
PRUSZKÓW

Dobra wiadomość  
dla kierowców  
poruszających się  
po Pruszkowie.  
Starostwo ogłosiło 
przetarg na  
wybudowanie  
lewoskrętu  
z al. Armii Krajowej  
w kierunku ul. Andrzeja.

T o będzie  znaczne 
usprawnienie ruchu 
na tym skrzyżowa-
niu. Dotychczas gdy 

dany kierowca zamierza wyko-
nać manewr skrętu w lewo z al. 
Armii Krajowej w ul. Andrzeja, WIĘCEJ NA STR. 02
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Zasięg: Powiaty Pruszkowski, Grodziski

ZMIENIAMY SIĘ DLA WAS
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Powstanie lewoskręt z al. Armii 
Krajowej w ul. Andrzeja

GRODZISK MAZ.
Zima mroźna nam  
nie groźna!  / str. 3 /
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Park Anielin do końca  
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to blokuje przejazd innym kie-
rowcom chcącym jechać na 
wprost. Tak tworzą się korki 
sięgające za wiadukt, w stronę 

centrum Pruszkowa. Wszystko 
przez układ drogowy. Brakuje 
wydzielonego pasa do skrętu 
w lewo, właśnie w kierunku ul. 

Andrzeja. Ale na szczęście ma 
się to zmienić!

PRUSZKÓW
Uczeń wykonał mural z okazji  
Dnia Niepodległości  / str. 5 /
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Zbierają książki dla dzieci przebywających w szpitalu

O rdynator oddzia-
łu pediatrycznego 
Radosław Suchner, 
Renata Chróstna 

oraz Asia Jaroszkiewicz i inni 
lekarze ze Szpitala Zachodnie-
go zwracają się z prośbą o po-
darowanie książki dla dzieci 
leczonych w placówce. W ini-
cjatywie wręczania książek mło-
dym pacjentom chodzi o to, aby 
umilić im czas spędzony w szpi-
talu. Wywołanie uśmiechu na 
twarzach dzieci w często nie-
łatwych dla nich chwilach to 
największa zapłata jaką moż-
na sobie wyobrazić. Dodatkowo 
promowane jest czytelnictwo 
wśród najmłodszych.
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MICHAŁOWICE

Lekarze ze Szpitala 
Zachodniego  
im. Jana Pawła II  
w Grodzisku Mazowiec-
kim wyszli z inicjatywą 
zbierania książek dla 
swoich najmłodszych 
pacjentów. Wszystko 
po to, aby umilić im 
czas leczenia. Zbiera-
ne są zarówno książki 
nowe jak i używane.

Większość pacjentów Szpi-
tala Zachodniego w Grodzisku 
Mazowieckim to niemowlęta 
i dzieci do 2 roku życia. Kolejne  
25 proc. dzieci to przedszkola-
ki i dzieci w wieku wczesnosz-
kolnym. Pozostałe 25 proc. to 
nastolatki. Jeśli jesteście w po-
siadaniu książek używanych to 
również przyjmujemy i trafią 
one do kącika zabaw w szpita-
lu. Przyjmujemy również litera-
turę dla rodziców – informuje 
Renata Chróstna.

Przyjmowane są nie tylko 
książki, ale także gry i puz-
zle. Podarki można wysłać lub 
przekazać osobiście do końca 
listopada. Akcja zakończy się 

6 grudnia oficjalnym przeka-
zaniem wszystkich zbiorów. 
Więcej informacji znajdziecie 
w wydarzeniu utworzonym na 
Facebooku – 1000 książek dla 
Szpitala Zachodniego w Grodzi-
sku Mazowieckim.  SD

– tyle przypadków zachorowań na odrę odnotowano w powiecie pruszkow-
skim. Prawdopodobnie będzie więcej. Aby można mówić o wygaszeniu odry, 
musi minąć 21 „czystych” dni, bez nowych przypadków zachorowań.27

Wybudowanie pasa do skrętu w le-
wo nie jest skomplikowaną inwe-
stycją, ani jedną z największych. 
Jednak będzie to duże udogodnie-
nie dla kierowców. Zwłaszcza, że 
temat skręcania z wiaduktu w kie-
runku ul. Andrzeja był podnoszony 
już nieraz. W przeszłości pojawił 
się też dość kontrowersyjny po-
mysł, aby w godzinach szczytu 
(między godz. 7.00 a 9.00) kierowcy 
nie mogli skręcać w ul. Andrzeja. 
Inicjatywa ta wyszła od mieszkań-
ców Pruszkowa, jednak nie spo-
tkała się aprobatą większej grupy. 
Temat ucichł. 

W ubiegłym roku w listopadzie 
usłyszeliśmy w pruszkowskim 
starostwie (które jest zarządcą 
al. Armii Krajowej), że układ dro-
gowy w tym miejscu na pewno 
zostanie poprawiony. Zarezer-
wowany nawet środki finansowe 
na ten cel w budżecie powiatu – 
150 tys. zł. 

Co nastąpiło później? W pierw-
szej kolejności poprawiono prace 
sygnalizatorów świetlnych, dzięki 
czemu kierowcy jadący al. Armii 
Krajowej mogą korzystać z wy-
dłużonego nadawania zielonego 
sygnału. Efekt był zadowalają-
cy, ponieważ korki znacznie się 

zmniejszyły. W marcu tego roku 
usłyszeliśmy też, że nie ma co 
liczyć na przebudowę skrzyżo-
wania. – Na obecnym etapie staro-
stwo nie ma w planie przebudowy 
skrzyżowania. Zanim podejmie-
my decyzję o tak dużej inwestycji 
w tak newralgicznym z komu-
nikacyjnego punktu widzenia 
skrzyżowaniu sprawdzamy in-
ne możliwości poprawy jakości 
ruchu w tym miejscu – mówił Mi-
rosław Chmielewski, członek za-
rządu powiatu pruszkowskiego.

Tymczasem w powiatowym 
biuletynie informacji publicz-
nej „wskoczył” przetarg na bu-
dowę lewoskrętu z al. Armii 
Krajowej w ul. Niepodległości. 
Na czym dokładnie będzie po-
legać ta inwestycja? – Inwestycja 
polegać będzie na poszerzeniu 
jezdni o jeden pas ruchu prze-
znaczony do bezkolizyjnego zjaz-
du w ul. Andrzeja, co wskazuje 
na konieczność ingerencji w ist-
niejąca jezdnię. Zmieniona także 
zostanie geometria łuków na po-
szczególnych wlotach skrzyżo-
wania – odpowiada nam Emilia 
Jarosz-Lis ze Starostwa Powia-
towego w Pruszkowie. Nie obej-
dzie się bez utrudnień w ruchu: 
– O ile poszerzenia można wy-
konywać przy zawężeniu pasa 
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Powstanie lewoskręt z al. Armii 
Krajowej w ul. Andrzeja

ruchu, to wykonanie nawierzch-
ni będzie wymagało całkowitego 
zamknięcia skrzyżowania. Z uwa-
gi na znaczenie komunikacyjne 
al. Armii Krajowej postaramy 
się, aby największe utrudnie-
nia ruchu organizować w okre-
sach o najmniejszym nasileniu 
ruchu – dodaje.

Spytaliśmy również czy in-
westycję uda się zrealizować do 
końca tego roku, ponieważ nie-
ubłaganie nadchodzi okres zi-
mowy. W przetargu zapisano, że 
wykonawca będzie miał 42 dni na 
wybudowanie dodatkowego pa-
sa. – W budżecie bieżącego roku 
zostały przewidziane środki na 
realizację tego zadania. Pomimo, 
że z uwagi na przedłużające się 
uzgodnienia, dokumentacja zo-
stała wykonana dopiero w paź-
dzierniku, podjęliśmy kroki, aby 
to zadanie wykonać. Otwarcie 
ofert zaplanowane zostało na 
22 listopada. Inwestycję uda się 
przeprowadzić do końca roku, 
jeżeli wykonawcy wykażą zain-
teresowanie i dojdzie do podpi-
sania umowy. A trzeba mieć na 
względzie fakt, iż z tego powodu 
obecny rok jest trudny dla inwe-
storów a koniec roku nigdy rów-
nież z tego powodu nie był łatwy 
– mówi Emilia Jarosz-Lis.

Wzięli się za podatki  
w Wólce Kosowskiej

dowy od osób prawnych, kon-
trolerzy zakwestionowali część 
transakcji. W wielu przypadkach 
w czasie kilku godzin regulowa-
no całość zobowiązań.

W przeciągu zaledwie dwóch 
miesięcy intensywnych kontroli 
w Wólce Kosowskiej do budże-
tu państwa trafiło ok. 2 mln zł. 

Ponadto, w jednym z kontrolo-
wanych miejsc znaleziono ory-
ginały deklaracji podatkowych 
należących do podmiotów in-
nych, niż kontrolowana spół-
ka. Deklaracje były opatrzone 
pieczęciami potwierdzającymi 
ich złożenie do kilku urzędów 
skarbowych, co jak zapowiada 
KAS, nie pozostanie bez zna-
czenia dla kolejnych postępo-
wań kontrolnych.

Jak podają kontrolerzy, wie-
lu „handlarzy” prowadzących 
swoje interesy na terenie Wól-
ki Kosowskiej, którzy posiadają 
nieuregulowane wobec budże-
tu zobowiązania, przestają się 
ukrywać i coraz częściej skła-
dają wnioski o udzielenie zgo-
dy na ratalną spłatę zaległego 
podatku, wykazując przy tym 
posiadany majątek.  SD

WÓLKA KOSOWSKA

Krajowa Administracja 
Skarbowa zajęła się egze-
kwowaniem niezapłaco-
nych podatków w Wólce 
Kosowskiej w związku  
z działalnością handlową. 
Do budżetu państwa 
trafiło 2 mln zł. Ponadto 
na poczet należnych po-
datków zarekwirowano 
towar o wartości 1 mln zł 
oraz trzy samochody.

W trakcie sprawdza-
nia dokumenta-
cji, obejmującej 
podatek docho-

12 listopada rano na skrzyżowaniu pruszkowskich ulic Długiej i Hortensji, na prostym odcinku 
BMW wypadło z drogi i uderzyło w drzewa. Kierowca samochodu uciekł z miejsca zdarzenia.
Sprawą zajmuje się pruszkowska policja. – W poniedziałek o godz. 9.00 otrzymaliśmy zgło-
szenie o tym, że BMW uderzyło w drzewo. Kierowca oddalił się z miejsca przed przyjazdem 
policjantów. Będziemy wyjaśniać w jaki sposób doszło tego, że to auto znalazło się na drze-
wie. Ustaliliśmy już dane właściciela pojazdu – mówi podkom. Karolina Kańka, rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.  EL
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Samodzielny Publiczny  
Specjalistyczny: 

Szpital Zachodni  
im. św. Jana Pawła II

Oddział Pediatrii

ul. Daleka 11,  
05-825 Grodzisk Mazowiecki
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– Umowa jest do 30 listopada. Wykonawca potwierdza, że zakończy prace w terminie.  
My dokonujemy częściowych odbiorów, nasi inspektorzy wydziału ochrony środowiska są tam  
w terenie. Zwracali uwagę na pewne niedociągnięcia, które należy poprawić. Sprawdzane jest  
też czy prace wykonywane są zgodnie z projektem – o budowie Parku Anielin mówi Michał Landowski, wiceprezydent Pruszkowa.
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„120 uderzeń serca” w PKF

wczesne lata 90., epidemia AIDS 
zbiera we Francji żniwo przy cichej 
zgodzie rządu i koncernów farma-
ceutycznych. Zmowę milczenia 
wokół choroby akcjami, marszami, 

happeningami starają się przerwać 
aktywiści z paryskiego ACT UP  
– czytamy w opisie dystrybutora.

I dalej: – „120 uderzeń serca” to 
pełen pasji i furii portret młodości, 

KINO

Pruszkowski Klub Filmo-
wy zaprasza na pokaz 
„120 uderzeń serca”, 
francuskiego dramatu  
w reżyserii Robina Campillo.

W listopadowej odsło-
nie PKF zobaczymy 
film nagrodzony 
sześcioma Ceza-

rami i tytułem najlepszego filmu 
roku. – W filmie Campillo euforia 
spotyka rozpacz, a przyspieszo-
ne bicie serca przypomina tyka-
nie odliczającego czas zegara. Bo 
o wyścig z czasem tu chodzi: są 

rasowe, rozdyskutowane kino po-
lityczne i poruszająca love story. 
To także zbiorowy portret poko-
lenia, chyba ostatniego, które tak 
namiętnie wierzyło w możliwość 
zmiany i w to, że politykę trzeba 
uprawiać na ulicach. Wyróżnio-
ny Grand Prix przez canneńskie 
jury (na czele którego stał Pedro 
Almodóvar) film Campillo jest po-
wrotem do lat 90. Reżyser sam był 
aktywistą ACT UP, a jego partner 
zmarł na AIDS.

Seans w ramach PKF odbę-
dzie się 17 listopada o godzinie 
18.00 w Centrum Kultury i Spor-
tu w Pruszkowie (sala audytoryj-
na). Wstęp wolny. Czas trwania 
filmu to 135 minut.  EL
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GRODZISK MAZ.

Już po raz piąty gwiaz-
dy znane z pierwszych 
stron gazet wystąpią 
w charytatywnym 
pokazie mody „Zima 
mroźna nam nie groź-
na”, który odbędzie się 
pod koniec listopada  
w Grodzisku  
Mazowieckim.

Zima mroźna nam nie groźna!

C o roku to wydarzenie 
podbija serca nie tylko 
mieszkańców nasze-
go regionu. W chary-

tatywnym pokazie mody biorą 

udział znani artyści, aktorzy, 
dziennikarze. Razem z dzieć-
mi pojawiają się na wybiegu 
w markowych ubraniach, które 
sponsorzy przekazują dzieciom 

z ubogich rodzin. W poprzednich 
edycjach „Zima mroźna nam nie 
groźna” u boku małych mode-
li pojawili się m.in. Magdalena 
Schejbal, Małgorzata Potocka, 
Izabela Trojanowska, Jolanta 
Fraszyńska, Karol Strasburger 
i Stan Borys. Lubianych gwiazd 
nie zabraknie i w tym roku.

– Swój udział potwierdziły 
m.in. Jolanta Fraszyńska, Bar-
bara Kurdej-Szatan, Małgorza-
ta Potocka, Magdalena Schejbal, 
Paulina Sykut-Jeżyna, Edyta Her-
buś, Maja Hyży i Eva Basta. Po-
kaz po raz pierwszy odbędzie się 
w grodziskiej Mediatece, 25 listo-
pada w godz. 11.00-13.00. Arty- 
stom na wybiegu towarzyszyć 
będą dzieci, które nasi sponso-
rzy przygotują do zimy przeka-
zując im ciepłe, nowe, markowe 
ubrania – mówi Hanna Głowacka,  
organizatorka akcji „Zima mroź-
na nam nie groźna”.

O tym dlaczego jest to inicjaty-
wa wyjątkowa mówią same gwiaz-
dy. – Staram się uczestniczyć 

w akcjach charytatywnych bo 
wiem jaką siłę i moc sprawczą 
niesie ze sobą to, że jestem popu-
larna i rozpoznawalna.To przywi-
lej ale też w pewnym sensie mój 
obowiązek jako osoby publicz-
nej, nieść pomoc, angażować się 
w sprawy słabszych i potrzebują-
cych.Nie wykorzystuję a przeku-
wam swoją publiczną rolę w coś 
dobrego. Przy tej akcji, patrząc 
jak ta pomoc realnie przekłada 
się na rzeczywistość, nie miałam 
wątpliwości, że mogę się przy-
dać, pomóc, zaangażować – mówi 
nam aktorka Magdalena Schejbal. 
– Praca z dziećmi, które są bar-
dzo mądre, bardzo zaangażowa-
ne, wkładają wiele starań i emocji 
to czysta przyjemność i radość. 
Energię i uśmiech oddają z na-
wiązką – dodaje.

– Akcji pomocowych jest 
bardzo dużo, ale jest też duża 
znieczulica, więc takim przed-
sięwzięciom trzeba sprzyjać. 
Kosztuje nas to tylko trochę cza-
su i uśmiech, a możemy pomóc 
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dzieciom. Dla nich zbliżające się 
święta będą już zupełnie inne – 
zaznacza Eva Basta.

Pokazom „Zima mroźna nam nie 
groźna” od początku ich istnienia 
kibicuje aktorka Małgorzata Po-
tocka. – Uważam, że takie przed-
sięwzięcie jakie realizuje Hanna 
Głowacka i osoby ją wspierające 
jest bardzo ważne także w edukacji 
społecznej. Abyśmy uczyli się po-
magać. Dzieci są bezbronne wo-
bec tego, co dzieje się wokół nich, 
a dorośli często przestają widzieć 
ich cierpienie. Jeśli więc możemy 
pomóc dzieciom, to trzeba brać 
w tym udział. Jestem szczęśliwa, 
że mogę te działania wspierać – 
zaznacza Małgorzata Potocka.

W tegorocznej edycji zimowa 
odzież trafi do dzieci samotnych 
matek, które wytypował grodzi-
ski Ośrodek Pomocy Społecznej. 
Małych modeli ubiorą m.in. takie 
marki jak Myprincess, Dzianino-
we, Buba Love, Mała Mi, Emma, 
No Frames, Besta Plus Retail, 
Adika, Reserved.  EL
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WKD przebuduje przystanek w Regułach

osobowego „Reguły”, zakłada-
jąca przeniesienie peronu w no-
wą lokalizację przed przejazdem 
kolejowym w ciągu ul. Regulskiej 

dla kierunku z Warszawy. Peron 
dla kierunku do Warszawy zo-
stanie podwyższony do standar-
du obowiązującego na linii WKD 

REGUŁY

Warszawska Kolej Do-
jazdowa szykuje się do 
przebudowy przystanku 
w Regułach. Ogłoszono 
właśnie przetarg na  
wykonanie prac.

O planach przeniesie-
nia peronu na stacji 
w Regułach WKD mó-
wiło od kilku miesię-

cy. Chodzi o przystanek w stronę 
Grodziska Mazowieckiego. – Pla-
nowana jest przebudowa pe-
ronów w obrębie przystanku 

– mówił nam na początku tego 
roku Krzysztof Kulesza, rzecz-
nik prasowy WKD.

Teraz przewoźnik poszuku-
je już wykonawcy tego zada-
nia. Podzielono je na trzy etapy. 
W pierwszym przewiduje się bu-
dowę nowego peronu nr 2 przy 
torze nr 2 wraz z infrastruktu-
rą techniczną i przystankową. 
W drugiem etapie rozebrany zo-
stanie istniejący peron. W trze-
cim zaplanowano modernizację 
peronu w kierunku Warszawy.

Prace mają przebiegać szybko. 
Od momentu podpisania umo-
wy wykonawca będzie miał na to 
120 dni. Na oferty WKD czeka do 
30 listopada.  EL

Klinika Promotus organizuje bezpłatne warszta-
ty z zakresu kobiecych mięśni dna miednicy. Od-
będą się one 24 listopada w godz. 12.00-13.00. 
Warsztaty rozpoczniemy od wprowadzenia teo-
retycznego, następnie będzie można doświadczyć 
ćwiczeń praktycznych – panie poczują swoje dno 

miednicy. Dowiecie się m.in. jak dbać o swoje dno 
miednicy, o mięśnie krocza podczas ciąży i dla-
czego ważna jest rehabilitacja dna miednicy po 
porodzie. Zapraszamy panie w każdym wieku! 
Zajęcia poprowadzi fizjoterapeutka urogineko-
logiczna mgr Katarzyna Łempicka.

Bezpłatny warsztat  
„Mięśnie dna miednicy”

ROZMOWA
Pewna wygrana w wyborach bur-
mistrza i większość mandatów 
w radzie gminy. Czy spodziewał 
się Pan tak dobrego wyniku?
Miałem nadzieję, że w głosowa-
niu mieszkańcy naszej gminy do-
brze ocenią efekty mojej pracy praz 
współpracujących radnych, pra-
cowników urzędu i jednostek orga-
nizacyjnych gminy. Obawy budziła 
tylko nowa wielomandatowa ordy-
nacja wyborcza, która zwiększyła 
szanse kandydatów z komitetów 
partyjnych. Jednak wynik wybo-
rów przekroczył moje najśmiel-
sze oczekiwania. Przyznaję, że 
jestem oszołomiony poparciem na 
poziomie 83,37 proc, którego nie 
mógłbym sobie wymarzyć nawet 
w snach! Cieszę się również z wy-
niku głosowania do 21-osobowej 
Rady Miejskiej, do której miesz-
kańcy wybrali 13 radnych z moje-
go komitetu „Dobra Wspólnego”. 
Niestety, sprawdziły się przewi-
dywania dotyczące upartyjnienia 
naszego samorządu, bo w nowej 
kadencji będzie aż ośmioro rad-
nych z komitetów partyjnych. Li-
czę jednak, że osoby te podejmą 
współpracę a nie będą zajmowa-
ły się jedynie negowaniem mo-
ich działań. Serdecznie dziękuję 
mieszkańcom za okazane mi za-
ufanie. Mam nadzieję na kolejne 
dobre pięć lat dla naszej gminy.

Po prostu robię swoje

Tegoroczna kampania wyborcza 
w pana ocenie była?
W mojej ocenie kampania w Brwi-
nowie przebiegała o wiele spokoj-
niej niż w okolicznych gminach. 
Przyznaję, że zajęty codziennymi 
obowiązkami nie miałem na nią 
zbyt wiele czasu. Wynik wybo-
rów dowiódł, że dobrze jest ciężko 
pracować przez całą kadencję, bo 
wówczas większość mieszkańców 
ma już wyrobioną opinię jeszcze 
przed kampanią wyborczą a prze-
ciwnikom trudno jest podważać 
rzeczywiste i namacalne osiągnię-
cia ostatnich lat.

Jakie wyzwania w tej kadencji sta-
wia Pan przed sobą?

Podczas obchodów Święta Nie-
podległości przed mieszkańcami 
zgromadzonymi na brwinowskim 
Rynku ślubowałem, że powierzony 
mi urząd sprawował będę tylko dla 
dobra powszechnego i pomyślności 
mieszkańców, obowiązkom służby 
poświęcając się niepodzielnie. Za-
mierzam dotrzymać danego słowa!

Jakich nowych inwestycji potrze-
buje Brwinów?
Priorytetem niezmiennie jest 
oświata. Po budowie przedszkoli 
w Brwinowie i Otrębusach, nowego 
skrzydła szkoły w Otrębusach oraz 
hali sportowej przy brwinowskiej 
Jedynce, już rozpoczęliśmy budowę 
przedszkola w Żółwinie. W kolejce 

czekają: szkoła i przedszkole w Parz-
niewie, hala sportowa w Otrębu-
sach, rozbudowa szkoły w Żółwinie, 
termomodernizacja brwinowskiej 
Dwójki, a pod koniec tej kadencji – 
wykonanie projektu trzeciej szkoły 
podstawowej w Brwinowie. Ważne 
jest też zakończenie rewitalizacji pa-
łacu w parku oraz realizacja projek-
tów, na które pozyskaliśmy dotacje 
unijne: ścieżek rowerowych , rewi-
talizacja parku, budowa parkingu 
przy WKD w Otrębusach, moder-
nizacja targowiska, itp. Mam rów-
nież nadzieję, że uda się utrzymać 
duże tempo inwestycji drogowych 
oraz budowy kanalizacji sanitarnej 
w południowych sołectwach. 

Pański plan na sto pierwszych dni 
nowej kadencji? 
Dla nowo wybranych wójtów, bur-
mistrzów i prezydentów miast bę-
dzie to 100 pierwszych dni, ale dla 
mnie tych dni już wkrótce upły-
nie trzy tysiące. Najbliższe tygo-
dnie będą poświęcone finalizacji 
prac przewidzianych w tegorocz-
nym budżecie oraz podjęciem re-
alizacji budżetu na 2019, którego 
projekt trafił już do Rady Miejskiej 
w Brwinowie. Na początku grudnia 
planuję oddanie do użytkowania 
świetlicy wiejskiej w Domaniewie 
oraz wmurowanie kamienia wę-
gielnego pod budowę przedszkola 
w Żółwinie. Po prostu robię swoje!

PRUSZKÓW
W Spółdzielczym  
Domu Kultury w Prusz-
kowie odbędą się warsz-
taty dotyczące choroby 
Parkinsona. Będzie  
można dowiedzieć  
się m.in. jak rozpoznać 
objawy choroby i jak 
postępować kiedy 
zdominuje ona nasze 
codzienne życie. 

C horoba Parkinsona 
to niezwykle waż-
ne zagadnienie, 
zwłaszcza dla osób 

dotkniętych jej symptomami. 
Uczestnicy warsztatów uzyskają 

Jak postępować  
w chorobie Parkinsona?

informacje jak rozpoznać obja-
wy choroby, co powinno zanie-
pokoić i jak postępować kiedy 
choroba zdominuje nasze co-
dzienne życie. Na spotkaniu 
w formie warsztatów prowa-
dzący bezpośrednio z uczest-
nikami zademonstruje wpływ 
choroby na organizm człowieka.

Zajęcia odbędą się 19 listo-
pada o godz. 14.00 w Spół-
dzielczym Domu Kultury przy  
ul. Hubala 5 w Pruszkowie.

Warsztaty odbywają się w ra-
mach Seniorady, inicjatywy 
społecznej, utworzonej w ra-
mach budżetu obywatelskiego. 
Wszelkie informacje dotyczące 
Seniorady do uzyskania w Cen-
trum Aktywności Lokalnej,  
ul. Jasna 3, Pruszków, tel. 22 728 
44 97, cal@mopspruszkow.pl,  
www.mopspruszkow.pl.  SD
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GRODZISK MAZ.
Trzymiesięczny areszt 
czeka 45-latka, który 
kilka dni temu pod  
wpływem substancji 
odurzających uderzył  
w bariery energochłon-
ne na autostradzie.  
W aucie miał jeszcze 
kilogram narkotyków.

B yło przed godz. 22.00 
gdy policjanci zo- 
stali poinformowa- 
ni o zdarzeniu dro-

gowym na grodziskim odcinku 
autostrady. Na miejscu zasta-
li lekko rannego kierowcę 
toyoty, który chwilę wcześ- 
niej uderzył autem w barie- 
rę energochłonną.

Z kilogramem 
narkotyków na A2

– Podczas udzielania pomo-
cy i ustalania okoliczności koli-
zji, funkcjonariusze wyczuli od 
mężczyzny zapach marihuany. 
Natychmiast sprawdzili jego sa-
mochód. Po dokładnym przeszu-
kaniu znaleźli w nim kilkanaście 
różnych opakowań z suszem 
roślinnym, białym proszkiem 
i masą plastyczną. Pod noga-
mi kierowcy leżała fifka i to-
rebka z marihuaną. Wszystkie 
podejrzane substancje zostały 
zabezpieczone, a 45-latek trafił 
do szpitala – informuje asp. sztab. 
Katarzyna Zych, rzecznik praso-
wy Komendy Powiatowej Poli-
cji w Grodzisku Mazowieckim. 

Okazało się, że Wiesław W. miał 
w samochodzie ponad 873 gramy 
amfetaminy, 331 gramów marihu-
any, 23 gramy haszyszu i prawie  
7 gramów kokainy. Sąd zastosował 
wobec niego tymczasowe aresz-
towanie na trzy miesiące.  EL

Klinika Promotus  |   ul. Pruszkowska 44, 05-806 Granica

Z Arkadiuszem Kosińskim, wybranym na trzecią kadencję 
burmistrzem Brwinowa, rozmawia Ewelina Latosek
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Zadzwoń: 668 333 935 
Aplikuj na karierawjm.pl

WYNAGRODZENIE PODSTAWOWE 3000 BRUTTO + NAGRODA  
ZA OBECNOŚĆ 550 ZŁ BRUTTO ORAZ PREMIA UZALEŻNIONA  
OD INDYWIDUALNYCH WYNIKÓW MAX 1850 ZŁ BRUTTO

MIEJSCE PRACY: PARZNIEW K. PRUSZKOWA

OFERUJEMY: 

MAGAZYNIER KOMPLETACJI

i wiele innych świadczeń 
socjalnych

bezpłatny dowóz 
do pracy

wyprawki  
dla noworodków  
i pierwszoklasistów

pakiety prywatnej 
opieki medycznej

bezpłatne obiady
paczki na święta  
dla pracowników  
i ich dzieci 

umowę o pracę  
bez okresu próbnego

kartę multisport

PRUSZKÓW

Na budynku Specjalnego 
Ośrodka Szkolno- 
-Wychowawczego  
pojawił się mural  
przedstawiający Polskę 
w jej dawnych grani-
cach oraz ważne posta-
cie historyczne. Auto-
rem jest Rafał, jeden  
z uczniów szkoły.  

Z a nami okrągła, 100. 
rocznica odzyskania  
niepodległości przez 
nasz kraj. Z tej okazji 

uczeń SOSW w Pruszkowie na-
malował mural. Ale jak do te-
go doszło? Ośrodek wziął udział 
w programie „Szkoła Niepodległej”. 
Jednym z elementów programu 
było zorganizowanie szkolne-
go konkursu na projekt muralu, 
w którym to właśnie praca Rafała 
zdobyła pierwsze miejsce. 

Uczeń wykonał mural z okazji 
Dnia Niepodległości

W głosowaniu wszystkich 
uczniów, nauczycieli i pracow-
ników wygrała praca Rafała Mą-
czyńskiego ucznia klasy trzeciej 
zawodowej naszego ośrodka. Rafał 
ma szczególne uzdolnienia pla-
styczne, a dodatkowo jego prace 
zawierają elementy symboliczne, 

przenośnie, jego własne wyobra-
żenia i interpretacje. Pomimo 
swojej niepełnosprawności ma 
dużą wiedzę historyczną, intere-
suje się najnowszą historią Polski 
– powiedziała Grażyna Rzepińska 
z SOSW w Pruszkowie.

Mural powstał w ciągu dwóch 
dni (prace rozpoczęły się 6 li-
stopada, a zakończyły już 7). Ja-
ki cel przyświecał uzdolnionemu 
uczniowi? – Moim celem było na-
malowanie Polski, którą odzy-
skaliśmy, drugą Rzeczpospolitą. 
Wówczas granice wyglądały ina-
czej. Polska była większa. Bardzo 
było dla mnie ważne było to, że-
by namalować żołnierzy, którzy 
mieli wielka odwagę aby prze-
ciwstawić się okupantom. Mural 
przedstawia też wielkich boha-
terów jak Józef Piłsudski, Ignacy 
Jan Paderewski i Roman Dmow-
ski – powiedział nam Rafał. 

Przy nanoszeniu rysunku z kart-
ki na mur wsparciem dla Rafa-
ła była Sara, studentka Akademii 
Sztuk Pięknych. Zadbano o każdy 
szczegół. Dzieło można podziwiać 
na zdjęciu powyżej.  SD 

Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckie-
go im. Stefana Woydy w Pruszkowie zaprasza na 
trzecie wydarzenie w ramach Sezonu koncerto-
wego 2018/2019. Organizowane jest ono w ra-
mach projektu „Pruszków,miasto spotkań”. Za 
pomocą filmu niemego poprzedzonego prelek-
cją uczestnicy będą mieć okazję aby dowiedzieć 
się, jak przedstawiano odzyskanie niepodległości 

w pierwszych polskich produkcjach filmowych. 
Film niemy „Mogiła Nieznanego Żołnierza” ilu-
strowany będzie muzyką improwizowaną przed 
publicznością. Wystąpi pianista Aleksander Dę-
bicz. Bezpłatne wejściówki na wydarzenie można 
odebrać w recepcji muzealnej. 24 listopada, godz. 
18.00, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazo-
wieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie.  SD

KINO

„Zajrzyj do starego kina” 

KOLEJ

Warszawska Kolej  
Dojazdowa planuje  
przeprowadzenie  
napraw gwarancyjnych 
na odcinku Warszawa 
Śródmieście-Komorów.  
Prace spowodują week-
endowe utrudnienia  
w kursowaniu kolejek.

C hodzi o dwa listopa-
dowe weekendy: 17-
18 oraz 24-25. W tych 
dniach tor nr 1 zosta-

nie całkowicie wyłączony z ruchu. 
– Tor nr 1 na szlaku Warszawa 
Śródmieście WKD-Komorów, 
zostanie całodobowo zamknię-
ty dla ruchu pociągów, a w celu 
uzupełnienia oferty przewozo-
wej na trasie tej uruchomiona 
zostanie autobusowa komuni-
kacja zastępcza. Na wspomnia-
nym odcinku ruch pociągów 

Weekendowe ograniczenia 
w kursowaniu WKD

będzie prowadzony wahadło-
wo, wyłącznie po torze nr 2. Czę-
stotliwość kursowania pociągów 
z uwagi na obowiązujące regu-
lacje oraz przepustowość szlaku 
wyniesie: co 70 minut dla jed-
nego kierunku ruchu – infor-
muje przewoźnik.

Jak dodaje WKD, pociągi uru-
chomione w relacji Milanówek 
Grudów-Komorów będą kur-
sowały z częstotliwością co 70 
minut dla jednego kierunku 

ruchu. Na stacji Komorów zo-
stanie zorganizowana skomu-
nikowana przesiadka pomiędzy 
pociągami tej relacji i pojazdami 
zastępczej komunikacji autobu-
sowej do i z Warszawy. Na szla-
ku Komorów-Podkowa Leśna 
Główna częstotliwość kursowa-
nia pociągów wyniesie 25/45 mi-
nut dla jednego kierunku ruchu.

Rozkład jazdy komunikacji za-
stępczej dostępny jest dostępny 
na stronie: www.wkd.com.pl.  EL
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Po śmietnisku zostanie  
tylko wspomnienie

na zagrożenie pożarowe i epide-
miologiczne. Ale nie na długo moż-
na było cieszyć się uprzątniętym 
terenem. Składowisko odpadów 
powróciło. Najważniejsze w tym 
wszystkim jest to, że w końcu na-
stąpił przełom. Właściciele działki 
rozpoczęli „czyszczenie”. 

– To wszystko od co najmniej 12 
lat budzi protesty mieszkańców. 

Już chyba nie ma sensu przypo-
minać historii podejmowanych 
działań przez miasto, na dzień dzi-
siejszy najważniejszą informacją 
jest ta, że właściciele podjęli się 
uprzątnięcia terenu i te działania 
się toczą. Od kilku dni działka jest 
intensywnie czyszczona – poinfor-
mował Artur Tusiński, burmistrz 
Podkowy Leśnej.  SD

PODKOWA LEŚNA
I całe szczęście. Trwają 
prace związane z uprząt-
nięciem prywatnej posesji 
przy ul. Cichej  
w Podkowie Leśnej. 

O d przeszło 12 lat 
śmietnisko na jed-
nej z działek przy ul. 
Cichej wzbudza dez-

aprobatę wśród mieszkańców. 
Właściciel składował tam sta-
re meble, deski, palety, różnego 
rodzaju rzeczy wykonane z two-
rzyw sztucznych, części od starych 
aut i inne śmieci. Urząd miasta od 
wielu lat prowadził działania, żeby 
znajdujący się na posesji budynek 
wyłączono z użytkowania. Przy-
pomnijmy też, że w 2010 r. wy-
buchł tam pożar. Stało się jasne, 
że całe to śmietnisko stwarza nie-
bezpieczeństwo i zagrożenie dla 
mieszkańców Podkowy. 

W 2011 r. miasto uprzątnęło po-
sesję na własny koszt, ze względu 

Bezpłatne badania na WZW typu C

sytetem Medycznym organizują 
bezpłatne badania przesiewowe 
w kierunku wirusowego zapa-
lenia wątroby typu C. Szczegóły 
w poniższym tekście. Badania wy-
krywające WZW C odbędą się 23 li-
stopada w godz. 15-19 w grodziskiej 
Mediatece (wejście od ul. 3 Maja 
57). Mimo że badania anonimo-
we, należy wcześniej zarezerwo-
wać konkretną godzinę badania. 
Zapisy prowadzone są pod nr:  
(22) 755 55 34 wew. 210, w godz. 
9.00-15.00, do dnia 22 listopada.

W badaniach może wziąć 
udział każdy, również dzieci, ale 
pod warunkiem, że przyjdą wraz 
z dorosłym opiekunem. Bada-
nie wykonują wykwalifikowane 
pielęgniarki, które bezboleśnie 
pobiorą krew poprzez nakłucie 

opuszki palca. Rezultaty testu 
poznamy w ciągu kilku minut. 
W przypadku pozytywnego wy-
niku zostanie wykonane powtór-
ne badanie potwierdzające.

Pruszków
W Pruszkowie sposób wykony-
wania badania wygląda nieco 
inaczej. Do końca roku w labora-
toriach ALAB istnieje możliwość 
wykonania pełnej diagnostyki 
w kierunku HCV – bezpłatnie.

Co więcej, nie jest koniecz-
na wcześniejsza rejestracja 
czy zapisy. Pacjenci nie mu-
szą też posiadać żadnych za-
świadczeń. Badanie polega na 
pobraniu krwi. Laboratorium 
ALAB w Pruszkowie mieści się 
przy ul. Prusa 93.  EL

REGION

W Grodzisku  
Mazowieckim oraz  
w Pruszkowie będzie 
można wykonać bezpłat-
ne badania na HCV,  
czyli obecność wirusa  
prowadzącego do zapa-
lenia wątroby typu C.

C horoba ta jest uzna- 
wana za jedno z naj-
większych świato- 
wych zagrożeń epi-

demiologicznych. Wieloletni, 
często bezobjawowy, przebieg 
zakażenia może prowadzić do 
zagrażających życiu powi-
kłań, jak marskość wątroby 
czy rak wątrobowokomórko-
wy. Jak dotąd nie wynaleziono 
szczepionki zabezpieczającej 
przed WZW C, ale wczesne roz-
poznanie daje możliwość cał-
kowitego wyleczenia.

Grodzisk Maz.
Gmina Grodzisk Mazowiecki 
wraz z Warszawskim Uniwer- 
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PRUSZKÓW
Trwają prace związane  
z budową Parku Anielin, 
który znajduje się  
u zbiegu ul. Miry Zimiń- 
skiej-Sygietyńskiej  
i al. Wojska Polskiego  
w Pruszkowie. Nowe 
miejsce rekreacji ma 
być gotowe do końca  
tego miesiąca. 

W ielu czytelników 
dopytuje się o za-
kończenie prac we 
wspomnianym 

miejscu. W końcu inwestycja 
wystartowała w ubiegłym roku...  
– Kiedy Park Anielin będzie go-
towy? Raz prace trwają, a raz nie 
widać żadnego pracownika przez 
kilka dni... – napisał do nas Maciej.

Zwróciliśmy się w tej spra-
wie do urzędu miasta. – Umowa 

Park Anielin do końca miesiąca 

jest do 30 listopada. Wykonawca 
potwierdza, że zakończy pra-
ce w terminie. My dokonujemy 

częściowych odbiorów, nasi 
inspektorzy wydziału ochro-
ny środowiska są tam w tere-
nie. Zwracali uwagę na pewne 
niedociągnięcia, które nale-
ży poprawić. Sprawdzane jest 
też czy prace wykonywane są 
zgodnie z projektem – mówi 
Michał Landowski, wicepre-
zydent Pruszkowie. – Te prace 
trwają. Wykonawca działa nie-
stety w taki, a nie w inny spo-
sób jeśli chodzi o termin prac, 
co nas nie zadowala... Starali-
śmy się o to, żeby wykonawca 
zakończył prace jak najszybciej. 
Jednak termin umowy obowią-
zuje – dodaje.

Co się znajdzie w zachodnim 
Parku Anielin? Elementy do upra-
wiania Parkouru (ścianki, murki 
i równoważnie) i Workutu („bram-
ki”, ścianki, poręcze), tor dla wrot-
karzy z elementami pozwalającymi 
na wykonywanie akrobacji, siłow-
nia plenerowa, ścianka wspinacz-
kowa, boisko do koszykówki, boisko 
do siatkówki, boisko dla seniorów 
oraz niewielka scena. Całości do-
pełnią alejki parkowe, strefy do re-
kreacji stworzone z siedzisk oraz 
ławki. Nie zabraknie miejsca na eks-
pozycję prac artystycznych oraz 
na tymczasową scenę koncerto-
wą. W parku pojawią się również 
stojaki rowerowe.  SD

06
Zakończyły się prace związane z termomoder-
nizacją podkowiańskiego urzędu miasta. Budy-
nek odzyskał też dawne, ceglane zdobienia, które 
wpisują się charakter miasta-ogrodu. Zgodnie  
z zapowiedziami odtworzono historyczny wygląd 
elewacji. – Zakończyliśmy prace termomoder-
nizacyjne urzędu miasta. Kilka miesięcy trwało 
przywrócenie starych oryginalnych elementów 

elewacji przedwojennej. Determinacja Pana 
Andrzeja, fachowca od renowacji cegieł, który 
każdej z nich poświęcił kilka godzin przyniosła 
znakomity efekt – zaznacza Artur Tusiński, bur-
mistrz miasta-ogrodu. W budynku urzędu m.in. 
wymieniono okna, podłogi parteru, część in-
stalacji elektrycznej i teletechnicznej, docieplo-
no ściany szczytowe piętra i część dachu.  EL

PODKOWA LEŚNA

Podkowiański urząd  
w historycznej odsłonie
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Odra nadal nie 
ustępuje

PRUSZKÓW

Do 27 wzrosła liczba 
zachorowań na odrę  
w powiecie pruszkow-
skim i wszystko wska-
zuje na to, że będzie ich 
więcej. – Codziennie 
otrzymujemy nowe 
zgłoszenie – mówi Agata 
Wolska-Adamczyk,  
dyrektor pruszkow- 
skiego sanepidu.

Według danych  
z  9  l is topada  
w powiecie prusz- 
kowskim odno-

towano 23 zgłoszenia podej-
rzeń zachorowań i przypadków 
zachorowań na odrę, w tym  
4 obywateli Ukrainy. – Spośród 
nich ustalono dwa ogniska za-
chorowań: pierwsze – 10 osób 
powiązanych Szkołą Podsta-
wową nr 1 w Pruszkowie; dru-
gie – 2 osoby (ognisko domowe) 
w Nadarzynie. Dominują zacho-
rowania pojedyncze. Wśród 23 
osób zarejestrowanych jako po-
dejrzenia lub zachorowania na 
odrę większość stanowią dzie-
ci w liczbie 16 (w tym 5 dzie-
ci poniżej 3. roku życia). Wśród  
23 osób zgłoszonych 20 osób nie 
było szczepionych przeciwko 

odrze lub nie posiada żadnej do-
kumentacji medycznej potwier-
dzającej wykonanie szczepień. 
U 11 chorych badaniami labora-
toryjnymi potwierdzono odrę. 
U pozostałych chorych bada-
nia są w toku bądź wykluczyły 
zachorowania. 17 osób jest już 
zdrowych – poinformował war-
szawski sanepid. 

W ciągu kilku ostatnich dni po-
jawiły się jednak nowe przypadki. 
– Z fali zachorowań nie wycho-
dzimy i szybko nie wyjdziemy. 
Codziennie mamy zgłoszenie 
nowego przypadku podejrzenia 
odry i weryfikujemy to. W chwi-
li obecnej mamy ich 27 – mówi 
Agata Wolska-Adamczyk, dyrek-
tor pruszkowskiej stacji sanitar-
no-epidemiologicznej. – Nic nie 
wskazuje, abyśmy mieli nowe 
ognisko, są to przypadki ze sobą 
niepowiązane – dodaje. 

Kiedy choroba przestanie 
rozprzestrzeniać się? – Aby-
śmy mogli mówić o wygaszeniu 
odry, musi minąć 21 „czystych” 
dni, bez nowych przypadków 
zachorowań. Liczymy, że sta-
nie się to na wiosnę – mówi dy-
rektor Wolska-Adamczyk.  EL 
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ŻUKOWSKI

NYC
ADAM

BARBARA

GRZEGORZ

MACIEJ

PAWEŁ

Szanowni Państwo – Mieszkańcy Gminy Brwinów,
pragniemy wyrazić swoją wdzięczność za okazane nam wsparcie 
i wszystkie oddane na nas głosy w wyborach samorządowych. 
Reprezentowanie Państwa w Radzie Powiatu Pruszkowskiego 
i w Radzie Miejskiej w Brwinowie jest dla nas zaszczytem. Mając 
świadomość z jak wielką odpowiedzialnością wiąże się zaufanie 
jakim nas obdarzyliście zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, 
by Państwa nie zawieść. Postawa obywatelska jakiej dali Państwo 
wyraz udając się tak licznie do wyborczych urn sprawia, że czujemy 
dumę będąc – jak Państwo – mieszkańcami Gminy Brwinów. 
Wszystkim tym, którzy oddali swój głos na nas i nasze koleżanki 
i kolegów z listy nr 4 serdecznie dziękujemy!

GRODZISK MAZ.

Pod koniec października 
grodziski urząd miasta 
przeprowadził ankietę na 
temat zmian w komuni-
kacji autobusowej. Jakie 
są jej wyniki? - Dostaliśmy 
bardzo dużo odpowiedzi, 
potrzebujemy jeszcze 
dwóch tygodni na ich 
opracowanie - mówi 
Grzegorz Benedykciński, 
burmistrz Grodziska.

K omunikacja autobu-
sowa w Grodzisku nie 
spełnia wszystkich 
oczekiwań miesz-

kańców, z czego doskonale zda-
ją sobie sprawę władze miasta. 
I właśnie dlatego zdecydowano 
się mieszkańców o opinię spytać 
wprost. Pod koniec październi-
ka na stronie internetowej ma-
gistratu zamieszczono specjalną 
ankietę na ten temat. 

– Przystępujemy do bardzo 
dużych i szybkich zmian w gro-
dziskiej autobusowej komunika-
cji publicznej. W trakcie spotkań 
z mieszkańcami słyszałem wiele 
uwag na temat godzin i częstotli-
wości kursowania oraz lokaliza-
cji przystanków. Chcemy więc, by 

Duże zainteresowanie 
ankietami o komunikacji

wprowadzane zmiany były zgodne 
z Państwa oczekiwaniami i dały, 
jak najwięcej satysfakcji miesz-
kańcom. Zapraszam do wypeł-
nienia anonimowej ankiety, która 
pozwoli nam poznać Państwa po-
trzeby i dostosować kursowanie 
komunikacji do preferencji miesz-
kańców – mówił wówczas bur-
mistrz Benedykciński.

Czas na udział w tych konsul-
tacjach minął, teraz urząd zabie-
ra się za analizę ankiet. Kiedy 

poznamy wyniki? – Otrzymali-
śmy bardzo dużo odpowiedzi, 
ponad tysiąc, co nas bardzo ucie-
szyło. Na podsumowanie uwag 
mieszkańców potrzebujemy jesz-
cze trochę czasu, za około dwa 
tygodnie powinniśmy być go-
towi, żeby przedstawić wyniki 
– zaznacza włodarz Grodziska.

Po ich ogłoszeniu w grodziskim 
magistracie ma zostać powołany 
specjalny zespół odpowiedzial-
ny za wprowadzenie zmian.  EL 

REGION

Zgodnie z decyzją 
komisarza wyborczego, 
w gminach i powiatach 
naszego regionu w przy-
szłym tygodniu odbędą 
się pierwsze sesje nowo 
wybranych rad. Zaprzy-
siężeni zostaną także 
prezydenci, burmistrzo-
wie i wójtowie.

W edług obowiązu-
jących przepisów 
pierwsza sesja ra-
dy gminy, powia-

tu i sejmiku województwa musi 
zostać zwołana w ciągu siedmiu 
dni od wygaśnięcia poprzedniej 
kadencji. Ta formalnie kończy się 
16 listopada. Z kalendarza wyni-
ka więc, że cały przyszły tydzień 
będzie poz znakiem pierwszych 
sesji i ślubowań. Złożą je radni 

Pierwsze sesje  
i ślubowania przed nami

oraz prezydenci, burmistrzo-
wie i wójtowie.

W Pruszkowie pierwsza sesja 
rady nowej kadencji odbędzie się 
22 listopada o godz. 17.00 w Do-
mu Spółdzielczym przy ul. Huba-
la. W Piastowie radni zbiorą się 
23 listopada, godz. 18.00 w sali 
przy al. Tysiąclecia 1. W Michało-
wicach sesję zaplanowano na 22 
listopada, na godz. 16.00. Miej-
sce to urząd gminy w Regułach. 
W identycznym terminie (22 li-
stopada, godz. 16.00) spotkają się 
nowo wybrani radni Raszyna (sa-
la konferencyjna urzędu gminy). 
W Nadarzynie radni i wójt złożą 
ślubowanie 21 listopada o godz. 

14.00 (sala konferencyjna urzę-
du gminy). W Brwinowie sesję 
zaplanowano na 19 listopada, na 
godz. 18.00. Miejsce to siedzi-
ba OSP przy ul. Pszczelińskiej.

Pierwsza sesja rady gminy Gro-
dzisk Mazowiecki odbędzie się 21 
listopada o godz. 17.00 w urzę-
dzie miejskim. W Milanówku 
nowy burmistrz i radni zostaną 
zaprzysiężeni 20 listopada o godz. 
18.00 w hali sportowej przy  
ul. Żabie Oczko. Podkowiańscy 
radni i burmistrz na pierwszej se-
sji spotkają się 20 listopada o godz. 
18.30 w siedzibie Centrum Kul-
tury i Inicjatyw Obywatelskich.

Pierwsza sesja rady powiatu 
pruszkowskiego odbędzie się we 
wtorek, 20 listopada, o godz. 17.00 
w budynku starostwa powiato-
wego w Pruszkowie. W jej trak-
cie wybrane zostanie prezydium 
rady oraz zarząd powiatu, w tym 
nowy starosta. W tym samym ce-
lu zbiorą się radni powiatu gro-
dziskiego. Sesja odbędzie się 22 
listopada o godz. 17.00 w sali 
urzędu gminy.  EL 

13 listopada po godz. 15.00 poli-
cjanci otrzymali informację o tym, 
że w jednym ze sklepów w Opa-
czy-Kolonii ochrona ujęła sprawcę 
kradzieży. Potwierdzono informację 
po przybyciu na miejsce. Mundu-
rowi zatrzymali 26-letniego miesz-
kańca Warszawy. – Okazało się, że 

mężczyzna ukradł ze sklepu arty-
kuły spożywcze warte ponad 800 
złotych. Policjanci przewieźli za-
trzymanego do komisariatu. Pod-
czas sprawdzania w policyjnej bazie 
danych okazało się, że 26-latek po-
szukiwany jest listem gończym ce-
lem odbycia kary 1 roku i 9 miesięcy 

pozbawienia wolności za przestęp-
stwo z ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii – informuje podkom. 
Karolina Kańka, rzecznik praso-
wy Komendy Powiatowej Policji  
w Pruszkowie. Zatrzymanemu przed-
stawiono zarzuty kradzieży, do któ-
rego... nie przyznał się.  SD

MICHAŁOWICE

Poszukiwany listem gończym 
wpadł na kradzieży

Otrzymaliśmy bardzo 
dużo odpowiedzi, ponad 
tysiąc, co nas bardzo 
ucieszyło – zaznacza 
włodarz Grodziska. 
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Urząd miasta w Piastowie ogłosił konkurs na wy-
konanie koncepcji architektonicznej centrum 
przesiadkowego „parkuj i jedź”. Inwestycja bę-
dzie polegała na budowie parkingu przy budyn-
ku dworca PKP wraz zatoką postojową, budowie 
schodów i wind z wiaduktu drogowego w ciągu 
ulicy Okulickiego oraz budowie dojścia do istnie-
jących peronów stacyjnych. W ramach koncepcji 

konkursowej uwzględnione zostanie m.in. zawę-
żenie jezdni ul. Tuwima na odcinku opracowania 
do 7 m, budowa miejsc postojowych (nie mniej 
niż 52, w tym co najmniej 3 dla osób niepełno-
sprawnych), jednego miejsce postojowego z do-
puszczonym zatrzymywaniem się do 1 minuty  
(tzw. Kiss and Ride). Do 12 grudnia mamy po-
znać rozstrzygnięcie i zwycięską koncepcję.  EL

PIASTÓW

Będzie centrum  
przesiadkowe w Piastowie

Nocny bieg po parku

ekstremalnych dystansów. Ta-
kie spotkanie jest inspiracją do 
wytrwałych i systematycznych 
treningów – zapowiadają orga-
nizatorzy, STO-nogi Milanówek.

Nawierzchnia po jakiej będą 
„dreptać” zawodnicy jest miesza-
na. Jak już wspominaliśmy wyżej 
bieg odbywa się po zmroku, więc 
przy skąpym oświetleniu. Dlate-
go każdy biegacz powinien za-
brać ze sobą tzw. czołówkę, czyli 
latarkę zakładana na głowę. Wy-
grywa zawodnik, który pokona 

trasę największą ilość razy. Tak-
tyka biegu? Dowolna! Udział 
w imprezie będzie zaliczony po 
pokonaniu jednej pętli (wspo-
mniane 1,7 km). Pętle są liczone 
przez sędziów ochotników wy-
znaczonych wśród niebiegnących  
sympatyków STO-nóg. 

Co więcej? W czasie biegu bę-
dzie można zatrzymać się, ogrzać 
przy ognisku oraz... zjeść coś cie-
płego i pobiec dalej. Więcej in-
formacji znajdziecie na stronie 
www.sto-nogi.pl.  SD

BIEGI

Na terenie parku  
Muzeum im. Iwaszkiewi-
czów w Stawisku odbędą 
się zawody biegowe, któ-
re symbolicznie zakończą 
sezon. Start imprezy  
w tę sobotę (17 listopada) 
o godz. 16.00.

B ędą to zawody na dy-
stansie otwartym. 
Oznacza to, że każdy 
będzie mógł biec tyle 

ile będzie chciał. Jednak dystans 
ograniczono limitem czasowym 
do trzech godzin. Wymogiem jest 
przebiegnięcie przynajmniej jed-
nej pętli o długości około 1,7 km. 
Nieco więcej dodatkowych emocji 
może dodać fakt, że zawody zosta-
ną rozegrane po zmroku!

Unikalna formuła biegu spra-
wia, że na jednej trasie, w tym 
samym czasie mogą spotkać się 
dzieci, osoby traktujące biega-
nie rekreacyjnie oraz osoby ob-
darzone talentem do biegania 

Pruszkowscy koszykarze  
wygrali mecz

tego dnia. 11 listopada to szcze-
gólna data dla Polaków. Z okazji 
setnej rocznicy odzyskania nie-
podległości zawody rozpoczęły się 
od wspólnego odśpiewania Ma-
zurka Dąbrowskiego, a następnie 

zawodnicy wraz ze sztabem roz-
dali kibicom małe flagi Polski.

Kolejne spotkanie Elektrobud-
-Investment rozegra w Pruszko-
wie 17 listopada. Rywalem będzie 
Pogoń Prudnik.  SD

KOSZYKÓWKA

To już czwarta wygrana 
w tym sezonie. Koszy-
karze Elektrobud-Inve-
stment ZB Pruszków 
zwyciężyli na własnym 
parkiecie, w setną rocz-
nicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości. 

M ecz zakończył się 
wynikiem 80:74. 
Tym samym „pru- 
szkowskie żbiki” 

pokonały Energę Kotwicę Ko-
łobrzeg. Rozgrywka tocząca się 
wewnątrz hali Znicza była zacięta 
do ostatniej chwili. Co ciekawe, 
to rywale pruszkowskiej druży-
ny przez dłuższy czas utrzymy-
wali punktową przewagę. 

W czwartej kwarcie meczu nasz 
zespół dał z siebie wszystko. Przy 
wsparciu publiczności punkty zo-
stały odrobione z nawiązką. Ale 
sam mecz to nie było wszystko 
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KONCERT
Jeden z najbardziej  
charakterystycznych  
polskich wokalistów 
młodego pokolenia 
odwiedzi w grudniu 
Pruszków. Michał Szpak 
mieszkańcom miasta jest 
doskonale znany z wcześ- 
niejszych występów  
na miejskich imprezach.

K ariera Michała Szpa-
ka z pewnością była 
zapisana w gwiaz-
dach, gdyż pochodzi 

on z wysoce artystycznej rodzi-
ny. Jego ojciec śpiewał w chórze, 
a matka śpiewała i grała na gitarze. 
Ponadto jedna z jego sióstr zosta-
ła śpiewaczka operową.

W wieku 9 lat Michał Szpak za-
debiutował na scenie występem 
w Domu Kultury w Jaśle. Był to kon-
kurs na pastorałki. Artyście udało 
się wtedy zdobyć nagrodę. Później 
zaczął śpiewać w chórze. W liceum 
został wokalistą hard rockowego 
zespołu Whiplash.

Ale kariera Michała Szpa-
ka nabrała wyjątkowego tempa 
po udziale w popularnym talent 
show X-Factor w 2011 roku. Już 
pierwszymi występami zachwycił 

Michał Szpak wystąpi 
w Pruszkowie
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jurorów i publiczność wykonując 
utwór „Dziwny jest ten świat” Cze-
sława Niemena. Ponadto w trakcie 
udziału w prograie zaśpiewał ta-
kie piosenki jak: „Californication”, 
„I Don’t Want to Miss a Thing” „Fe-
ver”, „You Are So Beautiful”, „Knoc-
kin’ on Heaven’s Door”.

W 2015 roku ponownie zachwycił 
nieprzeciętnym głosem i autorskim 
materiałem muzycznym zawartym 
na albumie zatytułowanym „Byle 
Być Sobą”. Wydawnictwo znalazło 
się na pierwszym miejscu oficjal-
nej polskiej liście sprzedaży OLiS. 
Album uzyskał status podwójnej 
platynowej płyty.

W maju 2016 r. artysta repre-
zentował Polskę w Konkursie Pio-
senki Eurowizji Sztokholm 2016, 
gdzie z piosenką „Color Of Your 
Life” sensacyjnie zdobył trzecie 
miejsce w głosowaniu publicz-
ności. A w 2017 r. został trene-
rem w ósmej edycji programu  
„The Voice of Poland” emitowa-
nego w Telewizji Polskiej. 

Rok temu Michał Szpak był 
gwiazdą Dni Pruszkowa. Swoim 
występem porwał publiczność 
zgromadzoną w Parku Kościusz-
ki! Tym razem zobaczymy go 
i usłyszymy w sali widowisko-
wej Centrum Kultury i Sportu 
w Pruszkowie. Koncert zaplano-
wano 9 grudnia o godz. 18.00. Bilety 
w cenie od 85 do 95 zł dostępne są 
na stronie: www.kupbilecik.pl.  EL

Malują mural  
na strażnicy OSP

 O
SP

 
 

Elektrobud-Investment ZB Pruszków – Energa Kotwica Kołobrzeg 80:74  
(20:23, 15:18, 14:17, 31:16)

Punkty dla Elektrobud-Investment ZB Pruszków:  
Karol Kamiński 23 (1), Michał Kierlewicz 17 (2),  Przemek Tradecki 13 (3), 
Mateusz Szwed 9 (16 zbiórek), Marcin Wieluński 9 (2), Robert Cetnar 7 (1),  
Andrzej Paszkiewicz 2, Daniel Olszewski 0, Łukasz Paul 0, Bartek Ornoch 0.

Najwięcej dla Energii Kotwicy: Jakub Zalewski 17 (3), Łukasz Bodych 14 (1),  
Przemysław Wrona 11, Damian Janiak 11.
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BRWINÓW
Na odnowionej ele-
wacji strażnicy OSP 
w Brwinowie od 
kilku dni wyłania się 
mural. – W sobotę 
będzie można go 
podziwiać w całej 
okazałości – mówi 
Arkadiusz Kosiński, 
burmistrz Brwinowa.

P rojekt powstające-
go muralu został 
kilka miesięcy wy-
brany w konkur-

sie. Zwycięską prace wykonał 
wówczas i teraz tworzy ją na 
elewacji strażnicy Piotr Top-
czyłko. – Siedmioosobowa 
Komisja Konkursowa, w skład 
której wchodzili m.in. dwaj 
wykładowcy Akademii Sztuk 

Pięknych, brwinowska artyst-
ka i dwaj druhowie Ochotnicza 
Straż Pożarna Brwinów spo-
śród 14 nadesłanych prac jedno-
głośnie wybrała projekt muralu 
autorstwa Piotra Topczyłko – 
informował w sierpniu tego ro-
ku burmistrz Brwinowa. 

Projekt robi wrażenie. 
Oprócz tarczy OSP Brwinów 
i daty za wieżyczce mural bę-
dzie przedstawiał wnętrze 
strażnicy. Patrząc na wstępne 
opracowanie można ulec złu-
dzeniu, że mamy w tym miejscu 
do czynienia nie z malowidłem, 
a z fragmentem przeszkolonej 
ściany. Czy tak samo będzie, 
kiedy poznamy końcowy efekt? 
– W sobotę mural powinien być 
już gotowy, o ile oczywiście 
utrzyma się pogoda. W piątek 
i w sobotę nanoszony będzie 
właściwy mural – mówi nam 
Arkadiusz Kosiński.  EL
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R E K L A M A

W okazji 70-lecia powstania zespołu Mazowsze w 
grodziskiej Poczekalni PKP otwarta zostanie wy-
stawa poświęcona jego historii. Podczas wernisażu 
Jacek Boniecki, dyrektor i dyrygent Państwowego 
Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” w rozmowie z 
Łukaszem Nowackim opowie o historii zespołu, 
przybliży postać Tadeusza Sygietyńskiego oraz je-
go żony Miry Zimińskiej- Sygietyńskiej, założycieli 

zespołu. Podczas wystawy będzie można zobaczyć 
archiwalne zdjęcia zespołu dokumentujące jego 
początki, fotografie zachwycających bogactwem 
barw i wzorów strojów, a także zdjęcia ze spekta-
kli granych aktualnie w Teatrze Matecznik. Wer-
nisaż zaplanowano w piątek, 16 listopada o godz. 
18.00 do Poczekalni PKP na Dworcu Kolejowym 
w Grodzisku Mazowieckim.  EL

WYSTAWA

Wystawa o historii  
zespołu Mazowsze

PRUSZKÓW
Kilka dni temu do drzwi 
82-letniej mieszkanki 
Pruszkowa zapukała 
kobieta podająca się za 
pomoc domową. Wizyta 
zakończyła zniknięciem 
sporej sumy pieniędzy.

O sprawie poinfor-
mowała nas jed-
na z czytelniczek. 
– W miniony wto-

rek w mieszkaniu przy ul. Ewy 
okradziona została moja bab-
cia. Oszukano ją metodą na „po- 
moc domową”. Kobieta najpierw 
wzbudziła zaufanie mojej 82-let-
niej babci, potem gdy babcia 
wpuściła ją do mieszkania dała 
komuś innemu znać, że można 
szukać pieniędzy w mieszka- 
niu. Kobieta zagadywała babcię 
wtedy w kuchni – czytamy w na-
desłanej wiadomości.
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Czynności w tej sprawie 
prowadzi już policja. – Starsza 
osoba została oszukana przez 
nieznajomą kobietę. Zniknęło 
kilka tysięcy złotych. Prowadzi-
my czynności – mówi nam pod-
kom. Karolina Kańka, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie.

Jak dodaje, oszuści specja-
lizujący się w okradaniu osób 
starszych wymyślają coraz to 
nowe sposoby na wzbudzenie 
ich zaufania. – Ostatnio po-
jawiła się metoda na „pomoc 
społeczną”, czyli podszywanie 
się pod pracownika socjalne-
go. Legend, którymi posługu-
ją się oszuści jest bardzo dużo. 
Apelujemy o ostrożność, do ro-
dzin o opiekę nad osobami star-
szymi, do seniorów o czujność 
i wzywanie osób zaufanych, gdy 
u drzwi mieszkania pojawi się 
ktoś podający się za policjanta, 
pracownika opieki społecznej, 
czy dalekiego krewnego – zazna-
cza podkom. Kańka.  EL

Starsza osoba została 
oszukana przez nieznajomą 
kobietę. Zniknęło kilka 
tysięcy złotych – mówi nam 
podkom. Karolina Kańka.

FOTOMIGAWKA
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12 listopada Ochotnicza 
Straż Pożarna z Raszy-
na interweniowała przy 
zdarzeniu drogowym.  
Na ul. Pruszkowskiej  
w Raszynie samochód 
osobowy uderzył bo 
kiem w słup energetycz-
ny. Mimo że zdarzenie 
wyglądało groźnie, oby- 
ło się bez ofiar.  SD

Burmistrz Miasta Piastowa informuje,  
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie 
przy  ul. 11 Listopada 8, na tablicy ogłoszeń 
na I piętrze, zostały wywieszone, w okresie  
06.11.2018 r. – 27.11.2018r. i 14.11.2018 r.  
– 05.12.2018r., wykazy nieruchomości przeznaczonych 
do zbycia. Wykazy zamieszczone są również na 
stronie internetowej www.piastow.pl.

OBWIESZCZENIE
Starosty Pruszkowskiego

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 Burmistrza 
Gminy Brwinów w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej klasy 
„L”, ul. Kazimierzowskiej nr 3109W polegającej na budowie 
ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego, chodników i zjazdów 
na odcinku od ul. Książenickiej, drogi powiatowej klasy „L”, do 
skrzyżowania z ul. Żółwińską, drogą powiatową klasy „L”, wraz  
z jego rozbudową w Owczarni, gm. Brwinów,
Inwestycja obejmuje następujące działki:
Nieruchomości objęte linią rozgraniczającą inwestycji (stałe 
zajęcie): obręb Owczarnia: 
działki nr ew.: 265, 129/4, 183/29, 183/27, 183/25, 129/5, 183/39, 
183/37, 183/35, 183/33, 183/31, 183/3, 149, 129/6, 430/17 (430/20, 
430/21), 466/1 (466/4, 466/5), 175/2 (175/15, 175/16), 430/16, 200/4 
(200/5, 200/6), 198/1 (198/6, 198/7), 120/14. 

W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem 
podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po 
podziale, a numery działek objętych liniami rozgraniczającymi (pod 
inwestycję) zostały pogrubione.

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 104  
(I piętro), tel.: 22 738-15-62. 

Oszuści znów w akcji
O G Ł O S Z E N I A
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Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, tel. 22 350-91-91
www.michalowice.pl

100 lat niepodległości  
w gminie Michałowice
Z okazji 100. rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodle-
głości mieszkańcy gminy Mi-
chałowice w wielu miejscach 
z dumą obchodzili to szcze-
gólne dla Polaków święto.

T uż przed Dniem Niepodle-
głości, 100-lecie w gminie Mi-
chałowice świętowali: Oddział 
Rejonowy PZERiI, mieszkańcy 

Nowej Wsi i Opaczy-Kolonii oraz micha-
łowiccy seniorzy i przedszkolaki.

8 listopada Oddział Rejonowy Polskiego 
Związku Emerytów Rencistów i Inwali-
dów zorganizował Michałowicki Przegląd 
Piosenki Patriotycznej Biała Róża, któ-
ry odbył się w sali multimedialnej urzę-
du gminy. Tego samego dnia, w świetlicy 
w Nowej Wsi, mieszkańcy mogli obej-
rzeć przepiękne widowisko artystyczne 
w wykonaniu młodych artystów z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi.

9 listopada, już po raz ósmy, sołtys 
i rada sołecka Opaczy-Kolonii zaprosili 
mieszkańców na wspólne śpiewanie pie-
śni patriotycznych, do którego popro-
wadził zgromadzoną publiczność chór 

Czerwone Korale. Natomiast przedszko-
laki w Michałowicach tego dnia uczciły 
100. rocznicę odzyskania niepodległości 
wykonaniem hymnu w języku polskim 
i migowym oraz patriotycznym poka-
zem mody.

10 listopada Związek Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów Koło nr 2 w Micha-
łowicach przygotowało spotkanie dla 
seniorów - koncert pieśni patriotycznych 

przeplatanych monologami na temat ich 
powstania i czasów z nimi związanymi 
w wykonaniu chóru Michałowiczanka.

Natomiast w niedzielę, 11 listopada - 
od Nowej Wsi, przez Komorów, po Mi-
chałowice – wszyscy mieszkańcy gminy 
Michałowice radośnie świętowali 100. 
rocznicę odzyskania niepodległości. 

Tego dnia punktualnie o godz. 12:00 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Nowej Wsi mieszkańcy, którzy licznie 
zgromadzili się na dziedzińcu, przyłą-
czyli się do ogólnopolskiej akcji i odśpie-
wali hymn – „Mazurka Dąbrowskiego”.

W Michałowicach uroczystości roz-
poczęły się o godz. 12:30 mszą świętą 
za ojczyznę, po której odbył się prze-
piękny koncert patriotyczny w wyko-
naniu Alicji Majewskiej i Włodzimierza 
Korcza oraz chóru Strzyżowskiego. Na 
zakończenie uczestnicy zostali zapro-
szeni na piknik, na którym nie zabrakło 
strażackiej grochówki, potraw z grilla 
oraz okolicznościowego tortu i słod-
kiego poczęstunku.

W Komorowie na placu Ignacego Pa-
derewskiego o godz. 13:30 rozpoczęło się 
wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. 
W tym roku uczestnicy zatańczyli także 
poloneza, a na zakończenie wszyscy by-
li częstowani gorącymi napojami i żoł-
nierską grochówką.

Wielkie świętowanie setnej roczni-
cy odzyskania niepodległości w gminie 
Michałowice zakończyło się późnym 
popołudniem, ale bez wątpienia by-
ło ono pełne pamięci o dawnych cza-
sach, jak również przepełnione dumą 
i radością z wolności, którą dziś mo-
żemy się cieszyć.

Otwarcie Nowej Stacji w obiektywie WPR24.pl
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Pierwsze tak duże centrum handlowo-rozrywkowe w Pruszkowie otworzyło  
swoje podwoje 10 listopada. Przedstawiamy kilka fotografii z otwarcia:
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Pruszków, ul. Kościuszki 8 paw. 3
Tel. 514 383 333, www.dabi.net.pl

PARTNER HANDLOWY

Wójt Gminy Nadarzyn zawiadamia,  
że na stronach internetowych Urzędu Gmi-
ny Nadarzyn – www.nadarzyn.pl (BIP) oraz 
na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Gminy Nadarzyn został zamieszczony wy-
kaz nieruchomości przeznaczonych do od-
dania w dzierżawę.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego  
oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny

zapraszają na bezpłatne i anonimowe badania na 
Wirusowe Zapalenie Wątroby typu C.

23 listopada, godz. 15.00-19.00,

MEDIATEKA (wejście od ul. 3 Maja 57)

Zapisy na godz. badania: 
(22) 755 55 34 wew. 210  

(w godz. 9.00 – 15.00) do 22 listopada.

Więcej informacji na stronie  
https://grodzisk.pl/2018/11/bezplatne-badania- 

na-wirusowe-zapalenie-watroby-typu-c/

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Michałowice 

ogłasza, 
że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 
ze zm.) w siedzibie Urzędu Gminy  
w Regułach (05-816 Michałowice, Reguły, 
ul. Aleja Powstańców Warszawy 1), na 
okres od dnia 9 listopada 2018 r. do dnia 29 
listopada 2018 r. został wywieszony wykaz nr 
8/2018 nieruchomości przeznaczonych przez 
Gminę Michałowice do oddania w dzierżawę. 

OGŁOSZENIA 22 758 77 88, reklama@wprmedia.pl  
Pruszków, ul. Niecała 10/2              ZAMÓW: CENY NETTO  

OGŁOSZEŃ  
ZA SŁOWO: 

2 zł ....... ogłoszenie zwykłe
3 zł ....... ogłoszenie pogrubione
4 zł .......   ogłoszenie w ramce 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
ZADZWOŃ: 506 289 039, PROMEDICA24

OPIEKUNKA SENIORÓW
W NIEMCZECH!
ATRAKCYJNY BONUS JESIENNO-ZIMOWY!
ZAPRASZAMY NA DARMOWY
KURS J. NIEMIECKIEGO
OD PODSTAW W WARSZAWIE.

PO KURSIE – GWARANTOWANE
OFERTY PRACY 

 NIERUCHOMOŚCI  
– SPRZEDAM

• Dom w Regułach + działka 915 m. + 
garaż 30 m. Tel.: 602-584-504 

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

• Sprzedam działki budowlane, 
Osowiec, bezpośrednio przy lesie  
z mediami, tel.: 510-521-952 

• Sprzedam lub wynajmę lokal 
handlowo-usługowy72m2 
Piastów 601751183 tanio  
 

NIERUCHOMOŚCI  
– DO WYNAJĘCIA

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

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

• Agencja Ochrony  
zatrudni do pracy na 
obiektach przemysłowych  
na terenie Pruszkowa, 
Konotopy, Błonia  
i Ożarowa Mazowieckiego 
Tel. 539-777-180 

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 

• Praca dla Panów i Pan  
przy sprzątaniu magazynu  
w Sokolowie koło  
Janek 504204700 

• Zatrudnię panie  
z doświadczeniem  
do sklepu mięsno- 
-spożywczego  
w Pruszkowie. 
Wynagrodzenie miesięczne 
od 2800 do 5000 zł netto  
na rękę. Praca od 
poniedziałku do soboty 
niedziele wolne  
504-029-507 

Starsza Pani poszukuje 
spokojnej lokatorki 
do odrębnego pokoju, 
15m2. Łazienka i kuchnia 
do wspólnego użytku. 
Atrakcyjne cena  
w zamian za pomoc  
w pracach domowych  
i higienicznych.  
Centrum Pruszkowa,  
winda, Vpiętro. 
 Kontakt 22 758 63 24 

• Do wynajęcia dwa lokale  
w Pruszkowie 60 i 115 m2  
pod handel lub usługi  
tel. 601612930 - 

 AUTO-MOTO KUPIĘ

• AUTO KAŻDE KUPIĘ 603-903-405 

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 

• Hydraulik,  
535-872-455 

• Protezy zębowe 450 zł:  
508-357-334 

• PRZEPROWADZKI  
885-72-72-72 

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

DAM PRACĘ

Atrakcyjna praca
na produkcji/operator

wózka widłowego

 

Darmowy dojazd – Błonie

725 257 243

KUPIĘ  
ZA GOTÓWKĘ!

Mieszkanie:
- do remontu
- zadłużoną

- z komornikiem
- inne problematyczne

Tel. 662-006-180

Zatrudnimy kobiety i mężczyzn 
do sprzątania galerii handlowej 
w Pruszkowie (przy dworcu PKP)

Dla osób posiadających aktualny sto- 
pień niepełnosprawności oferujemy:

UMOWĘ O PRACĘ:  
2300 zł + 300 zł dodatku
Refundację zakupu leków
Praca w godz. 6-14, 14-22

TELEFON:  
799 022 489 lub 601 736 719

PRZED ZIMĄ OTUL
SWOJE ROŚLINY

 

POLECAMY AGROWŁÓNINY,
KAPTURY, KORĘ, ZIEMIĘ

 
 

SKLEP OGRODNICZY   
W PRUSZKOWIE, ul. Pogodna 7  

www.hurtownia-ogrodnicza.com

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

• Studnie tel.: 601-231-836 

• WYMIANA OPON, 
795-569-659 

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

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

MIEJSCE NA 
TWOJĄ REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL

USŁUGI  
FINANSOWE

w Pruszkowie UL. KRASZEWSKIEGO 5
(50 METRÓW OD STACJI WKD PRUSZKÓW)

SZYBKO I KOMFORTOWO OPŁACISZ RACHUNKI

m.in. TBS, ZUS, podatki, prąd, telefon itp. 3,00 zł
gaz, czynsz w Sp-ni Pruszkowskiej – 2,50 zł

ZAŁOŻYSZ: KONTO

UZYSKASZ: POŻYCZKĘ, KARTĘ KREDYTOWĄ
  KREDYT HIPOTECZNY, PRODUKTY PARABANKOWE

Posiadamy oferty ponad 10 banków

Czynne: Poniedziałek – Piątek 10:00 – 18:00
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