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Przełom w sprawie autobusu 
dla Pruszkowa?
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ZTM opracuje trzy 
warianty uruchomienia 
nowej linii autobusowej 
dla Pruszkowa. 
O przełomie 
w tej sprawie poinfor-
mował prezydent 
Paweł Makuch. 

J eszcze kilka tygodni temu 
wydawało się, że walka 
o stałe autobusowe połą-
czenie z Warszawą może 

nie mieć szans na powodzenie. 
Zarząd Transportu Miejskiego 
trwał na stanowisku, że było-
by to dublowanie oferty SKM 
i nie ma mowy o uruchomieniu 

trasy podobnej do tej, jaką po-
ruszało się popularne ZP (li-
nia zastępcza, która kursowała 
w trakcie zamknięcia toro-
wego na podmiejskim szlaku 
kolejowym). Ze strony ZTM 
padła natomiast propozycja, 
że nowy autobus z Pruszko-
wa mógłby docierać w rejon 
park&ride w al. Krakowskiej. 
Ten pomysł nie zyskał entu-
zjazmu ani wśród mieszkań-
ców, ani wśród władz miasta. 

Ostatnie dni przyniosły jed-
nak bardziej optymistyczne wie-
ści. Jak poinformował prezydent 
Paweł Makuch, ZTM zgodził się 
opracować trzy warianty połą-
czeń autobusowych, w tym jed-
nego na bazie linii ZP.

REGION
Egzaminy odbyły się 
we wszystkich szkołach / str. 3 /

REGION
Przejścia w październiku, 
tunel pod koniec roku / STR. 7 /

KONCERT
DJ Gromee we wrześniu wystąpi 
w Pruszkowie / str. 12 /

P O S E Ł N A S E J M R PP O S E Ł N A S E J M R P

PRUSZKÓW
Urządzenia dla seniorów 
stoją puste / str. 10 /
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Wesołych i pogodnych Świąt Wielkanocnych 
życzy redakcja gazety i portalu WPR24.pl
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To spora zmiana w postawie 
ZTM, które wydawało się w ogóle 
nie dopuszczać takiej możliwo-
ści. – Udało mi się uzyskać obiet-
nicę przygotowania kolejnych 
propozycji uruchomienia auto-
busowego połączenia pomiędzy 
naszym miastem, a Warszawą. Od 
grudnia trwały moje rozmowy 
z Zarządem Transportu Miejskie-
go. Pierwsza propozycja, którą 
otrzymałem, nie była, w moim 
odczuciu wystarczająca. Było to 
rozwiązanie mówiące o urucho-
mieniu linii autobusowej, która 
kończyłaby swój bieg na Okę-
ciu. Chcę dla Pruszkowa więcej, 
dlatego nie ustawałem w stara-
niach. Udało się. ZTM opracu-
je propozycje trzech połączeń 
autobusowych, które poddam 
konsultacjom z Państwem – po-
informował w mediach społecz-
nościowych prezydent Makuch.  

Zgodnie z zapewnienia-
mi pruszkowskiego włodarza, 

opracowane warianty będą 
obejmowały: połączenie na ba-
zie kursującej wcześniej linii ZP, 
połączenie bazujące na kursującej 
z Piastowa linii 717, (która zosta-
nie zmodyfikowana i swym zasię-
giem obejmie również Pruszków), 
połączenie proponowane na po-
czątku, czyli kończące swój bieg 
na Okęciu. Przypomnijmy, że 
w tym ostatnim przypadku by-
ła już mowa o nawet o konkret-
nej trasie (Osiedle Staszica – PKP 
Pruszków – Kościuszki – Wojska 
Polskiego – Al. Jerozolimskie – S2 
– al. Krakowska – P+R al. Kra-
kowska), a nawet o częstotliwo-
ści kursowania.

Nowe założenia trzech wa-
riantów ZTM ma przygotować 
dość szybko, bo już w połowie 
maja. Władze Pruszkowa pla-
nują wówczas przeprowadze-
nie konsultacji społecznych w tej 
sprawie. – Po otrzymaniu szcze-
gółowego planu od ZTM, co na-
stąpić ma w połowie maja 2019 r., 
uruchomię program konsultacji 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 z mieszkańcami. Jednak już te-
raz pragnę spotkać się z Pań-
stwem. Startujemy z cyklem 
spotkań otwartych „Porozma-
wiajmy o Pruszkowie”. Zapra-
szam w poniedziałek 29 kwietnia 
do Urzędu Miasta Pruszkowa 
osoby zainteresowane tematem 
transportu w naszym mieście. 
Spotkajmy się i porozmawiajmy. 
Takie spotkanie będzie wstępem 
do dalszych konsultacji – zazna-
cza Paweł Makuch. 

W staraniach o uruchomie-
nie nowego połączenia autobu-
sowego z Warszawą Pruszków 
nie działa sam. – Dodatkową 
ważną informacją, jest fakt, że 
oprócz rozmów z ZTM pracuje-
my i rozmawiamy również z na-
szymi sąsiadami o uruchomieniu 
wspólnych połączeń z Warszawą. 
5 kwietnia 2019r. podpisałem list 
intencyjny z Gminą Miasto Pia-
stów i Gminą Michałowice, któ-
ry jest początkiem współpracy 
w zakresie transportu – dodaje 
prezydent Makuch. EL

PRUSZKÓW
Kolorowy obrys granic 
administracyjnych i ha-
sło „Pruszków. Poznasz 
– polubisz” zastąpią cha-
rakterystyczny czerwony 
„włącznik”, z którym do 
tej pory identyfikowało 
się miasto.

C zerwony napis Prusz-
ków z symbolem 
„włącznika” obowią-
zywał jako oficjalne 

logo miasta od początku 2014 r. 
Teraz zastąpi je nowe. Jak po-
wstawało? – Był to bardzo zło-
żony proces z uwagi na fakt, że 
logotyp jako pewnego rodzaju 
marka i ważny element mar-
ketingu miasta – starzeje się. 
Logotyp z „włącznikiem” opa-
trzył się, choć moim zdaniem 
był udaną próbą, bo wzbudzał 
kontrowersje. Byli zwolennicy 
i przeciwnicy tego znaku. Do 
kwestii nowego logo podchodzi-
liśmy bardzo szeroko i zastana-
wialiśmy się jaki jest Pruszków. 

Pytaliśmy mieszkańców, py-
taliśmy pracowników urzędu 
o to z czym kojarzy się miasto. 
Pruszków kojarzy się z bezpie-
czeństwem, nowoczesnością, 
ekologią, jest przyjazny, kre-
atywny i tradycyjny. Takie też 
jest nowe logo – mówił pod-
czas prezentacji prezydent Pa-
weł Makuch.

Zaprezentowany 15 kwietnia 
znak składa się z obrysu gra-
nic administracyjnych miasta 
w graficznym uproszczeniu, 

żółto-czerwonych barw Prusz-
kowa i kolorów mających od-
woływać się do wymienionych 
cech. – Nasze nowe logo bę-
dzie nowoczesne, kreatywne, 
przyjazne, kolorowe, tradycyj-
ne i wszechstronne. Prusz-
ków. Poznasz – polubisz. Do 
tej pory w historii logotypów 
nigdy nie był wykorzystany 

Pruszków ma nowe logo
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Przełom w sprawie 
autobusu dla Pruszkowa? motyw kształtu miasta. Chce-

my, żeby ten kształt zaistniał 
w głowach ludzi. Miasto to my, 
żyjący w tych granicach – za-
znaczył Makuch – Zależy nam 
na tym, aby przyciągnąć nowe 
osoby. Aby nowe osoby, które 
tu osiadły poznały miasto i je 
polubiły. Żeby stały się miesz-
kańcami, zaczęły płacić tutaj 
podatki – dodał.

Nowe logo stopniowo będzie 
zastępowało poprzedni znak. 
W miarę bieżących możliwo-

ści zmieniane będą materiały 
promocyjne, znikną też czer-
wone „witacze” z poprzednim 
logo, które stoją przy głównych 
wjazdach do Pruszkowa.

Ile kosztowało przygotowanie 
nowego logo? Jak poinformowa-
ło nas biuro promocji miasto 
zapłaciło za jego przygotowa-
nie niecałe 8,5 tys zł. EL
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W ciągu najbliższych tygodni ogłosimy przetarg 
na budowę ratusza – Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska 
Mazowieckiego o budowie nowej siedziby urzędu miejskiego.
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Władysław Teofil

BARTOSZEWSKI
Kandydat nr 10 w powiatach Pruszkowskim,

Grodziskim, Ożarowie

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

PRUSZKÓW
Budowa ronda 
u zbiegu ulic Powstań-
ców, Stalowej i Plan-
towej w Pruszkowie 
przebiega w ekspreso-
wym tempie. Możliwe, 
że kierowcy pojadą nim 
już w piątek, 19 kwietnia.

W przypadku inwe-
stycji drogowych 
zazwyczaj musi-
my informować 

o opóźnieniach i problemach, 
jakie pojawiają się w trakcie ich 
realizacji. Tym razem jest zupełnie 
inaczej. Budowa bezkolizyjnego 
skrzyżowania na przecięciu Stalo-
wej, Powstańców i Plantowej miała 
potrwać do 12 maja. Ale wszystko 
wskazuje, że zakończy się jeszcze 
przed Wielkanocą.

Postępy widać gołym okiem. 
Na miejscu każdego dnia uwi-
ja się duża ekipa robotników, 

położony został już nowy asfalt. 
– Zgodnie z podpisaną umową 
okres realizacji zadania wynosi 56 
dni, co oznacza, że zakończenie 
robót powinno nastąpić najpóź-
niej 12 maja. Z informacji uzyska-
nych od wykonawcy wynika, że 
planowane jest otwarcie ronda 
dla ruchu już w najbliższy pią-
tek (19 kwietnia). Obecnie trwają 
prace brukarskie, pozostaje do 
wykonania jeszcze warstwa ście-
ralna na jezdni i podłączenie za-
silania do lampy oświetleniowej 

na centralnej wyspie oraz wpro-
wadzenie stałego oznakowania 
– mówi nam Krzysztof Rymuza, 
starosta pruszkowski. 

Rondo pojawiło się w miejscu 
niezbyt bezpiecznego skrzyżowa-
nia ze zniszczoną nawierzchnią. 
Kolejne duże zmiany w tym rejonie 
miasta szykują się jeszcze w tym 
roku. Pruszkowski urząd miasta 
przygotowuje się do komplekso-
wej przebudowy ulicy Stalowej. 
Postępowanie przetargowe w tej 
sprawie jest w toku. EL

Rondo na Stalowej 
i Powstańców przed terminem
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W czasie trwania wiel-
kiego strajku nauczycieli 
pojawiły się wątpliwości, 
czy uda się przepro-
wadzić egzaminy 
w szkołach. Sytuacja 
była trudna, ale udało 
się utworzyć komisje 
i zrealizować wszystko 
zgodnie z planem.

W tym roku ostat-
ni raz egzamin 
pisali uczniowie 
gimnazjów. Na-

tomiast pierwszy raz, w nowej 
formie, został przeprowadzony 
test ósmoklasisty – jego wpro-
wadzenie jest konsekwencją 
reformy edukacji. W całej Pol-
sce do egzaminów przystąpi-
ło ponad 720 tys. uczniów. My 
skupimy się na tzw. własnym 
podwórku, czyli powiatach 
pruszkowskim i grodziskim. 
Choć atmosfera była napię-
ta, to na szczęście nie pojawi-
ły się sygnały o jakichkolwiek 
nieprawidłowościach. 

Pruszkowskie szkoły spisa-
ły się. Każdy z uczniów otrzy-
mał prawo do napisania testu. 
– W zeszłym tygodniu egzaminy 
odbyły się we wszystkich szkołach 
gimnazjalnych, natomiast w tym 

tygodniu we wszystkich szkołach 
podstawowych. Dyrektorom, przy 
wsparciu wydziału edukacji udało 
się skompletować komisje, dzięki 
czemu wszyscy uczniowie przy-
stąpili do egzaminów. Na szczę-
ście obyło się bez incydentów. 
Pruszkowski wydział edukacji był 
cały czas w kontakcie z dyrekto-
rami, którzy byli odpowiedzialni 
za przeprowadzenie egzaminów. 
Również nie otrzymaliśmy żad-
nych zgłoszeń ze strony rodziców 
– mówi Beata Czyżewska, wice-
prezydent Pruszkowa.

Wydział oświaty w Grodzisku 
Maz. nie ukrywa, że skompleto-
wanie komisji nie było łatwe. – Nie 
odnotowaliśmy żadnych proble-
mów podczas egzaminów, poza 
tymi podstawowymi, czyli zorga-
nizowaniu komisji. A to nie było ła-
twe. Szukaliśmy nauczycieli m.in. 
z innych gmin, mieliśmy też grupę 
nauczycieli emerytów. W każdym 
razie poradziliśmy sobie. Odbyły 
się wszystkie egzaminy, zgodnie 
z planem – mówi Ewa Burzyk, dy-
rektor grodziskiego biura oświaty. 

Teraz pojawia się pytanie co 
dalej... Czy po świętach uda się 
rozwiązać konflikt i nauczycie-
le zawieszą strajk? Trudno w tej 
chwili odpowiedzieć na pytanie. 
Natomiast gminy nadal są goto-
we, aby organizować uczniom 
czas lekcyjny. – Z naszej stro-
ny przygotowaliśmy najszer-
szą ofertę jaka jest możliwa jeśli 
chodzi o zajęcia dla uczniów. 
Mamy też możliwość wzboga-
cenia tej oferty w zależności od 
tego jak długo będzie utrzymy-
wała się sytuacja związana ze 
strajkiem – zaznacza wicepre-
zydent Czyżewska.

W Grodzisku zajęcia prowadzo-
no do środy. – Znacznej liczbie tych 
dzieci mogliśmy zapewnić opiekę. 
A czy dalej będziemy musieli orga-
nizować czas dzieciom, to wszystko 
zależy, w którym kierunku pójdzie 
strajk. Jeżeli okaże się, że nie bę-
dzie żadnych zmian po świętach, 
to jako gmina jesteśmy gotowi do 
organizacji dodatkowych zajęć, 
oczywiście na tyle ile się to da zro-
bić – podkreśla Burzyk. SD

Egzaminy odbyły się 
we wszystkich szkołach
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Z ogromnym żalem i smutkiem żegnamy naszego Przyjaciela

Wojciecha Gawkowskiego
Wicestarostę Powiatu Pruszkowskiego,  

wieloletniego samorządowca, 
członka Platformy Obywatelskiej

Karolinie, Ani i wszystkim Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia

 
Przyjaciele, znajomi i współpracownicy z Platformy Obywatelskiej RP

PRUSZKÓW
Wiadomość o śmierci 
Wojciecha Gawkow-
skiego, Wicestarosty 
Powiatu Pruszkowskie-
go wstrząsnęła  
całym regionem.  
Wicestarosta zmarł  
16 kwietnia w wieku  
zaledwie 60 lat.  
Na lokalnej scenie  
politycznej działał  
od dwóch dekad. 

W ojciech Gaw- 
kowski od lat 
aktywnie działał 
na rzecz Prusz-

kowa.Diałalność publiczną 
rozpoczął w Komitecie Oby-
watelskim „Solidarność” bę-
dąc jego współzałożycielem 
w Pruszkowie. Przez cztery 
kadencje pełnił funkcję rad-
nego miejskiego w latach  
1990-1994, 2006-2010, 2010-
2014 oraz 2014-2018. Osiem lat  

temu walczył o fotel prezy- 
denta Pruszkowa. 

Prywatnie był pasjonatem 
sportu, biegania, narciarstwa 
i entuzjastą kolarstwa szoso-
wego: uczestnikiem Mistrzostw 
Polski Energetyków oraz Tour 
de Pologne Amatorów.

W ubiegłorocznych wyborach 
samorządowych postanowił 
wystartować do rady powia- 
tu pruszkowskiego z ramie-
nia Koalicyjnego Komitetu 
Wyborczego Platforma.No-
woczesna Koalicja Obywatel-
ska. W swoim okręgu zdobył 
3 104 głosów i uzyskał man-
dat radnego. Następnie został 
powołany na stanowisko Wice-
starosty. – Szanowni państwo 
chciałbym bardzo serdecznie 
podziękować za głosowanie. 
Nie ukrywam, że jestem trosz-
kę podekscytowany tą sytuacją 
i zaniepokojony. Z uwagi na to, 
że całe moje zawodowe życie 
spędziłem w wielkim prze-
myśle, w tym kilkanaście lat 
w standardach zachodniego 
koncernu energetycznego Nie 
mniej jednak dla mnie jest zu-
pełnie nowa sytuacja i bardzo 

wiele będę musiał się nauczyć. 
Mam nadzieję, że odnajdę się 
w nowej roli, w roli urzędnika. 
Dołożę wszelkich starań żeby 
tak było i deklaruję współpracę 
ze wszystkimi klubami w naszej 
radzie dla dobra naszego po-
wiat – deklarował tuż po wy-
borze na stanowisko.

Jego współpracownicy ze 
starostwa podkreślają, że de-
klarację tę wypełniał. Często 
zostawał po godzinach, by za-
poznać się z dokumentacją do 
prowadzonych przez podle-
głe mu wydziały zagadnień. 
Jak zaznaczają, chciał wiedzieć  
co się dzieje, by móc przeka-
zywać mieszkańcom jak najdo-
kładniejsze informacje. 

Do urzędu wprowadzał też 
innowacje, które sprawdzają 
się w korporacjach. Spotka-
nia z pracownikami, wsłucha-
nie się w ich opinie i potrzeby. 
Otwartość na pomysły i opa-
nowanie – to cechy, które po-
wtarzają się w opiniach jego 
współpracowników. 

Podobnie jak to, że śmierć 
Wojciecha Gawkowskiego to 
ogromna strata.  AZ

Odszedł Wojciech 
Gawkowski 

Wicestarosta Powiatu 
Pruszkowskiego



Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

WOJCIECHA GAWKOWSKIEGO  
(1958-2019) 

Wicestarosty Powiatu Pruszkowskiego

Nie znajdujemy słów, którymi moglibyśmy wyrazić nasz żal  
po śmierci niezawodnego Współpracownika, Kolegi, a przede wszystkim dobrego Człowieka.

Rodzinie, Najbliższym i wszystkim pogrążonym w smutku 
najszczersze kondolencje składają:
Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski 

Stanisław Dymura Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego 
Zarząd Powiatu Pruszkowskiego 
Radni Powiatu Pruszkowskiego 

oraz Pracownicy Starostwa Powiatowego w Pruszkowie

Msza Święta Pogrzebowa odbędzie się we wtorek, 23 kwietnia o godz. 15:00  
w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Pruszkowie przy ul. 3 Maja 124.  

Po nabożeństwie żałobnym nastąpi odprowadzenie na wieczny spoczynek  
na Cmentarz Parafialny w Pruszkowie-Żbikowie.

 
Niech spoczywa w pokoju.
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Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Wojciecha 
Gawkowskiego

(1958-2019)  
Wicestarosty Powiatu 

Pruszkowskiego, 
Radnego Rady Miasta Pruszkowa 

I, V, VI i VII kadencji
Rodzinie, Najbliższym i Współpracownikom 

składamy najszczersze kondolencje

Krzysztof Biskupski 
Przewodniczący Rady Miasta Pruszkowa

Paweł Makuch
Prezydent Miasta Pruszkowa

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy 
Wicestarostę powiatu pruszkowskiego, 

Członka Rady Społecznej MSCZ

Wojciecha 
Gawkowskiego

Rodzinie składamy
Wyrazy serdecznego współczucia

Dyrekcja i Pracownicy

Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia
im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

Umarłych wieczność dotąd trwa,  
dokąd pamięcią im się płaci

Wisława Szymborska

Wyrazy najszczerszego współczucia
Rodzinie i Bliskim

zmarłego

Wojciecha
Gawkowskiego

Wicestarosty Powiatu Pruszkowskiego
składa

Redakcja WPR

Z wielkim żalem przyjęliśmy  
wiadomość o śmierci 

Wicestarosty  
Powiatu Pruszkowskiego 

Wojciecha 
Gawkowskiego

Łączymy się w smutku i żałobie z rodziną, 
bliskimi i mieszkańcami  
powiatu pruszkowskiego

Wójt  
Gminy Michałowice 

Małgorzata Pachecka

Przewodnicząca  
Rady Gminy Michałowice  

Beata Rycerska

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu

śp. 

Wojciecha Gawkowskiego
Wicestarosty Pruszkowskiego,
zasłużonego samorządowca.

Rodzinie, bliskim oraz współpracownikom 
wyrazy współczucia składają:

Wójt Gminy Raszyn – Andrzej Zaręba
Przewodniczący Rady Gminy Raszyn – Dariusz Marcinkowski

Z ogromnym smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci 
mojego Zastępcy, Kolegi i Współpracownika - Wojciecha 
Gawkowskiego - Wicestarosty Powiatu Pruszkowskiego.

Wojtku, dziękuję, że byłeś dobrym Człowiekiem. Jestem Ci 
wdzięczny za każdy Twój uśmiech, wsparcie, uczciwość oraz 
wspólne działania na rzecz społeczności lokalnej. Nie żegnam 
się z Tobą, ponieważ na zawsze pozostaniesz w moich my-
ślach i mojej pamięci. Mówię Ci: do zobaczenia, Drogi Kolego.

Wszystkim pogrążonym w smutku składam wyrazy głę-
bokiego współczucia.

- Krzysztof Rymuza, Starosta Pruszkowski

Nasze losy spotykały się na samorządowej drodze. Dla mnie 
Wojciech był człowiekiem bardzo ambitnym, pełnym po-
mysłów i otwartym na zmiany, uśmiechniętym oraz peł-
nym optymizmu. Bardzo przeżył wiadomość o chorobie, 
ale nastawiał się na to, że ją pokona. Wszyscy w to wierzy-
liśmy. Wyrazy głębokiego współczucia dla rodziny i córki 
Karoliny. Wiem, że włożyła dużo wysiłku, by ratować tatę.

- Agnieszka Kuźmińska, Członek Zarządu  
Powiatu Pruszkowskiego

Był przemiłym, przesympatycznym człowiekiem. Zawsze 
z uśmiechem na twarzy, nigdy nie dawał po sobie poznać, 
że coś go denerwuje czy trapi. Wspólnie szukaliśmy w roz-
wiązań. Stał za pracownikami, wprowadzał innowacyjne 
rozwiązania w urzędzie poprzez spotkania z pracownika-
mi. Drzwi jego gabinetu zawsze były otwarte. To był naj-
lepszy szef jakiego miałam.

Rodzinie chciałabym złożyć najszczersze kondolencje. 
- Klaudia Chmiel, Zastępca Naczelnika Inwestycji  

i Ochrony Środowiska.

Wojciech Gawkowski zawsze był uśmiechnięty. Do swoich 
zadań podchodził z ogromnym zaangażowaniem i entuzja-
zmem. Działał szybko i zdecydowanie. Z szacunkiem odno-
szę się do jego dokonań. Wyrazy współczucia dla rodziny. 

- Stanisław Dymura, Przewodniczący  
Rady Powiatu Pruszkowskiego.

Wojtek był człowiekiem bardzo życzliwym. Fascynował się 
sportem, kolarstwem. Mieliśmy wiele wspólnego. Wojtek 
był taką osobą, która mogła zarażać innych swoim opty-
mizmem. Ten uśmiech, pozytywne spojrzenie, skuteczność 
w działaniu i umiejętność zjednywania ludzi były znaczą-
cymi cechami, które decydowały o tym na jakim stanowi-
sku się znalazł. 

Wyrazy głębokiego współczucia dla rodziny po tej strasz-
nej stracie.

- Grzegorz Kamiński, Członek Zarządu  
Powiatu Pruszkowskiego

Zawsze mogłem na niego liczyć, zarówno po przyjacielsku, 
jak i zawodowo. Mam wiele wspomnień wspólnych, zarów-
no tych służbowych, jak i prywatnych. To właśnie wspólna 
branża zbliżyła nas do siebie. Obaj przez wiele lat praco-
waliśmy w branży ciepłowniczej. Często służył mi radą, 
zarówno w kontekście technicznych zagadnień, jak i pro-
cedur. Coś co było wyjątkowe u Wojtka, to to że umiał po-
wiedzieć „nie” oraz zawsze był wierny swoim wartościom.

- Leszek Zarzycki,  
p.o. Naczelnika Biura Zarządu

Kilkanaście lat temu Wojtek zaprosił mnie do Pruszkowa, opo-
wiadał o mieście z taką miłością i troską, której nigdy wcze-
śniej od nikogo nie słyszałam. Niedługo potem zdecydowałam 
się na przeprowadzkę z Warszawy. Wojtek namówił mnie do 
wspólnej pracy na rzecz miasta, później do kandydowania do 
Rady. To on dawał mi pierwsze lekcje w pracy samorządo-
wej, uczył miasta, pokazywał jego problemy i miejsca, które 
musimy pielęgnować. 

Wojtku – bez Ciebie nie byłabym tym, kim teraz jestem. 
Dziękuję Ci za Twoje ogromne zaangażowanie, za wiele lat 
niezwykłej współpracy, za setki godzin rozmów, często bar-
dzo trudnych, za nasze kłótnie, za Twoje dowcipy i Twój cie-
pły uśmiech, za Twoją wrażliwość i wyrozumiałość. 

W moim sercu oraz w tym, co robię, pozostaniesz Wojt-
ku na zawsze.

Anna Hejnowicz
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BURMISTRZ GRODZISKA MAZOWIECKIEGO ZAPRASZA NA KONFERENCJĘ

„GRODZISK STAWIA NA ZIELONE”
ORAZ BICIE ZIELONEGO REKORDU POLSKI

PIĄTEK – 26 KWIETNIA 2019
MEDIATEKA – UL. 3 MAJA 57, GODZ. 16:30

WSTĘP WOLNY

W ramach akcji „Zielony rekord Polski” każdy uczestnik konferencji 
otrzyma darmowe sadzonki do własnego ogrodu.

Harmonogram wydarzenia: 

15:00 - Otwarcie „Ogródka Seniora” - wspólne obsadzanie skrzynek warzywnych - Osiedle 
              Bairda
16:30 - Rozpoczęcie konferencji „Grodzisk stawia na zielone” - Zieleń miejska i nowe Parki 
              w Grodzisku Mazowieckim - podsumowanie projektów dofinansowanych ze 
              środków unijnych - Mediateka - ul. 3 Maja 57
16:45 - Porady ogrodnicze - Dominik Strzelec - znany z programów „Usterka” i „Odlotowy  
              Ogród”
17:30 - Jak ważna jest zieleń i drzewa w naszym mieście - przedstawiciel szkółki Ulińscy
17:45 - Jak właściwie sadzić drzewa - przedstawiciel szkółki Boot Hortorus

Gospodarstwo Ogrodnicze Wiśniewscy
ODRANO WOLA, UL. BŁĘKITNA 20

R E K L A M A

PRUSZKÓW

Nowe alejki 
w Parku Kościuszki

Nawierzchnia alejek w rekreacyjnej części Parku Ko-
ściuszki już od samego początku pozostawiała wiele 
do życzenia. Po jednym sezonie zimowym konieczna 
była jej wymiana ponieważ w wielu miejscach zwyczaj-
nie poodpadała od podłoża. Jednak nawet położe-
nie jej na nowo nie poprawiło komfortu korzystania. 
Ostatecznie zapadła decyzja, że nawierzchnię trzeba 
całkowicie wymienić. – Nawierzchnia na alejkach jest 

już po okresie gwarancyjnym. W kilku miejscach się kru-
szy, w innych jest podniszczona, dlatego zdecydowaliśmy 
się ją wymienić. Robimy to etapami – mówi nam Elżbie-
ta Jakubczak-Garczyńska, naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta Pruszkowa. – Zmieniamy na-
wierzchnię na kostkę betonową – dodaje. Koszt ułożenia 
nowej nawierzchni to przeszło 68 tys. zł. Prace powinny 
być wykonane do 20 maja tego roku. AZ

REGION
Wracamy do 
tematu remontu 
linii podmiejskiej 
nr 447. I niestety, 
nie mamy dobrych 
wieści. Z przejść 
podziemnych na sta-
cjach w Pruszkowie 
i Milanówku pasażero-
wie skorzystają 
pod koniec roku. 
Podobnie jak 
z tunelu w ciągu 
pruszkowskiej 
ulicy Działkowej...

R emont podmiejs-
kiej nitki to niemal 
niekończąca się hi-
storia. Pociągi co 

prawda jeżdżą, ale szlak na-
dal przypomina plac budo-
wy. Zamknięte są przejścia 
podziemne w Pruszkowie 

i Milanówku, podróżni mu-
szą korzystać z niezbyt wygod-
nych tymczasowych dojść na 
perony. Cierpią na tym także 
mieszkańcy, bo w obu przy-
padkach tunele stanowią także 
łącznik między jedną i drugą 
częścią miasta. Jeszcze do nie-
dawna ze strony PKP PLK pada-
ło zapewnienie, że to już tylko 
kwestia czasu, a wiosną uda się 
otworzyć wszystkie przejścia 
podziemne na odcinku od sta-
cji Warszawa Włochy-Grodzisk 
Mazowiecki. – Wymagamy od 
wykonawcy zakończenia ro-
bót we wszystkich przejściach 
podziemnych do końca marca 
– mówił nam na początku lu-
tego Karol Jakubowski z biu-
ra prasowego PLK.

Obietnica brzmiała stanow-
czo, choć żeby ją zweryfikować 
wystarczyło odwiedzić nie-
które stacje i na własne oczy 
zobaczyć, że jeszcze wiele bra-
kuje do zakończenia prac. Po-
wątpiewania w te zapewnienia 
nie kryli pasażerowie. I jak się 
okazuje, mieli rację. W Mila-
nówku i Pruszkowie przejścia 

podziemne mają być gotowe za 
prawie pół roku. – W przypadku 
przejść podziemnych w Prusz-
kowie i Milanówku roboty we-
wnątrz obiektów to również 
głównie roboty wykończenio-
we, między innymi układane 
są kable pod SDIP. Ze względu 

Przejścia w październiku, tunel pod koniec roku
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na zwiększone zakresy prze-
budowy tych obiektów, czyli 
rozbiórki i dobudowy zadaszeń 
klatek schodowych (ich stan 
był o wiele gorszy niż prze-
widywano, konieczne były 
ustalenia z konserwatorem za-
bytków) przejścia będą oddane 

do użytkowania do końca paź-
dziernika tego roku – informu-
je Karol Jakubowski.

Jak dodaje, wykonawca udo-
stępnił przejścia podziemne na 
przystankach Warszawa Wło-
chy, Warszawa Ursus, Piastów 
i Brwinów. – W większości tych 

obiektów obecnie wykonywa-
ne są ostatnie prace wykoń-
czeniowe, między innymi przy 
windach i systemie dynamicz-
nej informacji pasażerskiej. Do 
czasu zakończenia wszystkich 
prac w tunelach funkcjonować 
będą tymczasowe dojścia w po-
ziomie szyn – zaznacza przed-
stawiciel PKP PLK.

Prace wykończeniowe trwa-
ją także na nowym przystanku 
w Parzniewie i w tunelu w ciągu 
ulicy Działkowej w Pruszkowie. 
Na ten drugi obiekt mieszkań-
cy czekają z niecierpliwością nie 
mniejszą niż na koniec remon-
tu stacyjnego przejścia dla pie-
szych. I tu znów wieści nie są 
dobre. Tunel miał być gotowy 
w lipcu, ale wiadomo już, że tego 
terminu nie uda się dotrzymać. 
– Obecnie w tunelu drogowym 
w Pruszkowie wykonywana jest 
płyta denna obiektu oraz izolacja. 
Wykonawca szykuje się do robót 
drogowych oraz wykonania ukła-
du dróg lokalnych. Planowane 
oddanie do użytkowania obiektu 
to IV kwartał tego roku – wyjaś-
nia Jakubowski. EL
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Czterolatek wypadł  
z okna

Do zdarzenia doszło w sobotę, 6 kwietnia w Prusz-
kowie. Czteroletni chłopiec wypadł z okna na pierw-
szym piętrze. Pierwszą wiadomość na ten temat 
otrzymaliśmy od jednej z czytelniczek. – Czy wia-
domo coś odnośnie dziecka, które wypadło z okna 
na ul. Kraszewskiego w Pruszkowie? – dopytywała. 
Więcej informacji na ten temat uzyskaliśmy kontak-
tując się z pruszkowską policją. – Potwierdzam, że 

doszło do takiego zdarzenia. Czteroletni chłopiec wy-
padł z okna na pierwszym piętrze. Był pod opieką ojca. 
Przyczyny i okoliczności tego zdarzenia będą ustalane 
w trakcie śledztwa – powiedziała nam podkom. Karoli-
na Kańka, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Poli-
cji w Pruszkowie. Chłopiec został przetransportowany 
do szpitala. Według naszych ustaleń miał złamaną rękę 
i otarcia twarzy.  SD

PRUSZKÓW
12 kwietnia około 
godziny 8.00 w Prusz-
kowie doszło do pożaru 
pustostanu przy al. Woj-
ska Polskiego 6. Pożar 
wyglądał dość groźnie, 
jednak strażacy szybko 
opanowali sytuację.

O gień pojawił się 
w budynku naprze- 
ciwko sklepu Bie-
dronka przy al. Woj- 

ska Polskiego. Duże zadymie-
nie spowodowało, że pożar wi-
doczny był nie tylko z każdej 
części Pruszkowa, ale i okolicz-
nych miejscowości. Dym spowił 
całe centrum miasta. Niestety 
towarzyszył mu nieprzyjemny 
zapach spalenizny, który utrzy-
mywał się przez dłuższą chwilę.

Mimo że zdarzenie wyglądało 
groźnie, to strażacy dość szyb-
ko opanowali sytuację. – Na- 
tychmiast podjęliśmy inter-
wencję i udało się nam szyb-
ko opanować pożar. Na miejscu 
pracowało osiem zastępów 
straży pożarnej. Budynek zo-
stał bardzo zniszczony, zawa-
liła się konstrukcja dachu. Po 
stłumieniu źródła pożaru, roz-
poczęliśmy dogaszanie, które 
trwało kilka godzin. Niestety 

Pożar przy al. Wojska Polskiego,  
dym spowił centrum Pruszkowa

wraz z pożarem pojawił się 
nieprzyjemny zapach i dym, 
które rozniosły się po niemal 
całym mieście – poinformował 
nas st. kpt. Karol Kroć, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Pruszkowie.

Co ciekawe, to samo miejsce 
płonęło dzień wcześniej. Jednak 
pożar nie był tak wielkich roz-
miarów i udało się go bardzo 
szybko ugasić.  SD
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PIASTÓW 

Będzie ścieżka rowerowa 
przy Warszawskiej

Mapa piastowskich dróg rowerowych wzbogaci się 
o nowy odcinek. Władze Piastowa rozstrzygnęły prze-
targ na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. War-
szawskiej. Prace wykona firma Efekt, która zainkasuje 
niespełna 1,3 mln zł. Jak zatem będzie wyglądał prze-
bieg ścieżki, a dokładniej ciągu pieszo-rowerowego? 
Droga dla rowerów oraz sąsiadujący z nią chodnik 
powstanie na odcinku od ronda do ul. Matejki. Na 

odcinku od ronda do al. Krakowskiej ciąg będzie popro-
wadzony po południowej stronie ul. Warszawskiej. Na 
skrzyżowaniu Warszawskiej i Krakowskiej zostanie prze-
niesiony na północną stronę. Ciąg w kierunku ul. Matejki 
zostanie wybudowany w miejscu istniejącego już chodnika. 
Planowane jest również przeniesienie słupów sygnaliza-
cji świetlnej oraz przesadzenie 14 drzew. Termin zakoń-
czenia prac został wyznaczony na koniec sierpnia. AZ

Szkoła przyjazna uczniowi

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

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

Pruszków, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10
Sekretariat 9.00-14.00, tel.: 22 758 76 80; e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl   

Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 23  

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ
OD 1991 www.slo23.edu.pl 30% 

ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA

GRODZISK MAZ.
Plany związane z rozbu-
dową budynku gro-
dziskiego magistratu 
pojawiły się już kilka lat 
temu. Na jakim etapie 
są przygotowania?

O kazuje się, że inwe-
stycja nie trafiła do 
szuflady. Wręcz od-
wrotnie trwają za-

awansowane przygotowania do 
ogłoszenia przetargu. – Zanim 
ogłosimy postępowanie musi-
my zweryfikować dokumentację. 
Chodzi o to by w tracie budowy 
unikać konfliktów z wykonaw-
cą. Zależy nam na jak najwięk-
szym doprecyzowaniu zapisów 
i wymagań. W ciągu najbliższych 
tygodni ogłosimy przetarg na 
budowę ratusza – mówi nam 
Grzegorz Benedykciński, bur-
mistrz Grodziska Mazowieckiego.

Nowy budynek ratusza po-
wstanie obok Willi Niespo-

dzianka. Sama willa również 
będzie „zapleczem” urzędu. 
To właśnie tam mają odbywać 
się posiedzenia rady miasta. Ile 
kosztować będzie budowa ratu-
sza? – Oceniamy, że to koszt od 
15 do 18 mln zł. To nie jest wielki, 
przesadzony budynek. Trzeba 
pamiętać ze u nas w gminie nie 
pracuje wielu urzędników. My 
mimo wzrostu liczby mieszkań-
ców nie zwiększyliśmy bardzo 
stanu zatrudnienia – zaznacza 
burmistrz Grodziska.

Co stanie się z budynkiem, 
w którym dziś mieści się urząd? 
– Ten budynek będzie wyre-
montowany i tutaj znajdzie swo-
je miejsce opieka społeczna, 
straż miejska oraz archiwum. 
Dziś są one porozrzucane po 
różnych miejscach. Musimy 
tu tylko przeprowadzić drob-
ny remont i zainstalować windę 
– dodaje Benedykciński.

Władze Grodziska chcą by no-
wy ratusz był gotowy w drugim 
kwartale 2021 r. AZ

Co z rozbudową 
grodziskiego urzędu?

RASZYN
Zabytkowy budynek 
Austerii pięknieje z dnia 
na dzień. Prace związane 
z rewitalizacją obiektu 
są już na półmetku.

A usteria to jeden z naj-
bardziej charaktery-
stycznych obiektów 
w Raszynie. Zabytko-

wy budynek wybudowano w la-
tach 1784 -1790. Cały kompleks 
uzupełniają poczta, stajnia, wo-
zownia i dziedziniec, z którego 
rozciąga się widok na rezerwat 
Stawy Raszyńskie. Do rejestru za-
bytków wpisany jest jedynie bu-
dynek Austerii. Obiekt przez lata 
niszczał robiąc raczej antyrekla-
mę gminie. To jednak się zmienia.

Trwa renowacja zabytku, 
który jest oczkiem w głowie 
raszyńskich włodarzy. Prace mo-
dernizacyjne są już na półmetku. 
Na dachu pojawiła się już czer-
wona dachówka do wykończe-
nia pozostały elementy krawędzi 

dachu. Austeria ma już nową ele-
wację, jednak wciąż zasłaniają ją 
rusztowania i nie można jej po-
dziwiać w całej okazałości. Prace 
wewnątrz budynku również idą 
pełną parą. Na parterze i piętrze 
zamontowano już wszystkie in-
stalacje, na ścianach i sufitach 
pojawiają się nowe tynki, a na 
podłogi wylano cementowe po-
sadzki. Widok ze zdjęcia odszedł, 

wiec w niepamięć, a sama Au-
steria niebawem zacznie tęt-
nić życiem.

Austeria będzie służyć celom 
społeczno-kulturalnym. Wejdzie 
w skład zespołu rekreacyjnego, 
który stworzyć: pobliski rezer-
wat, ścieżka ekologiczna, zabyt-
kowy kościół i pałac w Falentach. 
Chodzi o to żeby był to spójny ele-
ment służący do wypoczynku. AZ

Odbudowa Austerii 
na półmetku
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Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski oraz Mazowiecki Teatar Muzyczny  
im. Jana Kiepury w Warszawie zapraszają Mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego

  na przedpremierowy pokaz przedstawienia  

„JAK SIĘ KOCHAMY W DOMU?” 
w reżyserii Izabelli Bukowskiej-Chądzyńskiej

Ten wyjątkowy spektakl słowno-muzyczny odbędzie się w piątek,  10 MAJA O GODZ. 19:00  
w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie przy ul. Bohaterów Warszawy 4.

LIDIA SADOWAMARTA KURZAKADRIAN BRZĄKAŁA MARCIN KWAŚNYROBERT KUDELSKI IZABELLA  
BUKOWSKA-CHĄDZYŃSKA

PRUSZKÓW

Zaczepiał dzieci,  
rodzice zareagowali

9 kwietnia jedna z internautek opublikowała wpis 
na Facebooku z informacją, że na ul. Jasnej w Prusz-
kowie mężczyzna zaczepia dzieci. – Na placu zabaw 
przy lodziarni chodzi mężczyzna i zaczepia dzieci. Po-
kazuje zdjęcia i całuje dziewczynki w usta. Wygląda 
na bezdomnego, brudny, w czapce i z dwoma rekla-
mówkami. Drodzy rodzice będący w pobliżu, rozglą-
dajcie się – brzmi fragment wypowiedzi z wpisu na 

facebookowej grupie „Pruszków – forum mieszkańców 
gminy”. Policja otrzymała zawiadomienie w tej sprawie. 
– Otrzymaliśmy zawiadomienie w sprawie mężczyzny, 
który miał zaczepiać dzieci w okolicy ul. Jasnej. Poli-
cjanci niezwłocznie udali się nam miejsce, jednak nie 
zastali opisywanej osoby. Będziemy monitorować ten 
rejon – mówi podkom. Karolina Kańka, rzecznik praso-
wy Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie.   SD

O G Ł O S E N I E

PRUSZKÓW
Mieszkańcy Pruszko-
wa od pewnego czasu 
mogą skorzystać  
z nowego miejsca do 
rekreacji – parku Anie-
lin Zachodni. Znajdują 
się tam specjalistyczne 
urządzenia do ćwiczeń 
dla seniorów, jakich 
próżno szukać nawet  
w dalszej okolicy.  
Kłopot w tym,  
że nikt o tym nie wie.

N iemalże wszędzie mo-
żemy przeczytać, że 
aktywność fizyczna 
oraz regularne ćwi-

czenia skutecznie redukują 
proces starzenia się. Badania 
naukowe dowodzą, że systema-
tyczna gimnastyka, najlepiej na 
świeżym powietrzu, skutecznie 
spowalnia zmiany narządowe 
np. w tkance kostnej. Ponadto 

w ostatnich latach sport stał się 
bardzo modny. Mamy coraz wię-
cej w okolicy trenerów, siłowni, 
klubów fitness itd. Gminy in-
stalują też urządzenia do ćwi-
czeń pod chmurką. Kłopot w tym, 
że nie wszystko nadaje się dla 
seniorów lub z drugiej strony, 
trening pod okiem doświadczo-
nej osoby może być kosztowny. 

Mało kto wie, ale w Pruszko-
wie są idealne urządzenia do 
ćwiczeń dla seniorów. Znajdują 
się one w nowo powstałym par-
ku Anielin Zachodni. Tylko ko-
rzystają z nich dzieci, albo... nikt. 
Przez większość czasu stoją pu-
ste. Często też słychać głosy za-
stanawiających się rodziców, do 
czego te urządzenia służą. Za-
wiodła promocja tego miejsca...

Takie strefy seniora, jak ta 
w Pruszkowie, obecne są np. 
w Finlandii. A to duże wyróż-
nienie. W tym chłodnym kraju 
przeprowadzono badania, które 
wykazały, że seniorzy po 18 tygo-
dniach ćwiczeń wykazywali się 
lepszą motoryką, poprawą rów-
nowagi i siły mięśni. Dodatkowo 
miejsca takich aktywności to nie 

tylko ruch, umożliwiają również 
integracje lokalnej społeczności, 
co również ma wpływ na utrzy-
manie dobrego stanu zdrowia. Bo 
zdrowie to nie tylko ciało. Waż-
ne jest również zdrowie ducha.

Jednak wiadomo, że seniorzy 
nie pójdą sami ćwiczyć. Tutaj 
potrzebny byłby choćby jeden 
instruktor, który wytłumaczy 

Urządzenia dla seniorów stoją puste
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jak wykonywać zadania. Można 
stwierdzić, że tam seniorzy wy-
konują i ćwiczenia i zadania, bo 
zadaniem urządzeń dla seniorów 
nie jest wyłącznie wysiłek fizycz-
ny. Światowa Organizacja Zdro-
wia poleca aby aktywność osób 
starszych miała charakter indy-
widualny i grupowy, a także róż-
norodny. Najważniejsze jest to, 

by ćwiczenia sprawiały radość 
i powodowały odprężenie, nie 
zmęczenie. Wystarczy tylko 30 
minut jednego dnia. 

Dzięki urządzeniom w Anieli-
nie Zachodnim seniorzy mogliby 
poprawić zakres ruchu w sta-
wach, zwiększyć siłę, napięcie 
mięśni i tułowia, a nawet popra-
wiliby równowagę. Na miejscu 

dostępne są pochylnie, specjalne 
schody, drabinki, falowane belki, 
ruchome tablice lub stoły z labi-
ryntem, stacjonarne ławki z ro-
werkiem i wiele więcej. Wszystko 
to zamontowane nad bezpieczną 
i miękką nawierzchnią.

Szkoda, że tak świetne miejsce 
marnuje się, albo jest niewykorzy-
stywane zgodnie z celem...  SD
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Spokojna jesień życia
Seniorzy często muszą 
zmagać się z różnymi pro-
blemami – przede wszystkim 
zdrowotnymi. Bywa że sami 
nie dają już sobie rady, zaś 
pomoc z ośrodka pomocy 
społecznej jest niewystarcza-
jąca. Korzystne jest 
wtedy przeniesienie się do 
domu pomocy społecznej. 
O tym jak wygląda pobyt 
w takiej placówce mówi 
Teresa Ciszewska, dyrektor 
Domu Pomocy Społecznej 
w Izdebnie Kościelnym.

W jakiej formie zapewnia się opie-
kę mieszkańcom?
Mieszkańcy mają zapewnioną całodobową 
opiekę z wyżywieniem. Zarówno placów-
ka w Izdebnie Kościelnym jak i filia w Gro-
dzisku Mazowieckim spełniają wszystkie 
standardy wymagane dla tego typu placó-
wek. Dwa razy w tygodniu przychodzi re-
habilitant, który prowadzi indywidualne 
ćwiczenia. Jest także terapia zajęciowa. 
Mieszkańcy mają zapewnione regularne 
wizyty internisty, w razie potrzeby udaje-
my się do specjalistów i na badania. Trze-
ba jednak pamiętać, że równie ważna, co 
kondycja fizyczna, jest kondycja umysło-
wa. Nawet jeśli niektóre mieszkanki nie 
mogą czynnie uczestniczyć w terapii zaję-
ciowej i np. malować, chętnie przychodzą 
i rozmawiają, chcą uczestniczyć w życiu 
placówki. Organizujemy głośne czytanie, 
spotkanie przy kawie i herbacie, ale także 
mieszkańcy biorą udział w różnych im-
prezach jak spotkania bożonarodzenio-
we i wielkanocne, dzień kobiet, dzień 

matki, ostatki, w Izdebnie często odwie-
dzają nas uczniowie z pobliskiej szkoły, 
a także harcerze.

Czy w tej chwili placówka posiada wol-
ne miejsca?
W tej chwili Dom Pomocy Społecznej 
ma cztery wolne miejsca. Ludzie są za-
interesowani, dzwonią i deklarują chęć 
zamieszkania w naszym Domu. Do pla-
cówki kieruje jednak gmina, wniosek 
jest rozpatrywany w ośrodku pomocy 
społecznej. Dlatego też często zawia-
damiamy ośrodki z różnych miejsco-
wości, że mamy wolne miejsca. Tym 
sposobem jedna z mieszkanek pocho-
dzi z Bydgoszczy, a druga z Krakowa.

Jakie plany na najbliższą przyszłość
ma placówka?
Chcielibyśmy kupić samochód do-
stosowany do przewozu osób niepeł-
nosprawnych. Obecnie rozpatrywany 
jest wniosek na dotację na ten cel przez 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Taki samochód bar-
dzo ułatwiłby nam przemieszczanie się, po-
nieważ coraz więcej naszych mieszkańców 
porusza się na wózkach, a z samochodu ko-
rzystamy właściwie codziennie.

Mamy nadzieję zrealizować niedługo 
projekt socjalny polegający na włącze-
niu dzieci i młodzieży z domu dziecka 
w Grodzisku Mazowieckim w przygo-
towanie czegoś na rzecz mieszkańców 
naszego domu, być może będzie to jakiś 
program artystyczny połączony  z poczę-
stunkiem na świeżym powietrzu. Niewąt-
pliwie będzie to ciekawe doświadczenie 
dla obydwu stron.

Jak widać Dom Pomocy Społecznej nie 
jest tylko miejscem do zbierania senio-
rów, to miejsce w którym zapewniamy 
godne warunki, dobrą opiekę i różno-
rodne atrakcje z uwzględnieniem moż-
liwości i kondycji naszych mieszkańców.

Starostwo Powiatu Grodziskiego
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BRWINÓW

Plantacja marihuany w… 
piwnicy

Zaczęło się od zatrzymania do kontroli drogowej, 
skończyło na przeszukaniu domu. – Funkcjonariu-
sze zauważyli pojazd, którym miał poruszać się męż-
czyzna uprawiający marihuanę i zatrzymali go do 
kontroli. Po przedstawieniu się wezwali go, aby do-
browolnie wydał rzeczy, których posiadanie jest za-
bronione prawem. Nerwowe zachowanie 31-latka, 
podczas kontroli, znalazło wytłumaczenie podczas 

przeszukania domu – informuje podkom. Karolina 
Kańka, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszkowie. W piwnicy policjanci znaleźli specjalny 
namiot wyposażony w lampę i filtr oraz kilkanaście do-
niczek z krzakami marihuany w różnych fazach wzrostu. 
– Dodatkowo ujawnili dwa słoiki z suszem roślinnym, 
który po wstępnym badaniu testerem okazał się być 
marihuaną. Mężczyźnie grożą trzy lata więzienia. EL

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

GRODZISK MAZ.
Centrum Aktywizacji 
i Integracji Społecznej 
nazywane również 
„Małym Kopernikiem” 
do tej pory nie miało 
szczęścia. Przetargi 
na realizację inwestycji 
zakończyły się fiaskiem, 
a samo zadanie trafiło do 
szuflady. Przyszła jednak 
pora na odkurzenie do-
kumentów i projektów 
i powrót do pomysłu.

M ały Kopernik ma 
powstać przy ul. 
Sportowej. Znaj-
dzie się w nim sala 

widowiskowo-sportowa, skate-
park, ścianka wspinaczkowa oraz 
wieża z obserwatorium astrono-
micznym. Inwestycja miała być 
zrealizowana wcześniej, jednak 

konieczne było „ustąpienie miej-
sca” Mediatece.

Dwa lata temu władze Gro-
dziska Mazowieckiego zapowie-
działy, że z budową hali muszą 
poczekać, aż uspokoi się sytu-
acja na rynku budowlanym. Te-
raz przyszła pora, by powrócić 

do planów budowy. – Pracujemy 
nad tą inwestycją i nie wycofuje-
my się z niej. Chcemy przepro-
wadzić jeszcze dialog techniczny, 
by znaleźć oszczędności i spraw-
dzić czy nie da się poprawić roz-
wiązań stworzonych kilka lat 
temu przez projektantów. Cho-
dzi o możliwość wprowadzenia 
zmian elementów konstrukcyj-
nych np. przestawienie trybu-
ny w inne miejsce. Ewentualne 
zmiany nie wpłyną ani na bry-
łę budynku, ani na jego funkcje. 
Przetarg na budowę hali chcemy 
ogłosić w drugiej połowie tego 
roku – podkreśla Grzegorz Be-
nedykcińki, burmistrz Grodzi-
ska Mazowieckiego.

Inwestycja ma zostać zrealizo-
wana w ciągu około 2,5 roku. Fi-
nał prac planowany jest na 2021 r.

Władze Grodziska nie wyklu-
czają również dodania nowych 
funkcji. Chodzi tu o możliwość 
dobudowy krytego toru wrotkar-
skiego, który zimą zamieniałby 
się w lodowisko. Ta kwestia jest 
jeszcze w fazie koncepcji. AZ

Przetarg na „Małego Kopernika” 
jeszcze w tym roku
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DJ Gromee we wrześniu 
wystąpi w Pruszkowie

KONCERT
DJ Gromee to kolejna, 
po Antku Smykiewiczu, 
zespole Varius Manx 
i zespole Tulia, gwiazda 
sceny muzycznej, która 
wystąpi w Pruszkowie. 
Muzyka zobaczymy 
już 7 września.

K alendarz imprez ple-
nerowych w Prusz-
kowie nadal owiany 
jest tajemnicą. Nam 

udało się ustalić kto wystąpi 
na zbliżających się wielkimi 
krokami Dniach Pruszkowa. 

Gwiazdą tegorocznej prusz-
kowskiej imprezy będzie m.in. 
zespół Varius Manx z Kasią 
Stankiewicz. Prawdopodobnie 
kolejną artystka, która wystą-
pi to Kasia Kowalska. Nie za-
braknie Antka Smykiewicza 
i zespołu Tulia. Ale, my wiemy 
już kto będzie kolejną gwiaz-
dą imprezy zaplanowanej na 
7 września.

Andrzej Gromala polski DJ, 
remikser i producent muzycz-
ny znany lepiej pod pseudo-
nimem DJ Gromee. Muzyk na 
rynku fonograficznym poja-
wił się w 2011 r. wraz z pre-
mierą utworu „Open Up Your 
Heart”. W 2015 wydał singiel 
„Follow You”, który znalazł 

się wśród 100 najchętniej 
granych w radiu utworów 
w Europie, emitowany był 
w rozgłośniach radiowych 
m.in. w: Danii, Szwecji, Ho-
landii, Czechach, Niemczech 
i Rosji. W 2016 zaprezentował 
singiel „Fearless”, w którym 
gościnnie zaśpiewała szwedz-
ka wokalistka May-Britt Schef-
fer. Jesienią tego samego roku 
wydał również singiel „Spirit”, 
który dotarł do 1. miejsca list 
przebojów w Polsce.

Już 7 września w Pruszko-
wie będziemy mogli usłyszeć 
wszystkie utwory, które opi-
saliśmy powyżej. O szczegó-
łach imprezy będziemy jesz-
cze informować. AZ

 F
A

C
EB

O
O

K 
D

J 
G

RO
M

EE
 



W I A D O M O Ś C I 13
P i ą t e k ,  1 9  K W I E T N I A  2 0 1 9

O G Ł O S Z E N I E

Raszyn, dnia 9 kwietnia 2019 r.

OGŁOSZENIE    
Wójta Gminy Raszyn

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 
•  części terenów położonych we wsi Janki w Gminie Raszyn – rejon po zachodniej stronie ul. Mszczonowskiej  
•  części terenów położonych we wsi Podolszyn Nowy w Gminie Raszyn – rejon ul. Figowej  
•  części terenów położonych we wsi Falenty Nowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Modrzewiowej  

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Raszyn 

1. uchwały Nr VII/48/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części terenów położonych we wsi Janki w Gminie Raszyn – rejon po zachodniej stronie ul. Mszczo-
nowskiej, obejmującego obszar planu w obrębie Janki, którego granice wyznaczają:
1)  od północy - północna granica administracyjna obrębu Janki, dalej północne granice działek nr ew.: 108/3 i 107, a następnie  

w kierunku północnym zachodnie granice działek nr ew. 357 i 106/12;
2)  od wschodu - środkowy pas dzielący ul. Mszczonowską;
3)  od południa - południowa granica administracyjna obrębu Janki;
4)  od zachodu - zachodnia granica administracyjna obrębu Janki.

2.  uchwały Nr VII/49/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagos- 
podarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Podolszyn Nowy w Gminie Raszyn – rejon ul. Figowej,  
obejmującego obszar planu w obrębie Podolszyn Nowy, którego granice wyznaczają:
1)  od północy – północna granica działki nr ew. 136;
2)  od wschodu  – wschodnia granica działki nr ew. 136;
3)  od południa – południowa granica działki nr ew. 136;
4)  od zachodu – zachodnia granica działki nr ew. 136.

3. uchwały Nr VII/50/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty Nowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Modrzewiowej, obejmu-
jącego obszar planu w obrębie Falenty Nowe, którego granice wyznaczają:
1) od północy – północna granica działki nr ew. 3/11;
2) od wschodu  – wschodnie granice działek nr ew.: 3/11 i 3/13;
3)  od południa – południowe granice działek nr ew.: 3/13 i 3/17;
4)  od zachodu – zachodnia granica działki nr ew. 3/17, zachodnia i północna granica działki nr ew. 3/16, a następnie zachodnie 

granice działek nr ew.: 3/13 i 3/11.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Raszyn,  
05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a w terminie do dnia 24 maja 2019 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wniosko-
dawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Raszyn.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust.1 pkt 1 i 2, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania  
na środowisko, obejmujących sporządzenie prognoz oddziaływania na środowisko dla potrzeb ww. miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego. 
Stosownie do art. 54 ust. 2 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, w strategicz-
nej ocenie oddziaływania na środowisko.
Z dokumentacjami spraw można zapoznać się w pok. 217, w godzinach pracy Urzędu. 

Stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 3 i 4 i art. 40 ww. ustawy zainteresowani w terminie do dnia 24 maja 2019 r.  mogą składać wnioski. Wnioski 
na piśmie należy składać do Wójta Gminy Raszyn w kancelarii Urzędu Gminy Raszyn lub pocztą na adres: 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a; 
ustnie do protokołu w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego w pok. nr 219 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
(bez konieczności opatrywania podpisem elektronicznym) na adres: urbanistyka@raszyn.pl. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko 
lub nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Zgodnie z art. 41 powyższej ustawy 
wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Wójt Gminy Raszyn. 
   Z up. Wójta Gminy

Zastępca Wójta  
mgr Michał Kucharski

Kobecka i Świderski ze złotym 
medalem Pucharu Świata

triumfatorami okazała się para 
Marta Kobecka, Jarosław Świder-
ski. Polska zdobyła łącznie 1438 
punktów wyprzedzając Brytyj-
czyków i Niemców odpowiednio 
o dziewięć i trzynaście punktów. 

PIĘCIOBÓJ
Za nami II edycja Pucha-
ru Świata w Pięcioboju 
Nowoczesnym. Dosko-
nały wynik na zawodach 
rozgrywanych w Sofii 
zaliczyła Marta Kobecka, 
która wraz z Jarosławem 
Świderskim zdobyła  
złoty medal.

P uchar w Sofii trwał 
od 10 do 14 kwietnia. 
Polskę reprezento-
wała grupa sześciu 

zawodników. Z czego czwórka 
pomyślnie przeszła kwalifika-
cje w startach indywidualnych. 
Niestety konkurencje finałowe 
nie przebiegły po myśli naszych 
zawodników. Odbiło się to rów-
nież na wynikach.

Na pocieszenie polska ekipa 
może być dumna ze złota w ry-
walizacji sztafetowej MIX. Tu 

– Jestem bardzo zaskoczona, że 
wygrałam złoto. Mieszane szta-
fety to wspaniałe wydarzenie 
i czuję się dobrze w tego rodza-
ju zawodach – zaznaczyła po za-
wodach Kobecka.  AZ
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MICHAŁOWICE
Budowa wielkiego kom-
pleksu Polskie Agencji 
Żeglugi Państwowej  
w Regułach budzi wiel-
kie emocje. We wtorek, 
9 kwietnia odbyło się 
spotkanie informacyjne 
w tej sprawie. Padło 
wiele ważnych pytań, 
ale czy odpowiedzi były 
satysfakcjonujące?

S potkanie rozpoczę-
ło się od przemówień 
i przedstawienia pre-
zentacji przez przed-

stawicieli PAŻP-u. Na wstępie 
przekazano informacje ogól-
ne, które dostępne były już 
wcześniej na portalu WPR24.pl. 
Krótko tylko przypomnijmy, 
że nowa siedziba PAŻP bę-
dzie małym miasteczkiem 
z budynkami biurowymi, ope-
racyjnymi, przychodnią, re-
stauracją, własnymi terenami 
rekreacyjnymi, garażami pod-
ziemnymi oraz parkingami 
(łącznie ponad 1 tys. miejsc 
na pojazdy). Sprawdź infor-
macje znajdujące się tutaj. 

Warto tutaj dodać, że 
w skład całej inwestycji wcho-
dzi również budowa masztów 
radiokomunikacyjnych. W po-
równaniu do kompleksu bu-
dynków, to jakby dwa oddzielne 
zadania. Budowa masztów ma 
rozpocząć się jeszcze w tym ro-
ku. Jak twierdzą przedstawi-
ciele PAŻP, przeprowadzenie 
tego zadania to kwestia kil-
ku miesięcy.

Najciekawszą i najbardziej 
merytoryczną częścią spo-
tkania był moment, w którym 
mieszkańcy mogli zadawać 
pytania. Zebrani byli nie- 

zwykle aktywni i mieli wiele 
wątpliwości dotyczących bu-
dowy tak wielkiego obiektu 
w Regułach. Zainteresowa-
ni byli nie tylko mieszkańcy 
gminy Michałowice, ale także 
Pruszkowa – zwłaszcza sąsied-
niej dzielnicy Malichy.

Pierwsze wątpliwości, któ-
re wyrazili zebrani mieszkań-
cy, dotyczyły wpływu masztów 
radiokomunikacyjnych na zdro-
wie. – Maszty służą do komu-
nikacji kontrolerów ruchu 
lotniczego z pilotami statków 
powietrznych. Takich obiek-
tów mamy na terenie kraju 
kilkadziesiąt – mówił podczas 
spotkania Tomasz Cyga, spe-
cjalista ds. radiokomunikacji 
PAŻP. – pracujemy na często-
tliwościach, które są przezna-
czone dla komunikacji lotniczej 
tj. pasmo UHF i VHF. Nie są to 
częstotliwości, które mogą w ja-
kikolwiek sposób wpływać na  
zdrowie – wyjaśniał.

Kolejna kwestia, która wzbu-
dziła najwięcej emocji podczas 
spotkania dotyczyła rozwiązań 
infrastrukturalnych, czyli do-
jazdu do wielkiego kampusu. 
Pojawiły się obawy, że po bu-
dowie tak wielkiego obiektu  
al. Powstańców Warszawy zo-
stanie sparaliżowana w godzi-
nach szczytu. Przypomnijmy, 
że PAŻP chce wybudować par-
kingi na ponad 1 tys. pojazdów. 

– Prace nad rozwiązaniami 
powiązania naszej infrastruk-
tury z terenem przyległym roz-
poczną się w niedługim czasie. 
My z gminą i powiatem będzie-
my opracowywać te rozwiąza-
nia i na bieżąco państwa o tym 
informować. Gdy będziemy 
dysponować analizami ruchu, 
zaproponujemy pewne roz-
wiązania, i zastanowimy się, 
które rozwiązania drogowe 
wybrać i zaproponować – po-
wiedział Mariusz Zieliński, kie-
rownik programu.

W czasie spotkania przed-
stawiciele PAŻP wyjaśnili, że 
w podlegają określonym regu-
łom, które pozwalają na kon-
kretne inwestycje. Agencja 
posiada też określony budżet. 
Jak wyjaśnili w ich kompe-
tencji nie mieści się budowa 
tunelu, mostów lub różnych  
modeli drogowych.

Szansą na wprowadzenie 
odpowiednich rozwiązań 
komunikacyjnych jest apel 
do ministra infrastruktury.  
– W budżecie tej inwestycji 
nie ma budowy drogi. Umó-
wiliśmy się, że wspólnie 
z przedstawicielami PAŻP-u 
pójdziemy do ministra in-
frastruktury, przedstawimy 
mu sytuację Reguł. Będzie-
my zabiegać o to, aby ul. Gra-
niczną przebiegła tunelem 
pod torami WKD – zaznaczy-
ła Małgorzata Pachecka, wójt 
gminy Michałowice.

Jako argument przeciw dro-
gowemu paraliżowi przed-
stawiono dojazd do PAŻP-u 
przy pomocy Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej. – Wierzę, 
że znacząca część pracowni-
ków będzie chciała przerzu-
cić się na transport WKD, bo 
tutaj jest rewelacyjny dojazd 
– powiedział Janusz Janiszew-
ski, prezes PAŻP.

Stwierdzono też, że pracow-
nicy PAŻP-u nie będą prze-
mieszczać się do pracy i wracać 
w godzinach głównych potoków 
komunikacyjnych, czyli w przed 
szczytowym okresie. Pracow-
nicy będą rozpoczynać pracę 
o 7.30, a kończyć 15.30. Stwier-
dzenie to spotkało się z dużym 
sprzeciwem i brakiem zgody ze 
strony mieszkańców. 

Analiza ruchu drogowego 
dopiero powstanie. Jej przy-
gotowanie zajmie około roku. 
Podczas spotkania zapowie-
dziano, że w przyszłości odbę-
dą się kolejne konsultacje.  SD

Mieszańcy negatywnie  
o budowie siedziby PAŻP-u

 W
IZ

U
A

LI
ZA

C
JA

 
 

SPOTKANIE

Katyń oczyma  
świadków

Wiosną 1940 roku sowiecka policja polityczna 
– NKWD ZSRR – wymordowała blisko 22 tys. osób: 
polskich jeńców wojennych w Katyniu, Charkowie  
i Kalininie (Twerze) oraz więźniów (wojskowych i cy-
wilów) w różnych miejscach sowieckich republik ukra-
ińskiej i białoruskiej. Masowe groby zostały odkryte 
w 1941 roku. W 79. rocznicę Zbrodni Katyńskiej Mu-
zeum Dulag 121 zaprasza na spotkanie z Henrykiem 

Troszczyńskim – jednym z ostatnich żyjących świadków 
odkrycia zbiorowych mogił w katyńskich lasach. Pod-
czas spotkania odbędzie się projekcja filmu „Czaszka 
z Katynia”, który ukazuje zaskakującą historię czaszki 
znalezionej przez profesora Tramsena i przemyconej 
w 1943 r. do Kopenhagi. Również podczas tego spotka-
nia odbędzie się prelekcja dr. Dariusza Gałaszewskiego. 
Spotkanie odbędzie się 27 kwietnia o godzinie 15.00.  AZ
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GRODZISK MAZ.

Święto kolorów  
w Grodzisku Mazowieckim

„Wiec choć pomaluj mój świat, na żółto i na 
niebiesko. Niech na niebie stanie tęcza malo-
wana twoją kredką.” – to słowa piosenki zespo-
łu Dwa Plus Jeden. Już 22 czerwca w Grodzisku 
będzie można co prawda nie pomalować, a ob-
sypać kolorami cały świat. Wszystko za sprawą 
Święta kolorów! Impreza odbędzie się na Sta-
wach Walczewskiego. Start zaplanowano na godz. 

15.00. Nie zabraknie kolorowo-pozytywnej atmosfery  
i dobrej muzyki. Wśród atrakcji zaplanowano kolo-
rowe proszki Holi, kolorowe balony z helem, kolo-
rową watę cukrową i kolorowe lody! – Color Fest 
Party – to największa impreza muzyczna, na którą 
zaproszeni mogą czuć się wszyscy: dzieci, młodzież, 
dorośli, całe rodziny z dziećmi, uczniowie i studen-
ci – zachęcają organizatorzy.  AZ

R E K L A M A

O G Ł O S Z E N I A

Konrad walczy o zdrowie. 
Możemy pomóc!

świat zamienił się w rollercoaster. 
Diagnoza kolejnego lekarza: „gle-
jak IV stopnia” nie pozostawiała 
złudzeń. „10 miesięcy” huczało 
mi w głowie – opowiada Konrad.

35-latek walczy nie tylko dla 
siebie, ale też dla żony i swoich 
dzieci – Sandry i Wiktora.

Mieszkaniec Nowej Wsi jest pod 
opieką lekarzy, ale kolejne opera-
cje i rehabilitacja są kosztowne... 
Na internetowym portalu „Zrzut-
ka.pl” dostępna jest zbiórka na ten 
cel: www.zrzutka.pl/walczymy-
o-szanse-na-zycie-operacja-i-
leczenie-meza-guz-mozgu.  EL

REGION
To jedna z tych historii, 
które łapią za serce  
i gardło. Nic nie zwiasto-
wało tak dramatycznego 
scenariusza. Z dnia na 
dzień okazało się,  
że 35-letni Konrad  
z Nowej Wsi musi  
zmierzyć się  
z ciężką chorobą...

W ieść o guzie mó-
zgu spadła jak 
grom z jasne-
go nieba. Jeszcze 

w lutym na facebookowym pro-
filu Konrada można było oglą-
dać zdjęcia z rodzinnego wyjazdu 
w góry. Zdrowy uśmiechnięty 
facet, który spędza ferie z uko-
chanymi dziećmi i żoną. Wszyst-
ko zmieniło się chwilę później. 

– Wizyta u neurologa, rezonans 
i enigmatyczne: „Jest coś w gło-
wie”, sprawiły, że nasz stabilny 

Przedpremierowy pokaz  
„Jak się kochamy w domu?”

SPEKTAKL
Teatr w Pruszkowie? 
Oczywiście! Już 10 maja 
o godz. 19.00 w CKiS  
w Pruszkowie będziemy 
mogli zobaczyć przed-
premierowy pokaz 
sztuki „Jak się  
kochamy w domu?”.

J edna kamienica i trzy histo-
rie o samotności i potrze-
bie bliskości. Kamienica to 
metafora związku, każde jej 

piętro to inny etap. Na parterze 
w kawiarni dwoje nieznajomych 
zasiada do tego samego stolika. 
Na drugim piętrze niewinne zda-
rzenie prowadzi do sprzeczki, 
która przeradza się w kryzys. Na 
trzecim piętrze w trakcie impre-
zy urodzinowej odżywają uczu-
cia rozwodników.  

Na scenie zobaczymy aktorów 
z Mazowiecki Teatru Muzycz- 
nego im. Jana Kiepury. Przed 
publicznością wystąpią: Izabella 

GRODZISK MAZ.
W tym roku mija 15 lat 
od momentu wejścia 
Polski do Unii Europej-
skiej. Dzięki środkom  
z europejskiego bu-
dżetu wiele zmieniło się 
również w Grodzisku 
Mazowieckim i okolicach.

O wstąpieniu do Unii Eu-
ropejskiej pozytywnie 
wypowiada się mar-
szałek Mazowsza. – 

Nasze członkostwo w UE to nie 
tylko kwestie finansowe, ale też 
współuczestnictwo w tworzeniu 
nowego prawa dla tej części Eu-
ropy. Jednak to, co jest najbardziej 
widoczne dla mieszkańców, to 
efekty uzyskanego wsparcia z UE. 
Mazowsze świetnie wykorzystało 
tych 15 lat, jest silnym konkuren-
cyjnym regionem. Najsprawniej 
o środki unijne zabiegali samo-
rządowcy, co wyraźnie widać 
w Grodzisku Mazowieckim – pod-
kreśla marszałek Adam Struzik.

W ciągu tych 15 lat członko-
stwa naszego kraju w UE Gro-
dzisk Maz. i cały powiat grodziski 
przeszedł ogromne zmiany. Jak 
podkreślają władze Mazowsza, 
ich efektem są nowe i zmoder-
nizowane drogi, wyremonto-
wane i wyposażone placówki 
zdrowotne i kulturalne, a także 
nowoczesne obiekty sportowe 

i place zabaw. W sumie do sa-
mego powiatu grodziskiego tra-
fiło już ponad 344,7 mln zł z UE. 

– Samorządowcy i przedsię-
biorcy z powiatu grodziskiego 
bardzo aktywnie ubiegają się 
o środki unijne. Widać też, że 
z każdą kolejną perspektywą 
coraz lepiej sobie radzą. Z re-
gionalnego programu, który 
był na lata 2007-2013 do powia-
tu grodziskiego trafiło prawie  
158 mln zł. Z obecnego RPO WM 
2014-2020 – choć on nadal trwa  
– już pozyskano 159,7 mln zł. To 
nie są tylko jakieś abstrakcyjne 
liczby. Te kwoty przekładają się 
przede wszystkim na rozwój  
tego terenu – zaznacza Bożena 
Żelazowska, radna wojewódz-
twa mazowieckiego.

Największe dofinansowanie 
uzyskały działania z zakresu 

przejścia na gospodarkę nisko-
emisyjną, zwiększania jakości 
życia oraz gospodarki przy-
jaznej środowisku – podpisa-
no umowy na 12 inwestycji, dla 
których łączna kwota wspar-
cia to 59,6 mln zł. Wśród nich 
są m.in. projekty realizowane 
wspólnie z innymi samorządami  
– np. budowa sieci tras rowe-
rowych w ramach ZIT, budowa 
parkingów „Parkuj i Jedź” w Gro-
dzisku Mazowieckim.

Ważnym projektem, z które-
go skorzystają mieszkańcy Gro-
dziska i okolic, jest rozbudowa 
drogi wojewódzkiej nr 579 (któ-
ra otrzymała 48 mln zł z UE).

W poprzedniej perspektywie 
w Grodzisku Mazowieckim na 
rewitalizację centrum miasta 
uzyskano z UE dotację ponad 
15 mln zł. Zmiany dotyczą też 

Przez 15 lat do powiatu grodziskiego 
trafiły 344 mln zł z UE
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terenów zielonych, w tym sta-
wów Walczewskiego.

W ramach RPO 2007-2013 do 
powiatu grodziskiego trafiło po-
nad 157,9 mln zł. Zrealizowanych 
zostało ponad 70 projektów. 
Wśród największych inwesty-
cji można wymienić: rewitaliza-
cję wielofunkcyjnych obszarów 
centrum Grodziska Mazowiec-
kiego, kompleksowe uzbrojenie 
obszarów inwestycyjnych gminy 
Grodzisk Mazowiecki w tym te-
renu przeznaczonego pod utwo-
rzenie Interdyscyplinarnego 
Centrum Innowacji dla rozwoju 
innowacyjności i przedsiębior-
czości na Mazowszu – ponad  
11,9 mln zł, zwiększenie dostęp-
ności i jakości usług medycznych 
świadczonych w Samodzielnym 
Publicznym Specjalistycznym 
Szpitalu Zachodnim im. Jana 
Pawła II w Grodzisku Mazo-
wieckim poprzez zakup specja-
listycznego sprzętu medycznego 
wraz z niezbędnym wyposaże-
niem – ponad 9,7 mln zł.

W latach 2004-2006 w powie-
cie grodziskim zrealizowanych 
zostało 9 projektów. Kwota unij-
nego wsparcia wyniosła ponad 16 
mln zł. Wśród największych in-
westycji są: budowa wielofunk-
cyjnego budynku dla potrzeb 
kultury w Grodzisku Mazowiec-
kim – ponad 9,1 mln zł oraz re-
witalizacja i adaptacja Pałacyku 
w Podkowie Leśnej na Centrum 
Kultury i Inicjatyw Obywatel-
skich – ponad 1,8 mln zł.  SD
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Wszystkim naszym Podróżnym  
życzymy  

rodzinnych, radosnych  
Świąt Wielkanocnych, 

pełnych wiary, nadziei i miłości 
oraz serdecznych spotkań w gronie 

rodziny i przyjaciół 
 
 
 
 

Zarząd i Pracownicy 
Warszawskiej Kolei Dojazdowej 

sp. z o.o. 

 
 

 

Bukowska-Chądzyńska, Marta Ku-
rzak, Lidia Sadowa, Adrian Brzą- 
kała, Robert Kudelski oraz Mar- 
cin Kwaśny. 

Na spektakl zaprasza Krzysz-
tof Rymuza, starosta pruszkowski. 
Współorganizatorem jest Centrum 
Kultury i Sportu w Pruszkowie. 

Komunikat od organizatorów: 
Wstęp na spektakl jest wolny, lecz 
jeśli chcą Państwo zapewnić sobie 
gwarantowane wejście na wyda-
rzenie, to zachęcamy do odebrania 
wejściówek, które będą dostęp-
ne od poniedziałku, 29 kwietnia 
od godz. 13:00 w siedzibie Staro-
stwa Powiatowego w Pruszkowie 
przy ul. Drzymały 30, pok. nr 403 
(piętro IV, wejście C). Uwaga! Pra-
gniemy podkreślić, że nie wydaje-
my wejściówek przed podaną datą 
i godziną oraz nie prowadzimy re-
zerwacji telefonicznych. Osoby, 
które przybędą na wydarzenie bez 
wejściówek, zostaną wpuszczone 
na salę widowiskową tylko w przy-
padku dostępnych wolnych miejsc, 
dopiero po zajęciu ich przez oso-
by posiadające wejściówki. Licz-
ba miejsc jest ograniczona.  AZ
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B udynek Ochotniczej 
S t r a ż y Po ż a r n e j 
w Brwinowie bie-
rze udział w kon-

kursie „Modernizacja roku” 
w kategorii „elewacje i ter-
morenowacje”. Trwa już gło-
sowanie internautów – każdy 
głos się liczy!

Na stronie internetowej 
www.bit.ly/OSP_glosowanie 
można codziennie oddać jeden 

głos. Głosowanie internautów 
trwa do 21 maja 2019 r.

– Na tle innych zgłoszonych 
przykładów modernizacji z całej 
Polski, nasz budynek wyróżnia 
się dodatkowym efektem wi-
zualnym. Odnowioną elewację 
ozdobił mural będący prze-
strzennym obrazem wnętrza 
budynku. Widać na nim stra-
żaków, którzy przygotowują 
się do akcji. W pierwszej chwili 

wydaje się, że spoglądamy przez 
przeszkloną ścianę do wnętrza 
budynku – opisuje burmistrz 
Arkadiusz Kosiński.

Projekt muralu został wy-
brany spośród 15 prac, które 
wpłynęły na konkurs ogłoszony 
przez gminę Brwinów. Komi-
sja konkursowa, w skład któ-
rej weszli m.in. wykładowcy 
warszawskiej ASP oraz przed-
stawiciele brwinowskiej OSP, 

jednogłośnie wskazała pra-
cę pracowni Piotra Topczyłko.

Budynek OSP w Brwinowie 
przy ul. Pszczelińskiej został 
wyremontowany w drugiej poło-
wie 2018 roku. Wykonano szereg 
prac polegających m.in. na ter-
momodernizacji zgodnie z zale-
ceniem audytu energetycznego, 
wykonaniu nowej elewacji, ob-
róbek blacharskich, parapetów 

okiennych, pokryciu dachu wie-
życzki, wymianie części stolarki 
okiennej na nową o parametrach 
spełniających wymagania obo-
wiązujących przepisów ochro-
ny cieplnej budynków, ochronie 
części podziemnej przed wil-
gocią, usprawnieniu wentyla-
cji piwnic przez udrożnienie 
kanałów wentylacji grawita-
cyjnej oraz wykonaniu nowych 

nawiewów, naprawie pęknięć 
ścian elewacyjnych metodą 
wklejanych prętów oraz iniekcją 
rys pod ciśnieniem mineralnym 
materiałem oraz wykonaniu 
oświetlenia zewnętrznego. 

Koszt prac wyniósł 621 150 zł, 
z czego 23 742 zł dotacji na re-
mont stolarki okiennej przy-
znał samorząd województwa 
mazowieckiego. (PR)

OSP Brwinów w konkursie

Zielony Rekord Grodziska
Biuletyn przygotowany i redagowany przez Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim ul. Kościuszki 31A, T. 22 755 55 34
www.grodzisk.pl

26kwietnia 2019 r. bijemy re-
kord! Chcemy jednego dnia 
posadzić jak największą 

liczbę roślin. Grodzisk Mazowiecki 
włączył się w inicjatywę Zielony Rekord 
Polski organizowaną przez Fundację 
Rozwój-Dotlenieni.org przy wsparciu 
Samorządu Województwa Mazowiec-
kiego. Celem akcji jest zazielenie-
nie najbliższego otoczenia, poprawa 
jakości powietrza oraz zwiększenie 
świadomości społeczeństwa w za-
kresie ochrony i dbałości o środowi-
sko. Przygotowaliśmy 4950 sadzonek: 
drzew, krzewów, bylin i innych roślin. 
Chcemy, by w akcji wzięło udział, jak 
najwięcej osób. Nie tylko dzieci, które 
w tym dniu będą zazieleniać otocze-
nie szkół, ale także dorosłych.

Od godz. 12.00 przed Mediateką 
(ul. 3 Maja 57) będziemy rozdawać 
mieszkańcom gminy sadzonki, które 
otrzymaliśmy dzięki sponsorom: firmie 
Ulińscy Szkółkarstwo Ozdobne z Ko-
zer oraz Gospodarstwu Ogrodniczemu 
Wiśniewscy z Odrano Woli. Sadzonki 
będzie można posadzić we własnym 
ogrodzie. Pamiętajmy, że zieleń dzia-
ła kojąca na ludzką psychikę, podnosi 

walory estetyczne otoczenia i dzia-
ła korzystnie na zdrowie człowieka.

Tego samego dnia w Mediate-
ce w godz. 16.30-19.00 odbędzie się 
konferencja, która jest zwieńczeniem 

realizowanego w naszej gminie pro-
jektu w ramach programu Podniesienie 
standardów życia poprzez poprawę ja-
kości przestrzeni publicznej, w tym tere-
nów zieleni, gminy Grodzisk Mazowiecki. 

Etap II. W trakcie spotkania, m.in. 
zostanie dokonane podsumowanie 
realizacji „zielonych” projektów dofi-
nansowanych ze środków unijnych, bę-
dą porady ogrodnicze, a także prelekcja 

na temat wagi zieleni i drzew w na-
szym mieście. Spotkanie poprzedzi 
otwarcie Ogródka Seniora na Osiedlu 
Bairda, w trakcie którego mieszkańcy 
wspólnie obsadzą skrzynki.

Ogródek Seniora na Osiedlu Bairda oraz Park Ordona – projekty zrealizowane przy dofinansowaniu unijnym (fot. Marcin Masalski)
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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

ZATRUDNIMY ENERGICZNĄ PANIĄ 
DO PRACY W PRALNI-PRUSZKÓW 
TEL 512-71-37-37

SZUKAM PRACY
• Główny księgowy szuka pracy 

tel. 793-250-833 

• Mężczyzna lat 62 z orzeczeniem 
o niepełnosprawności w stopniu 
umiarkowanym poszukuje pracy jako 
ślusarz produkcyjnym lub innej 
w Pruszkowie (okolicy) tel. 696217045 
do odwołania

NIERUCHOMOŚCI 
– SPRZEDAM

• Dom w Regułach, działka 915m2 i garaż 
30m2 tel 602-584-504 

Działka rolna 1ha Holendry 
Baranowskie bezpośrednio
tel. 668566576

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

• PRACA W OCHRONIE PRUSZKÓW. 
Poszukujemy osób z orzeczeniem 
o niepełnosprawności do pracy przy 
ochronie małej budowy w Pruszkowie. 
Nie wymagamy doświadczenia. 
Dobre warunki pracy. Tel. 577 303 512 

• Agencja ochrony zatrudni 
na obiektach przemysłowych 
na terenie Pruszkowa, 
Konotopy i Ożarowa 
Mazowieckiego tel.728432309

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

• Brukarzy i ogrodników zatrudnię 
do układania kostki i zakładania ogrodów 
Raszyn 509-282-834 

• Centrum Kultury i Inicjatyw 
Obywatelskich poszukuje osoby 
do  sprzątania. Więcej informacji 
pod nr: 22 729 13 84. Praca w pełnym 
wymiarze godzin. Sprzątanie będzie 
realizowane według uzgadnianego co 
tydzień grafiku, w zależności od  potrzeb. 
Pracownik  będzie odpowiedzialny/a 
za zapewnienie porządku i czystości 
w budynku oraz na terenie przyległym 
bezpośrednio do obiektu przy 
ul. Lilpopa 18 w Podkowie Leśnej

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

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

• Poszukuje pracownika do prac 
ogrodniczych tel. 696-039-978 

• Pracowników do Centrum Dystrybucyjnego 
w Pruszkowie. System zmianowy. Możliwość 
umowy o pracę. Wynagrodzenie + premia, 
693-021-944

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

• Sprzątanie pomieszczeń 
biurowych, pon-pt w godzinach 
16-20 lub 9-17. Mszczonów. 
Tel. 727-003-831 

• Zatrudnię samodzielną księgową 
do biura rachunkowego 
w Raszynie. Miła atmosfera, łatwy 
dojazd. Osoby proszę o CV na 
email: biuropraca1000@wp.pl 

Zatrudnię do prac ogrodniczych na 
terenie Pruszkowa tel. 601 306 336 

• Zatrudnimy pracowników ochrony 
na obiekt magazynowo-spedycyjny 
w m. MOSZNA PARCELA. 
Kontakt 608 69 69 29 

DAM PRACĘ

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

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

PARTNER HANDLOWY

WYNAJMĘ BUDYNEK 
MAGAZYNOWO-

BIUROWO-USŁUGOWY 

W KOMOROWIE 

O POWIERZCHNI 220 M2. 
CENA 5500 ZŁ, 

TEL. 602-783-783

• Segment sprzedam: Słonecznikowa 
Pruszków 695 504 174 

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

• Segment sprzedam: Słonecznikowa 
Pruszków 695 504 174 

NIERUCHOMOŚCI 
– DO WYNAJĘCIA
• Warsztat/magazyn 80 m2 + plac, 800 zł, 

Nadarzyn – 506-906-002 

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

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

• Wynajmę warsztat samochodowy 
w Milanówku z wyposażeniem 
lub magazyn 120m2 z zapleczem 
socjalnym, w dobrym punkcie, 
blisko drogi powiatowej, z placem 
manewrowym tel. 793408465 

• Wynajmę mieszkanie, dom 
wolnostojący w Milanówku, 
pierwsze piętro 120m2 z ogrodem, 
lub pojedyncze pokoje, dobry punkt, 
dobry dojazd do Warszawy, blisko 
drogi powiatowej tel. 793408465 

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

POŻYCZKA
 wystarczy dowód osobisty
 gotówka w jeden dzień

797-703-503
nawet do

5 000 zł

Maksymalne
RRSO 689 %

Wójt Gminy Nadarzyn  
zawiadamia,  

że na stronach internetowych Urzędu Gminy 
Nadarzyn – www.nadarzyn.pl (BIP)  

oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie  
Urzędu Gminy Nadarzyn został zamieszczony  

wykaz nieruchomości przeznaczonych  
do oddania w dzierżawę.

AUTO-MOTO KUPIĘ
• Skup wszystkich samochodów na kasację 

gotówką 508206738 

KUPIĘ/SPRZEDAM
• Sprzedam drewno kominkowe liściaste. 

Tel: 789178585 

USŁUGI
• Auto każde kupię tel. 603 903 405 

• AUTO SKUP-KASACJA, LEGALNA 
FIRMA 515-514-100 

• Biuro Rachunkowe TAXES, tanio 
poprowadzi KPiR, Ryczałt, Księgi 
Handlowe, PIT, VAT, ZUS, Kadry 
Rabaty: 25% nowi klienci, 
50% za polecenie, 100% rejestracja 
działalności Biuro: Raszyn,
Al. Krakowska 99a, tel 509342510, 
www.taxes-biurorachunkowe.pl, 
email: renatablasiak@wp.pl 

• Brukarstwo meritumbruk@o2.pl 
tel. 696437501 

• Bukszpany tel. 792775957 

• Docieplanie Budynków 
795 96 96 96  

• Drzewa, krzewy, pielęgnacja, 
wycinka, prześwietlanie drzew 
owocowych i bielenie; 
512-380-109, (22) 758-16-65; 
agro-bio-ogrodnik@wp.pl 

• RUTPOŻ - Serwis ppoż. Nadarzyn, 
tel. 600-730-882 do 09 sierpnia

• Hydraulik 535872455 

• KASACJA WSZYSTKICH AUT GOTÓWKA 
508206738 

• Protezy zębowe 450 zł: 
508-357-334 

• Przeprowadzki 885 72 72 72 

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

• Usługi wirtualnego biura, windykacja 
tel. 793250833 

• Usługi detektywistyczne tel. 690890577 

Usługi ogrodnicze - koszenie 
trawników, - zakładanie 
trawników, - glebogryzowanie, 
wertykulacja tel. 735 870 709 

• WYMIANA OPON, 795-569-659 

• Zainteresowani sprzedażą swoich 
roszczeń wobec spółek z.o.o.: 
- Armexim
- Armexim Development 
- Armexim bis
Proszeni są o kierowanie ofert na adres: 
roszczenia@protonmail.com

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

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

WAB. 6740. 269.2019                                                                

OBWIESZCZENIE STAROSTY 
GRODZISKIEGO

Zgodnie z  art. 11f ust. 3 i w związku z art. 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474t.j.) oraz art. 49 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U.2018.2096 t.j. )            
Zawiadamiam o wydaniu przez Starostę Grodziskiego decyzji  
nr 444/19 z dnia 04.04.2019r. o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie 
i rozbudowie ulicy Powstańców w Jaktorowie na odcinku od 
km. proj. 0+000 do km. proj. 0+350 wraz z przebudową sieci 
energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, gazowej  
i kanalizacji podciśnieniowej na terenie gminy Jaktorów, powiat 
grodziski, inwestycja obejmuje nieruchomości 1): obręb: 140505-2, 
0010 Jaktorów - dz. nr ew.: 264, 265/3, 265/11, 265/15, 265/20, 265/21, 
266 , 275/2 (275/7, 275/8), 276 (276/1, 276/2), 277/2 (277/5, 277/6), 
278/2 (278/6, 278/7), 280/5 (280/3, 280/4), 281/2 (281/5, 281/6), 282/2 
(282/5, 282/6), 283/3 (283/4, 283/5), 340 (340/1, 340/2). 
1) W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem 
podano numer działki przed podziałem, a w nawiasie numer działki po 
podziale. Ponadto numery działek objętych liniami rozgraniczającymi 
teren (nowy przebieg drogi) zostały oznaczone pogrubioną czcionką.
Pouczenie: Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, 
Warszawa Pl. Bankowy 3/5 za pośrednictwem Starosty Grodziskiego 
w terminie 14  dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 ustawy 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018.2096)  
w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie- doręczenie 
uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego 
ogłoszenia.

Burmistrz Grodziska  
Mazowieckiego

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gro-
dzisku Maz. przy ul. Kościuszki 32A oraz na stronie inter-
netowej www.bip.grodzisk.pl został umieszczony wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z dnia 
09.04.2019 r. Wszystkie nieruchomości przeznaczone do 
wydzierżawienia zostały wymienione w załączniku nr 1 do 
niniejszego wykazu. 

 
PRACOWNIK  
do obsługi 
maszyny 

zbrojarskiej EVG.
Wymagania: 

- Doświadczenie,
- Umiejętność czytania 

rysunków tech.
Tel:  600 500 364

MIEJSCA NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL


