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P R U S Z KÓ W
63 dni – tyle czasu będzie miał 
wykonawca przebudowy ciągu 
ulic Komorowskiej i Pruszkowskiej 
na wykonanie wszystkich robót 
drogowych w tym budowy rond. 
Czy termin jest realny?

K ilka dni temu pruszkowskie 
starostwo powiatowe ogłosi-
ło przetarg na kompleksową 
przebudowę ciągu ulic Ko-

morowskiej (od skrzyżowania z Pogod-
ną) i Pruszkowskiej (do ul. Rekreacyjnej 
w Granicy). To ważna informacja dla kie-
rowców, bowiem z tego połączenia dro-
gowego korzystają nie tylko mieszkańcy 
Pruszkowa i gminy Michałowice. Tędy 

przemieszcza się również wiele osób ze 
m.in. ze Strzeniówki (gm. Nadarzyn).

W ramach prac przebudowana zo-
stanie nawierzchnia drogi. Wzdłuż 
całego ciągu pojawi się chodnik. To jed-
nak nie wszystko. Nowością jest plano-
wana budowa rond: jednego u zbiegu 
ulic Komorowskiej i Pogodnej i drugie-
go na krzyżówce Pruszkowskiej i Re-
kreacyjnej. Dodatkowo w ramach prac 
zostanie wykonane włączenie ul. Tar-
gowej do ul. Pogodnej. 

Na wykonanie wszystkich robót wy-
konawca będzie miał zaledwie 63 dni. 
A na mieszkańców i kierowców cze-
kają spore utrudnienia. 
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Wiemy już jak będzie wyglądała 
tymczasowa organizacja ruchu, 
która ma obowiązywać w czasie 
prac budowlanych. Roboty będą 
prowadzone etapami, co zapewne 
nieco uspokoi kierowców. Więk-
szość prac będzie wykonywana 
pod ruchem, ale nie obędzie się 
bez całkowitych zamknięć. – Cał-

kowite zamknięcie przewidywa-
ne jest dla etapu budowy ronda 
na skrzyżowaniu ulic Pogodnej 
i Komorowskiej oraz dla budowy 
odcinka ul Komorowskiej pomię-
dzy ul. Pogodną i Gordziałkow-
skiego. Podczas budowy ronda 
przewidziano poprowadzenie 

objazdu ulicami Prusa, al. Armii 
Krajowej, ulicą Lipową i Polną, 
na której na czas objazdu pomię-
dzy ulicami Pogodną i Gordział-
kowskiego zmieniona zostanie 
organizacja ruchu na dwukie-
runkową – czytamy w doku-
mentacji projektowej. 

Wprowadzenia ruchu dwukie-
runkowego na czas budowy ronda 
należy podziewać się również na 

odcinku ul. Komorowskiej pomię-
dzy ulicami Pogodną i Ceramicz-
ną. To oznacza spore utrudnienia 
zwłaszcza w dni targowe. 

Kolejne odcinki będą remonto-
wane pod ruchem. A na czas prac 
ruch będzie odbywał się waha-
dłowo. Roboty mają postępować 
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Równo miesiąc został nam do zmiany czasu na 
zimowy. Już 28 października śpimy godzinę dłużej!

Ekspresowy remont 
Komorowskiej i Pruszkowskiej

sukcesywnie od strony Pruszkowa 
w kierunku gminy Michałowice. 

Dla wszystkich rowerzystów, 
którzy liczyli na to, że przy prze-
budowie wspomnianego ciągu 
drogowego zyskają tu wygod-
ną ścieżkę rowerową nie mamy 
dobrych informacji. Ścieżka ow-
szem zostanie wybudowana, ale 
we fragmentach. Pierwszy pojawi 
się na odcinku ul. Komorowskiej 
od Pogodnej do ul. Gordział-
kowskiego, drugi poprowadzi od 
ronda przy ul. Brzozowej i popro-
wadzi wzdłuż drogi aż do ronda 
przy Rekreacyjnej.

Kiedy możemy spodziewać się 
rozpoczęcia prac na Komorow-
skiej i Pruszkowskiej? Termin 
składania ofert w przetargu upły-
wa już 5 października. Jeśli uda się 
wybrać wykonawcę już w pierw-
szym podejściu to roboty powinny 
wystartować na przełomie paź-
dziernika i listopada. Jeśli pogo-
da będzie dla drogowców łaskawa 
to jest szansa, że prace zakończą 
się na przełomie roku, a kierowcy 
dostaną tym samym „noworocz-
ny prezent” w postaci wyremon-
towanej drogi. [AZ]

Podczas budowy ronda przewidziano 
poprowadzenie objazdu ulicami Prusa, 
al. Armii Krajowej, ulicą Lipową i Polną, 
na której na czas objazdu pomiędzy 
ulicami Pogodną i Gordziałkowskiego 
zmieniona zostanie organizacja ruchu 
na dwukierunkową
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Równo miesiąc został nam do zmiany czasu na 
zimowy. Już 28 października śpimy godzinę dłużej!

Już za kilka dni w pomieszczeniach będzie montowane wyposażenie nie tylko meblarskie, ale 
także elektroniczne. Na 2400 m2 powierzchni użytkowej mieścić się będzie Centrum Seniora 
i nowoczesna Biblioteka. Otwarcie już 6 października, zapraszamy! Tomasz Krupski, wiceburmistrz 
Grodziska o przygotowaniach do otwarcia Mediateki 
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Pociągi wróciły... ale entuzjazmu brak
Dwa światy. Remont 
i działający skrawek 
peronu w Pruszkowie. 
Budowa trwa. Tylko, 
że po lewej pracown-
icy w kamizelkach
i kaskach ochron-
nych... a pasażerowie? 
Bezpieczeństwo na 
pierwszym miejscu.

Pruszkowski absurd. 
Brak szlabanu 
przed torami. Za 
to są dwa, pierwszy 
na zejściu ze stacji 
oraz drugi, metr 
dalej. Chcesz iść 
w stronę centrum? 
Nic z tego! Musisz 
odczekać swoje. 
Bareja by się uśmiał.

Robota pali 
się w rękach.
Jak widać łopata 
posiada różne 
zastosowanie,
nie służy tylko 
do kopania.

Nie przechodźcie 
przez tory 
w Pruszkowie 
gdy zamknięte 
są szlabany. SOK 
na posterunku!

Droga do stacji 
PKP w Brwinowie, 
usłana rowerami. 
PKP pomyślało 
o "stojakach" 
na rowery. 

KO L E J
24 września pociągi znów 
zaczęły jeździć na odcinku 
od Grodziska Mazowieckiego 
do Warszawy Włochy. Jednak 
wśród pasażerów słychać 
więcej głosów niezadowolenia 
niż aprobaty. Stacje 
i przystanki pozostawiają 
wiele do życzenia. 
Gołym okiem widać, że 
przygotowania do otwarcia 
linii 447 były chaotyczne 
i na ostatnią chwilę. 

P KP Polskie Linie Kole-
jowe 21 września przed 
południem ogłosiły, że 
otwarte zostaną wszyst-

kie stacje i przystanki, które z po-
wodu remontu były wyłączone 

z użytkowania. Wtedy też dowie-
dzieliśmy się, że pociągi będą za-
trzymywać się także w Pruszkowie. 
Rzecz w tym, że ruch rozpoczął się 
trzy dni później, 24 września. Na 
szybko trzeba było przygotować 
rozkłady jazdy. Jednak jest jedno 
„ale”. Rozkłady powinny być goto-
we przynajmniej 21 dni przed ich 
wprowadzeniem. Tym samym spół-
ka PKP PLK nie dotrzymała tego ter-
minu dla stacji Pruszków. Petycje 
skierowaną do Urzędu Transportu 
Kolejowego o nałożenie kary na ko-
lejarzy wystosowało stowarzysze-
nie Kolejowa Linia Łódzka.

PKP PLK twierdzi, że tymczaso-
we dojścia do stacji i przystanków są 
bezpieczne oraz komfortowe. Inne-
go zdania są pasażerowie. Komenta-
rze na portalach społecznościowych 

nie pozostawiają suchej nitki na 
spółce kolejowej odpowiedzialnej 
za remont. Najwięcej narzekań do-
tyczy braku punktualności pocią-
gów. Wiele osób chciałoby też aby 
zastępcza komunikacja autobuso-
wa pozostała, bo zwyczajnie lepiej 
się sprawdzała niż obecnie kursu-
jące pociągi. – Czy nie można było 
zrobić tego remontu w cywilizowa-
ny sposób, tzn. zrobić wszystko jak 
się należy wtedy ew. pomyśleć o zli-
kwidowaniu linii zastępczych. Pa-
trząc na to wszystko dalej twierdze, 
iż autobus do Warszawy powinien 
pozostać. Komunikacja autobusowa 
zdała egzamin i powinna pozostać 
na stałe – pisze na Facebooku Adam. 

Resztę ciekawych „kwiatków” 
przedstawiamy Wam na zdjęciach 
po prawej stronie. [SD] 
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Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie 
prowadzi poszukiwania 14-letniej Wikto-
rii Trojanowskiej, która 14 września 2018 
roku opuściła miejsce zamieszkania i do tej 
pory nie wróciła. Nieletnia ubrana była w 
czarne dżinsy typu rurki, niebieski pod-
koszulek do pasa i czarną zasuwaną blu-
zę z kapturem. Miała przy sobie niebieski 

plecak. Wiktoria Trojanowska ma około 168 
cm wzrostu, waży około 65 kg, oczy szare, 
włosy długie w kolorze naturalnego blon-
du. Osoby, które widziały nieletnią lub mają 
wiedzę na temat miejsca pobytu, proszone 
są o kontakt z Komendą Powiatową Policji 
w Sochaczewie, ul. Warszawska 23, tel. 46 
863 72 22 lub 46 863 72 04. [INF. PRAS.] 

R E G I O N

Zaginęła 14-letnia 
Wiktoria Trojanowska
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Zginęła tam rowerzystka. 
Czy jest szansa na modernizację przejścia?

M I C H A Ł O W I C E
W Al. Jerozolimskich na 
wysokości Michałowic 
pod koniec lipca doszło 
do tragedii. Potrącona 
na przejściu dla pieszych 
rowerzystka zmarła po 
kilku dniach spędzonych 
w szpitalu. Pojawiły się 
pytania o bezpieczeństwo. 
Już wcześniej twierdzono, że 
to tylko kwestia czasu kiedy 
w tym miejscu wydarzy się 
tragedia. Czy jest szansa 
na modernizację przejścia?

C zwartek 26 lipca, ciepły 
poranek. Jest przed 
godziną 7.00, promie-
nie słoneczne dobrze 

dają o sobie znać. Nagle w Al. Je-
rozolimskich na wysokości Mi-
chałowic słychać huk. 32-letnia 
rowerzystka zostaje potrącona 
przez osobowego seata. W cięż-
kim stanie trafi a do warszawskie-
go szpitala na Banacha.

Niestety kilka dni później do-
wiedzieliśmy się, że kobieta nie 

przeżyła. – Rowerzystka zmarła 
po kilku dniach w szpitalu – po-
twierdziła mł. asp. Marta Sło-
mińska z Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie.

Wielokrotnie pisaliśmy o koli-
zjach, które zdarzały się jeszcze 
przed przejściem dla pieszych 
w Al. Jerozolimskich. Można rzec, 
że to standardowy model. Kie-
rowca hamuje przed zebrą, ale 
jadący za nim pojazd (lub nawet 
trzeci, czy czwarty) wjeżdża mu 
w tył, bo najczęściej kierujący się 
zagapił. Pojawiały się znaczące 
sygnały, że to niebezpieczne 
miejsce, ale nigdy do tragedii 
tutaj nie doszło. Ponadto poli-
cja nie odnotowała wzmożonej 
liczby wypadków, czy nawet koli-
zji. Bo w przypadkach kolizji kie-
rowcy woleli dogadać się między 
sobą. – Od początku 2016 r. do 
teraz doszło w tym miejscu do 
dziesięciu zdarzeń, ośmiu koli-
zji i dwóch wypadków – wylicza 
mł. asp. Marta Słomińska.

Drogą w tym miejscu zarzą-
dza Mazowiecki Zarząd Dróg 

Wojewódzkich, jednak blisko są 
też wjazd i zjazd z trasy szybkie-
go ruchu S2. Dlatego też pytania 
trafi ły w dwa miejsca, do MZDW 
i Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad. Zasygnalizo-
waliśmy to też GDDKiA, ale być 
może w porozumieniu z zarządcą 
mogliby poprawić bezpieczeństwo 

w tym miejscu. Odpowiedź nie by-
ła jednak zaskakująca. – Wskazane 
przejście dla pieszych znajduje się 
poza terenem zarządzanym przez 
GDDKiA, jest to teren MZDW – 
stwierdziła krótko Małgorzata 
Tarnowska z GDDKiA.

Zatem postanowiliśmy spytać 
zarządcę drogi wojewódzkiej nr 

719 (m.in. Al. Jerozolimskie) cze-
mu zdecydowano się o wykona-
niu przejścia dla pieszych w tym 
miejscu? – Przejście zostało wy-
konane na wniosek okolicznych 
mieszkańców. Aby zwiększyć 
bezpieczeństwo pieszych użyt-
kowników drogi przejście zosta-
ło doświetlone. Oznakowanie 

przejścia jest prawidłowe – od-
powiada Monika Burdon, rzecz-
nik prasowy MZDW.

Ale, czy są szanse na mo-
dernizację? Przykład: budowę 
kładki. – Nie jest planowana 
modernizacja tego przejścia. 
W odległości 200 m zlokalizo-
wane jest przejście z sygnali-
zacją świetlną. Niewielki ruch 
pieszych, jaki występuje w tym 
miejscu nie uzasadnia budowy 
kładki dla pieszych. Z informa-
cji policji wynika, że przyczyną 
wypadku było nie zachowanie 
ostrożności przez rowerzystkę. 
Tylko zastosowanie się do obo-
wiązujących przepisów ruchu 
zarówno ze strony kierowców 
jak i pieszych czy rowerzystów 
pozwoli w przyszłości uniknąć 
podobnych zdarzeń – wyjaśnia 
Monika Burdon.

Tylko pozostaje być bardzo 
ostrożnym. Uważajcie przechodząc 
przez Al. Jerozolimskie na wyso-
kości ul. Ogrodowej w Michałowi-
cach. Życie jest więcej warte niż 
nawet kilka minut pośpiechu. [SD] 
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Ogłoszenie

OgłoszenieKiedy parking  
na Waryńskiego?

P R U S Z KÓ W
Wydawało się, że  
z zakończeniem budowy 
parkingu park&ride 
przy ul. Waryńskiego  
w Pruszkowie spieszyć się 
nie trzeba, bo pociągi będą 
na razie omijać nieczynną 
pruszkowską stację. Peron 
jednak udało się uruchomić, 
powraca więc pytanie  
– kiedy parking?

J ak wygląda stacja PKP 
w Pruszkowie, każdy wi-
dzi... Niemniej pociągi kur-
sują, a pasażerowie powoli 

przyzwyczajają się do powrotu 
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do transportu szynowego. Część 
z nich prawdopodobnie powró-
ci do nawyku pozostawiania auta 
w pobliżu pruszkowskiego dworca 
PKP i kontynuowania podróży po-
ciągiem. Tylko, że z miejscem do 
parkowania nadal jest spory kłopot.

Sytuacja ma się zmienić po od-
daniu do użytku dwóch nowych 
parkingów park&ride w tej części 
miasta. Jeden z nich, ten który 
powstaje przy ul. Waryńskiego, 
miał być gotowy we wrześniu. 
Prac nie przyspieszano, bo po-
ciągi miały wrócić do Pruszkowa 
dopiero 20 października. Stało 
się jednak inaczej, a parking nie 
jest jeszcze gotowy...

Kiedy będzie? – Termin ma-
my do końca września i zostanie 
on utrzymany. W październiku 
wszystko powinno być gotowe 
i parking przy ul. Waryńskiego 
zostanie oddany do użytku – mó-
wi Andrzej Kurzela, wiceprezy-
dent Pruszkowa.

Na park&ride po północnej 
stronie torów PKP znajdzie się 
110 miejsc parkingowych w tym 
pięć dla osób niepełnosprawnych 
oraz stojaki rowerowe na 100 ro-
werów. Obok stanęła już zatoka 
autobusowa i wiata przystankowa.

Pozostawienie auta na parkin-
gu przy Waryńskiego będzie cał-
kowicie darmowe. [EL]
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Do grona najemców nowo powsta-
jącej galerii handlowej, mieszczącej 
się w Pruszkowie, dołączyły kolej-
ne fi rmy. Tym razem to dobrze zna-
ne marki odzieżowe – Top Secret 
i Carry. – Top Secret jest jedną z naj-
lepiej rozpoznawalnych polskich 
marek, oferujących kolekcje ubrań 

i dodatków o charakterze codzien-
nym sportowym jak i bardziej for-
malnym – czytamy na Facebooku 
„Nowa Stacja”. W Nowej Stacji bę-
dzie można znaleźć m.in. takie marki 
jak Carrefour, Rossmann, RTV EURO 
AGD, Jysk, Home&You, H&M, CCC, 
Deichmann, Reserved, Reserved 

P R U S Z K Ó W
Kids, Carry, Sinsay, Martes Sport, 
4F, KiK, Empik, Świat Książki, Uczy 
i bawi, Vision Express, Paris Opti-
que, SWISS, Time Trend, Yes, Ziaja, 
Czas na herbatę, , Olimp, Pizza Hut 
Express, KFC, Itaka, Rainbow Tours, 
TUI, Plus, Orange, Multikino, Fitness 
Zdrofit, Sala Zabaw Fikołki. [SD] 

Top Secret  i Carry  
w Nowej Stacji

Bilet metropolitalny 
już wkrótce

P R U S Z KÓ W
Dość niespodziewana 
decyzja o wcześniejszym 
niż planowano powrocie 
pociągów do Pruszkowa 
prowokuje kolejne 
pytanie. Kiedy mieszkańcy 
skorzystają z biletu 
metropolitalnego?

O d poniedziałku, 
24 września, pociągi 
Kolei Mazowieckich 
i Szybkiej Kolei Miej-

skiej powróciły na remontowany 
szlak 447. Także do Pruszkowa, 
choć miało to nastąpić dopiero 
za miesiąc. Pasażerowie dopy-
tują więc kiedy i na jakich wa-
runkach będą mogli skorzystać 
z oferty biletu metropolitalnego.

Władze miasta już jakiś czas 
temu zapowiedziały, że do te-
go programu ZTM dołączą, ale 
dopiero po przywróceniu ru-
chu kolejowego na linii pod-
miejskiej i uruchomieniu stacji 
w Pruszkowie. Oba warunki zo-
stały spełnione. Kiedy więc bilet 
metropolitalny dla Pruszkowa? 

– Prowadzimy rozmowy z ZTM. 
Mam nadzieję, że z tej oferty 
mieszkańcy Pruszkowa skorzy-
stają od 1 października – mówi 
Andrzej Kurzela, wiceprezy-
dent Pruszkowa.

Do przejazdów w ramach bi-
letu metropolitalnego dopła-
cają samorządy. Pruszkowski 

zdecydował się skorzystać z dru-
giego z trzech możliwych progów 
tego dofi nansowania. Posiadacze 
Pruszkowskiej Karty Mieszkańca 
za bilet 30-dniowy w 1 i 2 stre-
fie zapłacą 150 zł, za 30-dnio-
wy w drugiej streftie 82 zł, za 
90-dniowy w 1 i 2 strefi e 390 zł, za 
90-dniowy w 2 strefi e 237 zł. [EL] 

Reklama
w pakiecie WYBORY 2018

Atrakcyjne ceny

Szeroki zasięg 

Skuteczna kampania

200 punktów dystrybucyjnych

Zadzwoń i dowiedz się więcej

Jolanta Ratkowska 882 062 932
Katarzyna Szulc-Ganowska 881 918 888

Reklama

Od poniedziałku pojedziemy 
bez dowodu i OC
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ze zmianą dotyczącą zatrzymy-
wania i zwrotu tych dokumen-
tów. Do tej pory dokument był 
zatrzymywany fi zycznie. Od dnia 
1 października 2018r. w przypad-
ku, gdy pojazd nie spełnia wyma-
gań ochrony środowiska, zagraża 
bezpieczeństwu lub porządko-
wi ruchu drogowego uprawnio-
ny organ odnotuje zatrzymanie 
dokumentu w systemie infor-
matycznym. Informacja o za-
trzymaniu ma być przekazana 

do Centralnej Ewidencji Pojaz-
dów, a kierujący otrzyma, jak do-
tychczas, pokwitowanie.

Przepisy nie dotyczą prawa 
jazdy i dowodu osobistego. Kie-
rowca nadal musi mieć je przy 
sobie. Może również spotkać się 
z pytaniem, kto aktualnie prze-
chowuje dowód rejestracyjny 
pojazdu (wystarczy wiedzieć, że 
dokument w tej chwili znajduje 
się np. w siedzibie fi rmy, w do-
mu itp.). [INF. PRAS.]

Ile zarabia wójt, ile 
burmistrz, a ile prezydent?
W Y B O R Y

Sprawdzamy na jaką 
miesięczną wypłatę mogą 
liczyć samorządowcy 
zajmujący najwyższe 
stanowiska w gminach. 
Mimo że w kwietniu 
wyznaczono nowe, niższe 
limity wynagrodzeń to 
i tak trudno narzekać 
na ich wysokość.

Do wyborów samo-
rządowych pozo-
stał już niespełna 
miesiąc, a kampania 

z dnia na dzień coraz bardziej 
rozkręca się. Oprócz górnolot-
nych idei są też te przyziemne, 
jak wynagrodzenie. Stanowiska 
wójta, burmistrza lub prezyden-
ta są dobrze płatne. Sprawdza-
my więc jak oblicza się pensję 
dla samorządowców, w końcu jej 
wysokość nie bierze się z powie-
trza. Warto zatem wiedzieć czy 
jako społeczeństwo dobrze wy-
dajemy nasze pieniądze.

„Pracodawcą” wójta, burmi-
strza i prezydenta jest urząd 
gminy. O wysokości wynagro-
dzenia decyduje rada gminy 
w drodze uchwały. Zapisane 
są w niej wszystkie składowe 
pensji danego włodarza, czyli 
wysokość wynagrodzenia za-
sadniczego oraz poszczególne 
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dodatki (specjalny, funkcyjny, 
za wieloletnią pracę). Ponad-
to zgodnie z art. 37 ust. 3 mak-
symalne wynagrodzenie nie 
może przekroczyć siedmio-
krotnej wartości kwoty bazo-
wej, ta zgodnie z ustawą wynosi 
dokładnie 1 789,42 zł. Oznacza, 
że maksymalnie włodarz otrzy-
ma 12 525,94 brutto zł.

I to nie koniec dodatków. 
Bo włodarzom przysługuje 
jeszcze dodatek specjalny. Dla 
pracowników samorządo-
wych dodatek ten przysługuje 

w kwocie wynoszącej co najmniej 
20 proc. i nie przekraczającej 
40 proc. łącznego wynagrodze-
nia zasadniczego i funkcyjnego. 
Wyjątkiem jest Warszawa i mia-
sta powyżej 300 tys. mieszkań-
ców, tutaj dodatek może wynieść 
maksymalnie nawet 50 proc. Po-
nadto istnieje jeszcze coś takie-
go jak dodatek za wieloletnią 
pracę, przysługuje on po pię-
ciu latach sprawowania władzy 
na stanowisku. Za każdy rok li-
czy się 1 proc., aż do momentu 
osiągnięcia 20 proc. [SD]

„Widełki” zasadniczego wynagrodzenia:
Prezydent miasta powyżej 300 tys. mieszkańców/do 300 tys. miesz-
kańców – od 4,8 do 6,2 tys. zł

Wójt, burmistrz
powyżej 100 tys. mieszkańców – od 4,8 do 6,2 tys. zł
powyżej 15 tys., ale do 100 tys. mieszkańców – od 4,5 do 6 tys. zł
do 15 tys. mieszkańców – od 4,2 zł do 5,9 tys. zł

Wysokość dodatków funkcyjnych:
Prezydent miasta
powyżej 300 tys. mieszkańców – do 2,5 tys. zł
do 300 tys. mieszkańców – do 2,1 tys. zł

Wójt, burmistrz
powyżej 100 tys. mieszkańców – do 2,1 tys. zł
powyżej 15 tys., ale do 100 tys. mieszkańców – do 2,1 tys. zł
do 15 tys. mieszkańców – do 1,9 tys. zł

R E G I O N
Od 1 października 
kierowcy nie będą 
musieli wozić ze sobą 
dowodu rejestracyjnego 
pojazdu i polisy OC. 
Wchodzi w życie 
zapowiadana od miesięcy 
zmiana przepisów.

J uż od najbliższego po-
niedziałku podróż sa-
mochodem bez dowodu 
rejestracyjnego i potwier-

dzenia posiadania polisy OC nie 
będzie karana mandatem. Nie bę-
dzie więc potrzeby, by się mar-
twić, jeśli wyjedziemy z domu 
i nagle okaże się, że dokumen-
ty auta zostawiliśmy w domu. 
Na odejście od karania za brak 
dowodu rejestracyjnego przy 
kontroli drogowej pozwala przy-
gotowana przez Ministerstwo 
Cyfryzacji nowelizacja ustawy 
o ruchu drogowym.

Kierowcy nie muszą wozić 
wspomnianych dokumentów, 
bo dane pojazdu i informacje 
o zawartej polisie gromadzone 
są w CEPiK-u (Centralna Ewi-
dencja Pojazdów i Kierowców). 
Uprawnione służby (np. poli-
cja, straż miejska, czy Inspekcja 
Transportu Drogowego) podczas 
kontroli sprawdzą dane w jednej 
z baz CEPiK, a dokładniej w Cen-
tralnej Ewidencji Pojazdów.

Zniesienie obowiązku posia-
dania przy sobie dowodu reje-
stracyjnego wiąże się również 
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Przestronne mieszkania, zieleń i przyja-
zna okolica zachęcająca do aktywnego 
wypoczynku. To główne zalety Inwestycji 
Enclave, zlokalizowanej w centrum Prusz-
kowa, przy ulicy Bolesława Prusa 45. De-
weloper Bouygues Immobilier Polska za-
prasza na Dni Otwarte, które odbędą się 
już w najbliższy weekend, 29 i 30 wrześ- 
nia, w pobliskim biurze sprzedaży. Do-
radcy Klienta odpowiedzą na Państwa 
pytania, pomogą wybrać odpowiedni lo- 
kal i zachęcą do skosztowania francu-
skiego poczęstunku.

Już 50% mieszkań w pierwszym etapie zna-
lazło swoich nabywców! Skąd taki wynik? 
Enclave  to przede wszystkim wymarzone 
miejsce dla rodziny, która chce wspólnie 

spędzać wolne chwile  oraz ceni aktywność fi-
zyczną. Komfortowe, 3- i 4-pokojowe lokale do-
skonale sprawdzą się, kiedy potrzebujesz więcej 
przestrzeni dla siebie i najbliższych. 

Naprawdę razem
Na terenie inwestycji nie zabraknie licznych 
atrakcji dla dzieci i dorosłych. Będą to mię-
dzy innymi:
• nowoczesny plac zabaw położony na dzie-

dzińcu jednego z budynków, 
• wielofunkcyjne boisko, które przez cały rok 

będzie uprzyjemniać czas,

• specjalna górka saneczkowa, idealna na zi-
mowe zabawy, 

• kameralny pokój kinowy, w którym miesz-
kańcy, ich goście i sąsiedzi będą mogli wspól-
nie oglądać filmy w większym formacie. 

Mieszkanie na lata
Osiedle ma kameralny charakter i składa się z 5 
budynków. Jego budowę podzielono na dwa eta-
py: 151 i 126 mieszkań. 3-piętrowe budynki zapro-
jektowano w ponadczasowej, minimalistycznej 
stylistyce. Lokale mają powierzchnię od 27 m² 
do 100 m². Wszystkie posiadają przestronne 

Osiedle Enclave – dla rodziny  
i miłośników aktywnego wypoczynku

i głębokie balkony bądź ogródki oraz duże, wy-
sokie okna, które doskonale doświetlają wnętrza. 
Przyszli mieszkańcy będą mogli także korzystać 
z podziemnej hali garażowej oraz naziemnych 
miejsc parkingowych. Teren osiedla będzie ogro-
dzony i monitorowany. 

Zieleń, harmonia  
i szybki dojazd do stolicy 
Bliższa i dalsza okolica osiedla charakteryzuje 
się kameralną, niską zabudową. Wypełniona 
jest zielenią, która zapewnia bliskość natury. 
Duże znaczenie ma także wygodny dostęp do 

sklepów, licznych obiektów sportowych, a także 
placówek edukacyjnych (przedszkoli i szkół). 
Duże znaczenie ma także dobra komunika-
cja. Dotarcie Alejami Jerozolimskimi do biz-
nesowych części Warszawy zajmie około 30 
minut. Drogami ekspresowymi S2 i S8 moż-
na równie szybko dojechać do wielu dzielnic 
miasta. Alternatywę dla samochodu stanowią 
połączenia kolejowe. 

Spiesz się – pozostała  
połowa lokali!
Już w ten weekend, w trakcie Dni Otwartych, 
doradcy Klienta Bouygues Immobilier Polska 
są do Państwa dyspozycji w sobotę i niedzielę, 
w godzinach 10:00-18:00.

Biuro sprzedaży w pobliżu osiedla:
ul. Bolesława Prusa 35, lok. 11.
05-800 Pruszków
Tel.: +48 510 139 877
E-mail: recepcjatelier@bi-polska.pl
www.bi-polska.pl
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Soliści, Chór i Orkiestra
PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego

Reżyseria: Zbigniew Kułagowski
Pod dyrekcją Jacka Bonieckiego

Przygotowanie chóru: Mirosław Ziomek
Przygotowanie baletu: Wioletta Milczuk

Premiera 7 GRUDNIA

P O L S K I E
W E D Ł U G  L U C J A N A  R Y D L A

Rekalma

Już 7 października o godz. 14.00 
w hali przy ul. Szkolnej 2 w Raszynie 
rozpocznie się impreza – Zaprasza-
my wszystkich bez wyjątku na kon-
cert „Gramy dla Kacpra”, atrakcje to 
koncerty zespołów znanych ze sceny 
muzycznej i nie tylko – zachęcają orga-
nizatorzy. Kogo zobaczymy na scenie? 

Lista artystów jest całkiem pokaźna: 
E-maill Zespół, Cliver, Isabella, MAR-
KUS P, Claudi, Sonar, InVox, B-QLL, 
Zespół The Lovers, Enjoy, DBOMB, 
Tarzan Boy, Dagmara, Formacja M-
-Power. Nie zabraknie też animato-
rów, malowania buziek, mobilnego 
planetarium czy pokazów iluzjonisty. 

R A S Z Y N
Łasuchy będą mogły skosztować waty 
cukrowej, a na dzieci będą czekały ko-
lorowe dmuchańce. – Oczywiście od-
będą się również licytacje wspaniałych 
przedmiotów spotykanych i tych nie 
spotykanych na rynku. Również zapro-
szenia na telewizyjne programy „na ży-
wo” – podkreślają organizatorzy. [AZ] 

Zagrają dla Kacpra. 
Tym razem w Raszynie

Przygotowania 
do otwarcia Mediateki

G R O D Z I S K  M A Z . 
Dobiega końca budowa 
Centrum Seniora i 
nowoczesnej biblioteki przy 
ul. Bartniaka w Grodzisku 
Mazowieckim. Uroczyste 
otwarcie obiektu odbędzie 
się 6 października.

T o jedna z najważniej
szych grodziskich in-
westycji kulturalnych. 
Pierwszą łopatę na 

placu budowy wbito w lipcu 
ubiegłego roku. Budynek będzie 
służył jako centrum integra-
cji społecznej ze szczególnym 
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uwzględnieniem potrzeb senio-
rów. Znajdzie się tam też nowo-
czesna strefa usług bibliotecznych, 
czyli właśnie mediateka.

Dziś efekt prac można już podzi-
wiać na własne oczy, choć pozosta-
ły jeszcze prace wykończeniowe, 
a teren wokół obiektu wyma-
ga uporządkowania. Postępami 
w przygotowaniach do otwarcia 
pochwalił się w mediach społecz-
nościowych Tomasz Krupski, wi-
ceburmistrz Grodziska. – Już za 
kilka dni w pomieszczeniach bę-
dzie montowane wyposażenie nie 
tylko meblarskie, ale także elektro-
niczne. Na 2400 m kw powierzchni 

użytkowej mieścić się będzie Cen-
trum Seniora i nowoczesna Biblio-
teka. Otwarcie już 6 października, 
zapraszamy! – zaznaczył.

W obiekcie przy Bartniaka 
znajdą się m.in. strefa gastro-
nomiczna, strefy ruchu i relaksu, 
sala gimnastyczna, telewizyjna, 
szatnie i toalety. Na piętrze ulo-
kowano ciche pomieszczenia i ga-
binety lekarskie, czytelnię i salę 
spotkań. W części bibliotecznej 
wyznaczono trzy strefy: dla dzieci 
(boks przedszkolny, strefa dzie-
ci do 8 lat, strefa dzieci do 12 lat), 
youmedia (12-24 lata), bibliote-
kę z czytelnią dla dorosłych. [EL]

R A S Z Y N
27 września odbyło 
się oficjalne otwarcie 
Centrum Sportu 
Raszyn. Mieszkańcy 
mogą już korzystać 
z nowego przybytku. 

T o jedna z prioryte-
towych inwestycji 
w Raszynie. Obiekt 
przy ul. Sportowej 

30 pochłonął 18 mln zł. Znajdu-
ją się w nim sale do podnoszenia 
ciężarów, trenowania boksu (z 
pełnowymiarowym ringiem bok-
serskim), halowe boisko z moż-
liwością podziału na trzy części, 
pokój do odnowy biologicznej, 
a także szatnie, pokoje dla tre-
nerów, sędziów, części biurowe. 
Dodatkowo piętro ma zostać wy-
korzystane komercyjnie. 

– Mamy wspaniałych spor-
towców. To oni będą naszą 
chlubą i naszym szczęściem. 
Dla nich między innymi wy-
budowaliśmy ten obiekt, żeby 
mogli rozwijać swoje umiejęt-
ności i talenty – mówił podczas 
wystąpienia Andrzej Zaręba, 
wójt Raszyna.

W czasie otwarcia obecny 
był też wojewoda mazowiec-
ki, który odczytał pismo od 
premiera rady ministrów Ma-
teusza Morawieckiego. Dodał 
też kilka słów od siebie. – Za-
wsze doceniałem, że w Raszynie 
jest wizja. Wizja, która nie tylko 
jest ambicją realizacji pewnych 
pomysłów, ale jest to pomysł 
na przyszłość. To znaczy nie 
zróbmy tak żeby było, tylko 
zróbmy żeby było najlepsze, 
ładne, wkomponowane i przede 

wszystkim żeby było dla ludzi 
– powiedział Zdzisław Sipiera. 

Głos zabrał również starosta 
powiatu pruszkowskiego. – Mam 
nadzieję, że tutaj będą kształ-
tować się młode talenty, które 
później będą przynosić chlubę 
województwu, a nawet całej Pol-
sce na igrzyskach olimpijskich 
– mówił Maksym Gołoś.

29 września o godz. 10.00 
rozpocznie się dzień otwarty 
dla mieszkańców. Będzie moż-
na zwiedzić całą hale, ale nie 
tylko. Przygotowano również 
wiele atrakcji, niektóre z nich 
to: maraton fi tness (taśmy TRX, 
zumba, interwał z TRX, pila-
tes), taneczne zajęcia dla dzieci, 
spotkanie z dietetykiem i tre-
nerem personalnym, zajęcia 
open na hali głównej, siłowni, 
sali lustrzanej. [SD]

Centrum Sportu Raszyn 
zostało otwarte
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R E S TA U R A C J E
Jeśli macie ogromną ochotę 
na Zapieksy Pruszkowskie 
lecz nie chce się Wam ruszyć 
z domu to... przyjedziemy do 
Was z gorącą, chrupką i pełną 
dodatków Zapieksą! Dowóz 
– 504 223 000.

P
ikantna Hiszpania, Grec-
ka tradycja, a może Wy-
jątkowy Włoch? To nasze 
propozycje na coraz chłod-

niejsze dni. Gorące zapiekanki z iście 
słonecznymi dodatkami – oliwki, po-
midorki, pepperoni, cebulka, szpi-
nak... A to wszystko na chrupiącej 
bułce, którą obsypujemy serem. Za-
piekamy. Pakujemy. Jedziemy.

Po takim wstępie sami zrobili-
śmy się głodni. My wszystko mamy 
na miejscu, ale i Ty nie musisz wca-
le wychodzić jeśli Ci się nie chce. 
Zadzwoń, a przywieziemy wszystko 
czego Twoje zgłodniałe kubki sma-
kowe potrzebują! Wykręcasz numer 
– 504 223 000 – podajesz nazwę Za-
pieksy, albo zrób swoją (a najlepiej 
kilka!), jej rozmiar – 15 cm lub 30 cm 
– a my już wiemy co mamy robić.

Idzie zimno... I co? Przecież 
dowozimy nasze Zapieksy!

Zapieksy Pruszkowskie znajdują się 
przy ul. Kraszewskiego 28a 
w Pruszkowie. Chcesz zamówić? 
Dzwoń – 504 223 000.
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reklama

DOSTAWA!PRUSZKÓW, PIASTÓW, MICHAŁOWICE, KOMORÓW

Od czwartku, 27 września, w Micha-
łowicach zaczęła obowiązywać Karta 
Mieszkańca. Kto może uzyskać Kar-
tę? Warunek konieczny to rozliczanie 
podatku dochodowego lub rolnego 
w urzędzie skarbowym w Pruszkowie 
i wskazywanie przy tym miejsca za-
mieszkania w Michałowicach. Kartę 

otrzymają też osoby korzystające ze 
świadczeń pomocy społecznej oraz dzie-
ci osób uprawnionych. Dzięki Karcie bę-
dzie można skorzystać ze zniżek m.in. 
przy wypożyczeniu roweru gminnego. 
Od 1 października zostanie wprowa-
dzona kompatybilność systemu Ro-
wer Gminny z systemami warszawskim 

M I C H A Ł O W I C E
i pruszkowskim. W związku z tym ule-
gnie zmianie regulamin oraz tabela opłat 
za korzystanie z wypożyczalni. Jednak 
osoby, które są mieszkańcami gminy Mi-
chałowice oraz będą posiadały Kartę 
Mieszańca, w dalszym ciągu będą mo-
gły korzystać z bezpłatnej formy wy-
pożyczenia rowerów w gminie. [EL] 

Kolejna gmina 
z Kartą Mieszkańca

Rodzice niezadowoleni 
z mundurków. Szkoła wyjaśnia

polarowe, później jeansowe. Gim-
nazjum miało wiele wspaniałych 
tradycji, np. wyjazdy integracyj-
ne, zagraniczne wyjazdy językowe, 
a także kamizelki szkolne – mó-
wi Ewa Nowacka, dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła 
II w Pruszkowie.

W wyniku reformy edukacji, 
we wrześniu 2017 r. gimnazjum 
zostało przekształcone w szkołę 
podstawową. Mundurki zosta-
ły. – Tworząc tradycję i zwycza-
je szkoły jako rada pedagogiczna 
ustaliliśmy, że niektóre zwycza-
je przeniesiemy na grunt nowej 
szkoły. Dlatego w nowym statucie 
szkoły uchwalonym 09.11.2017 r. 
w § 46.4,11 znalazł się zapis: „Uczeń 
ma obowiązek dbać o wygląd ze-
wnętrzny - nosić strój ustalony 
w szkole - kamizelkę” – tłumaczy 
dyrektor szkoły. – Argumentacja 
dyrektora i rady pedagogicznej jest 

P R U S Z KÓ W
Uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 4 
im. Jana Pawła II w 
Pruszkowie mają obowiązek 
noszenia mundurków, które 
pozostały po przemianie 
z gimnazjum. Dyrekcja 
nazywa mundurki szkolnymi 
kamizelkami i wyjaśnia, że są 
one głęboko zakorzenione 
w historii placówki oraz że 
spełniają pewne funkcje. 
Jednak rodzice wyrażają 
niezadowolenie, twierdzą 
m.in. że to pieniądze 
wyrzucone w błoto.

D o naszej redakcji 
zwrócili się rodzice 
uczniów z pruszkow-
skiej podstawówki 

z prośbą o interwencję w spra-
wie mundurków, które ich dzieci 
muszą obowiązkowo nosić. – 
Zwracam się z uprzejmą prośbą 
o poruszenie tematu obowiązko-
wych kamizelek w szkole nr 4. Nie 
dość, że są strasznie drogie, nie 
wiadomo kto je szyje, to na doda-
tek nie słyszałem by ktokolwiek był 
z nich zadowolony. Dyrekcja nie 
chce słyszeć o rezygnacji, a koszty 
ponoszą rodzice. Mundurki kosz-
tują 65 zł. Chyba razem powin-
niśmy tworzyć szkołę a nie mieć 
dyktaturę dyrekcji – napisał do 
nas czytelnik.

Według innego rodzica jakość 
mundurków pozostawia wiele do 
życzenia. – Gorszej głupoty nie ma. 
To najgorzej wydane pieniądze. 

Mundurki wyglądają jak szmaty. 
W ubiegłym roku zamówione by-
ły we wrześniu, a dostarczono je 
w listopadzie. Dzieci nosiły mun-
durki tylko do kwietnia, bo było już 
za gorąco – mówi nam Ewelina, 
mama jednego z uczniów szko-
ły. – W czasie zimy w szkole jest 
bardzo ciepło, więc dzieciom ka-
zano zdejmować bluzy i siedzieć 
w mundurkach. Pisma, prośby, po-
dania od lat nic nie dają. Dyrekcja 
zwyczajnie się uparła i nie słucha 
rodziców – podkreśla.

Skontaktowaliśmy się z dyrek-
cją szkoły. Wyjaśniono nam, że 
mundurki obowiązywały jeszcze 
w gimnazjum. Ma to być głęboko 
zakorzeniona tradycja. – W Gim-
nazjum nr 4 im. Jana Pawła II 
w Pruszkowie od początku ist-
nienia szkoły obowiązywały nie 
mundurki, a kamizelki szkol-
ne. Najpierw były to kamizelki 
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następująca: noszenie kamizelek 
wpływa pozytywnie na integra-
cję i tworzy wspólnotę uczniów 
szkoły podstawowej nr 4, kami-
zelka spełnia także bardzo ważny 
aspekt wychowawczy, porządkuje 
wygląd ucznia, odwracając uwa-
gę od markowych ubrań, ukazu-
je równość uczniów, oraz to, że 
nie strój, a inne walory decydu-
ją o wartości młodego człowie-
ka. Kamizelka wpływa także na 
estetyczny wygląd,  zapobiega 
niestosownym ubiorom niektó-
rych uczniów. Kamizelka z tarczą 
wyróżnia uczniów naszej szkoły 
wśród dzieci pruszkowskich szkół 
– dodaje Ewa Nowacka. 

Skoro dyrekcja widzi tyle plu-
sów w tzw. kamizelkach, to skąd 
niezadowolenie u rodziców? – Na 
uwagę zasługuje fakt, że to grup-
ka kilku osób jest niezadowolona 
i nie może narzucać większości 
swojego zdania. Dzieci z kl. I, II, 
IV nie zgłaszają wychowawcom 
niezadowolenia z powodu obo-
wiązku noszenia kamizelek. Jest 
wiele szkół w Polsce, w których 
obowiązuje strój szkolny. Także 
Rada Rodziców w zeszłym roku 
zaakceptowała zasadę noszenia 
kamizelek w szkole – zaznacza 
Ewa Nowacka. 

I zaprasza wszystkich niezado-
wolonych rodziców na uroczy-
stość ślubowania, która odbędzie 
się 12 października o godz. 15.30. 
– Można wtedy przekonać się, że 
kamizelka to istotny i wartościo-
wy element szkolnej tradycji – 
przekonuje dyrektor. [SD]

Linia 400 kV obok Centralnego 
Portu Komunikacyjnego?

R E G I O N
Wracamy do tematu 
kontrowersyjnej linii 
400 kV, która miała 
powstać w gminach 
naszego regionu. Polskie 
Sieci Elektroenergetyczne 
wstrzymały realizację 
inwestycji i odsunęły ją 
w czasie. Pojawiają się 
jednak doniesienia, 
że może ona powstać 
w okolicach planowanego 
w Baranowie Centralnego 
Portu Komunikacyjnego. 

L inia 400 kV od zachod-
niej strony miała sta-
nowić „domknięcie” 
tzw. ringu warszaw-

skiego, stanowić ważny element 
krajowej sieci przesyłowej. Spo-
sób przygotowania jej budowy 
wzbudził jednak duże protesty 
społeczne m.in. w Jaktorowie, 
Grodzisku i Żabiej Woli. PSE 
zmuszone było wycofać się ze 
spornych planów. 

Ale z pomysłu nie rezygnu-
je. Wiadomo natomiast, że nie 
będzie on zrealizowany szybko. 

– Budowa linii relacji Kozieni-
ce-Ołtarzew jest przeniesiona 
poza horyzont 2027 roku. Tym 
samym, za wcześnie jest mó-
wić o jakichkolwiek wariantach 
trasy tej linii – mówi nam Beata 
Jarosz-Dziekanowska, rzecznik 
prasowy Polskich Sieci Elektro-
energetycznych.

Spekulacje o możliwej trasie 
dla linii trwają jednak w bran-
żowej prasie. Jak informu-
je serwis biznesalert.pl, nie 
jest wykluczone, że przy wy-
tyczaniu nowego śladu zna-
czenie będzie mieć Centralny 
Port Komunikacyjny i potrze-
ba jego zasilania. Wtedy linia 
Kozienice-Ołtarzem mogłaby 
przebiegać w okolicach nowe-
go lotniska. Czyli na terenie lub 
w pobliżu Baranowa. 

Byłaby to już druga tak duża 
i tak znacząca inwestycja w tej 
okolicy. Przeciw samemu CPK 
od wielu miesięcy również 
trwają protesty mieszkańców 
Baranowa, Jaktorowa i Wiskitek. 
Na razie jednak nic nie wskazu-
je na to, aby rząd miał zamiar 
je uwzględnić. [EL] 
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Jeden z mieszkańców Milanówka „przygarnął” 
ławkę z parku. Odzyskali ją strażnicy miejscy 
podczas rutynowych czynności. 19 września 
ok. godz. 14.00 strażnicy miejscy udali się na 
jedną z działek położonych przy ul. Podgórnej 
w Milanówku. Funkcjonariusze chcieli spraw-
dzić czy właściciel wywiązuje się z ustalonych, 
lokalnych wytycznych. Kontrola przebiegała 

bez zastrzeżeń, ale tylko do czasu. Strażnicy do-
strzegli charakterystyczne elementy, ich uwagę 
przykuły kute podstawy ławek, takie same jak 
w ławkach miejskich. O sprawie została poinfor-
mowana policja. W trakcie dalszych czynności 
zostały zabezpieczone metalowe i drewnia-
ne elementy miejskiej ławki, którą skradzio-
no z Parku Lasockiego przy ul. Kościuszki. [SD] 

M I L A N Ó W E K

Ławkę z parku przyniósł 
na swoją posesję

Po projekcji Pruszkowski Klub Filmowy 
zaprasza na spotkanie z twórcą „Barażu”. 
Wezmą w nim udział zawodnicy AKS Zły.

W PKF„Baraż” i spotkanie z reżyserem
K I N O

W najbliższą sobotę  
w ramach Pruszkowskiego 
Klubu Filmowego odbędzie 
się pokaz filmu „Baraż”. 
Po projekcji zaplanowano 
spotkanie z reżyserem  
i zawodnikami  
klubu AKS Zły.

„B araż” to krótko-
metrażowa histo-
ria bezrobotnego 
piłkarza, który sa-

motnie wychowuje syna. – Miesz-
kający pod Warszawą 38-letni 
Zyga próbuje wyjaśniać synkowi, 
na czym polegają rządzące świa-
tem zasady. Sam nie zawsze się 
do nich stosuje, co nie uchodzi 

uwadze bystrego chłopca – czy-
tamy w opisie fabuły.

Film zdobył wiele wyróżnień, 
m.in. nagrodę dla Najlepszego 
Aktorskiego Filmu Krótkometra-
żowego na 32. Warszawskim Fe-

stiwalu Filmowym. Od momentu 
premiery cieszy się dużą sympa-
tią widzów w kraju i zagranicą.

Autorem scenariusza i reży-
serem obrazu jest Tomasz Gąs-
sowski. Co ciekawe, „Baraż” 
jest jego reżyserskim debiutem. 

Wcześniej pisał głównie muzykę 
filmową, był producentem gło-
śnego „Zmruż oczy”.

Po projekcji Pruszkowski Klub 
Filmowy zaprasza na spotkanie 
z twórcą „Barażu”. Wezmą w nim 

udział także zawodnicy klubu AKS 
Zły, którzy przyczynili się do po-
wstania obrazu.

Gdzie i kiedy? Sobota, 29 wrze-
śnia, godz. 18.00. Centrum Kultury 
i Sportu w Pruszkowie (ul. Bohate-
rów Warszawy 4). Wstęp wolny. [EL] 

Liderki rozpoczynają sezon
KO S Z Y KÓ W K A

W najbliższą sobotę 
koszykarki Panattoni  
Europe Lider Pruszków 
zainaugurują nowy  
sezon w pierwszej  
lidze kobiet. W hali  
Znicz podejmą  
drużynę z Płocka.

L iderki sezon 2018/2019 
rozpoczynają na wła-
snym boisku. Zespół 
będzie walczył w skła-

dzie Kinga Dziebicka, Katarzy-
na Krajewska, Agnieszka Myślak, 
Marzena Marciniak, Karolina 

Zaborska, Aleksandra Kędzier-
ska, Marta Mistygacz, Klaudia So-
snowska, Monika Bieniek, Alicja 
Wawrzyniak, Agata Szczepanik, 
Katarzyna Szyller.

Pruszkowskie koszykarki nie-
zmiennie trenować będzie Jacek 
Rybczyński, którego w sztabie 
szkoleniowym wesprą Wojciech 
Pielech (przygotowanie motorycz-
ne) i Natalia Posmyk (fizjoterapia).

W ostatnim przedsezonowym 
starcie Liderki wywalczyły dru-
gie miejsce w aleksandrowskim 
Memoriale im. Andrzeja Nowa-
kowskiego. Uległy tylko drużynie 
KS JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec. 
Sezon rozpoczną zaś od konfron-
tacji z Mon-Pol Płock.

Mecz już w najbliższą so-
botę o godz. 17.00 w hali Znicz 
w Pruszkowie. Wstęp wolny. [EL] 
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Jest dotacja na wyposażenie 
przychodni w Piastowie

P I A S TÓ W
Prawie 4 mln zł dotacji 
udało się pozyskać 
władzom Piastowa na 
nowy sprzęt dla przychodni 
Piastun i jej filii powstającej 
przy ul. Piłsudskiego.

T o spory zastrzyk dla 
tej inwestycji. Pie-
niądze pozwolą też 
doposażyć istniejącą 

placówkę przy ul. Wysockiego. 
– 25 września burmistrz mia-
sta Grzegorz Szuplewski wraz 
ze skarbnikiem Grażyną Wój-
cik, dyrektorem SPZOS Piastun 
Mateuszem Kuczabskim oraz 
członkiem zarządu wojewódz-
twa mazowieckiego Elżbietą 
Lanc podpisał kolejną umowę 
o dofinansowanie dla Piasto-
wa ze środków unijnych. Środ-
ki przyznane z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego w wysokości 3 mln 862 tys 
zł przeznaczone będą na za-
kup nowoczesnego sprzętu me-
dycznego i diagnostycznego dla 
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P R U S Z KÓ W
Do niebezpiecznego 
incydentu doszło  
w środowe przedpołudnie  
w pruszkowskim liceum  
im. Tomasz Zana. Ktoś 
ostrzelał z wiatrówki 
okno jednej z sal 
dydaktycznych.

P ierwsze informa-
cje o tym zdarzeniu 
otrzymaliśmy od na-
szych czytelników. 

Szybko potwierdziła je prusz-
kowska policja. – Prawdopo-
dobnie z wiatrówki strzelono 
w okno liceum im. Tomasza 
Zana w Pruszkowie. Na miej-
scu są policjanci, ale sytuacja 

jest opanowana. Nikomu nic się 
nie stało – mówi podkom. Ka-
rolina Kańka, rzecznik praso-
wy Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszkowie.

Z pytaniem o sytuację na miej-
scu bezpośrednio zwróciliśmy się 
do dyrekcji liceum. – Uczniowie 
są bezpieczni, na miejsce została 
wezwana policja. Nie było potrze-
by ewakuacji. Nauczyciel który 
prowadził zajęcia podjął prawi-
dłowe kroki. W tej chwili powoli 
wracamy już do normalnych zajęć  
– mówi dyrektor Ewa Król.

Pruszkowska policja potwier-
dza, że zatrzymała osobę podej-
rzaną o oddanie strzałów. Nie 
ujawnia jednak żadnych innych 
informacji o sprawcy. [EL]

Strzały z wiatrówki w okno 
liceum im. Tomasza Zana
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piastowskiej przychodni zdro-
wia – informuje Anna Lorens 
z piastowskiego magistratu.

Nowe wyposażenie zostanie 
zakupione m.in. do pracowni 
kardiologicznej, chirurgicznej, 
kolonoskopii, gastroskopii, ane-
stezjologicznej oraz rehabilita- 

cyjnej. Ze środków własnych gmin 
dołoży do nich kolejny milion zł.

– Nowe urządzenia zaczną po-
jawiać się w przychodni już na 
początku 2019 roku. Natomiast 
w nowym budynku będą instalo-
wane w drugiej połowie przyszłe-
go roku, po oddaniu obiektu do 

użytkowania. Budowa nowej pla-
cówki Przychodni Piastun i wypo-
sażenie jej w nowoczesną aparaturę 
medyczną ma na celu zapewnie-
nie wyższego standardu opieki 
medycznej. To z całą pewnością 
przyczyni się do poprawy jakość 
życia piastowian – zaznacza Lorens. 

P I Ł K A  N O Ż N A
W najbliższą sobotę  
Znicz Pruszków  
podejmie Olimpię  
Elbląg. Czy uda się 
wywalczyć trzy  
cenne punkty?

W szystko wskazuje 
na to, że prusz-
kowski klub bę-
dzie miał nieco 

ułatwioną wygraną. W klubie 
z Elbląga w ostatnim czasie za-
wirowań nie brakuje. Władze 
klubu kilka dni temu rozwią-
zały umowę ze szkoleniowcem. 

Olimpia nie wydaje się trud-
nym rywalem. Dziś klub z El-
bląga znajduje się na ostatnim 
miejscu w ligowej tabeli i na 
swoim koncie ma zaledwie 
sześć punktów, a bilans rozgry-
wek to dwa zwycięstwa i dzie-
więć porażek. 

Znicz w statystykach wypa-
da znacznie lepiej: 16 punktów  
– cztery wygrane, cztery re-
misy i trzy porażki. Co daje im 
ósme miejsce w tabeli. 

Warto dodać, że spotka-
nia z elbląskim klubem są 
dla piłkarzy ze znicza dość 
szczęśliwe. Do tej pory Znicz 
zmierzył się z Olimpią dwa 
razy: raz odniósł zwycięstwo, 
a raz zremisował.

Me c z  Z n i c z  P r u s z ków  
– Olimpia Elbląg już 29 wrześ- 
nia o godz. 18.30 na stadio-
nie przy Bohaterów Warsza- 
wy 4 w Pruszkowie. [AZ]

Znicz podejmie Olimię Elbląg
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W poniedziałek 
24 września 2018 r. 
burmistrz Arkadiusz 
Kosiński wręczył jedenastu 
parom z terenu gminy 
Brwinów medale przyznane 
przez Prezydenta RP za 
ponad 50 lat małżeństwa.

N a tę szczególną uro-
czystość burmistrz 
gminy Brwinów Ar-
kadiusz Kosiński 

wraz z kierownikiem Urzędu 
Stanu Cywilnego Mirosławą 
Osęką zaprosili małżeństwa 
z długim stażem małżeńskim. 
Ponad 50 lat razem świętowali: 
Janina i Tadeusz Skrzeczewscy, 
Czesława i Mieczysław Kuź-
niarscy, Wanda i Tadeusz Żo-
łędowscy, Grażyna i Waldemar 

Dąbkowie, Elżbieta i Ludwik 
Gajewscy, Alina i Stanisław 
Wachnikowie, Bożenna i Wal-
demar Janczakowie, Krystyna 
i Janusz Augustyniakowie, Lu-
cyna i Andrzej Jędralowie, Ire-
na i Antoni Stegienkowie oraz 
Maria i Edward Gniadkowie.

Najdłuższym, ponad 60-let-
nim stażem mogą pochwalić się 
Janina i Tadeusz Skrzeszewscy, 
którzy zawarli związek małżeński 
w lutym 1958 roku. Pozostałe pa-
ry pobrały się w latach 1967-1968.

Burmistrz Arkadiusz Kosiń-
ski oraz przewodniczący Rady 
Miejskiej Sławomir Rakowiec-
ki złożyli gratulacje i życzenia 
na dalszą wspólną drogę – by 
w otoczeniu kochającej rodzi-
ny, dzieci i wnuków mogli do-
żyć kolejnych rocznic. Jubilaci 

Ponad 50 lat razem Jaśniej i bezpieczniej
Gmina Brwinów 
inwestuje w nowoczesne 
oświetlenie. Lampy 
LED-owe będą montowane 
przy przejściach dla 
pieszych. Jaśniej zrobiło 
się także na parkingu przy 
cmentarzu od strony 
ul. Powstańców Warszawy.

R eferat Gospodarki 
Komunalnej pracu-
je nad modernizacją 
oświetlenia na te-

renie gminy Brwinów. Z myślą 
o poprawieniu widoczności osób 
przechodzących przez jezdnię zo-
stały zamontowane nowe lam-
py w technologii LED, które dają 
silniejsze, białe światło sygnali-
zujące kierowcom, że powinni 
w tym miejscu zachować więk-
szą ostrożność. Efekty widać już 
w Brwinowie przy ul. Granicznej 
(w okolicy skrzyżowań z ul. Mo-
drzewiową oraz Rodzinną) oraz 
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otrzymali medale, bukiety kwia-
tów oraz kosze wypełnione sło-
dyczami. Świętowali w gronie 
najbliższej rodziny i przyjaciół. 
Nie zabrakło szampana i uro-
czyście odśpiewanego „Sto lat”, 
a także tortu z napisem „Jubi-
leusz małżeństwa”. Krótki kon-
cert skrzypcowy zaprezentował 
Łukasz Parcheta.

Pary małżeńskie, które w naj-
bliższym czasie obchodzić bę-
dą okrągłą 50. rocznicę zawarcia 
związku małżeńskiego, oraz pa-
ry, które są małżeństwem dłu-
żej niż 50 lat, a nie otrzymały 
jeszcze medali przyznawanych 
przez Prezydenta RP, proszone 
są o kontakt z Urzędem Stanu 
Cywilnego w Urzędzie Gminy 
Brwinów pod numerem tele-
fonu 22 738 25 61. (PR)

Burmistrz Gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński zaprasza na
COROCZNE SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

Miejscowość Termin spotkania Miejsce spotkania

Parzniew 10 października 2018 r. godz. 19.00 Parzniew, Dom Gościnny Zalewskich

Otrębusy 12 października 2018 r. godz. 19.00 Otrębusy, Przedszkole Samorządowe, ul. dr M. Piaseckiego 2A

Brwinów 14 października 2018 r. godz. 16.00 Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 11

Żółwin i Terenia 15 października 2018 r. godz. 19.00 OSP Żółwin, ul. Nadarzyńska 25

przy Szkole Podstawowej w Żół-
winie. Łączny koszt tych prac wy-
niósł ponad 50 tys. zł.

Budowa nowego oświetle-
nia na parkingu przy cmen-
tarzu od strony przy ul. Pow-
stańców Warszawy została zre-
alizowana w czerwcu i lipcu, ale 
efekt tych działań stanie się bar-
dziej widoczny w długie jesienne 
i zimowe wieczory. Kierowcy ko-
rzystający z tego parkingu będą 
mogli czuć się bezpieczniej. Zro-
biło się tam dużo jaśniej. Pra-
ce kosztowały ponad 175 tys. zł.

– Planujemy dalsze wpro-
wadzanie technologii oświe-
tleniowej LED – podkreślają 
pracownicy Referatu Gospo-
darki Komunalnej. Wszystkie 
zlecone przez gminę Brwinów 
projekty, których budowa pla-
nowana jest w przyszłym roku, 
zakładają zastosowanie wyłącznie 
tego rodzaju oświetlenia. Plano-
wane jest m.in. oświetlenie drogi 
wojewódzkiej 719 na odcinku od 
Otrębus do Kań oraz oświetle-
nie ulic w Otrębusach, Owczarni, 
Kaniach i Żółwinie. (PR)

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Biuletyn przygotowywany i redagowany przez UrzĄd MieJski w Grodzisku Mazowieckim. RedakcJa WPR nie ponosi odpowiedzialności za Jego treść.

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

24 września ruszyła IV edycja Strefy 
Aktywnego Seniora w Grodzisku 
Mazowieckim. Oferta jest bardzo 
zróżnicowana. Obejmuje zajęcia 

ruchowe (gimnastykę rehabilitacyjną, ćwicze-
nia odmładzające, kondycyjno-wzmacniające, 
z piłkami i rozciągające oraz nordic walking), 
taneczne (tańce w kręgu i taniec towarzyski), 
edukacyjne (język angielski, kursy komputero-
we i trening pamięci) oraz artystyczne (rękodzieło, 
robótki ręczne, tworzywa plastyczne, malarstwo 
i teatr). Wszystkie kursy prowadzone są przez 

doświadczonych i wykwalifi kowanych instruk-
torów, z których większość pracowała już z Se-
niorami podczas poprzednich edycji programu. 
Udział w zajęciach jest bezpłatny. 

Oprócz zajęć, do Seniorów kierujemy bogatą 
ofertę kulturalną: koncerty, seanse fi lmowe, wy-
cieczki i spotkania kulinarne. Koncerty odbywają 
się raz w miesiącu w piątki. W tym sezonie wystą-
pili już Krystyna Jędrzejecka i Stanisław Tutaj, a na 
kolejnych zaśpiewają: Lidia Stanisławska, Elżbie-
ta Igras, Iwona Niedzielska i Marek Malita. Na se-
anse fi lmowe zapraszamy w środy. We wrześniu 

w ramach „Kina dla Seniorów” został pokazany 
dramat Anny Fontaine pt. „Niewinne”. W kolejnych 
miesiącach planowane są projekcje: „Maria Cal-
las” – obraz biografi czny o jednej z najsławniej-
szych nowożytnych śpiewaczek operowych, fi lm 
fabularny pt. „50 wiosen Aurory” oraz nagrodzo-
ny Oscarem dramat wojenny Stevena Spielberga 
pt. „Most szpiegów”. Seniorzy posiadający Kar-
tę Mieszkańca Grodziska Mazowieckiego mogą 
w kasie kina odebrać po dwa bezpłatne bilety na 
każdy z koncertów, a na seanse fi lmowe zakupić 
po dwa bilety w promocyjnej cenie: 1 zł za bilet.

Raz w miesiącu, we wtorki, odbywają się wy-
cieczki autokarowe. Wrześniowa wiodła w Góry 
Świętokrzyskie, a podczas kolejnych Seniorzy bę-
dą mieli okazję wybrać się do Bydgoszczy, Warki, 
Łodzi i Warszawy. Wycieczki są w 50% dotowane 
przez gminę Grodzisk Mazowiecki, dzięki cze-
mu uczestnicy pokrywają tylko połowę kosztów 
wyjazdu. Także we wtorki w Poczekalni PKP od-
bywają się warsztaty kuchni naturalnej. Zapisy 
prowadzone są z tygodniowym wyprzedzeniem. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Aktywni Seniorzy w Grodzisku Mazowieckim
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Na ulicy Stalowej w Pruszkowie  
w czwartek trwał intensywne działania 
policyjne: funkcjonariusze zabezpie-
czyli teren i ślady. Powód? W jednym 
z mieszkań odnaleziono ciężko pobi-
tego mężczyznę. Informacje o tym, że 
coś niepokojącego wydarzyło się na 
ul. Stalowej przekazali nam czytelnicy. 

– Coś złego stało się na Stalowej. Poli-
cja zabezpieczyła teren i pobiera ślady. 
Przeszukują śmietniki, wszystko wkoło 
fotografują. Ludzie plotkują, że chodzi 
o zabójstwo – czytamy w wiadomo-
ści nadesłanej na  kontakt@wpr24.pl. 
Pogłoski o morderstwie nie potwier-
dzają się. – Mogę powiedzieć tylko 

P R U S Z K Ó W

tyle, że znaleziono osobę z poważny-
mi obrażeniami ciała. Mężczyzna zo-
stał przewieziony do szpitala. Działania 
na miejscu trwają – mówi nam podkom. 
Karolina Kańka, rzecznik prasowy Ko-
mendy Powiatowej Policji w Pruszko-
wie. Jak udało nam się ustalić, ranny 
mężczyzna został ciężko pobity. [EL] 

Pobicie na Stalowej
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Lewandowska Prezesem 
Olimpiad Specjalnych Polska

R E G I O N
Anna Lewandowska 
została wybrana prezesem 
Olimpiad Specjalnych 
Polska na kolejną kadencję. 
Znakomita sportsmanka 
od dwóch lat kieruje 
największym w naszym 
kraju stowarzyszeniem  
dla zawodników  
z niepełnosprawnością 
intelektualną.

A nna Lewandowska 
jest Mistrzynią Świa-
ta, Europy i Polski 
w karate tradycyjnym. 

Zdobyła aż 38 medali – w tym 
tytuł Mistrzyni Świata w kumite 
drużynowym. Mocno związana 
jest z pruszkowskim klubem ka-
rate, w którym jak sama wiele 
razy wspominała, spędziła du-
żą część swojego życia. Tre-
ningi w pruszkowskim klubie 
były fundamentem sukce- 
sów zawodniczki.

Propaguje zdrowy styl życia, 
jest twórczynią Healthy Teamu, 
który skupia wykwalifikowanych 
trenów personalnych, instrukto-
rów oraz pasjonatów zdrowego 
stylu życia z Polski i zagranicy. 
– Cieszę się, że nadal będę mo-
gła wspierać Olimpiady Specjalne 
Polska i jej zawodników jako Pre-
zes. Razem walczmy dalej i oka-
zujmy sobie szacunek, na który 
każdy z nas zasługuje – powie-
działa Anna Lewandowska.

Misją Anny Lewandowskiej 
w Olimpiadach Specjalnych jest 
silne przebicie się do świadomo-
ści jak największej liczby Polaków 

z informacjami, że każdego dnia 
tysiące sportowców z niepełno-
sprawnością intelektualną – za-
wodników Olimpiad Specjalnych 
Polska, wybiega na boiska, korty 
i baseny. Jej długofalowym celem 
jest zachęcenie Polaków do kibi-
cowania sportowcom Olimpiad 
Specjalnych na zawodach oraz 
uzmysłowienie im, że Olimpia-
dy Specjalne są trzecim filarem 
ruchu olimpijskiego, a sportow-
cy z niepełnosprawnością inte-
lektualną, tak jak pełnosprawni 
olimpijczycy i paraolimpijczycy 
reprezentują nasz kraj i zdoby-
wają dla nas medale. [SD] 

Złoto dla Kobeckiej
P I Ę C I O B Ó J 

Wychowanka UKS Kapry-
Armexim Marta Kobecka 
i Łukasz Gutowski mają 
kolejny udany start za 
sobą. W Mistrzostwach 
Europy U24 zdobyli złoto. 

S tart polskiej pary już 
od samego początku 
przebiegał wzorowo. 
Kobecka i Gutowski 

już po konkurencji pływania ob-
jęli prowadzenie. Uzyskali czas 
1:57,07. W turnieju szermierczym 
również odnieśli zwycięstwo. 
Wygrali 20 pojedynków z run-
dy wstępnej i pojedynek z rundy 
bonusowej. Dobre starty w obu 
konkurencjach dały im prowa-
dzenie w klasyfikacji generalnej. 

Nieco gorzej poszło polskiej pa-
rze w jeździe konnej. Trasę par-
kuru czysto przejechali jedynie 
Białorusini Tatsiana Rahaczo-
wa i Iwan Iwanow, dzięki czemu 
awansowali na drugie miejsce. 
Kobecka i Gutowski zaliczy-
li dwie zrzutki. Biało-Czerwoni 

bez problemu utrzymali pro-
wadzenie i zdobyli złoty medal, 
przypieczętowując tym samym 
triumf Polski w klasyfikacji meda-
lowej. Drugie miejsce zajęła druga 

sztafeta czeska – Aranka Chalup-
nikova i Lukas Svechota. Brązowy 
medal przypadł drugiej polskiej 
parze Natalii Dominiak i Danie- 
lowi Ławrynowiczowi. [AZ] 

Zamieszanie wokół filmu „Kler” 
dotarło do Grodziska 

G R O D Z I S K  M A Z . 
Najnowszy film w reżyserii 
Wojciecha Smarzowskiego 
budzi bardzo duże emocje, 
choć większość osób, które  
o nim dyskutują, jeszcze 
filmu nie widziała. 
Zamieszanie wokół „Kleru” 
nie ominęło Centrum Kultury 
w Grodzisku Mazowieckim. 

K ler wejdzie na ekra-
ny w najbliższy piątek. 
Opowiada historię 
trzech księży, którzy 

przed laty cudem uszli z życiem 
z katastrofy i co roku spotykają 
się, aby uczcić rocznicę swojego 
ocalenia. – Na co dzień układa im 
się bardzo różnie. Lisowski jest 
pracownikiem kurii w wielkim 
mieście i robi karierę, marząc 
o Watykanie. Problem w tym, 
że na jego drodze staje arcybi-
skup Mordowicz, pławiący się 
w luksusach dostojnik kościelny, 
używający politycznych wpły-
wów przy budowie największego 

sanktuarium w Polsce... Drugi 
z księży, Trybus, w odróżnie-
niu od Lisowskiego jest wiej-
skim proboszczem. Sprawując 
posługę w miejscu pełnym ubó-
stwa, coraz częściej ulega ludz-
kim słabościom. Niezbyt dobrze 
wiedzie się też Kukule, który 
pomimo swojej żarliwej wiary 
właściwie z dnia na dzień traci 
zaufanie parafian. Wkrótce hi-
storie trójki duchownych połączą 
się po raz kolejny, a wydarze-
nia, które będą mieć miejsce, nie 
pozostaną bez wpływu na życie 
każdego z nich – czytamy w opi-
sie dystrybutora. 

I choć sam opis brzmi dość 
niewinnie, film budzi skrajne 
emocje. Jedni mówią o nim jak 
o bezpardonowym ataku na ko-
ściół, inni traktują jako dowód 
potwierdzający patologię w ko-
ścielnych strukturach. Obie stro-
ny zarzucają sobie wzajemnie złe 
intencje. Zamieszanie dotyczy też 
lokalnych kin, w których „Kler” 
mógłby być pokazywany. 

Tak właśnie awantura rozpę-
tała się wokół Centrum Kultu-
ry w Grodzisku Mazowieckim. 
W mediach społecznościowych 
pojawiła się plotka, że „Kleru” na 
grodziskim ekranie nie zobaczy-
my. Natychmiast padły zarzuty 

o cenzurowanie repertuaru, a na-
wet uprawianie polityki. 

Wywołane do tablicy CK w Gro- 
dzisku wydało w tej sprawie  
oficjalne oświadczenie. – W związ- 
ku z utrzymanymi w sensacyj- 
nym tonie doniesieniami medial- 

nymi dotyczącymi braku filmu 
„Kler” w kinie prowadzonym 
przez Ośrodek Kultury Gminy 
Grodzisk Mazowiecki, uprzej-
mie informujemy, że film ten 
planowany jest w repertuarze 
kinowym począwszy od dnia  

2 listopada. Spowodowane jest to 
faktem, że warunkiem premie-
rowej projekcji „Kleru” jest jego 
wyświetlanie na wyłączność (co-
dziennie dwa seanse wieczorne 
przez dwa tygodnie). W związku 
z tym, podjęta została decyzja by 
jego emisja nastąpiła już po pre-
mierze, na korzystniejszych wa-
runkach – czytamy w stanowisku 
Centrum. I dalej: – Biorąc pod 
uwagę, że grodziskie kino jest 
obiektem jednosalowym, emisja 
tylko jednego tytułu przez okres 
dwóch tygodni nie jest rozwią-
zaniem optymalnym. W prze-
szłości tego rodzaju decyzje 
spotykały się z licznymi gło-
sami krytycznymi naszych wi-
dzów. Zastosowane rozwiązanie 
pozwoli zarówno na utrzyma-
nie zróżnicowanego repertuaru, 
jak również umożliwi zainte-
resowanym obejrzenie przed-
miotowego tytułu. Wszelkie 
insynuacje dotyczące polityczne-
go charakteru tego rozwiązania 
są nieuprawnione. [EL] 
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Obchody Dnia Pamięci Więźniów Obozu 
Dulag 121 i Niosących Im Pomoc

Z okazji Dnia Pamięci o Ludności Cywilnej 
Powstańczej Warszawy Starosta Powiatu 
Pruszkowskiego i Muzeum Dulag 121 
serdecznie zapraszają na coroczne 
Obchody Dnia Pamięci Więźniów Obozu 
Dulag 121 i Niosących Im Pomoc pod 
Patronatem Narodowym Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy. 30 września rozpoczniemy 
Obchody Marszem Pamięci „Tędy Przeszła 
Warszawa”, na który złożą się warszawski 
X Marsz Niepokonanych i pruszkowski III 
Marsz Pamięci Więźniów Obozu Dulag 121 
i Niosących Im Pomoc.

30 września 2018 r. po raz kolejny 
ulicami Warszawy i Pruszkowa 
przejdzie Marsz Pamięci „Tędy 

Przeszła Warszawa” organizowany przez Mu-
zeum Dulag 121, Powiat Pruszkowski i Fundację 
Edukacji Historycznej, przy współpracy z IPN 
i Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych. Warszawska część Marszu 
rozpocznie się o godz. 11:00 przy pomniku Po-
wstania Warszawskiego na placu Krasińskich, 
a pruszkowska o godz. 14:00 przy kościele św. 
Kazimierza przy ul. Kraszewskiego.

Program Obchodów:
1. Tędy Przeszła Warszawa. Marsz Pamięci. War-

szawa – Pruszków
 * WARSZAWA:  X Marsz Niepokonanych
 Trasa Marszu: Długa, Bielańska, Aleja Solidar-

ności, pl. Bankowy, Marszałkowska, Zielna i Ale-
je Jerozolimskie, dworzec WKD Śródmieście

10.00  Msza św. w Katedrze Polowej Wojska Pol-
skiego (ul. Długa 13/15)

11.00  Rozpoczęcie X. Marszu Niepokonanych
13.20   Przejazd rekonstruktorów i publiczności 

kolejką WKD do Pruszkowa (bezpłatne bi-
lety będą rozdawane podczas marszu).

  * PRUSZKÓW:  III Marsz Pamięci 
Więźniów Obozu Dulag 121 i Niosących 
Im Pomoc

  Trasa Marszu: Kraszewskiego, Prusa, Po-
znańska, POW, 3 Maja

13.15  Msza św. w Kościele św. Kazimierza (ul. 
Kraszewskiego 23)

14.00  Rozpoczęcie III. Marszu Pamięci Więźniów 
Obozu Dulag 121 i Niosących Im Pomoc

  Na skrzyżowaniu ulic Prusa i Poznańskiej 
nastąpi połączenie  marszu pruszkow-
skiego i warszawskiego.

2. Inscenizacja obozowej segregacji
15.00 – 15.30 – teren dawnego obozu Dulag 121 

(ul. 3 Maja 8A)
3. Ofi cjalne uroczystości
15.30 – 16.30 Pomnik „Tędy przeszła Warszawa” 

na terenie dawnego obozu Dulag 121 (ul. 
3 Maja 8A)

Po zakończeniu części ofi cjalnej Obchodów za-
praszamy na ciepły posiłek w siedzibie Muzeum 
Dulag 121.

Organizując Marsz Pamięci pragniemy upamięt-
nić mieszkańców stolicy, którzy między sierpniem 
a październikiem 1944 roku zginęli w masowych 
egzekucjach i bombardowaniach oraz tych, którzy 

przeżyli gehennę wypędzenia z walczącego a potem 
grabionego, burzonego i palonego przez okupan-
ta miasta. Większość z nich, szacuje się, że nawet 
do 650 tysięcy osób, trafi ła do obozu przejściowego 
Dulag 121 w Pruszkowie. Wypędzani ze swoich do-
mów, zabierali ze sobą przeważnie tylko to co było 
pod ręką. Wygłodzeni i przerażeni, niepewni swe-
go jutra byli gnani przez płonące miasto. Po długim, 
wykańczającym marszu docierali do obozu w Prusz-
kowie, gdzie w skrajnie trudnych warunkach czekali 
na selekcję, podczas której decydowano o ich dal-
szych losach. 150 tysięcy z nich trafi ło na przymu-
sowe roboty na terenie III Rzeszy. 350 tysięcy osób, 
uznanych za niezdolnych do pracy, zostało skaza-
nych na tułaczkę po terenie Generalnego Guberna-
torstwa, gdzie ich przetrwanie zależało od pomocy 
ze strony mieszkańców miast i wsi udręczonych 
trwającą 5 lat okupacją. 60 tysięcy więźniów obozu 
przejściowego w Pruszkowie zostało zesłanych do 
obozów koncentracyjnych. W tym trudnym czasie 
z ofi arną pomocą wypędzonym ruszyli mieszkańcy 
Pruszkowa i okolicznych miejscowości. Tysiące osób 
udzielało wówczas wsparcia więźniom, organizując 
pomoc medyczną, fi nansową i żywnościową na te-
renie obozu i poza jego murami. Dzięki nim z obozu 
w Pruszkowie udało się wyprowadzić – legalnie lub 
nielegalnie – około 100 tysięcy osób.

Podczas Obchodów pragniemy oddać hołd zarów-
no Powstańcom jak i Cywilnej Ludności Warszawy, 
której przyszło żyć w walczącym mieście i prze-
żyć dramat wygnania, a także tym, którzy często 
z narażeniem życia, nieśli im bezinteresownie 
i ofi arnie pomoc.

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

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

Swoją znajomość zasad poprawnej 
ortografii i interpunkcji oraz znajo-
mość wyjątków od tych reguł spraw-
dzą śmiałkowie, którzy zgłoszą się do 
II dyktanda dla dorosłych w Pruszkowie. 
Już 12 października chętni będą mo-
gli zmierzyć się z językowymi łamańca-
mi. Językowe zmagania rozpoczną się 

już o godz. 18.00 w Spółdzielczym Do-
mu Kultury przy ul. Hubala 5 w Prusz-
kowie. Jak będzie wyglądał konkurs? 
Każda praca zostanie sprawdzona przez 
członków komisji. Warto pamiętać o za-
braniu ze sobą przynajmniej dwóch dłu-
gopisów i czytelnym pisaniu. Nie wolno 
używać korektora, ani ołówka. Błędy 

P R U S Z K Ó W
należy przekreślić i poprawny wyraz 
zapisać nad lub obok skreślenia. Wy-
niki poznamy jeszcze tego samego dnia 
o godz. 20.00 Trzy osoby, które popeł-
nią najmniej błędów otrzymają nagro-
dy! Zabawę organizuje Halina Gniadek 
(Ośrodek Aktywizacji Seniorów „As”) 
wraz z Książnicą Pruszkowską. [AZ] 

Wpadnij 
na słówko

Podpisano umowę 
na budowę świetlicy

G R O D Z I S K  M A Z .
Burmistrz Grodziska 
Mazowieckiego podpisał 
umowę z fi rmą Wig-Dar 
Dariusz Kozłowski 
na budowę świetlicy 
wiejskiej w Mościskach. 
Prace mają zakończyć 
się do lipca 2019 r.

W gminie Grodzisk 
Maz. powstaje co-
raz to więcej no-
wych świetlic. Ta, 

która ma powstać w Mościskach 
jest kolejna w ramach progra-
mu budowy świetlic wiejskich 
i miejskich. – W zbudowanych 
świetlicach sporo się dzieje, są 
one dobrze przyjmowane i wi-
dać, że jest taka potrzeba. A jak 
jest potrzeba, to my jesteśmy od 
tego, żeby ją realizować – mówi 
Grzegorz Benedykciński, bur-
mistrz Grodziska Maz.

Kiedy rozpoczną się prace bu-
dowlane? – Budowę rozpoczyna-
my natychmiast, wiechę planujemy 
już w połowie października tego 

roku – powiedział wykonawca 
Dariusz Kozłowski.

Nowa świetlica będzie budyn-
kiem parterowym, przyjaznym 
dla osób niepełnosprawnych. Jej 
powierzchnia użytkowa to 143,62 
m kw., a powierzchnia zabudo-
wy 170,64 m kw. Koszt inwestycji 

to ponad 740 tys. zł. Co więcej, 
7 października do użytku ma zostać 
oddana świetlica w Łąkach. Pod-
jęto też decyzję o budowie małego 
domu kultury na rogu ul. Górnej 
i ul. Nadarzyńskiej, przeznaczone-
go dla mieszkańców osiedla Pia-
skowa oraz Szczęsne. [SD] 
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Jest zezwolenie na budowę 
zachodniej obwodnicy Grodziska!

G R O D Z I S K  M A Z .
Najbardziej wyczekiwana 
inwestycja w Grodzisku 
Mazowieckim w końcu 
będzie mogła się 
rozpocząć. Wojewoda 
mazowiecki wydał 
decyzję o zezwoleniu 
na realizację inwestycji 
drogowej dla budowy 
zachodniej obwodnicy.

Z apowiedzi budowy ob-
wodnicy w Grodzisku 
pojawiały się już daw-
no temu. Mieszkańcy 

latami czekali na rozpoczę-
cie tego zadania, wielu z nich 
straciło już nadzieję, że kiedy-
kolwiek do tego dojdzie. A jed-
nak. Wojewoda mazowiecki 
wydał pozwolenie na budowę 
obwodnicy. Będzie ona miała 
długość 7,4 km.

Obwodnica zachodnia znaj-
dzie się w ciągu drogi wojewódz-
kiej. Inwestycja objęta decyzją 
będzie zlokalizowana na ob-
szarze miasta i gminy Grodzisk 
Mazowiecki oraz gmin: Nato-
lin, Chlebnia, Chrzanów Duży, 

Wólka Grodziska, Kozery, Ko-
zerki i Kałęczyn.

Głównym celem inwesty-
cji jest polepszenie komfortu 
i bezpieczeństwa podróżowania 
w obszarze całej gminy Grodzisk 
Mazowiecki. Projekt zakłada 
budowę m.in.: jezdni dróg po-
przecznych i skrzyżowań dróg, 
mostu i wiaduktów, budowę 
i przebudowę urządzeń infra-
struktury technicznej.

Co najważniejsze, budowa 
obwodnicy ma wyelimino-
wać tranzyt z centrum mia-
sta i ograniczyć negatywny 
wpływ transportu na środowi-
sko i warunki życia mieszkań-
ców. Inwestorem tego zadania 
jest Zarząd Województwa Ma-
zowieckiego. Teraz pozostaje 
czekać na ogłoszenie przetar-
gu i wybór wykonawcy dla te-
go zadania. [SD] 
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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 2018 r. poz. 1474) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne na wniosek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie 
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej 
rozbudowy skrzyżowania (budowy ronda) dróg powiatowych nr 3124W  
– ul. Powstańców i nr 3127W ul. Plantowej w Pruszkowie w ramach zadania 
pn.: „Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi nr 3124W ul. Powstańców i nr 3127W 
ul. Plantowej oraz drogi gminnej ul. Stalowej w Pruszkowie”.

Inwestycja obejmuje następujące działki: 
−	 działki nr ew.: 94/1, 182, 183, 188/106, 250/12, 338, 339, 159/4, 159/5, 

159/6, 159/7, 159/8, 52- obręb 18 w Pruszkowie;
−	 działki nr ew.: 359, 360/4- obręb 19 w Pruszkowie.

Nieruchomości objęte linią rozgraniczającą inwestycji:
−	 działki nr ew.: 94/1, 182, 183, 188/121 (działka powstała z podziału działki 

188/106), 250/12, 338, 339 - obręb 18 w Pruszkowie;
−	 działki nr ew.: 359, 360/11 (działka powstała z podziału działki 360/4) - obręb 19  

w Pruszkowie.

Nieruchomości objęte inwestycją, stanowiące tereny kolejowe w granicach 
projektowanych linii rozgraniczających, niewymagające podziału zgodnie 
z art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:
−	 działki nr ew.: 159/4, 159/6, 159/7, 159/8 - obręb 18 w Pruszkowie.

Nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone:
−	 działki nr ew.: 159/4, 159/5, 52 - obręb 18 w Pruszkowie.

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.

reklamaOgłoszenie

Raszyn, dnia 26  września 2018 r.

OGŁOSZENIE    
Wójta Gminy Raszyn

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części terenów położonych we wsi Jaworowa w Gminie 
Raszyn – rejon po północnej stronie ul. Warszawskiej  

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) 

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Raszyn 

uchwały Nr LVI/524/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części terenów położonych we wsi Jaworowa w Gminie Raszyn – rejon po 
północnej stronie ul. Warszawskiej, obejmującego obszar planu w obrębie 
Jaworowa , którego granice wyznaczają:
1) od północy - północna granica administracyjna obrębu Jaworowa;
2) od wschodu - oś istniejącej ul. Objazdowej;
3) od południa - oś istniejącej ul. Warszawskiej;
4) od zachodu - wschodnia granica administracyjna obrębu Jaworowa.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego. Wnioski 
należy składać na piśmie do Wójta Gminy Raszyn, 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 
2a w terminie do dnia 31 października 2018 r.  Wniosek powinien zawierać 
nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy. 
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Raszyn.

Jednocześnie na podstawie 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam 
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko, obejmującej  sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko 
dla potrzeb ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Stosownie do art. 54 ust. 2 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu 
zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, w strategicznej ocenie oddziaływania 
na środowisko.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w pok. 217, w godzinach pracy 
Urzędu. 

Stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 3 i 4 i art. 40 ww. ustawy zainteresowani w terminie  
do dnia 31 października 2018 r.  mogą składać wnioski. Wnioski na piśmie należy 
składać do Wójta Gminy Raszyn w kancelarii Urzędu Gminy Raszyn lub pocztą na 
adres: 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a; ustnie do protokołu w Referacie Urbanistyki 
i Planowania Przestrzennego w pok. nr 219 lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej (bez konieczności opatrywania podpisem elektronicznym) na adres: 
urbanistyka@raszyn.pl. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Zgodnie 
z art. 41 powyższej ustawy wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Wójt Gminy Raszyn.

Z up. Wójta Gminy
Zastępca Wójta  

mgr Michał Kucharski

Ogłoszenie

Sprawa miała swój początek z chwilą 
gdy pracownik Urzędu Miasta w Pod-
kowie Leśnej zgłosił kradzież rowe-
ru miejskiego. Od kilku dni policjanci  
z Grodziska Maz. prowadzili poszuki-
wania jednośladu, aż wreszcie trafili na 
pewien trop. Przeanalizowano dane 
z systemu zabezpieczającego rower. 

Lokalizator wskazywał jedną z pose-
sji w Żółwinie. –  Na posesji nie odna-
leźli jednak poszukiwanego roweru,  
a mieszkające tam małżeństwo zo-
stało zatrzymane do wyjaśnienia – in-
formuje asp. sztab. Katarzyna Zych, 
rzecznik prasowy Komendy Powiato-
wej Policji w Grodzisku Mazowieckim. 

P O D K O W A  L E Ś N A
Na komendzie kobieta i mężczyzna 
przyznali się do zabrania pojazdu  
z ulicy w Podkowie Leśnej i usunięcia 
blokady koła, a następnie porzucenia 
roweru. 68-latka i 59-latek usłysze-
li zarzuty wspólnego dokonania kra-
dzieży. Ten czyn zagrożony jest nawet 
5-letnim pozbawieniem wolności. [SD] 

Ukradli rower  
miejski

Lodowisko wróci  
do Pruszkowa

P R U S Z KÓ W
Dopiero pożegnaliśmy 
lato, a już ruszyły 
przygotowania do... 
zimy. Władze Pruszkowa 
ogłosiły przetarg na 
dostawę lodowiska.

Ś lizgawka w Pruszkowie 
każdego roku cieszy 
się ogromnym zain-
teresowaniem. Przez 

wiele lat za jego organizację od-
powiadało pruszkowskie staro-
stwo powiatowe. W ubiegłym 
roku to nie starostwo, a miasto 
zorganizowało sztuczne lodowi-
sko. W tym roku będzie podobnie.

Podobnie jak w ubiegłym ro-
ku ślizgawka ma działać na te-
renie Szkoły Podstawowej nr 2. 
– W tym roku lodowisko będzie 
większe niż rok temu. Miesz-
kańcy do swojej dyspozycji bę-
dą mieli również wypożyczalnię 
– informuje Michał Landow-
ski, wiceprezydent Pruszkowa. 

Lodowisko w Pruszkowie za-
cznie działać najpóźniej 1 grud-
nia (o ile pozwolą na to warunki 
pogodowe). Ze ślizgawki będzie 
można korzystać do końca marca.

Jeśli nie macie swojego 
sprzętu będziecie mogli go 
wypożyczyć. W wypożyczalni 
będzie 170 par łyżew w pełnej 
rozmiarówce. Koszt wypoży-
czenia – 6 zł. Jeśli wasze łyżwy 
potrzebują ostrzenia, to rów-
nież będziecie mogli skorzy-
stać z takiej usługi.

To jednak nie koniec. W cza-
sie funkcjonowania lodowiska 
zorganizowane zostaną rów-
nież dwie imprezy z animato-
rami. W trakcie imprez łyżwy 
będą dostępne dla mieszkań-
ców za darmo. [AZ] 
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„Stary Pruszków” w sądzie.  
Słowik i jego konkubina z zarzutami

R E G I O N
Andrzej Z. pseudonim 
Słowik jest tymczasowo 
aresztowany. Prokuratura 
zarzuca mu popełnienie  
13 przestępstw. Natomiast 
jego konkubinie Marcie M. 
trzy przestępstwa, w tym 
utrudnianie postępowania 
prowadzonego przez 
prokuraturę tak, by 
m.in. Wańka, Parasol, 
Kręcony i Pinokio uniknęli 
odpowiedzialności karnej.

P ostępowanie prowa-
dzi Prokuratura Re-
gionalna w Szczecinie. 
Chodzi o grupę prze-

stępczą kierowaną przez Seba-
stiana W. Udział w jej strukturach 
miał m.in. Andrzej Z. ps. Słowik. 
W trakcie postępowania ustalono, 
że Słowik przekazywał polecenia 
dotyczące funkcjonowania grupy 
przestępczej swojej konkubinie, 
Marcie M. Kobieta została zatrzy-
mana 11 września przez CBŚP.

Zarzuty i utrudnianie  
postępowania
Marta M. została doprowadzona do 
Prokuratury Regionalnej w Szcze-
cinie. Prokurator przedstawił jej 
zarzuty popełnienia trzech prze-
stępstw. Podejrzana jest o udział 
w zorganizowanej grupie prze-
stępczej na przestrzeni od około 
1 stycznia 2016 r. do chwili zatrzy-
mania, czyli 11 września 2018 r. Ko-
bieta działała głównie na terenie 
Warszawy, ale nie tylko.

Co takiego przeskrobała Mar-
ta M.? Wykonywała polecenia An-
drzeja Z, dotyczące przestępczej 
działalności, koordynowała obrót 
kokainą w znacznych ilościach, 
przekazywała członkom grupy 
informacje dotyczące przestęp-
czych działań, a także podej-
mowała różne działania w celu 
utrudnienia prowadzonego po-
stępowania przygotowawczego. 
Chodzi o przestępstwo z art. 258 
par. 1 kodeksu karnego, które za-
grożone jest karą od 3 miesięcy do 
5 lat pozbawienia wolności.

Prokurator zarzucił jej, że 
w ramach zorganizowanej grupy 
przestępczej podejmowała szereg 
działań mających na celu utrud-
nienie postępowania przygoto-
wawczego prowadzonego przez 
szczecińską prokuraturę. Dzia-
łania były ukierunkowane na to, 
aby określone osoby, w tym An-
drzej Z. ps. Słowik, Krzysztof O. 

13 przestępstw  
Słowika
Andrzejowi Z. prokurator zarzucił 
popełnienie 13 przestępstw. Do-
tyczą one między innymi dzia-
łania w zorganizowanej grupie 
przestępczej, wymuszeń rozbój-
niczych, rozbojów, pobić, bez-
prawnego pozbawienia wolności 
człowieka, a także przestępstw 
z ustawy o przeciwdziałaniu nar-
komanii. Słowik podejrzany jest 
również m.in. o pranie brud-
nych pieniędzy wspólnie z in-
nymi osobami w łącznej kwocie 
co najmniej 300 tys. zł. Zarzu-
canych przestępstw dopuścił się 
w ramach zorganizowanej grupy 
przestępczej oraz w warunkach 
recydywy, co ma wpływ na wyż-
szy wymiar kary.

Zadania grupy  
przestępczej
Celem tej grupy przestępczej było 
między innymi popełnianie prze-
stępstw karnych oraz karnoskarbo-
wych polegających na wystawianiu 
i posługiwaniu się nierzetelnymi 
fakturami VAT i podawaniu nie-
prawdziwych danych w dekla-
racjach VAT-7, składanych we 
właściwych urzędach skarbowych. 
Działając w ten sposób sprawcy na-
rażali na uszczuplenie należności 
publicznoprawnych w postaci 
podatku VAT. Członkowie grupy 
zajmowali się również praniem 
brudnych pieniędzy, popełnia-
niem przestępstw kryminalnych 
oraz przestępstw z ustawy o prze-
ciwdziałaniu narkomanii. [SD] 
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ps. Kręcony, Leszek D. ps. Wańka, 
Sławomir F., Filip F., Janusz P. ps. 
Parasol oraz Artur R. ps. Pinokio, 
uniknęły odpowiedzialności kar-
nej za popełnione przez nich prze-
stępstwa. Mowa o przestępstwie 
z art. 239 par. 1 kodeksu karnego 
w związku z art. 65 par. 1 kodeksu 
karnego. Zagrożone jest ono karą 
od 3 miesięcy do 5 lat pozbawie-
nia wolności.

Marta M. podejrzana jest po-
nadto o branie udziału w obrocie 
kokainą o wadze co najmniej 1,2 ki-
lograma. Za sprzedaż tych narkoty-
ków miała otrzymać przynajmniej 
35 tys. euro. Chodzi o przestępstwo 
z art. 56 ust. 3 ustawy z 29 lipca 2005 
roku o przeciwdziałaniu narkoma-
nii w związku z art. 65 par. 1 ko-
deksu karnego. Zagrożone jest ono 
karą grzywny i karą pozbawienia 
wolności od lat 2 do 12.

Kobieta została tymczaso-
wo aresztowana.

PRUSZKÓW
UL. KRASZEWSKIEGO 41

facebook.com/galeriastyle
TEL. 600 924 925

Biżuteria Idealna
NA PREZENT
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ul. Niecała 10/2

Piątek, 28 WRZEŚNIA 2018

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

PARTNER HANDLOWY

ZAPRASZAMY PO SŁOJE,
SŁOICZKI, NAKRĘTKI, 
BUTELKI, AKCESORIA 
DO PRODUKCJI WINA

 
 

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, UL. POGODNA 7

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

Zatrudnimy Pracownika Gastronomii
Wymagane doświadczenie, 
aktualna książeczka sanepidu.

509 683 032

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292
Bezpieczna

pożyczkapożyczkapożyczkapożyczkapożyczka
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797-705-110*

*Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Maksymalne RRSO 689% 

Pożyczamy nawet
do 5000 zł

Gotówka w 1 dzień
Wystarczy dowód

KUPIĘ  
ZA GOTÓWKĘ!

Mieszkanie:
- do remontu
- zadłużoną

- z komornikiem
- inne problematyczne

Tel. 662-006-180

Atrakcyjna praca na 
produkcji – PASS k. Błonia. 
Darmowy dojazd - 725 258 529 

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

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

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

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

Nieruchomości – sprzedam

 ► Dom w Parzniewie 
535 487 338 

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 

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 

Usługi

 ► Anteny nowocześnie 
solidnie montaż serwis 
603-375 -875 

 ► Domofony, videodomofony 
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 

 ► Elektryk 500-300-402 

 ► Hydraulik, 535-872-455 

 ► Pasmanteria 
www.PodBonifacym.pl 
Pruszków, ul. Emancypantek 

 ► Protezy zębowe 450 zł: 
508-357-334 

 ► PRZEPROWADZKI 885 727 272 

 ► Piaskowanie, hydropiaskowanie 
metal, drewno, kamień, kostka. 
504-216-488 

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

 ► Poszukuję pracownika 
do prac ogrodniczych 
tel. 696-039-978 

 ► Praca dla Panów i Pan 
przy sprzątaniu magazynu 
w Sokolowie koło Janek
504 204 700 

 ► Poszukuję osoby do pracy 
przy posadzkach betonowych 
tel. 518 050 555

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

 ► Zatrudnię panie 
z doświadczeniem do sklepu 
mięsno-spożywczego 
w Pruszkowie. Wynagrodzenie 
miesięczne 2700 zł netto. 
504-029-507 

 ► Zatrudnię pomoc 
stomatologiczną do gabinetu 
w Brwinowie 1/2 etatu 
(możliwość przyuczenia) 
Sprawna obsługa komputera   
Tel.602379134 

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

Dam pracę

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL
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Starosta Pruszkowski uprzejmie 
informuje,  

że na urzędowej tablicy ogłoszeń oraz na 
stronie internetowej Starostwa Powiatowego 

w Pruszkowie został wywieszony 
wykaz nieruchomości Skarbu Państwa 

przeznaczonych do sprzedaży.

Zarząd Powiatu Grodziskiego informuje,
iż w dniach od 27.09.2018 r. do 18.10.2018 r. w siedzibie 
Starostwa Powiatu Grodziskiego w Grodzisku Maz. przy  
ul. Kościuszki 30 i przy ul. Żyrardowskiej 48 bud. A na tabli-
cach ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości Po-
wiatu Grodziskiego przeznaczonych do oddania w najem.

Wykaz został także zamieszczony na stronie internetowej 
www.powiat-grodziski.pl

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego 
uprzejmie informuje,  

że na urzędowej tablicy ogłoszeń oraz  
na stronie internetowej Starostwa Powiatowego  

w Pruszkowie został wywieszony wykaz 
nieruchomości Powiatu Pruszkowskiego 

przeznaczonych do oddania w użytkowanie 
wieczyste.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Witolda  
Doroszewskiego w Nadarzynie działający z upo-
ważnienia Wójta Gminy Nadarzyn zawiadamia, 
że na szkolnych i urzędowych tablicach ogłoszeń 

oraz na stronach internetowych urzędu  
www.nadarzyn.pl (BIP) został zamieszczony wykaz 
pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem. 

Atrakcyjna praca  
na produkcji – Błonie

Miła atmosfera, 
wpierający się zespół. 

Darmowy dojazd

725 258 529

Wójt Gminy Nadarzyn 
zawiadamia,  

że na urzędowych tablicach 
ogłoszeń oraz na stronach 

internetowych urzędu 
został zamieszczony 

wykaz  nieruchomości, 
stanowiących drogę  

wewnętrzną,  przeznaczonych 
do wydzierżawienia w trybie 

bezprzetargowym. 

Starsza Pani poszukuje spokojnej 
lokatorki do odrębnego pokoju, 
15 m2. Łazienka i kuchnia do wspólnego 
użytku. Atrakcyjna cena w zamian za pomoc 
w pracach domowych i higienicznych. 
Centrum Pruszkowa, winda, V piętro. 

Kontakt 22 758 63 24

 ► Studnie tel.: 601-231-836 

Usługi remontowe, instalacje 
hydrauliczne, brukarstwo - 
pełny zakres, 537 199 522 

 ► 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 



R E K L A M A
Piątek, 28 WRZEŚNIA 201816


