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Za trzy lata koleją z Parzniewa
EWELINA 
LATOSEK

REGION
Projekt budowy stacji 
kolejowej w Parzniewie 
(gm. Brwinów) 
jest już gotowy. Jak 
zapewniają kolejarze, 
z nowego przystanku 
podróżni będą mogli 
korzystać w 2018 roku.

P omysł, aby ułatwić miesz-
kańcom Parzniewa ko-
rzystanie z podmiejskich 

pociągów narodził się kilka lat 
temu. W 2012 roku o powstanie 
w tej lokalizacji stacji kolejowej 
do PKP PLK wnioskował bur-
mistrz Brwinowa, Arkadiusz Ko-
siński. Propozycja spotkała się 
z życzliwym odbiorem, jednak 
wokół jej realizacji na dłuższy 
czas zapadła cisza. Nie oznacza 
to jednak, że od budowy odstą-
piono. O stan przygotowań do jej 
rozpoczęcia zapytaliśmy koleja-
rzy bezpośrednio. – Przystanek 

Projekt gotowy, prace przy budowie przystanku kolejarze planują rozpocząć w 2017 r.
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kosobowy w Parzniewie jest za-

projektowany i plany są aktualne. 
Dokumentacja jest opracowana 
– mówi Karol Jakubowski z biu-
ra prasowego PKP PLK.

Stacja powstanie w rejonie ulic 
Przejazdowej i 36 Pułku Piecho-
ty Legii Akademickiej, kilkaset 
metrów na wschód od istnieją-
cej przeprawy przez torowisko. 
Jak będzie wyglądała? Jakubow-
ski: – W planach mamy budowę 
peronu wyspowego. Zaplanowa-
liśmy dojście do niego przejściem 
podziemnym pod torami. Będzie 
ono wyposażone w windy dla osób 
o ograniczonych możliwościach 
poruszania się. Nasze plany obej-
mują budowę wiaty peronowej 
oraz parkingu po południowej 
stronie torów na wysokości pe-
ronu z około 50 miejscami. 

Co istotne, w Parzniewie nie 
powstanie dworzec, ani nawet 
bocznica. – Pasażerowie będą 
korzystać z przystanku osobo-
wego, który nie posiada dworców 
kolejowych. Architektura wiaty 
peronowej będzie nawiązywać 

do stylistyki istniejących wiat 
na tej linii – mówi Jakubowski. 
W kolejarskiej nomenklaturze 
nie będzie to stacja, lecz wspo-
mniany przystanek osobowy. Na 
czym polega różnica? – O stacji 
mówimy, kiedy obiekt wyposa-
żony jest w nastawnię i budynki 
pozwalające na sterowanie ru-
chem. Przystanek osobowy to 
peron i wiata – słyszymy w biu-
rze prasowym. WiĘceJ  2 

„Zniewolony”
w Kinie Letnim

PRUSZKÓW

Po prezentacji fi lmów 
obejmujących czasy współczesne 
cofniemy się do połowy XIX wieku. 
W ramach Pruszkowskiego 
Kina Letniego obejrzymy obraz 
w reżyserii  Steve'a McQueena  
„Zniewolony”.  2

REKLAMA

Przedsięwzięcie zostanie 
zrealizowane w ramach pro-
jektu „Prace na linii kolejowej 
Warszawa Włochy – Grodzisk 
Mazowiecki (linia 447)”, tego 
samego który obejmuje budowę 
tunelu pod torami PKP w cią-
gu ulic Działkowej i Błońskiej 
w Pruszkowie.

Kiedy pierwsi podróżni wsią-
dą do pociągów w Parzniewie? 
– Budowę przystanku zaplano-

waliśmy w 2017 roku. Na tę in-
westycję zaplanowaliśmy kil-
kanaście milionów złotych. 
Będzie fi nansowana z dwóch 
źródeł ze środków unijnych 
i z budżetu państwa – wyjaśnia 
Karol Jakubowski. Jak dodaje, 
przedsięwzięcie ma zakończyć 
się w 2018 r.

Rozliczenia 
z zaskoczenia

GRODZISK MAZOWIECKI

Właściciel nieruchomości PKP 
SA, dopatrzył się niedopłat. 
Rozliczenie dotyczy sezonu 
2012/2013... Lokatorzy budynku 
dworcowego w Grodzisku 
postanowili interweniować.  3 W tym miejscu ma powstać przystanek kolejowy

Warsztatowa 
do naprawy 

PRUSZKÓW 

Gdyby pokusić się o krótką 
charakterystykę nawierzchni 
ul. Warsztatowej brzmiałaby ona: 
„kocie łby”. Kiedy ruszy przebudowa 
ulicy? – Liczymy na to, że zaczniemy 
budowę w przyszłym roku – mówi 
wicestarosta Krzysztof Rymuza.  4
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KSIĄŻENICE
Włodarze Grodziska Mazowieckie-
go mają trudny orzech do zgry-
zienia. Dawny budynek Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Książenicach 
stoi i czeka na rozwój wypadków. 
Lokalne władze podjęły trzy pró-
by sprzedaży obiektu. W ubiegłym 
roku odbyły się dwie licytacje, 

ale nie przyciągnęły chętnych. 
Kolejna podejście też spaliło na 
panewce. Początkowo gmina 
chciała sprzedać budynek za 
672 tys. zł, jednak ostatecznie 
obniżyła cenę do 450 tys. zł. Co 
teraz? – W tej chwili jesteśmy 
w trakcie przeprowadzania analiz 

nowego przeznaczenia budynku. 
Wcześniejsze próby sprzedaży oka-
zały się nieudane – mówi Tomasz 
Krupski, wiceburmistrz Grodziska. 
I dodaje: – Na najbliższym posie-
dzeniu zarządu chcemy przedys-
kutować tę kwestię i ustalić dalsze 
przeznaczenie obiektu. (JM)

Dawny budynek szkoły
podstawowej czeka na decyzję

„Zniewolony”
w Kinie Letnim 

Fi
lm

w
eb

Kolejne projekcje  
w ramach 
Kina Letniego:
•	 16 sierpnia  

Non-stop 
•	23 sierpnia  

Sekretne życie Waltera Mitty
•	30 sierpnia  

Jobs

PRUSZKÓW
Fani Pruszkowskiego 
Kina Letniego i tym 
razem nie zawiedli. 
„Labirynt” oglądali  
z zapartym tchem.  
A już w najbliższą 
niedzielę kolejny kinowy 
hit – „Zniewolony”. 

Po prezentacji filmów obej-
mujących czasy współcze-
sne cofniemy się do połowy 
XIX wieku.  Obraz  Steve'a 
McQueena  (reżysera świet-
nego „Głodu” i kontrowersyj-
nego „Wstydu”) przedstawia 
dramatyczne losy Solomona 
Northupa. Urodził się jako 
wolny człowiek, ale w 1841 ro-
ku zostaje porwany, a potem 
sprzedany jako niewolnik. Tra-
fia na południe Stanów Zjed-
noczonych, na farmę Edwina 
Eppsa. Film „Zniewolony” 
przedstawia prawdę, jest ekra-
nizacją wspomnień Northupa. 
Pokazuje, że nigdy nie wolno 
się poddawać, tracić nadziei na 
wolność. Znakomitą, pełną siły 
kreację w obrazie McQueena 
stworzył Chiwetel Ejiofor. Po-
za nim w obsadzie m.in. Mi-
chael Fassbender i Benedict 
Cumberbatch.  

„Zniewolonego”, podobnie 
jak i inne filmowe hity w ramach 
Pruszkowskiego Kina Letniego, 
można polecić widzom w ciem-
no. Zapraszamy więc 9 sierp-
nia o godzinie 20.30 na pl. Jana 
Pawła II w Pruszkowie. Filmo-
wa uczta gwarantowana!    

Na filmowe wieczory w let-
niej atmosferze zapraszają 
Prezydent Pruszkowa Jan 
Starzyński oraz Grupa Wpr 
Media. W tym roku sponso-
rem głównym jest Odyssey 
– nowy salon marki Nissan 
w Pruszkowie. Partnerami 
projektu są: Auto Service Za-
lewscy, Decathlon Okęcie, 
Maximus Fashion Center, 
Praktiker Polska, Uczelnia Tech- 
niczno-Handlowa im. Hele- 
ny Chodkowskiej.  (GOL)  
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Ma być luźniej (samochodowo) wokół starostwa
PRUSZKÓW
Znalezienie miejsca 
parkingowego  
w rejonie Starostwa 
Powiatowego 
w Pruszkowie graniczy 
niemal z cudem. Ale 
będzie lepiej – w tym 
rejonie ma się zmienić 
organizacja ruchu.

Starostwo Powiatowe, Powia-
towy Urząd Pracy, biuro pasz-
portowe, dwie przychodnie 
lekarskie i apteka – to wszyst-
ko na 200-metrowym odcinku 
niewielkiej ul. Drzymały. Trud-
no się więc dziwić, że znalezie-
nie miejsca parkingowego w tej 
okolicy jest trudne. Dotyka to 
nawet starostwa – jego parking 
wewnętrzny ma zaledwie kilka-
naście miejsc dla samochodów, 
a w samym urzędzie pracuje po-
nad 200 osób. 

Jak więc wygląda sytuacja 
w tym rejonie? Kierowcy parku-
ją auta gdzie tylko się da, często 
zastawiając inne pojazdy i unie-
możliwiając im wyjazd. Wokół 
ogrodzenia Parku Kościuszki 
o godzinie 8 ustawia się wianu-
szek samochodów, które znikają 

– mówi Jerzy. I dodaje: – Gdzie jest 
straż miejska i policja? Przecież co 
drugi kierowca powinien stąd od-
jechać z mandatem. A urzędnicy to 
niech sobie na rowerach przyjeż-
dżają. Urząd jest dla mieszkańca.

Podobnych opinii jest więcej. 
Ale w końcu pojawiła się nadzie-
ja na rozwiązanie parkingowego 
problemu. Starostwo wspólnie 
z władzami miasta chcą zmienić 
organizację ruchu w tym rejonie. 
– Ulica Drzymały na odcinku od 
ul. Radnych do al. Niepodległości 
będzie jednokierunkowa. Kierow-
cy będą mogli jechać w kierunku 
al. Niepodległości. Dzięki temu 
będziemy mogli zwiększyć ilość 
miejsc parkingowych na Drzy-
mały – tłumaczy Andrzej Ku-
rzela, wiceprezydent Pruszkowa.  
– Zmiany pojawią się również na al. 
Niepodległości. Chodnik wzdłuż 
parku zostanie zwężony, pozwo-
li to na parkowanie samochodów 
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na skos, a nie równolegle jak ma  
to miejsce dziś – podkreśla.

Starostwo widziało jeszcze 
jedno rozwiązanie: wydziele-
nie niewielkiego fragmentu par-
ku (za sklepem spożywczym) 
z przeznaczeniem na parking 
dla urzędu. Kurzela: – Na to 
rozwiązanie nie mógł zgodzić 
się prezydent Starzyński. Nie 

będziemy robić parkingów kosz-
tem zieleni i parków.

Jak przyznaje wiceprezydent 
Pruszkowa przetarg na wyko-
nanie nowych miejsc (ok. 80) 
parkingowych został właśnie 
ogłoszony. Jest szansa, że no-
wa organizacja ruchu na ulicy 
Drzymały zostanie wprowadzona  
jeszcze w tym roku.  (AS) 

kilka minut po 16. – Tędy nie da 
się jeździć. Tu samochód, tam sa-
mochód. Jeden stoi z prawej, dru-
gi z lewej, a jak chcesz człowieku 
przejechać to trenujesz slalom  

Drzymały na  
odcinku od ulicy 
Radnych do alei 
Niepodległości będzie 
jednokierunkowa  

Rusza remont wiaduktu
PIASTÓW
Wiadukt im. Leopolda 
Okulickiego w Piastowie 
ma już 20 lat. Teraz  
rusza jego remont. 

Przeprawa jest w dobrym stanie 
technicznym, choć nie można 
tego powiedzieć o nawierzch-
ni (dziury, nierówności). Prusz-
kowskie starostwo powiatowe 
już kilka miesięcy temu zapo-
wiadało, że piastowski wiadukt 
musi przejść modernizację. 
Wreszcie prace ruszą

Robotnicy pojawią się na 
przeprawie w piątkowy wie-
czór 7 sierpnia. Pierwotnie 
zakładano, że na czas remon-
tu wiadukt zostanie zamknię-
ty, ale ostatecznie zdecydowano 
się na inne rozwiązanie. Chodzi 
o ruch wahadłowy. – Wdrożenie 
nowej organizacji ruchu będzie 
polegało na wprowadzeniu ru-
chu wahadłowego sterowanego 
sygnalizacją świetlną, nadzoro-
wane będzie przez cały czas jej 
pracy przez przeszkolony per-
sonel wyposażony w urządze-
nia łączności i monitorujący 
kolejki pojazdów na obu koń-
cach robót – wyjaśnia Agnieszka 
Kuruliszwili, rzecznik prusz-
kowskiego starostwa powiato-
wego. I dodaje: – W przypadku 
tworzenia się znacznych i nie-
równomiernych kolejek lub 
awarii sygnalizacji świetlnej 

zostanie wprowadzone ręczne 
sterowanie ruchem.

Mimo tego, że wiadukt bę-
dzie częściowo czynny to kie-
rowcy muszą przygotować 
się na utrudnienia. Na czas 
remontu wyłączone zostaną 
łącznice wjazdowe i zjazdo-
we z przeprawy. Objazd zo-
stanie poprowadzony ulicami 

Remont przeprawy 
podzielono  
na sześć etapów

Orzeszkowej i Reja do ul. Tu-
wima i Dworcowej.

Sam remont podzielono na 
sześć etapów. Dwa pierwsze 
obejmą naprawę jezdni wschod-
niej i zachodniej na wiadukcie. 
Kolejne dwa etapy będą prowa-
dzone na zachodniej i wschod-
niej jezdni przy zjazdach na 
rondo. Natomiast ostatnie eta-
py obejmą remont zjazdów na 
wschodniej i zachodniej jezdni 
od strony Tesco.

A jakie prace będą prowa-
dzone na wiadukcie? Robot-
nicy ułożą nowe nawierzchnię 
i izolację. Kuruliszwili: – Ter-
min zakończenia prac został 
ustalony na 31 sierpnia bieżą-
cego roku.  (AS) 
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Dla pasażerów z Parzniewa to spo-
re ułatwienie w korzystaniu z ko-
lei. Obecnie od stacji w Brwinowie 
i Pruszkowie dzielą ich odpowied-
nio 3 i 2 kilometry. Na pierwszy 
rzut oka nie jest to gigantyczny 
dystans, ale biorąc pod uwagę 
realny czas dojazdu i dynamikę 
rozwoju tej części gminy, poprawa 
powinna być odczuwalna. Szcze-
gólnie, że mieszkańców przybywa. 
Jeszcze kilka lat temu wieś liczy-
ła 400 osób. W tej chwili jest ich 
kilka razy więcej i nie zanosi się, 
aby tempo rozwoju zmalało. – Ten 
teren będzie dalej zabudowywa-
ny, w przyszłości powstanie tam 
szkoła, którą obecnie projektuje-
my – mówi Arkadiusz Kosiński, 
burmistrz Brwinowa.

Ale nie o samych mieszkańców 
chodzi. – W przemysłowym re-
jonie Parzniewa wciąż przybywa 
nowych firm, które zatrudniają 
setki pracowników. Przystanek 
kolejowy będzie ogromnym lo-
gistycznym ułatwieniem, bo te 
osoby często dojeżdżają z dale-
ka. W naszym regionie bezrobocie 
jest stosunkowo niewielkie, dlate-
go zajęcie znajdują tu mieszkańcy 
np. Radomia czy innych odległych 
miejscowości. Obecnie z dowiezie-
niem ludzi do pracy jest problem 
– wyjaśnia Kosiński. I dodaje: – 
Niedługo swoją siedzibę będzie 
mieć tu kolejna duża firma pro-
dukcyjna. Wkrótce mają pojawić 
się też dodatkowe autobusy, które 
częściowo rozwiążą kłopoty ko-
munikacyjne Parzniewa. 

Pierwsze ustalenia z koleja-
rzami przewidywały lokalizację 
przystanku na wysokości ulicy 
Głównej. Władzom Brwinowa 

Dokończenie ze str. 1

wystarczająco dużo miejsca, aby 
mógł powstać. Ale czy będzie ta-
ka potrzeba okaże się po urucho-
mieniu przystanku.

Jak gmina zmierza wspierać ko-
lejarzy w realizacji całego przed-
sięwzięcia? Burmistrz Kosiński: 
– Zobowiązaliśmy się do wyko-
nania instalacji wodociągowych 
i kanalizacyjnych, bo te media są 
niezbędne. Konieczne będzie też 
przekazanie jednej z działek, któ-
ra jest naszą własnością. Reszta 
zadań, od projektu po samą bu-
dowę, leży po stronie PKP PLK. 

Niestety, w tej beczce miodu jest 
i odrobina dziegciu. Wygląda na to, 
że nie ma szans, aby do przystanku 
w Parzniewie przedłużona została 
trasa Szybkiej Kolei Miejskiej. Jej 
stacją graniczną pozostanie Prusz-
ków. – Jedyną możliwością, aby 
pociągi SKM dojeżdżały do Parz-
niewa, byłoby wydłużenie tej li-
nii do Grodziska Mazowieckiego  
– mówi burmistrz Brwinowa. Pla-
ny budowy nie obejmują bowiem 
rozszerzenia infrastruktury same-
go torowiska. Nie będzie tam nawet 
wspomnianej już bocznicy. Przy-
stanek w Parzniewie będzie miał 
więc charakter „przelotowy”. 

udało się jednak przekonać ich do 
pomysłu przesunięcia inwestycji 
w stronę ul. Przejazdowej. Co jesz-
cze proponowała gmina? – Chcieli-
śmy, aby od strony pruszkowskiego 
Gąsina powstał parking, aby uła-
twić przesiadkę pasażerom z są-
siedniego miasta. Tego postulatu 
kolejarze niestety nie uwzględnili 
– tłumaczy burmistrz Brwinowa. 
Pozostałe udało się przeforsować. 
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Za trzy lata koleją z Parzniewa
Projekt gotowy, prace przy budowie przystanku osobowego 
kolejarze planują rozpocząć w 2017 roku

Wśród nich m.in. pochylnie dla ro-
werzystów i windy. – Jestem zado-
wolony – podsumowuje Kosiński. 

Na wygodny parking dla pa-
sażerów dojeżdżających z Gąsi-
na jest jeszcze szansa. Od strony 
ulicy Przejazdowej znajduje się 

Władzom Brwinowa 
udało się przekonać 
kolejarzy do 
przesunięcia  
inwestycji w stronę  
ul. Przejazdowej

 Parzniew się rozwija, więc przystanek będzie niezbędny
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ul. Pogodna 7
22 728 90 50
Pruszków

www.hurtownia-ogrodnicza.com

NAJWIĘKSZY  
I NAJLEPSZY

SKLEP
OGRODNICZY

GRODZISK MAZOWIECKI
Grodziska policja ma nowego sze-
fa. Miejsce insp. Dariusz Zalesiński 
zajął mł. insp. Grzegorz Styczyński. 
Ma 41 lat, a w policji służy od 1994 
roku. Jest absolwentem Wyższej 
Szkoły Policji w Szczytnie. Karierę 
zaczynał w referacie patrolowo-in-
terwencyjnym KRP Warszawa VII, 

a w 2002 r. objął stanowisko asy-
stenta sztabu policji w tej samej ko-
mendzie. W 2006 r. awansował na 
zastępcę komendanta rejonowego 
policji Warszawa III, a następnie od 
2007 r. pełnił tę samą funkcję w ko-
mendzie rejonowej policji Warsza-
wa II. 29 lipca, podczas uroczystości 

w Sali Herbowej komendy w Gro-
dzisku Maz. podinsp. Hubert Ko-
walczewski, zastępca komendanta 
stołecznego policji, podziękował 
odchodzącemu komendantowi za 
zasługi i ofi cjalnie przywitał nowe-
go. Insp. Zalesiński będzie komen-
dantem w Otwocku. (SD)

Mł. insp. Grzegorz Styczyński 
szefem grodziskiej policji

ANNA 
SOŁTYSIAK

GRODZISK MAZOWIECKI
Lokatorzy budynku 
dworcowego 
w Grodzisku 
Mazowieckim z dnia 
na dzień stali się 
dłużnikami. Właściciel 
nieruchomości PKP SA, 
po rozliczeniu sezonu 
grzewczego dopatrzył 
się niedopłat. Rozliczenie 
dotyczy sezonu 
2012/2013...

B u d y n e k  d w o r c o w y 
w Grodzisku Mazo-
wieckim pełni nie tylko 

funkcję dworca. Są tu również 
lokale usługowe oraz mieszka-
nia. W tych ostatnich nie ma już 
zbyt wielu lokatorów. Miesz-
kania wyposażone są w ciepłą 
i zimną wodę, kanalizację, cen-
tralne ogrzewanie. Przez wiele 
lat czynsze w obiekcie nie by-
ły za wysokie. Do czasu. Kilka 
miesięcy temu lokatorzy do-
wiedzieli się o niedopłatach 
za ogrzewanie. Gigantycznych 
niedopłatach, bo idą w tysiące 
złotych.– Za niespełna 50-me-
trowe mieszkanie płace około 
620 zł czynszu. W tej kwocie 
jest centralne ogrzewanie, za 
które miesiąc w miesiąc płacę 
260 zł. W ciągu 12 miesięcy tyl-
ko za centralne płacę 3120 zł, 

przesyłowych, podatek od nie-
ruchomości, opłaty lokalne (…) 
koszt opału, wywóz pozostałości 
po spaleniu opału (...) pośred-
nie: regionu, centrali, oddzia-
łu.” Lokatorzy nie byli jednak 
zadowoleni z tych wyjaśnień 
i ponownie złożyli odwołanie. 
– W żadnym z pism nie powoła-
no się na jakąkolwiek podstawę 
prawną i nie podano konkret-
nych sum. Identyczne pisma 
dostali wszyscy sąsiedzi – pod-
kreśla nasza czytelniczka. 

Finalnie PKP SA roszcze-
nia wobec mieszkańców za-
wiesiło. „PKP SA w sprawie 
opłat za centralne ogrzewanie 
za sezon grzewczy 2012/2013 
informuje, że do czasu rozlicze-
nia sezonu 2013/2014 zawie-
sza dociążenie z tego tytułu. (…) 

z czego 1300 zł to miesiące nie-
grzewcze. Ta kwota wystarcza 
chyba na pokrycie ewentu-
alnych niedopłat – napisała 
do nas mieszkanka budynku, 
która prosi o anonimowość. 
– „Przydzielono” mi niedopłatę 
za okres grzewczy 2012/2013 
w wysokości ponad 5 tys. zł. 
W piśmie powiadomiono mnie 

Rozliczenia z zaskoczenia
Lokatorzy dowiedzieli się o niedopłatach za ogrzewanie. Chodzi o sezon 2012/2013

Wyniki rozliczenia obu sezo-
nów tj. 2012/2013 i 2013/2014 
zostaną przedstawione od-
rębnym pismem” – czytamy 
w korespondencji. Spółka nie 
wyjaśniła jednak skąd pojawiły 
się takie wyliczenia i co sprawi-
ło, że zdecydowała się wstrzy-
mać z ich ściąganiem.

Mimo zawieszenia rozliczeń 
mieszkańcy są nadal pełni obaw. 
– Co z tego, że rozliczenie zo-
stało zawieszone. To rozwiąza-
nie jedyne odracza wyrok. Nikt 
nam nie zagwarantuje, że przy 
kolejnym rozliczeniu znów nie 
zobaczymy tak horrendalnych 
kwot – podkreśla mieszkanka.

Do kolejarzy wysłaliśmy pyta-
nia dotyczące tej sprawy. Do tej 
pory nie otrzymaliśmy odpowie-
dzi. Do tematu więc wrócimy. 

o uprzejmym rozłożeniu tej su-
my na raty – dodaje.

Mieszkańcy postanowili in-
terweniować. Od rozliczeń 
złożyli odwołania z prośbą 
o wyjaśnienia skąd pojawiły 
się niedopłaty. Niestety, PKP 
w swoim piśmie konkretnych 
wyliczeń nie przedstawiła. Czy-
tamy w nim jedynie: „W skład 
kalkulowanej stawki wchodzą 
koszty: bezpośrednie: amor-
tyzacja kotłów, urządzeń sieci 

– Co z tego, że 
rozliczenie zostało 
zawieszone. To 
rozwiązanie jedyne 
odracza wyrok 
– mówi jedna 
z mieszkanek
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Lokatorzy dowiedzieli się o niedopłatach za ogrzewanie. Chodzi o sezon 2012/2013

 Budynek dworca w Grodzisku
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Oczekujemy:

 

 

· Chęci do pracy i zaangażowania

 

· Zdolności interpersonalne oraz umiejętności organizacyjne,

 
 

· Rzetelności i dbałości o jakość wykonywanej pracy.

 

Oferujemy:

 

· Umowę o pracę,

 

· Profesjonalne szkolenia i realne możliwości awansu,

 

· Atrakcyjne wynagrodzenie,

 

· Ciekawą pracę w młodym zespole,

 

· Opiekę medyczną i szeroki pakiet socjalny.

 

Chętnych prosimy o kontakt :

 

Kasjer/Kasjerka 
Pracownika hali na   dziale 

Rzeźnik 
Magazynier 

Przemysłowym i Spożywczym 
 

Auchan to grupa handlowa o międzynarodowym zasięgu.
W 16 krajach świata zatrudniamy ponad 300 tysięcy współpracowników. W Polsce od 1996 roku 

otworzyliśmy 41 hipermarketów oraz 7 centrów logistycznych. Obecnie poszukujemy Kandydatów i Kandydatek 
na stanowisko: 

Dopłaty do wypoczynku, bony na święta
tel. 22 735-86-59; 22 735-86-16; 22 735-86-13
mail: a.dolecka@auchan.pl

Miejsce pracy: Auchan Janki 

Pracownik produkcji
Piekarz
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MILANÓWEK
Najciekawsze punkty miasta bę-
dą zaprezentowane w specjalnym 
przewodniku, folderze i na tablicach. 
Folder „Atrakcje turystyczne Mila-
nówka” ma opisywać historię miasta, 
przedstawiać interesujące miejsca, 
prezentować znane „krówki z Mila-
nówka” czy twórczość rzeźbiarza 

Jana Szczepkowskiego. Gmina chce 
też oznakować szlak turystyczny 
„Spacer po Milanówku – Wille Mila-
nowskie”. Wykonane zostaną tabli-
ce informacyjne przedstawiające 
poszczególne obiekty oraz ich ry-
sunki. Natomiast przewodnik bę-
dzie się składał z 32 kart i zostanie 

Przewodnik, czyli Milanówek 
pokaże się turystycznie

wydrukowany w nakładzie 500 sztuk. 
Ponadto planowane jest wykonanie 
mapy szlaku metodą rysunku od-
ręcznego, który następnie musi być 
przetworzony na postać grafi czne-
go pliku cyfrowego. Gmina chce, aby 
wykonanie i montaż tablic nastąpiły 
do ostatniego dnia sierpnia. (JM)
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Szansa na nową
trasę L23
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RASZYN
Wszystko wskazuje 
na to, że linia L23 
pojedzie nową trasą. 
Rozmowy między gminą 
Raszyn a ZTM były 
na ostatniej prostej.

L23 jest idealnym połączeniem 
dla tych, którzy chcą dostać się 
z Raszyna do Pruszkowa i od-
wrotnie. Autobus przejeżdża 
przez Janki, Sokołów, Pęcice. 
Pojawiły się plany dotyczące 
rozszerzenia trasy. Gmina Ra-
szyn zabiegała, aby prowadziła 
też ona przez Laszczki i Falenty. 
Problemem był stan nawierzch-
ni. Gmina przeszła więc do dzia-
łania. – W wakacje podjęliśmy 
się prac, których celem była 
poprawa nawierzchni. Wedle 
mojej oceny jej stan jest przy-
zwoity, co pozwala twierdzić, 

Targowisko z estetycznymi daszkami
PRUSZKÓW
Pruszkowskie 
targowisko miejskie ma 
się zmienić. Koncepcja 
jest, pozostaje pytanie: 
kiedy wykonanie?

Wielu mieszkańców Pruszko-
wa i okolic we wtorki i piątki 
zjawia się na targowisku przy 
Komorowskiej. I trudno się dzi-
wić, bowiem dostać tu można 
dosłownie wszystko (ale naj-
większym powodzeniem cie-
szą się świeże owoce i warzywa). 
Jednak zarówno sprzedawcy, jak 
i klienci od dawna narzekali na 
kiepski stan tutejszego terenu: 
nierówna nawierzchnia, brak 
zadaszenia na dużej części tar-
gowiska, kałuże).

W ostatnich latach jednak coś 
drgnęło. W ubiegłym roku prze-
prowadzono remont pierwszego 
fragmentu targowiska miejskie-
go od strony ulicy Ceramicznej 

do pierwszej bramy przy ul. Ko-
morowskiej. Teren zyskał też od-
wodnienie. W tym roku napra-
wę przeszedł kolejny fragment, 
a remont ostatniego plano-
wany jest na 2016 r.

– To nie koniec prac na targo-
wisku – mówi Andrzej Kurze-
la, wiceprezydent Pruszkowa. 
– Chcielibyśmy zadaszyć ten 
teren. Chodzi tu o estetycz-
ny daszek nad stoiskami, a nie 
o przykrycie całego terenu da-

chem. Chcemy też zlikwidować 
istniejące wokół targowiska 
ogrodzenie. Chodzi o to, aby do-
stęp na plac był z każdej strony.

Pozostaje więc pytanie: kie-
dy? Kurzela: – Nie będziemy 
planować większych inwesty-
cji do roku 2018, ale może uda 
się jeszcze coś wykonać na te-
renie targowiska w tej kaden-
cji. Na przyszły rok planujemy 
zakończenie modernizacji na-
wierzchni tego terenu.  (AS) 
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Kilka ulic zamkniętych
OTRĘBUSY
W Otrębusach 
trwa remont kilku 
ulic. Oznacza to 
utrudnienia nie tylko 
dla mieszkańców tej 
miejscowości, ale 
i Podkowy. Zamknięto 
bowiem drogi będące 
doskonałym sposobem 
przedostania się 
do miasta ogrodu. 

Między Podkową Leśną a Otrę-
busami znajduje się skrót pro-
wadzący ulicami Bukową, 
Przejazdową i Wiejską. Dzię-
ki niemu kierowcy mogą omi-
nąć bardzo ruchliwą drogę 
wojewódzką nr 719 (ul. War-
szawska). W wyniku moderni-
zacji tego ciągu komunikacyj-
nego należało zamknąć część 
z wyżej wymienionych ulic. 
Na całej długości zamknięte 
są ul. Przejazdowa, Wiejska 

a Bukowa na fragmencie. Ko-
rzystać z nich mogą jedynie 
mieszkańcy aby dojechać do 
swoich posesji. Kierowcy chcą-
cy przedostać się do Podkowy 
powinni wybrać drogę woje-
wódzką nr 719. 

Plany remontu uwzględ-
niają pojawienie się nowej na-
wierzchni, trzech wyniesionych 
skrzyżowań oraz wyniesione-
go przejścia dla pieszych przy 
przedszkolu na ul. Wiejskiej. 
Z utrudnieniami trzeba liczyć 
się do końca września. Zgodnie 
z umową wykonawca powinien 
wtedy zakończyć prace.  (SD) 
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PRUSZKÓW
Warsztatowa 
– Broniewskiego 
– Warszawska to ciąg 
dróg powiatowych,
które stanowią połączenie 
Pruszkowa, Piastowa 
i Warszawy. Kłopot 
w tym, że są one 
w fatalnym stanie. 

G dyby pokusić się o krót-
ką charakterystykę tych 
dróg brzmiałaby ona: 

„kocie łby” wystające z asfaltu, 
łaty, pęknięcia. Jednak kierow-
cy podkreślają, że najgorsza na-
wierzchnia znajduje się na ulicy 
Warsztatowej. – Tego nie moż-
na nazwać drogą. Szybciej niż 
20-30 km/h nie da się jechać. 
No chyba, że ktoś posiada suv-
-a albo terenówkę. Mamy XXI 
wiek, a tu na drodze „kocie łby” 
– mówi Artur. I dodaje: – Re-
mont obiecywali już kilka lat te-
mu, a jedyne co robią, to łatają 
dziury. I to też nie wszystkie. 

Rzeczywiście,  jedyny „nor-
malny” odcinek Warsztatowej 
znajduje się w rejonie skrzyżo-

Brzezińskiego do rzeki Utraty 
– mówi wicestarosta. 

Odwodnienie od ulicy Długiej 
do Brzezińskiego ma być gotowe 
na przełomie listopada i grudnia 
tego roku. Czy to oznacza, że kie-
rowcy dostaną kolejny wyremon-
towany fragment Warsztatowej? 
Nie do końca. – Nie będziemy się 
angażować w koszty odtworzenia 
nawierzchni, skoro w perspekty-
wie mamy przebudowę. Odtwo-
rzymy ją tam, gdzie zrobiony 
będzie wykop – zaznacza Andrzej 
Kutyński z Wydziału Infrastruk-
tury i Ochrony Środowiska Staro-
stwa Powiatowego w Pruszkowie. 

Jeszcze kilka lat temu mówiło 
się, że przebudowa ciągu Warsz-
tatowa – Broniewskiego – War-
szawska może kosztować blisko 
20 mln zł. Władze powiatu podkre-
ślały, że koszty są trudne do udźwi-
gnięcia. Dziś już wiadomo, że na 
remont tych ważnych dróg prusz-
kowski powiat wyda mniej. – Wie-
my, że będzie na pewno taniej niż 
w pierwotnym projekcie, który sza-
cowano na 20 mln zł (odwodnie-
nie wraz z remontem nawierzchni 
– przyp. red.). W tej chwili projekt na 
odwodnienie już we wstępnej ana-
lizie pokazuje, że będzie to znacz-
nie tańsza inwestycja – zaznacza 

wania z ulicą Długą. Został on 
jednak wyremontowany w ra-
mach przebudowy tej drugiej 
drogi. A co z całym ciągiem 
Warsztatowa – Broniewskiego 
– Warszawska? Zapytaliśmy o to 
wicestarostę pruszkowskiego 
Krzysztofa Rymuzę. – Warsz-
tatowa to jedna z najbardziej 

Warsztatowa pójdzie do naprawy za rok?
Kierowcy z niecierpliwościa czekają na zniknięcie z nawierzchni drogi „kocich łbów”, pęknięć, łat

Krzysztof Rymuza. – Koszty in-
westycji zwiększą się o wykup grun-
tów potrzebnych do wyprosto-
wania ulicy Broniewskiego. Chce-
my, żeby ta droga była skrzydłem
ratunkowym w przypadku np. bu-
dowy wiaduktu w drodze woje-
wódzkiej nr 718 – dodaje.

To jednak nie koniec. Dużym 
wyzwaniem będzie budowa ko-
lejnego odcinka odwodnienia 
w ulicy Warsztatowej. Kanał zo-
stanie poprowadzony dalej uli-
cami 3 Maja i Łączniczek AK do 
rzeki Utraty. Tam mają zostać 
wybudowane zbiorniki retencyj-
ne. Rymuza: – Te zbiorniki nie 

zniszczonych dróg powiato-
wych. Mamy już projekt na od-
cinek Długa – Brzezińskiego, ale 
mowa tu tylko o odwodnieniu. 
Chcemy wykonać to w tym ro-
ku. Do końca września będziemy 
mieli gotowy projekt na kolejny 
odcinek. Tym razem chodzi o od-
wodnienie Warsztatowej od ulicy 

– Liczymy na to, że 
zaczniemy budowę 
w przyszłym roku, 
ale zależy to od 
wielu rzeczy 
– mówi wicestarosta 
Krzysztof Rymuza

stanowią już problemu. Teren, 
na którym mają powstać nale-
ży do miasta. Od trzech lat z róż-
nych powodów nie można było 
zawrzeć porozumienia w kwe-
stii przekazania tego gruntu. Ale 
w końcu udało się to zrobić. 

A kiedy ruszy przebudowa 
Warsztatowej? – Liczymy na to, 
że zaczniemy budowę w przy-
szłym roku, ale zależy to od wielu
rzeczy, między innymi od tego,
jak pójdzie budowa odwodnie-
nia. Prace na ulicy Warsztatowej 
będziemy zaczynali od strony 
ulicy 3 Maja – mówi wicesta-
rosta Rymuza. 

że L23 pojedzie przez Laszcz-
ki i Falenty – mówi Mirosław 
Chmielewski, pełnomocnik 
wójta gminy Raszyn ds. rozwoju.

Gmina jest po rozmowach 
z Zarządem Transportu Miej-
skiego w Warszawie. Chmielew-
ski: – Odbyliśmy już rozmowy, 
do ustalenia pozostały ostat-
nie szczegóły. ZTM w najbliż-
szych dniach zapozna się ze 
stanem ulic, po których prze-
biegać ma nowa trasa autobu-
su. Nawierzchnię poprawiliśmy 
przed terminem. Niewykluczo-
ne, że L23 wjedzie na nową tra-
sę w ostatnich dniach sierpnia.

Ostateczna decyzja leży 
po stronie ZTM-u, ale gmi-
na Raszyn wykonała ważny 
krok. Poprawiono stan na-
wierzchni. L23 może pojechać 
ul. Leszczynową, Źródlaną 
oraz Falencką.  (JM)  

Niewykluczone, 
że L23 wjedzie 
na nową trasę
w ostatnich 
dniach sierpnia

Kierowcy z niecierpliwościa czekają na zniknięcie z nawierzchni drogi „kocich łbów”, pęknięć, łat

 – Remont Warsztatowej obiecywali już kilka lat temu 
– mówią kierowcy
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• 2 minuty pieszo do stacji SKM Piastów
• zielone ogrody na dachu oraz na patio
• restauracje, sklepy i punkty usługowe  na parterze
• mieszkania od 23 m2 do 91 m2

• światłowód w każdym mieszkaniu:  internet 300MB/s

Biuro sprzedaży przy inwestycji otwarte 7 dni w tygodniu, tel. 22 625 00 25Biuro sprzedaży przy inwestycji otwarte 7 dni w tygodniu, tel. 22 625 00 25Biuro sprzedaży www.rezydencjawarszawska.pl

15 min. 
do centrum 
Warszawy
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PODKOWA LEŚNA
Ciekawa grupa muzyczna z Górne-
go Śląska zawita do Podkowy. Ze-
spół Keskese muzycznie oscyluje 
pomiędzy współczesnymi nurta-
mi indie rocka i indie folku, z dużą 
dawką przestrzeni, nietuzinkowy-
mi aranżacjami oraz szczyptą no-
stalgii. W swoich kompozycjach 

czerpie inspiracje ze wszelkich ga-
tunków muzyki, stawiając na szero-
kie brzmienia; odnajdziemy w nich 
choćby połączenia jazzowych akor-
dów z gitarowymi riffami wprost 
z Delty Mississipi, ale też ciche i me-
lancholijne utwory, które stopnio-
wo zmieniają się w ścianę dźwięku. 

Grupa Keskese wystąpi 
przy ulicy Świerkowej

Skład grupy: Olek Minkacz – wokal/
gitara; Kuba Szulc – gitara; Prze-
mek Kulczak – bass; Sławek Plotek 
– perkusja. Wstęp na koncert wolny. 
Start: sobota, 8 sierpnia, godz. 20. 
Sala widowiskowa Centrum Kultury 
i Inicjatyw Obywatelskich w Podko-
wie Leśnej, ul. Świerkowa 1. (EL)

Zmiana warty na fotelach 
dyrektorów dwóch liceów 
PRUSZKÓW
Dwa konkursy, dwa 
nazwiska. Liceum 
Ogólnokształcące 
im. Tadeusza 
Kościuszki i Liceum 
Ogólnokształcące 
im. Tomasza Zana mają 
nowych dyrektorów.

Dyrektorem „Kościucha” zo-
stała Iwona Pych. W zawodzie 
nauczyciela ma 15-letni staż, 
uczy języka rosyjskiego. Z kolei 
w przypadku Zana wybór padł 
na Ewę Król, która uczy biolo-
gii i od 1992 roku związana jest 
z pruszkowską szkołą.

O stanowisko dyrektora w LO 
Kościuszki ubiegało się pięcioro 
kandydatów, w przypadku LO 
Zana dwóch. – W pierwszym 
etapie konkursu komisje pod-
jęły uchwały o dopuszczeniu 
kandydatów do postępowania 
konkursowego. Warunkiem by-
ło spełnianie wymagań wskaza-
nych w ogłoszeniu, kompletność 
dokumentów i złożenie oferty 
w terminie. Następnie komisje 
sukcesywnie zapoznawały się 
z przedstawionymi koncepcjami 
funkcjonowania i rozwoju danej 
szkoły, przeprowadzały rozmo-
wy z kandydatami, członkowie 
komisji zadawali też pytania. 

Komisje konkursowe wyło-
niły kandydatów w głosowa-
niach tajnych, każdy członek 
komisji dysponował jednym 
głosem, zwycięzcą jest kandy-
dat który uzyskał bezwzględ-
ną większość głosów – wyjaśnia 
Krzysztof Rymuza, wicestaro-
sta pruszkowski.

Co brały pod uwagę komisje 
konkursowe? Rymuza: – Oce-
nie komisji podlega przede 
wszystkim przedstawiona przez 
kandydata koncepcja funkcjo-
nowania i rozwoju szkoły, a tak-
że odpowiedzi udzielone na 
zadane pytania.

Kto decydował o wyborze 
nowych dyrektorów? – Skład 
komisji konkursowej określa 
ustawa o systemie oświaty: 
trzech przedstawicieli organu 
prowadzącego, dwóch kurato-
ra oświaty, po jednym przed-
stawicielu rady pedagogicznej 
i rady rodziców oraz przedsta-
wiciele związków zawodowych. 
W przypadku obu komisji na 
posiedzeniach zabrakło repre-
zentantów rady pedagogicznej 
i  Mazowieckiego Kurato-
ra Oświaty. Komisje obrado-
wały w liczbie 6 członków, co 
stanowiło wymagany skład co 
najmniej 2/3 członków – tłu-
maczy wicestarosta.  (JM)
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FOTOMIGAWKA

 W Pruszkowie na ul. Pogodnej 5 sierpnia doszło do zderzenia 
osobówki i motocykla. – Wypadek na ulicy Pogodnej przed lokalem 
gastronomicznym Tratoria – taką informację (wraz ze zdjęciem) 
otrzymaliśmy od czytelnika. Na miejscu pojawiły się policja oraz 
karetka pogotowia. – Kierowca samochodu osobowego marki 
Peugeot jechał ulicą Pogodną w kierunku Komorowskiej. Do 
zderzenia doszło gdy motocyklista zaczął manewr wyprzedzania 
a w tym czasie kierowca osobówki chciał skręcić. Do szpitala 
przetransportowano motocyklistę – mówiła asp. Karolina Kańka, 
rzecznik pruszkowskiej policji.  (SD) 
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ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Aż dziesięć fi rm zgłosiło 
się do przetargu 
na rozbudowę 
siedziby Liceum 
Ogólnokształcącego 
im. Tomasza Zana 
w Pruszkowie. Ale jest 
problem: wszystkie oferty 
przewyższają zakładany 
na tę inwestycję budżet. 

L iceum mieści się w starej 
kamienicy zaadaptowa-
nej na potrzeby placówki 

oświatowej. Warunki do nauki 
pozostawiają wiele do życzenia. 
I trudno się dziwić, budynek ma 
przecież swoje lata. Władze po-
wiatu pruszkowskiego zapowia-
dały rozbudowę szkoły od lat. 

Po zmianach za sterami sta-
rostwa do jakich doszło po ubie-
głorocznych wyborach, sprawa 
Zana ruszyła z miejsca. Przy-
gotowany został dokładny pro-
jekt rozbudowy, znaleziono 
inspektora nadzoru inwestor-
skiego, a nawet wybrano wy-
konawcę prac budowlanych. 
A chętnych nie brakowało. – Do 
przetargu zgłosiło się dziesięć 
firm, których oferty opiewa-
ły na kwoty od 20 do 30 mln 
zł. Oferty przekraczają jednak 

– ponad 23 mln zł. Ile zatem sta-
rostwo musi jeszcze dołożyć do 
rozbudowy Zana? W wieloletniej 
prognozie fi nansowej na to zada-
nie zarezerwowano ok. 20 mln zł. 
Rymuza – Musimy dołożyć około 
3 mln zł, dziś jeszcze nie wiemy 
co utniemy. Skarbnik starostwa 
pracuje nad  zmianami, które na 
sesji zostaną przedstawione rad-
nym – mówi Rymuza.

Warto dodać, że rozbudowa 
LO im. Tomasza Zana to dopie-
ro początek inwestycji w oświa-
tę. Starostwo chce polepszyć 
warunki nauki w innych prowa-
dzonych przez siebie placów-
kach. Kolejną ważną inwestycją 
ma być rozbudowa szkoły znaj-
dującej się „po sąsiedzku”, czy-
li LO im. Tadeusza Kościuszki. 

kwoty, które przygotowaliśmy 
na to postępowanie. Wyłonili-
śmy już zwycięzcę przetargu. 
Ale musimy zwrócić się do ra-
dy powiatu o wyrażenie zgody 
na przesunięcie dodatkowych 
środków na rozbudowę Zana 
– wyjaśnia Krzysztof Rymu-
za, wicestarosta pruszkowski. 
– Wtedy będziemy mogli osta-
tecznie przyjąć tę ofertę. W ocze-
kiwaniu na sesję zwrócimy się do 

Do rozbudowy Zana trzeba dołożyć
Propozycje fi rm przekraczały budżet, jaki powiat zakładał na inwestycję

– Tu jest nieco inna sytuacja. 
W tej placówce zmienił się dy-
rektor i czekamy aż obejmie 
stanowisko. Chcemy, żeby pani 
dyrektor przygotowała koncep-
cję tego, jak szkoła ma funkcjo-
nować i wyglądać. Nie chcemy 
niczego sami narzucać, bo to 
dyrektor wie najlepiej co jest 
potrzebne w danej szkole. Da-
jemy pani dyrektor trochę czasu, 
ale w tym roku koncepcja musi 
powstać – podkreśla Rymuza. 
I dodaje: – Na przyszły rok pla-
nujemy wykonanie dokumentacji 
projektowej dla LO Kościuszki, 
a w 2017 realizację. W ten sposób 
zakończymy Zana i zaczniemy 
rozbudowę drugiego liceum.

(Obok czytaj też o zmianach 
dyrektorów w liceach)  

fi rmy o wydłużenie okresu waż-
ności oferty, ponieważ wstępnie 
było to 30 dni. Jeżeli rada wyra-
zi na to zgodę  to po sesji podpi-
szemy umowę – dodaje.

Najkorzystniejszą ofertę, któ-
ra spełniała warunki przetargowe 
złożyła fi rma Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Przemysłowe-
go Holding z Olsztyna. Koszt 

Do przetargu 
zgłosiło się 
dziesięć fi rm, 
których oferty 
opiewały
na kwoty od 
20 do 30 mln zł
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Konkurs na Mediatekę rozstrzygnięty
GRODZISK MAZOWIECKI
Pierwszy krok 
w kierunku stworzenia 
Mediateki zrobiony. 
Rozstrzygnięto 
konkurs na koncepcję 
architektoniczną 
budynku, który 
ma stanąć przy 
ul. Bartniaka.

Do rywalizacji stanęło pięć 
pracowni. Każda z nich przy-
gotowała propozycję urbani-
styczną obiektu i wizualizacje. 
Wygrała fi rma z Pabianic, któ-
ra w nagrodę otrzyma 15 tys 
zł i zaproszenie do udziału 
z przetargu na opracowanie 
dokładnej dokumentacji pro-
jektowej i kosztorysu. – Do naj-
większych zalet zwycięskiego 
projektu sąd konkursowy za-
liczył m.in. wykorzystanie 
istniejącego układu komunika-
cyjnego, sposób zagospodaro-
wania działek oraz rozwiązania 
w sali zajęć ruchowych z zaple-
czem – informuje Jacek Gra-
bowski, rzecznik grodziskiego 
urzędu miasta.

A czym ma być sama Media-
teka i co uwzględnia projekt? 
– To tak naprawdę interak-
tywne centrum edukacyjno-
-społeczne dla osób w każdym 

przedziale wiekowym. Parter, 
to strefa integracji społecznej ze 
szczególnym uwzględnieniem 
potrzeb seniorów, pierwsze 

wolnego czasu, rozwijania za-
interesowań oraz wspierania 
kondycji fi zycznej poprzez sto-
sowanie zajęć ruchowych. Wśród 
usług bibliotecznych znajdzie 
się oferta dla dzieci i dorosłych, 
muzyka, fi lm, konsolety do gry 
i stanowiska komputerowe 
– wyjaśnia Grabowski.

Wybór koncepcji to pierw-
szy krok do realizacji inwesty-
cji, ale na samą budowę trzeba 
przede wszystkim znaleźć pie-
niądze. Te mają pochodzić z do-
tacji unijnych, o które Grodzisk 
dopiero zamierza się starać. Jeśli 
fi nansowanie uda się pozyskać, 
wówczas z Mediateki miesz-
kańcy będą mogli korzystać na 
przełomie 2016 i 2017 r.  (EL) 
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Nowe auto 
dla strażników
PRUSZKÓW
Strażnicy miejscy 
z Pruszkowa mają 
nowy samochód.

Pierwszy przetarg na zakup 
auta ogłoszono w kwietniu. 
Postępowanie zostało unie-
ważnione ze względu na zbyt 
wysokie ceny ofert. Drugi 
przetarg ogłoszono w czerw-
cu, a już w końcu miesiąca by-
ło wiadomo, że zakończył się 
pozytywnie. Wygrała go fi rma 
Krotoski-Cichy Sp. z o.o. Sp. k. 
Wykonawca miał dostarczyć 
auto do końca lipca. Samochód 
już jest. Flotę pojazdów straży 
miejskiej zasilił Volkswagen 
Caddy. Typ nadwozia nowego 
pojazdu to kombi. Pod maską 
znajduje się dość dynamiczny 
silnik diesla o mocy 102 KM.

– Auto będziemy używać 
w swoich codziennych czyn-
nościach. Zostanie także wy-
korzystywany przez służbę 
patrolowo-interwencyjną 
– mówi Włodzimierz Maj-
chrzak, komendant prusz-
kowskiej straży miejskiej. Do 
tej pory we fl ocie strażników 
znajdowało się sześć pojazdów. 
Koszt zakupu nowego auta wy-
niósł niemal 104 tys. zł.  (SD)

piętro, to strefa usług biblio-
tecznych. Dla seniorów Me-
diateka to miejsce spędzania 

Budynek 
Mediateki ma 
stanąć przy 
grodziskiej ulicy 
Bartniaka

 LO im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie

Propozycje fi rm przekraczały budżet, jaki powiat zakładał na inwestycję
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REKLAMA

PRUSZKÓW 
Nieszablonowe portrety kobiet będą 
zaprezentowane w Muzeum Staro-
żytnego Hutnictwa Mazowieckiego. 
Wystawa „Portret kobiecy w reali-
zmie geometrycznym” to autorski 
projekt pochodzącego z Łomży fo-
tografa, Iwo Świątkowskiego. Ko-
biety są dla niego niewyczerpanym 

źródłem inspiracji. Twórca mó-
wi o swoich pracach, że są to „we-
wnętrzne emocje i nastroje ukazane 
w sposób geometryczny”. Orga-
nizator, Stowarzyszenie Ja i Ty, 
zaprasza miłośników sztuk plastycz-
nych, zwłaszcza tych, którzy są za-
interesowani czymś oryginalnym 

Wystawa „Portret kobiecy 
w realizmie geometrycznym”

i odbiegającym od utartych sche-
matów, a przez to zapewniają nowe, 
świeże spojrzenie na poruszany 
temat. Start wystawy: piątek, 
7 sierpnia, godz 18. Miejsce: Muzeum 
Starożytnego Hutnictwa Mazowiec-
kiego im. Stefana Woydy w Pruszko-
wie, plac Jana Pawła II 2. (SG)

VW_2015_Golf_Krotoski-Cichy_WPR_Pruszkow_263x165,8.indd   1 03.08.2015   12:52
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PRUSZKÓW 
W poniedziałek (3 sierpnia) w okoli-
cy dworca PKP w Pruszkowie błą-
kało się trzyletnie dziecko. Chłopiec 
przykuł uwagę jednej z przecho-
dzących kobiet. Zawiadomiła po-
licję. – Zgłoszenie otrzymaliśmy 
o godz. 9.37. Funkcjonariusze na-
tychmiast stawili się na miejscu 

wraz z pracownikiem zespołu ds. 
nieletnich i patologii – mówiła asp. 
Karolina Kańka, rzecznik Komen-
dy Powiatowej Policji w Pruszko-
wie. Mundurowi wezwali karetkę 
pogotowia. Asp. Kańka: – Koniecz-
ne było sprawdzenie stanu zdrowia 
dziecka. Okazało się, że wszystko jest 

Dziecko błąkało się 
koło kolejowego dworca

w porządku. Policjanci zabrali trzylet-
niego chłopca na komendę. Po dwóch 
godzinach pojawiła się matka chłop-
ca. – Kobieta zgłosiła się na komendę 
i potwierdziła, że jest matką trzylat-
ka. O całej sytuacji zostanie poinfor-
mowany sąd rodzinny – zaznaczyła 
rzecznik pruszkowskiej policji. (JM)

Piątek, 7 Sierpnia 2015

EWELINA 
LATOSEK

REGION
Ciąg dalszy sprawy 
budowy linii wysokiego 
napięcia w gminach 
naszego regionu. 
Zmiana przebiegu trasy 
inwestycji coraz bliżej.

P rzebieg nitki, która ma po-
łączyć elektrownię w Ko-
zienicach z Ołtarzewem, 

od kilku miesięcy budzi duże kon-
trowersje i sprzeciw mieszkańców 
Grodziska Mazowieckiego, Ża-
biej Woli, Jaktorowa i kilku innych 
gmin. Powód? Ponad 70-metro-
we słupy miałyby stanąć w bez-
pośrednim sąsiedztwie terenów 
zabudowanych. Upór społeczno-
ści lokalnych przynosi pierwsze 
owoce. Plan zagospodarowa-
nia przestrzennego Grodziska 
i całego Mazowsza ponownie 
trafił pod lupę radnych gminy 
i województwa. Nowy harmono-
gram prac ustaliła także Agen-
cja Promocji Inwestycji, która 

następnego miesiąca propozycja 
zostanie przedstawiona lokal-
nym samorządom i mieszkańcom. 
W kolejnych krokach oszacowane 
zostaną koszty i możliwości tech-
niczne alternatywnej trasy. Raport 
końcowy w tej sprawie ma być go-
towy 30 października. 

To jeszcze nie oznacza, że pro-
pozycja wzdłuż autostrady A2 
i drogi krajowej nr 50 automa-
tycznie stanie się obowiązująca. 
– Przebieg zostanie włączony do 
katalogu propozycji. Z nich chce-
my wybrać tę, która będzie najbar-
dziej akceptowalna społecznie 

obsługuje przedsięwzięcie na zle-
cenie inwestora, czyli spółki Polskie 
Sieci Elektroenergetyczne.

Z dokumentu przygotowane-
go przez API wynika, że wariant 
zmiany przebiegu linii wysokie-
go napięcia tak, aby prowadzi-
ła wzdłuż autostrady A2 i drogi 
krajowej nr 50 jest coraz bardziej 
prawdopodobny. Do końca sierp-
nia powstać ma dokumentacja 
wraz z inwentaryzacją zbliżeń do 
zabudowań, terenów wrażliwych 
ekologicznie i z samym przebie-
giem. Całość do końca września 
ma poznać inwestor, a na początku 

Wysokie napięcie nieco opada
Wariant przebiegu linii 400 KV wzdłuż A2 i drogi krajowej nr 50 prawdopodobny

– mówi Jarosław Kowalski, rzecz-
nik prasowy API. Jak rozpoczęcie 
prac nad wariantem alternatyw-
nym wpłynie na termin realizacji 
całej inwestycji? – Pierwotnie jej 
fi nalizacja zaplanowana była na 
2018 r. W tej chwili nie jesteśmy 
w stanie ocenić czy i jak prace nad 
nowym przebiegiem wpłyną na 
opóźnienie – wyjaśnia Kowalski. 

Równolegle przebieg linii pod lu-
pę wzięły władze Grodziska Mazo-
wieckiego. Urząd miejski przystąpił 
do sporządzenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego 
w kontekście planowanej budo-
wy. Jakie dokładnie modyfi kacje 
mogą się pojawić się w tym do-
kumencie? – Chcemy wykreślić 
ze studium stare przebiegi linii 
400 kV w naszej gminie. W jej po-
łudniowej części nigdy nie była 
planowana taka inwestycja. Na 
efekt końcowy trzeba będzie po-
czekać około rok – mówi Piotr Ga-
liński, wiceburmistrz Grodziska. 

Swoje uwagi do studium mogą 
zgłaszać też mieszkańcy. Urząd 
czeka na nie do 24 sierpnia.  
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Wariant przebiegu linii 400 KV wzdłuż A2 i drogi krajowej nr 50 prawdopodobny

REKLAMA

Kiedy tunel pod torami?
PRUSZKÓW
Wracamy do tematu 
tunelu pod torami 
kolejowymi łączącego 
ul. Błońską i Działkową. 
Miasto opracowało 
jego koncepcję.

Przejechać przez Pruszków, 
zwłaszcza w godzinach szczytu, 
to nie lada wyzwanie. Obecnie 
do dyspozycji kierowcy mają 
jedną przeprawę nad torami 
PKP. Jest szansa na kolejną, 
podziemną. Gmina opraco-
wała koncepcję tunelu w cią-
gu ulic Błońskiej i Działkowej. 

– W tej chwili mamy za sobą 
pierwszy etap, czyli opracowa-
nie koncepcji. Następnie do lu-
tego 2016 r. będziemy musieli 
przygotować projekt budowy 
tunelu i mamy nadzieję, że do 
18 maja tego samego roku uda 
się nam uzyskać decyzję ZRID 
(zezwolenie na realizację in-
westycji drogowej – przy. red.). 
Budowa zależy jeszcze od podpi-
sania porozumienia z PKP PLK, 
ponieważ to oni zobowiązali się 
do utworzenia tunelu. Zakoń-
czenie całego przedsięwzięcia 
planujemy na rok 2018 – mówi 

Elżbieta Korach, naczelnik 
Wydziału Inwestycji, Remon-
tów i Infrastruktury Technicz-
nej w pruszkowskim magistracie.

Koncepcja uwzględnia tak-
że chodnik dla pieszych oraz 
ścieżkę rowerową. A co jesz-
cze? Korach: – Trzeba będzie 
przebudować istniejący układ 
dróg lokalnych np. ulicę Bryły, 

Gomulińskiego, Przytorową 
i Solidarności. Spowodowane 
jest to tym, iż budowa tunelu 
będzie wymagała odcięcia pew-
nych połączeń ponieważ prze-
jazd przeciągnie się niemal do 
skrzyżowania z ul. Robotniczą.

Zainteresowani koncepcją 
budowy tunelu na Gąsinie mo-
gą się z nią zapoznać w Wydziale 
Inwestycji, Remontów i Infra-
struktury Technicznej Urzędu 
Miejskiego w Pruszkowie.  (SD)

Gmina opracowała 
koncepcję tunelu 
pod torami w ciągu
ulic Błońskiej 
i Działkowej
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MZO/12/2015 Pruszków, dn. 31 / 07 / 2015 
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o. o.,  
ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków, woj. mazowieckie,  

tel. 022 758 20 63, 758 20 67, 758 66 08, fax. 022 758 20 63, 758 20 67, 758 66 08, 429 48 29
e-mail: dyrektor@mzo.pl; j.cudzik@mzo.pl, www.mzo.pl

Zarząd Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o. o. z siedzibą w Pruszkowie,  
ul. Stefana Bryły 6 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wie-
czystego nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 106, obręb 14 poło-
żonej w Pruszkowie przy ul. Błońskiej 8, o powierzchni 42.901 m² wraz z własnością budynku 
administracyjno – magazynowego oraz budynku technicznego, dla której w Sądzie Rejonowym  
w Pruszkowie, VI Wydział KW, prowadzona jest księga  nr WA1P/00032833/8. Zgodnie z miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa – obszar Groblowa,  przed-
miotowa nieruchomość położona jest na terenie:
• zabudowy usługowo-produkcyjnej i gospodarowania odpadami oznaczonym symbolem UPO-1,
• komunikacji: ulicy KDL-1 i KDL-2.

Przeznaczenie podstawowe: realizacja i utrzymanie obiektów związanych z usługami, produk-
cją oraz gospodarowaniem odpadami w tym zespołu energetycznego z wykorzystaniem energii  
z odpadów.

Dopuszcza się realizację funkcji towarzyszących takich jak: produkcja energii elektrycznej 
oraz cieplnej, produkcja materiałów budowlanych, administracja, garaże, miejsca postojowe, in-
frastruktura techniczna, budynki gospodarcze, dojścia i dojazdy, ogrodzenia i mała architektura.  
Na terenie działki znajduje się czynna bocznica kolejowa.
Użytkownik wieczysty uiszcza przez czas trwania swego prawa opłatę roczną. Opłaty z tytułu użyt-
kowania wieczystego ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej 
ustalonej na podstawie jej wartości i przeznaczenia zgodnie z planem miejscowym. 

Cena wywoławcza wynosi 9.435.000,00 zł. Do ceny zostanie doliczony VAT w obowiązującej 
stawce. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 2 października 2015 r. do  
godz. 14.00 osobiście w Sekretariacie siedziby Ogłaszającego lub za pośrednictwem poczty na 
adres siedziby Ogłaszającego: Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o. o. 05-800 Prusz-
ków, ul. Stefana Bryły 6 z dopiskiem „Oferta na zbycie prawa użytkowania wieczystego nierucho-
mości położonej w Pruszkowie przy ul. Błońskiej – nie otwierać przed dniem 6 października 2015 
r. do godz. 10.00” . 

Termin przetargu, tj. jego otwarcie i wybór najkorzystniejszej oferty wyznacza się na dzień 6 paździer-
nika 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o. o., 
Pruszków, ul. Stefana Bryły 6 – I piętro. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 471 750, 00 zł. Do-
wód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej 
do dnia 2 października 2015 r. 
Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach war-
tościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium zwraca się niezwłocznie po od-
wołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: 
odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetar-
gu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który 
przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości lub pierwszej opłaty z tytułu 
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca 
się przelewem na rachunek bankowy: Nr konta Bank BPH 50 1060 0076 0000 3310 0014 9490

Ogłaszający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg 
wygrał, uchyla się od zawarcia umowy  sprzedaży prawa użytkowania wieczystego przedmioto-
wej  nieruchomości gruntowej. 
Ogłaszający zastrzega prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 Most nad Utratą

JAKUB 
MAŁKIŃSKI

REGION
Od niedawna kierowcy 
mogą podróżować 
wyremontowanym 
odcinkiem drogi 
Moszna-Pruszków. 
Na szlaku brakuje
jednak kładki.

D rogę oddano do użytku 
przed czasem. Termin re-
alizacji określono na ko-

niec października,  ale wykonawca 
zakończył inwestycję już w lipcu 
(pisaliśmy o tym w poprzednim 
numerze). Dla kierowców to była 
dobra wiadomość, lecz co z pozo-
stałymi użytkownikami?

Pojawiają się wątpliwości doty-
czące ścieżki rowerowej i chodni-
ka, które kończą się przed mostem 
na Utracie. – Ścieżka rowerowa 
i chodnik z obu stron kończą się 
tuż przed rzeką, a piesi i rowerzy-
ści kierowani są na jezdnię, która 
w tym celu została przewężona. 
Utrudniono ruch samochodów, 
została zrobiona mijanka dla po-
jazdów jadących z przeciwnych 
kierunków – opisuje czytelnik Ro-
bert. I pyta: – Czy przy takich wy-
datkach poniesionych na remont 
drogi nie dało się zrobić kładki dla 
pieszych nad Utratą?

Powstanie kładki nie było moż-
liwe w trakcie przebudowy drogi 
Moszna-Pruszków. – Przebudo-
wa dróg powiatowych nr 3111W 

– wyjaśnia Agnieszka Kurulisz-
wili, rzecznik prasowy Starostwa 
Powiatowego w Pruszkowie. I do-
daje: – Rozważamy możliwość wy-
konania przedmiotowej kładki.

Obecnie miejsce jest oznako-
wane. – Staramy się zminimalizo-
wać potencjalne zagrożenia w ruchu 
drogowym w tym miejscu. Ciąg pie-
szo-rowerowy w okolicy mostu na 
rzece Utracie został oznakowany 
zgodnie z rozporządzeniem mi-
nistra infrastruktury w sprawie 
szczegółowych warunków tech-
nicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpie-
czeństwa ruchu drogowego i warun-
ków ich umieszczania na drogach. 
Jesteśmy też w stałym kontakcie 
z policją, w przypadku otrzymania 
sygnałów o pojawiających się za-
grożeniach dla pieszych i rowerzy-
stów podejmiemy stosowne kroki 
dla poprawy ich bezpieczeństwa – 
tłumaczy Kuruliszwili. 

i 3112W uzyskała dofi nansowanie 
w ramach Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych. 
W zakresie prac nie ujęto wyko-
nania kładki nad rzeką Utratą, ani 
przebudowy mostu na rzece, po-
nieważ budowa takich obiektów 
wymaga uzyskania pozwolenia 
wodnoprawnego i pozwolenia na 
budowę. Ze względu na znaczne 

Droga piękna, kładki brak
W trakcie przebudowy drogi Moszna-Pruszków 
nie było możliwe powstanie kładki nad rzeką Utratą 

ograniczenia czasowe związane 
ze składaniem wniosków o dofi -
nansowanie, nie mogliśmy w tak 
krótkim czasie ich uzyskać i zgro-
madzić pełnej dokumentacji 

Ścieżka rowerowa 
i chodnik kończą 
się przed mostem
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Upały mogą być groźne dla zdrowia
REGION
Żar leje się z nieba. 
W naszym regionie 
odnotowano już 
przypadki zasłabnięć. 
Tymczasem synoptycy 
zapowiadają jeszcze 
większą falę upałów.

Wojewódzkie Centrum Zarzą-
dzania Kryzysowego wyda-
ło ostrzeżenie. Z komunikatu 
wynika, że na Mazowszu naj-
niebezpieczniejszym dniem 
jeśli chodzi o upały będzie 
piątek 7 sierpnia – temperatu-
ra nie spadnie poniżej 35 stop-
ni. W sobotę podobnie. Zbliżoną 
prognozę opublikował też Insty-
tut Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie.

Oznacza to, że musimy szcze-
gólnie zadbać o zdrowie: od-
puścić intensywny wysiłek fi -
zyczny, przebywać w miejscach 
zacienionych lub pomieszcze-
niach klimatyzowanych. Na-
leży spożywać 2-3 litry wody 
dziennie, nie zapominać o na-
kryciu głowy. Szczególnie trzeba 

uważać w godz.11-15. Najlepiej 
zrezygnować wtedy z opalania.

Upały już dały się w naszym 
regionie we znaki. – Zaledwie 
od wczoraj (3 sierpnia – przyp. 
red.) odnotowaliśmy kilkana-
ście zgłoszeń. W powiecie grodzi-
skim było sześć zasłabnięć i trzy 
udary cieplne, a w pruszkowskim 
cztery zasłabnięcia i dwa udary. 
Zawiadomienia dotyczyły osób 
starszych – mówi Magdalena Or-
łowska, rzecznik Falck Medycyna.

Jak pomóc osobie, która za-
słabła? Przede wszystkim na-
leży zabrać ją do zacienionego 

miejsca, podać wodę i w miarę 
możliwości obłożyć zimnymi 
kompresami. Gdy stan jest bar-
dzo niepokojący trzeba wezwać 
pomoc medyczną.

Ukazują się też informacje 
o dzieciach pozostawionych pod-
czas upałów w zamkniętych po-
jazdach. Sprawdźmy wtedy, czy 
można otworzyć drzwi auta, je-
śli nie, w ostateczności wybijmy 
szybę. – Osoba, która zostawia 
dziecko lub zwierzę wewnątrz 
zamkniętego pojazdu, a na ze-
wnątrz żar leje się z nieba, na-
raża je na niebezpieczeństwo 
utraty życia. W takiej sytuacji 
jeżeli ktoś wybije szybę w samo-
chodzie nie będzie ukarany za 
niszczenie mienia. Natomiast 
ten, kto zamknie dziecko we-
wnątrz pojazdu będzie za to 
odpowiadał. Jeżeli chodzi o na-
szych czworonożnych pupili 
wchodzi w grę ustawa o znęcaniu 
się nad zwierzętami. W każdym 
z przypadków czas zamknię-
cia nie ma znaczenia – mówi 
asp. Karolina Kańka, rzecznik 
pruszkowskiej policji.  (SD) 
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Podkowa przyjazna mieszkańcom
PODKOWA LEŚNA
Podkowa Leśna zajęła 
wysoką 4. lokatę wśród 
miejsc, gdzie żyje
się w Polsce najlepiej.
Tygodnik „Wprost” 
opublikował ranking gmin 
przyjaznych mieszkańcom.

Wśród gmin miejskich i miej-
sko-wiejskich Podkowa zdobyła 
25,2 pkt rankingowych. Z przed-
stawionych danych wynika, że 
samorządy coraz więcej środ-
ków przeznaczają na ochronę 
środowiska oraz kulturę. Pod-
kowa Leśna na tym polu wypa-
da bardzo dobrze. Jej wydatki 
na środowisko są wyższe od 

trzech pierwszych gmin w ran-
kingu, czyli Kątów Wrocław-
skich, Kórnika i Zakopanego.

Ważnym aspektem obecnie 
jest służba zdrowia, która zwy-
kle bywa powodem narzekań. 
W Podkowie na jedną przy-
chodnię przypada 1500 miesz-
kańców. Ranking przedstawia 

też  liczbę uczniów w jednej kla-
sie w szkole podstawowej i gim-
nazjum. Podkowiańskie placówki 
na pewno nie są przeludnione. 
Klasy w podstawówkach liczną 
średnio 22 uczniów, zaś w gim-
nazjach o jednego mniej.

Wysokie miejsce w rankingu 
(najlepsze na Mazowszu) to do-
wód uznania dla działań lokal-
nego magistratu. – Chciałbym, 
żeby za 3-4 lata powstał podob-
ny ranking, aby pokazać rozwój 
gminy oraz wprowadzane przez 
nas standardy i rozwiązania. Tak, 
aby inni mogli nas podpatrywać 
i zarazem trochę nam zazdro-
ścić – mówi Artur Tusiński, bur-
mistrz Podkowy Leśnej.  (JM) 
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PRUSZKÓW
Podopieczni Dariusza Banasika 
w pierwszym spotkaniu II ligi piłkar-
skiej sezonu 2015/2016 bezbram-
kowo zremisowali z Radomiakiem 
Radom. Znicz Pruszków rozpoczął 
zdecydowanie i już w pierwszej ak-
cji meczu mógł objąć prowadze-
nie. O krok od wpisania się na listę 

strzelców był Paweł Kaczmarek, jed-
nak w bramce gospodarzy znako-
micie interweniował Michał Kula. 
Następna okazja: po dośrodkowa-
niu z rzutu rożnego w polu karnym 
Radomiaka świetnie odnalazł się 
Arkadiusz Jędrych, ale trafi ł w słu-
pek. W drugiej połowie obie drużyny 

Piłkarze Znicza remisują 
na starcie rozgrywek II ligi

starały się, gra była płynna, brakowa-
ło tylko celności. Radomiak Radom 
– Znicz Pruszków 0:0. Skład Zni-
cza: Misztal – Rackiewicz, Jędrych, 
Mysiak, Kucharski – Danilczyk, Ma-
chalski - Stryjewski (85' Górka), Ba-
naszewski, Kaczmarek (71' Kubicki) 
– Wiśniewski (67' Kraska). (JM)
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Zamów:  22 758 77 88  reklama@wprmedia.pl  Pruszków, ul. Niecała 10/2

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

Dam pracę

Ekipę do montażu drzwi, stała 
współpraca, 508 266 707 

 ► Firma transportowa poszukuje  
kierowców kat C+E na PL 
+48 504 206 446  

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

 ► Pracownik magazynowy Ołtarzew - 
kobiety i mężczyźni. Umowa o pracę, 
cały etat, system trzy zmianowy (pon-
pt). 12-14 zł brutto/h. Stałe i stabilne 
zatrudnienie. Wymagamy podstawowej 
obsługi komputera. Dojazd z Pruszkowa 
Ożarowa i Sochaczewa. 722 301 002 
lub ris.oltarzew@randstad.pl 

 ► Pracowników ochrony na obiekt 
spedycyjny  w m. Moszna Parcela. 
Tel. 0 608 69 69 29

 ► Przyjmę do pracy w zakresie ogólno- 
-budowlanym z doświadczeniem 
wiadomości po Tel. 695 455 389

 ► Zatrudnię energiczną Panią na rencie 
lub emeryturze w charakterze pomocy 
kuchennej (stołówka szkolna), 
okolice Pruszkowa, 501 465 962 

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę 
tel. 502 036 239 

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

 ► Zatrudnimy operatorów 
wózków widłowych, 
koło Nadarzyna, 
stabilne zatrudnienie 
i atrakcyjna stawka. 
Kontakt: CV na rekrutacja@profm.pl 
lub 223928715 
w godzinach 9-15 pon-pt

 ► Zatrudnimy presera z doświadczeniem 
w pracy na wtryskarce. Miejsce pracy 
Pruszków. 602 295 991 

 ► Zatrudnię rencistę I grupy stopień 
znaczny, ochrona Pruszków, 
600 214 802

Szukam pracy

 ► Podejmę się sprzątania domu, 
biura, mieszkania na weekendy. 
Pruszków i okolice. 500 891 490 

Nieruchomości – sprzedam

 ► Działka budowlana (plan miejscowy) 
w Grodzisku Mazowieckim  
ul. Malinowa 15- 836m2 media 
(gaz wod Kan), Tel. 605 338 255 

 ► Kawalerkę 24m2, centrum Pruszkowa, 
604 750 393 

Mieszkanie w Pruszkowie na 
osiedlu PRZY PAŁACU, 56 m2,
2 pokoje (salon połączony z kuchnią, 
sypialnia), łazienka z wc, przedpokój. 
Wykończone w wysokim standardzie, 
4 piętro w bloku 4 piętrowym 
z 2010r., balkon/taras (ok. 14m2) 
z widokiem na patio. Mieszkanie 
widne, przestronne. Cena 365 000 zł 
(z możliwością kupienia miejsca 
w garażu podziemnym cena 25 000 zł)  
tel. 512 246 408 lub 505 587 549 

Mieszkania Pruszków, 60-100 mkw., 
ceny już od 5 500 zł/mkw., 
tel. 22 729 03 13 

 ► Mieszkanie w kamienicy w samym 
centrum Pruszkowa, po generalnym 
remoncie (w 2008 r.). Duży pokój 
22m2, sypialnia 9m2, oddzielna 
kuchnia 8m2, łazienka z wc oraz 
prysznicem 4m2 oraz przedpokój 
4m2. Do mieszkania przydzielona 
jest piwnica. 503 647 032  

 ► Sprzedam działki budowlane, 
Osowiec, bezpośrednio przy lesie 
z mediami, Tel. 510 521 952 

 ► Sprzedam mieszkanie w centrum 
Pruszkowa, trzy pokoje z widną 
kuchnią, łazienką, 54m2. Są duże 
windy, tel.: 501 146 435 

 ► Sprzedam mieszkanie 
w kamienicy na ul. Kościuszki 
w samym centrum Pruszkowa. 
Mieszkanie na 1pietrze, 2 pokojowe 
(oddzielna kuchnia) w pełni 
wyremontowane. Ogrzewanie 
centralne, możliwość parkowania 
na podwórku, piwnica. 
Cena 275 tys. do negocjacji. 
503 647 032 

 ► Zamienię mieszkanie komunalne, 
98m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka 
na mniejsze, 2-pokojowe około 
50m2. Mieszkanie znajduje się 
w centrum Pruszkowa 
w odnowionej kamienicy, 
w pobliży parku. Mieszkanie 
w bardzo dobrym stanie, nowe 
okna, panele na podłodze, zadbane. 
Zamienie na mniejsze – może 
być komunalne lub spółdzielcze 
również w Pruszkowie. 509 683 032 

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► Do wynajęcia garaż podziemny 
ogrzewany ul. Dobra. Cena 200 zł. 
600 200 702 

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

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

 ► Wynajmę mieszkanie o wysokim 
standardzie w centrum 
Pruszkowa, 40m2. 504 204 700 

Automoto – kupię

Auto-złomowanie 
do wyrejestrowania, odbiór, 
ekwiwalent, stacja demontażu, 
Pruszków, tel. 22 723 46 66, 
501 139 173 

Kupię

 ► Kupię Medale Odznaki Odznaczenia 
tel. 501 591 903 

Usługi

 ► Brukarstwo, solidnie, 696 437 501 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

 ► Dachy papą, 605 606 914 

 ► Drzewa, krzewy, ścinanie 
pielęgnacja. Karczowanie działek. 
Utylizacja gałęzi. Tel. 661-880-661 

 ► Hydraulik, 535 872 455 

 ► Kompleksowe usługi hydrauliczne, 
601 818 310 

 ► Mycie okien, 511 259 852 

Podejmę się sprzątania domu, 
biura, mieszkania na weekendy. 
Pruszków i okolice. 500 891 490 

 ► Pranie tapicerki samochodowej, 
511 259 852 

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

Studnie, 601 231 836 
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Niepubliczne  
Przedszkole Montessori

ul. Bolesława Prusa 16, 
05-800 Pruszków

Tel. 22 728 50 50, 608 783 589

ZaPrasZaMy do PrZedsZkola 
Montessori w PrusZkowie

Posiadamy 15-letnie 
doświadczenie, oryginalne 
pomoce rozwojowe, kameralną 
grupę oraz wykwalifikowaną 
kadrę. Naszym atutem jest 
także duży ogród, własna 
kuchnia oraz parking. Od wielu 
lat patronuje nam Polskie 
Stowarzyszenie Montessori.

www.przedszkole-montessori.com

 ► USŁUGI BUDOWLANE – stany 
surowe, wykończenia, remonty, 
duże doświadczenie, referencje. 
Tel. 518 493 643 

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

 ► WYMIANA OPON, 795 569 659 

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

 ► Zapraszam na makijaż: ślubny, 
wieczorowy, sylwestrowy, 
karnawałowy, studniówkowy, 
fotografi czny i inne ważne okazje! 
Pracuję tylko na sprawdzonych 
kosmetykach, bardzo dobrej jakości, 
które utrzymują się przez całą 
noc! Dojazd na terenie Pruszkowa 
i okolic! Tel. 503 120 868, mail :ms.
annawalewska@gmail.com 

 ► Zespół muzyczny. Wesela, bale, imprezy 
okolicznościowe. Atrakcyjne ceny. 
Na życzenie wysyłamy fi lm lub mp3. 
Tel. 514 458 887 

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

Zdrowie

 ► Protezy zębowe 380 zł, 508 357 334 

STOMATOLOGIA RISORIUS 
kompleksowo, także – leczenie dzieci 
w gazie rozweselającym 506 07 08 16
 

Różne

 ► Zamienię działkę z pozwoleniem na 
budowę w Nadarzynie na mieszkanie, 
696 023 878 

Starosta Pruszkowski uprzejmie 
informuje, 

że na urzędowej tablicy ogłoszeń oraz na stronie inter-
netowej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie został 
wywieszony wykaz nieruchomości Skarbu Państwa 
przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste.

Gimazjum 
Społeczne 

•  Wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej
•  Życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga, bezpieczeństwo
•  Nauczanie w zespołach klasowych – do 18 osób
•  Zwiększona ilość godzin z matematyki i języka polskiego
•  Język angielski w wymiarze rozszerzonym
•  Dodatkowo w liceum od 1 do 3 przedmiotów w wymiarze 

rozszerzonym – do wyboru
•  Zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie; 

klub malarstwa, rzeźby i projektowania; klub filmowy; koła przedmiotowe
•  Indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu
•  Własna biblioteka, stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne
•  Zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), taniec, koło strzeleckie, siłownia

     

  

Pruszków, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10
Sekretariat 9.00-14.00,  tel.: 022 758 76 80

e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl

Społeczne Liceum 
Ogólnokształcące 
Nr 23

tałcące 

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 1991

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 2004

 www.slo23.edu.pl

30% 
ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA

Wójt Gminy Nadarzyn  
zawiadamia, 

że na urzędowych tablicach ogłoszeń oraz 
na stronach internetowych urzędu został za-
mieszczony wykaz pomieszczeń przeznaczo-
nych do oddania w najem. 
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