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Pilny remont wiaduktu
PRUSZKÓW

Kierowcy z Pruszkowa 
i okolic muszą przygoto-
wać się na spore utrud-
nienia. Wiadukt nad to-
rami PKP w Pruszkowie 
musi zostać zamknięty 
na miesiąc. To jednak nie 
koniec. W tym samym 
czasie zwężone zostaną 
Al. Jerozolimskie.

O tym, że stan prusz-
kowskiego wiaduktu 
nad torami PKP nie 
jest najlepszy nie trze-

ba nikomu przypominać. Władze 
województwa mazowieckiego już 
kilka lat temu uznały, że przepra-
wę trzeba wybudować na nowo. 

R E K L A M A

Tu pojawiła się rozbieżność wi-
zji. Województwo chciało wybu-
dować tylko jeden wiadukt, miasto 
zaznacza, że potrzebny jest nowy 
dwupasmowy wiadukt z bezkoli-
zyjnymi łącznicami. 

W ostatnim czasie to właśnie 
wizja forsowana przez pruszkow-
skich włodarzy ma większe szanse 
na realizację. Co więcej zarów-
no marszałek Adam Struzik, jak 
i drogowcy z Mazowieckiego Za-
rządu Dróg Wojewódzkich pod-
kreślają, że powoli przygotowują 
się do rozpoczęcia prac projek-
towych dla drugiej „nitki” wia-
duktu. Pierwsza jest już obecnie 
projektowana. 

Nim jednak ruszą prace zwią-
zane z budową nowej przeprawy, 
stary wiadukt musi przejść remont. 
I jak się okazuje – natychmiastowy.
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KOLEJ 
WKD przewiezie więcej 
pasażerów / str. 4 /

OTRĘBUSY
Pałac Karolin centrum folkloru / str. 6 /

PRUSZKÓW
Radni nie zgodzili się 
na przeniesienie urzędu / str. 6 /

PRUSZKÓW
Weekendowy zlot 
foodtrucków / str. 5 /
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– kosztowała remont zabytkowego 
Pałacu Karolin w Otrębusachmln

Łożyska do wymiany
Skąd ten nagły pośpiech? Okazuje 
się, że jedna z podpór potrzebu-
je pilnej wymiany łożysk. – Re-
mont wynika z tego, że ten jeden 
element został pozbawiony ło-
żysk. Oznacza to, że dzisiaj cho-
ciaż wiadukt ma 202 m, to przez 
ten jeden element przestaje funk-
cjonować. Musimy technologicz-
nie podnieść ten element do góry, 
waży on około 1500 ton, i wymie-
nić łożyska. Nikt tego nie mógł 
przewidzieć. Tu mamy taką sytu-
ację że ten remont jest już obo-
wiązkowy. Nie możemy zwlekać 
– mówił na poniedziałkowym spo-
tkaniu wicedyrektor Mazowiec-
kiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
Tomasz Dąbrowski.

Miesiąc utrudnień
Dla kierowców remont ozna-
cza szereg utrudnień. Ze wzglę-
du na konieczność podniesienia 
fragmentu wiaduktu, przeprawa 
zostanie całkowicie wyłączona 

z ruchu. Kłopot w tym, że element, 
który trzeba podnieść znajduje się 
nad jezdnią drowi wojewódzkiej 
nr 719 prowadzącej w kierunku 
Warszawy. Dlatego oprócz za-
mknięcia wiaduktu, konieczne 
jest również zwężenie dw 719 do 
jednej jezdni. – Oznacza to, że 
na miesiąc musimy zablokować 
możliwość wyjazdu z Pruszkowa 
do autostrady A2 – dodał Tomasz 
Dąbrowski. Utrudniony zostanie 
również dojazd i wyjazd z Prusz-
kowa Al. Jerozolimskimi. 

Październik 
lub listopad
MZDW w poniedziałek na konfe-
rencji podpisał umowę z wyko-
nawcą prac remontowych. Firma 
Freyssinet Polska za wykonanie 
prac otrzyma 2,1 mln zł. Wszyst-
kie roboty mają zostać wykonane 
w ciągu miesiąca. Dziś jeszcze nie 
wiadomo kiedy wiadukt zostanie 
zamknięty. Wszystko bowiem za-
leży od uzgodnień. Drogowcy za-
łożyli dwa scenariusze. – Pierwszy 
jest taki, że uzyskamy wszystkie 
zgody do końca września i przez 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

miesiąc do 1 listopada te łoży-
ska wymienimy. Drugi jest taka, 
że jeśli nie uda nam się uzyskać 
zgód we wrześniu to zamkniemy 
wiadukt na miesiąc, ale po 1 li-
stopada – zaznaczył Dąbrowski.

Dlaczego nie w wakacje
Wydaje się, że drogowcy „prze-
spali” idealny moment na reali-
zację takich prac, czyli wakacje. 
Pojawia się więc pytanie, czy ro-
boty nie mogłyby poczekać do 

przyszłego roku? Okazuje się, że 
nie. – Jeżeli chodzi o kwestie tego 
obiektu, to jest on co roku mo-
nitorowany. Wszyscy znamy je-
go historię. To pojawiło się w tym 
roku. Nasze analizy wykazały, że 
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Pilny remont wiaduktu
jest to tryb awaryjny, a w trybie 
awaryjnym nawet ustawa nas 
zobowiązuje żeby wykonać na-
prawę jak najszybciej. W tym mo-
mencie kiedy łożyska już nie są 
łożyskami, to ten obiekt zupeł-
nie inaczej pracuje. Zmienił nam 
się schemat statyczny. Nie mo-
żemy za to odpowiadać. Druga 
sprawa jest taka że mamy środ-
ki. Termin może wydawać się 
niedogodny, ale tu chodzi o to 
że musieliśmy również zacho-
wać wszystkie procedury – pod- 
kreślił wicedyrektor MZDW. 

Jak poprowadzą objazdy?
Dziś drogowcy nie chcą mówić 
o tym jak będzie wyglądać tym-
czasowa organizacja ruchu na 
czas remontu. Dokumentacja 
jest już w przygotowaniu, jed-
nak konieczne jest jej zaopinio-
wanie przez rozmaite instytucje. 

O postępach związanych 
z przygotowaniami do remon-
tu wiaduktu, terminie zamknię-
cia i organizacji ruchu na czas 
remontu będziemy informować 
na bieżąco.  AZ

25 WIĘCEJ NA STR. 6



R E K L A M A 03
P i ą t e k ,  4  W R Z E Ś N I A  2 0 2 0

CENTRUM KULTURY I SPORTU, UL.BOHATERÓW W-WY 4, PRUSZKÓW 
tel. 668 999 635, e-mail: biuro@ckis.pruszkow.pl   

 www.ckis.pruszkow.pl 

Nowe terminy wydarzeń przeniesionych z m-ca MARCA, KWIETNIA i MAJA 

Nazwa wydarzenia Pierwotny termin wydarzenia Nowy termin wydarzenia 
„Mayday 2” 15.03.2020 godz.16.30 13.12.2020 godz.16.30 
„Telewizja kłamie” 20.03.2020 godz.20.00 08.10.2020 godz.20.00 
„Koncert Wiedeński” 21.03.2020 godz.17.00 17.10.2021 godz.17.00 
„Świnka Peppa” 22.03.2020 

godz.10.00,13.00,16.00 
24.10.2020 godz.10.00,13.00,16.00 

„Przygoda z ogrodnikiem” 28.03.2020 godz.17.00, 20.00 09.10.2020 godz.17.00, 20.00 
„Nerwica Natręctw” 29.03.2020 godz.19.00 22.11.2020 godz.19.00 
Malicki „Po bandzie” 04.04.2020 godz.17.00, 19.40 26.09.2020 godz.17.00, 19.40 
„Zamiana” 18.04.2020 godz.17.00 13.11.2020 godz.19.00 
„Serca na odwyku” 25.04.2020 godz.17.00 02.12.2020 godz.17.00 
„Dobry wieczór kawalerski” 26.04.2020 godz.19.00 09.01.2021 godz.19.00 
Koncert Muzyki Przedwojennej 09.05.2020 godz.18.00 21.01.2021 godz.19.00 
Koncert Edyty Geppert 26.05.2020 godz.19.00  

27.05.2020 godz.19.00 
14,15,16.09.2020 godz.19.30 

 

Szanowni Widzowie, 

informujemy, że w związku z sytuacją epidemiczną oraz koniecznością zmniejszenia liczby 
osób na widowni do 50% pojemności nominalnej, Organizator koncertów Edyty Geppert      
w Pruszkowie, zaplanowanych na 5 i 6 września 2020, zdecydował o podziale ich na trzy 
wydarzenia, które odbędą się w dniach 14, 15 i 16 września 2020 o godz. 19:30.  

W związku z koniecznością reorganizacji widowni konieczna jest wymiana biletów na nowe. 

Widzowie, którzy zakupili bilety za pomocą portali biletowych, takich jak eBilet, Kupbilecik, 
Biletyna, otrzymają indywidualne informacje dotyczące wymiany biletów w formie 
wiadomości e-mail. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z danym portalem 
biletowym lub organizatorem.  

 

Widzów, którzy kupili bilety w kasie CKiS, prosimy o przesłanie informacji o wybranym 
nowym terminie wydarzenia w wiadomości e-mail na adres: piotr@scenakonesera.pl lub o 
kontakt telefoniczny z Organizatorem pod numerem telefonu 578 547 667 w celu wymiany 
biletów na odpowiedni termin.  
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– Przykro, że wypracowana koncepcja (przeniesienia urzędu – przyp. red.) dająca duże 
możliwości rozwoju naszego miasta jest tak krytykowana. Naszą intencją w całej tej 
koncepcji była poprawa obsługi mieszkańców. – Konrad Sipiera, wiceprezydent Pruszkowa o reakcji radnych na 
uchwałę dotyczącą przeniesienia urzędu miasta do nowego budynku (więcej na str. 6)
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Prezydent Pruszkowa 
bez wotum zaufania

PRUSZKÓW
Na sierpniowej sesji 
radni zdecydowali o nie-
udzieleniu prezydentowi 
Pruszkowa Pawłowi Ma-
kuchowi wotum zaufa-
nia. Co ciekawe otrzymał 
on jednak absolutorium.

Wplanach budżeto-
wych na rok 2019 
planowana była
spłata kredytu

w wysokości 5 mln zł. Udało nam 
się spłacić kredyt w wysokości 
ponad 11 mln zł. Deficyt plano-
wany był na poziomie ponad 
67 mln zł. Wykonany został w wy-
sokości 22 milionów. Także 
spadek deficytu naszego mia-
sta nastąpił w kwocie ponad 
48 mln zł. Planowane dochody 
na poziomie 6,5 mln zł, zostały 
osiągnięte w wysokości pond
16,5 mln zł. Gospodarowaliśmy 
w roku 2019 na tyle umiejętnie, 
że z planowanego kredytu prawie 
73 mln zł, zaciągnęliśmy kwotę 
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35 mln zł – poinformował rad-
nych na sesji prezydent Prusz-
kowa Paweł Makuch.

Nie tylko pruszkowscy włodarze 
uznali miniony rok za pomyślny. 
Regionalna Izba Obrachunkowa 
pozytywnie zaopiniowała spra-
wozdanie z wykonania zeszło-
rocznego budżetu. Co ciekawe 

zaznaczyła również, że wynik bu-
dżetu za 2019 r. zamknął się o wiele 
mniejszym deficytem niż plano-
wano. Pruszków zakończył rok 
z deficytem w wysokości 22 mln 
zł, a nie jak zakładano – 70 mln zł. 

Skład orzekający RIO w swo-
im piśmie podkreślił, że: – Skład 
orzekający dokonał oceny spra-
wozdania pod względem kryte-
rium jego zgodności z prawem. 
Natomiast ocena działań prezy-
denta w zakresie stopnia realizacji 
budżetu oraz gospodarności i ce-
lowości przy wykonywaniu budże-
tu należy do organu stanowiącego 
miasta – zaznacza RIO.

Co ciekawe radni, aż tak dobrej 
oceny nie wystawili. W głosowa-
niu za przyjęciem sprawozdania 
za rok 2019 tylko ośmiu radnych 
głosowało za, 13 wstrzymało się 
od głosu. Prezydent Paweł Ma-
kuch nie otrzymał również wo-
tum zaufania od radnych, tu za 
głosowało 8 radnych, a przeciw 
było 13. Natomiast głosowanie nad 
absolutorium przebiegło ta samo, 
jak to nad przyjęciem sprawozda-
nia z wykonania budżetu – 8 za, 
13 wstrzymało się od głosu. AZ

Zbiórka na leczenie Tomka
REGION

Tomek z Milanówka ma 
tylko 17 lat. I całe życie 
przed sobą. Jednak by 
moc cieszyć się życiem 
musi pokonać groźnego 
rywala. Pomożecie mu 
w tej walce?

K iedy masz 16 lat, wy-
daje ci się, że o ży-
ciu wiesz już dużo, że 
wszystko przed tobą. 

Jesteś wszechmocny. Nie spo-
dziewasz się, że za rogiem mo-
że czekać coś, co zmieni Twoje 
życie na zawsze. Rozsypie pla-
ny w pył – mówił w ubiegłym 
roku Tomek.

To „coś” co czekało na niego 
tuż za rogiem to guz pnia mó-
zgu – glejak IV stopnia. Ten naj-
gorszy. Nieoperacyjny. Jednak 
rodzina Tomka się nie poddała. 
I chociaż nikt nie dawał Tom-
kowi szans, on stanął do wy-
cieńczającej walki. — Po wielu 
miesiącach jesteśmy wykoń-
czeni, ale wreszcie pojawił się 
promyk nadziei! Guz reaguje na 
leczenie, zauważamy niewielkie 
postępy, a to daje nam nadzie-
ję i motywację do dalszej walki 
o Tomka! – zaznacza jego ro-
dzina – Początkowo myśleliśmy, 
że brak operacji to nasz wyrok, 
że to warunkuje brak szans na 
walkę. Tymczasem batalia na 
śmierć i życie trwa, a Tomek 
wreszcie czuje się nieco lepiej. 
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Przerażająca wizja chwilowo zo-
stała odsunięta na bok, wreszcie 
widzimy światełko w tunelu. Nie-
stety, ta radość może skończyć 
się tak szybko jak się pojawiła – 
wszystko przez wizję kończących 
się środków na lek, który chwilo-
wo zatrzymał rozwój guza. Znów 
musimy prosić o pomoc! Znów 
stajemy przed Wami całkowicie 
bezsilni wobec choroby, z którą 
nie mamy szans walczyć w inny 
sposób. Potrzebujemy ogromnej 
kwoty na to, by Tomek mógł da-
lej żyć i walczyć – dodają.

W kwietniu organizm Tom-
ka zaatakowała infekcja, która 
doprowadziła do założenia rur-
ki tracheotomijnej, głos został 
uwięziony w gardle, a wycień-
czone walką ciało ledwie radziło 
sobie z podstawowymi czynno-
ściami. Na szczęście stan Tom-
ka zaczął się poprawiać.

Pojawił się natomiast inny pro-
blem. – Środki na leczenie kończą 

się w przerażającym tempie, a my 
musimy mierzyć się z poważnym 
wyzwaniem, bo to kolejne daw-
ki leków dają nam szansę na to, 
że guz nie zwiększy się i nie za-
atakuje ze zdwojoną siłą. Znów 
potrzebujemy Waszej pomocy! 
Znów musimy zebrać ogrom-
ną kwotę, która da mojemu sy-
nowi na kolejne dni, miesiące, 
lata – zaznacza mama Tomka. 
– Przeciwnik, z którym przyszło 
nam się zmierzyć jest nieprze-
widywalny i groźny. W najmniej 
oczekiwanym momencie może 
zaatakować i sprawić, że na ra-
tunek w ciągu kilku minut bę-
dzie za późno… Nie chcę o tym 
myśleć! Nie mogę się poddać. 
Nie w momencie, kiedy odbili-
śmy się od dna. Proszę, pomóż, 
by Tomek miał jeszcze szansę na 
życie – dodaje.

Zbiórkę można wesprzeć na 
stronie www.siepomaga.pl/oca-
lic-tomka. AZ

RASZYN
Zabezpieczona 
marihuana, pieniądze 
oraz zatrzymana jedna 
osoba, to wynik ostatnich 
działań policjantów 
ze stołecznego wydziału 
do walki z przestępczo-
ścią narkotykową. 

Zarzuty uprawy, posia-
dania i przygotowa-
nia do obrotu środków 
odurzających usłyszał 

24-letni mężczyzna z Raszyna. 
Może mu grozić kara co najmniej 
3 lat więzienia.

Policjanci ustalili, że 24-letni 
mieszkaniec Falenty handluje 
narkotykami i trzyma je w do-
mu. Funkcjonariusze objęli ob-
serwacją teren posesji. Ustalili 
jej właściciela oraz osoby, które 
wynajmowały lokal mieszkalny. 
Po wstępnym rozpytaniu przy-
stąpili do przeszukania budynku 
mieszkalnego, posesji i garażu. 
To właśnie tam na jednej z półek 

Narkotyki na posesji w Raszynie

znaleźli pięć torebek foliowych 
z zawartością suszu roślinnego 
oraz wagę elektroniczną. Po-
dobny susz policjanci zabezpie-
czyli w jednym z pomieszczeń 
mieszkalnych. Otwarta toreb-
ka foliowa była schowana za lo-
dówką. Dodatkowo na terenie 
posesji policjanci znaleźli dwa 
krzewy konopi. W toku dalszych 

czynności zabezpieczyli ponad 
30 tysięcy złotych.

Funkcjonariusze zatrzyma-
li 24-letniego mężczyznę, który 
usłyszał zarzut uprawy konopi, po-
siadania i przygotowania do obrotu 
środków odurzających. Mężczyzna 
został objęty dozorem policyjnym.  
Może mu grozić kara co najmniej 
3 lat więzienia. MS/KSP
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– Przykro, że wypracowana koncepcja (przeniesienia urzędu – przyp. red.) dająca duże 
możliwości rozwoju naszego miasta jest tak krytykowana. Naszą intencją w całej tej 
koncepcji była poprawa obsługi mieszkańców.
uchwałę dotyczącą przeniesienia urzędu miasta do nowego budynku (więcej na str. 6)
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NADARZYN

Narodowe czytanie 
w Nadarzynie

W najbliższą niedzielę w Nadarzynie odbędzie się Narodowe Czytanie 2020. 5 września o godzi-
nie 15.00 na Placu Poniatowskiego w Nadarzynie odbędzie się Narodowe Czytanie 2020 „Bal-
ladyna” z udziałem Edyty Jungowskiej. Edyta Jungowska to aktorka znana ostatnio szerokiej 
publiczności jako energiczna siostra Bożenka w serialu „Na dobre i na złe”. Jest związana na 
stałe z „Teatrem Studio”. Widzowie pamiętają ją dzięki roli prosiaczka w przedstawieniu „Ku-
buś P.”. Występuje w wielu sztukach, m.in. Teatru Telewizji. MS

SALON ECT TECHNIK
UL. GÓRNA DROGA 5, URSUS

PRZY ZAKUPIE NOWEJ MASZYNY 
WERYFIKACJA ZA 1 ZŁ 

SERWISUJEMY 
ELEKTRONARZĘDZIA 

KAŻDEJ MARKI

ODBIÓR MASZYN 
Z BUDOWY 

DO SERWISU

UL. PUŁAWSKA 280, WARSZAWA

885,60ZŁ Z VAT

720 ZŁ BEZ VAT
662,97 ZŁ Z VAT

539 ZŁ BEZ VAT

M18CBLPD-422C

M12BPD-202C 
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Weekendowy zlot foodtrucków
PRUSZKÓW

Już w najbliższy week-
end, w dniach 4-6 
września w godzinach 
10.00 – 20.00, dach 
Nowej Stacji zamieni się 
w rodzinny piknik, 
pełen smacznego 
jedzenia serwowanego 
prosto z foodtrucków. 

Jedzenie z foodtrucków 
w szybkim tempie zawojo-
wało serca i żołądki Pola-
ków. Każdy foodtruck ma 

określoną specjalizację, a wła-
ściciele dokładają starań, aby ich 
potrawy kusiły jakością, kombi-
nacją składników i oryginalnym 
smakiem. Ze względów logistycz-
nych menu każdego foodtrucka 
jest ograniczone, dlatego posta-
nowiono organizować zloty, na 
których w jednym miejscu moż-
na spróbować wielu różnorod-
nych potraw.

W pierwszy weekend wrze-
śnia taki zlot odbędzie się na 
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 BRWINÓW
W ubiegłym tygodniu 
w Trzebiatowie 
tamtejsi radni 
zdecydowali o nadaniu 
promenadzie nazwy 
Aleja Brwinowska 
oraz przyznaniu 
Markowi Winiarskiemu 
Honorowego 
Obywatelstwa Miasta 
Trzebiatów.

Gmina Trzebiatów do-
ceniła i utrwaliła do-
tychczasową bardzo 
dobrą współpracę 

partnerską z gminą Brwinów, 
nadając nazwę Aleja Brwi-
nowska promenadzie będącej 
głównym wejściem na plażę 
w Mrzeżynie. W ramach współ-
pracy gmina Brwinów dofi-
nansowała jej budowę kwotą 
100 tys. zł. Promenada zo-
stała otwarta w 2018 r. Oko-
ło 250-metrowe dojście na 

Aleja Brwinowska nad Bałtykiem
plażę z centrum miasta znaj-
duje się w rejonie kościoła 
przy ul. Nadmorskiej, w rejo-
nie jedynego budynku na klifie 
wybrzeża w Mrzeżynie. Ale-
ja Brwinowska to wieloletnia 
promocja dla gminy Brwinów 
w popularnym nadmorskim 
kurorcie. Wypoczywający nad 
morzem mogą nie tylko spa-
cerować w tym urokliwym 
miejscu, ale też dowiedzieć 
się wielu ciekawych rzeczy 
o gminie Brwinów. Wzdłuż pro-
menady można znaleźć pięć 
tablic „Poznaj Brwinów” opi-
sujących m.in. walory inwe-
stycyjne, partnerstwo gmin, 
osoby związane z Brwinowem 
oraz miejsca warte odwiedze-
nia w Brwinowie i okolicach.

W czasie sesji Markowi Wi-
niarskiemu, radnemu Rady 
Miejskiej w Brwinowie, zo-
stał nadany tytuł Honorowego 
Obywatela Miasta Trzebia-
tów. Wniosek z taką propozy-
cją wpłynął do Rady Miejskiej 
w Trzebiatowie z inicjaty-
wy Stowarzyszenia Żołnierzy 
Gminy Trzebiatów „Zawsze 

Wierni” oraz Grupy Rekon-
strukcji Historycznej „Nałęcz”. 
Marek Winiarki odznaczył się 
wyjątkowym zaangażowaniem 
w upamiętnienie historii gminy 
Brwinów i Trzebiatów.

Gminy Brwinów i Trzebiatów 
formalnie stały się gminami 
partnerskimi w czerwcu 2008 r.
Połączyła je wspólna historia. 
Jednostka Wojskowa w Trze-
biatowie kultywuje tradycje 36 
Pułku Piechoty Legii Akademic-
kiej, który w ramach 28 dywizji 
Piechoty Armii „Łódź” 12 wrze-
śnia 1939 r. stoczył ciężką bitwę 
pod Brwinowem. Pamięć o tym 
pułku jest wciąż żywa w Brwi-
nowie. Co roku około 12 wrze-
śnia w mieście organizowane 
są uroczystości przypominają-
ce o historycznym wydarzeniu 
z 1939 roku oraz obchodzone są 
dni miasta.

W ramach współpracy obu 
gmin odbywała się wymiana mło-
dzieży. Gmina Brwinów prze-
kazała też 70 tys. zł na pomoc 
podczas powodzi w 2008 r.,
która dotknęła gminę Trzebia-
tów, gdy wylała rzeka Reg. AZ

dachu centrum handlowo-roz-
rywkowego Nowa Stacja w Prusz-
kowie. Swój udział w nim zapowie-
działo 11 foodtrucków serwujących 
m.in. amerykańskie burgery, mek-
sykańskie quesadille, orientalne 
pierożki czy tajskie curry. Będą też 
dobrze znane frytki, kurczaki czy 
hot-dogi podawane na różne spo-
soby oraz kultowe słodkie pączki-
-donuty. Wśród rozmaitych dań 
inspirowanych kuchniami świata 

i klasyków streetfoodu każdy 
znajdzie coś, na co ma akurat 
ochotę. To prawdziwa gratka, 
dla wszystkich, którzy lubią po-
znawać nowe smaki, cenią do-
bre jedzenie i chętnie spędzają 
czas na wspólnym biesiadowaniu 
z rodziną i przyjaciółmi. 

Wstęp na zlot foodtrucków 
jest bezpłatny. Bezpłatny jest 
również parking na terenie 
Nowej Stacji. AZ
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PRUSZKÓW

„Słowik” na wolności

Andrzej Z. ps. Słowik wyszedł z aresztu, 
po tym jak wpłacono za niego poręcze-
nie majątkowe w wysokości 400 tysięcy 
złotych. Boss mafii pruszkowskiej, został 
zwolniony z aresztu w środę 19 sierpnia. 
Za kratami spędził ok. 3,5 roku. By wyjść 
z aresztu Andrzej Z. musiał wpłacić kwo-
tę 400 tysięcy złotych, z czego połowę 

w gotówce. „Słowik” przebywał w areszcie  
w związku ze sprawą dotyczącą wyłudzeń VAT 
między 2014 a 2018 rokiem. Według ustaleń 
policji miał wówczas stać na czele mafii ochra-
niającej osoby wyłudzające VAT. Andrzej Z. 
miał zarządzać grupą i doradzać oszustom, 
jak legalizować pozyskane w przestępczym 
procederze środki finansowe.  MS
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Pałac Karolin stanie się Centrum 
Edukacji Folkloru Polskiego

OTRĘBUSY
Dzięki inwestycji, która 
pochłonęła aż 25 mln zł 
zabytkowy Pałac Karolin 
w Otrębusach stanie 
się Centrum Edukacji 
Folkloru Polskiego. 

P ałac Karolin znajduje 
się na terenie parku 
należącego do „Ma-
zowsza” w Otrębusach 

i jest budynkiem zaprojektowa-
nym przez wybitnego architekta 
prof. Czesława Domaniewskie-
go. Oddany do użytku w 1911 
r. jako sanatorium „dla nieza-
możnych i nerwowo chorych”, 
po wojnie i okupacji w 1949 r. 
w nadwątlonym stanie został 
przekazany na potrzeby Pań-
stwowego Zespołu Ludowego 
Pieśni i Tańca „Mazowsze”, sta-
jąc się miejscem pierwszych 
warsztatów i występów tance-
rzy zespołu. Przez ostatnie lata 

GRODZISK MAZ.
Podczas ostatniej  
sesji grodziscy radni 
podjęli decyzję  
o przyznaniu tytułu 
Honorowego Obywatela 
Grodziska Mazowieckie-
go Stanisławowi  
Olkowskiemu, który 
od wielu lat zajmuje się 
inwestycjami w gminie. 

Olkowski jako kierownik 
Obsługi Inwestycyj-
no-Technicznej, m.in. 
przyczynił się do po-

wstania: hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej nr 2, szkół: w Książe-
nicach (budowa), w Adamowiźnie 
(rozbudowa), SP nr 1 w Grodzisku 
Mazowieckim (przebudowa i re-
mont; obiekt uzyskał tytuł „Moder-
nizacja Roku 2015”), przedszkola 
przy ul. Górnej, pływali „Wodnik”, 

Centrum Kultury, Parku Skarbków, 
Stawów Goliana, Willi Radogoszcz, 
Dworku Skarbków, świetlicy w Ko-
zerkach oraz budowy wielu dróg 
i ulic gminnych, a także budyn-
ków komunalnych.

Stanisław Olkowski był zatrud-
niony w OIT od stycznia 1995 r. do 
maja 2020 r., kiedy to przeszedł 
na emeryturę. Przez 26 lat pracy 
istotnie przyczynił się do rozwoju 
miasta oraz gminy, tak że dzisiaj 
znajdujemy się w czołówce samo-
rządów, dbających o mieszkańców 

i ich potrzeby, zarówno kultural-
ne, sportowe, jak i edukacyjne. Jak 
czytamy w uzasadnieniu uchwały 
Rady Miejskiej: „Nie sposób wy-
mienić wszystkich prowadzonych 
i nadzorowanych przez Stanisła-
wa Olkowskiego inwestycji, ani 
oszacować jego osobistego wkła-
du w ich realizację, ale choćby 
już te kilka wyżej wymienionych 
dobitnie świadczy o tym, że po-
zostawił on w Grodzisku Mazowie- 
ckim trwały ślad swojej zawodo- 
wej działalności.”  AZ

służył pracownikom admini-
stracyjnym. Teraz Pałac stanie 
się nowoczesnym centrum na-
uki o folklorze dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych.

Końca dobiegła właśnie mo-
dernizacja zabytkowego bu-
dynku. – Zespół „Mazowsze" to 
nasza wielka duma. A Pałac Karo-
lin w Otrębusach, jego siedziba, 
to wizytówka tego wspaniałego 
zespołu. Na remont i rozbudo-
wę budynku przeznaczyliśmy 
ponad 25 mln zł z budżetu woje-
wództwa mazowieckiego i ze środ-
ków Unii Europejskiej. Wszystkie 
prace zostały przeprowadzone 
z troską o jego wartość architek-
toniczną. W przyszłości powsta-
nie tu Centrum Edukacji Folkloru 
Polskiego. Trwają prace nad za-
kupem wyposażenia oraz przy-
gotowaniem ekspozycji i oferty 
nowej placówki – podsumował 
marszałek Adam Struzik.

W przebudowanych i zmoder-
nizowanych wnętrzach powstanie 
nowoczesne centrum edukacyjne 

prezentujące i promujące polski 
folklor oraz obrazujące jego rolę 
na wielu płaszczyznach kultury. 
Nowa stała ekspozycja wyposa-
żona zostanie w wysokiej klasy 
system audiowizualny umożli-
wiający prowadzenie w sposób 
atrakcyjny działalności eduka-
cyjnej. Centrum ma stać się bazą 
poznawczo-edukacyjną dla pre-
zentacji elementów wyróżniają-
cych regiony Polski, m.in.: Śląsk, 
Kujawy, Wielkopolskę, Kaszuby, 
Podhale, Mazowsze i Pomorze. 
Dla wszystkich tych obszarów 
– pomimo odrębności – wspól-
nym mianownikiem folkloru by-
ły polskie tańce narodowe, takie 
jak krakowiak, mazur, polonez, 
kujawiak, oberek. W jednym 
miejscu zebrane zostaną i za-
prezentowane zróżnicowanie 
i koloryt folkloru poszczegól-
nych regionów, przejawiający się 
w ubiorze, śpiewie, tańcu oraz 
instrumentach i artefaktach, 
ewoluujący w wyniku różnych  
wydarzeń historycznych.  AZ

PRUSZKÓW
Była szansa na to, by 
urzędnicy z pruszkow-
skiego magistratu pracę 
w nowym obiekcie 
zaczęli już w przyszłym 
roku. Niestety pomysł 
zaprezentowany przez 
pruszkowskich włoda-
rzy odrzucili… radni.

W lutym tego roku 
władze Prusz-
kowa zaprezen-
towały pomysł 

przeniesienia Urzędu Miasta 
do budynku powstającego przy  
ul. Armii Krajowej, w którym pier-
wotnie zaplanowane były loka-
le mieszkalne. Radni już wtedy 
podkreślali, że pomysł przenie-
sienia urzędu jest bardzo do-
bry. Na początku roku dyskusja 
po prezentacji nie dotyczyła te-
go czy przenosić urząd, tylko jak 
rozwiązać kwestie komunikacji, 

możliwości zwiększania parkin- 
gu naziemnego czy poprawy wjaz-
dów na parkingi przy budynku 
przy Armii Krajowej.

Po kilku miesiącach władze 
miasta przedstawiły radnym nie 
tylko inżynierię finansowania, 

Radni nie zgodzili się  
na przeniesienie urzędu

PRUSZKÓW
Dobra informacja dla 
mieszkańców Malich. 
Władze miasta podpisały 
umowę na budowę drogi 
gminnej łączącej ulicę 
Piastowską z ulicą Dolną. 

Odcinek drogi o długo- 
ści 320 m będzie wy-
posażony w jezdnię 
o szerokości 6 m o na-

wierzchni asfaltowej, obustronne 
chodniki oraz asfaltową ścież-
kę rowerową.  W ramach in-
westycji zostanie wybudowana 
kanalizacja deszczowa, która 
umożliwi w przyszłości odwod-
nienie projektowanej obecnie  

Nowa inwestycja drogowa 
w Malichach

ul. Grunwaldzkiej oraz oświetle-
nie typu LED.  Włączenie nowej 
drogi w drogę wojewódzką DW 719 
będzie wymagało przebudowy 
skrzyżowania z w/w drogą oraz 
przebudowy sygnalizacji świetl-
nej. W ramach inwestycji wybudo-
wana zostanie sieć wodociągowa 
i kanalizacyjna.

Inwestycja będzie realizowana 
z dofinansowaniem z Funduszu 
Dróg Samorządowych w kwocie  
2 450 697,06zł. Po zakończeniu in-
westycji powstanie zupełnie nowy 
układ drogowy, który umożliwi 
mieszkańcom bezpieczny wyjazd 
z Malich, a tym samym przyczy-
ni się do odciążenia ul. Sadowej 
oraz skrzyżowania ul. Wysokiej 
z ul. Partyzantów.  MS
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Stanisław Olkowski został Honorowym 
Obywatelem Grodziska Mazowieckiego

bowiem miasto musi „odkupić” 
budynek od Towarzystwa Bu-
downictwa Społecznego. Odbyło 
się również spotkanie w tere-
nie, gdzie włodarze zaprezen-
towali jak wygląda budynek od 
środka, jaki będzie jego układ 

oraz to, w co zostanie wyposa-
żony obiekt. 

Pierwszym krokiem do prze-
niesienia urzędu, do obiektu 
przy al. Armii Krajowej by-
ła uchwała w sprawie wyraże-
nia zgody na zmianę polegającą 
na bezprzetargowym przenie-
sieniu prawa własności nieru-
chomości pomiędzy Miastem 
Pruszków a Towarzystwem Bu-
downictwa Społecznego „Zieleń 
Miejska” Sp. z o.o., w celu uzy-
skania tytułu prawnego dla no-
wej siedziby Urzędu Miasta przy  
ul. Armii Krajowej 46 w Prusz-
kowie. Radni mimo początkowej 
aprobaty pomysłu przeniesienia 
uchwałę… odrzucili. Za głoso-
wało sześciu radnych, a prze-
ciw było aż 12.

– Przykro, że wypracowana 
koncepcja dająca duże możliwo-
ści rozwoju naszego miasta jest 
tak krytykowana. Naszą intencją 
w całej tej koncepcji była popra-
wa obsługi mieszkańców – zazna-
czył w trakcie sesji Konrad Sipiera, 
wiceprezydent Pruszkowa.  AZ
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KOLEJ

Biletu w pociągu WKD  
już nie kupisz

Warszawska Kolej Dojazdowa informuje, że w związ-
ku z zakończeniem trwania pilotażowej umowy na 
sprzedaż biletów WKD za pośrednictwem mobil-
nych automatów zainstalowanych w pociągach 
WKD, od dnia 29 sierpnia sprzedaż biletów w mobil-
nych automatach zostaje wyłączona. Podróżni mogą 
zakupić bilety za pośrednictwem nowych automa-
tów biletowych, które pojawiły się na przystankach  

i stacjach „kolejki”. Biletomaty stacjonarne zapewniają 
podróżnym możliwość zakupu wszystkich rodzajów 
biletów dostępnych w ofercie WKD. Płatności moż-
na dokonywać zarówno bezgotówkowo za pomocą 
karty płatniczej (stykowej, zbliżeniowej), aplikacji mo-
bilnej BLIK, urządzeniami mobilnymi wyposażonymi 
w Apple Pay, Android Pay, jak również poprzez płat-
ność gotówkową – bilonem.  MS

Uczniowie z Grodziska  
w projekcie Erasmus+

GRODZISK MAZ.
Uczniowie z klas gastro-
nomicznych i hotelar-
skich Zespołu Szkół  
nr 1 w Grodzisku Mazo-
wieckim wzięli udział  
w projekcie Erasmus+  
i odbyli staż w Nicei.

P odczas 2 – tygodniowe-
go stażu zgłębiali taj-
niki kuchni francuskiej 
i śródziemnomorskiej, 

szkolili również umiejętności 
z zakresu obsługi konsumen-
ta i gościa hotelu. Zdobywali 
doświadczenie w nowych dla 
nich realiach, doskonaląc przy 
tym sprawność językową. Dzięki 
udziałowi w stażu młodzież uzy-
skała kwalifikacje zawodowe, ję-
zykowe, kulturowe i społeczne 
zgodnie z ideą ECVET (Euro-
pejskiego Systemu Transferu 
Osiągnięć w Kształceniu i Szko-
leniu Zawodowym, który słu-
ży zwiększeniu przejrzystości 
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PRUSZKÓW
Już trzeci raz  
Centrum Handlowe 
Nowa Stacja gościć  
Was będzie  
na wystawie zdjęć 
Pruszkowianka.

T ym razem tematem 
przewodnim zdjęć jest 
macierzyństwo. Jego 
rożne wymiary, obli-

cza i piękno.  Kobiety na zdję-
ciach, matki, odkryją przed 
Wami wszystkie aspekty swo-
jego macierzyństwa. Pokażą co 
jest w życiu ważne i opowiedzą 
o gorzkich i słodkich stronach 
bycia mamą. I właśnie te zwy-
kłe/niezwykłe kobiety uchwycił 
Maciej Bochnowski.

„Chciałem pokazać to co nie-
uchwytne. Ten moment, spojrze-
nie, objecie, przytulenie. To coś 
co jest kwintesencją tej szcze-
gólnej miłości między mamą 
a dzieckiem”.

Każda fotografia opatrzona jest 
wypowiedzią bohaterki zdjęcia. 
Matki opowiadają o tym, czym dla 
nich jest macierzyństwo.

Wystawa „Lokalne macierzyństwo”

„Poprosiłem kobiety o odpo-
wiedź na to pytanie, zęby poka-
zać, jak rożne na każdym etapie 
tej drogi jest macierzyństwo. Z ja-
kimi trudami, bolączkami, a z ja-
kimi radościami muszą każdego 
dnia mierzyć się matki. Zależa-
ło mi, żeby nie były to cukierko-
we historie.” 

Tych osiemnaście rożnych zdjęć 
będzie można zobaczyć na wer-
nisażu wystawy, który odbędzie 
się w Centrum Handlowym przy 
Sienkiewicza 19 już 4 września 
o godz. 19:00 w korytarzu, na-
przeciwko HOME&YOU.

Zaprasza serdecznie: Maciej 
Bochnowski i Nowa Stacja.  

i porównywalności kwalifikacji). 
To z kolei zagwarantowało jej 
otrzymanie międzynarodowych 
certyfikatów, m.in. dokumentu 
Europasss Mobilność, co sprawi, 
że uczestnicy projektu staną się 
bardziej konkurencyjni na kra-
jowym oraz europejskim rynku 
pracy i łatwiej im będzie znaleźć 
pracę w wyuczonym zawodzie.

Pobyt w Nicei był nie tylko 
szansą na zdobycie zawodowego 

doświadczenia. Pozwolił również 
na kontakt z inną kulturą i inte-
grację z tamtejszą społecznością.

Dzięki zgromadzonym przez 
praktykantów recepturom po-
wstała elektroniczna miniksiążka 
kucharska „Łączy nas kuchnia czyli 
francuskie pyszności” oraz wie-
le prezentacji, przedstawiających 
m.in. miejsca stażu i wybitnych 
Polaków, którzy zamieszkiwali 
na Lazurowym Wybrzeżu.  MS

PIASTÓW
4 września odbędzie 
się uroczyste otwarcie 
rozbudowanego obiektu 
Liceum Mickiewicza  
w Piastowie.

P lany rozbudowy pia-
stowskiego liceum były 
snute od bardzo daw-
na. Jednak na start prac 

trzeba było poczekać. W końcu 
na teren szkoły wkroczyły eki-
py budowlane. Roboty ruszyły 
w maju ubiegłego roku. Po dwu-
dziestu miesiącach, w samym 
centrum miasta, stanął wspa-
niały nowoczesny kompleks.

Rozbudowa Liceum 
Mickiewicza dobiega końca

Pierwszy etap inwestycji zo-
stał już zakończony – nowy bu-
dynek dydaktyczny oraz hala 
sportowa są już gotowe. Od 
1 września uczniowie i nauczy-
ciele zaczęli prace w nowych, 
znacznie lepszych niż dotych-
czas warunkach. W kolejnym 
etapie robót stary budynek zo-
stanie zrewitalizowany.

Budynek szkoły powsta-
je w formule partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego. Oznacza 
to, że prywatny podmiot (firma 
Warbud – zwycięzca przetargu) 
poniesie koszty związane z jej 
przeprowadzeniem, a przez 
kolejne 22 lata będzie pobie-
rał za to wynagrodzenie z ka-
sy miasta.  AZ

PRUSZKÓW
Policjanci z Wydziału 
Kryminalnego Komendy 
Powiatowej Policji  
w Pruszkowie  
poszukują Roberta Ś. 

M ężczyzna ścigany 
jest na podstawie 
listu gończego wy-
danego przez Pro-

kuraturę Krajową w Rzeszowie 
w celu tymczasowego areszto-
wania na okres 30 dni.

Dla funkcjonariuszy ważna 
jest każda informacja dotyczą-
ca ściganego mężczyzny i je-
go obecnego miejsca pobytu.

Poszukiwany listem 
gończym Robert Ś.

Funkcjonariusze zwracają 
się z prośbą do wszystkich, 
którzy znają miejsce poby-
tu poszukiwanego, o kontakt   
z KPP w Pruszkowie pod nu-
merem telefonu (22) 758-60-81 
do 85, telefonem alarmowym 
112  lub z najbliższą jednost-
ką Policji.

Informacje można także 
przekazywać za pośrednic-
twem poczty elektronicznej 
na adres oficer.prasowy.prusz-
kow@ksp.policja.gov.pl

Policjanci ostrzegają, że za 
ukrywanie poszukiwanego lub 
pomaganie mu w ucieczce gro-
zi kara pozbawienia wolno- 
ści do lat 5 (art. 239§1 kodeksu 
karnego).  MS

PIASTÓW
Przypominamy!  
W Piastowie trwają kon-
sultacje z mieszkańcami 
dotyczące nowej orga-
nizacji ruchu na skrzy-
żowaniu ulic Fiołkowej 
i Lisa-Kuli w Piastowie. 
Konsultacje wydłużono 
do 11 września.

Jak ma się zmienić ruch na 
wspomnianym skrzyżowa-
niu? Przebudowa skrzyżo-
wania ul. Lisa Kuli z ul. Fioł- 

kową ma na celu poprawę prze-
jezdności przez skrzyżowanie 
oraz poprawę warunków bez-
pieczeństwa. Cały ruch genero-
wany przez tereny przy ul. Fioł- 
kowej będzie kierowany wyłącz-
nie w prawo w ul. Lisa Kuli i dalej 
na wiadukt nad autostradą w kie- 
runku Ożarowa. Geometria skrzy- 
żowania oraz oznakowanie nie 
pozwoli na skręt pojazdów (w tym 
w szczególności samochodom  
ciężarowym) w lewo w ul. Lisa Ku-
li i wjazd do Piastowa, co uchroni 
miasto przed ciężkimi pojazda-
mi. Dodatkowo ruch pojazdów 

z kierunku Ożarowa Mazowiec-
kiego w lewo w stronę ul. Fioł-
kowej będzie kierowany poprzez 
dobudowany pas lewoskrętu, tak 
aby nie blokować ruchu na wprost 
w kierunku Miasta Piastów. Po-
prawa promieni łuków na skrzy-
żowaniu, wykonanie wysepek 
dzielących oraz dobudowa chod-
nika poprawią bezpieczeństwo 
na skrzyżowaniu.

Koncepcje zmiany organiza-
cji ruchu przygotowała firma 
Panattoni. Władze Piastowa zde-
cydowały się na przeprowadzenie 
konsultacji na temat planowanych 
zmian. Mogą wziąć w nich udział  
tylko mieszkańcy Piastowa posia-
dający czynne prawa wyborcze. 
Mieszkańcy w konsultacjach od-
powiadają mają odpowiedzieć na 
pytanie: „Czy akceptuje Pani/Pan 
koncepcję zmiany organizacji ru-
chu na skrzyżowaniu ul. Fiołkowej  
i ul. Lisa -Kuli w Piastowie – przy-
gotowanej przez firmę Panattoni?”.

Konsultacje pierwotnie mia-
ły zakończyć się 31 sierpnia, jed-
nak władze miasta zdecydowały 
się na zmianę terminu. Konsul-
tacje mają zakończyć się 11 wrze-
śnia. Wszystkie dokumenty wraz 
z wzorem ankiety i mapą dostępne 
są na stronie urzędu miasta.  AZ

Wydłużyli konsultacje  
z mieszkańcami
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Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Gminę Michałowice. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, tel. 22 350-91-91
www.michalowice.pl

Dzień bezpieczeństwa w gminie 
Michałowice

Bezpieczeństwo to sło-
wo, z którym mamy 
kontakt od najmłod-
szych lat. To słowo 

chyba najczęściej powtarza-
ne przez rodziców, gdy ich 
pociechy wychodzą z domu, 
wyjeżdżają na wakacje, idą po-
biegać, pojeździć na rowerze 
czy rolkach. Dlatego podczas 
obchodów Dnia Bezpieczeń-
stwa, w ramach jednej impre-

zy, poświęcano uwagę różnym 
aspektom związanym z bez-
pieczeństwem.

Odbyły się symulacje wy-
padków komunikacyjnych. 
Specjaliści pokazywali jak 
pomóc poszkodowanym, co 

zrobić, jak się zacho-
wać, kiedy ewakuujemy 
poszkodowanego z au-
ta, jak je zabezpiecza-
my. W pokazach udział 
wzięli lokalni policjan-
ci, strażacy i ratownicy, 

a symulacje przeprowadzono 
z wykorzystaniem prawdzi-
wych pojazdów.

Symulatory pomogły uczest-
nikom sprawdzić jak wygląda 
dachowanie, jakie siły działa-
ją na pasy przy zderzeniu oraz 

niezależnie przy otwarciu po-
duszki powietrznej.

Ci uczestnicy wydarzenia, 
którzy mieli ze sobą rowe-
ry i kaski mogli sprawdzić 
swoją wiedzę lub szkolić się 
w miasteczku drogowym dla 
rowerzystów. Policjanci z lo-
kalnej jednostki przypomnieli 
jak bezpiecznie się zachować 
w różnych sytuacjach, któ-
re mogą się zdarzyć w dro-
dze do szkoły, na boisko czy 
do sklepu.

W sobotę 29.08 w Michałowicach odbył się Dzień Bezpieczeństwa.

     

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

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

Wręczenie aktów mianowania i powierzenie stanowisk nowym dyrektorom

Dzień przed rozpoczęciem 
nowego roku szkolnego 
w sali konferencyjnej 
Starostwa Powiatowego 
w Pruszkowie odbyła się 
uroczystość wręczenia 
nauczycielom aktów nadania 
stopnia awansu zawodowego 
nauczyciela mianowanego 
przez Agnieszkę Kuźmińską 
Członka Zarządu 
Powiatu Pruszkowskiego.

Nauczyciel mianowany to trzeci 
stopień awansu zawodowego, który 
w przypadku nauczycieli zatrudnio-
nych w szkołach prowadzonych przez 
powiat pruszkowski, nadaje Starosta 
Pruszkowski. Przy nadaniu stopnia 
nauczyciela mianowanego nauczycie-
le składają ślubowanie według roty za-
wartej w ustawie Karta Nauczyciela.

Stopień nauczyciela mianowane-
go otrzymali:
• Katarzyna Morawska, Marta Świ-

der i Monika Czuj ze Specjalnego 

Ośrodka Szkolno – Wychowaw-
czego im. ks. Jana Twardowskie-
go w Pruszkowie;

• Artur Józef Wiśniewski, Iwona 
Majewska, Joanna Chęć z Zespołu 
Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica 
w Pruszkowie;

• Michał Rafał Dumała, Ewa Pauli-
na Nowak z Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących i Sportowych 
w Pruszkowie;

• Natalia Urbaniak-Kantyka z LO im. 
T. Kościuszki w Pruszkowie;

• Jagna Aleksandra Sienkiewicz z Po-
radni Psychologiczno – Pedago-
gicznej w Pruszkowie;

• Magdalena Pakosińska – Parys z LO 
im. Tomasza Zana w Pruszkowie.

Podczas uroczystości nastąpiło rów-
nież powierzenie stanowisk 3 dyrek-
torom szkół i placówek prowadzonych 
przez powiat:
• Anna Tużnik – Dyrektor Międzysz-

kolnego Ośrodka Sportowego;
• Ewa Król – Dyrektor Liceum Ogól-

nokształcącego im. Tomasza Zana 
w Pruszkowie;

• Iwona Pych – Dyrektor Liceum 
Ogólnokształcącego w Pruszkowie.

W czasie spotkania pożegnano rów-
nież Panią Annę Łukawską- Adamczyk 
Dyrektora MDK w Pruszkowie, która 
z dniem 31 sierpnia zakończyła pracę 
na tym stanowisku.

Pani Agnieszka Kuźmińska podzię-
kowała nauczycielom i dyrektorom za 
zaangażowanie i aktywność w trak-
cie trwania pandemii oraz za dobrze 
przeprowadzoną przez szkoły eduka-
cję zdalną, która w poprzednim okresie 
była jedynym rozwiązaniem gwarantu-
jącym bezpieczeństwo dzieci przy za-
chowaniu ciągłości nauczania. W ciągu 
ostatnich kilku tygodni przekonamy 
się, czy nastąpi do niej powrót.  Musi-
my zrobić wszystko, aby  zagwaranto-
wać dzieciom oraz nauczycielom jak 
najlepsze warunki oraz narzędzia do 
pracy – dodała.

Rozpoczęliśmy 
Nowy Rok Szkolny!

We wtorek 1 wrześ-
nia, inaczej niż zwy-
kle, bo w mniej-
szych grupach

 i w maseczkach na twarzach, roz-
poczęliśmy nowy rok szkolny we 
wszystkich szkołach gminy Mi-
chałowice. Było uroczyście, dzieci 
były podekscytowane, szczęśli-
we, że mogą się spotkać w kla-
sach, po długiej przerwie.

W sumie w gminnych szkołach 
naukę rozpoczęło we wrześniu 
2312 dzieci.
• w szkole podstawowej w Mi-

chałowicach 104 dzieci w kla-
sach I, a w całej szkole 895.

• w ZSO w Komorowie 80 dzie-
ci w klasach I, w szkole pod-
stawowej w sumie 619, a w li-
ceum 255.  

• w szkole w Nowej Wsi 56 w kla-
sach I, a 543 w całej placówce.

Wszystkim uczniom i nauczy-
cielom życzymy udanego ro-
ku szkolnego!

Przeprowadzono warszta-
ty obchodzenia się z ogniem. 
Młodzież mogła poznać sposo-
by jego gaszenia w sytuacjach 
domowych. W tej części popi-
sali się strażacy z OSP Nowa 
Wieś, którzy chętnie dzieli-
li się swoją wiedzą z licznych 
akcji strażackich. 

Na miejscu zapewnio-
no rozrywkę dzieciom m.in. 
poprzez stanowisko z plan-
szówkami. Ratownicy MAK 
przybliżyli zainteresowanym 
wiedzę, jak należy się zacho-
wać w różnych przypadkach 
ratowania życia ludzkiego. 
Pokazali jak się należy zacho-
wać, jak bezpiecznie podejść 
do poszkodowanego oraz kie-
dy tego nie robić, jakie pod-
jąć kroki, żeby mu pomóc. 
Na miejscu prowadzono też 
warsztaty z samoobrony.

Oprawę kulinarną zapewniły 
panie z Kół Gospodyń Wiejskich. 
Patronat nad wydarzeniem ob-
jęła Małgorzata Pachecka wójt 
gminy Michałowice. 

Tekst Wiktor Cyrny
Zdjęcia Mariusz Marcysiak
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PIASTÓW

Stadion Miejski w Piastowie 
z nowym oświetleniem

Stadion Miejski im. Janusza Kalbarczyka w Piastowie ma już nowe oświetle-
nie. Na boisku zainstalowano najnowszej generacji lampy ledowo-matrycowe 
o mocy 1000 W. Kolejnym etapem miejskiej inwestycji będzie budowa zada-
szenia trybun wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych, dzięki którym magazy-
nowana energia elektryczna posłuży do zminimalizowania kosztów oświetlania 
stadionu. Zawodniczki i zawodnicy będą mogli odbywać treningi na płycie bo-
iska nawet po zmroku, co ma szczególne znaczenie w zbliżającym się sezonie 
jesienno-zimowym. MS

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 32A, T. 22 755 55 34
www.grodzisk.pl

Kolejne inwestycje w Grodzisku Mazowieckim

Za nami wspaniały dzień dla 
Grodziska Mazowieckiego! 
27 sierpnia 2020 r. w naszym 
mieście została podpisana 

umowa na budowę długo wyczekiwa-
nej obwodnicy zachodniej. To przeło-
mowy moment dla dalszego rozwoju 
miasta i gminy. Ale to nie koniec do-
brych wiadomości. W tym samym dniu 
podpisano umowę na budowę szko-
ły podstawowej z oddziałami przed-
szkolnymi we wsi Szczęsne. Pierwszy 
etap inwestycji obejmie wybudowa-
nie dwukondygnacyjnego budynku 
wraz z infrastrukturą techniczną oraz 
zapleczem sportowym. Powstanie, 
m.in. boisko o trawiastej nawierzch-
ni, drogi wewnętrzne z chodnika-
mi, zjazdy, parkingi i plac apelowy. 
Docelowo szkoła pomieści ok. 700 
uczniów, a oddziały przedszkolne 250 
dzieci. Pierwszy etap, którego wyko-
nawcą jest firma Lindner Polska sp. 
z o.o. z siedzibą w Warszawie, zosta-
nie zakończony do końca 2021 r. Koszt 
inwestycji to prawie 10,4 mln brutto.

Podpisano także umowę na przebu-
dowę Alei Sadowej we wsi Książenice, 

budowę ul. Żwirowej w Grodzisku 
Mazowieckim i ul. Akwarelowej we 
wsi Odrano Wola. Przebudowa Sa-
dowej polegać będzie na wykonaniu 
nakładki asfaltowej oraz utwardze-
niu poboczy kruszywem kamiennym. 
Inwestycję, która zdecydowanie po-
prawi bezpieczeństwo w tym rejonie, 
wykona firma EFEKT z o.o. z siedzi-
bą w Warszawie. Koszt to 349 700 zł. 
Zakończenie planowane jest na ko-
niec października 2020 r.

Budowa ciągu dróg gminnych, uli-
cy Żwirowej i Akwarelowej, została 
podzielona na dwa etapy. W ramach 
realizacji inwestycji zostanie wybu-
dowana droga wraz z oświetleniem, 
kanalizacją deszczową, przebudo-
wą sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej, sieci gazowej i teleko-
munikacyjnej. Inwestycja połączy 
Adamowiznę z ul. Radońską i bę-
dzie nie tylko skrótem drogowym dla 
mieszkańców, ale znacznie przyczyni 

się do poprawy bezpieczeństwa w tym 
rejonie. Termin zakończenia ustalo-
no na 12 miesięcy od daty podpisania 
umowy, czyli do końca sierpnia 2021 r.
Inwestycję za kwotę ponad 7 mln zł 
zrealizuje firma Mabau sp. z o.o. z sie-
dzibą w Baniosze. 

Rozpocznie się też budowa kolej-
nego parkingu typu „Parkuj i Jedź”, 
który będzie zlokalizowany przy 
ul. Traugutta w Grodzisku Mazo-
wieckim. Parking realizowany jest 

w ramach projektu „Poprawa jako-
ści powietrza na terenie ZIT WOF”. 
Zaprojektuje go i wykona firma
MKL-BUD sp. z o.o. z siedzibą w War-
szawie. W ramach inwestycji po-
wstanie 57 miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych, 3 miejsca 
dla osób niepełnosprawnych, wiata 
dla rowerów ora  z dwa stanowiska 
słupkowe do ładowania rowerów elek-
trycznych. Parking zostanie oddany 
do użytku w końcu 2021 r.

KOLEJ
Od 1 września pociągi 
Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej mogą 
przewozić większą 
liczbę pasażerów. 
Nie chodzi tu jednak 
o zwiększenie liczby kur-
sów, a o limity podróż-
nych w pociągach. 

W raz z początkiem 
roku szkolne-
go w pociągach 
WKD zmienił się 

limit pasażerów mogących rów-
nocześnie podróżować pociąga-
mi na linii WKD. Nie zmieniły się 
jednak wytyczne dotyczące ob-
ostrzeń dotyczących m.in. obli-
gatoryjnego zakrywania ust i nosa 
w pojazdach komunikacji zbio-
rowej czy zachowania dystansu.

– W ramach prowadzonego 
bieżącego monitorowania stanu 

zapełnienia pociągów uruchamia-
nych na linii WKD, jak również 
ogłoszonego przez Radę Mini-
strów Rzeczypospolitej Polskiej 

powrotu dzieci i młodzieży do 
nauczania w szkołach w trybie 
stacjonarnym, podjęta została 
decyzja o podwyższeniu limitu 

pasażerów mogących jednocze-
śnie odbywać przejazd w środ-
kach transportu publicznego,
tj. w pociągach WKD do mak-
symalnego, aktualnie dopusz-
czalnego poziomu na podstawie 
obowiązującego Rozporządze-
nia Rady Ministrów w spra-
wie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii – informuje przewoźnik. 

Do tej pory w pojazdach WKD 
jednocześnie mogło podróżo-
wać, w zależności od typu tabo-
ru, od 150 do 152 pasażerów. Od 
1 września limit ten został pod-
niesiony. I tak w pojazdach serii 
EN100 (składy wyprodukowane 
przez Newag, potocznie nazywa-
ne „predatorami”) jednocześnie 
może podróżować 252 pasażerów, 
a w pojazdach EN97 (produkcji 
Pesy, nazywanymi „mrówka-
mi”) – 250 podróżnych. Prze-
woźnik jednocześnie podkreśla, 
że nadal obowiązuje ogranicze-
nie w zakresie zajętości połowy
miejsc siedzących. AZ

WKD przewiezie więcej 
pasażerówGRODZISK MAZ.

Pod koniec sierpnia zo-
stała podpisana umowa 
na budowę obwodnicy 
Grodziska. Ta długo 
oczekiwana inwestycja, 
wkrótce rozwiąże 
wiele problemów 
komunikacyjnych. 

C o obejmuje zamówie-
nie na budowę gro-
dziskiej obwodnicy? 
Zakres prac przy jest 

bardzo duży. Zakłada budowę 
7, 5 km odcinka drogi od węzła 
autostradowego „Grodzisk” do 
drogi wojewódzkiej nr 579 na 
terenie Kałęczyna. Inwestycja 
obejmuje m.in. budowę trzech 
dużych obiektów inżynierskich: 
nad drogą gruntową w pobli-
żu węzła autostradowego, nad 
torami kolejowymi oraz rzeką 
Mrowna; przebudowę dróg po-
przecznych, budowę dróg dojaz-
dowych, budowę kompleksowego 
odwodnienia układu drogowego 

wraz z urządzeniami towarzyszą-
cymi, przebudowę infrastruktu-
ry podziemnej, budowę urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu: barier 
energochłonnych ogrodzeń, sy-
gnalizacji świetlnych, oznako-
wanie poziome i pionowe wraz 
z konstrukcjami wsporczymi.

Koszt inwestycji to 145,5 mln zł,
z czego 116 mln zł to środki unijne 
przyznane MZDW w Warszawie 
przez samorząd wojewódz-
twa mazowieckiego.

Planowany termin oddania in-
westycji to koniec 2022 roku. MS
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Umowa na obwodnicę 
Grodziska podpisana
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W związku ze sporządzanym projektem „Studium Uwa-
runkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzen-
nego Miasta Pruszkowa”, które obejmuje obszar miasta 
w granicach administracyjnych, zapraszam do wzięcia 
udziału w konsultacjach nad przyjętymi rozwiązaniami 
w tym projekcie. Konsultacje prowadzone są poza usta-
wową procedurą sporządzania Studium.

Obecnie w Pruszkowie obowiązuje „Studium Uwarunko-
wań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Mia-
sta Pruszkowa” przyjęte uchwałą Nr XXVIII/309/2000 
Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 16 listopada 2000 r.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Studium 
sporządzane jest na podstawie uchwały Nr XLIV/501/06 
Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29 czerwca 2006 r. 
W celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym 
lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, rada 
gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządza-
nia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy, zwanego dalej „studium”. 

Studium nie jest aktem prawa miejscowego (art. 9 ust. 5 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym).

Projekt studium zawiera uwarunkowania, czyli wielo-
aspektowe informacje o stanie istniejącym w formie tek-
stowej i graficznej.

Projekt studium zawiera kierunki zagospodarowania 
przestrzennego gminy w formie tekstowej i graficznej.

Procedura oraz zakres sporządzanego studium regu-
lowane są m.in. przepisami art. 10 i 11 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym.

Studium jest strategicznym dokumentem planistycz-
nym wskazującym ogólne kierunki zagospodarowania 
przestrzeni naszego miasta. Projekt dokumentu to 
efekt wielomiesięcznych prac urbanistów, którzy sta-
rali się zaplanować przyjazne i wygodne dla mieszkań-
ców miasto, z uwzględnieniem, iż około 80% powierzchni 
miasta ma przesądzone przeznaczenia w obowiązujących 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Pruszkowa po raz pierwszy pre-
zentowane było mieszkańcom Pruszkowa w dniach od  
15 grudnia 2017 r. do dnia 12 lutego 2018 r. oraz było 
wyłożone do wglądu publicznego w dniach od 26 lutego 
2018 r. do 26 marca 2018 r., z trzema dyskusjami publicz-
nymi, a następnie przedłożone Radzie Miasta Pruszkowa 
do uchwalenia 28 czerwca 2018 r.

Zaktualizowane Studium przedkładamy ponownie 
mieszkańcom do zapoznania się i składania wniosków.

Udostępnia się projekt Studium w dniach od 20 sierp-
nia 2020 r. do dnia 21 września 2020 r.

Projekt Studium jest udostępniony na stronie interne-
towej http://pruszkow.bip.gmina.pl/ patrz Architektu-
ra i Urbanistyka OGŁOSZENIA/OBWIESZCZENIA 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowa-
nia Przestrzennego ROK 2020. 

UWAGA!

Do 21 września 2020 r. czekamy na wnioski mieszkań-
ców, złożone do Prezydenta Miasta Pruszkowa, z poda-
niem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organiza-
cyjnej i adresu zamieszkania lub siedziby, oznaczenia 
nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Wnioski można wnosić tradycyjnie w formie pi-
semnej do Kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa lub 
pocztą na adres: ul. Kraszewskiego 14/16 05-800 
Pruszków lub za pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej, a w szczególności poczty elektronicznej na adres:  
prezydent@miasto.pruszkow.pl. 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków złożonych 
do projektu studium jest Prezydent Miasta Pruszkowa. 

Rozstrzygnięcie wniosków przez Prezydenta Miasta 
Pruszkowa, z zachowaniem przepisów Rozporządze-
nia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz- 
nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych RODO), zostanie zamieszczone na 
stronie internetowej http://pruszkow.bip.gmina.pl patrz 
Architektura i Urbanistyka OGŁOSZENIA/OBWIESZ-
CZENIA Studium Uwarunkowań i Kierunków Zago-
spodarowania Przestrzennego ROK 2020

 Zastępca Prezydenta Miasta Pruszkowa  
Konrad Sipiera

zaprojektujMYPruszków
ZAPROSZENIE PREZYDENTA MIASTA PRUSZKOWA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

O G Ł O S Z E N I E

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Gminę Brwinów. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść. 

Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, Tel. 22 738 26 15
www.brwinow.pl

DNI BRWINOWA
Europejskie Dni Dziedzictwa

12 września

Matinée — Skarby muzyki polskiej częścią europejskiego dziedzictwa 
kulturalnego utwory J. Elsnera, F. Chopina, S. Moniuszki
Joanna Ławrynowicz-Just  – fortepian
Kwartet PRIMA VISTA:
Krzysztof Bzówka  –  skrzypce
Józef Kolinek  –  skrzypce
Piotr Nowicki  –  altówka
Zbigniew Krzymiński  –  wiolonczela
Dworek Zagroda, ul. Grodziska 57, Brwinów | 12.00

Wirtualny Teatr Historii Wiktoria 1920, pokaz VR zrealizowany z okazji 100. rocznicy Bitwy 
Warszawskiej przez Fundację Koncept Kultura we współpracy z Biurem Programu „Niepodległa”
Dworek Zagroda, ul. Grodziska 57, Brwinów | pokazy od 13.00 do 18.00 

Msza św. w kościele św. Floriana w Brwinowie | 18.00
Po mszy uroczystości oficjalne – złożenie kwiatów, przekazanie flagi Brwinowa, która towarzy-
szyła żołnierzom z Trzebiatowa na misji w Iraku oraz inscenizacja wydarzeń z 12 września 1939 r.
w wykonaniu Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Nałęcz” z Trzebiatowa 

Festiwal Otwarte Ogrody
13 września 

Czarodziejski flet – fragmenty opery W. A. Mozarta
Królowa Nocy – Anna Terlecka
Pamina – Magdalena Freino
Tamino – Daniel Oleksy
Akompaniuje na fortepianie Wioletta Łukaszewska
Wystawa malarstwa Piotra Stachurskiego
Ogród Państwa Wernerów, ul. Słoneczna 3, Brwinów | 14.00

Mike Parker’s Meta Trio
Mike Parker – kontrabas
Sławek Pezda – saksofon tenorowy
Damian Niewiński – perkusja
Park przy Toeplitzówce w Otrębusach, ul. Wiejska 1 | 18.00

Papageno – Michał Piskor
Papagena – Dominika Szewczyk
Geniusz – dobry duch „zatańczony” przez Joannę Drabik

Festiwal 
Otwarte Ogrody
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22 758 77 88, reklama@wprmedia.pl  
Pruszków, ul. Niecała 10/2              

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 

• 1300m2 przy 
Al. Jerozolimskich 
tel. 720-147-373 

NIERUCHOMOŚCI 
– DO WYNAJĘCIA

Do wynajęcia lokal 
usługowy o powierzchni 
200 m2, I piętro z windą 
w Podkowie Leśnej,
ul. Jana Pawła II 13 
tel. 601 612 930

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

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

• Zatrudnię kierowców 
C+E Grodzisk Mazowiecki 
733397433 

• Zatrudnię Mechanika 
(Pruszków) 505786220

ZAPIEKSY 
PRUSZKOWSKIE 
zatrudnią 
pracownika 
gastronomii, 
wymagane 
doświadczenie 
i aktualne książeczka 
sanepidu. 
Praca w Pruszkowie, 
tel. 509-683-032

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

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

• Poszukujemy kierowców 
do pracy kat B, zarobki 
2500-5000 pln, CV 
kontakt@fairplaytaxi.pl lub 
pod numerem 607-073-354

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

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

NIERUCHOMOŚCI 
– SPRZEDAM

Działka rolna 1ha 
Holendry Baranowskie 
bezpośrednio 
tel. 668566576

DAM PRACĘ • 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 

AUTO-MOTO KUPIĘ

• AUTO KAŻDE KUPIĘ 
tel. 603 903 405 

OGŁOSZENIA CENY NETTO
OGŁOSZEŃ 
ZA SŁOWO: 

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

Prowadzimy kompleksową 
obsługę w zakresie:
 księgowości (wszystkie rodzaje 

przedsiębiorstw)
 kadr i płac 
 doradztwa podatkowego 

dla naszych klientów 
 rejestracji firmy

Biuro rachunkowe

Maculewicz Finance Sp. z o. o. 
ul. Staszica 1D lok. U3, 05-800 Pruszków
tel: 22 738 71 60, email: biuro@maculewicz.pl

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

• Skup wszystkich aut na 
kasację 508206738 

USŁUGI

• Brukarstwo 
meritumbruk@o2.pl 
tel. 696437501 

• Docieplanie Budynków 
795 96 96 96 

• Drzewa, krzewy, 
pielęgnacja, 
prześwietlanie 
drzew owocowych; 
ochrona roślin 
(w tym róż; opryski 
bukszpanów) 
512-380-109, 
(22) 758-16-65 

• Hydraulik 
tel. 535872455 

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

• 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 

Polbruk S.A. to jeden z czołowych producentów kostki 
brukowej w Polsce, z 19 zakładami produkcyjnymi oraz silną 
siecią dystrybucji na terenie całego kraju. Przynależność do 
irlandzkiej Grupy CRH plc, światowego lidera w produkcji  
i dystrybucji materiałów budowlanych, motywuje nas do ciągłego, 
dynamicznego rozwoju.

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

elektryk
umowa o pracę – pełny etat

tryb pracy: zmianowy
miejsce pracy: Pruszków  

Podstawowe obowiązki:
• Utrzymanie w pełnej sprawności linii produkcyjnych pod kątem 

elektrycznym,
• Aktywne uczestnictwo w usuwaniu usterek i awarii.

Wymagania:
• Wykształcenie min. zasadnicze zawodowe / techniczne, 
• Wiedza w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1kV,
• Uprawnienia SEP do 1kV,

Oferujemy:
• Pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 

wibroprasowanych wyrobów betonowych. 
 Więcej o nas: www.polbruk.pl
• Możliwość rozwoju zawodowego poprzez kursy i szkolenia,
• Stabilne warunki zatrudnienia.

CV prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: 
rekrutacja@polbruk.pl lub osobiście w naszym zakładzie: 
POLBRUK S.A. ul. Parzniewska 6, 05-800 Pruszków.

Na dokumentach prosimy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach 
aplikacyjnych przez Polbruk S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Nowy Świat 16 
C, 80-299 Gdańsk w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”.


