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Czekają na remont Sułkowskiego 
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P R U S Z KÓ W
Wertepy, połamane 
płyty i unoszący się kurz 
– tak wygląda fragment 
ul. Sułkowskiego 
w Piastowie. Mieszkańcy 
obawiają się, że władze 
miasta zrezygnują 
z tej inwestycji.

W budżecie Piasto-
wa na 2018 r. moż-
na było znaleźć 
jedną z długo za-

powiadanych inwestycji drogo-
wych. Chodzi tu o przebudowę ul. 
Sułkowskiego na odcinku od Bo-
haterów Warszawy do ul. Żbikow-
skiej. Te plany ucieszyły większość 

mieszkańców posiadających nie-
ruchomości przy tej drodze. – Nie-
stety, jak się okazało niedawno, 
wszystkie zapowiedzi urzędu 
miasta dotyczące budowy ulicy 
Sułkowskiego są nie prawdziwe! 
– napisała do nas Joanna. 

Faktycznie w ostatnim czasie 
z zarezerwowanych 2 mln zł na 
realizację tej inwestycji zosta-
ło niewiele. Kwota stopniała do 
zaledwie 114 tys. zł. Mieszkańcy 
postanowili więc walczyć o prze-
budowę ul. Sułkowskiego i od kil-
ku miesięcy zalewają piastowski 
urząd pismami. Dlaczego inwe-
stycja „poszła w odstawkę”?
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– na taką kwotę szacuje się wartość budowy 
parkingu „parkuj i jedź” w Nadarzynie. 6,5mln

zł

Piątek, 6 LIPCA 2018

Kładka na Majowej w rozsypce.  
Na nową trzeba poczekać

P R U S Z K Ó W
Mieszkańcy Pruszkowa 
podkreślają, że kładka 
przy ul. Majowej biegnąca 
nad torami PKP jest 
w dramatycznym 
stanie i może zagrażać 
bezpieczeństwu. 
Przeprawa będzie 
wyremontowana, ale na to 
trzeba jeszcze poczekać.

O tym, że stan kładki  
dla pieszych przy  
ul. Majowej w Prusz-
kowie nie jest naj-

lepszy wiadomo od dawna. 
W 2015 r. pojawiły się nawet gło-
sy, że kolejarze w trakcie mo-
dernizacji linii 447 rozbiorą ten 
obiekt. Dla mieszkańców ozna-
czałoby to utratę jednej z dwóch 
przepraw przez tory kolejowe 
w tym rejonie (druga to tunel pod 
torami przy Czarnej Drodze). Na 
to rozwiązanie nie zgodzili się 
pruszkowscy włodarze, którzy 
kładkę chcą wyremontować.

W ubiegłym roku pruszkow-
ski magistrat rozpoczął poszu-
kiwania firmy, która wykona 

projekt przebudowy kładki. Ten 
miał być gotowy na wrzesień. 
– Musieliśmy wydłużyć projek-
tantom termin do października. 
Wszystko przez przeciągają-
ce się ustalenia z kolejarzami 
– mówi nam Andrzej Kurze-
la, wiceprezydent Pruszkowa. 

Ruszył nabór wniosków na „300+”, 
czyli wyprawkę szkolną

R E G I O N 
1 lipca rozpoczął się 
elektroniczny nabór 
wniosków o „300+”, czyli 
dofinansowanie wyprawki 
szkolnej dla uczniów. 
Podpowiadamy gdzie i na 
jakich zasadach można się 
ubiegać o świadczenie.

P o słynnym już „500+” 
to kolejne wsparcie dla 
rodzin z dziećmi. Zasa-
dy programu są proste. 

Każdemu uczniowi należy się 300 
zł jednorazowego (w skali roku) 
dofinansowania na zakup arty-
kułów szkolnych. – Świadczenie 
„Dobry Start” przysługuje raz w ro-
ku na rozpoczynające rok szkolny 
dzieci do ukończenia 20 roku życia. 
Dzieci niepełnosprawne uczące 
się w szkole otrzymają je do ukoń-
czenia przez nie 24 roku życia. Co 
ważne, rodzina będzie mogła li-
czyć na wsparcie niezależnie od 
posiadanego dochodu – informuje 
ministerstwo rodziny, pracy i po-
lityki społecznej.

Nabór wniosków o przyzna- 
nie dofinansowania będzie prze- 
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– Samą realizację przebudowy 
kładki planujemy na przyszły  
rok – dodaje.

Według wiceprezydenta 
Pruszkowa stan techniczny kład-
ki nie jest idealny, ale miesz-
kańcy mogą z niej korzystać. Jej 
stan jest monitorowany. [Red.]
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Na naszą redakcyjną skrzynkę 
wpłynęła prośba o pomoc w roz-
wiązaniu probemu z przesuwaną 
inwestycją. – Od kilku miesięcy ja, 
moja mama, razem z liczną grupą 
mieszkańców ulicy Sułkowskiego 
próbujemy wywalczyć naprawę 
naszej drogi. Ulica Sułkowskiego 
i fragment na odcinku od Bohate-
rów Wolności do Żbikowskiej jest 
w tragicznym stanie. Odbyliśmy 
w tej sprawie spotkania w urzędzie 
z burmistrzem i pisaliśmy pisma. 
Wszystkie wnioski zostały odrzu-
cane, zasłaniając się kolejnymi ar-
gumentami: usłyszeliśmy m.in., że 
nie ma zgody na budowę tej ulicy, 
że pieniądze na nią przeznaczo-
ne zostały przeznaczone na inny 
cel i że burmistrz nie ma zamia-
ru remontować ulicy w kawałkach, 
tymczasem jednak tak robi, frag-
ment od drugiego końca został wy-
remontowany – napisała Joanna. 

Dodatkowo otrzymaliśmy szereg 
pism złożonych do piastowskiego 
magistratu, wraz z długą listą pod-
pisów. Obawy mieszkańców o re-
zygnacje z przebudowy ich ulicy 
mogą wydawać się uzasadnione. 
Jeszcze na początku roku w pia-
stowskim budżecie na zadanie 
„Budowa ul. Sułkowskiego wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą od-
cinek od ul. Bohaterów Warszawy 
do ul. Żbikowskiej” zarezerwowa-
ne były 2 mln zł. Tymczasem pod 
koniec maja zmniejszono tę kwotę 

o 740 tys. zł, a w czerwcu radni 
dokonali kolejnego zmniejszenia 
o ponad 1,1 mln zł. Tym samym 
na realizację wspomnianego za-

dania w tym roku pozostało 114 tys. 
zł. Nie trudno się więc domyślić, 
że w tym roku przebudowa wspo-
mnianego fragmentu ul. Sułkow-
skiego nie ma mowy. 

Piastowscy włodarze chcą 
jednak uspokoić mieszkańców. 
Podkreślają, że przebudowę ul. 

Sułkowskiego blokują... proce-
dury. – Pieniądze zostały zdjęte 
ponieważ przedłużają się pro-
cedury związane z uzyskaniem 

decyzji ZRID w starostwie. Na 
fragmencie drogi brakuje nam 
gruntów, pozwalających na utrzy-
manie jednej szerokości jezdni. 
A droga jest zbyt ważna by robić 
na niej niepotrzebne przewężenia 
– wyjaśnia Grzegorz Szuplewski, 
burmistrz Piastowa. 

Dokończenie ze str. 1

Pojawia się zatem pytanie, 
dlaczego z tego zadania są „zdej-
mowane”środki. – Inwestycja 
się przedłuża, a my nie chcemy 
blokować pieniędzy. Te środki 
pozwolą nam zrealizować inne 
ważne dla mieszkańców zada-
nia. Nie oznacza to jednak, że 
z przebudowy ul. Sułkowskie-
go rezygnujemy. Gdy dokumen-
tacja będzie już pełna ogłosimy 
przetarg, a środki na realizację 
przesuniemy z innych zadań – 
dodaje Szuplewski. 

Mieszkańcom ul. Sułkowskiego 
pozostaje zatem uzbroić się w cier-
pliwość. Wiele wskazuje na to, że 
inwestycja będzie realizowana, ale 
dopiero w przyszłym roku.

biegał na identycznych zasadach 
jak w przypadku „500+” i przez te 
same instytucje, czyli w zależno-
ści od danej gminy urząd miasta 
lub ośrodek pomocy społecznej. 
– Chodzi tu o urząd miasta/gmi-
ny, ośrodek pomocy społecznej 
lub inną jednostkę organizacyj-
ną (np. centrum świadczeń) wła-
ściwą dla miejsca zamieszkania 
rodzica ubiegającego się o wy-
prawkę na dziecko (w przypadku 
powiatów świadczenia będą reali-
zowane przez powiatowe centra 
pomocy rodzinie). Warto zauważyć, 
że gmina będzie wykorzystywać 
rozwiązania organizacyjne i tele-
informatyczne, którymi posługu-
je się przy realizacji świadczenia 

wychowawczego „500+” – zazna-
cza resort.

Elektroniczny nabór wniosków 
rozpoczyna się 1 lipca przez stronę 
Ministerstwa Rodziny www.empa-
tia.mrpips.gov.pl oraz przez banko-
wość elektroniczną. Od 1 sierpnia 
będzie można składać dokumenty 
tradycyjną, papierową drogą.

Ze złożeniem wniosku war-
to się spieszyć. Te rodziny, które 
zrobią to w lipcu i sierpniu, otrzy-
mają pieniądze do końca września. 
Wnioski, które wpłyną później bę-
dą rozliczone w ciągu dwóch mie-
sięcy. Co ważne, nieprzekraczalny 
w tym roku termin na ubieganie 
się o dofinansowanie wyprawki  
to 30 listopada. [Red.] 

KO L E J
Pasażerowie Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej na tę 
zmianę czekają ze sporą 
niecierpliwością. Chodzi  
o możliwość płatności 
kartą w kasach 
przewoźnika. Taka opcja 
ma pojawić się wraz  
z nowymi terminalami 
kasowymi, jednak nie 
wiadomo, czy uda się 
rozstrzygnąć przetarg  
na ich dostawę.

O tym, że w „wukad- 
ce” szykuje się płat- 
nicza rewolucja, 
informowaliśmy 

dobre kilka tygodni temu. Obec-
nie kartą za bilet można płacić 
wyłącznie w biletomatach, ale 
jest to dość ryzykowne. Maszy-
ny od pewnego czasu psują się 
na potęgę, drukują puste blan-
kiety lub nie wydają nawet te-
go. Najbezpieczniej więc bilet 
kupić w kasie, jednak potrzeb-
na jest do tego gotówka.

Ma się to zmienić wraz 
z dostawą nowych termina-
li kasowych, które umożliwią 
płatność kartą. – Wprowadze-
nie możliwości płatności kar-
tą w kasach biletowych WKD 
zostanie wdrożone w ra-
mach przedsięwzięcia zwią-
zanego z zakupem i dostawą 
nowych terminali kasowych 
wraz z oprogramowaniem. 
Nowe terminale kasowe będą 

zintegrowane z istniejącymi 
systemami płatności bezgo-
tówkowej. Aktualnie trwają 
przygotowania do ogłosze-
nia procedury przetargowej 
na zakup i dostawę urządzeń 
– mówił nam w połowie kwiet-
nia Krzysztof Kulesza, rzecz-
nik prasowy WKD.

We wspomnianym przetar-
gu „wukadka” otrzymała dwie 
oferty od potencjalnych do-
stawców. Niestety, obie prze-
kroczyły kwotę, jaką planował 
przeznaczyć na to zadanie 
przewoźnik. Co teraz? WKD ma 
dwa wyjścia. Może unieważnić 
całe postępowanie, co znaczą-
co opóźni realizację tego przed-
sięwzięcia, albo sięgnąć głębiej 
do kieszeni i wygospodarować 
dodatkowe środki.

Zarząd WKD ostatecznie 
zdecydował o unieważnieniu 
postępowania i ponownym 
ogłoszeniu przetargu. Miej-
my nadzieję, że tym razem 
oferty zmieszczą się w budże- 
cie zadania. [Red] 

Kłopot z przetargiem  
na terminale kasowe. 

Płatność kartą coraz dalej?
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Czekają na remont 
Sułkowskiego 

Pieniądze zostały zdjęte ponieważ 
przedłużają się procedury związane  
z uzyskaniem decyzji ZRID w starostwie 
– zaznacza Szuplewski



– na taką kwotę szacuje się wartość budowy 
parkingu „parkuj i jedź” w Nadarzynie. 
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Myślimy, że gdyby były wybory najlepszego Listonosza, to p. Andrzej zasłużył na 
zajęcie najwyższego miejsca na podium. Bardzo serdecznie dziękujemy za wiele lat 
wspaniałej, ciężkiej pracy, z której wywiązuje się Pan wzorowo – mieszkańcy Osiedla Ostoja 
Komorów-Pruszków o swoim listonoszu.
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P R U S Z KÓ W
Pruszków dopłaci do 
biletów ZTM kupowanych 
przez mieszkańców 
miasta. Taką decyzję 
podjęli radni na ostatniej 
sesji. Warunek to 
posiadanie Pruszkowskiej 
Karty Mieszkańca.

Onowym progra-
mie współpracy 
na rzecz transportu 
publicznego „War-

szawa+” informowaliśmy kil-
ka tygodni temu. Pozwoli on 
zakup biletów okresowych 
na lepszych zasadach i taniej 
niż dotychczas. Skierowa-
ny jest przede wszystkim do 
mieszkańców podwarszaw-
skich gmin, którzy dojeżdża-
ją autobusami i pociągami do 
pracy i szkoły w stolicy. Jak to 
zwykle bywa w takich przy-
padkach, nie ma nic za dar-
mo. Nowe bilety będą dostępne 
dla osób zamieszkałych w tych 
gminach, które zdecydują się 
do tego dopłacić.

Na ten krok zdecydował 
się Pruszków. Uchwałę w tej 
sprawie radni przegłosowa-
li na ostatniej sesji. Na mocy 
uchwały upoważniono pre-

zydenta miasta do podpisania 
odpowiedniego porozumie-
nia ze stołecznym ratuszem. 
– Dopłatami zostaną obję-
ci mieszkańcy posiadający 
Pruszkowską Kartę Mieszkań-
ca. Program dopłat zostanie 
uruchomiony po przywróce-
niu kursowania pociągów SKM 
na linii Pruszków-Warszawa, 
nie wcześniej niż od września 
2018 r. – czytamy w uzasad-
nieniu uchwały.

A jakie są ogólne warun-
ki zakupu biletów w ramach 
„Warszawa+”? – Nowe poro-
zumienie zakłada trzy poziomy 
dofi nansowania zakupu biletu 
przez gminy. I tak, np. pasa-
żer rozliczający się z podatków 
w gminie, która podpisze po-
rozumienie z Zarządem Trans-
portu Miejskiego w ofercie 
Warszawa+3 (tę opcję wybrał 
Pruszków), za bilet 30-dnio-
wy normalny imienny ważny 
w obu strefach biletowych od 
września zapłaci tylko 120 zł, 
o 60 zł mniej niż dotychczas. 
A bilet 90-dniowy normalny 
imienny, ważny w obu stre-
fach będzie kosztował 330 zł 
(czyli o 130 zł mniej). Różnicę 
w cenie pokryje dany samorząd 
– informuje ZTM. [Red.] 
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Pruszków z biletem 
metropolitalnym

„Parkuj i jedź” w Nadarzynie

 SeWeRYN DĘBIŃSKI 

N A D A R Z Y N 
W sąsiedztwie Urzędu Gminy 
w Nadarzynie powstanie 
parking w systemie „parkuj 
i jedź”. Celem projektu 
ma być unowocześnienie 
systemu komunikacyjnego. 
Ale w jaki sposób? Więcej 
szczegółów w tekście poniżej. 

N ajczęściej parkin-
gi w systemie „par-
kuj i jedź” powstają 
w sąsiedztwie ko-

lei. Jednak w Nadarzynie taki 
obiekt posłuży do przesiadek 
z aut osobowych na autobusy. 
Dokładnie parking powstanie na 
terenie między urzędem gminy 

a przedsiębiorstwem komunal-
nym. Miejsc do pozostawiania 
samochodów będzie aż 200. 

Co jeszcze przewiduje pro-
jekt? – Celem projektu jest 
unowocześnienie systemu ko-
munikacyjnego na terenie Gmi-
ny Nadarzyn. W jednym miejscu 
powstanie centrum przesiadko-
we dla wszystkich linii autobu-
sowych (ZTM, linia pruszkowska 
i linia brwinowska), a także pry-
watnych przewoźników. Dodat-
kowo mieszkańcy będą mogli 
zostawiać samochody na par-
kingu, który będzie liczył ponad 
200 miejsc i przesiąść się do au-
tobusu. Nie zapominamy o poru-
szających się rowerami. Te osoby 
będą mogły pozostawić swoje po-
jazdy pod zadaszeniem – mówi 

Anna Gutowska, kierownik refe-
ratu inwestycji w Urzędzie Gmi-
ny Nadarzyn. 

Ale to nie wszystko. – W ra-
mach projektu planujemy rów-
nież budowę chodników, za-
daszenia peronów, zamkniętej 
poczekalni na peronie przystan-
kowych. Konieczna będzie prze-
budowa fragmentu ul. Granicznej 
do obsługi stacji przesiadkowej 
– zaznacza Gutowska. 

Gmina chce stworzyć sieć au-
tobusowych linii wewnętrznych, 
które będą kursować po wszyst-
kich miejscowościach na jej te-
renie i dowiozą mieszkańców do 
centrum przesiadkowego (czy-
li parkingu „parkuj i jedź”). A co 
z pomysłem poprowadzenia torów 
Warszawskiej Kolei Dojazdowej 

do Nadarzyna? –  Na tym etapie 
inwestycja nie jest w żaden spo-
sób związana ze stworzeniem 
połączenia z Warszawską Koleją 
Dojazdową. Ten temat również 
jest poruszany podczas wie-
lu spotkań, ale nie będzie reali-
zowany w ramach tego projektu 
– odpowiada Gutowska. 

W najbliższym czasie ma zo-
stać podpisana umowa na do-
fi nansowanie projektu „parkuj 
i jedź”. Następnym krokiem bę-
dzie ogłoszenie przetargu na wy-
konanie zadania. Szacunkowy 
koszt inwestycji na etapie pro-
gramu funkcjonalno-użytkowego 
wynosi ponad 6,5 mln zł, jednak 
ostateczna kwota zależy od ofert, 
które zostaną złożone w postę-
powaniu przetargowym. 
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R E G I O N
Gdy użytkownicy 
Pruszkowskiego Roweru 
Miejskiego chcą pozostawić 
jednoślad w wypożyczalni 
Roweru Gminnego 
Michałowice to spotka ich 
przykre doświadczenie 
– kara, w postaci 7-dniowego 
zakazu wypożyczania 
rowerów. Dlaczego tak jest? 
Postanowiliśmy zająć się tym 
tematem. Wkrótce problem 
ma zostać rozwiązany.

U wagę na tą nieścis-
łość zwróciła jedna 
z naszych czytelni-
czek. – Często poru-

szam się rowerem z Pruszkowa 
do Reguł i odwrotnie. Lubię ko-
rzystać z wypożyczalni rowerów, 
jako ekologicznej alternaty-
wy w stosunku do innych ro-
dzajów transportu. Natomiast 
spotkała mnie ostatnio niemi-
ła sytuacja. Wypożyczyłam ro-
wer w Pruszkowie i pojechałam 
w kierunku urzędu gminy Mi-
chałowice. Pozostawiłam rower 
w wypożyczalni przy urzędzie. 

Niestety otrzymałam wiadomość 
od operatora, że otrzymuję karę 
7-dniowego zakazu korzystania 
z wypożyczalni ponieważ zosta-
wiłam rower z Pruszkowa w Re-
gułach. Dodam, że wcześniej 
robiłam odwrotnie i w Prusz-
kowie bez problemu zostawiałam 
rowery z gminy Michałowice. 
Dlaczego tak jest? – dopytuje 
Małgorzata Sieradzka. – Jestem 
bardzo oburzona, że te syste-
my nie są kompatybilne, zwłasz-
cza, że zewsząd namawia się do 

korzystania z transportu dobrego 
dla środowiska – dodaje.

Najpierw skontaktowaliśmy 
się w tej sprawie z pruszkowskim 
urzędem. Okazuje się, że Prusz-
ków ma podpisane porozumienie 
w sprawie pozostawiania rowe-
rów w innych wypożyczalniach np. 
z Warszawą, ale niestety z Micha-
łowicami jeszcze nie. Aby systemy 
wypożyczalni były kompatybilne, 
należy podjąć odpowiednią uchwa-
łę na sesji rady gminy Michałowi-
ce. – Wypożyczalnie nie są jeszcze 

kompatybilne ponieważ nie po-
siadamy podpisanego porozu-
mienia z gminą Michałowice. 
Z naszej strony jesteśmy gotowi. 
Doprowadziliśmy do tego, że fi rma 
Nextbike przygotowała stacje ro-
werów w Michałowicach do kom-
patybilności z naszym systemem 
oraz rada miasta Pruszkowa pod-
jęła uchwalę w sprawie podpisa-
nia porozumienia. Posiadamy takie 
porozumienie z Warszawą, a w te-
macie gminy Michałowice... cisza 
– mówi Michał Landowski, wice-
prezydent Pruszkowa.

Wobec tego skontaktowaliśmy 
się z wójtem sąsiedniej gminy. 
Kiedy sprawa zostanie rozwią-
zana? – Dla nas jest kwestia tyl-
ko tego, że musimy wprowadzić 
najpierw kartę mieszkańca po to, 
żeby zachować profi ty, które na-
si mieszkańcy mają zapewnione 
na chwilę obecną. Musimy za-
wrzeć wszystkie porozumienia z: 
operatorem, Warszawą i Prusz-
kowem. Finalizujemy to i w naj-
bliższym czasie sprawa zostanie 
rozwiązana. Myślę, że jeszcze w lip-
cu – powiedział Krzysztof Grabka, 
wójt gminy Michałowice. [SD]
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Wypożyczalnie rowerów nie do końca 
kompatybilne, ale... będą
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P R U S Z KÓ W
Wielu mieszkańców 
Pruszkowa zaniepokoił 
wygląd stawu w Parku 
Potulickich. Poziom  
wody znacznie spadł,  
a zbiorniki odprowadzające 
całkowicie wyschły.  
– Wszystko przez  
suszę – podkreślają 
urzędnicy. 

W yschnięte zbior-
niki wodne nie 
są najlepszą wi-
zytówką parku. 

Niestety oprócz ich oczyszczenia 
nie można nic zrobić. – W ubie-
głym roku mieliśmy deszczowe 
lato, teraz jest susza. Opady, które 

mieliśmy na początku tygodnia 
były zbyt małe, by poziom wody 
w rzece i na stawie się podniósł 
– mówi nam Elżbieta Jakubczak-
-Garczyńska, naczelnik Wydzia-
łu Ochrony Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Pruszkowie. – Wy-
korzystujemy jednak ten fakt 
i czyścimy wyschnięte zbiorni-
ki m.in. z konarów i innych więk-
szych elementów, które do nich 
wpadły, a których nie widać, gdy 
jest woda – dodaje. 

Urzędnicy podkreślają, że 
z wyschniętymi zbiornikami nie 
da się nic zrobić. – Trzeba cze-
kać na deszcz i to taki, który bę-
dzie jednostajnie padał przez 
kilka dni. Wtedy poziom wo-
dy mógłby się powoli podnieść 

– zaznacza Jakubczak-Garczyń-
ska. – Zdajemy sobie sprawę, że 
zbiorniki nie wyglądają najlepiej, 

ale w tej sytuacji, oprócz ich 
uprzątnięcia niewiele możemy  
zrobić – dodaje. [Red.] 
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Staw czeka na deszcz

Mieszkańcy chwalą 
swojego listonosza

KO M O R Ó W
Poczta Polska działa na 
medal – to nie artykuł 
sponsorowany, a opinia 
mieszkańców osiedla 
Ostoja, obsługiwanych 
przez placówkę pocztową 
z Komorowa. Ta opinia jest 
efektem pracy jednego 
człowieka – listonosza  
Pana Andrzeja.

Nasze publikacje o Pocz- 
cie Polskiej zazwy-
czaj dotyczą proble-
mów z dostarczaniem 

listów. Mimo licznych zapewnień 
ze strony poczty sytuacja od kil- 
ku miesięcy jest dramatyczna. 
Do wielu osób nie dociera ko-
respondencja. Dotyczy to nie 
tylko zwykłych listów. Problem 
jest większy. Do mieszkańców 
nie dochodzą nawet paczki i listy 
polecone. Skargi i zażalenia nie-
wiele dają. Podobnie jak obietnice 
pocztowców, że sytuacja jest mo-
nitorowana i niebawem wszyst-
ko wróci do normy.

Dlatego tym bardziej nie kry-
liśmy zdziwienia, gdy w ro-
gach naszej redakcji pojawiła 
się mieszkanka z osiedla Osto-
ja, Komorów-Pruszków która 
chciała... pochwalić listonosza 
obsługującego jej rewir. Co cie-
kawe razem z pismem przynio-
sła nam listę 100 podpisów od 

innych mieszkańców ceniących 
sobie prace listonosza z tamtego 
rewiru. O kogo chodzi? O Pana 
Andrzeja, który od wielu lat przy-
nosi listy mieszkańcom osiedla.

– My mieszkańcy Osiedla Ostoja 
Komorów-Pruszków chcielibyśmy 
bardzo serdecznie podziękować  
p. Andrzejowi za wieloletnią wspa-
niałą pracę na naszym terenie. Na-
sza korespondencja dociera na 
czas, nie ma zaległości w dostar-
czaniu przesyłek. Na co dzień nie 
zdajemy sobie sprawy, jak praca  
p. Andrzeja jest ciężka, trudna, od-
powiedzialna i jak wspaniałego Pana 
Listonosza mamy na naszym tere-
nie. Dopiero, gdy z jakiś powodów 
losowych brakło nam p. Andrzeja 
odczuliśmy w sposób drastyczny 
spadek usług Poczty Polskiej. Dzie-
je się to bardzo rzadko (w ostat-
nich kilku latach po raz drugi) i jest 
to od razu odczuwalne. Przesyłki  
(w tym rachunki) nie dochodzą, 
lub z bardzo dużym opóźnieniem, 

a my zaczynamy doceniać codzien-
ną, trudną (często w zimnie i desz-
czu) pracę p. Andrzeja. Widzimy 
jego olbrzymie zaangażowanie 
i stały uśmiech,za które chcieli-
byśmy podziękować – (pisownia  
oryginalna)  czytamy w piśmie.

– Myślimy, że gdyby były wybory 
najlepszego Listonosza, to p. An-
drzej zasłużył na zajęcie najwyż-
szego miejsca na podium. Bardzo 
serdecznie dziękujemy za wie-
le lat wspaniałej, ciężkiej pracy, 
z której wywiązuje się Pan wzo-
rowo – dodają.

Pismo trafiło nie tylko do naszej 
redakcji. Mieszkańcy przekazali 
je również dyrektorowi placówki 
Poczty Polskiej przy ul. Chopina 
w Pruszkowie i planują przeka-
zać je do Dyrektora Generalne-
go Poczty Polskiej w Warszawie.

My ze swojej strony Panu An-
drzejowi przekazujemy gratula-
cje, a mieszkańcom zazdrościmy 
tak wzorowego listonosza! [Red.] 
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Kolejne gminy z zakazem 
nocnej sprzedaży alkoholu

R E G I O N 
Kilka dni temu pisaliśmy 
o uchwale radnych 
Podkowy Leśnej, którzy 
zakazali nocnej sprzedaży 
alkoholu w mieście-
ogrodzie. Podobną 
decyzję podjęli ostatnio 
ich odpowiednicy 
w Grodzisku, a wcześniej 
także w Michałowicach 
i Brwinowie.

I nformacja o nocnej pro-
hibicji w Podkowie Leśnej 
wywołała bardzo dużo ko-
mentarzy naszych czytel-

ników. Pod postem o zakazie 
sprzedaży alkoholu w godz. 
22.00-6.00 rozgorzała emocjo-
nująca dyskusja. Część osób po-
piera decyzję podkowiańskich 
radnych, część dziwi się takie-
mu rozwiązaniu. A tymczasem...

Na podobny krok zdecy-
dowano się także w Grodzi-
sku Mazowieckim na ostatniej 
przedwakacyjnej sesji. – Radni, 
stosunkiem głosów 12 za, 3 prze-
ciw i 5 wstrzymujących, przyjęli 
uchwałę ograniczającą sprze-
daż napojów alkoholowych. 
Jej podjęcie było związane 
z koniecznością dostosowa-
nia do znowelizowanej ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi oraz ustawy o bezpie-
czeństwie imprez masowych. 

Znowelizowane przepisy wy-
muszają, m.in. limitowanie także 
tych miejsc, gdzie sprzedawane 
jest wyłącznie piwo. Dużą zmia-
ną jest wprowadzenie nocne-
go zakazu sprzedaży alkoholu 
na terenie całej Gminy. Zakaz 
będzie obowiązywał od godz. 
23.00 do 5.00 rano. Nie doty-
czy on restauracji i barów – in-
formuje grodziski magistrat.

Przypominamy też, że iden-
tyczne uchwały jeszcze wcze-
śniej przyjęto w Brwinowie 
(„zabrania się nocnej sprzedaży 
napojów alkoholowych o zawar-
tości alkoholu powyżej 4,5 proc 
za wyjątkiem piwa przeznaczo-
nych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży, między godzinami 
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22.00 a 6.00”) i w Michałowicach 
(„ustala się ograniczenia w go-
dzinach nocnej sprzedaży na-
pojów alkoholowych polegające 
na zakazie sprzedaży napojów 
alkoholowych przeznaczo-
nych do spożycia poza miejs- 
cem sprzedaży prowadzonej po- 
między godziną 23.00 a 6.00”).

Skąd ta nagła mobilizacja lo-
kalnych samorządów w kwestii 
sprzedaży alkoholu? Możliwość 
wprowadzenia ograniczeń dała 
gminom znowelizowana usta-
wa o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoho-
lizmowi. Nie jest to obowią-
zek, ale praktyka pokazuje, że 
coraz więcej jednostek się na  
to decyduje. [Red.] 

Od lipca posiadacze Pruszkowskiej Kar-
ty Mieszkańca mogą korzystać z tzw. 
biletu miejskiego w pociągach WKD  
w obrębie stacji Pruszków, Tworki i Ma- 
lichy. Koszt przejazdu to 2 zł. W ten 
sposób Pruszków dołączył do Podko-
wy Leśnej i Grodziska Mazowieckiego, 
w których działa podobne rozwiązanie. 

Informacje o wprowadzeniu nowego bi-
letu w Pruszkowie pojawiły się już na 
przystankach. – Od dnia 1 lipca wprowa-
dzona zostaje nowa oferta przewozowa 
pod nazwą „Bilet miejski” dla mieszkań-
ców miasta Pruszkowa. Nabycie biletu 
w ramach tej oferty uprawnia do jedno-
razowego przejazdu pociągami na linii 

K O L E J
WKD w tzw. „strefie miejskiej” na te-
renie miasta Pruszkowa, obejmującej 
przystanki osobowe: Pruszków WKD, 
Tworki i Malichy. Bilet w ramach nowej 
oferty może nabyć mieszkaniec miasta 
Pruszkowa, posiadający Pruszkowską 
Kartę Mieszkańca – tłumaczy Krzysztof 
Kulesza, rzecznik prasowy WKD. [Red.] 

Nowy bilet  
w ofercie WKD
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Wybrali projektanta nowej 
szkoły przy Wapiennej

P R U S Z K Ó W
Starostwo Powiatowe 
w Pruszkowie 
rozstrzygnęło przetarg 
na projekt rozbudowy 
Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego 
w Pruszkowie. 
Wyczekiwana  
od lat inwestycja 
powoli zaczyna się 
materializować.

Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowaw-
czy w Pruszkowie jest 
ulokowany przy ulicy 

Wapiennej. Budynek znajduje 
się nieco na uboczu, z dala od 
miejskiego zgiełku. Taka loka-
lizacja pomaga zatroszczyć się 
o dzieci i ich edukacje. Jest tyl-
ko jeden problem. Ośrodek lata 
świetności ma dawno za sobą.

Zarówno podopieczni, ka-
dra pedagogiczna i rodzice od 

lat czekają na rozbudowę pla-
cówki przy Wapiennej. Wszystko 
wskazuje na to, że cierpliwość 
zostanie nagrodzona. Władze 
pruszkowskiego starostwa, pod 
które podlega placówka, wła-
śnie wybrały projektanta, któ-
ry zajmie się przygotowaniem 
projektu rozbudowy ośrodka. 
Spośród 13 firm ubiegających 
się o zlecenie, wybrano ofer-
tę złożoną przez spółkę Vitaro, 
która na przygotowanie pro-
jektów będzie miała 190 dni od 
momentu podpisania umowy.

Dziś wiadomo już, że budowa 
ma być prowadzona etapami. 
W pierwszej kolejności powsta-
nie nowy budynek dydaktycz-
ny. Po przeniesieniu do niego 
dzieci rozpocznie się rozbiór-
ka starego obiektu oraz zago-
spodarowanie terenu ośrodka 
wraz z budową boisk. Ostat-
nim etapem inwestycji jest bu- 
dowa internatu. [Red.] 

Ar
ch

iw
um

M I L A N Ó W E K
Od 2 lipca zamknięta 
została kładka nad torami 
PKP w ciągu ul. Żabie 
Oczko. Wszystko przez 
remont przeprawy.

R emont kładki trwa już 
od dłuższego czasu, 
jednak prace jak do-
tąd nie wymagały jej 

zamknięcia. W końcu jednak 
przeprawę trzeba było wyłą-
czyć z użytkowania. Od 2 do 20 
lipca piesi będą musieli korzy-
stać z innych sposobów przedo-
stania się na drugą stronę torów 
PKP w Milanówku. – Remontu-
jemy tę kładkę od dawna. Mie-
liśmy zamiar poprawić ją tylko 
trochę, ale jak się do niej dobra-
liśmy, okazało się że jest w opła-
kanym stanie, trzeba było się nią 
zająć bardzo dokładnie – mówi 
nam Wiesława Kwiatkowska, bur-
mistrz Milanówka. – Końcówka 
prac wymaga zamknięcia, a jest 
to konieczne aby zakończyły się 
szybko i żeby kładka była gotowa 

przed rozpoczęciem nowego ro-
ku szkolnego – dodaje.

Władze miasta wybrały termin 
nieprzypadkowo. – Zdajemy so-
bie sprawę z utrudnień, jakie to 
wywoła. Wybraliśmy termin wa-
kacyjny, bo kładka służy przede 
wszystkim uczniom, więc jest 
teraz odciążona, a musi być go-
towa we wrześniu – zaznacza 
burmistrz Kwiatkowska.

Przypominamy, że mieszkańcy 
Milanówka pozbawieni są także 
możliwości korzystania z tune-
lu na dworcu PKP. Aby przedo-
stać się na drugą stronę torów 
muszą wybrać wiadukt lub (za 
chwilę jedyną czynną) wysłużo-
ną kładkę w rejonie ulic Herber-
ta i Czubińskiej. Jakby tego było 
mało, PKP PLK nie wyklucza, że 
termin oddania milanowskiego 
przejścia podziemnego zostanie 
przesunięty o półtora miesiąca 
(podobnie jak zamknięcia toro-
wego na całej linii 447).

Mieszkańcom nie pozosta-
je nic innego, jak uzbroić się  
w cierpliwość... [Red.] 
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Pruszków ma nowe studium

P R U S Z K Ó W
Po wielu miesiącach 
przygotowań i konsultacji 
pruszkowska rada 
miejska uchwaliła nowe 
Studium Uwarunkowań 
i Zagospodarowania 
Przestrzennego.  
To jeden z ważniejszych 
dokumentów 
planistycznych.

S tudium to dokument 
ułatwiający planowa- 
nie inwestycji w po-
szczególnych dziel-

nicach miasta. To właśnie na 
podstawie tego dokumentu 
wytycza się nowe drogi, two-
rzy parki czy buduje przed-
szkola. Studium to pierwszy 
krok w procesie planowania. 
Na jego podstawie tworzone 
są Miejscowe Plany Zagospo-
darowania Przestrzennego, 
gdzie znajdują się już szcze-
gółowe zapisy dotyczące m.in. 
ilości kondygnacji czy wysoko-
ści budynków, które mają po-
wstać w danym miejscu.

Nie obyło się bez dyskusji 
nad projektem studium. Część 
radnych podkreślała, że nie 
wszystkie wnioski i postulaty 
zgłaszane przez mieszkańców 
zostały odczytane. Wicepre-
zydent Pruszkowa zaznaczył 
natomiast, że część propo-
zycji została uwzględniona 
w samym planie. Dodał rów-
nież, że niektóre wnioski nie 
wpłynęły w terminie określo-
nym przez przepisy i dlatego 
nie mogły być brane pod uwa-
gę. Ostatecznie za przyjęciem 
nowego studium było 14 rad-
nych, dwóch głosowało prze-
ciw, a dwóch nie oddało głosu.

– To doniosły dokument 
i nie zamyka rozwiązań, któ-
re państwo dziś na sali zgła-
szali. Będziemy mogli o tym 
dyskutować jak będziemy 
uchwalali miejscowe plany. 
Jeśli byśmy tego dokumentu 
dziś nie uchwalili to nie mogli-
byśmy uchwalać miejscowych 
planów – zaznaczył po głoso-
waniu Andrzej Kurzela, wice-
prezydent Pruszkowa. [Red.] 
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Mundurowi z komisariatu w Raszynie 
szukają osoby, która zgubiła znaczną 
ilość gotówki. Pieniądze zostały znale-
zione 29 czerwca w Raszynie przy ul. Na 
Skraju. – Gotówka leżała na ulicy. Nie 
możemy powiedzieć o jaką kwotę cho-
dzi, ani tego w co pieniądze były scho-
wane – mówi nam podkom. Karolina 

Kańka, rzecznik prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji w Pruszkowie. Oso-
ba, która w tym dniu zgubiła pieniądze 
proszona jest o kontakt osobisty z ko-
misariatem policji w Raszynie przy  
al. Krakowskiej 16 oraz kontakt pod 
numerami telefonów 22 720 01 07  
lub 22 604 68 50. [Red.] 

R A S Z Y N

Policjanci poszukują 
właściciela pieniędzy

Siedziba PAŻP z rozmachem. Kiedy powstanie?
R E G U ŁY

Polska Agencja  
Żeglugi Powietrznej  
szykuje się do rozpoczęcia 
dużej inwestycji  
w Regułach. Z projektu 
zagospodarowania  
terenu wynika, że będzie 
to niemal wewnętrzne 
miasteczko, z własną 
przychodnią, obiektami 
rekreacyjnymi  
i gastronomicznymi.

O tym, że PAŻP przy-
gotowuje się do in-
westycji w Regułach 
informowaliśmy na 

naszych łamach wielokrotnie. 
Działkę o powierzchni 16 hek-
tarów PAŻP jakiś czas temu od-
kupiła od Agencji Nieruchomości 
Rolnych. Chodzi o teren nieda-
leko urzędu gminy Michałowice, 
położony między al. Powstań-
ców Warszawy, przedłużeniem 
ul. Granicznej i torami WKD.

Wiadomo, że powstanie tam 
w pełni wyposażony kampus 
Agencji oraz cztery wieże. Ich 
budowę PAŻP zleciła w poło-
wie maja. Maszty radiowe będą 

mieć 40 metrów wysokości, dwa 
staną w Pęcicach, dwa w Regu-
łach. Przetargu na wykonanie 
pozostałych robót budowla-
nych na razie nie ma. Jak ustali-
liśmy, w starostwie powiatowym 
w Pruszkowie nie ma na razie 
także wniosku o pozwolenie na 
budowę. Nie wiadomo więc kie-
dy inwestycja ruszy na dobre, ale 
wiadomo mniej więcej jak bę-
dzie wyglądać.

Pruszkowskie starostwo 
otrzymało od PAŻP wstępny  
projekt zagospodarowania te- 
renu. Wynika z niego, że w kam-
pusie znajdą się budynek biu- 
rowy, budynek operacyjny, ze- 
spół obiektów rekreacyjnych 
z boiskami zewnętrznymi, re-
stauracja, przychodnia, garaże 
nadziemne i podziemne. Na te-
ren mają prowadzić dwa wjaz-
dy. – Zjazd z Al. Powstańców 
Warszawy będzie obsługiwał 
wjazd samochodów osobowych 
na parking kubaturowy zloka-
lizowany w bezpośrednim są-
siedztwie budynku biurowego, 
a także wjazd gości nie posia-
dających przepustek wjazdo-
wych na teren oraz autobusów, 

możliwość rozbudowy obiek-
tu w przyszłości.

Spodziewany duży wzrost na-
tężenia ruchu to jedna z najwięk-
szych obaw, jakie z inwestycją wiążą 

mieszkańcy Reguł i Michałowic. 
Te zastrzeżenia podziela też sta-
rostwo, które zobowiązało inwe-
stora do przedstawienia nowych 
rozwiązań w tym zakresie.[Red] 
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łącznie około 350 pojazdów  
– czytamy w dokumencie.

I dalej: – Zjazd z ul. Granicz-
nej będzie obsługiwał wjazd 
samochodów osobowych na 

pozostałe parkingi kubaturo-
we oraz naziemny parking, zlo-
kalizowane na terenie kampusu, 
łącznie około 950 pojazdów. 
W projekcie zastrzeżono też 

Zamknęli kładkę  
nad torami
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Nietypowe zgłoszenie dotarło 28 czerwca do strażników miejskich 
z Grodziska Mazowieckiego. Dotyczyło jeża, który... zaklinował się 
między metalowymi barierkami. Zwierzaka udało się wyciągnąć, ale 
konieczne było rozcięcie płotu. Strażnicy uratowali lekko poobijanego, 
ale całego i zdrowego jeża, a następnie wypuścili go do lasu. [Red]  

Obecnie to jedna z bardziej zaniedba-
nych ulic Grodziska. Ta sytuacja ulegnie 
zmianie. Gmina ogłosiła przetarg na 
jej remont. Niegdyś ul. Żydowska nie 
miała dużego znaczenia komunikacyj-
nego, ale teraz istnieje przy niej nowe 
osiedle, a wkrótce zostanie oddany 
do użytku wielopoziomowy parking. 

Niebawem będzie to jedna z najbardziej 
uczęszczanych ulic. Mieszkańcy będą 
dojeżdżać samochodami do parkingu, 
pozostawiać je tam i dalej kierować się 
komunikacją – pociągami. Ul. Żydow-
ska łączy się w rejonie PKP z ul. Towa-
rową, a od strony północnej dochodzi 
do ul. Matejki (droga wojewódzka 579).  

G R O D Z I S K  M A Z .
Nawierzchnia ul. Żydowskiej jest 
zniszczona.  Harmonogram prac za-
kłada rozbiórkę chodników i zatoki 
autobusowej, frezowanie istniejącej 
nawierzchni, korytowanie pobocza,  
a później układanie nowej nawierzch-
ni jezdni i chodników. Droga ma być  
gotowa do 30 września. [SD] 

Ul. Żydowska  
będzie jak nowa

KO N C E R T
Przed nami kolejna odsłona 
„Lipcowego koncertu 
do północy”. Tym razem 
w Pruszkowie wystąpią 
Sławek Uniatowski, Singin 
Birds i Elektryczne Gitary.

K oncerty do półno-
cy” to pruszkowska 
propozycja dla tych 
mieszkańców, któ-

rzy cenią sobie bardziej kame-
ralny nastrój niż duże i głośne 
imprezy plenerowe. W minio-
nych latach w ramach tego cy-
klu w Parku Kościuszki można 
było usłyszeć m.in. Piotra Polka, 

Łukasza Zagrobelnego czy Irene-
usza Dudka (Shakin Dudi).

W tym roku również wystąpią 
znani artyści. – Prezydent Prusz-
kowa Jan Starzyński zaprasza  
7 lipca do Parku Kościuszki na 
muzyczną noc pod gwiazdami, 
czyli „Lipcowy koncert do półno-
cy”. Koncerty te, to już tradycja. 
Tegoroczny wieczór rozpocz-
nie się o godz. 19.00 koncertem 
Sławka Uniatowskiego, a na fi-
nał zagrają Elektryczne Gitary – 
czytamy w zaproszeniu. W Parku 
Kościuszki usłyszymy także gru-
pę Singin Birds.

Przypomnijmy, że Elektrycz-
ne Gitary do legendarna już 

formacja Kuby Sienkiewicza. 
Znana kilku pokoleniom słucha-
czy. Największe przeboje zespo-
łu to m.in. „Dzieci” czy „Jestem 
z miasta”. Sławek Uniatowski 
znany jest przede wszystkim 
młodszej publiczności. Arty-
sta debiutował w programie 
„Idol”, a w tym roku udało mu 
się wydać własny autorski krą-
żek. Do Pruszkowa przyjedzie 
więc ze „świeżym” materiałem. 
Singin Birds to trio trzech uro-
czych wokalistek, które zabiorą 
mieszkańców Pruszkowa w po-
dróż po klimatach retro.

Do zobaczenia 7 lipca o godz. 
19.00 w Parku Kościuszki! [Red.] 
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P R U S Z KÓ W
Trwa budowa naziemnego 
parkingu Park&Ride przy  
ul. Waryńskiego w Pruszkowie. 
Sprawdziliśmy postępy. 
Wszystko wskazuje, że 
obiekt będzie gotowy we 
wrześniu. Nie wiadomo tylko, 
czy w tym samym czasie  
na szlak powrócą pociągi...

P arking przy Waryńskie-
go to jedna z najbar-
dziej wyczekiwanych 
inwestycji w rejonie 

dworca PKP. Nawet teraz, w prze-
rwie od kursowania pociągów, 
miejsc do pozostawienia auta 
brakuje, co widać zresztą go-
łym okiem. Samochody parko- 
wane są na każdym wolnym cen-
tymetrze chodnika. Te kłopoty 
mają zniknąć po oddaniu do 
użytku dwóch nowych obiektów 
park&ride. Jeden z nich powsta-
je przy ul. Sienkiewicza. Drugi 
„wyrasta” po przeciwnej stro-
nie torów, przy ul. Waryńskiego.

Jak wyglądają postępy? – Bu-
dowa przy ul. Waryńskiego idzie 

zgodnie z planem. Wszystko  
będzie gotowe we wrześniu  
– zapewnia w rozmowie z na-
mi Andrzej Kurzela, wiceprezy-
dent Pruszkowa. Jak zaznacza, 
na parkingu zamontowane zo-
staną szlabany, co będzie stano-
wiło element systemu zliczania 
samochodów i tylko tego syste-
mu. Korzystanie z parkingu bę-
dzie bezpłatne.

Jak będzie wyglądał obiekt? 
Do dyspozycji mieszkańców 
będzie 110 miejsc parkingo-
wych w tym 5 miejsc dla osób 

niepełnosprawnych oraz sto-
jaki rowerowe na 100 rowerów. 
Parking wyposażony zosta- 
nie w system monitoringu wi- 
zyjnego podłączonego do sie- 
ci monitoringu miasta. W obrę-
bie parkingu powstanie zatoka 
autobusowa wraz z wiatą przy-
stankową.

A kiedy na podmiejski szlak po-
wrócą pociągi? Teoretycznie ma to 
nastąpić we wrześniu, jednak naj-
prawdopodobniej PKP PLK wyda 
zgodę na przesunięcie tego ter-
minu na 20 października. [Red.] 

Sławek Uniatowski i Elektryczne Gitary na koncercie do północy

Park&Ride przy Waryńskiego będzie 
gotowy w terminie

Zerwana umowa z wykonawcą 
remontu pałacu

B R W I N Ó W
Kłopoty z remontem 
zabytkowego pałacu 
w Parku Miejskim  
w Brwinowie. Gmina 
odstąpiła od umowy  
z wykonawcą prac  
i poszukuje nowej  
firmy, która dokończy 
inwestycję.

N asze marzenia się 
spełniają” – tymi 
słowami o mają-
cych rozpocząć się 

pracach remontowych w za-
bytkowym pałacu informował 
jeszcze kilka miesięcy temu 
burmistrz Arkadiusz Kosiń-
ski. Przetarg na przeprowa-
dzenie prac w lipcu ubiegłego 
roku wygrało konsorcjum firm 
Instal Warszawa S.A. oraz Pol-
skie Pracownie Konserwacji 
Zabytków S.A. To przedsię-
biorstwa z dużym doświadcze-
niem w przywracaniu blasku 
zabytkom. Optymizm związa-
ny z rozpoczęciem remontu był 
więc też spory.

Konfrontacja oczekiwań z rze-
czywistością okazała się jednak 
brutalna. Na przełomie czerwca 
i lipca gmina odstąpiła od umowy 
na remont pałacu. Co się stało? 
– Ze strony wykonawcy pojawiły 
się najpierw opóźnienia, a na-
stępnie oczekiwania finanso-
we znacznie wykraczające poza 
ustaloną kwotę. Nie mogliśmy 
przyjąć propozycji wykonania 
za dodatkowe wynagrodzenie 
prac, które były uwzględnio-
ne w przetargu i są już objęte 
umową, projektem budowla-
nym i ważnym pozwoleniem 
na budowę – wyjaśnia burmistrz  
Arkadiusz Kosiński. – Taki 
wzrost oczekiwań finansowych, 
o jaki wystąpiło konsorcjum, jest 
bezpodstawny – dodaje.

Zakładając winę wykonawcy, 
gmina podjęła też decyzję o za-
jęciu na poczet kar umownych 
blisko 420 tys. zł wynagrodze-
nia konsorcjum za dotychczas  
wykonane prace.

Tak radykalny krok musiał 
być wcześniej skonsultowany 
z urzędem marszałkowskim. 

Budynek w Parku Miejskim 
to jeden z najcenniejszych hi-
storycznie obiektów na terenie 
Brwinowa. Powstał w latach 30. 
ubiegłego wieku, służył najpierw 
jako letnia rezydencja rodziny 

Wierusz-Kowalskich, a następ-
nie jako szpital polowy. Przez lata 
gospodarzem tego miejsca by-
ła Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego. Od niedawna pałac 
jest już własnością gminy. [Red] 

w
ik

ip
ed

ia
.o

rg

Pałac w Brwinowie remontowa-
ny jest bowiem dzięki pozyska-
nemu na ten cel dofinansowaniu. 
– Nie utracimy dotacji uzyska-
nej na rewitalizację pałacu, ale 
wiemy już, że zakończenie prac 

przesunie się w czasie o kilka 
miesięcy do wiosny przyszłego 
roku – mówi burmistrz Kosiński.

Nowy przetarg na dokończenie 
prac w pałacu ma zostać ogłoszo-
ny w ciągu kilku najbliższych dni.
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Szkoła przyjazna uczniowi

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

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

     

Pruszków, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10
Sekretariat 9.00-14.00, tel.: 22 758 76 80; e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl          
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Praca z misją – jakie 
kierunki wybrać?

K I E R U N K I
Nie każdy po ukończeniu 
studiów chce zajmować 
się marketingiem, 
reklamą czy informatyką. 
Wiele osób szuka 
kierunku nauki, który 
w przyszłości pozwoli 
im zrealizować pewną 
misję. Idealne do tego 
są kierunki związane 
z pracą socjalną 
i pedagogiką.

M asz dryg do dzieci? 
Świetnie radzisz 
sobie z organi-
zowaniem dla 

nich zabaw? Rodzina i znajo-
mi mówią, że nadajesz się do 
pracy w przedszkolu? Czas 
spędzony w maluchami spra-
wia ci przyjemność? – Jeśli tak 
to rozważ studia pedagogicz-
ne. Pod tym szyldem kryje się 
wiele rozmaitych specjalizacji 
pozwalających na pracę w pla-
cówkach przedszkolnych, szkol-
no-wychowawczych, a nawet 
w ośrodkach resocjalizacyjnych. 

Wykwalifi kowani pedagodzy są 
coraz bardziej pożądani. Zarów-
no do pracy z małymi dziećmi, 
jak i wymagającymi nastolat-
kami. Zwłaszcza ci drudzy po-
trzebują pedagogów, którzy 
zrozumieją ich zachowania 
i problemy. 

Praca pedagoga, choć często 
niełatwa, odpowiedzialna i wy-
magająca ogromnej cierpliwości 
może przynieść wiele satysfak-
cji, której nie zazna nikt pracu-

jący w korporacji „za biurkiem”. 
Pedagog ma bowiem wpływ na 
to jakie postawy kształtują się 
u drugiego człowieka. Zarów-
no małego przedszkolaka, jak 
i nastolatka przechodzącego 
„bunt”. Każda pozytywna zmia-
na i każde „dziękuje” dają przy 
tym ogromną satysfakcję. 

Popularnym kierunkiem wśród 
ludzi szukających pracy z misją 
pomocy drugiemu człowiekowi 
jest kierunek dotyczący polityki 
społecznej. Zwłaszcza jeśli sku-
pimy się na budowaniu umie-
jętności tworzenia i zarządzania 
projektami pomocowymi. Coraz 
popularniejsze stają się bowiem 
punkty usługowe czy restauracje, 
gdzie obsługą klientów i gości zaj-
mują się osoby niepełnosprawne 
czy defaworyzowane społecznie. 

Kierunek praca socjalna to 
kolejny popularny kierunek 
dla ludzi chcących nieść pomoc 
drugiej osobie. Zapotrzebowa-
nie na rynku pracy na specja-
listów w tej dziedzinie również 
jest coraz większe. Wszystko 
przez rządowe programy po-
mocowe, takie jak 500+. [Red.] 
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Studia techniczne 
najbardziej w cenie

S T U D I A
Jaki kierunek studiów 
wybrać? To pytanie 
co roku zadają sobie rzesze 
maturzystów. Tymi, które 
dają największe szanse na 
udaną karierę zawodową, 
od lat pozostają 
kierunki techniczne.

Z apotrzebowanie na wy-
kwalifi kowanych spe-
cjalistów nie maleje. 
Obaw o znalezienie 

pracy po studiach nie mają inży-
nierowie, informatycy, programi-
ści i inni absolwenci kierunków 
związanych z techniką czy nowy-
mi technologiami. Popyt na fa-
chowców z tych dziedzin szybko 
się nie skończy, więc jeśli głów-
nym argumentem za wyborem 
danego kierunku studiów ma być 

kariera zawodowa, to dylema-
tu właściwie nie ma, a uczelnie 
techniczne czekają. 

Co zrobić jeśli nasze zaintere-
sowania odbiegają zbyt daleko od 
kierunków technicznych? Uspo-
kajamy, nie wszyscy humaniści 
muszą być po studiach bezrobot-
ni lub pracować poza zawodem. 
W tym roku jednym z najbardziej 
obleganych kierunków na uni-
wersytetach jest... fi lologia ko-
reańska. Równie obiecujące są 
możliwości po sinologii i japoni-
styce. Ma to oczywiście związek 
za spodziewaną dalsza ekspan-
sją azjatyckich fi rm w Europie. 
To oznacza konieczność poro-
zumiewania się i znajomości ich 
zwyczajów. W tym pomóc mogą 
tłumacze, dyplomaci lub też   wy-
kwalifi kowani menadżerowie ze 
znajomością języka. 

Skoro o znajomości języków 
mowa. Warto zaznaczyć, że na-
wet biegły, ale sam angielski na 
żadnym pracodawcy nie robi już 
specjalnego wrażenia. Dużym za-
skoczeniem jest wręcz sytuacja, 
gdy do pracy zgłasza się ktoś 
bez tej umiejętności. Konieczne 
jest więc zainwestowanie czasu 
w naukę kolejnych języków. Tu do 
popularności wraca np. język ro-
syjski. Ceni się także wspomnia-
ne już języki azjatyckie. 

Rodziców tych maturzystów, 
którzy zamiast kierunku tech-
nicznego lub fi lologii japońskiej, 
wybiorą socjologię, marketing czy 
fi lozofi ę – uspokajamy. Maturzy-
sta z głową na karku i dobrymi 
predyspozycjami na pewno po-
radzi sobie także w przyszłości 
i nie przeszkodzi mu w tym ża-
den kierunek... [Red.]

DODATEK EDUKACJA
0707

Praca pedagoga, choć często jest 
trudna i wymagająca ogromnej 
cierpliwości oraz odpowiedzialności 
może przynieść wiele satysfakcji.
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Perypetie związane z moderniza-
cją stawu w Leśnym Parku Miejskim 
ciągną się od lat. W 2005 r. władze 
Podkowy Leśnej ubiegały się o dofi-
nansowanie rewitalizacji Parku Miej-
skiego. Skargi składane przez radnych 
doprowadziły do utarty pieniędzy 
i przesunięcia inwestycji w czasie. 

Podobnie było w 2016 r. Rok później 
pojawił się inny problem. Władze mia-
sta-ogrodu nie mogły znaleźć firmy, 
która zajęłaby pracami związanymi 
z rewitalizacją parku. Podkowiańscy 
włodarze ponownie ogłosili prze-
targ na rewitalizację Leśnego Parku 
Miejskiego. W ramach zadania oprócz 

P O D K O W A  L E Ś N A
przebudowy istniejącego zbiornika 
wodnego wykonawca będzie musiał 
opracować dokumentację, a później 
przebudować staw na rzece Niw-
ce wraz z otoczeniem. Wokół stawu 
mają się pojawić drewniane pomosty  
i siedziska oraz pergole. Modernizacja 
ma zakończyć się 30 listopada. [Red.] 

Leśny Park Miejski  
w nowej odsłonie

Obwieszczenie Starosty  
Grodziskiego

zgodnie z art. 10 § 1 i art. 61§ 4 Kodeksu postępowania 
administracyjnego (Dz.U.2017.1257) 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.), 
zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 
25.06.2018r. na wniosek Inwestora – zarządcy drogi Burmistrza 
Grodziska Mazowieckiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej polegającej na: rozbudowie 
drogi gminnej ulicy Emilii Plater w Grodzisku Mazowieckim. 
Inwestycja obejmuje nieruchomości: obręb: 140504_4, 0061  
– dz. nr ew.: 6, 12/2, 13/2,
obręb:  140504_4, 0067 -  dz. nr ew.: 20, 40, 29/3, 39/1, 39/2, 
41/3, 41/4, 1/1, 37/2 (37/4, 37/3), 42 (42/2, 42/1), 43 (43/3, 43/4),  
44 (44/3, 44/4), 38 (38/2, 38/1). W odniesieniu do działek ulegających 
podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, 
a w nawiasie numery działek po podziale. Ponadto numery działek 
objętych liniami rozgraniczającymi teren (nowy przebieg drogi) 
zostały oznaczone pogrubioną czcionką. 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).                                                                      
 

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11d ust. 5 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 zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne na wniosek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie 
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej 
rozbudowy drogi powiatowej nr 3107W – ul. Pruszkowskiej w zakresie 
skrzyżowania z ul. Rekreacyjną (drogą gminną) w Granicy i Kaniach, 
gmina Michałowice, gmina Brwinów, powiat pruszkowski, województwo 
mazowieckie.

Inwestycja obejmuje następujące działki: 

Nieruchomości objęte linią rozgraniczającą inwestycji (stałe zajęcie): 

obręb Granica, gmina Michałowice: 
działki nr ew.: 240/10, 589/1 (działka powstała 
z podziału działki 589), 588/1 (działka powstała  
z podziału działki 588), 587/1 (działka powstała 
z podziału działki 587), 586/1 (działka powstała  
z podziału działki 586), 551/9 (działka powstała z podziału działki 551/8);

obręb Kanie, gmina Brwinów: 
działki nr ew.: 1057, 1058/1 (działka powstała z podziału działki 1058).

Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone:

obręb Granica: 
działki nr ew.: 551/10 (działka powstała z podziału działki 551/8), 240/10, 590;

obręb Kanie, gmina Brwinów: 
działki nr ew.: 1057, 1058/2 (działka powstała z podziału działki 1058).

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy 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 110 (I piętro), tel.: 22 738-14-89.

Ogłoszenie

Budynek przy  
ul. Warszawskiej na MCK

M I L A N Ó W E K
Gmina Milanówek 
ogłosiła przetarg na 
adaptację budynku przy 
ul. Warszawskiej 18a na 
Miejskie Centrum Kultury.  
O tym co dokładnie się 
zmieni przeczytacie poniżej.

W edług dokumen-
tów przetargo-
wych adaptacja 
ma polegać na 

przebudowie i rozbudowie daw-
nego budynku przedszkola na 
cele edukacyjno-kulturalne. In-
westycja będzie przeprowadzona 
w dwóch etapach. Ten nadcho-
dzący będzie pierwszym.

Pierwszy etap ograniczy się do 
zmiany sposobu użytkowania bu-
dynku, niewielkiej przebudowy 
wraz z zagospodarowaniem te-
renu. Piwnica pozostanie częścią 
techniczną z kotłownią i maga-
zynami. Parter planowany jest 
jako ogólnodostępny, bez sta-
łych miejsc pracy. Na poziomie 
nazwanym przez urząd „0.00” 
znajdą się sale warsztatowe, 
konferencyjne (dla maksymalnie  
40 osób), toalety ogólnodostęp-
ne, w tym dla niepełnosprawnych 
oraz zaplecze kuchenne.

Piętro przeznaczone będzie 
w części dla pracowników: z po-
kojami, zapleczem socjalnym i to-
aletą, w pozostałej części – na sale 
edukacyjno-warsztatowe. Z uwa-
gi na przepisy dotyczące ochrony 

przeciwpożarowej planuje się do-
stosowanie do aktualnie obo-
wiązujących przepisów, czyli: 
poszerzenie spoczników (po-
destów) klatki schodowej, od-
dzielenie dróg ewakuacyjnych, 
wykonanie instalacji oświetle-
nia ewakuacyjnego i awaryjnego.

W północno-wschodnim na-
rożniku działki projektowane są 
miejsca parkingowe na dziewięć 
samochodów. Natomiast w pół-
nocnej części powstanie jest mały 
plac zabaw oraz miejsce rekre-
acji dla dorosłych. Planowane jest 
również nowe oświetlenie terenu. 
Inwestycja koliduje z istniejącym 
budynkiem gospodarczym oraz 
siecią kanalizacyjną w obrębie 

działki. Wobec tego planowana 
jest rozbiórka budynku gospo-
darczego oraz przełożenie sie-
ci i przesunięcie dwóch studni 
kanalizacyjnych. Główny wjazd 
z ulicy obsługiwać będzie bra-
ma od strony wschodniej. Wej-
ście z furtką zlokalizowane jest 
na wprost głównego wejścia do 
budynku. Ścieżki piesze zosta-
ną wykonane z kostki betono-
wej bezfazowej.

Pojawi się również drewnia-
ny taras drewniany i ogrodzenie 
działki z paneli z siatki przemy-
słowej ocynkowanej.

Termin wykonania zamówie-
nia to maksymalnie 10 listopada 
tego roku. [Red.] 
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Nowa droga dla rowerów  
i obawa o bezpieczeństwo
P Ę C I C E 

W Pęcicach powstaje nowa 
droga rowerowa, która 
połączy Pruszków z gminą 
Michałowice. Jednak nasi 
czytelnicy mają obawy czy 
będzie ona bezpieczna, 
bowiem poprowadzono 
ją fragmentami po obu 
stronach drogi i połączono 
przejściem przez jednię, 
które usytuowano za 
zakrętem. 

I nfrastruktura rowerowa 
stale się rozwija. Dzięki 
możliwości pozyskiwa-
nia funduszy ze środków 

europejskich gminy mogą dofi-
nansować swoje przedsięwzię-
cia. W ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych w na-
szym regionie (powiatach prusz-
kowskim i grodziskim) powstaje 
wiele kilometrów dróg rowero-
wych. Jedną z nich jest ta, która 
budowana jest od granicy Prusz-
kowa w kierunku Pęcic. 

Wśród niektórych naszych 
czytelników nowo budowana 
droga rowerowa wzbudza skraj-
ne emocje. Z jednej strony cieszą 
się, że powstają tego typu ciągi 
komunikacyjne dla rowerzystów, 
ale z drugiej strony w tym kon-
kretnym przypadku mają też za-
strzeżenia. – Mam obawy czy ta 
ścieżka będzie bezpieczna. Pa-
trząc od Pruszkowa w kierunku 
Pęcic droga biegnie lewą stro-
ną. Dalej mija rondo i w rejonie 

mostku trzeba będzie przejść na 
drugą stronę krętej jezdni i na-
stępnie łukiem w prawo kiero-
wać się w kierunku drugiego 
ronda. Samo przejście budzi 
wątpliwości co do bezpieczeń-
stwa takiego rozwiązania oraz 
pytanie, czy kierowcy nie będą 
ścinać zakrętu nową ścieżką... 
Czy nie można było drogi po-
prowadzić jedną stroną? Skąd 
takie rozwiązanie? – dopytuje 
czytelnik Jan. 

Z prośbą o wyjaśnienia w tej 
sprawie zwróciliśmy się do 
Urzędu Gminy Michałowice. 
– Takie rozwiązanie wymusi-
ły sprawy własnościowe zwią-
zane z gruntami. To przejście 
będzie oznakowane i chcemy 
je doświetlić, żeby wieczorem 
było dobrze widoczne. Będzie 
to pewne utrudnienie, ale i tak 
będzie łatwiej i lepiej niż do tej 
pory. Dopracowujemy zasady 
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oznakowania tak, by było to jak 
najbardziej bezpieczne. Zda-
jemy sobie sprawę z pewnych 
niebezpieczeństw, ale nie jeste-
śmy w stanie pokonać pewnych 
barier własnościowych – mówi 
Krzysztof Grabka, wójt gminy 
Michałowice. 

Za przejściem droga rowero-
wa będzie poprowadzona dość 
ostrym łukiem w prawo. Czy kie-
rowcy nie będą ścinać zakrętu? 
Pozostaje nadzieja, że kierow-
cy będą poruszać się zgodnie 
z zasadami ruchu drogowe-
go. – Kierowcy nie mają prawa 
ścinać zakrętu. Będzie oznako-
wanie, ciągła linia oddzielająca 
drogę rowerową od jezdni dla 
samochodów – zaznacza wójt 
Grabka. – Jestem przekonany, 
że jeżeli zdrowy rozsądek zosta-
nie zachowany u kierowców, to 
bezpieczeństwo rowerzystów 
wzrośnie – dodaje.[SD] 

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11d ust. 5 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 zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne na wniosek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego 
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 3107W  
– ul. Pruszkowskiej w zakresie skrzyżowania z ul. Lawendową 
(drogą gminną) w Granicy, gmina Michałowice, powiat 
pruszkowski, województwo mazowieckie.

Inwestycja obejmuje następujące działki: 

Nieruchomości objęte linią rozgraniczającą inwestycji (stałe 
zajęcie): 

obręb Granica: 
działki nr ew.: 1156/1 (działka powstała z podziału działki 1156), 
240/3, 240/10.

Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie 
ograniczone:

obręb Granica: 
działki nr ew.: 1162, 618/1, 240/10.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy 
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 110  
(I piętro), tel.: 22 738-14-89.
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Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Biuletyn przygotowywany i redagowany przez UrzĄd Miejski w Grodzisku Mazowieckim. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

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

 

M isją Przedsiębior-
czego Grodziska 
jest wspieranie 
i promowanie lo-

kalnych przedsiębiorców. Urząd 
Miejski oferuje, m.in. bezpłatny 
dostęp do wiedzy specjalistów 
z zakresu zakładania i prowa-
dzania działalności gospodar-
czej, funduszy europejskich, 
social media, czy ubezpieczeń. 
Cyklicznie odbywają się szko-
lenia i warsztaty, w czasie któ-
rych można uzyskać wiedzę 
o zasadach prowadzenia wła-
snego biznesu. Zrealizowa-
ne przez nas działania miały 
na celu również inspirowanie 
i budowanie lojalności partne-
rów biznesowych. Poszerzanie 
wiedzy osób, czynnie biorących 

udział w spotkaniach, zainspiro-
wało też wiele z nich do założe-
nia własnej fi rmy.

Wśród naszych najważniej-
szych realizacji były, m.in. 
warsztaty z zakresu marke-
tingu internetowego, bezpie-
czeństwa teleinformatycznego 
i ochrony danych osobowych, 
prawno-gospodarczego czy po-
datkowego. Ponadto w tym ro-
ku nasz projekt czterokrotnie 
wsparł organizacyjnie inicja-
tywę „Klub Przedsiębiorczych 
Mam”. Z szerokiej oferty bez-
płatnych szkoleń w pierwszym 
półroczu br. skorzystało ponad 
300 osób.

Przedsiębiorczy Grodzisk od-
grywa też ważną rolę w akty-
wizacji i integracji środowiska 

małych i średnich przedsię-
biorstw poprzez organiza-
cję „Śniadań dla biznesu”. Te 
spotkania to inspirujące dys-
kusje, warsztaty oraz bezcenne 
kontakty typu B2B. Wydarzenie 
skierowane jest przede wszyst-
kim do przedsiębiorców z sek-
tora MŚP, prezentujących różne 
branże i prowadzących swoje 
firmy na terenie gminy Gro-
dzisk Mazowiecki.

Kontynuacja szkoleń planowa-
na jest jesienią. Oferta już wkrót-
ce będzie dostępna na stronie 
www.biznes.grodzisk.pl

Mamy nadzieję, że nasze 
spotkania nadal będą cieszy-
ły się dużym zainteresowa-
niem uczestników. Zapraszamy 
do udziału!

Grodzisk Mazowiecki 
wspiera 

przedsiębiorców

Śniadania dla biznesu

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

Gmina dobrze zarządzana

W czerwcu 2018 r. minęło 
10 lat od nawiązania 
partnerskiej współpracy 
Gminy Brwinów 
z Gminą Trzebiatów. 
Przypomniano o tym 
podczas uroczystego 
otwarcia promenady 
nadmorskiej w Mrzeżynie 
23 czerwca 2018 r.

Gminę  Brwinów 
i Trzebiatów połą-
czyła historia. Jed-
nostka wojskowa 

w Trzebiatowie kultywuje tra-
dycje 36 pułku piechoty Le-
gii Akademickiej, który w 1939 
roku na stałe wpisał się do pa-
mięci mieszkańców Brwinowa. 
W uroczystościach wrześnio-
wych obchodów Dni Brwi-
nowa uczestniczą żołnierze 3 
Batalionu Zmechanizowanego
Legii Akademickiej. 

To właśnie współpraca z jed-
nostką wojskową w Trzebiato-
wie zapoczątkowała współpracę 
dwóch samorządów: Gmi-
ny Brwinów i Gminy Trze-
biatów, które formalnie 

10-lecie współpracy 
z Trzebiatowem

Burmistrz Arkadiusz 
Kosiński odebrał 
wyróżnienie w kategorii 
„Samorząd dobrze 
zarządzany”.

Redakcja Magazynu Gospodar-
czego Fakty po raz trzeci wręczała 
statuetki „Firma Dobrze Zarzą-
dzana” dla najlepszych podmio-
tów gospodarczych i jednostek 
samorządu terytorialnego w Pol-
sce. Gmina Brwinów zdobyła wy-
różnienie w kategorii „Samorząd 
dobrze zarządzany”.

– Cieszymy się, że mamy moż-
liwość zaprezentować i docenić 
ludzi sukcesu, świadomych war-
tości swojej i swoich współpracow-
ników, mających wizję, umiejących 

kreować nowe rozwiązania oraz ko-
rzystających z doświadczeń innych, 
ale także mających duże wymagania 
wobec siebie. Tych, którzy wiedzą, 
jak powinien wyglądać dobrze pro-
wadzony biznes, dobrze zarządzana 
spółdzielnia czy jednostka samorzą-
du terytorialnego. Ludzi, którzy ma-
ją jasno wytyczony cel i wiedzą, jak 
go osiągnąć – podsumował Mariusz 
Gryżewski, redaktor naczelny Ma-
gazynu Gospodarczego Fakty. (PR)

stały się gminami partner-
skimi w czerwcu 2008 roku. 
W ramach współpracy co roku 
odbywa się wymiana młodzie-
ży. Gmina Brwinów przekaza-
ła 70 tys. zł na pomoc podczas 
powodzi w 2008 roku, która do-
tknęła gminę Trzebiatów, gdy 
wylała rzeka Rega.

Uroczyste obchody 10-lecia 
współpracy zbiegły się z otwar-
ciem nadmorskiej promenady 
w Mrzeżynie, w którym udział 
wzięli przedstawiciele brwi-
nowskiego samorządu na cze-
le z burmistrzem Arkadiuszem 

Kosińskim oraz przewodni-
czącym Rady Miejskiej Sławo-
mirem Rakowieckim, radni, 
a także grupa koła emerytów, 
którzy po raz kolejny chętnie 
pojechali do zaprzyjaźnione-
go Trzebiatowa.

Budowę promenady gmina 
Brwinów dofi nansowała kwo-
tą 100 tys. zł. Wypoczywający 
nad morzem mogą nie tylko 
spacerować w tym urokliwym 
miejscu, ale też dowiedzieć się 
wielu ciekawych rzeczy o gmi-
nie Brwinów. Wzdłuż promena-
dy stanęło 5 tablic pod hasłem 

„Poznaj Brwinów” opisujących 
m.in. walory inwestycyjne, part-
nerstwo gmin, osoby związa-
ne z Brwinowem oraz miejsca 
warte odwiedzenia w Brwino-
wie i okolicach.

– Mrzeżyno pięknieje na na-
szych oczach. A to dla nas po-
wód do dumy, kiedy słyszymy 
od turystów, że to nie jest to sa-
mo Mrzeżyno jakie opuszczali 
w poprzednim roku – powie-
dział Józef Domański, burmistrz 
Trzebiatowa. – Kiedy byłem 
w Mrzeżynie ostatni raz inwe-
stycja wyglądała zupełnie ina-
czej. Dzisiaj jestem pod wielkim 
wrażeniem efektu i pracy, któ-
ra została tutaj włożona – po-
wiedział Arkadiusz Kosiński, 
burmistrz Brwinowa. – Gmi-
ny partnerskie współpracu-
ją i pomagają sobie. Wspólnie 
z Radnymi gminy Brwinów po-
stanowiliśmy, że wspomożemy 
gminę Trzebiatów dofi nanso-
waniem w kwocie 100 tysięcy 
złotych. Bardzo się z tego cie-
szymy, a dzięki temu mamy swój 
udział w tej przepięknej inwe-
stycji – dodał. (PR)

Przewodnik rowerowy
Dzięki dotacji, jaką 
Stowarzyszenie Projekt 
Brwinów pozyskało od 
samorządu województwa 
mazowieckiego, został 
wydany przewodnik 
rowerowy „Brwinów i okolice”. 

Zainteresowani turystyką ro-
werową znajdą w przewodniku 
opisy pięciu tras oraz praktycz-
ne mapy ułatwiające podróżowa-
nie i zwiedzanie okolicy. Wyprawy 
szlakiem wojennych szpitali, re-
miz strażackich, pamięci Września 

1939 r., kościołów oraz willi i pa-
łaców mogą być doskonałym po-
mysłem na wakacje. Pierwsze 
30 osób, które zgłoszą się w so-
botę 7 lipca od godz. 8 do 20 na 
dyżurkę Straży Miejskiej, otrzy-
ma bezpłatny egzemplarz. (PR)
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Od 1 lipca wprowadzono 
nową ofertą pn. BILET MIEJSKI  

dla mieszkańców Pruszkowa 
 
 

 
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom podróżnych, od dnia 1 lipca br. 
wprowadziła nową ofertę przewozową pn. BILET 
MIEJSKI dla mieszkańców miasta Pruszkowa. Bilet ten 
uprawnia do jednorazowego przejazdu linią WKD w tzw. 
„strefie miejskiej“ obejmujacej przystanki osobowe 
Pruszków WKD, Tworki i Malichy. 
Bilet może nabyć mieszkaniec Pruszkowa, posiadający 
Pruszkowską Kartę Mieszkańca. 
 

Opłata za BILET MIEJSKI wynosi 2,00 zł.   
 

 
 
 

WKD zachęca mieszkańców Pruszkowa do korzystania                     
z powyższej oferty. 

Ogłoszenie

reklama

P R U S Z KÓ W
Centrum Hadlowo-
Rozrywkowe Nowa Stacja 
w Pruszkowie zapełnia 
listę najemców. W ostatnim 
czasie pojawiły się na niej 
trzy nowe marki. Tym razem 
to sklepy odzieżowe. 

O twarcie Nowej Sta-
cji w Pruszkowie 
zaplanowano na 
październik, za-

tem komercjalizacja obiektu 
powinna niebawem się zakoń-
czyć. Do listy najemców gale-
rii dołączyła spółka odzieżowa 
LPP, która w swoim portfolio 
ma pięć znanych marek: Re-
served, House, Cropp, Mohi-
to i Sinsay. 

Dziś wiadomo już, że w Nowej 
Stacji znajdziemy sklepy Rese-
rved, Reserved Kids oraz Sinsay. 
Największy, dwupoziomowy sa-
lon zajmie marka Reserved. Tu 
na powierzchni blisko 1 800 m 
kw będą dostępne ubrania dla 
kobiet i mężczyzn. W osobnym 
sklepie o powierzchni prawie 
400 m kw będzie sprzedawana 

kolekcja Reserved Kids. Ostat-
nia z marek Sinwsay będzie 
miała sklep o powierzchni 
500 m kw. 

– Pracujemy nad tym, aby 
Nowa Stacja była miejscem, 
gdzie można wszystko kupić 
i załatwić, a dodatkowo mi-
ło spędzić czas z rodziną czy 
przyjaciółmi. Sklepy Reserved, 
Reserved Kids oraz Sinsay, któ-
re u nas powstaną, będą miały 
w swoim asortymencie kolek-
cje dla różnych grup wiekowych 
i na różne okazje, dlatego każdy 
będzie mógł w nich znaleźć coś 
dla siebie – mówi Maciej Krze-
wiński COO i Członek Zarządu 
firmy ECC Real Estate, dewelo-
pera Nowej Stacji. [Red.]  

Trzech nowych najemców 
Nowej Stacji. Mamy listę

M
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

Pogoda nie dopisała, ale widzowie tak. 
Kino Letnie wystartowało!

K I N O
Pierwszy seans 
Pruszkowskiego Kina 
Letniego za nami.  
W sobotni wieczór w Parku 
Kościuszki widzowie 
„uzbrojeni” w koce  
i ciepłe bluzy obejrzeli 
hitowy „La La Land”.

K iepska pogoda nie 
odstraszyła prusz-
kowskich miłośni-
ków kina. Wygodne 

leżaki i krzesełka zapełniały się 
od godz. 21.00. Pół godziny póź-
niej na dużym ekranie rozpo-
częła się projekcja wielokrotnie 
nagradzanego „La La Land” z Ry-
anem Goslingiem i Emmą Sto-
ne w rolach głównych. – Fajny 
start, super, że kino pod chmur-
ką wraca do Pruszkowa, ale po-
goda mogłaby być odrobinę dla 
nas łaskawsza – mówiła nam po 
seansie Marta. – Z domu wycią-
gnęła mnie dziewczyna, sam bym 
się nie wybrał na musical, ale 
film zaskakująco dobry – przy-
znał w rozmowie z nami Paweł.

Kolejny seans Pruszkowskiego 
Kina Letniego już 14 lipca. Tym 
razem na ekranie w Parku Ko-
ściuszki zobaczymy film „Snow-
den” prezentujący losy byłego 
pracownika CIA i NSA Edwarda 
Snowdena, który ujawnił prasie 

ściśle tajne dokumenty, doprowa-
dzając do największego przecieku 
zastrzeżonych informacji w histo-
rii USA. Start seansu o godz. 21.30

Na filmowe wieczory w letniej 
atmosferze zapraszają Prezydent 
Pruszkowa Jan Starzyński oraz 

Grupa Wpr Media. Sponsor głów-
ny: Atrium Reduta, Partnerzy: 
UTH, Factory, Akademia Sztuki 
Piękna, Zapieksy Pruszkowskie, 
Galeria Style. Patroni medial-
ni: Gazeta WPR, WPR24.PL,  
Tel-Kab. [Red.]  
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA  
MIASTA PODKOWA LEŚNA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki 

ewidencyjne nr 190 i 191 z obrębu 0004  
położone w Mieście Podkowa Leśna

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miasta Podkowa Leśna uchwały Nr 328/XLVIII/2018  
z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki ewidencyjne  
nr 190 i 191 z obrębu 0004 położone w Mieście Podkowa Leśna.

Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzen-
nego przebiegają:
1) od północy: linią rozgraniczającą ul. Jeleniej;
2) od wschodu: zachodnią granicą działki ewidencyjnej nr 192 z obrębu 0004;
3) od południa: linią rozgraniczającą obszaru kolejowego;
4) od zachodu: wschodnią granicą działki ewidencyjnej nr 189 z obrębu 0004. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miej-
scowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Pod-
kowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna, w terminie do dnia  
30 lipca 2018 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnio-
skodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), podaję do publicz-
nej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko, obejmującej sporządzenie prognozy od-
działywania na środowisko dla potrzeb projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obejmującego działki ewidencyjne nr 190 i 191 z obrębu  
0004 położone w Mieście Podkowa Leśna.

Zgodnie z art. 54 ust. 2 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia 
możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środo-
wisko. Z uwagi na powyższe wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z doku-
mentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta Podkowa Leśna (Referat Infrastruktury 
Komunalnej i Zamówień Publicznych, pokój nr 16) w godzinach pracy Urzędu oraz  
wnieść wnioski. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej w siedzibie Urzędu 
Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna, ustnie do pro-
tokołu w siedzibie Urzędu Miasta Podkowa Leśna w Referacie Infrastruktury Komu-
nalnej i Zamówień Publicznych (pokój nr 16) oraz za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej na adres: urzadmiasta@podkowalesna.pl bez konieczności opatry-
wania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie do dnia 30 lipca  
2018 r. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę i adres wniosko-
dawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy. 
Wnioski złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem wła-
ściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Podkowa Leśna. 

Ogłoszenie

– Reserved, 
– Reserved Kids,
– Sinsay,
– Multikino,
– H&M,
– KFC,
– Jysk,
– Carrefour,

– CCC,
– RTV Euro AGD,
– Vision Express,
– Orange,
– Play,
– Fitness Zdrofit,
– Sala 

Zabaw Fikołki,

– Czas 
na Herbatę,

– Uczy i Bawi,
– TUI,
– Swiss,
– YES,
– Empik,
– Deichmann. 

W Nowej Stacji znajdziemy takie sklepy 
i punkty jak:

Prace na przejeździe kolejowym na 
pograniczu Pruszkowa i Parzniewa 
rozpoczęły się 23 czerwca i zgod-
nie z zapowiedziami miały zakoń-
czyć się w piątek, 6 lipca. Tego dnia 
na przeprawę miał wrócić ruch sa-
mochodowy i pieszy. Niestety, tak 
się nie stanie. Jak poinformowali nas 

kolejarze, prace, a co za tym idzie za-
mknięcie przeprawy, potrwają dłużej. 
– Wykonawca zgłosił potrzebę wy-
dłużenia zmian w organizacji ruchu  
i prac na przejeździe kolejowo-drogo-
wym w Parzniewie. Wykonawca de-
klaruje zakończenie prac na przejedzie  
w poniedziałek, 9 lipca, do końca dnia 

R E G I O N
– mówi nam Karol Jakubowski z biu-
ra prasowego PKP PLK. Przypomina-
my, że wyłączenie z ruchu tego szlaku 
oznacza, że w 60-tysięcznym Prusz-
kowie na drugą stronę torów można 
dostać się tylko w jeden sposób, korzy-
stając z wiaduktu w ciągu drogi woje-
wódzkiej 718. [Red.] 

Przejazd w Parzniewie 
zamknięty dłużej



OgłoszeniaZamów: 22 758 77 88
reklama@wprmedia.pl                

Pruszków
ul. Niecała 10/2

Piątek, 6 LIPCA 2018

ATRAKCYJNA  
PRACA NA LATO!
PRACUJ JAKO OPIEKUNKA
SENIORÓW W NIEMCZECH
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WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 94   |   TEL. 506 289 039

Organizujemy kursy języka 
niemieckiego w WARSZAWIE 

WYNAGRODZENIE NAWET

12.000 ZŁ W 2 MIESIĄCE*

WWW.PROMEDICA24.PL               /pm24RegionWarszawa 

11

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

PARTNER HANDLOWY

 ► Agencja Ochrony zatrudni 
do pracy na obiektach 
przemysłowych na 
terenie Pruszkowa, 
Konotopy, Błonia i Ożarowa 
Mazowieckiego. 
Telefon: 728-432-309 

 ► 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 - praca na lato. 
Wynagrodzenie do 12 000 
zł w 2 miesiące. Kurs języka 
niemieckiego od podstaw 
w Warszawie-bez kosztów! 
Tel.: 506-289-039 

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

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

Do pracy na budowie. Możliwe 
zakwaterowanie. Wysokie 
wynagrodzenie. Kontakt 
Przemysław: 662-102-871 

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

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

Zatrudnię 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

 ► NIEMIECKI, wszystkie 
poziomy, 604-262-308 

Nieruchomości – sprzedam

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

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 72m Piastów: 
601-751-183 tanio 

Nieruchomości – do wynajęcia

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

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

Auto-moto – kupię

 ► AUTO KAŻDE KUPIĘ 
603-903-405 

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

Sprzedam

 ► Likwidacja magazynu, 
antyki i inne. 
Tel.: 602-104-075, 696-785-204 

Usługi

 ► Anteny nowocześnie 
solidnie montaż serwis 
603-375 -875 

 ► Czyszczenie skórzanej 
tapicerki samochodowej, 
505-076-331 

 ► Docieplanie Budynków 
795-969-696 

 ► Domofony, 
603- 375-875 

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

Dam pracę

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

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

 ► PRACA W OCHRONIE. 
MIEJSCE CENTRUM 
HANDLOWE JANKI SKLEP 
ODZIEŻOWY. ETAT. PRACA 
W GODZINACH 12-21. 
TEL.: 668-914-732 

 ► PRACA W OCHRONIE. 
MIEJSCE CENTRA HANDLOWE 
W WARSZAWIE SKLEPY 
ODZIEŻOWE. ETAT. PRACA 
W GODZINACH 11-21. 
TEL.: 668-914-732 

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

 ► Hydraulik, 535-872-455 

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

 ► Studnie tel.: 601-231-836 

 ► 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 

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292Sprawdź nas!

POŻYCZKA

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

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

nawet do

6 000 zł

Do pracy na 
budowie. Możliwe 
zakwaterowanie. 

Wysokie 
wynagrodzenie. 

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

zmontujemy Ci
pracę

501 326 691

produkcja 
i montaż podzespołów
praca w Pruszkowie

nowe 
wyższe stawki

umowa o pracę tymczasową (cały etat)

dodatek za pracę w godzinach nocnych
premie miesięczne

praca pon. - pt. / system 3-zmianowy

1500 zł za polecenie pracownika

pakiet benefitów

opieka konsultanta Randstad

zadzwoń

wynagrodzenie 19 zł brutto za godzinę

Agencja zatrudnienia (nr lic. 47)

BURMISTRZ GMINY BRWINÓW
Informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brwinów 
przy ul. Grodziskiej 12 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy Brwinów – www.bip.brwinow.pl oraz na stronie internetowej 
www.brwinow.pl, zamieszczony został od dnia 6 lipca 2018 roku na 
okres 21 dni wykaz nieruchomości (działek ewidencyjnych) przezna-
czonych do sprzedaży. 

Wszelkie informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nierucho-
mościami (pok. 209) lub pod nr tel. 22 738 26 94 i w Referacie Planowa-
nia Przestrzennego (pok. 206) lub pod nr tel. 22 738 26 54.

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL



R E K L A M A
Piątek, 6 LIPCA 20181212

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 – Snowden
21.07.2018 – Złe mamuśki
28.07.2018 – Transcendencja
04.08.2018 – Iluzja 2
11.08.201811.08.2018 – Przełęcz ocalonych
18.08.2018 – 7 rzeczy, których nie wiecie o facetach
25.08.2018 – John Wick 2
01.09.2018 – Nerve

PARTNERZYORGANIZATOR WSPÓŁORGANIZATOR SPONSOR GŁÓWNY


