieli przenieść 
kupców, którzy dzisiaj handlu-
ją na targowisku w Brwinowie, 
do lokalizacji zastępczej na rok 
i trzy miesiące. W tym roku je-
sienią chcemy przygotować ca-
ły teren po to, by można było 
wiosną kupcom zapewnić moż-
liwość handlu z dostępem do 
wody i sanitariatów. Zastępcza 
lokalizacja to teren po byłych 
zakładach „Drzewotechniki” 
przy ul. Grodziska 14 – wyja-
śnia Kosiński. [SD] 

Imprezowy zawrót głowy

Ogłoszenie

OBWIESZCZENIE
Starosty Pruszkowskiego

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1496 i 1566) zawiadamiam, że dnia 30.05.2018 r. została wydana decyzja nr 
6/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę 
drogi gminnej (ul. Mokrej) w Opaczy Kolonia, gmina Michałowice, powiat 
pruszkowski na działkach nr ew.: 165/6, 163/4, 161/1, 171/1, 171/2, 749, 166/1, 
171/3, 165/5 (165/13, 165/14), 165/4 (165/11, 165/12), 165/3 (165/9, 165/10), 
165/2 (165/7,  165/8),  163/16  (163/18, 163/19), 161/4 (161/11, 161/12), 161/3 
(161/9, 161/10), 161/8 (161/17, 161/18), 161/7 (161/15, 161/16), 161/5 (161/13, 
161/14), 170/7 (170/26, 170/27), 170/14 (170/18, 170/19), 170/16 (170/20, 
170/21), 170/17 (170/22, 170/23), 170/3 (170/24, 170/25), 169/1 (169/2, 169/3), 
166/6 (166/13, 166/14), 166/2 (166/11, 166/12), 163/8, 755, 754, 753 obr. Opacz 
Kolonia oraz na dz. nr ew. 45/4, 45/6 obr. Michałowice Osiedle. 

W  odniesieniu  do  działek  ulegających  podziałowi  –  przed  nawiasem  podano 
numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale. Numery 
działek objętych  liniami  rozgraniczającymi  teren  (nowy przebieg drogi)  zostały 
oznaczone pogrubioną czcionką.

Nieruchomości przeznaczone pod pas drogi gminnej:
obręb Opacz Kolonia: 
działki  nr  ew.:  165/6,  163/4,  161/1,  171/1,  171/2,  749,  166/1,  171/3,  165/13 
(działka powstała z podziału działki 165/5), 165/11 (działka powstała z podziału 
działki 165/4), 165/9 (działka powstała z podziału działki 165/3), 165/7 (działka 
powstała z podziału działki 165/2), 163/18  (działka powstała z podziału działki 
163/16),  161/11  (działka  powstała  z  podziału  działki  161/4),  161/9  (działka 
powstała z podziału działki 161/3), 161/17  (działka powstała z podziału działki 
161/8),  161/15  (działka  powstała  z  podziału  działki  161/7),  161/13  (działka 
powstała z podziału działki 161/5), 170/26  (działka powstała z podziału działki 
170/7),  170/18  (działka  powstała  z  podziału  działki  170/14),  170/20  (działka 
powstała z podziału działki 170/16), 170/22 (działka powstała z podziału działki 
170/17),  170/24  (działka  powstała  z  podziału  działki  170/3),  169/2  (działka 
powstała z podziału działki 169/1), 166/13  (działka powstała z podziału działki 
166/6), 166/11 (działka powstała z podziału działki 166/2).

Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone  
w związku z planowaną inwestycją drogową:
obręb Opacz Kolonia: 
działki nr ew.: 165/12 (działka powstała z podziału działki 165/4), 163/8, 163/19 
(działka powstała z podziału działki 163/16), 161/12 (działka powstała z podziału 
działki 161/4), 161/10 (działka powstała z podziału działki 161/3), 170/27 (działka 
powstała z podziału działki 170/7), 170/19  (działka powstała z podziału działki 
170/14), 169/3 (działka powstała z podziału działki 169/1), 755, 754, 753;
obręb Michałowice Osiedle:
działki nr ew.: 45/4, 45/6.

Jednocześnie  informuję  o  możliwości  zapoznania  się  z  decyzją  w  godzinach 
pracy  urzędu:  poniedziałek  8:00-18:00,  wtorek  ÷  piątek  8:00-16:00,  
w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, ul. Drzymały 30,  
05-800 Pruszków, pokój nr 104 (I piętro), tel.: 22 738-15-62. 

Reklama

28° Piątek
8 czerwca Sobota

9 czerwca
Niedziela

10 czerwca
Poniedziałek
11 czerwca

Wtorek
12 czerwca

Środa
13 czerwca

Czwartek
14 czerwca

29°/16°

13°
30°/18° 29°/18° 29°/17° 25°/15° 24°/15°

Kiedy: 8-10 czerwca godz. 10 -21 (piątek 1-20)
Gdzie: Milanówek
Atrakcje:
 Koncert muzyki fi lmowej (piątek, godz. 20, 
 Blueberry Duck)
 Balfolk – impreza taneczna (sobota, godz. 16,   
 Stare Kino)
 Tajemniczy ogród przemiany (sobota, godz. 16,   
 Zielony Dołek)
 Ogród harcerski – ognisko (niedziela, godz. 14,   
 plac Starzyńskiego)
 Koncert „W krainie operetki i musicalu” 
 (niedziela, godz. 20, plac Starzyńskiego 

Festiwal Otwarte Ogrody

Jeśli szukacie pomysłu na spędzenie nadchodzącego weekendu to lista imprez w na-
szym regionie jest dość długa. Stworzyliśmy dla Was informator propozycjami plene-
rówek, dla każdej imprezy wybraliśmy po pięć atrakcji, ale w wielu przypadkach ich 
lista jest znacznie dłuższa.

Kiedy: 9 czerwca, godz. 14
Gdzie: Centrum Kultury i Sportu, Pruszków
Atrakcje:
 Pokaz Capoeira (godz. 16.15)
 Parapetówka PKF (godz. 17)
 Zumba (godz. 18)
 Koncert zespołu Chemia (godz. 21)
 Koncert Kasia Szubert (godz. 22)
 

Kalejdoskop Marzeń 
(otwarcie CKiS)

Kiedy: 9 czerwca, godz. 11
Gdzie: Hotel Comfort Biznes, Pruszków 
Atrakcje:
 pokazy walk
 strzelanie z łuku
 gry planszowe
 grill
 turniej w grę Majestat

Piknik Historyczny

Kiedy: 9 czerwca, godz. 10
Gdzie: OSP Milanówek
Atrakcje:
 strażacki tor przeszkód
 kolejka tyrolska
 kurs pierwszej pomocy dla dzieci
 prezentacja sprzętu strażackiego, 
 m.in. wiatrakowca
 wystawa strażackich pamiątek

Dzień Dziecka w OSP Milanówek

Kiedy: 10 czerwca, godz. 15
Gdzie: Park Żwirowisko
Atrakcje:
 festiwal przedszkolaków (godz. 15.00)
 występ ZLT Pruszkowiacy (godz. 16.30)
 występ tancerzy Dance 
 Impreium (godz. 17.00)
 koncert DJ Marcus (godz. 19.00)
 koncert C-Bool (godz. 20.30)

Lato, lato, lato czeka

Kiedy: 10 czerwca, godz. 12
Gdzie:  Deptak w Grodzisku
Atrakcje:
 występy zespołów folklorystycznych
 jarmark produktów regionalnych
 przedstawienia dziecięce
 fotobudka
 koncert zespołu Trzy Gitary (godz. 17)

Międzynarodowy Jarmark 
Produktów Regionalnych

Kiedy: 10 czerwca, godz. 11
Gdzie: Park Kościuszki, Pruszków
Atrakcje:
 warsztaty uważności
 wymiana książek
 plac zabaw dla dzieci
 zabawy i konkursy

Śniadania w parku

Pi
xa

ba
y.c

om



OgłoszeniaZamów: 22 758 77 88
reklama@wprmedia.pl                

Pruszków
ul. Niecała 10/2

Piątek, 8 CZERWCA 2018 11

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

 ► 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 

 ► Opiekunka Seniorów 
w Niemczech. Kurs 
niemieckiego od postaw 
w Warszawie - po kursie 
praca gwarantowana. 
Promedica24, 
tel.: 506-289-039 

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

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

Nauka

Kurs szycia w Piastowie 
tel.: 695-625-225 

Nieruchomości – sprzedam

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

 ► 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 lub wynajmę lokal 72 
m Piastów. 601-751-183. Tanio 

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

Nieruchomości – do wynajęcia

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

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

Auto-moto – kupię

 ► AUTO KAŻDE KUPIĘ 603-903-405 

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

Rekreacja

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

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 

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

Dam pracę

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

 ► 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 

 ► 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 

 ► Zatrudnię piekarza 
i pomocnika. Pruszków 
tel.: (22) 758-15-48 

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

 ► 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 

ATRAKCYJNA  
PRACA NA LATO!
Pracuj jako Opiekunka Seniorów  
w Niemczech

W lato zarobki do 12.000 zł  
w 2 miesiące!*
*Szczegóły w regulaminie w oddziałach

i na stronie www.promedica24.pl

WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 94   |   TEL. 506 289 039

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

AKCJA WIOSNA

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

NAJWIĘKSZY I NAJLEPSZY
OGRODNICZY W MIEŚCIE

KUPIĘ  
ZA GOTÓWKĘ!

Mieszkanie:
- do remontu
- zadłużoną

- z komornikiem
- inne problematyczne

Tel. 662-006-180

Zatrudnię 
pracowników 

ogólnobudowlanych 
do pracy na budowie 

w Pruszkowie.  

tel. 662-102-871
Wynagrodzenie podstawowe 

2000 zł + premia

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

517 090 224
rekrutacja.eden@edenfinance.pl

Praca
doradca klienta

Mile widziani emeryci!

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

Wójt Gminy Nadarzyn 
zawiadamia,  

że na stronach internetowych 
Urzędu Gminy Nadarzyn  
– www.nadarzyn.pl (BIP)  
oraz na tablicach ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Gminy 

Nadarzyn został zamieszczony 
wykaz pomieszczeń 

przeznaczonych do oddania  
w najem.
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Dni Pruszkowa 
Park Kościuszki – 26 i 27 maja w godz. 10.00-18.00

Piknik Szkolny w SP nr 9 
ul. Mostowa 6 – 9 czerwca w godz. 10.00-15.00

Śniadanie w Parku 
Park Kościuszki – 10 czerwca w godz. 11.00-15.00

Lato, lato, lato czeka... 
Park Żwirowisko – 10 czerwca w godz. 15.00-18.00

Rodzinny Festyn Profilaktyczny na rzecz Osiedla Staszica w SP nr 2 
ul. Jasna 2 – 16 czerwca w godz. 15.00-18.00

Wybieraj projekty
od 26 maja do 24 czerwca!
Punkty głosowania na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Pruszkowa na rok 2019:

2 190

Piknik Rodzinny w SP nr 6 
ul. Lipowa 31 – 16 czerwca w godz. 10.00-13.00

Piknik na Malichach 
Boisko ul. Spacerowa – 16 czerwca w godz. 14.00-18.00

Piknik  Rodzinny  Mieszkańców  i  Organizacji  Pozarządowych  
Park Kościuszki – 17 czerwca w godz. 12.00-18.00

Pruszkowskie Wianki 
Park Potulickich – 24 czerwca w godz. 12.00-18.00

oraz przez internet www.pruszkow.pl

Urząd Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16 - głosowanie w godzinach pracy Urzędu Miasta.

Mieszkańcy Gąsina!
Dodatkowo będzie uruchomiony 12 czerwca w godzinach od 15.00 do 20.00 
mobilny punkt głosowania w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Pływackiej 16

Na zgłoszone projekty będzie można głosować także w trakcie następujących imprez:


