
B ilet metropolitarny to 
oferta warszawskiego 
Zarządu Transportu 
Miejskiego skierowa-

na do podwarszawskich gmin. 
Zasada jego działania jest prosta. 
Gmina wybiera wysokość dopłat 
do biletów, a mieszkańcy posiada-
jący specjalną spersonalizowaną 
kartę mogą kupić bilet okresowy 
taniej. Niby wszystko jest proste 
i przejrzyste, ale tylko w teorii. 
W praktyce wprowadzenie biletu WIĘCEJ NA STR. 02
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metropolitalnego w Pruszkowie 
wywołało szereg problemów, nie-
dopowiedzeń i... nerwów.

W naszym regionie z oferty ZTM 
skorzystały m.in. gmina Nadarzyn 
i miasto Pruszków. W tym pierw-
szym przypadku mieszkańcy z tań-
szych biletów zaczęli korzystać pod 
koniec września. W Pruszkowie bi-
let metropolitalny zaczął obowią-
zywać od 1 października. 

PRUSZKÓW
Chciał oszukać 
„na policjanta”  / str. 8 /

ROZMOWA 
Andrzej Zaręba: W samorządzie 
jestem od 16 lat  / str. 4 /

GRODZISK MAZ. 
Śmieciowy problem  
narasta  / str. 6 /

REGION  
Miało być taniej, wygodniej i prościej... Niestety 
podróżni korzystający z dopłat do Warszawskiej 
Karty Miejskiej z biletem metropolitalnym mają 
tylko problemy.
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Tylko 14 dni zostało do 6 grudnia, czyli Mikołajek!  
Pamiętajcie o małych prezentach dla najbliższych!14

W Pruszkowie już na starcie 
pojawiły się problemy. Powód? 
Mieszkańcy nie dostali jasnej 
informacji, że tańszy bilet moż-
na zakodować tylko na specjal-
nej spersonalizowanej karcie. 
Stali użytkownicy WKM uzna-
li więc, że nie muszą wyrabiać 
nowej karty. I nie ma się co dzi-
wić, bowiem personalizację tych 
kart kilka lat temu przeprowa-
dził ZTM, wprowadzając wymóg 
dotyczący opublikowania zdjęcia 
na karcie magnetycznej. – Byłam 
w Warszawie w Punkcie Obsługi 
Pasażerów i chciałam zakodować 
tańszy bilet, bo Pruszków dołączył 
do biletu metropolitalnego. Ode-
szłam jednak z kwitkiem, bo pan 
z obsługi powiedział, że mam złą 
Warszawską Kartę Miejską. Kłopot 
jednak w tym, że w żadnym z ko-
munikatów nie było informacji, 
że karta musi być wyrobiona na 
nowo. Może warto poruszyć ten 
temat, bo mamy początek mie-
siąca i wiele ludzi będzie chcia-
ło kupić nowe bilety i tak jak ja 

odejdą z niczym – usłyszeliśmy 
jeszcze w październiku od jednej 
z czytelniczek, która zadzwoni-
ła do nas na telefon kontaktowy

Okazało się, że tańsze bilety 
mogą być kodowane tylko na kar-
tach z herbem miasta Pruszkowa. 
Dotychczasowe bilety musiały 
więc trafić do kosza. Dla miesz-
kańców oznaczało to prawdziwą 
gehennę. W pierwszej kolejno-
ści trzeba było wyrobić WKM 
w Pruszkowie, m.in. w Centrum 
Kultury i Sportu. Tu jednak nie 
można było zakodować biletu. 
Mieszkańca czekała więc podróż 
do stolicy i dopiero w Punkcie 
Obsługi Pasażerów mógł nabyć 
i zakodować tańszy bilet. 

Okazuje się jednak, że to nie 
koniec problemów. Podróżni 
nie mogą doładowywać biletów 
okresowych po preferencyj-
nych cenach w biletomatach... 
– Chciałbym zwrócić uwagę na 
problem odnośnie przedłuża-
nia ważności kart metropoli-
talnych. Wyrobiłem sobie taką 
kartę w Pruszkowie i pierw-
sze ładowanie odbyłem w POP. 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 Problem zaczął się gdy skończyła 
mi się ważność biletu. W bileto-
matach czy wolno stojących czy 
też w SKM nie ma funkcji wznów 
kontrakt tylko wyświetla się opcja 
zmień kontrakt. Gdy wybiera się 
opcję zmień kontrakt to nieste-
ty chce się wgrać bilet normalny 
na 2 strefy w kwocie 180 zł a nie 
160 zł – napisał do nas Marcin. 

Zwróciliśmy się ZTM z prośbą 
o wyjaśnienie tej sytuacji. Zapy-
taliśmy również kiedy pasażero-
wie będą mogli kodować bilety 
metropolitalne w biletomatach. 
Odpowiedź nie będzie zbyt sa-
tysfakcjonująca dla podróżnych. 
– Bilety Metropolitalne można 
kodować tylko w Punktach Ob-
sługi Pasażerów, nie można tego 
zrobić w biletomatach. Obecnie 
nie planujemy wprowadzenia ko-
dowania takich biletów bileto-
matach – uciął temat rzecznik 
ZTM Tomasz Kunert.

To oznacza, że podróżni by za-
kodować tańszy o kilkanaście zło-
tych bilet będą musieli za każdym 
razem odwiedzić jeden z Punk-
tów Obsługi Podróżnych...
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Dodatek Święta w gazecie 
WPR24.pl!

do ostatniej chwili z kupnem 
prezentów i już teraz „zakle-
pać” miejsce na sylwestrową 
imprezę. Jednak zawsze poja-
wia się jakieś „ale”, czyli: gdzie 
kupić prezenty? Jakie wybrać 
żeby inni byli zadowoleni? Jak 
przygotować się do rodzinne-
go spotkania? Czy czekać z za-
kupami do ostatniej chwili, czy 
może już rozpocząć przygoto-
wania do świąt?

Takie pytania można mno-
żyć… W Dodatku Święta po- 
staramy się Wam pomóc. Po- 
ruszymy także temat powita-
nia nowego roku – dowiecie się 
gdzie i jakie imprezy będą or-
ganizowane w regionie. A warto 
wcześniej rozejrzeć się za miej-
scem do imprezowania, by mieć 
w czym wybierać.

Rozumiemy, że ferie będą dla 
wielu z Was ważnym zagadnie-
niem. Dlatego postaramy się od-
powiedzieć na proste pytanie: 
gdzie spędzić miło czas jeśli ni-
gdzie nie wyjedziemy?

Reklamodawców zapraszamy 
do współpracy! Niezbędne in-
formacje można uzyskać:

PROMOCJA

30 listopada w gazecie 
WPR24.pl, a także na 
portalu WPR24.pl ukaże 
się Dodatek Święta. 
Znajdziecie w nim prak-
tyczne świąteczne pora-
dy, informacje o sylwe-
strowych imprezach, 
dowiecie się również 
gdzie spędzić ferie jeśli 
zostajecie w domu.

Ś więta tuż za pasem! 
Dlatego warto przy-
gotować się na przy-
jęcie gości, nie czekać 

MIEJSCA 
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL

Grupa Wpr Media  
Sp. z o.o.

ul. Niecała 10/2
05-800 Pruszków

Tel/fax:  
+48 22 758 77 88 wew. 21

E-mail do biura reklamy:  
reklama@wprmedia.pl

FOTOMIGAWKA

Około godz. 3.00 w nocy z 18 na 19 listopada na skrzyżowaniu ul. Sokołowskiej i wyjazdu z trasy szyb-
kiego ruchu w Wypędach zderzyły się dwa pojazdy. Kierowca jednego z nich musiał być „wycinany”  
z pojazdu, następnie trafił do szpitala. – Pojazd marki renault poruszał się od strony Pęcic w kierun-
ku Janek. Z wyjazdu z S8 wyjeżdżało bmw i najprawdopodobniej nie ustąpiło pierwszeństwa renault. 
W związku z czym renault odbiło i uderzyło w bariery, a kierujący trafił do szpitala. Z bmw nikomu nic 
się nie stało. Kierowcy trzeźwi. Bmw kierował 23-latek a renault 40-latek – wyjaśniała podkom. Karo-
lina Kańka, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji.  SD
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Problem z kodowaniem biletów 
metropolitalnych



R E K L A M A 03
P i ą t e k ,  2 3  L I S T O P A D A  2 0 1 8P i ą t e k ,  2 3  L I S T O P A D A  2 0 1 8



04

Część wysypisk zamknięto, część ograniczyło funkcjonowanie i przyjmowanie odpadów. Te firmy, które działają 
w naszym regionie, tak naprawdę nie mają gdzie oddawać śmieci. W związku z tym powstała sytuacja braku 
konkurencji, firmy mają wielkie problemy, przetargi które ogłaszamy kończą się tak, że dostajemy oferty  
z czterokrotnie wyższą ceną lub nie zgłasza się nikt. Jesteśmy w sytuacji, w której za chwilę nikt nie będzie  
od nas odbierał śmieci albo będzie odbierał w cenach, które są nie do zaakceptowania przez mieszkańców  
– o „śmieciowym problemie” mówi Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego. 

P i ą t e k ,  2 3  L I S T O P A D A  2 0 1 8

Nowy starosta 
pruszkowski wybrany

najważniejsza funkcja naszego 
powiatu – powiedział tuż po wy-
borze Krzysztof Rymuza, nowy 
starosta pruszkowski.

Wicestarostą został Wojciech 
Gawkowski, a zarząd powiatu 
dopełniają Agnieszka Kuźmińska, 

Grzegorz Kamiński oraz An-
drzej Kurzela.

W prezydium rady przez naj-
bliższe pięć lat zasiadać będą: 
Stanisław Dymura (przewod-
niczący), Urszula Wojciechow-
ska oraz Paweł Zacny.  AZ

REGION

Pierwsza sesja nowej 
kadencji rady powiatu 
pruszkowskiego  
za nami. Nowi radni  
wybrali nie tylko prezy-
dium rady, ale również 
nowe władze powiatu.

P rzez kolejne pięć lat  
s tarostą  powiatu 
pruszkowskiego bę-
dzie Krzysztof Ry-

muza. – Wszystkim bardzo 
dziękuję za oddany głos w tym 
głosowaniu. Zaczyna się bar-
dzo intensywna i ciężka pra-
ca. Zobowiązuje się do tego, że 
będziemy współpracowali ze 
wszystkimi radnymi i realizo-
wali zadania wszystkich gmin. 
W ten sposób aby jak najwięcej 
naszych mieszkańców korzy-
stało z możliwości współpra-
cy między gminami i między 
powiatem. Uważam, że jest to 

Charytatywnie „w nogę”

zostanie na szczytny cel. – Tur-
niej piłkarski zorganizowany 
zostanie w Pruszkowie oraz 
Grodzisku Mazowieckim. Ad-
resowany jest do wszystkich lo-
kalnych miłośników piłki nożnej, 
toteż w turnieju nie będą brać 
udziału profesjonalni zawodni-
cy, co otworzy drogę do turnieju 
wszystkim lokalnym miłośnikom 
tego sportu. Cały dochód z obu 
wydarzeń przeznaczony będzie 
na pomoc rodzinom z obu miast, 
zarejestrowanym w bazie Szla-
chetnej Paczki – mówi Klaudia 
Batorowicz, koordynatorka tur-
nieju „Szlachetny piłkarz”.

W Grodzisku turniej odbędzie 
się w sobotę, 1 grudnia w godz. 
10.00-17.00 w hali sportowej przy 
ul. Westfala 3A. W Pruszkowie 
piłkarze zagrają dzień później, 
w niedzielę, 2 grudnia. Początek 
o godz. 10.00 w hali sportowej 
przy ul. Gomulińskiego.

Szczegóły dotyczące zapisów 
i udziału w imprezie dostępne 
są na facebookowych stronach 
wydarzenia: Szlachetny Pił-
karz w Pruszkowie i Szlachet- 
ny Piłkarz w Grodzisku.

Patronem medialnym turnie-
ju „Szlachetny piłkarz” jest gazeta 
WPR24.pl i portal WPR24.pl.  EL

PIŁKA NOŻNA

Sportowe emocje  
i szczytny cel przyświe-
cać będą niezwykłemu 
charytatywnemu turnie-
jowi piłkarskiemu, który 
w pierwszy grudniowy 
weekend zostanie  
rozegrany w Pruszkowie  
i Grodzisku. Dochód  
z imprezy wesprze 
„Szlachetną Paczkę”  
w naszym regionie.  

P omysł jest prosty. Tur-
niej przeznaczony jest 
dla piłkarzy-amato-
rów, czyli drużyn 

złożonych z pasjonatów te-
go sportu, którzy od czasu do 
czasu lubią „pokopać”. Organi-
zatorzy zapewniają obecność 
profesjonalnego sędziego, napo-
je dla zawodników, medale dla 
najlepszych drużyn. A wpisowe 
w wysokości 150 zł przekazane 
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Czy wynik wyborów był dla Pa-
na zaskoczeniem? To była bar-
dzo wyrównana walka.
Zgadza się. Nie będę ukrywał. By-
łem zdziwiony taką wyrównaną 
walką. Również jestem zdziwiony 
ile można osiągnąć działaniami 
czysto propagandowymi. Siłą 
rzeczy kontrkandydat nie mógł 
się wykazać konkretnymi efek-

tami pracy, tylko tym co obiecy-
wał. Tą formą obiecywania, czy 
też wykazywania niezadowo-
lenia w stosunku do takich czy 
innych działań moich, zdobył du-
żo wyborców. Ale łatwo kryty-
kować jeśli pewnych spraw się 

nie rozumie, a zwłaszcza jeśli 
nie zna się uwarunkowań for-
malnych i prawnych, które nas 
ograniczają czy wręcz zmuszają 
do określonych działań.

Gdyby wiedział Pan to wcześniej, 
to kampania byłaby prowadzo-
na w inny sposób?
Na pewno tak. Po prostu bym ją 
prowadził. Była duża pewność, 
że efekty naszej pracy są na ty-
le widoczne i duże, powiedział-
bym w niektórych przypadkach 
spektakularne jak na tej wielkości 
gminę, że nie musimy się spe-

cjalnie obawiać. Okazało się, że 
jest to błędem. Siłą rzeczy ludzie 
zajęci są sprawami rodzinny-
mi i zawodowymi, często jedy-
ną wiedzą na temat tego co się 
dzieje w gminie biorą z ulotek 
lub internetu. Na pewno byłaby 

inna forma kampanii. Ale z dru-
giej strony wójtowi trochę jest 
niezręcznie prowadzić taką agre-
sywną kampanię. Jeśli ktoś ma 
pewne osiągnięcia, to nie może 
sobie pozwolić na to żeby chwy-
tać się nieczystych gier.

Od teraz wójt będzie bardziej on-
line?
Robimy swoje i nie będziemy ro-
bić czegoś tylko pod jakiś efekt, 
szczególnie medialny, interne-
towy. Nie jest to celem samym 
w sobie. Aczkolwiek trzeba wię-
cej uwagi dołożyć żebyśmy byli 
bardziej odbierani przez szerszą 
grupę społeczną. To dobry sposób 
żeby dotrzeć do ludzi młodych 
i w średnim wieku, szczególnie 
zajętych zawodowo, gdzie bez-
pośredni kontakt jest często nie-
możliwy.

Jakie będą największe wyzwa-
nia przyszłej kadencji?
Czystości powietrza. Smog. Nie-
stety to co jest grzechem nie-
których naszych mieszkańców 
czyli spalanie odpadów w pie-
cach. Trzeba tutaj wprowadzić 
pewną dyscyplinę współżycia. 
Niestety trudno jest z tym wal-
czyć ponieważ to co utworzy się 
w Warszawie to za dwie godziny 
jest u nas... W dodatku kary finan-
sowe za spalanie odpadów, jeśli 
w ogóle ktoś je otrzyma, są bardzo 
niskie.  Druga sprawa to podnie-
sienie poziomu bezpieczeństwa. 
Nie chcę powiedzieć, że w gmi-
nie Raszyn jest niebezpiecznie. 

Chcemy sprawić żeby ludziom 
dobrze się tutaj mieszkało, żeby 
nie czuli zagrożeń, które często 
wynikają tylko z obiegowej opi-
nii. Powszechnie wiadomo też, 
że policja czy służba zdrowia to 
nie zadania własne gminy i nie 
mamy tutaj dużych możliwości 
zmian, ale myślę, że przy do-
brej współpracy jest możliwość 
zmiany odczucia bezpieczeństwa. 
Mamy też problem z aktywno-
ścią społeczną ludzi młodych 
i w średnim wieku. Chciałbym, 
żeby podniósł się poziom naszych 
raszyńskich szkół, które nie są 
najgorsze, ale chciałbym aby by-
ły to elitarne jednostki.

Jakie będą najważniejsze inwe-
stycje w nadchodzących latach?
Budowa i rewitalizacja zabytkowe-
go kompleksu Austerii, co już re-
alizujemy. Kolejnym elementem, 

który uważam za bardzo istotny to 
rewitalizacja al. Krakowskiej. Nie 
ma ona dobrego wyglądu, źle się 
kojarzy, duża liczba reklam i nie-
ład przestrzenny sprawia, że ca-
ła gmina jest nie do końca dobrze 
postrzegana. Chcemy wybudować 
dwa nowe przedszkola w miejscu 
starych, m.in. w Falentach. Następ-
nie przebudowa, budowa i moder-
nizacja istniejących dróg. Mamy 
wiele ulic, które przeszły uzbraja-
nie w elementy podziemne. Więc 
to dobry moment żeby wykony-
wać nowe nawierzchnie. Istot-
ne będzie zabezpieczenie miejsc 
w żłobkach i budowa dziennego 
domu pobytu dla ludzi starszych. 
To dwa tematy podnoszone przez 
mieszkańców. Ponieważ jest taka 
możliwość w ramach rządowego 
programu Senior +, będziemy po-
dejmowali próby żeby zrealizować 
taki projekt.

Austeria to zabytkowy budynek mieszczący się przy  
al. Krakowskiej. Rewitalizacja zabytku rozpoczęła się jeszcze  
na koniec ubiegłej kadencji, ale zakończy w trwającej.

W samorządzie jestem od 16 lat

Jak ocenia Pan minioną kampa-
nię wyborczą w Raszynie?
W samorządzie jestem od 16 lat, 
więc tych kampanii wyborczych 
trochę już przeszedłem. Ta by-
ła taka najbardziej agresywna. 
Myślę, że w dużej mierze przy-
kład idzie z góry. Tej formy agre-
sywności i bezkompromisowości 
uczą media. W ten sposób wal-
czy się politycznie. Na samorząd 
nasz w sposób bardzo negatyw-
ny nakłada się walka politycz-
na, utożsamia się przynależność 
partyjną czy jakieś sympatie po-
lityczne. Nie walczy się o coś, 
czyli o samorząd i to co moż-
na tutaj zrobić. Uważam to za 
błąd. Samorząd to nie polityka.

Podczas tegorocznych wyborów 
niemal każdy kandydat zazna-
czał, że jest bezpartyjny...
Nie wierzę w kompletną bezpar-
tyjność. Często pod tą bezpar-
tyjnością kryje się etykieta dla 
wyborców. Kandydatom cho-
dzi o to, żeby nie być utożsa-
mianym z jakimś politycznym 
ugrupowaniem i jednocześnie, 
żeby przeciwnicy tego ugrupo-
wania nie stanęli w opozycji. 
W większość przypadków ta-
kich gmin jak nasza, gdzie jest 
bliskość Warszawy to jest też 
bliskość wielkiej polityki. 

ROZMOWA

Z Andrzejem Zarębą, który ponownie został wy-
brany na stanowisko wójta gminy Raszyn rozmawia 
Seweryn Dębiński. 
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Do sytuacji doszło jeszcze we wrześniu. Wówczas 
nieznany sprawca zniszczył szlaban na osiedlu przy 
ul. Gomulińskiego. Wspólnota mieszkaniowa zło-
żyła zawiadomienie i oszacowała straty na 1,5 tys. 
zł. Ustaleniem sprawcy zajęli się policjanci z wy-
działu kryminalnego. – Dokonane ustalenia po-
zwoliły policjantom na wytypowanie i zatrzymanie 
mężczyzny, który miał bezpośredni związek z tym 

przestępstwem. 30-letni mieszkaniec Warszawy 
po zatrzymaniu został przewieziony na komendę, 
gdzie usłyszał zarzut zniszczenia mienia. Swoje za-
chowanie próbował wytłumaczyć zdenerwowaniem 
na partnerkę – wyjaśnia podkom. Karolina Kań-
ka, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji  
w Pruszkowie. Podejrzany przyznał się do zarzuca-
nego mu czynu i dobrowolnie poddał karze.  SD

PRUSZKÓW

Zdenerwował się na 
partnerkę i… zniszczył 
szlaban

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

GRODZISK MAZ.

W Grodzisku Mazowiec-
kim 19 listopada zebrał się 
konwent wójtów, bur-
mistrzów i prezydentów 
województwa mazowiec-
kiego. Samorządowcy 
wezwali władze Mazow-
sza do podjęcia natych-
miastowych działań  
i rozwiązania problemu 
z zagospodarowaniem 
odpadów komunalnych.

N a czym polega ten 
śmieciowy problem? 
– Nie ma aktualnego 
programu zagospoda-

rowania odpadów dla wojewódz-
twa mazowieckiego. Poza tym, to 
co się działo, czyli pożary wysy-
pisk, spowodowało wzmożone 
kontrole WIOŚ-u. Część wysy-
pisk zamknięto, część ograniczyło 

Śmieciowy problem narasta

za chwilę nikt nie będzie od nas 
odbierał śmieci albo będzie od-
bierał w cenach, które są nie do 
zaakceptowania przez mieszkań-
ców – mówi nam Grzegorz Bene-
dykciński, burmistrz Grodziska 
i przewodniczący konwentu.

Stąd decyzja o zwołaniu kon-
wentu i wystosowaniu apelu 
do władz województwa. – Kon-
went z udziałem przedstawicieli 
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województwa i ministerstwa został 
zwołany po to aby w trybie natych-
miastowym uporządkowania tej sy-
tuacji – dodaje włodarz Grodziska.

Zgromadzeni samorządowcy 
podpisali wspólne stanowisko w tej 
sprawie. – Konsekwencją zbyt ma-
łej ilości instalacji jest zaprzesta-
wanie odbiorów odpadów przez 
firmy w kolejnych już gminach. In-
formujemy, jeżeli w przeciągu kil-
ku, kilkunastu najbliższych dni nie 
zostaną podjęte radykalne i sku-
teczne działania, powodujące roz-
poczęcie odbioru odpadów przez 
instalacje, to na ulicach całego re-
gionu zaczną zalegać odpady, co 
w konsekwencji doprowadzi do 
zagrożenia sanitarno-epidemio-
logicznego – czytamy w przyję-
tym stanowisku.

W spotkaniu uczestniczył Mar-
cin Podgórski, dyrektor depar-
tamentu gospodarki odpadami, 
emisji i pozwoleń zintegrowa-
nych urzędu marszałkowskiego.

Mimo zaproszenia na posie-
dzeniu konwentu nie pojawił się 
przedstawiciel ministerstwa.  AZ

Jeżeli w przeciągu kilku, 
najbliższych dni nie zostaną 
podjęte radykalne działania, 
to na ulicach całego regionu 
zaczną zalegać odpady. 
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funkcjonowanie i przyjmowanie 
odpadów. Te firmy, które dzia-
łają w naszym regionie, tak na-
prawdę nie mają gdzie oddawać 
śmieci. W związku z tym powstała 
sytuacja braku konkurencji, firmy 
mają wielkie problemy, przetar-
gi które ogłaszamy kończą się tak, 
że dostajemy oferty z czterokrot-
nie wyższą ceną lub nie zgłasza się 
nikt. Jesteśmy w sytuacji, w której 
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Projekt „Prace na linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk 
Mazowiecki (linia nr 447)” jest współfinansowany przez Unię 
Europejską z Instrumentu „Łącząc Europę”.

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  |  ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa  |  www.plk-sa.pl  |  www.plk-inwestycje.pl  |  www.portalpasazera.pl  |  www.funduszeeuropejskie.gov.pl    

Obecnie, na stacji w Pruszkowie pociągi zatrzymują się 
po obu stronach peronu. Zakończył się już montaż wiat 
i  tr wają prace w ykończeniowe.Po zakończonej mo -
dernizacji pasażerowie skorzystają z nowego, funkcjo-
nalnego peronu wyposażonego w  komfortowe ławki 
i dynamiczny system informacji pasażerskiej. Cały czas 
intensywne roboty prowadzone są także w  przejściu 
podziemnym, które PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. chcą 
jak najszybciej oddać do użytku podróżnych. Mieszkań-
cy korzystają jeszcze z dojścia tymczasowego. Trwają 
również prace przy budowie nowego tunelu drogowe-
go, przebiegającego pod linią kolejową na wysokości  
ul. Działkowej. Po jego otwarciu rozładuje się ruch w mie-
ście, a kierowcy, rowerzyści i piesi będą mogli swobodnie 
dostać się na drugą stronę miasta.  

PARZNIEW Z NOWYM PRZYSTANKIEM
Mieszkańcy Parzniewa zyskali nowy przystanek kolejowy. 
Mimo, że prace modernizacyjne na peronie i w przejściu 
podziemnym nadal trwają, podróżni już korzystają z re-
gularnych połączeń z Warszawą. Po zakończonej moder-
nizacji pociągi odjadą w kierunku stolicy z funkcjonalnego 
obiektu, dostosowanego do potrzeb osób o ograniczonej 
możliwości poruszania się. Przystanek będzie także wy-
posażony w urządzenia głosowej i wizualnej informacji 
dla podróżnych oraz oznakowania dla osób niewidomych 
i niedowidzących. Zamontowane zostały już wiaty. Na  pe-
ronie znajdzie się również winda. Do przystanku prowadzić 
będzie przejście podziemne połączone z ul. Przejazdową 
oraz  ul.  36 P.P. Legii Akademickiej. Przy wyjściu z tunelu 
powstanie parking dla samochodów oraz stojak na rowery.

CORAZ BLIŻEJ KOŃCA MODERNIZACJI
Pasażerowie skorzystają z przejść podziemnych w Pruszko-
wie, Milanówku, Brwinowie, Parzniewie, Piastowie, Warsza-
wie Ursus i Warszawie Włochy na początku przyszłego roku. 
W podobnym czasie z peronów znikną wszystkie rusztowania, 
a odgrodzona przestrzeń zostanie otwarta dla podróżnych.  

Łącznie w ramach modernizacji przebudowane zostały 
22  kilometry linii kolejowej (łącznie 43 km torów), 22 kilo-
metry sieci trakcyjnej oraz 15 rozjazdów. W przyszłym roku 
pociągi pojadą z prędkością do 120 km/h (do tej pory pręd-
kość na tym odcinku wynosiła 80 km/h). Zmodernizowana 
infrastruktura uczyni podróż bezpieczniejszą i bardziej kom-
fortową. Wartość inwestycji wynosi 285 mln zł. 

Ostatnie prace na odcinku 
Warszawa – Grodzisk Mazowiecki
Od 8 listopada w Pruszkowie podróżni mogą korzystać z obu krawędzi peronowych. Pociągi mogą już 
jeździć po torze w kierunku Warszawy. Zakończenie całej inwestycji planowane jest w przyszłym roku.

Moje miasta Moja kolej

www.grodzisk-warszawa.pl

Budowa tunelu drogowego | Pruszków, ul. Działkowa
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W niedzielę 18 listopada strażników 
miejskich patrolujących ul. Królewską 
zatrzymał kierowca saaba. – Poprosił 
o pomoc w ujęciu sprawcy zniszcze-
nia jego auta. W szybkiej relacji po-
szkodowanego, strażnicy dowiedzieli 
się, że początek zdarzenia miał miej-
sce na wysokości galerii Brwinów. 

W stojącego na parkingu saaba ude-
rzył dostawczy fiat ducato – informu-
ją milanowscy strażnicy. Właściciel 
zniszczonego auta dopiero w Mila-
nówku zatrzymał sprawcę stłucz-
ki. W trakcie rozmowy z kierowcą 
fiata wyczuł od niego woń alkoho-
lu. Gdy chciał powiadomić służby, 

kierowca i pasażer z fiata wysie-
dli z auta i zaczęli uciekać. Strażni-
kom miejskim udało się znaleźć i po 
krótkim pościgu zatrzymać spraw-
cę kolizji. Na miejsce wezwano poli-
cje. Okazało się że kierowca fiata ma 
prawie 2 promile alkoholu w wydy- 
chanym powietrzu.  AZ

MILANÓWEK

Po pijaku spowodował kolizję 
i próbował uciekać

PRUSZKÓW

Pruszkowscy  
policjanci zatrzymali 
mężczyznę podejrzane-
go o usiłowanie  
oszustwa metodą  
„na policjanta”.  
Najbliższe dwa miesią-
ce zatrzymany 22-latek 
spędzi w areszcie.

S ytuacja miała miejsce  
w 16 listopada. Oszu-
stwo zostało wychwy- 
cone przez pracow-

nika jednego z pruszkow- 
skich banków. Uwagę zwró- 
cił fakt, że 72-letnia kobie-
ta chce wypłacić ze swojego 
konta 10 tys. zł. Sprawą zaję-
li się kryminalni, którzy roz-
poczęli obserwację terenu.  
Na efekty nie trzeba było dłu- 
go czekać...

– 22-latek pełniący w prze-
stępczej strukturze rolę tzw. 

Chciał oszukać „na policjanta”

odbieraka śledził pokrzyw-
dzoną. Nie widział, że również 
jest obserwowany, tym razem 

przez prawdziwych funkcjo-
nariuszy. Przez telefon oszust  
przekazywał kobiecie jak ma po-
stępować. Kobieta wykonywa-
ła jego telefoniczne polecenia. 
W chwili, gdy policjanci zauwa-
żyli mężczyznę wkroczyli do ak-
cji i zatrzymali podejrzanego na 
gorącym uczynku – mówi pod-
kom. Karolina Kańka, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie. 

Pokrzywdzona kobieta złoży-
ła zeznana na komendzie. Opi-
sała całą sytuację. Tego samego 
dnia, kiedy poszła wypłacić pie-
niądze zadzwonił do niej męż-
czyzna. Podał się za policjanta 
i powiedział, że jej syn spowo-
dował wypadek drogowy. Tłu-
maczył, że osoba poszkodowana 
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w tym wypadku walczy o życie, 
a syn prosił o wypłatę pienię-
dzy. Za te pieniądza miał zostać 
zwolniony przez prokuratora. 

Następnie dalszą rozmowę 
prowadził z kobietą fałszywy 
prokurator. Instruował ją gdzie 
i w jaki sposób ma przeka- 
zać pieniądze. 

22-latek odpowie za oszu-
stwo. Grozi mu do 8 lat wię-
zienia. Sąd na wniosek policji 
i prokuratury zastosował wo-
bec podejrzanego tymcza-
sowy areszt na okres dwóch 
miesięcy. Policjanci spraw-
dzają obecnie współsprawców 
czynu oraz czy zatrzymany 
mężczyzna mógł mieć zwią-
zek z innymi oszustwami  
„na policjanta”.  SD

Ich miłość trwa od przeszło 50 lat
nej, oksydowanej gwiazdy. Na 
awersie umieszczone są dwie 
srebrzone róże, natomiast na 
odwrotnej stronie znajdu-
je się monogram RP i napis: 
„ZA DŁUGOLETNIE POŻY- 
CIE MAŁŻEŃSKIE”.

Brwinowskie pary, które 
świętowały 50 lat to: Bożena 
i Marian Basakowie, Genowe-
fa i Stefan Maliszewscy, Barba-
ra i Stanisław Huczkowie, Maria 
i Stanisław Szczechowiczowie, 
Stanisława i Janusz Sabalińscy, 
Zofia i Wojciech Badziakowie, 
Ewa i Bohdan Mączewscy, Maria 
i Leonard Szczygielscy, Joanna 
i Jerzy Murzynowie, Anna i Sta-
nisław Paluchowie, Genowefa 
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BRWINÓW

W gminie Brwinów 
wręczono medale  
przyznane przez  
prezydenta RP  
za 50 lat małżeństwa.

M edal za Długolet- 
nie Pożycie Mał-
żeńskie jest na-
grodą dla osób, 

które razem przeżyły 50 lat 
w jednym związku. Wyróżnienie 
to nadawane jest przez prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej. 
Sam medal jest w kształcie 
sześciopromiennej, srebrzo- 

i Franciszek Olaskowie, Teresa 
i Janusz Zielińscy oraz Bożena 
i Wiesław Matuszewscy.

Burmistrz Arkadiusz Kosiń-
ski oraz przewodniczący Rady 
Miejskiej Sławomir Rakowiec-
ki złożyli gratulacje i życze-
nia na dalszą wspólną drogę 
– by w otoczeniu kochają-
cej rodziny, dzieci i wnuków 
mogli dożyć kolejnych rocz-
nic. Jubilaci otrzymali meda-
le, bukiety kwiatów oraz kosze 
wypełnione słodyczami. Świę-
towali w gronie najbliższej ro-
dziny i przyjaciół. Nie zabrakło 
szampana i uroczyście odśpie-
wanego „sto lat” – czytamy na 
stronie urzędu.  SD

Omenaa gościem „Ciastka z bajką”

maitych projektów. Jednym 
z nich jest budowa szkoły 
w Ghanie. Nic więc dziwnego, 

SPOTKANIE

Gościem najbliższego 
„Ciastka z bajką... od 
kuchni ” będzie dzien-
nikarka i prezenterka 
Omenaa Mensah.

W iększość z nas 
Omenę kojarzy 
z telewizji. Jed-
nak dziennikar-

ka i prezenterka jest również 
założycielem i prezesem fun-
dacji Omenaa Foundation. 
Fundacja prowadzi wiele roz- 

że i nadchodzące „Ciastko” ma 
na celu pomoc dzieciom. – Już 
teraz zapraszamy na kolejne 
„Ciastko z bajką… od kuchni”. 
Na razie zdradzimy tylko, że od-
wiedzi na Amma Omenaa Men-
sah. Będziemy zbierać fundusze, 
by pomóc dzieciom w Afryce 
razem z Omenaa Foundation – 
zachęcają organizatorzy ze Sto-
warzyszenia Możesz.

Spotkanie odbędzie się 15 gru- 
dnia o godz. 13.00 w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Piastowie. 
Wstęp to jedyne 10 zł. Posiada-
cze Kary Dużej Rodziny kupują 
tylko jeden bilet dla wszystkich 
członków familii.  AZ

Piłkarskie starcie

w tabeli z dorobkiem 38 punk-
tów (rozegranych 18 spotkań).  
Na swoim koncie ma 11 zwy- 

PIŁKA NOŻNA
W sobotę 24 listopada 
o godz. 17.00 piłkarze 
Znicza Pruszków  
na własnym stadionie 
przy ul. Bohaterów  
Warszawy  
podejmą drużynę  
Widzewa Łódź. 

T o będzie potyczka na 
najwyższym szczeblu. 
Widzew Łódź zajmu-
je pierwsze miejsce  

cięstw, 5 remisów i tylko dwie 
porażki. Znicz Pruszków aż tak 
dobrymi statystykami nie mo-
że się pochwalić. Pruszkowski 
klub zajmuje dziewiąte miejsce 
w tabeli i po 19 kolejkach ma  
24 punkty – po 6 zwycięstw i re-
misów oraz 7 porażek.

Sobotnie spotkanie dla prusz-
kowskich piłkarzy zapewne 
nie będzie „spacerkiem”. Czy uda  
im się odeprzeć ataki zespołu 
z Łodzi? O tym przekonamy się 
już w sobotę. Pewne jest jed-
nak to, że Znicz ma przewagę 
własnego boiska, a wierni ki-
bice mogą stać się pomocnym 
„12 zawodnikiem”.  AZ

Policjanci podkreślają, że nigdy nie proszą o przekazanie pie-
niędzy. Zwłaszcza przez telefon! Takie sytuacje zawsze powin-
ny wzbudzać podejrzenia, że ktoś chce was oszukać. Zanim 
podejmiemy jakiekolwiek kroki najpierw skontaktujmy się 
z prawdziwą policją. 

Uwagę zwrócił fakt,  
że 72-letnia kobieta chce 
wypłacić ze swojego 
konta 10 tys. zł. 
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REGION
W połowie listopada 
wystartował remont 
mostku w Pęcicach. Kie-
rowcy zastanawiają się  
czy prace nie zakładają 
całkowitego wyłączenia 
przeprawy z ruchu.

I nformacja o planowanym 
remoncie niewielkiego 
mostku na rzece Raszynce 
w Pęcicach wywołała oba-

wy wśród kierowców. I nie ma 
się co dziwić. Przeprawa znaj-
duje się w ciągu drogi łączącej 
Reguły z Pruszkowem, czyli al-
ternatywnej drogi dojazdowej do 
Al. Jerozolimskich. Zamknięcie 
mostku dla ruchu oznaczałoby 
spore utrudnienia dla kierowców. 
Ci mogą spać spokojnie.

Okazuje się, że remont obej-
muje jedynie zniszczone elemen-
ty konstrukcji, a co za tym idzie 
nie wywołuje dużych utrudnień. 
– Wykonywane są nowe gzymsy 

Remontują mostek, prace 
wywołują niewielkie utrudniania

wraz z izolacją oraz bariery. Z uwa- 
gi na fakt, że te części mostu zlo-
kalizowane są na skrajach jezdni 
prace prowadzone są przy nie-
wielkich zawężeniach pasa jezd-
ni, umożliwiających spowolniony 
ruch w obu kierunkach drogi, co 
w sposób przejrzysty zostało ozna-
kowane we wprowadzonej na czas 
robót organizacji ruchu – poin-
formowała Emilia Jarosz ze staro-
stwa powiatowego w Pruszkowie. 

Zdaniem niektórych kierow-
ców oznakowanie nie jest jednak 
wystarczające. Powód? Zdarza 
się, że robotnicy zajmują na jedni 
tyle miejsca, że kierowcy nie są 
w stanie się wyminąć i nie wia-
domo, kto ma pierwszeństwo. 

Jak długo potrwają prace? 
– Zakończenie robót, zgodnie 
z podpisaną umową zaplanowa-
ne zostało na dzień 9 grudnia te-
go roku – podkreśla Jarosz.  AZ
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Piątek 23 listopada minie pod hasłem Black Fri-
day, szczególnie dla zakupoholików. Podobnie jak 
w Stanach Zjednoczonych, także i u nas ten dzień 
oznacza największe wyprzedaże i obniżki cen w ro-
ku. Często przed sklepami ustawiają się dość duże 
kolejki klientów. Wszystko zależy od tego co dany 
sklep ma nam do zaoferowania. Black Friday ob-
chodzony jest w USA następnego dnia po Święcie 

Dziękczynienia, dlatego w tym roku wypada on  
23 listopada. W Polsce to raczej wstęp do sezonu 
zakupów przed Bożym Narodzeniem. Jednak de-
cydujemy się nie tylko na zakupy stacjonarne, ale 
również zamówienia online. Dlatego powstało takie 
święto jak Cyber Monday. Obchodzimy je zawsze 
w poniedziałek po Black Friday. W tym roku 26 li-
stopada. Jesteście gotowi na szał zakupów?   SD

REGION

„Czarny Piątek”, Cyber 
Monday i szał wyprzedaży

Od grudnia lodowisko 
w Pruszkowie!

mieszkańców o powierzchni bli-
sko 800 m kw. na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Pruszkowie. 
Otwarcie lodowiska zaplanowa-
no na 1 grudnia i powinno funk-
cjonować do końca marca 2019 
r. (jeżeli zima dopisze) – poin-
formował na Facebooku wice-
prezydent Pruszkowa Michał 
Landowski. 

Ponadto wraz z rozpoczęciem 
funkcjonowania lodowiska ma 
pojawić się możliwość wypo-
życzania łyżew. Koszt monta-
żu i bieżącej obsługi lodowiska 
wyniósł blisko 320 tys. zł.  SD

Firma podarowała 
drogę gminie

w odbiorach częściowych oraz 
odbiorze końcowym – informuje 
brwinowski magistrat.

Nowa droga to wygodniejszy 
dojazd do nieco dalej położonych 
działek. Mimo to, mieszkańcy 
Brwinowa nie do końca mogą ją 
wykorzystywać jako ciąg komu-
nikacyjny między ul. Powstań-
ców Warszawy a przemysłowym 
Parzniewem i pruszkowskim Gą-
sinem. Gmina Brwinów wyjaśnia, 
że brakuje ok. 540 m odcinka ul. 
Świętego Krzysztofa. Tutaj poja-
wią się „przytyk” w stronę powia-
tu pruszkowskiego...

Ta droga w pobliżu mostu na 
Zimnej Wodzie, odchodząca na 
południe w stronę pól, jest grun-
tową drogą należącą do powia-
tu pruszkowskiego. Propozycja 
spółki Hupac Terminal Brwi-
nów, która chciała sfinansować 
budowę także tego odcinka drogi, 
nie została przyjęta przez władze 
powiatu pruszkowskiego, które 
otrzymaną od spółki kwotę ponad 
4 mln zł przeznaczyły na inne cele 
– czytamy na stronie gminy.  SD

BRWINÓW

Powstał ostatni odcinek 
ul. Świętego Jerzego 
w Parzniewie. Nową 
drogę wykonała spół-
ka Hupac Terminal 
Brwinów, a następnie 
przekazała w prezencie 
gminie Brwinów.

S półka Hupac Terminal 
Brwinów wybudowała 
fragment ul. Świętego 
Jerzego w Parzniewie. – 

Zwieńczeniem prac wykonanych 
w tym roku było formalne przeka-
zanie gminie Brwinów drogi wraz 
z ciągiem pieszo-rowerowym, 
oświetleniem i odwodnieniem. 
Spółka Hupac Terminal Brwinów 
przeznaczyła na tę inwestycję 
drogową ponad 3,6 mln zł net-
to. Przedstawiciele Urzędu Gminy 
Brwinów przyglądali się pracom 
w trakcie realizacji, uczestniczyli 

Kiedy droga rowerowa  
przy al. Wojska Polskiego?

Powstańców. Budowa wzbudza 
zainteresowanie wśród miesz-
kańców Pruszkowa i trudno się 
temu dziwić, bo ścieżka prowa-
dzi obok głównej drogi „prze-
cinającej” miasto.

– Zgodnie z umową wyko-
nawca ma czas do 30 listopada. 
Rozmawiałem z osobą odpowie-
dzialną za realizację inwestycji 
i uważa, że nie ma żadnego za-
grożenia w związku z tym ter-
minem. Wszystko ma zostać 
wykonane, wraz z posprząta-
niem terenu i naprawą nasa-
dzeń, które uległy zniszczeniu 
– mówi Michał Landowski, wi-
ceprezydent Pruszkowa.

Efekt dotychczasowych 
prac można sprawdzić w gale- 
rii powyżej.  SD
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PRUSZKÓW

Wzdłuż al. Wojska 
Polskiego w Prusz- 
kowie powstaje  
droga rowerowa  
wraz z chodnikiem  
i ławkami. Prace mają  
potrwać tylko do  
końca tego miesiąca.

T o jeden z tych elemen- 
tów, na który rowe-
rzyści długo czeka-
li. Asfaltowa droga 

rowerowa wraz z biegnącym 
obok chodnikiem powstaje na 
odcinku od ul. Działkowej do 

SZTUKI WALKI
15 grudnia w Raszynie 
odbędzie się gala  
Babilon MMA 6. Zmie-
rzą się przedstawiciele 
dywizji piórkowej  
Damian Zorczykowski  
(5:2, 1 KO, 3 Sub) i Adrian 
Kępa (5:3, 3 KO, 2 Sub).

Na chwilę gmina Raszyn 
stanie się małą stoli-
cą MMA, czyli mie-
szanych sztuk walki. 

Dla wielu osób będzie to kolej-
ne zetknięcie się z tego typu za-
wodami, inni pojawią się po raz 
pierwszy. Jedno jest pewne, mo-
żecie liczyć na naprawdę duże 
emocje sportowe!

Po raz trzeci pochodzący 
z Łomży Damiar Zorczykow-
ski zawalczy w organizacji Babi-
lon MMA. W pierwszym starciu 
pokonał na punkty Michała Fol-
ca, w drugim musiał uznać wyż-
szość Krystiana Krawczyka, zaś 
w trzecim występie zdeklasował 

Łukasza Kaśniewskiego. W za-
wodowym MMA ma na koncie 5 
zwycięstw i 2 porażki. Jest wie-
lokrotnym medalistą mistrzostw 
Polski w ADCC i złotym meda-
listą Amatorskich Mistrzostw 
Świata w MMA.

Natomiast Adrian Kępa sto-
czy swój pierwszy pojedynek 
w klatce Babilon MMA. Ale nie 
jest to jego debiut w mieszanych 
sztukach walki. W zawodowym 
MMA odniósł pięć zwycięstw, ale 
doznał też trzy porażki. Był mi-
strzem Śląska i wicemistrzem 
Polski amatorskiego MMA. 

Babilon MMA w Raszynie

To nie będzie jedyny poje-
dynek. Publiczność obejrzy 
jeszcze dwa inne starcia. W za-
kontraktowanej na 5 rund wal-
ce o pas mistrza Babilon MMA 
w dywizji półśredniej zmierzą 
się Daniel Skibiński i Paweł 
Pawlak. W 3-rundowej batalii 
w wadze średniej naprzeciw-
ko siebie staną Rafał Haratyk 
i Maciej Różański.

Bilety na galę można nabywać 
w serwisie eventim.pl.

Start imprezy 15 grudnia, 
o godz. 19.00 w Centrum Spor-
tu Raszyn.  SD

PRUSZKÓW

Dobra informacja  
dla pruszkowian.  
Na terenie szkoły 
podstawowej nr 2 
miasto przygotowuje 
bezpłatne lodowisko.

T a k i e j  i n f o r m a c j i 
pod koniec listopa-
da prawdopodobnie 
nie spodziewał się 

żaden z mieszkańców Prusz-
kowa. Już 1 grudnia, czyli za 
tydzień ma nastąpić otwarcie 
lodowiska. Co ważne, będzie 
ono bezpłatne.

– Jesień staje się coraz bardziej 
pochmurna, a zima niebawem… 
Dlatego miasto Pruszków przy-
gotowuje bezpłatne lodowisko dla 
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REGION
Takie informacje płyną  
z urzędu gminy w Nada-
rzynie, gdzie odbyło  
się spotkanie z przed- 
stawicielami GDDKiA  
oraz wykonawcy prac.  
Ciągiem głównym S8  
od Paszkowa do  
Siestrzeni kierowcy  
pojadą od grudnia.

J ak przebiegło spotkanie?  
– Dyskutowaliśmy o postę-
pach prac oraz terminach. 
Otrzymaliśmy zapewnienie, 

że jeśli aura pozwoli to do końca 
listopada na całej długości od Sie-
strzeni do Paszkowa z obu stron 
pojedziemy trasą główną. Wyko-
nawca odda również do użytku 
węzeł Młochów/Stara Wieś. Nie-
stety na całkowite oddanie węzła 
Nadarzyn / Kajetany będzie-
my musieli poczekać do kwiet-
nia 2019 roku. Wszyscy jesteśmy 
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już bardzo zmęczeni inwestycją 
GDDKiA na terenie naszej gminy 
i z niecierpliwością czekamy na 
zakończenie prac (połowa 2019 
roku) – informuje Dariusz Zwo-
liński, wójt Nadarzyna.

Władze gminy zgłosiły też swo-
je uwagi do postępów w pracach. 
– Od dłuższego czasu sygnalizuje-
my również inwestorowi (GDDKiA) 

Roboty będą 
prowadzone  
w 24-25 listopada. 
W tych dniach 
tor nr 1 zostanie 
całkowicie 
wyłączony  
z ruchu. 

S8 pojedziemy w grudniu? Ograniczenia na WKD
REGION

Warszawska Kolej 
Dojazdowa planuje 
przeprowadzenie 
napraw gwarancyjnych 
na odcinku Warszawa 
Śródmieście-Komorów.

T o już drugi week-
end z planowanymi 
utrudnieniami. Robo-
ty będą prowadzone 

w dniach 24-25 listopada. W tych 
dniach tor nr 1 zostanie całko-
wicie wyłączony z ruchu. – Tor 
nr 1 na szlaku Warszawa Śród-
mieście WKD-Komorów, zosta-
nie całodobowo zamknięty dla 
ruchu pociągów, a w celu uzu-
pełnienia oferty przewozowej 
na trasie tej uruchomiona zo-
stanie autobusowa komunika-
cja zastępcza. Na wspomnianym 
odcinku ruch pociągów będzie 
prowadzony wahadłowo, wy-
łącznie po torze nr 2. Często-
tliwość kursowania pociągów 
z uwagi na obowiązujące re-
gulacje oraz przepustowość 
szlaku wyniesie: co 70 minut 

dla jednego kierunku ruchu  
– informuje przewoźnik.

Jak dodaje WKD, pociągi 
uruchomione w relacji Mila-
nówek Grudów-Komorów bę-
dą kursowały z częstotliwością 
co 70 minut dla jednego kie-
runku ruchu. Na stacji Komo-
rów zostanie zorganizowana 
skomunikowana przesiadka 

Na Mazowszu 56 podejrzeń 
zachorowań na odrę

zachorowania pojedyncze. Wśród  
30 osób zarejestrowanych ja-
ko podejrzenia lub zachorowa-
nia na odrę większość stanowią 
dzieci w liczbie 19 (w tym 5 dzie-
ci poniżej 3. roku życia). Pozo-
stali, w tym ostatnio zgłoszone  
przypadki, to osoby dorosłe.

Spośród tych 30 osób znaj-
duje się pięciu obywateli Ukra- 
iny oraz jeden narodowo- 
ści wietnamskiej.

W trakcie prowadzonych do-
chodzeń epidemiologicznych 
uzyskano informacje na temat 
dotychczasowych szczepień 
przeciw odrze. Wśród 30 osób 
zgłoszonych – 22 osoby nie były 
szczepione przeciwko odrze lub 
nie posiadają żadnej dokumentacji 

PRUSZKÓW

Pojawiły się nowe dane 
na temat podejrzeń 
zachorować i potwier-
dzonych zachorowań  
na odrę. Najwięcej  
przypadków odnoto- 
wano w powiecie  
pruszkowskim, bo  
aż 30. Ponadto pojawiło 
się jedno zgłoszenie  
w powiecie grodziskim.

D o 16 listopada liczba 
przypadków zacho-
rowań na odrę urosła 
w powiecie pruszkow-

skim do 30. Spośród nich ustalono 
dwa ogniska zachorowań: pierw-
sze – 10 osób powiązanych Szkołą 
Podstawową nr 1 w Pruszkowie; 
drugie – 2 osoby (ognisko do-
mowe) w Nadarzynie. Dominują 

medycznej potwierdzającej wyko-
nanie szczepień. Ogniska zacho-
rowań pojawiły się też tam, gdzie 
do tej pory ich nie było. W po-
wiecie grodziskim zarejestrowano 
jedno zgłoszenie podejrzenia za-
chorowania na odrę u nieszcze-
pionej osoby dorosłej. Również 
w powiecie żyrardowskim odno-
towano jedno zgłoszenie u oby-
watela Ukrainy dotychczas nie 
szczepionego. Tutaj trwa ocze-
kiwanie na wynik laboratoryjne-
go potwierdzenia odry.

Ponadto odra pojawiła się w po-
wiecie piaseczyńskim (3 zgło- 
szenia), warszawskim (14 zgło-
szeń), grójeckim (1 zgłoszenie), 
mławski (2 zgłoszenia), otwocki 
(1 zgłoszenie).  SD
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pomiędzy pociągami tej relacji 
i pojazdami zastępczej komu-
nikacji autobusowej do i z War- 
szawy. Na szlaku Komorów-
-Podkowa Leśna Główna 
częstotliwość kursowania po-
ciągów wyniesie 25/45 minut dla 
jednego kierunku ruchu.  AZ 

Grodziska Biblioteka Publiczna zaprasza na pierwszy 
festiwal książki młodzieżowej – Festbook Młodych. 
Młodzieżowe Targi Książkowo-Papierowe. Odbędzie 
się w dniach 30 listopada – 1 grudnia w grodziskiej Me-
diatece. Organizatorzy już dziś podkreślają, że Festbo-
ok będzie wydarzeniem cyklicznym, podczas którego 
w grodziskiej Mediatece zbierani będą twórcy kultury 
młodzieżowej – wydawcy książek i czasopism, blogerzy, 

bibliotekarze i promotorzy kultury, a także twórcy gier 
i komiksów, gadżetów, papierowego designu i nowych 
technologii. – 1 grudnia biblioteka organizuje konfe-
rencję „Idziemy po kulturę. Jest miejsce w kulturze 
dla młodych”. Prelegenci będą opowiadać o kultu-
rze młodych, o jej tworzeniu i perspektywach pracy 
młodych ludzi w kulturze – podkreślają organizatorzy. 
Więcej informacji: www.festbookmlodych.pl.  AZ

WYDARZENIE

Festbook Młodych  
coraz bliżej

konieczność zmian projektowych 
w obrębie prowadzonych prac. 
Dotyczy to m.in. doprojektowa-
nia: ścieżek rowerowych i dopro-
wadzenia ich do już istniejących 
gminnych zjazdów do posesji, bu-
dowy ronda na powiatowej ulicy 
Mszczonowskiej przy wiadukcie 
na Rusiec, budowy ścieżki rowe-
rowej wzdłuż przebudowywanej 

ulicy Południowej i Kasztanowej 
na węźle Młochów/Stara Wieś, czy 
doprowadzenia w swoim terenie 
asfaltu do wykonanej właśnie si-
łami powiatu i gminy Nadarzyn 
drogi powiatowej (ulica Klonowa). 
W tej rozgrywce liczymy na większą 
aktywność biernych dotychczas 
w tej materii władz powiatowych 
– dodaje włodarz Nadarzyna.  EL
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REGION
Strażacy w całej 
Polsce prowadzą 
akcję „Nie dla czadu”. 
Każdego roku z powo-
du zatrucia tlenkiem 
węgla umiera około 
sto osób, tego typu 
przypadki niestety 
zdarzają się również  
i w naszym regionie. 
Co zrobić, by uchro- 
nić się od tragedii?

Z a oknami nie ma jesz-
cze prawdziwego mro-
zu. Dopiero w ostatnich 
kilku dniach w no-

cy temperatura spadła poniżej 
zera. Ale jest na tyle chłodno, by 
uruchomić piece grzewcze w do-
mach. Dlatego przypominamy 
o zasadach bezpieczeństwa.

Co jest główną przyczyną za-
truć tlenkiem węgla? Głównym 
źródłem zatruć w budynkach 
mieszkalnych jest niespraw-
ność przewodów kominowych: 
wentylacyjnych i dymowych. Ich 
wadliwe działanie może wyni-
kać z nieszczelności, braku 

konserwacji (w tym czyszczenia), 
wad konstrukcyjnych, niedo-
stosowania istniejącego syste-
mu wentylacji do standardów 
szczelności stosowanych okien 
i drzwi, w związku z wymianą 
starych okien i drzwi na nowe.

Tlenek węgla jest bezbarw-
ny, bezwonny i nie ma żadnego 
smaku… Nie jesteśmy w stanie 
go wyczuć. Co prawda zdarza się, 
że ofiara zatrucia, zanim zaśnie 
zorientuje się, że jest osłabiona 
i ma mdłości, ale to wyjątkowo 
mało skuteczny sposób na obronę 
przed czadem. Na ogół człowiek 
jest coraz słabszy, w końcu traci 
przytomność i jeśli nikt w porę 
nie zareaguje – umiera.

Źródłem tlenku węgla są źle 
użytkowane urządzenia grzew-
cze, wadliwe przewody komino-
we i wentylacyjne. Zatem jak się 
uchronić przed czadem? Trzeba 
zadbać o stan techniczny wspo-
mnianych urządzeń. Ważna jest 
drożność kominów i wentylacji. 

Nie dla czadu. Zadbaj 
o bezpieczeństwo

To było trzecie z rzędu spotkanie  
w Pruszkowie dla naszej drużyny (mecz 
odbył się 17 listopada). Podopieczni 
Andrzeja Kierlewicza zmierzyli się  
w Hali Znicz z KS Pogoń Prudnik. Mi-
mo przegranej drużyna z Pruszkowa 
zaprezentowała bardzo dobrą formę. 
Do przerwy mecz był wyrównany. 

Niestety trzecią część wygrali goście 
28:13. Nie udało się odrobić tych strat. 
Co ciekawe, w drużynie gości gra Woj-
ciech Pisarczyk – młodszy brat byłego 
podkoszowego pruszkowskiej drużyny 
Tomasza Pisarczyka. Młoda krew by-
ła nie do zatrzymania. – Skrzydłowy 
przyjezdnych trafiał z każdej pozycji, 

umieszczając w koszu 14 z 15 rzutów 
z gry i zakończył spotkanie z dorob-
kiem 36 punktów – czytamy na stronie 
zniczbasket.pl. Wyniki: Elektrobud-In-
vestment ZB Pruszków – Pogoń Prud-
nik 75:88. W weekend (24 listopada) 
koszykarze z Pruszkowa zmierzą się na 
wyjeździe z STK Czarni Słupsk.  SD

KOSZYKÓWKA

Nie udało się obronić 
własnego parkietu

R E K L A M A

Kompleksowe BADANIA SŁUCHU

Współpraca
z NFZ

Ponad 450
lokalizacji w Polsce
Tysiące zadowolonych
pacjentów25 lat tradycji

Zapraszamy do naszego gabinetu na
BEZPŁATNE BADANIA SŁUCHU
Oddział w Pruszkowie:

ul. Drzymały 23
wejście od Al. Niepodległości, parter
tel. 509 853 674, 508 046 733, 22 723 43 30

Czynne:  poniedziałek ............ 8:00-17:00
wtorek, środa .......... 8:00-18:00
czwartek, piątek ..... 8:00-16:00

Kolejne triumfy UKS Budo

zaawansowani -65kg. Marek 
Posiadała zajął V miejsce w ka-
tegorii masters 2 początku-
jący +83kg

Wojciech Więch i Paweł Gro-
madowski dotarli do ćwierć- 

finału kategorii średnio-za-
awansowani -83 kg.

Dzieci  startowały w Star-
gardzie Szczecińskim na 
Mistrzostwach Polski Brazy- 
lijskiego Jiu-Jitsu GI & NoGI dla  
dzieci i młodzieży. 

Młodzi jiujiteiros zaję-
li następujące miejsca: Jan 
Wróblewski zajął III miejsce 
w kategorii Dzieci II Gi Chłop-
cy -28kg. Sandra Wróblewska 
zajęła III miejsce w katego-
rii Beniaminki Gi Dziewczy-
ny -37kg. Julia Lewandowska 
startowała w dwóch dywizjach 
i zajęła III miejsce w kategorii 
Dzieci IV No Gi Dziewczyny 
-40kg oraz III miejsce w ka-
tegorii Dzieci IV Gi Dziew-
czyny -40kg.  Inf. Pras.

SZTUKI WALKI
W niedzielę (18.11.18) 
zawodnicy ju-jitsu repre- 
zentujący UKS Budo  
Grodzisk Mazowiecki 
startowali w dwóch bar-
dzo prestiżowych turnie-
jach grapplingowych. 

C złonkowie sekcji  
dla dorosłych wzię- 
li udział w rozgry-
wanym w Warsza- 

wie XIV Pucharze Polski  
Submission Fighting ADCC.

Zawodnicy osiągnęli nastę-
pujące wyniki: Jakub Cegieł-
ko zajął II miejsce w kategorii 

Kongres na temat bezpieczeństwa 
wśród młodych

rymi stoją młodzi ludzie są dia-
metralnie inne niż kilka lub kil-
kanaście lat temu. Współczesne 
społeczeństwo korzysta z no-
wych technologii, mediów spo-
łecznościowych, a co za tym 
idzie dotyczą ich zagrożenia 
z internetu. Korzyści również, 
ale trzeba umieć poruszać się 
w nowoczesnym świecie.

Cel kongresu to rozwija-
nie wiedzy wśród młodzie-
ży. Uczestnicy wezmą udział 
w warsztatach, pokazach, grach, 

będą mogli skorzystać z symu-
latora dachowania, alkogogli czy 
też narkogogli.

Impreza rozpocznie się o godz. 
9.00 panelem z udziałem eks-
pertów. Tematyka to „Samo-
ocena – jej znaczenie i proces 
budowania”.Następnie odbędą 
się równoległe sesje tematycz-
ne dla osób 16-19 lat oraz ich 
pedagogów. Wydarzenie odbę-
dzie się w Młodzieżowym Do- 
mu Kultury przy ul. Kościusz- 
ki 41 w Pruszkowie.  SD

PRUSZKÓW

Już 4 grudnia  
w Pruszkowie odbę-
dzie się Mazowiecki 
Kongres Młodych 
„Włącz bezpiecznik”. 
To okazja dla mło-
dych ludzi do posze-
rzenia swojej wiedzy 
z zakresu bezpieczeń-
stwa w internecie,  
w czasie imprezy,  
w codziennych sytu-
acjach społecznych, 
na drodze itd. 

Świat gwałtownie się 
zmienia i rozwija. Spra- 
wia to, że zagrożenia 
i wyzwania, przed któ- 

W żadnym wypadku nie może-
my zatykać kratek wentylacyj-
nych w oknach. Z racji tego, że 
nie jesteśmy w stanie poczuć 
obecności tlenku węgla powinni-
śmy wyposażyć się czujniki. Ta-
kie urządzenia kosztują niewiele, 
a może nam uratować życie.

Państwowa Straż Pożarna reko-
menduje instalowanie czujek dy-
mu i tlenku węgla oraz przypomina 
o obowiązku właściwego utrzyma-
nia stanu technicznego czujek dy-
mu i tlenku węgla (m.in. wymianę 
baterii). Osobom starszym straża-
cy gotowi są pomóc w zamonto-
waniu danej czujki lub wymianie 
w nich baterii. Strażacy zwracają 
też uwagę na fakt, że czujka tlen-
ku węgla nie zastępuje przeglądu 
technicznego przewodów wenty-
lacyjnych i kominowych.

Jeśli podejrzewamy, że w po-
mieszczeniu jest już czad wtedy 
przewietrzmy je otwierając okna 
i w razie potrzeby wezwijmy straż 
pożarną lub pogotowie.  SD

Tematy sesji
 Pierwsza pomoc przedmedyczna
 Warsztat antydyskryminacyjny
 HIV/AIDS – czy mnie to dotyczy?
 Ja w grupie
 Zamiast kłótni – sztuka argumentacji
 Bezpieczna/y w mieście. Warsztat z elementami samoobrony
 Presja, trudne emocje a środki psychoaktywne
 Media społecznościowe kontra poczucie własnej wartości 
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TEATR
Już 1 grudnia na  
scenie podkowiańskie-
go Centrum Kultury  
i Inicjatyw Obywatel-
skich będzie można 
zobaczyć spektakl  
muzyczny Grupy 
Teatralnej „Między 
Słowami” poświęcony 
twórczości Kazika  
Staszewskiego.

K azik Staszewski to 
artysta kultowy,  
szczególnie dla po-
kolenia obecnych 

30- i 40-latków, którzy na je-
go piosenkach wychowali się. 
Ale nie jest on jedynym boha-
terem spektaklu. 

– Kazik to współczesny pol-
ski muzyk, wokalista, saksofo-
nista, autor tekstów i aranżer. 
Stanisław, ojciec Kazika, z za-
wodu architekt, zapisał się 
w polskiej kulturze jako po-
eta i bard drugiej połowy XX 

w. Projekt „Piosenki Kazika” 
to próba podążania za komen-
tarzami poetów, Kazimierza 
i Stanisława Staszewskich, do 
otaczającej nas rzeczywistości. 
Chcemy zadać, sobie i publicz-
ności, pytanie: czy i na ile tek-
sty ojca i syna, które powstały 
w dwóch okresach: Staszka 
w latach 60-70 i Kazika pod 
koniec XX wieku są dziś ak-
tualne dla rówieśników bohate-
rów, jak również dla młodszego 
pokolenia – zaznacza Zbigniew 
Jachimski ze Związku Podko-
wian, które współorganizu-
je wydarzenie.

Oprócz aktorów „Między 
Słowami” na scenie pojawi  
się zespół muzyczny pod 
przewodnictwem Aleksandry  
Kopp, specjalnie powstały 
tylko na ten jeden wieczór. – 
Zapewniamy ogromną dawkę 
dobrych wibracji, wzrusze- 
nia i wstęp wolny – zaznacza- 
ją organizatorzy.

Spektakl odbędzie się w so-
botę, 1 grudnia, w Centrum Kul-
tury i Inicjatyw Obywatelskich 
w Podkowie Leśnej (ul. Świerko-
wa 1). Początek o godz. 18.00.  EL

„Piosenki Kazika” w CKiO

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

Soliści, Chór, Balet i Orkiestra 
PZLPiT "Mazowsze" im. T. Sygietyńskiego 

Reżyseria: Zbigniew Kułagowski
Kierownictwo muzyczne: Jacek Boniecki

PREMIERA 7 GRUDNIA 2018 r.
Sala Widowiskowa Zespołu „Mazowsze”

ul. Świerkowa 2, Otrębusy

W sobotę, 24 listopada, o godz. 15.00 Mu-
zeum Dulag 121 serdecznie zaprasza na spot- 
kanie promocyjne albumu „Samorządność 
i Niepodległość. Pruszków w dobie wal-
ki o niepodległość 1844-1928” wydanego  
z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. 
Spotkanie będzie poświęcone pruszkow-
skim wątkom niepodległościowym, a także 

historii Pruszkowa w szerszym, ogólnopol-
skim kontekście. Gośćmi muzeum będą:  
dr Dariusz Gałaszewski, Marian Skwara,  
dr Mirosław Wawrzyński i Anna Obrębska, 
a spotkanie poprowadzą Małgorzata Boja-
nowska i Maciej Boenisch. Podczas spotkania 
album będzie można kupić w promocyj- 
nej cenie: 10 zł.  Inf. pras.

SPOTKANIE

Pruszków w dobie walki  
o niepodległość 

PIASTÓW
Urząd miasta w Piasto-
wie ogłosił konkurs  
na wykonanie koncepcji 
architektonicznej  
centrum przesiadko- 
wego „parkuj i jedź”.

Z e wstępnych założeń 
wynika, że inwesty-
cja będzie polegała na 
budowie parkingu przy 

budynku dworca PKP wraz zato-
ką postojową, budowie schodów 
i wind z wiaduktu drogowego 
w ciągu ulicy Okulickiego oraz 
budowie dojścia do istniejących 
peronów stacyjnych.

– W wyniku budowy parkingu 
„Parkuj i Jedź” zakłada się iż miesz-
kańcy zmienią swoje zachowania 

komunikacyjne, czego rezultatem 
będzie wzrost znaczenia komu-
nikacji publicznej i niskoemisyj-
nej, a tym samym wpłynie to na 
ograniczenie emisji zanieczysz-
czeń powietrza. Stworzenie par-
kingu „Parkuj i Jedź” w ramach 
Centrum Przesiadkowego przy-
czyni się do poprawy i rozwoju 
systemu komunikacyjnego Mia-
sta Piastowa, a także do ograni-
czenia niskiej emisji i poprawy 
mobilności mieszkańców. Reali-
zacja projektu przyczyni się do po-
prawy jakości powietrza poprzez 
zwiększenie udziału bardziej przy-
jaznych dla człowieka i środowiska 
form transportu, w szczególności 
publicznych środków komunikacji 
zbiorowej – czytamy w ogłosze-
niu o konkursie.

W projekcie pojawią się obiekty 
małej architektury, czyli ławki, wiata 

Będzie centrum 
przesiadkowe w Piastowie

Otwarcie lodowiska  
już w Mikołajki!

Rozstawieniem lodowiska 
i jego obsługą zajmie się firma 
AndDecor Plus, która za wy-
konaną pracę otrzyma zapłatę 
w wysokości 210 tys. zł. To je-
dyna oferta jaka została złożona 
w przetargu. Na szczęście zmie-
ściła się w finansowych wyma-
ganiach gminy.

– Nie ma żadnego opóźnie-
nia, w dodatku z uwagi na to, 
że w przetargu była tylko jed-
na oferta to nie musimy cze-
kać ustawowych siedmiu dni 
na rozstrzygnięcie, ponieważ 
nie ma ryzyka, że ktoś będzie 
się odwoływał. W ciągu najbliż-
szych kilku dni chcemy podpisać 
umowę z wykonawcą. Zacznie 
się mrożenie pierwszych warstw 
lodu i na 6 grudnia w Mikołajki 

otwarcie lodowiska. Jedyne co 
nas może wstrzymać to pogoda, 
zbyt wysoka temperatura powie-
trza – mówi Arkadiusz Kosiński, 
burmistrz Brwinowa.

Jakie dodatkowe elemen-
ty pojawią się wraz z lodowi-
skiem? Oprócz samej ślizgawki 
funkcjonować będzie też wypo-
życzalnia łyżew z pełną rozmia-
rówką. Nie zabraknie również 
chodzików dla dzieci, czyli 
dobrze znanych już pingwi-
nów z płozami. Wypożycze-
nie łyżew będzie kosztowało 1 
zł (wraz z wypożyczeniem ka-
sku). Wstęp na lodowisko ma 
być darmowy. Koszt serwisu ły-
żew nie przekroczy 6 zł. Krótko 
mówiąc, zasady takie same jak 
w roku ubiegłym.  SD
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rowerowa, miejsce do ładowania 
telefonów i laptopów. Co jeszcze? 
W planie jest zawężenie jezdni  
ul. Tuwima do 7 m oraz zaprojekto-
wanie dwukierunkowych jezdni na 
parkingu. Dodatkowo planowana 
jest jezdnia manewrowa dla zatoki 
przed dworcem PKP. Na parkingu 
przewidziano minimum 52 miejsca 
postojowe, w tym co najmniej 3 dla 
osób niepełnosprawnych.

Przed dworcem kolejowym po-
wstanie zatoka postojowa z miej-
scem dla samochodów osobowych. 
Miejsce będzie zlokalizowane 
w małej odległości od dworca i bę-
dzie to tzw. Kiss & Ride (możliwość 
postoju do 1 minuty).

Termin złożenia prac konkur-
sowych piastowski urząd miasta 
wyznaczył na 3 grudnia. Do 12 gru- 
dnia mamy poznać rozstrzygnięcie 
i zwycięską koncepcję.  EL
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BRWINÓW
Brwinowski  
urząd rozstrzygnął  
przetarg na  
dostawę, montaż  
i obsługę lodowiska. 
Koszt tego zadania  
to blisko 210 tys. zł.

P ostępowanie prze-
targowe ogłoszono 
w październiku. Lodo-
wisko ma pojawić się 

przy ul. Przejazd w Brwinowie. 
Rozmiar tafli wyniesie 20 na 40 
metrów. Co ważne, wykonawca 
wyposaży obiekt w pełną infra-
strukturę. Korzystanie z lodowi-
ska będzie możliwe nawe,t gdy 
po zmrożeniu tafli temperatu-
ra powietrza osiągnie 10 stop-
ni Celsjusza.
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Kolei Mazowieckich mogą nabyć 
bilety przez telefon za pomocą 
kolejnej już aplikacji. Dzięki mPay 
pasażerowie KM kupią bilety jed-
norazowe, strefowe czasowe, sie-
ciowe dobowe, 3-dniowe. Aplikacja 
daje nam możliwość dostępu do ta-
kich informacji jak: czas podróży, 

długość trasy czy liczba miejsc  
i przesiadek. Można też sprawdzić 
okres ważności biletu oraz stacje,  
w obrębie których jest on honoro-
wany. Za bilety pasażerowie przy uży-
ciu karty płatniczej podłączonej do 
mPay lub wcześniej wpłacić pienią-
dze na konto w systemie. Aplikacja 

została również wyposażona w wy-
godną funkcję zwrotu lub wymiany 
zakupionego biletu, z której podróż-
ni mogą korzystać w razie zmiany 
planów wyjazdowych. Usługa zaku-
pu biletów kolejowych jest dostęp-
na dla użytkowników aplikacji mPay 
w wersjach na telefony z systema-
mi Android oraz iOS.  SD

REGION

Za pomocą mPay kupisz  
bilet na pociąg KM

Na Mazowszu koalicja 

Marszałkiem został ponownie 
Adam Struzik (PSL) – radny woje-
wództwa I-V kadencji, od 2001 r. 
marszałek województwa, sena-
tor (1991-2001), marszałek Sena-
tu RP (1993-1997).

Wicemarszałkami zostali: Wie-
sław Raboszuk (KO) – radny wo-
jewództwa V kadencji, członek 
zarządu województwa mazo-
wieckiego (2011-2014), od 2014 r. 
wicemarszałek oraz Rafał Raj-
kowski (KO) – radny wojewódz-
twa V kadencji, wiceprezydent 
Radomia (2014-2015), od 2015 r. 
członek zarządu wojewódz-
twa mazowieckiego.

Członkami zarządu – Elżbieta 
Lanc (KO) – radna województwa 
II-V kadencji, starosta węgrow-
ski (1998-2001), od 2014 r. członek 
zarządu województwa mazowiec-
kiego i Janina Ewa Orzełowska 
(PSL) – radna województwa IV i V 
kadencji, członek zarządu woje-
wództwa (2010-2014), wicemar-
szałek (2014-2018).  EL

REGION
Choć najwięcej man- 
datów w sejmiku woje-
wództwa mazowiec- 
kiego zdobyło Prawo  
i Sprawiedliwość,  
ugrupowanie znajdzie 
się w opozycji. Więk-
szość w koalicji spra-
wować będzie Koalicja 
Obywatelska i PSL.

W poniedziałek 19 lis- 
topada podpisano 
umowę koalicyjną 
między przedsta-

wicielami Koalicji Obywatelskiej 
(Platforma Obywatelska i Nowo-
czesna) oraz Polskim Stronnic-
twem Ludowym. W 51-osobowym 
sejmiku ugrupowania te mają 
wspólnie 26 radnych (18 KO, 8 PSL).

Opozycyjną siłę w sejmiku, mi-
mo formalnej wygranej, stanowi-
ło będzie Prawo i Sprawiedliwość 
z 24 mandatami. Jeden radny re-
prezentował będzie barwy bez-
partyjnych samorządowców.

Plakaty powinny  
zniknąć, ale...

tutaj właściciel decyduje kie-
dy go zdejmie – nie ma okre-
ślonych ram czasowych. Zatem 
jeśli widzicie na prywatnych bil-
lboardach podobiznę jednego 
z kandydatów, a jest już po ter-
minie usuwania reklam, to i tak 
nic z tym nie możecie zrobić.

A co z miejscami gdzie pla-
katy powinny zniknąć? Zazwy-
czaj nikogo nie obchodzi kto to 
ma zrobić, ważne by ich nie by-
ło. Ale taki obowiązek ciąży na 
pełnomocnikach komitetów. Je-
żeli więc nawet dziś nadal wi-
dzicie plakaty na słupach lub 
miejscach należących do sa-
morządu możecie to zgłosić 
np. straży miejskiej. Ponadto 
za pozostawienie wyborczych 
banerów dłużej niż wymaga 
tego prawo, grozi mandat od  
20 do 500 zł. Choć najczęściej 
wystarczają upomnienia.

Ponadto duże banery można 
oddać do schronisk. Materiał z ja-
kiego jest wykonana reklama służy 
m.in. do ocieplania bud, osłonię-
cia wybiegów czy kojców.  SD

REGION

Gorączka wyborcza już 
opadła. Gdzieniegdzie 
jednak widoczne są po-
wyborcze pozostałości 
w postaci banerów i pla-
katów. Te miały zniknąć 
do 20 listopada.

O czywiście mowa 
tutaj o miejscach, 
które należą do 
skarbu państwa 

i samorządu. Wówczas zgodnie 
z ordynacją wyborczą wszelkie 
plakaty i hasła wyborcze, a na-
wet urządzenia służące do pro-
wadzenia kampanii wyborczej 
muszą zniknąć w ciągu 30 dni 
od dnia wyborów. Oznacza to, 
że do 20 listopada ulice powin-
ny zostać wyczyszczone z po-
wyborczych pozostałości. 

Inaczej sprawa ma się gdy ba-
ner wisi w miejscu prywatnym, 

BRWINÓW
Gmina Brwinów  
opublikowała  
już projekt  
przyszłorocznego  
budżetu. Sprawdzili-
śmy jakie inwestycje  
będą realizowane  
w 2019 r. na terenie  
gminy. Jesteście 
ciekawi?

N a początek nieco 
statystyk. Przyszło-
roczne dochody gmi-
ny wyniosą przeszło  

154 mln zł, wydatki wyniosą na-
tomiast nieco ponad 159 mln zł.  
To oznacza, że w budżecie na 2019 r. 
powstanie deficyt w wysokości  
5 mln zł. Gmina zamierza pokryć 
te „braki” przychodami z wolnych 
środków oraz kredytem.

Sprawdziliśmy jakie inwesty-
cje będą realizowane w przy-
szłym roku w gminie Brwinów. 
Na liście znalazło się 59 zadań.

 P
IX

A
BA

Y.
C

O
M

 
 

Drogi
Na przebudowy, modernizacje 
i projekty dróg gmina chce wy-
dać ponad 12,8 mln zł. Planowane 
są m.in. przebudowa ul. Kam- 
pinowskiej w Brwinowie, bu-
dowa drogi w Parku Miejskim, 
Przebudowa drogi dojazdowej 
do kompleksu Państwowego Ze-
społu Ludowego Pieśni i Tań-
ca „Mazowsze” czy przebudowa  

Ponad 38 mln zł na inwestycje 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA 
PRUSZKOWA

Na podstawie art.17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 1945) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Pruszkowa, dnia 18 
października 2018 roku: 
- uchwały Nr L.575.2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru 
miasta Pruszkowa położonego pomiędzy Aleją Armii Krajowej, ulicą 
Lipową, ulicą Cegielnianą, ulicą Ceramiczną i ulicą Polną - „Srebrna”; 

- uchwały Nr L.576.2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru 
miasta Pruszkowa położonego pomiędzy rzeką Żbikówką, ulicą 
Władysława Reymonta, ulicą Długą, ulicą Ludową, ulicą 3-go Maja  
i ulicą Ciechanowską -„Ludowa”;

- uchwały Nr L.574.2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru 
miasta Pruszkowa - ulica Powstańców - działka ewidencyjna nr 587  
i część działki ewidencyjnej nr 584/1;

- uchwały Nr L.573.2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru 
miasta Pruszkowa - ulica Kręta - działki ewidencyjne nr 75, 76, 81  
i 82 obręb 25

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu, 
które należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Pruszkowa, 05-800 
Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16 w terminie do dnia 17 grudnia 2018 r. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Zgodnie 
z art. 39 ust.1 pkt. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt.1 i art. 51 ust. 1 ustawy z 
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.2081) zwanej dalej 
ustawą, zawiadamiam, że Gmina Pruszków przystępuje do postępowania 
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. 
planu, obejmującej w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania 
na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Architektury, 
Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego w pok. nr 70 i można 
zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu. 
Ww. uchwała została również opublikowana na stronie: http://pruszkow.
bip.gmina.pl patrz Architektura i Urbanistyka OGŁOSZENIA/
OBWIESZCZENIA Miejscowe Plany zagospodarowania Przestrzennego 
ROK 2018

Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, 
zainteresowani w terminie do dnia 17 grudnia 2018 r. mogą wnosić 
wnioski. Wnioski na piśmie należy składać w kancelarii Urzędu Miasta 
Pruszkowa, pocztą na adres 05-800 Pruszków ul. Kraszewskiego 
14/16, ustnie do protokołu w Wydziale Architektury, Urbanistyki 
i Zagospodarowania Przestrzennego w pok. nr 70 lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail Prezydent@miasto.
pruszkow.pl. Wniosek powinien zawierać imię nazwisko lub nazwę 
jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy. Zgodnie z art. 41 
ustawy, wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 
Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym 
do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Prezydent Miasta Pruszkowa.

Prezydent Miasta Pruszkowa
Jan Starzyński

O G Ł O S Z E N I E

ul. Żółwińskiej (na odcinku od  
ul. Mieszka I do ul. Kazimierzow-
skiej) w Owczarni. Natomiast 
łączne wydatki na utrzymanie 
dróg w przyszłym roku to prze-
szło 20 mln zł. 

Szkoły i przedszkole
Na inwestycje związane z bu-
dową lub modernizacją placó-
wek oświatowych gmina wyda 

przeszło 8 mln zł. Lwią cześć 
tej kwoty (7,4 mln zł) pochłonie 
trwająca już budowa przedszko-
la przy ul. Nadarzyńskiej w Żół-
winie (cała inwestycja pochłonie 
ok. 10 mln zł). Planowana jest 
również aktualizacja projektów 
szkoły i przedszkola w Parznie-
wie przy ul. Przyszłości.

Rekreacja i zieleń
Przeszło 1,3 mln zł pochłoną in-
westycje, które umilą mieszkań-
com spędzanie czasu wolnego. 
Chodzi tu m.in. o budowę to-
rów rowerowych Easy oraz Mini 
Pumptrack. W przyszłym roku 
Park Miejski przejdzie kolej-
ny etap rewitalizacji. Ruszą też 
prace związane ze stworzeniem 
w gminie nowej strefy rekreacji.

Kultura
Ponad 1,5 mln zł pochłonie bu- 
dowa nowej świetlicy wiej- 
skiej w Kaniach (całe zadanie 
to koszt 2,5 mln zł). W przyszłym 
roku planowana jest kontynuacja 
odnowy brwinowskiego pałacu. 
Na ten cel gmina wyda przeszło 
5,5 mln zł.  AZ
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Obwieszczenie Starosty Grodziskiego
zgodnie z art. 10 § 1 i art. 61§ 4 Kodeksu postępowania administracyjnego 

(Dz.U.2017.1257) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

(Dz.U.2018.1474 t.j.)
zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego  w dniu 23.10.2018r. na wniosek Inwestora 
– zarządcy drogi Burmistrza Miasta Milanówka reprezentowanego przez pełnomocnika 
p. Grzegorza Kowalika w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej polegającej na: rozbudowie ulicy Lipowej w  Milanówku
inwestycja obejmuje nieruchomości:
140501_1.0002 (obr. 05-02) - dz. nr ew.: 21/7, 25, 33, 35, 34, 21/11, 22/7, 22/13, 22/8, 
22/14, 26/2, 23/1, 23/26, 23/25, 23/24, 23/27, 24/11, 24/12, 23/12, 23/28,
140501_1.0003 (obr. 05-03)- dz. nr ew.: 30/2,  1/1, 30/1,
140501_1.0008 (obr. 05-08) – nr ew.: 2/1, 1, 2/2, 3/1, 25/2, 122, 26, 61/10, 27/2, 82/1 (82/3, 
82/4), 83 ( 83/1, 83/2), 84/1, 85/3 (85/5, 85/6), 86/4 (86/7, 86/8)
W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem podano numer działki 
przed podziałem, a w nawiasie numery działek po podziale.
Ponadto numery działek objętych liniami rozgraniczającymi teren (nowy przebieg drogi) 
zostały oznaczone pogrubioną czcionką. Numery działek oznaczone pochyłą czcionką  
i podkreślone, obejmują nieruchomości czasowo zajęte (drogi innych kategorii, budowa 
zjazdów – obr. 05-02 dz. nr ew.: 23/24, 24/11, 23/27, odmulenie cieku wodnego –  
obr. 05-02, dz. nr ew.:23/12 ).

Pouczenie
Uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy należy zgłaszać w terminie 14 dni 
od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w siedzibie Starostwa 
Powiatu Grodziskiego w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym (Grodzisk Mazowiecki, 
ul. Kościuszki 32, pok. Nr 11).
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Pierwsza sesja VIII kadencji
W poniedziałek  
19 listopada 2018 r. 
odbyła się uroczysta 
sesja inauguracyjna. 
Nowo wybrani radni  
VIII kadencji oraz 
burmistrz złożyli 
ślubowanie, a także  
wybrali przewodniczącego 
i wiceprzewodniczących 
Rady Miejskiej  
w Brwinowie.

P erwsza sesja Rady 
Miejskiej VIII kadencji 
rozpoczęła się od ode-
brania zaświadczeń o 

wyborze oraz uroczystego ślubo-
wania, które złożył burmistrz Ar-
kadiusz Kosiński oraz 21 radnych 
wybranych podczas październi-
kowych wyborów: Adam Adam-
czyk, Marta Bartos, Zbigniew 
Bartosik, Aldona Górniak, Andrzej 
Guzik, Lidia Iwoła, Małgorzata 
Jabłońska, Barbara Koralewska, 
Dariusz Krzemiński, Małgorza-
ta Kucharska, Karol Kühn, Zbi-
gniew Kurządkowski, Grzegorz 
Matysiak, Paweł Nyc, Adrianna 

Olczak, Sławomir Rakowiecki, 
Michał Segit, Firmin Słojewski, 
Marek Winiarski, Rafał Wysocki, 
Maciej Żukowski.

W 21-osobowej radzie 13 osób 
jest z KWW Arkadiusza Kosińskie-
go „Dobro Wspólne”, po czworo 
radnych wprowadziły KW Pra-
wo i Sprawiedliwość oraz KKW 
Platforma.Nowoczesna Koali-
cja Obywatelska.

Przewodniczącym Rady Miej-
skiej VIII kadencji na lata 2018-
2023 został wybrany Sławomir 
Rakowiecki, a wiceprzewodni-
czącymi Zbigniew Bartosik oraz 
Marek Winiarski. (PR)

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Starostwo Powiatu Grodziskiego. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Powiat Grodziski ul. Kościuszki 30, Grodzisk Mazowiecki 
www.powiat-grodziski.pl

Powiat stara się o dotację
Powiat grodziski złożył  
kolejny wniosek o dotację. 
Tym razem dotyczy on  
rozbudowy drogi powiatowej 
na trasie Stare Kłudno –  
Żuków oraz budowy  
skrzyżowania drogi 1510W  
z drogą 1509W wraz  
z przebudową drogi  
powiatowej 1509W  
w zakresie wykonania  
chodnika.

R ealizacja zadania pozwoli 
na poszerzenie jezdni dro-
gi 1510W z 5,5 do 6 metrów na 
odcinku prawie 600 metrów 

oraz budowę chodnika o łącznej długości 

245 metrów po lewej stronie jezdni oraz 
126  metrów po prawej stronie.

Poza wnioskiem, ale przy okazji re-
alizacji inwestycji planuje się budowę 
parkingu w pobliżu kościoła i świetlicy.

Z uwagi na dobry stan techniczny 
nie przewiduje się przebudowy drogi 
1509W, natomiast na bezpieczeństwo 
i komfort pieszych niewątpliwie wpły-
nie budowa chodnika. Chodnik po le-
wej stronie jezdni będzie miał długość 
w sumie 463 metrów, zaś po prawej stro-
nie – 12 metrów. Planuje się również 
m.in. budowę przystanku autobuso-
wego z peronem oraz 3 przejścia dla 
pieszych z wyspą dzielącą tzw. azylem.

We wniosku uwzględniono także przy 
obydwu odcinkach budowę poboczy 
oraz oczyszczenie rowów przydroż-
nych wraz z umocnieniem skarp i dna, 
co pozwoli na właściwe odwodnienie.

W ramach zadania zostaną prze-
budowane dwa skrzyżowania: drogi 

1510W wraz z drogą gminnej 150247W 
oraz 1509W i 1510W (to ostatnie zosta-
nie przebudowane na rondo).

Całkowity koszt realizacji inwesty-
cji wynosi przeszło 4,4 mln zł. Powiat 
w ramach „Programu rozwoju gminnej 

i powiatowej infrastruktury drogowej 
na lata 2016-2019” stara się o dofinan-
sowanie w wysokości ponad 2,2 mln zł.

Wniosek złożony przez powiat gro-
dziski znalazł się na 14 pozycji wstęp-
nej listy rankingowej. Do 31 grudnia 
poznamy ostateczną listę wniosków 
zakwalifikowany do dofinansowania. 
Nasza wysoka lokata pozwala mieć 
nadzieję, że dotacja zostanie przy-
znana i w przyszłym roku rozpocz-
ną się roboty.

Warto przypomnieć, że właśnie koń-
czą się prace na ulicy Królewskiej w Ka-
skach. Inwestycja ta również została 
zrealizowana dzięki dotacji z tego sa-
mego programu. Jej całkowity koszt 
wyniósł ok. 6,1 mln zaś dotacja to pra-
wie 3 mln zł. Kwota ta pozwoliła prze-
budować odcinek o długości 2 276 m.

 Starostwo Powiatu  
Grodziskiego

Stan obecny skrzyżowania dróg 1509W i 1510W
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Pruszków, ul. Kościuszki 8 paw. 3
Tel. 514 383 333, www.dabi.net.pl

PARTNER HANDLOWY

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

Zatrudnimy Pracownika Gastronomii
Wymagane doświadczenie, 
aktualna książeczka sanepidu.

509 683 032

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ruścu 
działający z upoważnienia Wójta Gminy 

Nadarzyn zawiadamia, 
że na szkolnych i urzędowych tablicach 
ogłoszeń oraz na stronach internetowych 
urzędu gminy został zamieszczony wykaz 
pomieszczeń przeznaczonych do oddania  
w najem.

 Dyrektor Gminnego Ośrodka 
 Sportu w Nadarzynie 

działający z upoważnienia 
Wójta Gminy Nadarzyn 

zawiadamia,
 że na urzędowych tablicach
 ogłoszeń oraz na stronach

 internetowych urzędu został
 zamieszczony wykaz 

pomieszczeń przeznaczonych  
do oddania w najem.

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 

 SPRZEDAM

• Sprzedam wielofunkcyjną 
matę masującą na fotel 
cena:100zł tel.692584274

• Rehabilitacyjny materac 
masujący VITBERG wyrób 
medyczny cena: 900 zł  
tel. 692 584 274

 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 

• 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 

• Sprzątanie terenu 
zewnętrznego lub biur  
w Pruszkowie.  
Godziny 7-10 lub 16-22  
bądź 15-20 (pon-pt).  
Tel. 727-003-831  
lub 510-011-347

• 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 

• 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 

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 25.08.2017-21.12.2018 

AUTO-MOTO SPRZEDAM

• Sprzedam Audi A4 automat 
stan dobry aktualny  
przegląd i ubezpieczenie 
tel. 602 104 075

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 

DAM PRACĘ

• 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 

• Studnie  
tel.: 601-231-836 

Usługi remontowe, 
instalacje elektryczne 
tel. 53719922

• 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 

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 

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

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

MIEJSCE NA 
TWOJĄ REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL

Plac Wolności 18, 05-825 Grodzisk Maz.
tel. 511 12 07 08, 660 99 42 99
sklep.korona@op.pl
       / KORONA.GRODZISK

Osoba zastępująca dyrektora 
SP Młochów działającego  

z upoważnienia Wójta Gminy 
Nadarzyn zawiadamia,  

że na szkolnych i urzędowych 
tablicach ogłoszeń oraz na 

stronach internetowych urzędu 
został zamieszczony wykaz 

pomieszczeń przeznaczonych  
do oddania w najem  

oraz użyczenie.


