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W tym roku kierowcy niestety 
nie pojadą nowym tunelem. 
Przewidywany termin zakończenia 
prac to pierwszy kwartał 
przyszłego roku.

Na tunel trzeba będzie 
poczekać... 
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Zakończenie budowy tunelu na
ul. Działkowej będzie miało miejsce
wraz z końcem prac na linii 447, czyli  
w pierwszym kwartale przyszłego 
roku – mówi Karol Jakubowski z biura 
prasowego PKP PLK.

PRUSZKÓW
UL. KRASZEWSKIEGO 41
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TEL. 600 924 925
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 Seweryn Dębiński 

P R U S Z KÓ W
Wraz z remontem linii 
kolejowej nr 447 zostanie 
wybudowany tunel pod 
torami PKP w Pruszkowie. 
To jedna z tych inwestycji, 
na którą kierowcy czekają  
z niecierpliwością. Powstaje 
pytanie: kiedy będzie 
można przedostać się 
na drugą stronę miasta 
tunelem? Okazuje się, że są 
marne szanse aby zadziało 
się to w tym roku. 

Z naczna część mieszkań-
ców pamięta czasy gdy 
wzdłuż ul. Działkowej 
i Błońskiej w Prusz-

kowie funkcjonował naziemny 
przejazd kolejowy. Niestety prze-
prawa w tym miejscu została za-
mknięta. O tyle dobrze, że ruch 
przeniesiono na ul. Przejazdo-
wą. Jednak wielu mieszkańców 
chciało aby powróciła możliwość 
przejazdu przez torowisko przy 
ul. Działkowej. W związku z tym 
postanowiono wybudować w tym 
miejscu tunel. 

Gdy podejmowaliśmy temat 
ten w marcu ubiegłego roku ko-
lejarze zapowiadali, że kierow-
cy będą mogli korzystać z nowej 
przeprawy we wrześniu tego ro-
ku. – Zakończenie budowy tu-
nelu będzie miało miejsce wraz 
z końcem prac na linii 447, czy-
li we wrześniu 2018 roku – mó-
wił wówczas Karol Jakubowski 
z biura prasowego PKP PLK, 
w artykule pt. „Remont linii 
447. Tunel na Działkowej co-
raz bliżej”.

Z uwagi na to, że czas goni, 
a nie widać aby pracownicy uwi-
jali się jak mrówki, jeśli chodzi 

o budowę tunelu, to postanowi-
liśmy zwrócić się do przedsta-
wicieli PKP i spytać czy zdążą do 
września. Otrzymaliśmy dość 
zaskakującą odpowiedź, że prze-
prawa będzie gotowa w pierw-

szym kwartale przyszłego roku. 
Dlaczego nie za trzy miesiące? 
Bo okazało się, że ubiegłoroczne 
zapowiedzi były pomyłką... – Za-
kończenie budowy tunelu na ul. 
Działkowej będzie miało miej-
sce wraz z końcem prac na linii 
447, czyli w pierwszym kwarta-
le przyszłego roku. W mailu do 

państwa redakcji z marca ze-
szłego roku przekazałem błędną 
datę, za co przepraszam – tłu-
maczy Karol Jakubowski. 

Niestety kierowcom pozosta-
je tylko uzbroić się w cierpli-

wość i liczyć, że w trakcie robót 
nie wystąpią nieprzewidywane 
utrudnienia, a prace zakończą 
się w podanym terminie. Choć 
ten jest bardzo ogólny. 

Skoro nie widać „gołym 
okiem”, że praca wre przy budo-
wie przeprawy, postanowiliśmy 
zapytać co zostało wykonane do 

tej pory. – Trwają zaawansowa-
ne prace przy budowie nowe-
go tunelu drogowego pod linią 
kolejową. Wykonano już głów-
ne prace między innymi przy 
budowie ścian szczelinowych, 
wzmocnienia gruntu (wykorzy-
stując technikę jet grouting), 
szalowania, czy betonowania 
gzymsów. Budowany jest strop 
pod torami. Wykonanie ścian 
szczelinowych, wzmocnienie 
gruntu oraz stropu umożliwi 
wykonawcy prace  związane 
z wydobyciem ziemi ze środ-
ka tunelu. W budowę tunelu za-
angażowanych jest kilkanaście 
osób oraz ciężki sprzęt – przed-
stawia Jakubowski z PKP PLK.

Tunelem będą mogły przeje-
chać nim samochody o wysokości 
do 3,5 m. Koszt budowy obiektu 
wraz z włączeniem go w ul. Błoń-
ską oraz ul. Działkową i przebu-
dową układu dróg lokalnych to 
około 25 mln zł.

P R U S Z KÓ W
W nocy z 13 na  
14 czerwca na ul. Anielki  
w Pruszkowie spłonęły 
dwa samochody osobowe.  
Ogień uszkodził został  
też trzeci pojazd.

I nformacje o tym zda-
rzeniu otrzymaliśmy 
od naszych czytelni-
ków. – Chwilę po pół-

nocy na osiedlu Bolesława 
Prusa przy ulicy Anielki do-
szło do podpalenia dwóch sa-
mochodów osobowych, bmw 
i opla. Na miejscu było kil-
ka zastępów straży pożarnej 
i policjanci – czytamy w jed-
nej z kilku wiadomości, jakie 

otrzymaliśmy na ten temat. 
Z pytaniem o szczegóły zwró-
ciliśmy się do pruszkowskich 
strażaków. – Na ul. Anielki ga-
siliśmy w sumie trzy samo-
chody osobowe, paliły się dwa 
auta, trzecie zostało z jednej 
strony lekko opalone. Zgasili-
śmy wszystkie. Nie było osób 
poszkodowanych – wyjaśnia 
st. kpt. Karol Kroć, rzecznik 
prasowy Komendy Powiato-
wej Państwowej Straży Pożar-
nej w Pruszkowie.

Czy było to celowe podpa-
lenie? – Trudno powiedzieć. 
Z samochodami wszystko 
jest możliwe. Będą to ustalać 
policjanci – zaznacza st. kpt. 
Karol Kroć. [Red.] 

Samochody spłonęły 
na ul. AnielkiNa tunel trzeba

będzie poczekać...
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Park Kościuszki (przy Pałacyku „Sokoła”)

Start:  Czerwiec / Lipiec 21:30, 
     Sierpień / Wrzesień 20:30 

Wakacyjne soboty Repertuar:
30.06.2018 – La la land 
14.07.2018 – John Wick 2
21.07.2017 – Złe mamuśki
28.07.2017 – Transcendencja
04.08.2017 – Iluzja 2
11.08.201711.08.2017 – Przełęcz ocalonych
18.08.2017 – 7 rzeczy, których nie wiecie o facetach
25.08.2017 – Snowden
01.09.2017 – Nerve



Kino Letnie w tym roku w Parku Kościuszki
P R U S Z KÓ W

Tego żaden miłośnik 
kina nie może przegapić. 
Pruszkowskie Kino Letnie 
startuje 29 czerwca, a na 
widzów czeka w tym roku aż 
dziewięć gorących tytułów. 

P ruszkowskie Kino Let-
nie to już stała waka-
cyjna atrakcja. W tym 
roku widzów zaprasza-

my do Parku Kościuszki, gdzie 
w malowniczej scenerii będzie 
można oglądać kinowe hity na 
pneumatycznym ekranie o wy-
miarach 14 x 8 m. Na widzów jak 
zawsze będą czekać wygodne le-
żaki i krzesełka. 

W czerwcu i lipcu seanse pod 
chmurką będą rozpoczynać się 
o 21.30, a w sierpniu i we wrześ-
niu godzinę wcześniej – o 20.30. 
Na projekcje warto zabrać naj-
bliższych. Przyda się również 
koc. Emocje w sobotnie wie-
czory zagwarantują fi lmy z na-
szego repertuaru. 

Jak prezentuje się lista fi lmów 
przygotowanych na tegorocz-
ną edycją Pruszkowskiego Kina 
Letniego? Inauguracyjny pokaz 

odbędzie się już 29 czerwca, a na 
ekranie zobaczymy obsypany na-
grodami fi lm „La La Land”. Piękna 

muzyczna opowieść o pogoni za 
marzeniami i wielkiej miłości. Czy 
można mieć obie te rzeczy na raz?

„La La Land” to jednak tylko 
przedsmak tego co czeka widzów 
na pokazach Pruszkowskiego Kina 

Letniego. W repertuarze znalazły 
się również takie fi lmy jak: „John 
Wick 2”, „Złe Mamuśki”,„Tran-
scendencja”, „Iluzja 2”, „Przełę-
czy ocalonych”, „7 rzeczy, których 
nie wiecie o facetach”,  „Snowden” 
i „Nerve”. Uwaga! Należy pamię-
tać, że wyjątkowo 7 lipca nie od-
będzie się żaden seans.

Pruszkowskie Kino Letnie to 
wakacyjna propozycja dla osób 
w różnym wieku. Gorący klimat, 
paczka znajomych, niezapomnia-
ne chwile spędzone we wspólnym 
gronie... Czego chcieć więcej? Nie 

ma się nad czym zastanawiać! Po-
za tym nie musisz kupować bi-
letu, ani martwić się o miejsce. 
Gwiazdy na niebie i na ekranie, 
czy to możliwe? Tak!

Na fi lmowe wieczory w letniej 
atmosferze zapraszają Prezy-
dent Pruszkowa Jan Starzyński 
oraz Grupa Wpr Media. Spon-
sor główny: Atrium Reduta, 
Partnerzy: UTH, Factory, Aka-
demia Sztuki Piękna, Zapiek-
sy Pruszkowskie, Galeria Style. 
Patroni medialni: Gazeta WPR, 
WPR24.PL, Tel-Kab.

30 czerwca – La la land
14 lipca – John Wick 2 
21 lipca – Złe mamuśki
28 lipca – Transcendencja
4 sierpnia – Iluzja 2

Repertuar:

Kontakt dla mediów:
Milena Skoczylas, 

milena.skoczylas@wprmedia.pl, 600 924 925. 

11 sierpnia – Przełęcz ocalonych
18 sierpnia – 7 rzeczy, których 
nie wiecie o facetach
25 sierpnia – Snowden
1 września – Nerve

Ruszyła rozbiórka przy Armii 
Krajowej. Będzie nowy budynek TBS  

P R U S Z KÓ W
Rozpoczęły się prace 
rozbiórkowe na działce 
przy al. Armii Krajowej 46 
w Pruszkowie. Wkrótce TBS 
„Zieleń miejska” rozpocznie 
tam budowę biurowca. 

M etalowy płot, któ-
ry pojawił się wo-
kół terenu przy al. 
Armii Krajowej, 

wzbudził dużą ciekawość miesz-
kańców. Szczególnie, że ogrodze-
nie uniemożliwia pozostawienie 
samochodów na działce, która 
wielu kierowcom służyła jako 

parking. Skąd te zmiany? Jak już 
kilkukrotnie informowaliśmy, na 
tym terenie TBS planuje posta-
wienie nowego, dużego budynku. 
Rozpoczęły się właśnie przygoto-
wania do tego przedsięwzięcia. 

Pierwszy krok to prace roz-
biórkowe. Z krajobrazu zniknie 
dawny budynek Polleny. – Ru-
szyliśmy z rozbiórką istniejące-
go budynku. Na początku lipca 
planujemy ogłoszenie przetar-
gu na budowę – mówi nam Zbi-
gniew Piotrzkowski, prezes TBS 
„Zieleń miejska”. 

Nowy budynek będzie miał cha-
rakter, jak podkreśla prezes TBS, 

„usługowo-biurowo-mieszkalny”. 
– Z przewagą pomieszczeń biuro-
wych, co wynika z zapisów planu 
zagospodarowania przestrzenne-
go – zaznacza Piotrzkowski. 

Na parterze nowego budyn-
ku będą lokale usługowe. Ponad-
to powstaną trzy kondygnacje, 
podzielone na części mieszkal-
ne i biurowe, z przewagą tych 
drugich. Parking znajdzie się
na poziomie -1. 

Kiedy obiekt będzie gotowy? 
– To duży budynek o wartości 
kilkunastu milionów złotych. Za-
kończenie przewiduję na wiosnę 
2020 r. – zapewnia prezes TBS. [AZ] 

TB
S Jest wykonawca Regulskiej. 

Remont w ekspresowym tempie

R E G U ŁY
Pruszkowskie starostwo 
powiatowe wybrało 
fi rmę, która zajmie 
się przebudową 
ul. Regulskiej w Regułach. 
Prace ruszają już 
19 czerwca

P od koniec ubiegłego 
roku wyremonto-
wany został frag-
ment ul. Regulskiej 

od przejazdu WKD do Al. Je-
rozolimskich. Wymieniono tu 
konstrukcję jezdni, wybudowa-
no nowy chodnik i drogę dla 

rowerów oraz wykonano no-
wą nakładkę.

Teraz przyszła pora na mo-
dernizację kolejnego odcinka 
ul. Regulskiej. Chodzi o frag-
ment od Al. Jerozolimskich do 
ul. Bodycha. Wykonawca roz-
bierze starą nawierzchnię, wy-
kona przyłącza do kanalizacji 
oraz nową konstrukcję jezdni. 
Tu również pojawi się nowy 
chodnik i droga dla rowerów. 
Planowane jest również usu-
nięcie drzew i krzewów, które 
kolidują z inwestycją.

Starostwo powiatowe wy-
brało firmę, która zajmie się 

wykonaniem robót. To warszaw-
skie przedsiębiorstwo Fal-Bruk. 
Kierowcy muszą przygotować 
się na utrudnienia, bowiem od 
19 czerwca ruszają prace remon-
towe. Te będą prowadzone eta-
pami. W pierwszej kolejności 
modernizowany będzie fragment 
od ul. Bodycha do ul. Prusa. Po 
zakończeniu prac na tym odcinku 
roboty przeniosą się na fragment 
od Prusa do Al. Jerozolimskich. 
Ulica będzie wyłączona fragmen-
tami z ruchu.

Na wykonanie wszystkich prac 
fi rma remontowa ma 69 dni od 
dnia podpisania umowy. [Red.] 

m
ic

ha
ło

w
ic

e.
pl

Jest to remont zabytkowego budynku. Trzeba dołożyć wszelkich starań żeby zachować 
istniejącą substancję zabytkową, a także prawidłowe jej otworzenie. W środku pojawi się 
winda, wybudowane zostaną dwie nowe klatki schodowe. Układ sal zostanie zmieniony. 
Będą wprowadzone też elementy wentylacji, ogrzewania, ciepłą wodę, zabezpieczenia 
elektryczne – Andrzej Zaręba, wójt gminy Raszyn o rewitalizacji Austerii.
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Muzeum Dulag 121 zaprasza na spo-
tkanie „Zbrodnia Katyńska. Od terroru 
do ludobójstwa”. Gościem specjalnym 
będzie Ewa Siemaszko – wieloletnia 
badaczka zbrodni na Wołyniu, która 
przedstawi przyczyny i przebieg wy-
darzeń z 1943 r. – Według Ewy Sie-
maszko Zbrodnia Wołyńska nie była 

nagłym wystąpieniem nacjonalistów 
ukraińskich przeciwko ludności polskiej, 
a ideologiczne podstawy, zbrodnicze 
plany i przygotowania do ich wykona-
nia pod hasłem „Ukraina dla Ukraiń-
ców” kształtowane były przez wiele 
lat. Drastyczny przebieg depoloniza-
cji nie tylko Wołynia, ale Małopolski 

S P O T K A N I E
Wschodniej i innych terenów zamiesz-
kałych wspólnie przez Polaków i Ukra-
ińców, zastanawia i wywołuje pytania 
z trudnymi odpowiedziami.– podkre-
ślają organizatorzy.  Spotkanie odbę-
dzie się w najbliższą sobotę, 16 czerwca  
2018 r., o godz. 17.00 w Muzeum Du-
lag 121. Wstęp wolny.  [Red.] 

Zbrodnia Wołyńska.  
Od terroru do ludobójstwa

W ubiegłym roku wyłudzili 18 mln zł od seniorów
R E G I O N

Metoda „na wnuczka” czy 
„na policjanta” to ciągle 
stosowany przez oszustów 
scenariusz do wyłudzania 
pieniędzy. Tylko  
w ubiegłym roku w ten 
sposób seniorzy stracili  
18 mln zł.

Policjanci przed oszu-
stami ostrzegają od lat. 
Mimo licznych kampa-
nii seniorzy nadal pa-

dają ofiarami wyłudzeń. Osoby 
starsze tracą w ten sposób ma-
jątek całego życia. W naszym 

regionie w jednym z przypad-
ków oszuści wyłudzili 500 tys. zł. 

W ostatnim czasie oszuści stwo-
rzyli nowy scenariusz, który sto-
sują w rozmowach telefonicznych.

Nieznany mężczyzna dzwo-
ni na numer stacjonarny. Grozi 
starszej osobie uwięzieniem i żą-
da pieniędzy. Po chwili dzwoni 
kobieta przedstawiająca się jako 
policjantka. Pyta czy ktoś próbo-
wał telefonicznie wyłudzić pie-
niądze informuje, że policja już 
szuka oszusta. Kobieta pro-
si o przygotowanie pieniędzy 
i schowanie ich przy osiedlowym 
śmietniku lub wyrzucenie przez 

balkon. Oszustka prosi by star-
sza osoba się schowała i ostrze-
ga przed strzelaniną.

Nadal popularne są również 
„stare” metody. W ostatnich 
dniach do próby wyłudzenia 

doszło w Warszawie. Tu senior-
ka wykazała się ogromną czujno-
ścią. – Oszuści zatelefonowali do 
72-letniej kobiety i podszywając 
się pod funkcjonariuszy policji 
próbowali nakłonić ją do wzięcia 

kredytu w kwocie 50 tys. złotych 
oraz przekazania sobie wszyst-
kich pieniędzy w umówionym 
miejscu. Opowiedziana historia 
miała wzbudzić u pokrzywdzo-
nej przekonanie, że bierze udział 
w policyjnej akcji wymierzonej 
w przestępców pracujących rze-
komo w banku – informują po-
licjanci z Komendy Stołecznej. 
– Kobieta, mając świadomość, 
że może paść ofiarą oszustów, 
poinformowała prawdziwych 
policjantów. Ci zatrzymali oszu-
stów pod placówką bankową, pod 
którą miało dojść do przekazania 
pieniędzy. Dzięki tym działaniom 

72-latka nie straciła oszczędności 
swojego życia – dodają.

Jak nie paść ofiarą oszustwa? 
Po podejrzanym telefonie warto 
skontaktować się z kimś z rodzi-
ny. Należy też skontaktować się 
z policją. Najlepiej jeśli w telefonie 
będziemy mieli zapisany numer 
do najbliższego komisariatu. Poli-
cja uruchomiła również specjalną 
linię dla osób które podejrzewa-
ją, że mógł do nich zatelefonować 
oszust podający się za „wnucz-
ka”, „krewnego” lub „policjanta – 
funkcjonariusza CBŚ. Na sygnały 
policjanci czekają przez całą dobę 
pod nr 22 60 33 222. [Red.] 

Postawili zakazy, tylko po co?
 Anna Zwolińska 

P R U S Z KÓ W
Od niedzieli na ul. Chopina 
w Pruszkowie obowiązuje 
zakaz parkowania poza 
miejscami wyznaczonymi. 
Mieszkańcy i kierowcy 
zastanawiają się kto 
zdecydował się na taką 
organizację ruchu w tym 
miejscu.

W związku z budową 
galerii handlo- 
wej i przy ul. Sien- 
kiewicza i ko-

nieczności przebudowy drogi 
(m.in. poprzez budowę rond) od  
10 czerwca z ruchu wyłączony 
został odcinek ul. Sienkiewi-
cza na odcinku od ul. Stalowej 
do ul. Staszica. Ruch skiero-
wano na objazdy wytyczone 
ul. Stalową i Chopina. Teore-
tycznie taka organizacja ruchu 
obowiązuje od maja. Wprowa-
dzono tylko korekty polegają-
ce na zmianie pierwszeństwa 
na krzyżowce ulic Powstańców, 
Plantowej i Stalowej (te dwie 
ostatnie mają pierwszeństwo) 

oraz wprowadzono wspomnia-
ny już zakaz parkowania na ul. 
Chopina (nie dotyczy przezna-
czonych do tego miejsc). 

To właśnie ta ostatnia zmia-
na wywołała falę niezadowole-
nia wśród mieszkańców, którzy 
nie mają gdzie zostawiać swoich 
aut.  – Gdzie ja mam zostawić 

swój samochód? Może ktoś mi 
to wytłumaczy? Przecież uli-
ca jest na tyle szeroka, że nor-
malnie tedy przejdzie i autobus 
i straż pożarna – mówi nam czy-
telniczka Katarzyna. – Informacji 
o zmianach też nigdzie nie by-
ło. O tym że nie wolno parkować 
dowiedziałam się w poniedziałek 

rano z... mandatu za wycieracz-
ką – dodaje. 

O nową organizację ruchu 
zapytaliśmy w starostwie po-
wiatowym. – Decyzja o zakazie 
parkowania poza miejscami do 
tego wyznaczonymi podyktowana 
jest zapewnieniem płynności ru-
chu na ulicy Chopina, którą po-
prowadzony jest objazd na czas 
remontu ulicy Sienkiewicza. Zda-
jemy sobie sprawę, że dla osób 
parkujących swoje auta poza 
miejscami do tego wyznaczo-
nymi decyzja ta może wydawać 
się trudna, jednak podejmując 
decyzję o organizacji ruchu na 
tym odcinku musimy brać pod 
uwagę przede wszystkim kwestie 
przepustowości ulicy odpowiada-
jącej wzmożonemu ruchowi aut 
w tym obszarze – poinformował 
na Krzysztof Bukowski, ze staro-
stwa powiatowego w Pruszkowie.

Zapytaliśmy w starostwie czy 
jest szansa na przywrócenie na 
ul. Chopina pierwotnej organiza-
cji ruchu. – Zbadamy tę kwestię 
– poinformował nas Bukowski.

Utrudnienia związane z prze-
budową ul. Sienkiewicza ma-
ją potrwać do września 2018 r. 
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6 czerwca grodziscy strażnicy miejscy ruszyli na ratunek małym 
kotkom, które tonęły w rowie. Funkcjonariusze otrzymali zgłosze-
nie, że w Kozerkach w rejonie ul. Uroczej dwa małe kotki potrze-
bują pilnej pomocy. – W dniu 6 czerwca dyżurny Straży Miejskiej  
w Grodzisku Mazowieckim otrzymał zgłoszenie dotyczące toną-
cych małych kotków w rowie przecinającym ulice Uroczą w Koze-
rach. Wysłany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie i wyciągnął  
z wody dwa małe kotki, które następnie zostały przewiezione do 
lecznicy weterynaryjnej, gdzie zostały otoczone opieką medyczną. 
Tam będą czekać na kogoś z dobrym sercem kto przygarnie te dwa 
małe kociaki – opisują grodziscy strażnicy. [SD]  
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Do zatrzymania doszło6 czerwca  
w rejonie ul. Gordziałkowskiego pod-
czas rutynowego patrolu. – Około godz. 
13.00 funkcjonariusze zauważyli po-
jazd marki Daewoo, którego kierowca 
wraz z pasażerami zatrzymali się i wy-
siedli z auta. Stan i zachowanie wszyst-
kich trojga wskazywał, że znajdują się 

pod wpływem alkoholu. Strażnicy na-
tychmiast podjęli interwencję, w cza-
sie której legitymowany mieszkaniec 
naszego miasta, 33-letni Paweł S. po-
stanowił oddalić się – opisują prusz-
kowscy strażnicy. Próba ucieczki nie 
powiodła się. Paweł S. ze względu na 
swoje agresywne zachowanie, próbę 

P R U S Z K Ó W
kontynuowania ucieczki i brak wyko-
nywania poleceń, musiał być dopro-
wadzony do radiowozu, przy użyciu 
środków przymusu bezpośredniego.  
Funkcjonariusze pruszkowskiej ko-
mendy, przejęli Pawła S. do dalszych 
czynności. Okazało się, że prowadził 
on pojazd mając ponad 1 promil. [Red.] 

Pijany kierowca ujęty 
przez strażników

reklama

Rusza mundial. Gdzie  
strefy kibica w regionie?
R E G I O N

Rozpoczyna się wielkie 
piłkarskie święto, czyli 
Mistrzostwa Świata w Rosji. 
Już we wtorek pierwszy 
mecz rozegra reprezentacja 
Polski. Ten i pozostałe 
mecze będzie można 
obejrzeć w grodziskiej 
strefie kibica.

Z występem polskiej dru-
żyny w Rosji wiele osób 
wiąże bardzo duże na-
dzieje. Po dobrym wy-

stępie na Mistrzostwach Europy 
dwa lata temu i udanych kwali-
fikacjach mundialowych, ape-
tyt rośnie. Szczególnie, że sami 
piłkarze udowadniają swoją 
formą, że nie są to oczekiwa-
nia na wyrost. Pierwszy poje-
dynek Polaków już w najbliższy 
wtorek. Nasi piłkarze zmierzą 
się z reprezentacją Senegalu. 
W kolejnych meczach ich prze-
ciwnikami będzie Kolumbia 
i Japonia.

Gdzie kibicować naszym? 
Wszystkie mecze mundialu 
i oczywiście drużyny Adama 
Nawałki będzie można oglądać 
w strefie kibica w Grodzisku Ma-
zowieckim. – Jest piękna stre-
fa kibica przy stadionie Pogoni, 
zorganizowana przez Ośrodek 
Sportu i Rekreacji. Będzie można 
tam oglądać wszystkie mecze, nie 
tylko naszej reprezentacji – za-
pewnia Grzegorz Benedykciński, 

burmistrz Grodziska. I zapowia-
da, że sam w najbliższy wtorek 
wybiera się tam, aby obejrzeć 
pierwszy występ Polaków. 

Strefy kibica niestety nie bę-
dzie w Pruszkowie. Było podej-
ście do jej organizacji, ale nie 
udało się. Dlaczego? – Prze-
kroczyło to nasze możliwo-
ści finansowe. Chodzi głównie 
o kwestie związane z rekla-
modawcami, którzy mają duże 

obostrzenia wobec stref. Nie ma 
możliwości sprzedaży jakichkol-
wiek innych produktów niż te 
od sponsorów głównych. Drugi 
aspekt to odpowiednie przygo-
towanie i zabezpieczenie terenu 
– tłumaczy Michał Landowski, 
wiceprezydent Pruszkowa. Jak 
dodaje, trwają jeszcze starania, 
aby małą strefę kibica urucho-
mić przynajmniej na mecze re-
prezentacji Polski. 
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Sadowa i Toeplitza na finiszu
B R W I N Ó W

Trwa przebudowa ulic 
Sadowej i Toeplitza 
w Otrębusach. Na jej 
zakończenie wykonawca 
ma czas do końca czerwca, 
ale wiele wskazuje na 
to, że prace zakończą się 
wcześniej.

R emont dwóch ulic 
w osiedlowej części 
Otrębus rozpoczął się 
w lutym. I widać już 

jak duże zmiany zostały wpro-
wadzone. A odczują je nie tylko 
mieszkańcy bezpośredniej oko-
licy, ale też wierni uczęszczający 
do jedynego w miejscowości ko-
ścioła, czy kierowcy, którzy osie-
dlowymi uliczkami omijają tłok 
i światła na trasie 719.

Obie ulice przechodzą spo-
rą metamorfozę. Pojawiają się 
na nich nawierzchnia asfalto-
wa i chodniki, czego wcześniej 
nie było. To sprawia, że przynaj-
mniej „na oko” zrobiło się tam 
dość ciasno. – Chodnik jest po 
jednej stronie. Po drugiej, rów-
no z jezdnią jest pas postojowy 
na odcinku między ul. Sygie-
tyńskiego a kościołem. Nie jest 
to chodnik. Tam parkowały sa-
mochody i będą dalej parkować, 
ale już nie na trawie. Szerokość 
jezdni nie zmieniła się, jest taka 
jak była. Nie mogliśmy zrobić sze-
rzej ze względu na korzenie po-
mników przyrody, lip, które tam 
rosną. Przy drzewach jezdnia jest 
więc zwężona, ale nic tu nie po-
winno się dziać. Skrzyżowanie 
ulic Sadowej i Toeplitza będzie 

„wyniesione”, co uspokoi ruch 
na tyle, że prędkości będą na po-
ziomie kilkunastu kilometrów na 
godzinę – wyjaśnia Arkadiusz Ko-
siński, burmistrz Brwinowa.

Na jakim etapie jest cały re-
mont? – Na Sadowej pojawiła 
się pierwsza warstwa asfaltu. 
Wykonawca układa kostkę na 
ul. Toeplitza i robi zjazd na uli-
cę Warszawską (trasę nr 719). 
Umówiliśmy się tak, że wkrót-
ce wykonane zostaną pierwsze 
dwie warstwy asfaltu i tego sa-
mego dnia pojawi się wierzch-
nia warstwa ścieralna na ulicy 
przy kościele. Pod względem 
drogowym w przyszłym tygo-
dniu prace powinny zakończyć 
się. Pozostanie oznakowanie 
i prace ogrodnicze – zazna-
cza brwinowski włodarz. [Red.] 
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Nocna masa krytyczna w Brwinowie
R O W E R Y

Skoro czerwiec i Noc 
Świętojańska, to nie może 
zabraknąć nocnej masy 
krytycznej na ulicach 
Brwinowa. Wspólny przejazd 
rowerzystów pod osłoną 
nocy już 22 czerwca.

T o już kolejna edycja 
nocnej masy krytycznej 
w Brwinowie. Poprzed-
nie również odbywały 

się w Noc Świętojańską i przycią-
gały wielu amatorów dwóch kó-
łek. W ubiegłorocznej nocnej masie 
wzięło udział ponad 140 osób, w tym 
także dzieci. Nocny przejazd zabez-
pieczała policja, rowerzyści wyposa-
żeni byli w odpowiednie oświetlenie 
i odblaski, co sprawiało, że sam ich 
widok robił spore wrażenie. Nie ina-
czej ma być w tym roku. Masa ru-
szy w piątek, 22 czerwca, z rynku 
w Brwinowie. Początek o godz. 
21.00. Trasa ulicami Brwinowa 

liczy 9,8 km. Na zakończenie prze-
widziano małą integrację. – Trady-
cyjny wieczorny przejazd kolumny 
rowerzystów ulicami Brwinowa 
zakończymy świętojańskim ogni-
skiem nad wodą. Nie zapomnijcie 
o oświetleniu rowerów! Zaprasza-
my i szykujemy niespodziankę – za-
chęcają organizatorzy. Udział jest 
bezpłatny. Wszystkie informacje 
o wydarzeniu można śledzić na 
facebooku wpisując Brwinowska  
Nocna Masa Krytyczna. [Red.] 
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Ogłoszenie

Obwieszczenie Starosty 
Grodziskiego

  
zgodnie z art. 10 § 1 i art. 61§ 4 Kodeksu postępowania 
administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j. z dnia 2017.06.27), oraz 
art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz.U.2017.1496 t.j. z dnia 2017.08.04 ze zm.) 
zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego na 
wniosek zarządcy drogi Burmistrza Grodziska Mazowieckiego 
z dnia 23.05.2018 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej polegającej na: budowie drogi 
gminnej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 579  
w miejscowości Chrzanów Duży i w Grodzisku Mazowieckim 
– etap I.
Nieruchomości przeznaczone pod realizację inwestycji 
drogowej1): 
Obręb 0004 Chrzanów Duży:  314/2
Obręb 0003: 61/1, 61/2 (61/7, 61/8, 61/9)
Nieruchomości, na których przewiduje się przebudowę innych 
dróg publicznych:
Obręb 0004 Chrzanów Duży: 94
Obręb 0003: 90
1) W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed 
nawiasem podano numer działki przed podziałem, a w nawiasie 
numer działki po podziale. Pogrubioną czcionką oznaczono działki 
przeznaczone pod drogę. 
Pouczenie: Uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy 
należy zgłaszać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej 
informacji do publicznej wiadomości w siedzibie Starostwa 
Powiatu Grodziskiego w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym 
(Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32, pok. Nr 11).

O tym, że w WKD szykuje się płatni-
cza rewolucja, informowaliśmy kilka 
tygodni temu. – Wprowadzenie moż-
liwości płatności kartą w kasach bi-
letowych WKD zostanie wdrożone  
w ramach przedsięwzięcia związanego 
z zakupem i dostawą nowych terminali 
kasowych wraz z oprogramowaniem. 

Nowe terminale kasowe będą zinte-
growane z istniejącymi systemami 
płatności bezgotówkowej – mówił 
nam w połowie kwietnia Krzysztof 
Kulesza, rzecznik prasowy WKD. 
Przetarg został już ogłoszony. Jeśli 
złożone propozycje nie przekroczą 
możliwości finansowych przewoź- 

K O L E J
nika i uda się wyłonić zwycięzcę, moż-
liwość płatności kartą pojawi się w ka- 
sach WKD na przełomie roku. – Do- 
stawa i wdrożenie nowych terminali 
kasowych według przyjętych założeń 
odbędzie się w ciągu 6 miesięcy od 
dnia podpisania umowy z wykonaw-
cą – zaznacza Kulesza. [Red.] 

Płatność kartą za bilety 
WKD coraz bliżej

Boisko na Zanie wybuduje... 
wykonawca obiektu

 Anna Zwolińska 

P R U S Z KÓ W
Pruszkowskie Starostwo 
Powiatowe wybrało firmę, 
która zajmie się budową 
boiska na dachu  
hali sportowej LO  
im. Tomasza Zana. 

B udowa nowej siedzi-
by LO im. Tomasza 
Zana od początku nie 
szła gładko. Na tere-

nie znaleziono niewybuch, wy-
konawca musiał poprawiać 
elewację budynku dydaktyczne-
go, z której poodpadał tynk, póź-
niej konieczne były zmiany przy 
zabezpieczeniu ściany budynku 
mieszkalnego „przyklejonego” do 
hali sportowej. „Wisienką na tor-
cie” okazało się boisko na dachu 
hali sportowej. Z tym elemen-
tem powiat pruszkowski, który 
jest odpowiedzialny za budowę 
nowej siedziby szkoły, ma naj-
więcej perturbacji. Brak porozu-
mienia w tej kwestii z wykonawcą 
siedziby liceum doprowadził do 
sytuacji, w której powiat roz-
począł poszukiwania nowej 
firmy.  – Nawierzchnia boiska 
była projektowana pięć lat temu 
w 2013 roku w oparciu o dostęp-
ne wówczas rozwiązania. Nie-
stety producent wspomnianej 
nawierzchnia uwzględnionej 
w projekcie wycofał się z ryn-
ku i przestał ją produkować. 

W związku z tym konieczne 
było ogłoszenie postępowania 
przetargowego na jej wykona-
nie – poinformował nas w maju 
Krzysztof Bukowski ze Starostwa 
Powiatowego w Pruszkowie. 

Przetarg udało się rozstrzy-
gnąć. Postępowanie wygrała fir-
ma Przemysłówka, wykonawca 
nowej siedziby Zana, a teraz rów-
nież i boiska. Firma przesłała do 
naszej redakcji pismo w sprawie 
„sporu” na linii przedsiębiorstwo 
– powiat. W piśmie firma odnosi 
się nie tylko do kwestii budowy 
samego boiska, ale i do zaległo-
ści w zapłacie przez powiat faktur 
za roboty. – Reasumując, w na-
szej ocenie uchylanie się Państwa 
z zapłatą wynagrodzenia za wy-
konane prace wraz z odsetkami 
za opóźnienie pomimo zakończe-
nia prac i uzyskania decyzji po-
zwolenia na użytkowanie obiektu 

wynika wyłącznie z faktu, że mają 
Państwo świadomość,ze wskutek 
błędnego zaprojektowania na-
wierzchni boiska na dachu sali 
gimnastycznej, który to obowią-
zek leżał po stronie inwestora do-
szło do konieczności wykonania 
tego elementu zadania wg nowej 
innej technologii niż zakładał to 
pierwotnie projekt, co spowodo-
wało konieczność zawarcia nowej 
umowy w tej części oraz braku 
państwa wiedzy, jaka ostatecz-
nie kwota będzie wydatkowana 
na wykonanie tego elementu. 
Uważamy, że jako inwestor sto-
sują państwo wobec wykonaw-
cy presję ekonomiczną, działając 
jednocześnie na niekorzyść po-
wiatu pruszkowskiego, generu-
jąc dodatkowe koszty w postaci 
odsetek za opóźnienie w płatno-
ściach i przyszłe koszty sądowe 
– czytamy w piśmie. 

I tu pojawia się obawa, że 
współpraca powiatu z firmą 
Przemysłówka przy budowie 
wspomnianego boiska może nie 
być łatwa. Jak do tej sytuacji od-
noszą się przedstawiciele powia-
tu? – W związku z tym, że zarząd 
powiatu nie zawarł porozumienia 
z firmą Przemysłówka dotyczą-
cego wykonania boiska w ramach 
pierwotnej umowy, dokonano 
obniżenia pierwotnego wyna-
grodzenia wykonawcy o wartość 
szacowaną prac koniecznych do 
wykonania zadania, jednak nie 
jest prawdą, że umowa z wyko-
nawcą została zerwana – poin-
formował Krzysztof Bukowski, 
zastępca naczelnika Biura Zarzą-
du Powiatu Pruszkowskiego. –  
W celu zakończenia inwestycji 
przystąpiono do przeprowadze-
nia postępowania przetargowego 
w trybie przetargu nieograniczo-
nego na wykonanie nawierzchni 
na dachu sali gimnastycznej LO 
im. T. Zana w Pruszkowie. Sta-
nął do niego jeden oferent: Prze-
mysłówka. Jako, że był to jedyny 
oferent, a celem nadrzędnym dla 
zarządu powiatu jest wykonanie 
boiska, zawarto umowę z Prze-
mysłówką. Dalsza współpraca jest 
korzystna z uwagi na jednorod-
ność gwarancji prac, natomiast 
kwestią wtórną jest sprawa roz-
liczeń – dodaje Bukowski.

Nowe boisko ma być gotowe 
w ciągu 90 dni od momentu pod-
pisania umowy. 
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Drodzy Rodzice!
To juz ostatnia chwila aby zapisać się na wizytę  

do rewelacyjnego lekarza

Neurologa Osteopaty
z Omska – Syberia Rosja 

Michaiła Babikova
Twoje dziecko ma :

opóźnienia w mowie
zły sen (również dorośli)

nieprawidłową postawę (skoliozę lub inny defekt)
słabo się uczy

ma bóle głowy (również dorośli)
bóle w kręgosłupie (również dorośli)

reumatologiczne zapalenie stawów (również dorośli)

Większość wymienionych dolegliwości ustępuje  
po 10 dniach leczenia!

Pan doktor w dniu 23 czerwca 2018 (sobota) w centrum Warszawy  
będzie prowadził konsultacje medyczne.

Koszt Konsultacji 150 zł obejmuje tez i plan leczenia
oraz tłumaczenie na żywo

Celem umówienia na wizytę zadzwoń pod nr 

Tel. 798 476 476
Ilość miejsc ograniczona!!!

Wszystkie jego dyplomy i certyfikaty dostępne na stronie
http://www.medprofi39.ru/babikov/

G R O D Z I S K  M A Z .
8 czerwca poruszyliśmy 
temat trudnej rewitalizacji 
dworku Chełmońskiego, 
który znajduje się  
w Adamowiźnie, w gminie 
Grodzisk Mazowiecki. 
Problem tkwił w tym, że 
wykonawca nie wywiązywał 
się ze swoich obowiązków. 
Teraz gmina poinformowała 
o rozwiązaniu umowy. 

G mina podjęła decy-
zję o rozwiązaniu 
umowy z wykonaw- 
cą rewaloryzacji 

Dworku Rodziny Chełmońskich 
w Adamowiźnie – czytamy na 
oficjalnej stronie gminy Gro-
dzisk Maz. Burmistrz Grzegorz 

Benedykciński mówił nam 
w ubiegły piątek, że firma jest 
bardzo słaba i nie realizuje zapi-
sów umowy. Usłyszeliśmy, że je-
żeli wykonawca nie poprawi się 
w ciągu dwóch tygodni to trze-
ba będzie podjąć decyzję o zre-
zygnowaniu z usług. Jak widać 
nastąpiło to nieco wcześniej. 

Co będzie dalej? O tym już 
pisaliśmy 8 czerwca, ale przy-
pomnijmy. Teraz gmina bę-
dzie musiała na nowo ogłosić 
przetarg. Jednak zanim to zro-
bi, wcześniej przeprowadzi in-
wentaryzacje wykonanych robót. 
Niestety trzeba mieć na uwadze, 
że takie wyjście będzie wiązać się 
z przedłużeniem terminu zakoń-
czenia rewitalizacji zabytkowe-
go dworku. [SD] 

Rozwiązano umowę 
z wykonawcą dworku 

Chełmońskiego
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Wakacje w mieście 
nie muszą być nudne

Już za parę dni, za dni 
parę... rozpoczną się 
wakacje. Dzieci i młodzież 
już nie mogą się doczekać, 
a rodzice zachodzą 
w głowę co począć 
z pociechami, które 
przez dwa miesiące 
będą miały wolne. 

N ie każdy może sobie 
pozwolić na dwu-
miesięczny urlop 
i wyjazd z dziećmi. 

Wiele osób na rodzinne wypo-
czynki wybiera się na tydzień 
lub dwa za granicę lub w Pol-
skę. Kłopot jednak w tym, że 
dzieci mają nie dwa tygodnie, 
a dwa miesiące wolnego... Jak 
zatem zorganizować czas za-
równo maluchom i jak i star-
szym dzieciom?

Jedną z opcji są turnusy kolo-
nijne, ale umówmy się, że nie je-
steśmy w stanie wysłać naszych 
pociech na dwumiesięczne wy-
jazdy. Turnusy kolonijne są dość 
drogie, dlatego warto zasta-
nowić się nad atrakcjami do-
stępnymi w mieście. Mowa tu 

o tzw. półkoloniach. W trakcie 
zajęć dzieci mogą wziąć udział 
w rozmaitych zajęciach i jedno 
jest pewne nie będą się nudzić. 
Trzeba się jednak pospieszyć, by 
znaleźć miejsce na półkolonij-
nych turnusach, bo listy zapeł-
niają się bardzo szybko.

W naszym rejonie półkolonie 
organizują liczne instytucje kul-
tury, kluby sportowe i szkoły ję-
zykowe. Już ten podział pokazuje 
jakiego typu zajęć możemy się 
spodziewać na półkoloniach. 

Zajęcia plastyczne, muzycz-
ne, rzeźba i wiele, wiele in-
nych to domena domów kultury 
i innych jednostek kulturalnych. 
Koszty nie są zbyt wygórowane, 

zwłaszcza, że oprócz różnorod-
nych zajęć i wycieczek, w więk-
szości przypadków gwarantowane 
jest również wyżywienie. 

Jeśli nasze dzieci mają większe 
zacięcie sportowe, niż artystycz-
ne, to i w tym zakresie znajdzie-
my szeroką ofertę. Okoliczne 
akademie sportowe również 
przygotowały ofertę półkolonii. 
Tu warto podkreślić, że zajęcia 
nie obejmują tylko jednej dys-
cypliny. Dzieci i młodzież ma-
ją okazję pograć w tenisa, piłkę 
nożną, siatkówkę i wiele innych 
dyscyplin. W ten sposób szlifują 
swoje indywidualne umiejętno-
ści oraz kontakty z rówieśnika-
mi i pracę w grupie. 

Ciekawą propozycją dla nieco 
starszych dzieci będą zajęcia ję-
zykowe. Niektóre szkoły organi-
zują w wakacje specjalne kursy. 
Wśród ofert znajdziemy również 
typowe turnusy kolonijne z wy-
jazdami nie tylko do Polski, ale 
i za granicę.

Oferta półkolonii jest niezwy-
kle bogata. Warto więc dobrać 
zajęcia zgodne z pasjami dzie-
ci i młodzieży. 

5 pomysłów na rodzinne 
wakacyjne weekendy

Nie każdy może sobie 
pozwolić na kosztowne 
wyjazdy w wakacje. Jak 
zatem ciekawie spędzić 
upalne weekendy 
w naszych okolicach? 
Podpowiadamy!

Na rower
Świetnym pomysłem na spę-
dzenie czasu będzie wypad ro-
werowy za miasto. W naszych 
okolicach znajduje się szereg 
malowniczych parków. Wybie-
rając się na wycieczkę rowero-
wą warto zabrać ze sobą zapas 
wody. Choć w parkach i lasach 
jest cień, to wysoka temperatura 
i wysiłek fi zyczny mogą dopro-
wadzić do odwodnienia. 

Na wycieczkę
Poznaj swoje miasto. Mieszkasz 
tu od urodzenia? A może od kil-
ku lat? Weekend w mieście warto 
przeznaczyć na jego zwiedzanie. 
Każde miasto skrywa wiele ta-
jemnic i ciekawostek. Popołu-
dniowy rodzinny spacer może 
sprawić, że wspólnie z rodziną 
znajdziecie świetne miejsce np. 
na piknik.

Nad wodę 
Kiedy skwar leje się z nieba ochło-
dy można szukać nad wodą. 
W Pruszkowie w Parku Mazow-
sze, a w Grodzisku na terenie Sta-
wów Walczewskiego będą działać 
kąpieliska. Jeśli chcemy popływać 
możemy skorzystać z oferty oko-
licznych pływalni. 

Do muzeum
Tak dobrze widzicie. Wielu osobom 
muzea kojarzą się z nudą. Tymcza-
sem dziś ekspozycje są wzboga-
cane multimedialnymi pokazami, 

interaktywnymi elementami. To 
sprawia, że forma przekazu infor-
macji staje się atrakcyjna, zwłasz-
cza dla dzieci i młodzieży.

Na sportowo
W okolicy praktycznie w każdy 
weekend dzieją się ciekawe wy-
darzenia sportowe. Może to spo-
sób na wspólne spędzenie czasu 
i odkrycie rodzinnej pasji? W ten 
sposób wspólnie spędzicie czas 
z dziećmi i może znajdziecie mo-
tywacje do częstszego ruszania 
się z kanapy.
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Na pumptrack poczekamy dłużej
B R W I N Ó W

Nie udało się rozstrzygnąć 
przetargu na budowę 
zespołu torów pumptrack  
w Brwinowie. Do urzędu 
gminy nie wpłynęła  
żadna poprawna  
oferta od potencjalnych 
wykonawców.

T o oznacza, że miło-
śnicy akrobacji na 
rowerach BMX będą 
musieli nieco dłużej 

poczekać, aby skorzystać z no-
wej infrastruktury. A jest na co. 
– Budowa dwóch torów rowe-
rowych BMX, zaplanowanych na 
terenach zielonych w okolicy ul. 
Sochaczewskiej, uzyskała dofi-
nansowanie w wysokości ponad 
105 tys zł. Dzięki tej inwestycji 
rozpocznie się budowa infra-
struktury rekreacyjnej na terenie 
dzisiejszych nieużytków znajdu-
jących się pomiędzy osiedlem 
przy ul. Sochaczewskiej a bu-
dynkami TBS przy ul. marsz. J. 
Piłsudskiego w Brwinowie. Do-
celowo powstanie tam zielona 
strefa rekreacji, umożliwiająca 
mieszkańcom i gościom zarów-
no urozmaicone, aktywne spę-
dzanie czasu, jak też wypoczynek 

i relaks – informuje brwinowski 
urząd gminy.

W planach było i jest nadal 
stworzenie torów easy pump-
track i mini pumptrack. – Cho-
ciaż dobrze wyprofilowany tor 
pumptrack służy przede wszyst-
kim rowerzystom, którzy rozpę-
dzają się na nim bez pedałowania, 
jedynie poprzez balans ciała, to 
równie dobrze korzystać z niego 
mogą osoby jeżdżące na desko-
rolce, hulajnodze oraz na rol-
kach. Zakręty i delikatne muldy 
urozmaicają jazdę po pętli. Mo-
da na pumptracki dotarła do 

Polski kilka lat temu. Widać, że 
tam, gdzie powstają, cieszą się 
sporą popularnością – zaznacza-
ją brwinowscy urzędnicy.

Kiedy więc można spodziewać 
się budowy? – Ogłosimy drugi 
przetarg w tej sprawie i będzie-
my próbować do skutku. Teraz 
jest trudny czas na rozpoczyna-
nie inwestycji, ponieważ wiele 
firm budowlanych boryka się 
z problemem braku pracowni-
ków, a zleceń jest bardzo dużo 
– mówi nam Mirosława Kosiaty 
z biura promocji urzędu gmi- 
ny w Brwinowie. [Red.] 
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Budowa Park of Poland postępuje
R E G I O N

W maju minął rok od startu 
budowy wodnego parku 
rozrywki Park of Poland 
pod Mszczonowem. Prace 
idą pełną parą.

S untago Wodny Świat, bo 
tak nazwano aquapark, 
będzie miał powierzch-
nię 67 tys. m kw. Mają tu 

powstać: 24 zjeżdżanie, których 
łączna długość wyniesie ponad 
3 km, a najdłuższa z nich będzie 
miała 320 m; 10 saun, 5 restaura-
cji, 4 bary przy basenach. Uzupeł-
nieniem kompleksu ma być ogród 
oraz 700 prawdziwych palm.

W maju minął rok od startu 
prac. A inwestor zapewnia, że ro-
boty postępują tak jak to zapla-
nowano. – Obecnie wybierani są 

wykonawcy do następnych eta-
pów działań. Trwają procedury 
przetargowe związane z realiza-
cją dziewięciu hektarów parkingu 
wraz z instalacjami mu towarzy-
szącymi. Wybierani są także wy-
konawcy konstrukcji stalowych, 
dachów i fasad szklanych, któ-
rych elementem będą także szkla-
ne dachy, rozsuwane w pogodne 
dni – wylicza inwestor. [Red.] 
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Od 13 czerwca zamknięta dla ruchu 
będzie ul. Graniczna w Brwinowie. 
Prace przy przebudowie drogi roz-
poczęły się w drugiej połowie maja, 
ale teraz wkroczą w zaawansowaną 
fazę. Wiąże się to z utrudnieniami. 
Po zakończeniu budowy kanaliza-
cji na Granicznej wprowadzony 

zostanie ruch wahadłowy. Wyko-
nawca zastrzega, że w razie potrzeby 
możliwe jest ponowne zamknięcie. 
Na objazd skierowane zostaną auto-
busy komunikacji. Autobus do Parz-
niewa będzie zatrzymywał się na 
wysokości ulicy Pszczelińskiej 35  
i  u l i c a m i  P a r z n i e w s k ą  o r a z 

B R W I N Ó W
Krańcową pojedzie do Granicznej. 
Dalej swoją trasą. Przebudowa ulicy 
Granicznej na odcinku obejmie bu-
dowę jezdni, chodnika, zjazdów, ka-
nalizacji deszczowej, wyniesionego 
skrzyżowania z ulicą Orlą, dwóch 
wyniesionych przejść dla pieszych 
oraz budowę ścieżki rowerowej. [AZ] 

Zamykają Graniczną. 
Objazdy przez tydzień

R E G I O N 
W najbliższą niedzielę 
mieszkańcy gminy  
Baranów zagłosują  
w lokalnym referendum  
w sprawie Centralnego 
Portu Komunikacyjnego, 
czyli budowy gigantycznego 
lotniska na swoim terenie.

N a karcie do głoso-
wania znajdą się 
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 Komuni-
kacyjnego?”. Biorąc pod uwa-
gę nastroje panujące wśród 
mieszkańców, spodziewana 
jest przytłaczająca większość 
odpowiedzi na „nie”. Zagadką 
pozostaje jednak frekwencja, 
czyli to, jak wiele osób weźmie 
udział w plebiscycie.

Zainteresowanie mieszkań-
ców głosowaniem może okazać 
się kluczowe. Wiadomo już, że 
strona rządowa nie zamierza 
traktować wyników referendum 

jako wiążących. Jeśli jednak 
weźmie w nim udział więk-
szość mieszkańców gminy, 
będzie nieco trudniej pomi-
nąć ich głos w dalszych roz-
mowach o CPK.

Referendum w Baranowie 
rozpocznie się o godz. 7.00 
w niedzielę (17 czerwca) i po-
trwa do godz. 21.00. Do tego 
momentu obowiązywać bę-
dzie cisza referendalna, czyli 
zakaz agitacji.

Przypomnijmy, że Central-
ny Port Komunikacyjny ma być 
jednym z największych prze-
siadkowych portów lotniczych 
w Europie. Po pierwszym etapie 
budowy ma obsługiwać do 45 mln 
pasażerów rocznie, a docelowo 
nawet ok. 100 mln. Lotnisko ma 
powstać na ok. 3 tys ha gruntów. 
Obiekt wraz z towarzyszącą in-
frastrukturą drogową i kolejową 
ma kosztować ok. 30-35 mld zł. 
Do końca 2019 r. mają trwać pra-
ce przygotowawcze, a sam port 
ma być budowany przez kolejne 
8 lat, czyli powinien być otwar-
ty w 2027 r. Zanim jednak się to 
stanie, zamieszkany teren o po-
wierzchni 66 km kw. musi zo- 
stać wysiedlony. [Red.] 

W niedzielę referendum  
w Baranowie

Trwa renowacja Austerii
 Seweryn Dębiński 

R A S Z Y N
Austeria to zabytkowy 
budynek mieszczący się 
w Raszynie przy samej 
al. Krakowskiej. Wiele 
lat czekał na swoją kolej, 
ale w końcu stało się. 
Rozpoczęto prace związane 
z przywracaniem dawnego 
blasku temu obiektowi. 

B udynek wybudowano 
w latach 1784-1790. 
Stan Austerii pozosta-
wiał wiele do życze-

nia... Ale wreszcie się to zmieni. 
Właściwe prace budowlane wła-
śnie się rozpoczęły i potrwają do 
wiosny przyszłego roku. – Udało 
się nam pozyskać pozwolenie na 
budowę i remont historyczne-
go obiektu Austerii. Przystąpi-
liśmy już do prac budowlanych 
na terenie tego obiektu. Inwe-
stycja możliwa jest m.in. dzięki 
dotacji uzyskanej od marszał-
ka województwa mazowieckie-
go. Łączny koszt to ok. 5,5 mln 
zł. W pierwszym etapie robimy 
wyłącznie zasadniczy budynek 
Austerii. Na kolejne budynki to-
warzyszące podpisaliśmy umo-
wę z wojewódzkim mazowieckim 
konserwatorem zabytków i uzy-
skaliśmy dofinansowanie na etap 
projektowy. Po tym etapie pro-
jektowym będziemy realizować 
te pozostałe obiekty – mówi An-
drzej Zaręba, wójt gminy Raszyn. 

Rewitalizacją budynku Auste-
rii zajmuje się firma Renoma. 
W zakresie swoich obowiązków 
wykonawca miał również zreali-
zowanie dokumentacji projekto-
wej. Teraz zajmuje się pracami 
budowlanymi. Jak zapowiadają 
włodarze Raszyna zakończenie 
inwestycji planowane jest na wio-
snę przyszłego roku.

Jakie dokładnie prace będą wy-
konywane w Austerii? – Jest to 

remont zabytkowego budynku. 
Trzeba dołożyć wszelkich starań 
żeby zachować istniejącą sub-
stancję zabytkową, a także pra-
widłowe jej otworzenie. W środku 
pojawi się winda, wybudowane 
zostaną dwie nowe klatki schodo-
we. Układ sal zostanie zmieniony. 
Będą wprowadzone też elemen-
ty wentylacji, ogrzewania, ciepłą 
wodę, zabezpieczenia elektrycz-
ne – odpowiada Zaręba.

Budynek będzie służył celom 
społeczno-kulturalnym. Wejdzie 
w skład zespołu rekreacyjnego, 
który będą tworzyć: pobliski 
rezerwat, ścieżka ekologiczna, 
zabytkowy kościół i pałac w Fa-
lentach. Chodzi o to żeby był to 
spójny element służący do wy-
poczynku. – Będzie to miejsce 
na wypad np. z Warszawy do Ra-
szyna, żeby rekreacyjnie zwiedzić 
cały ten teren – podkreśla wójt. 
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Dyżurny komisariatu w Milanówku 
otrzymał zawiadomienie o kradzie-
ży paliwa na jednej ze stacji. – Na ul. 
Królewskiej policjanci zauważyli dwa 
opisane auta, którymi mieli poruszać 
się złodzieje. Kierowcy hondy i mazdy 
zostali zatrzymani, a ich samochody 
przeszukane – poinformowała asp. 

sztab. Katarzyna Zych, rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej Policji 
w Grodzisku Mazowieckim. Okazało 
się, że wewnątrz pojazdów znajdują 
się kanistry ze skradzionym paliwem, 
na autach założone są poszukiwa-
ne przez policję tablice rejestracyj-
ne, a kierowca hondy posiadał przy 

M I L A N Ó W E K

Ukradli paliwo, a chwilę 
później wpadli

sobie amfetaminę. Policjanci ustalili, 
że 31-latek i 35-latek są podejrzani 
o dokonanie podobnych kradzieży. 
Łączna wartość skradzionego paliwa 
w Grodzisku Maz., Milanówku i Skier-
niewicach to 2,5 tys. zł. Arkadiusz P. 
i Krzysztof E. usłyszeli zarzuty karne, 
do których się przyznali.  [SD] 

Nightskating wraca na ulice Pruszkowa
P R U S Z KÓ W

Po ubiegłorocznym, 
bardzo udanym debiucie, 
nightskating powraca 
do Pruszkowa. Rolkarze 
wyjadą na ulice 
miasta w czerwcu. 
Będzie to element 
miejskich „Wianków”.

T o już trzecia edycja tej 
imprezy w Pruszko-
wie. W ubiegłym ro-
ku miłośnicy jazdy 

na rolkach dwukrotnie prze-
mierzali miasto, najpierw 
w czerwcu, potem we wrześniu. 
W obu przypadkach możliwość 
wspólnej, swobodnej jazdy za-
mkniętymi w tym celu ulicami 
przyciągnęła bardzo wielu chęt-
nych. Dlatego i w tym roku nie 
zabraknie takiej okazji.

Nightskating zaplanowano 
24 czerwca jako element miej-
skich „Wianków”. Co w tej chwili 
wiemy o organizacji tego wyda-
rzenia? – Około godz. 19.30 bę-
dziemy formować szyk, o 20.00 
rozpocznie się przejazd ulicami 
Pruszkowa. Jesteśmy na etapie 
ustalania trasy. Po zeszłorocz-
nych doświadczeniach będzie 
ona zmieniona ze względu na 

sugestie mieszkańców, aby 
przejazd nie odbywał się np. 
wiaduktem i żeby uwzględ-
nić trwające na terenie mia-
sta prace drogowe – wyjaśnia 
Michał Landowski, wiceprezy-
dent miasta.

Kto może wziąć udział w ni-
ghtskatingu? Od rolkarzy nie 
wymaga się sportowych umie-
jętności, jednak powinni oni czuć 
się pewnie na rolkach i, co ważne, 
odpowiednio hamować. Udział 
w imprezie jest bezpłatny. [Red.] 
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W ten weekend będzie 
się działo

Kiedy: 16 czerwca, godz. 10.00 i 15.00
Gdzie: Skwer nad Utratą (Chmielna 1), 
Pruszków (10.00), Boisko przy ul. Spacerowej
Atrakcje:
 gra osiedlowa „Tajemnicze ziołowe 
       ogrody” (15 czerwca 18.00)
 puszczanie wianków (skwer)
 przejażdżki kajakowe (skwer)
 potańcówka na trawie (boisko)
 występy zespołów folkowo 
       biesiadnych (boisko)

Powitanie Lata w Malichach

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: 17 czerwca, godz. 13
Gdzie: Park Kościuszki („Sokoła”), Pruszków
Atrakcje:
 kuchnia molekularna
 warsztaty robotyki Lego
 pokaz wozów strażackich i policyjnych
 konkursy i dmuchańce
 koncerty: zespól Fasolki (16.30) 
       i Enej (18.00)

Piknik Rodzinny

Kiedy: 17 czerwca, godz. 13
Gdzie: Plac przy ul. Popiełuszki 
Atrakcje:
 pokazy wokalne i taneczne
 akcja „Uszyj Jasia”
 miasteczko ruchu drogowego
 koncert An Dreo e Karina (18.00)
 koncert Bajm (godz. 20.30)

Dni Michałowic

Kiedy: 17 czerwca, godz. 11
Gdzie: Park Skarbków, Grodzisk Maz.
Atrakcje:
 Pokazu Dog Dancingu
 Wybory najsympatyczniejszych psów
 pokazy frisbee, agility, nosework
 targ „Wszystko dla psa”
 loteria fantowa

Grodziski Piknik z Psem

Kiedy: 17 czerwca, godz. 11
Gdzie: Nadarzyński Ośrodek Kultury, 
Nadarzyn
Atrakcje:
 występ NOK Pęd Band
 wystawa malarstwa, 
 wystawa rękodzieła
 występy wokalne i muzyczne 
       podopiecznych
 pokazy balwtowe

19. urodziny NOK

Kiedy: 15 – 17 czerwca
Gdzie: Brwinów, Podkowa Leśna
Atrakcje:
 rodzinny ogród tenisowy 
       (Żwirowa 18, sobota 15)
 krajobraz z mojego miasta 
       (Toeplitzówka, sobota 19)
 ogród Wernerów (Słoneczna 3, niedziela 12)
 koncert Anny Kostrzewskiej 
       (Pałacyk Kasyno, piątek 19.30)
 potańcówka z Caravana Banda 
       (Pałacyk Kasyno, sobota 18)

Festiwal Otwarte Ogrody 
Brwinów i Podkowa Leśna

Kiedy: 16 i 17 czerwca, godz. 12 – 22 
Gdzie: Matecznik Mazowsze, Świerkowa 
Atrakcje:
 koncert chóru, baletu 
       i orkiestry Mazowsza
 spektakl dla dzieci w wykonaniu 
       Duetu JaHa
 koncert Orkiestry OSP Nadarzyn
 pokazy cyrkowe
 nauka tańca

Rodzinny Piknik z Mazowszem
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OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA 
PRUSZKOWA

Na podstawie art.17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) 
ponownie zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Pruszkowa, dnia  
26 kwietnia 2018 roku uchwały Nr XLV.517.2018 w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części obszaru miasta Pruszkowa położonego pomiędzy ulicą Ceramiczną, 
ulicą Cegielnianą, ulicą Lipową, południową granicą administracyjną  
miasta Pruszkowa i ulicą Komorowską. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego 
planu, które należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Pruszkowa,  
05-800 Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16 w terminie do dnia 6 lipca 
2018 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Zgodnie 
z art. 39 ust.1 pkt. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt.1 i art. 51 ust. 1 ustawy  
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1405 z późn. zm.) 
zwanej dalej ustawą, zawiadamiam, że Gmina Pruszków przystępuje do 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków 
realizacji ww. planu, obejmującej w szczególności sporządzenie prognozy 
oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale 
Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego w pok. nr 70  
i można zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu. 

Ww. uchwała została również opublikowana na stronie: http://pruszkow.
bip.gmina.pl patrz Architektura i Urbanistyka OGŁOSZENIA/
OBWIESZCZENIA Miejscowe Plany zagospodarowania Przestrzennego 
ROK 2018

Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, 
zainteresowani w terminie do dnia 6 lipca 2018 r. mogą wnosić wnioski. 
Wnioski na piśmie należy składać w kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa, 
pocztą na adres 05-800 Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie do 
protokołu w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania 
Przestrzennego w pok. nr 70 lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej na adres e-mail Prezydent@miasto.pruszkow.pl. Wniosek 
powinien zawierać imię nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej  
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, 
której wniosek dotyczy. Zgodnie z art. 41 ustawy, wnioski wniesione po 
terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 
pkt. 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest 
Prezydent Miasta Pruszkowa.

Wnioski, które zostały złożone w terminie do dnia 8 czerwca 2018 r. są 
ważne w procedurze i nie wymagają ponowienia.

Prezydent Miasta Pruszkowa
mgr Jan Starzyński

Ogłoszenia

Trzech zawodników z klubu UKS Bu-
do Grodzisk Mazowiecki występ na 
zawodach Ju-Jitsu Silesian w My-
słowicach może zaliczyć do bardzo 
udanych. Paweł Gromadowski, Ernest 
Pokropek i Jakub Cegiełko przywieźli 
z turnieju medale. Zawody organizo-
wane przez Śląski Związek Ju-Jitsu 

przyciągnęły 410 zawodników z 37 
klubów w tym reprezentantów Polski, 
Rumunii, Niemiec, Czech i Słowacji. 
Zawody rozgrywano w konkurencjach 
Fighting, Fighting bez I fazy, Duo–sys-
tem, Duo–show i Ne-Waza. Walka nie 
była łatwa, ale zawodnicy z grodzi-
skiego klubu dali z siebie wszystko. 

S Z T U K I  W A L K I

Silesian Open pomyślny 
dla UKS Budo

To się opłaciło, o czym z resztą świad-
czą wyniki. Ernest Pokropek zajął  
I miejsce w kategorii U21 – 94 kg. Na 
najwyższym stopniu podium stanął 
również Jakub Cegiełko w katego-
rii Senior – 69 kg. Paweł Gromadow-
ski zdobył trzecie miejsce w kategorii  
Senior – 85kg. [red.] 

O T R Ę B U S Y
Dobra wiadomość dla 
mieszkańców Otrębus  
i okolicznych miejscowości. 
Przy stacji WKD powstanie 
park&ride, co rozwiąże 
problem parkowania  
w rejonie przystanku.

T o bardzo potrzebna in-
westycja. Stacja WKD 
w Otrębusach jest jed-
ną z tych „przesiadko-

wych”. Wiele osób dojeżdża tam 
samochodem, aby zostawić au-
to i kontynuować dalszą podróż 
kolejką. Wyznaczonych miejsc 
do parkowania nie ma tam zbyt 
wiele, więc od kilku lat kierow-
cy zostawiają swoje pojazdy na 
pustym terenie po drugiej stro-
nie trasy 720.

Właśnie tam, gdzie parking 
został „wydeptany” powstanie 

park&ride. Działka o powierzch-
ni ponad 5 tys m kw. od niedawna 
jest własnością gminy. Zawar-
to także porozumienie z WKD 
w sprawie budowy częściowo na 
terenie kolejowym. A teraz udało 
się wywalczyć dotację. – Gmina 
Brwinów otrzymała dofinanso-
wanie w wysokości ponad 723 tys 
zł na budowę parkingu „parkuj 
i jedź” w rejonie przystanku WKD 
w Otrębusach. To 80 proc. kosz-
tów kwalifikowanych, a 60 proc. 
całkowitych kosztów przedsię-
wzięcia – mówi nam Arkadiusz 
Kosiński, burmistrz Brwinowa.

 Prace budowlane mają roz- 
począć się i zakończyć w przy-
szłym roku. Do tego czasu ko- 
nieczne jest jeszcze opracowa-
nie dokumentacji projektowej, 
co władze Brwinowa mają za-
miar zrobić w ciągu kilku naj-
bliższych miesięcy. [Red.] 

Koniec z dzikim parkingiem

Zosia Śliwka Mistrzynią 
Polski żaczek!

 Anna Zwolińska 

T E N I S  S TO Ł O W Y
Niezwykle udane dla 
adeptów naszej Akademii 
Tenisa Stołowego były 
zakończone w niedzielę  
10 czerwca Mistrzostwa 
Polski Żaków w Kraśniku. 
Oprócz Złotego medalu Zosi 
w singlu, zdobyliśmy srebrny 
medal w grze podwójnej 
autorstwa Tosi Zembowicz  
i Zosi Śliwki.

Do Kraśnika żacy z Bo- 
gorii pojechali w sied- 
mioosobowym skła- 
dzie: Zosia Śliwka,  

Tosia Zembowicz, Ola Oskiera, 
Milena Mirecka, Fabian Sprzączak, 
Kamil Sadowski i Piotr Garwoła 
wspierani przez trenerów Paw-
ła Szelińskiego i Adama Białka.

Turniej główny dobrze roz-
począł się dla Zosi,Tosi i Fabia-
na, którzy w dwóch pierwszych 

rundach turnieju wygrali po dwa 
pojedynki. Pozwoliło im tym sa-
mym awansować do ćwierćfinału 
gry pojedynczej. Szczególnie jest 
to duży sukces dla Fabiana, który 
do Mistrzostw przystępował z nu-
merem 22 i rywalizował z dwa lata 
starszymi przeciwnikami. 

Swoje gry w pierwszej run-
dzie przegrali Milena, Ola i Ka-
mil. Oni jednak z kolei bardzo 
dobrze radzili sobie w turnieju 

pocieszenia. Milena w nim wy-
grała wszystkie trzy pojedynki 
kończąc zawody na 9. miejscu. 
Ola uplasowała się na 13. miejscu, 
zaś Kamil na miejscu 21. 

W grach ćwierćfinałowych zwy-
cięstwo odniosła jedynie Śliwka, 
która swoją przeciwniczkę pew-
nie pokonała 3:0. Swoje gry prze-
grali Tosia oraz Fabian, oboje 
najważniejszy turniej w sezonie 
zakończyli na bardzo wysokim 5. 

miejscu. Zosia awansując do pół-
finału zapewniła sobie awans do 
strefy medalowej. W nim stoczy-
ła dla siebie najtrudniejszy mecz 
w całym turnieju. W walce o finał 
Zosia przegrywała już 0:2 w se-
tach i 8:10 z Amelią Wycichowską 
z Energii Manekin Toruń. Zosia 
jednak najpierw obroniła, dwie 
piłki meczowe i wygrała trze-
ciego seta. A następnie pewnie 
zwyciężyła w dwóch kolejnych se-
tach, zapewniając sobie tym sa-
mym awans do wielkiego finału 
Mistrzostw Polski. W nim już do-
syć pewnie pokonała 3:0 Wiktorię 
Przybytkowską, zapewniając sobie 
tytuł najlepszej Żaczki w Polsce.

Równie dobrze co w singlu nasi 
żacy radzili sobie w grze podwój-
nej. Tosia z Zosią awansowały  do 
finału. W nim spotkały się z pa-
rą Karolina Hołda/Natalia Gawor-
ska, mimo wyrównanej walki nasze 
zawodniczki przegrały 1:3 w se-
tach zdobywając srebrne medale  
w deblu Żaczek. [Inf. pras.]
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12 czerwca dyżurny grodziskiej straży miejskiej otrzymał zgłoszenie 
o rannym zwierzęciu w jednym z rowów na terenie gminy. Dotyczyło 
ono bobra. – Wysłany na miejsce ekopatrol potwierdził zgłoszenie  
i wyciągnął z rowu rannego bobra, który następnie został przewieziony 
do lecznicy weterynaryjnej, gdzie został otoczony opieką medycz-
ną – informują strażnicy miejscy. Zwierzę mogło zostać potrącone 
przez pojazd. Dlatego też funkcjonariusze apelują do kierujących 
pojazdami, by zachowywali szczególną ostrożność podczas jazdy.  
A gdy dojdzie do potrącenia zwierzęcia należy zatrzymać się i udzielić 
mu pomocy. [SD]  
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Powiat Pruszkowski konsekwentnie 
inwestuje w szkoły średnie

E D U K A C J A
Zbudowaliśmy nową 
siedzibę LO im. Tomasza 
Zana oraz przygotowujemy 
projekt nowej siedziby 
Liceum im. Tadeusza 
Kościuszki. Nasze szkoły 
zajmują wysokie miejsca 
w rankingach, a młodzież 
zdobywa praktyczne 
umiejętności przydatne na 
rynku pracy.

L iceum Ogólnokształcą-
ce im. Tomasza Zana 
doczekało się w ze-
szłym roku nowocze-

snego budynku edukacyjnego. 
Do dyspozycji uczniów oddano 
14 w pełni wyposażonych sal dy-
daktycznych, w tym m.in. dwie 
pracownie informatyczne z 85 
komputerami, dwie pracownie 
językowe, pracownię fi zyki, che-
mii i plastyki, bibliotekę, a tak-
że wielofunkcyjny centralny hol 
z przestrzenią wypoczynkową. 
Uczniowie mogą już korzystać 
także z nowej sali gimnastycz-
nej. Jest przestronna, dobrze wy-
posażona i dostosowana do wielu 
dyscyplin sportowych. Na jej bu-
dowę udało nam się pozyskać aż 
2,5 miliona złotych z Programu 
Rozwoju Szkolnej Infrastruktury 

Sportowej realizowanego przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Na początku roku Powiat 
Pruszkowski ogłosił także prze-
targ na wykonanie dokumentacji 
projektowej budowy nowej sie-
dziby Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Tadeusza Kościuszki 
w Pruszkowie, a 7 maja Staro-
sta Maksym Gołoś i Wicestaro-
sta Krzysztof Rymuza podpisali 
umowę na przygotowanie kom-
pletu dokumentów niezbędnych 
do rozpoczęcia budowy. W ra-
mach inwestycji ma zostać wy-
budowana nowa siedziba szkoły. 

Uwzględniono w niej m.in. po-
wstanie zaplecza sportowego 
(boiska, bieżni i skoczni w dal), 
a w samym budynku oprócz sal 
lekcyjnych ma funkcjonować 
również aula ze sceną oraz pla-
netarium z tarasem widokowym.

Warto zaznaczyć, że zarów-
no LO im. Tadeusza Kościusz-
ki jak i LO im. Tomasza Zana 
co roku zajmują wysokie pozy-
cje w rankingach edukacyjnych. 
W tym roku Kościuch po raz ko-
lejny otrzymał Srebrną Tarczę, 
a Liceum Ogólnokształcące im. 
Tomasza Zana Brązową Tarczę 

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

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

Dbamy o dobrą kondycję naszych 
podopiecznych, wspieramy sportowe talenty

M Ł O D Z I E Ż
Od 1 września 2017 roku 
Młodzieżowy Dom Kultury 
w Pruszkowie ma nowego 
dyrektora - została nim 
Anna Łukawska-Adamczyk. 
W ciągu roku w MDK 
zorganizowano ponad 
30 różnego rodzaju spotkań 
i inicjatyw kulturalnych. 
W zajęciach stałych wzięło 
udział 325 dzieci, a we 
wszystkich wydarzeniach 
prawie 6 000 uczestników!

W Młodzieżowym 
Domu Kultu-
ry wprowadzo-
no nowe zajęcia 

stałe: naukowe, gordonowskie 
i matematyczne, a oprócz nich 
prowadzone są także m.in. za-
jęcia z j. angielskiego, zajęcia 
plastyczne, taneczne czy lek-
cje programowania. Placówka 
współpracuje również z około 
czterdziestoma instytucjami i or-
ganizacjami, stale dbając o atrak-
cyjność swojej oferty. Wyraźnie 

W Młodzieżowym Domu Kultury wspieramy 
rozwój młodzieży, zapewniamy atrakcje 

dla dzieci oraz łączymy pokoleniaS P O R T
Zachęcanie do aktywności 
fi zycznej to nie 
wszystko – młodzi ludzie 
potrzebują odpowiedniej 
infrastruktury, która 
da im możliwość 
realizowania swoich pasji. 
To z tego powodu Powiat 
Pruszkowski stworzył 
w Brwinowie internat 
dla uczniów Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego 
oraz dąży do budowy 
pływalni przy Zespole 
Szkół Ogólnokształcących 
i Sportowych w Pruszkowie.

W maju tego roku 
Zarząd Powiatu 
podpisał umowę 
na wykonanie do-

kumentacji projektowej budowy 
pływalni wraz z pozwoleniem na 
budowę. To efekt decyzji Radnych 
Powiatu, którzy jednogłośnie 
wprowadzili do budżetu zapis 
otwierający drogę tej inwestycji. 
Pływalnia ma posiadać 8 torów 
pływackich o długości 25 metrów 
wraz z trybuną widowiskową na 

minimum 200 osób, a jej projekt 
musi być uzgodniony z Polskim 
Związkiem Pływackim. Co istot-
ne, Powiat Pruszkowski ma szan-
sę na pozyskanie rekordowych 
7 milionów złotych dofi nansowa-
nia tej inwestycji! Tyle na budowę 
pływalni przy ZSOiS zaplano-
wało w zaktualizowanym Planie 
Rocznym Ministerstwo Sportu 
i Turystyki w ramach „Progra-
mu inwestycji o szczególnym 
znaczeniu dla sportu – edycja 
2018”, a kwota ta może jeszcze 
zostać powiększona.

Oprócz długofalowych in-
westycji Powiat Pruszkowski 
także na bieżąco wspiera spor-
towców. Razem z Zespołem Szkół 

Ogólnokształcących i Sportowych 
w Pruszkowie wypracowaliśmy 
system klas sportowych i szkoły 
mistrzostwa sportowego, dzię-
ki czemu młodzież ucząca się 
w szkole ma kontakt z trenerami 
lokalnych klubów sportowych. 
W marcu tego roku w Starostwie 
Powiatowym odbył się także Kon-
gres Sportu Powiatu Pruszkow-
skiego, na którym zaproponowano 
stworzenie Powiatowej Rady Spor-
tu. Dążymy także do gruntownych 
zmian w Międzyszkolnym Ośrod-
ku Sportowym w Pruszkowie – tak, 
aby jego działalność była bardziej 
przejrzysta dla wszystkich klubów 
i użytkowników oraz aby kadra 
i zasoby MOS-u były dostępne na 
terenie całego Powiatu.

Starosta Maksym Gołoś wspie-
ra również wiele inicjatyw spor-
towych, obejmując Patronatem 
Honorowym takie wydarzenia 
jak Ogólnopolski Turniej Tań-
ca Towarzyskiego i Nowocze-
snego „Mazovia Open”. Projekty 
sportowe otrzymują także dota-
cje z konkursów dla organizacji 
pozarządowych, organizowanych 
przez Powiat Pruszkowski.

widzimy jej rozwój i zaangażo-
wanie coraz to nowych środo-
wisk w inicjatywy MDK.

Oferta Młodzieżowego Do-
mu Kultury, poza zajęcia-
mi regularnymi, urozmaicana 
jest wieloma wydarzeniami. 
W MDK gościł m.in. spektakl 
„Fircyk w Zalotach” przygoto-
wany przez własną grupę te-
atralną, konkurs recytatorski 
„Fascynacje”, konkurs Piosen-
ki „Śpiewaj, nie ziewaj” czy po-
ranek fi lmowy organizowany we 
współpracy ze Studiem Miniatur 
Filmowych w Warszawie. Odby-
wały się także „Poranki teatralne 

dla najmłodszych”, seanse „Ki-
na w Trampkach”, warsztaty 
w czasie ferii zimowych oraz 
spotkania międzypokoleniowe 
w ramach Pruszkowskiego Ty-
godnia z Niepodległą.

Powiat Pruszkowski w pełni 
wspiera działalność Młodzieżo-
wego Domu Kultury. Najlepszym 
dowodem tego jest chociażby 
przekazanie w tym roku do-
fi nansowania 43 900 zł na or-
ganizację „Powiatowego Lata” 
– półkolonii dla dzieci w wie-
ku od 7 do 13 lat, mieszkają-
cych w Powiecie Pruszkowskim. 
W lutym tego roku przekazali-
śmy również 10 000 zł na zakup 
nowych komputerów do pro-
wadzenia zajęć informatycz-
nych w MDK.

Wspieramy również wie-
le inicjatyw skierowanych do 
młodych ludzi, udzielając Pa-
tronatów Honorowych licznym 
konkursom i wydarzeniom ini-
cjowanym przez organizacje po-
zarządowe i instytucje z terenu 
Powiatu Pruszkowskiego.

Jako Przewodnicząca Rady Powiatu Pruszkowskiego jestem szczególnie zadowolona z tego, 
że Radni tej kadencji w kwestiach kluczowych dla rozwoju edukacji na terenie Powiatu byli 
jednomyślni. Dobrobyt dzieci i młodzieży to ich teraźniejszość i nasz wspólny kapitał na przyszłość 
a dzięki konsekwentnie udzielanemu wsparciu pojawiają się piękne perspektywy także do 
podejmowania kolejnych działań – Maria Makowska, Przewodnicząca Rady Powiatu Pruszkowskiego

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

w Ogólnopolskim Rankingu Edu-
kacyjnym  Perspektywy.pl.

Równie ważne jak licea ogól-
nokształcące są dla nas także 
szkoły branżowe i technika. To 
w nich przykładamy szczególną 
wagę do badań rynku i współ-
pracy z pracodawcami – tak, 
aby uczniowie mieli zapewnio-
ną dobrą pracę po zakończeniu 
edukacji. Dzięki bieżącej aktu-
alizacji oferowanych kierunków 
w Zespole Szkół nr 1 im. Stani-
sława Staszica w Pruszkowie 
stworzyliśmy możliwość kształ-
cenia się w zawodzie mechanika 

systemów i urządzeń energetyki 
odnawialnej. W tym roku szkoła 
wprowadza również zupełnie no-
wy kierunek teleinformatyczny. 
Także Zespół Szkół im. Fridtjo-
fa Nansena w Piastowie ma za-
miar wprowadzić od tego roku 
trzy nowe kierunki – będzie to 
technik optyk, technik wetery-
narz i technik ortopeda. Warto 
również dodać, że otwieranie 
nowych kierunków często jest 
skutecznie wspierane dofi nan-
sowaniem zewnętrznym – Ze-
spół Szkół nr 1 im. Stanisława 
Staszica zdobywa bardzo duże, 

zewnętrzne środki fi nansowe, 
z których pokrywa koszty wy-
posażenia pracowni oraz zakup 
potrzebnych materiałów.

Powiat Pruszkowski prowa-
dzi również Poradnię Psycho-
logiczno-Pedagogiczną.  We 
wzorowy sposób zapewnia ona 
kompleksową pomoc psycho-
logiczno-pedagogiczną oraz 
psychoedukacyjną dzieciom, 
młodzieży, rodzicom i nauczy-
cielom, m.in. poprzez udzielanie 
bezpośredniej pomocy psycholo-
giczno-pedagogicznej oraz reali-
zowanie zadań profi laktycznych.
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W tej kadencji samorządu zrealizowaliśmy inwestycje 
drogowe i remonty warte blisko 60 milionów złotych!

D R O G I
Dokładnie 50 651 139,35 zł 
wyniosły same inwestycje 
drogowe Powiatu 
Pruszkowskiego, biorąc 
pod uwagę również 
współfi nansowanie 
zewnętrzne i gminne. 
Dzięki tym inwestycjom 
znacząco zwiększamy 
bezpieczeństwo 
i komfort jazdy po 
drogach powiatowych.

D o największych in-
westycji roku 2015 
m o ż n a  z a l i c z y ć 
przebudowę ul. Ro-

botniczej w Pruszkowie, ul. Tar-
gowej w Opaczy Małej, budo-
wę ul. Przyszłości w Pruszko-
wie i Parzniewie, przebudowę 
dróg nr 3111W i 3112W w rejonie 
Moszny, Domaniewa i Koszajca 
oraz przebudowę wiaduktu w Al. 
Tysiąclecia w Piastowie. W 2016 
roku dofi nansowaliśmy inwe-
stycję Miasta Pruszków przebu-
dowy skrzyżowania ul. Promyka 
z ul. Przejazdową w Pruszkowie, 
zrealizowaliśmy przebudowę 

drogi 3111W Domaniew-Brwi-
nów oraz przebudowę ul. Brzo-
zowej w Walendowie. Największe 
inwestycje 2017 roku to prze-
budowa ul. Źródlanej w Falen-
tach Dużych oraz przebudowa 
i rozbudowa ul. Warsztatowej 
w Pruszkowie. W 2017 roku zre-
alizowaliśmy również m.in. prze-
budowę mostu na rzece Zimna 

Woda w Nadarzynie, rozbudowę 
ul. Lipowej na odcinku od Al. 
Armii Krajowej do granicy 
Pruszkowa, budowę ronda na 
skrzyżowaniu ul. Wygody i ul. 
Olszynowej w Podolszynie No-
wym oraz przebudowę ul. Sę-
kocińskiej w Sękocinie Starym.

W tym roku zrealizowaliśmy 
m.in. przebudowę ul. Regulskiej 

w Regułach na odcinku od Alei 
Jerozolimskich do torów WKD 
oraz budowę i przebudowę 
kanalizacji deszczowej na ul. 
Warsztatowej, 3 maja, Łączni-
czek AK, rondzie Solidarności, 
ul. Poznańskiej i ul. Batalio-
nów Chłopskich w Pruszkowie 
– to bardzo ważna inwestycja, 
która umożliwia odwodnienie 

dużej części Żbikowa, a na któ-
rą czekaliśmy dziesięciolecia. 
Planujemy także przebudowę 
i rozbudowę ul. Komorowskiej 
w Pruszkowie i ul. Pruszkow-
skiej w Granicy.

Równolegle z przeprowa-
dzaniem inwestycji Powiat 
Pruszkowski odpowiada także 
za remonty dróg powiatowych 

– poprzez pełną konserwację 
nawierzchni (tzw. nakładki) oraz 
remonty cząstkowe. Wartość 
wszystkich wykonanych nakła-
dek od 2015 roku to 6 497 952,50 zł, 
a remontów cząstkowych 
– 1 995 146,79 zł. Większość z tych 
remontów zostało przeprowa-
dzonych w odpowiedzi na suge-
stie i wnioski mieszkańców.

Koncerty, rocznice, uroczystości 
– pamiętamy o ważnych wydarzeniach 

i dbamy o ofertę kulturalną
K U LT U R A 

Oprócz wydarzeń na stałe 
wpisanych do kalendarza 
uroczystości, takich jak 
Święto Niepodległości, 
Dzień Pamięci Więźniów 
Obozu Dulag 121 czy 
Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych, zapraszamy 
mieszkańców do wspólnego 
spędzania czasu na 
Biegach Flagi, Piknikach 
Rodzinnych i koncertach.

N a początku tego ro-
ku na Koncercie No-
worocznym z chórem 
Sound’n’Grace udało 

nam się wypełnić Kościół św. Ka-
zimierza w Pruszkowie do ostat-
niego miejsca. Podczas koncertu 
panowała niesamowita, rodzin-
na atmosfera! Także w styczniu 
przeszliśmy ulicami Pruszkowa 
we wspólnym Orszaku Trzech 
Króli, organizowanym przez Pa-
rafi ę św. Kazimierza w Pruszko-
wie. Mieszkańcy dopisali, było 
nas dwa razy więcej niż w ze-
szłym roku.

W marcu dbaliśmy o pamięć 
Żołnierzy Wyklętych, a 2 maja,
w Dzień Flagi, odbył się II Po-
wiatowy Bieg Flagi. Wielu miesz-
kańców podjęło wyzwanie i po-
stanowiło pokonać symbolicz-
ny dystans 1918 metrów w Parku 
Kościuszki. Nie zabrakło ani 

zawodników, ani kibiców w każ-
dym wieku.

Wspomagamy inicjatywy kul-
turalne także poprzez dotacje dla 
organizacji pozarządowych. Wspar-
liśmy w ten sposób m.in. Powiatowy 
konkurs  historyczny dla uczniów 
szkół gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych, organizowany przez 
Pruszkowskie Stowarzyszenie 

Patriotyczne oraz manewry wojsk 
rekonstrukcyjnych i piknik patrio-
tyczny, organizowany przez Stowa-
rzyszenie „Projekt Raszyn”.

Bieżący rok to także ważna rocz-
nica 100-lecia odzyskania niepod-
ległości. Z tej okazji Radni Powiatu 
Pruszkowskiego wspierają starania 
Starosty w kwestii budowy Pomni-
ka Niepodległości w Pruszkowie.

Dbamy o bezpieczeństwo 
mieszkańców, wspieramy 

powiatowe służby i inspekcje
BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo 
mieszkańców Powiatu 
Pruszkowskiego 
traktujemy priorytetowo, 
dlatego przeznaczamy 
znaczne środki na 
wspieranie Straży 
Pożarnej i Policji oraz 
dofi nansowywanie 
bezpieczeństwa ruchu 
drogowego.

P owiat Pruszkowski 
co roku wyróżnia za-
służonych policjan-
tów i strażaków oraz 

wspiera fi nansowo działanie ich 
jednostek. W latach 2015-2017 
współfinansowaliśmy zakupy 
samochodów dla policji w łącz-
nej kwocie 95 500 zł, a w tym ro-
ku dofi nansowujemy dodatkowe 
patrole policji dla zwiększenia bez-
pieczeństwa mieszkańców – prze-
znaczyliśmy na ten cel aż 85 000 zł.

Wspieramy także Powiato-
wą Straż Pożarną: w 2015 ro-
ku współfi nansowaliśmy kwotą 
200 000 zł zakup średniego 
samochodu ratowniczo-ga-
śniczego, w 2017 roku zakup 
sprzętu do ochrony dróg od-
dechowych za kwotę 15 000 zł, 
a w tym roku przekazaliśmy 40 
tys. zł. dofi nansowania dla OSP 
Falenty na zakup wozu strażac-
kiego, tzw. autodrabiny.

  W dziedzinie bezpieczeń-
stwa realizujemy także długo-
falowe projekty. W tym roku 
udało nam się zakończyć bu-
dowę zintegrowanego Syste-
mu Wczesnego Ostrzegania 
i Alarmowania ludności o za-
grożeniach dla Powiatu Prusz-
kowskiego, współfi nansowaną 
z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Mazo-
wieckiego na lata 2014-2020 
(łączny koszt projektu to ok. 
400 000zł). W 2018 roku m.in. 
za sprawą starań naszych Rad-
nych udało się także włączyć 
OSP Moszna do Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Gaśniczego, 
dzięki czemu jesteśmy prawdo-
podobnie pierwszym Powiatem 
w Polsce ze wszystkimi jednost-
kami OSP w tym gronie.

Zapobieganie sytuacjom kry-
zysowym jest dla nas tak samo 
ważne jak codzienne zapewnia-
nie bezpieczeństwa wszystkim 
uczestnikom ruchu drogowego, 
dlatego Powiat Pruszkowski fi -
nansuje również powstawanie 
nowych sygnalizatorów świetl-
nych, doświetleń przejść dla 
pieszych i systemów dyscyplinu-
jących kierowców. W trakcie tej 
kadencji udało nam się zbudo-
wać 4 nowe sygnalizatory i 3 do-
świetlenia przejść dla pieszych 
oraz 23 systemy dyscyplinujące 
kierowców, którzy przekraczają 
dozwoloną prędkość – zwłaszcza 
w okolicach szkół i przedszko-
li. Projektujemy również nowe 
skrzyżowania i wdrażamy roz-
wiązania drogowe, które służą 
poprawie bezpieczeństwa.

01303
Bezpieczeństwo i konsekwentne inwestowanie w poprawę dróg na terenie Powiatu 
od początku było jednym z naszych priorytetów w tej kadencji. To dwa obszary, które 
są szczególnie ważne dla mieszkańców, dlatego tym bardziej cieszę się, że tak dużo 
udało nam się zrobić w tym zakresie – Aurelia Zalewska, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pruszkowskiego
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To był weekend pełen emocji
 Swewryn Dębiński 

R E G I O N
Miniony weekend (9-10 
czerwca) można podsu- 
mować dwoma słowami – 
działo się. W okolicznych 
miejscowościach odbyły  
się festyny, jarmarki,  
pikniki, koncerty i liczne 
zawody sportowe!

I mprezowy weekend roz-
począł się już w miniony 
piątek od inauguracji mila-
nowskich Otwartych Ogro-

dów. Wydarzenie zainaugurował 
koncert muzyki filmowej w wy-
konaniu Milanowskiej Orkiestry 
Dętej im. Feliksa Dzierżanowskie-
go. Przez cały weekend na terenie 
miasta odbywały się liczne warsz-
taty, imprezy, spotkania i koncerty. 
Lista atrakcji czekających była nie-
zwykle długa i każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie.

Sobota to kompilacja imprez 
sportowych i kulturalnych. W Żół-
winie odbył się charytatywny tur-
niej tenisa. W trakcie wydarzenia 
zbierano środki na budowę kor-
tów tenisowych dla dzieci właśnie 
w tej miejscowości. Sportowo było 
również w Podkowie Leśnej, gdzie 
chętni mogli stanąć do sportowej 
walki grając w Teqballa.

Sobota to również ważny dzień 
dla Pruszkowa. 9 czerwca zainaugu-
rowano działalność Centrum Kul-
tury i Sportu. Z tej okazji można było 
zwiedzić obiekt, skorzystać z atrak-
cji sportowych przygotowanych 
w hali Znicz oraz na boiskach bocz-
nych, wziąć udział w Parapetówce 

Pruszkowskiego Klubu Filmowego 
organizowanej przez Stowarzysze-
nie Forum Pruszków oraz wysłu-
chać licznych koncertów. Na scenie 
nie zabrakło ostrych brzmień ser-
wowanych przez zespół Chemia. 
Niecodzienne widowisko zapre-
zentowała Kasia Schubert, której 
koncert uświetnił pokaz laserów. 
Tego dnia po sąsiedzku, bo na tre-
nie hotelu Comfort Biznes odbył 
się Piknik Historyczny. Tu można 
było spotkać Wikingów, obejrzeć 
pokazy walk i zmierzyć się w tur-
niejach planszówkowych.

W niedzielę również nie zabra-
kło atrakcji. Na grodziskim deptaku 
odbył się Międzynarodowy Jarmark 
Produktów regionalnych. Wiklino-
we kosze, miody prosto z pasieki, 
swojskie chleby i domowe wędliny 
– uwierzcie było w czym wybierać. 
Ci, którzy potrzebowali nieco wy-
tchnienia mogli odpocząć wśród 
zieleni w Pruszkowie. Tu w Parku 
Kościuszki zorganizowano kolejne 
w tym sezonie „Śniadanie w Parku”.

Imprezą weekendu był nato-
miast festyn pod szyldem „Lato, 
lato, lato czeka...”, który standar-
dowo już odbywa się na terenie 
Parku Żwirowisko w Pruszkowie 
(obok przedszkola przy ul. Ant-
ka). Na scenie można było oglądać 
dzieci z pruszkowskich przedszkoli 
i przygotowany przez nie program 
artystyczny, nie zabrakło wystę-
pów ZLT Pruszkowiacy. O wizualne 
wrażenia zadbali tancerze z Dan-
ce Imperium. Idealnym podsumo-
waniem weekendu był występ DJ 
Marcusa i C-BooL'a. Ten ostatni 
przyciągnął tłum widzów i świet-
nie bawił się z publicznością. [Red.] 
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 ► Agencja Ochrony zatrudni 
do pracy na obiektach 
przemysłowych na terenie 
Pruszkowa, Konotopy, Błonia 
i Ożarowa Mazowieckiego. 
Telefon: 728-432-309 

 ► 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 

 ► Pani do sprzątania w Komorowie 
jeden dzień w tygodniu, 
w soboty tel.: 606-742-496 

 ► 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 

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 

 ► Hydraulik, 535-872-455 

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 

Poszukuję pracowników 
do pracy na budowie 
w Pruszkowie k. Warszawy. 
Możliwe zakwaterowanie 
i transport, bardzo dobre 
warunki płacowe - fi rma 
z długoletnim stażem 
branżowym. Kontakt 
Przemysław: 662-102-871 

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

 ► Pracownik Ochrony na obiekt 
handlowy w Piastowie. 
System 9 i 12h. Stawka 15,50zł 
brutto. 695-330-619; 
arkadiusz.zietala@konsalnet.pl 

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

 ► Szlifi erz: wałki, otwory, 
płaszczyzny – Pruszków tel.: 
606-742-496 

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

 ► Zatrudnię elektromechanika 
tel.: (22) 728-25-00, 
(22) 716-21-21 

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

 ► Protezy zębowe 450 zł: 508-357-334 

Szkolenia BHP – wstępne, 
okresowe 694-127-292 

 ► Usługi księgowe, doradztwo 
podatkowe – Biuro rachunkowe 
WERO-MONA, 728-963-965, 
wero-mona@wp.pl 

 ► WYMIANA OPON, 795-569-659 

 ► Zakładanie żaluzji, rolet, 
moskitier. Duży wybór 
asortymentu. Przystępne ceny. 
502-723-055 

 ► Żaluzje, rolety, moskitiery, 
verticale, pranie verticali, 9-20, 
501-175-813 

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

PARTNER HANDLOWY

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

Sprawdź nas!

POŻYCZKA

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

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

nawet do

6 000 zł

Poszukuję pracowników  
do pracy na budowie  

w Pruszkowie k. Warszawy. 
Możliwe zakwaterowanie  
i transport, bardzo dobre  

warunki płacowe  
– firma z długoletnim  
stażem branżowym. 

Kontakt 
Przemysław: 662-102-871 

BALKON W 
KWIATACH 
SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, UL. POGODNA 7

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

KUPIĘ  
ZA GOTÓWKĘ!

Mieszkanie:
- do remontu
- zadłużoną

- z komornikiem
- inne problematyczne

Tel. 662-006-180

Zatrudnimy Pracownika Gastronomii
Wymagane doświadczenie, 
aktualną książeczka sanepidu.

509 683 032

OGŁOSZENIE 
Burmistrz Gminy Brwinów informuje, 

że na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Brwinów przy  
ul. Grodziskiej 12 oraz na stronie internetowej www.brwinow.pl,  
www.bip.brwinow.pl od dnia 15 czerwca 2018 roku na okres 21 dni, zo-
stał wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Brwinów przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki  
Nieruchomościami, pok. 204 lub pod nr tel. (22) 738 26 53.

601 333 138       603 962 657

•markizy •moskitiery, 
•rolety antywłamaniowe, 

•rolety materiałowe, 
•żaluzje alu/drewniane, 

•plisy

witrex2@onet.eu
roletywitrex.com.pl
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