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Nocne kursy WKD? Szans nie ma
REGION  

Wprowadzenie nocnych 
kursów WKD to  
pomysł, który co jakiś czas 
odżywa wraz z kolejną 
zbiórką podpisów pod 
petycją do przewoźnika. 
Warszawska Kolej  
Dojazdowa nie pozosta-
wia jednak złudzeń. 
O dodatkowych połącze-
niach w porze nocnej  
nie ma mowy.

T rudno zliczyć ile razy po-
jawiały się inicjatywy po-
dobnej do tej, która kilka 
tygodni temu zagości-

ła w mediach społecznościowych. 
Chodzi o wprowadzenie nocnych 

BRWINÓW
Budowa ronda.  
Kiedy przywrócą ruch? / str. 4 /

REGION
Radni z wizytą w PAŻP / str. 7 /

PRUSZKÓW
Większy ruch na ul. Działkowej.  
Zrobiło się niebezpiecznie / str. 2 /

 W
KD

.C
O

M
.P

L 
 

połączeń na linii WKD. Także i tym 
razem ma ona charakter oddolny. 
O rozszerzenie rozkładu jazdy ape-
lują sami pasażerowie. – Spieszyliście 
się kiedyś na ostatnią kolejkę z War-
szawy o 00:20? Nie mogliście zostać 
dłużej ze znajomymi w mieście, za-
łatwić swoich spraw lub przedłu-
żyć randki? Myślę, że wszyscy znacie 
ten problem... Czas to zmienić! Weź-
my sprawy w swoje ręce! Nasz cel to 
doprowadzenie do kursowania WKD 
w nocy. Obecnie kursy kończą się 
o 00:20 a zaczynają dopiero o 04:50. 
Skąd ta prawie pięciogodzinna dziu-
ra?! Zmieńmy to! Niech WKDki kur-
sują chociaż co godzinę w nocnych 
porach. Z pewnością ułatwi nam to ży-
cie. Nam, mieszkańcom gmin na trasie 
WKDki! – zachęcają inicjatorzy akcji.

Co na to przewoźnik? Odpowiedź 
jest jednoznaczna. I poparta długą 
listą argumentów.

PRUSZKÓW
Jadłodzielnia ma się dobrze. 
Kiedy kolejne? / str. 8 /
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Auchan zastąpi Piotra 
i Pawła w Galerii Brwinów

Zajmie jest inna duża i znana sieć, 
czyli Auchan.

– Tak, potwierdzam informacje. 
Planowane otwarcie supermarke-
tu 14 listopada. Ale może również 
to nastąpić dzień wcześniej lub 
dzień później – mówi nam Luiza 
Kraszewska z Galerii Brwinów. 
Jak dodaje, nowy najemca będzie 
dysponował taką samą powierzch-
nią jak jego poprzednik. Auchan 
zajmie w brwinowskim centrum 
handlowym prawie 1600 m kw.

Auchan to jedna z największych 
sieci marketów w Polsce. W na-
szym kraju rozpoczęła swoją dzia-
łalność w 1996 roku, otwierając 
swój pierwszy hipermarket w Pia-
secznie pod Warszawą. Było to wy-
darzenie niemal na miarę otwarcia 
legendarnego McDonald’sa 
przy ul. Świętokrzyskiej w War-
szawie. W 2001 roku w Polsce było
już 14 hipermarketów tej sieci, 
a w 2014 roku – 25. EL

BRWINÓW
To już pewnie. 
Zamknięty sklep sieci 
Piotr i Paweł ustąpi 
w Galerii Brwinów 
miejsca marketowi 
Auchan. Wielkie otwar-
cie zaplanowano 
na połowę listopada.

O sytuacji Galerii Brwi-
nów pisaliśmy w po-
przednim wydaniu 
gazety WPR24.pl 

(„Co dalej z Galerią Brwinów?”). 
Obiektem zarządza syndyk, a od 
momentu zamknięcia dużego 
marketu Piotr i Paweł widać, że 
ubywa tam klientów. Okazuje się 
jednak, że brak dużego supermar-
ketu jest chwilowy i miejsce po 
Piotrze i Pawle szybko się wypełni. 

Warszawska Kolej Dojazdowa 
nie pozostawia wątpliwości, że 
wprowadzenie nocnych kursów 
miałoby zbyt duże negatywne 
konsekwencje. – Rozbudowę 
oferty w zakresie uruchomie-
nia pociągów w porze nocnej 
uniemożliwiają uwarunkowa-
nia techniczno-eksploatacyj-
ne, wynikające z konieczności 
zachowania przerwy technolo-
gicznej w ruchu pasażerskim na 
całej linii kolejowej, jak również 
względy bezpieczeństwa – wy-
jaśnia Krzysztof Kulesza, rzecz-
nik prasowy WKD.

Chodzi o tryb prac konserwa-
cyjnych na linii. – Warszawska 
Kolej Dojazdowa jako zarządca 
infrastruktury kolejowej na linii, 
na której organizuje i prowadzi 
przewozy jest zobowiązana do 
prowadzenia wszelkich czynności 
i prac związanych z konserwacją 
i utrzymaniem jej poszczególnych 
elementów. Do realizacji tych za-
dań w spółce funkcjonuje Wydział 
Infrastruktury, w ramach któ-
rego działają w oparciu o mie-
sięczne harmonogramy pracy 
kilkuosobowe zespoły do pro-
wadzenia konserwacji wszyst-
kich składników infrastruktury, 
w tym w porach nocnych, nie 
wyłączając nocy weekendowych 
– tłumaczy Kulesza. I dodaje: – 
Podczas dyżurów służb utrzyma-
nia infrastruktury wykonywane 

są planowe konserwacje sieci 
trakcyjnej, sieci zasilającej pod-
stacje trakcyjne, konserwacje 
urządzeń zabezpieczenia ruchu 
kolejowego oraz elementów na-
wierzchni kolejowej. W większości 
przypadków podczas prowadzo-
nych konserwacji niezbędne jest 
wyłączenie napięcia w sieci trak-
cyjnej na odcinkach o znacznej 
długości. Dłuższa przerwa w go-
dzinach nocy weekendowych, 
związana z obowiązywaniem roz-
kładu jazdy tzw. „świątecznego” 
(późniejsze rozpoczęcie kurso-
wania pociągów w godzinach 
wczesnoporannych) umożliwia 
przeprowadzenie prac o szer-
szym zakresie w porównaniu do 
nocy w ciągu tygodnia roboczego.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Mówiąc najprościej, chcąc 
uruchomić jeden lub dwa kur-
sy dodatkowych pociągów na 
linii WKD tylko w czasie nocy 
weekendowych, przewoźnik 
byłby zmuszony do całkowi-
tej rezygnacji z wykonywania 
konserwacji. A to co oznacza-
łoby przeniesienie prac na noce 
w ciągu tygodnia roboczego. – To 
z kolei wymagałoby wykonania 
większego zakresu prac, w krót-
szym czasie, a w związku z tym 
z wykorzystaniem dodatkowych 
zasobów kadrowych (zatrudnie-
nie dodatkowych pracowników 
w porze nocnej), bądź w prze-
ciwnym przypadku - skró-
cenie pory dziennej kursow-
ania składów w dni powszednie 

(przesunięcie na późniejszą go-
dzinę wyjazdu pierwszych po-
ciągów na trasę) – argumentuje 
Krzysztof Kulesza.

Stanowisko jest zatem jasne. 
I nie spodoba się zwolennikom 
nocnych kursów WKD. – W naj-
bliższej przyszłości spółka nie 
planuje uzupełnienia oferty prze-
wozowej o dodatkowe połączenia 
w porze nocnej z i do Warszawy 
w aktualnie obowiązującej prze-
rwie technologicznej, mając na 
uwadze konieczność zapewnie-
nia pasażerom korzystającym 
z pociągów WKD jak najwyż-
szego poziomu bezpieczeństwa 
i niezawodności przewozów na 
zarządzanej linii kolejowej – koń-
czy Kulesza. EL
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PRUSZKÓW
W czwartek 31 paź-
dziernika w rejonie 
Cmentarza Żbikowskie-
go doszło do potrące-
nia. Pojazd ciężarowy 
uderzył w rowerzystkę. 
Poszukiwani są świad-
kowie tego zdarzenia. 
Informacje można 
przekazywać do 
Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie.

Poszukiwani są świadkowie 
potrącenia rowerzystki

P rzypomnijmy. W rejonie 
skrzyżowania ul. Do-
maniewskiej i ul. Żbi-
kowskiej w Pruszkowie 

samochód ciężarowy potrącił ko-
bietę, która poruszała się rowe-
rem. Skrzyżowanie przez pewien 
czas było zablokowane, a dodat-
kowe utrudnienia powodował 
wzmożony ruch panujący wokół 
cmentarza przed dniem Wszyst-
kich Świętych. Rowerzystka tra-
fiła do szpitala w ciężkim stanie.

Rodzina poszkodowanej po-
prosiła naszą redakcję o pomoc 
w odnalezieniu świadków tego 
zdarzenia. Według nich kobie-
ta nie zawiniła. Jednak aby to 

potwierdzić potrzebne są do-
wody. Dlatego każdy kto wi-
dział to zdarzenie proszony jest 
o kontakt z pruszkowską poli-
cją. – Świadków prosimy o po-
moc w ustaleniu przyczyn tego 
zdarzenia. Informacje moż-
na przekazywać do wydzia-
łu dochodzeniowo-śledczego 
naszej komendy – mówi pod-
kom. Karolina Kańka, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie. SO
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Świadkowie zdarzenia proszeni są o kontakt z Komendą Powiatową 
Policji w Pruszkowie (ul. Kraszewskiego 8), tel. 022-758-60-81

e-mail: komendant.pruszkow@ksp.policja.gov.pl
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– Nie ukrywam, że widok linii autobusowych z literą M jak Michałowice 
przysparza mnie o niemałą dumę. Cieszę się też bardzo, że rada gminy 
przyjęła zmiany do budżetu z poprawkami, co pozwoli nam na ich rychłe 
uruchomienie – Małgorzata Pachecka, wójt Michałowic. 
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Liceum Mickiewicza 
nabiera kształtów

kotłowni, montażem okablowa-
nia instalacji elektrycznej.

Inwestycja obejmuje budowę 
nowego budynku dydaktycz-
nego, remont starego obiektu,
budowę hali sportowej wraz 
z łącznikiem. Budowa ma się za-
kończyć w ciągu 19 miesięcy od 
momentu rozpoczęcia prac, a to 
oznacza, że szkoła w nowej od-
słonie będzie gotowa pod koniec 
przyszłego roku.

Budynek szkoły powstaje w for-
mule partnerstwa publiczno-
-prywatnego. AZ

PIASTÓW
Rozbudowa Liceum 
Ogólnokształcącego 
im. Adama Mickiewicza 
w Piastowie to 
sztandarowa inwestycja 
władz Piastowa. 
Nowy budynek 
nabiera kształtów.

P lany związane z roz-
budową piastowskiego 
liceum ogólnokształcą-
cego pojawiły się wiele 

lat temu. Po licznych perypetiach 
inwestycje udało się doprowa-
dzić do realizacji. Ekipy budow-
lane na terenie szkoły pojawiły się 
w maju a postępują w ekspreso-
wym tempie.

Po zaledwie pięciu miesiącach 
udało się wykonać wiele rzeczy. 
Gotowe są już: konstrukcja żel-
betowa hali sportowej, konstruk-
cja stalowa dachu, stropy i ściany 
w obiekcie dydaktycznym i ha-
li sportowej. W trakcie są prace 
związane z rozbudową budynku 
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PRUSZKÓW
Odkąd otwarto tunel 
w ciągu ul. Działkowej 
w Pruszkowie ruch samo-
chodów w tym rejonie 
zwiększył się. Zdaniem 
mieszkańców zrobiło się 
mniej bezpiecznie. Jeden 
z czytelników zwraca 
uwagę na słabo oświetlo-
ne skrzyżowanie wraz 
z przejściem dla pieszych 
i przystanek autobusowy. 

W iadomość w tej spra-
wie otrzymaliśmy 
między innymi od 
czytelnika Adriana. 

– Piszę w sprawie niebezpieczne-
go skrzyżowania ulic Działkowej, 
Akacjowej i Młodości. Wielokrot-
nie zwiększyła się liczba samo-
chodów, które w większości nie 
dostosowują swojej prędkości do 
warunków drogowych oraz zna-
ków. Na skrzyżowaniu znajdują się 

Większy ruch na ul. Działkowej. 
Zrobiło się niebezpiecznie?

również pasy dla pieszych, z których 
po zmroku korzystają dzieci wra-
cające autobusem ze szkoły. Sam 
byłem świadkiem jak kierowca omi-
jając autobus stojący na przystanku 
o mało co nie wjechał w dzieci pra-
widłowo przechodzące przez pasy. 
Skrzyżowanie nie jest doświetlone, 
a przez to kierowcy nie widzą pa-
sów dla pieszych – pisze czytelnik. 

Co więcej, przystanek autobuso-
wy umieszczony jest przy chodniku 
o szerokości ok. 80 cm. Czytelnik 
zwrócił się do władz z prośbą o za-
reagowanie na te problemy. Nasza 
redakcja otrzymała odpowiedź. – 
W nawiązaniu do zgłoszenia, zo-
stała dokonana przez pracowników 

Wydziału Realizacji Inwestycji, wi-
zja lokalna w terenie. Skrzyżowa-
nie ul. Działkowej z ul. Akacjową 
jest doświetlone dwoma oprawami 
oświetleniowymi. Od strony osiedla 
Parzniew (gmina Brwinów) dodat-
kowo ustawiono reflektor doświe-
tlający skrzyżowanie. 6 listopada 
pracownicy WRI dokonają kon-
troli oświetlenia w godzinach wie-
czornych, w celu podjęcia decyzji 
co do dalszych kroków w tej spra-
wie – odpowiedział Paweł Makuch, 
prezydent Pruszkowa. 

O doświetlenie tego skrzyżowania 
prosił w ubiegłych latach burmistrz 
gminy Brwinów. – Prosiliśmy o po-
stawienie trzech lub czterech lamp 

w tym miejscu, jednak wnioski 
pozostały bez odpowiedzi. Jeśli 
mnie pamięć nie myli, było to 
około 5 lat temu. Takiej zmiany 
może dokonać tylko zarządca 
drogi – mówi Arkadiusz Ko-
siński, burmistrz Brwinowa. 

Po sygnale czytelnika, mia-
sto Pruszków zamierza do-
świetlić skrzyżowanie. – Wizja 
w terenie dokonana w godzi-
nach wieczornych  potwier-
dziła konieczność doświetlenia 
skrzyżowania ul. Działkowej 
i ul. Akacjowej. Gmina Prusz-
ków ustawi dodatkowe słupy 
oświetleniowe. Przewidywa-
ny termin, do końca listopada 
br. – poinformował Makuch.

Pruszkowski urząd ma w pla-
nach przebudowę ul. Dział-
kowej na odcinku od tunelu do 
ul. Dębowej. Na skrzyżowaniu 
z ul. Akacjową i ul. Młodości po-
jawi się rondo. Po obu stronach 
jezdni znajdą się ścieżki rowero-
we z dopuszczeniem ruchu pie-
szego, pojawią się również zatoki 
autobusowe. Rozpoczęcie prac 
planowane jest na 2020 r. SO
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REGION
Od poniedziałku, 4 listo-
pada, na ulice wyjechały 
autobusy oznaczone 
jako R1. To zapowiadana 
linia, która połączyła 
Pruszków, Michałowice  
i Raszyn ze stolicą.

L inię uruchomiła gmina 
Raszyn, ale jej zasięg jest 
dużo większy. Z nowego 
połączenia mogą korzy-

stać mieszkańcy Pruszkowa, Piasto-
wa, Reguł, Michałowic czy Opaczy. 
Trasa, którą kursują autobusy R1 
to Osiedle Staszica w Pruszkowie, 
Jasna, Ołówkowa, Wojska Polskie-
go, Kościuszki, Hala Znicz, Piastów 
ul. Norwida, Reguły urząd gminy, 
cmentarz, Michałowice Topolowa, 
Spacerowa, Polna, Opacz Targowa, 
Raszyn Pruszkowska, Sportowa, 
Młyn, Warszawa Na Skraju, Stoic-
ka, Szyszkowa, P+R Al. Krakowska.

Autobusy kursują tylko w dni po-
wszednie. – Przewozy będą reali-
zowane zgodnie z następującymi 
założeniami: 9 kursów dziennie, 

Jest autobus do Warszawy!

pięć razy w tygodniu w dni po-
wszednie, od poniedziałku do piąt-
ku, z wyłączeniem przypadających 
w tym okresie dni ustawowo wol-
nych od pracy – informował tuż 
przed uruchomieniem linii Mi-
chał Kucharski, zastępca wójta 
gminy Raszyn.

Autobusy zatrzymują się tyl-
ko na istniejących przystankach. 
Pozostałe, na razie planowane do 
budowy, mają być sukcesywnie 
włączane do trasy.

Koszt biletu jednorazowego to 4 zł 
(ulgowy 2 zł). Bilet miesięczny ma 
kosztować 80 zł (40 zł ulgowy).  EL
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Budowa ronda trwa. 
Kiedy przywrócą ruch?

BRWINÓW
Trwa budowa ronda  
u zbiegu ulic: Biskupic-
kiej, Piłsudskiego i Armii 
Krajowej w Brwinowie. 
Efekty prac widać  
„gołym okiem”.  
Wykonano już układ 
drogowy z chodnikami, 
odwodnieniem i oświe-
tleniem. Sprawdzamy 
kiedy kierowcy pojadą 
nowym rondem.

R oboty drogowe we 
wspomnianym miej-
scu są na zaawanso- 
wanym etapie. Budo-

wa ronda wraz z odcinkiem ul. Bi-
skupickiej (od kościoła do krzyża 
za ul. Szkolną) powoli zbliża się do 
końca. Na ten moment umiesz-
czono już w ziemi kable ener-
getyczne średniego i niskiego 
napięcia, dzięki czemu będzie 
można zdemontować słup ener-
getyczny stojący w jezdni ronda. 
Rozbiórka ta pozwoli na zakoń-
czenie prac drogowych. Potem 
wykonawca położy wyrównują-
ce warstwy asfaltu. – Jeśli pogoda 
pozwoli, pierwsza wyrównująca 
warstwa asfaltu zostanie ułożona 
we wtorek 12 listopada, a kolejne 
w następnych dniach. Po wyko-
naniu oznakowania poziomego 

rondo będzie przejezdne – po-
informował Arkadiusz Kosiński, 
burmistrz Brwinowa.

Przypomnijmy, że prace pro-
wadzi Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich, który wyznaczył 
termin zakończenia inwestycji na 
15 listopada. Czy kierowcy poja-
dą nowym rondem do tego dnia? 
– Jeżeli aura na to pozwoli i nie 
będzie opadów deszczu ani śnie-
gu to chcielibyśmy, aby ruch zo-
stał przywrócony do 15 listopada. 
Jednak na części chodnika ro-
boty potrwają nawet do połowy 
grudnia – mówi Monika Burdon, 

rzecznik Mazowieckiego Zarzą-
du Dróg Wojewódzkich.

Zatem kluczową rolę w tych 
ostatnich dniach odegra pogoda.

Wracając do chodnika. Mowa 
o odcinku przy sklepie Dino. – 
Prace będą mogły być wykona-
ne dopiero na początku grudnia, 
tj. po dostawie i uruchomieniu 
przez PGE nowego kontenerowe-
go transformatora i demontażu 
transformatora tymczasowego. 
Po przebudowie transformato-
ra wykonawca ronda dokończy 
odcinek chodnika w tym miej-
scu – informuje Kosiński.  SO
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WYDARZENIE

Spotkanie  
z Mają Popielarską

Maja Popielarska to popularna dziennikarka telewizyj-
na oraz autorka książek. W swoich publikacjach Ma-
ja zaraża pasją do ogrodnictwa. Po jej książki chętnie 
sięgają zarówno pasjonaci, którzy już dziś mogą po-
chwalić się pięknymi ogrodami, jak i zupełni amatorzy, 
którzy do zagospodarowania mają niewielki ogródek, 
a niekiedy nawet balkon. Jedno jest pewne w książ-
kach Mai każdy znajdzie szereg ciekawych porad  

i cennych wskazówek. Biblioteka Publiczna Gminy Nada-
rzyn zaprasza na spotkanie autorskie z Mają Popielarską. 
– W trakcie spotkania Maja Popielarska opowie o swojej 
pasji, jaką jest ogrodnictwo. Będziemy rozmawiać rów-
nież o kulisach pracy w telewizji, o tym jak to jest być 
osobą znaną i lubianą oraz o poradnikach ogrodniczych 
autorstwa naszego gościa – zachęcają organizatorzy.
Spotkanie już 13 listopada o godz. 17.30. Wstęp wolny.  AZ
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Dostał dozór 
za znęcanie się nad żoną

Dyżurny komendy w Starych Babicach w środku no-
cy otrzymał zgłoszenie interwencji domowej. Z in-
formacji wynikało, że doszło do awantury domowej, 
gdzie mąż znęca się psychicznie nad żoną. Co więcej 
trzymając nóż w ręku miał jej grozić pozbawieniem 
życia. Na miejsce udali się funkcjonariusze, którzy za-
trzymali agresywnego mężczyznę. Okazało się, że ten 
był nietrzeźwy. Miał 2,1 promila alkoholu. Mężczyzna 

wytrzeźwiał w policyjnej celi. Policjanci zebrali natomiast 
materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie 
mu zarzutów. Prokurator zdecydował o zastosowaniu do-
zoru policyjnego wobec mężczyzny oraz nakazał opusz-
czenie lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzoną. 
Dodatkowo wydał zakaz zbliżania się do poszkodowa-
nej. Za popełnione przestępstwo mężczyźnie grozi kara 
do pięciu lat pozbawienia wolności. AZ

O G Ł O S Z E N I E

Fabryka L’Oréal Warsaw Plant w Kaniach oferuje pracę w obszarze produkcji na stanowiskach:

• operator linii konfekcjonującej
• elektromechanik/mechanik/elektryk
• operator wózka widłowego

Więcej informacji na temat aktualnych rekrutacji
znajduje się na stronie:

www.pracuj.pl lub pod numerem telefonu 797 963 378.

Dołącz do Nas!

REGION
Mazowiecki Wojewódzki 
Konserwator Zabytków 
wpisał budynek fron-
towy hali warsztatów 
mechanicznych „Ursus” 
do rejestru zabytków. 
Obiekt ten został wznie-
siony w pierwszej fazie 
budowy warsztatów.

M owa o budynku, któ-
ry stanowił jeden 
z najważniejszych 
elementów zabudo-

wy fabrycznej. – Podjąłem decyzję 
o wpisaniu do rejestru zabytków 
budynku frontowego hali warsz-
tatów mechanicznych d. Zakładu 
Mechanicznego „Ursus” (obiekt 
nr 10), położonego w Warszawie 
w dzielnicy Ursus przy ul. Dyrek-
cyjnej (d. adres ul. Traktorzystów), 
z uwagi na zachowane wartości 
artystyczne, historyczne i nauko-
we obiektu – poinformował Jakub 
Lewicki, Mazowiecki Wojewódzki 
Konserwator Zabytków.

Wejście do obiektu poprzedza-
ła portiernia przy ul. Traktorzy-
stów. Hala i budynek frontowy 
wybudowano przy drodze zakła-
dowej. Część frontowa hali (była 
największą halą produkcyjną za-
kładów) z charakterystycznym 
wejściem stanowiła wizytów-
kę fabryki samochodów. W la-
tach 30-tych XX w. rozbudowano 

budynek i zmieniono jego gaba-
ryty, jednak zachowano moder-
nistyczną stylistykę. Podczas prac 
wystrój elewacji powtórzony został 
bez zmian na pierwszym piętrze. 
– Budynek posiada zatem istotne 
walory artystyczne, nie tylko ja-
ko jeden z ważniejszych kompo-
nentów architektonicznych całej 
fabryki, ale też jako wartościowy 
przykład modernistycznego bu-
downictwa industrialnego lat 20. 
i 30. XX w. – wyjaśnia konserwator.

Historyczna wartość za-
kładów również jest ogromna. 
Budynek, który wpisano do re-
jestru zabytków był w dwudzie-
stoleciu międzywojennym jedną 

z ważniejszych fabryk zbrojenio-
wych, a po 1945 r. najważniejszym 
producentem ciągników rolni-
czych. Traktory markowane na-
zwą „Ursus” do dziś są dobrze 
znane w całej Polsce. Ponadto, sa-
mi pracownicy zakładów odegrali 
niegdyś ważną rolę – podejmowali 
wiele akcji protestacyjnych wal-
cząc z systemem komunistycznym.

Obiekt wiąże się z działalno-
ścią Biura Architektoniczne-
go warszawskich architektów 
Franciszka Lilpopa i Karola Jan-
kowskiego oraz z postacią za-
służonego dla rozwoju fabryki 
i lokalnej społeczności Tade-
usza Hennela. SO

Willa Millera odzyska 
dawny blask

PIASTÓW
Mowa o zabytkowym 
budynku położonym 
na terenie Piastowa. 
Willa Millera
przechodzi właśnie 
gruntowną przebudowę. 
Sprawdzamy co udało 
się już wykonać.

T o jedna z najważniej-
szych inwestycji, któ-
re w ostatnim czasie 
prowadzi piastowski 

magistrat. Gdy zakończy się re-
nowacja zabytkowej willi, będzie 
ona służyła mieszkańcom. Umow-
ny termin zakończenia prac to 
czerwiec przyszłego roku. Na tę 
chwilę praca wre. Wykonywany 
jest szeroki zakres prac budow-
lanych, w tym tych związanych 
z dachem. Wybudowano też nowe 
przyłącze wodociągowe.

Więcej na ten temat dowiedzie-
liśmy się w Urzędzie Miejskim 
w Piastowie. – Remont prowa-
dzony jest na ten moment zgod-
nie z harmonogramem. Jesteśmy 
na etapie wykonywania instalacji 
wewnętrznych oraz trwa budowa 
dachu. Sytuacja zmusiła nas do 
rozbiórki dachu, ponieważ okazało 
się, że stara konstrukcja jest bar-
dzo uszkodzona, między innymi 
przez pleśnie i grzyby. Wobec te-
go odbudujemy dach od podstaw. 

Wykonywane są też prace zewnę-
trze, takie jak np. odtwarzanie 
tynków – mówi Grzegorz Jasiń-
ski, naczelnik Wydziału Inwestycji 
w Urzędzie Miejskim w Piastowie. 
– Staramy się utrzymać termin 
końcowy. Wykonawca zapew-
niał, że w razie potrzeby zwięk-
szy liczbę pracowników – dodaje.

Wspomnieliśmy, że budynek 
będzie służył mieszkańcom. Gdy 
willa odzyska blask, znajdujące 
się w niej pomieszczenia zosta-
ną zaadaptowane na potrzeby filii 

biblioteki publicznej oraz usług 
towarzyszących o charakterze 
miejskiej instytucji kulturalno-
-oświatowej. Swoje miejsce znaj-
dzie tu między innymi siedziba 
harcerstwa wraz z „harcówką” 
i dom opieki dziennej dla senio-
rów. Otaczający Willę Millera park 
również zostanie zmodernizowa-
ny. Będzie tu zamontowana ko-
lejna tężnia!

Piastów otrzymał na to zada-
nie prawie 5,5 mln zł dofinanso-
wania ze środków unijnych.  SO
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Budynek fabryki „Ursus” 
wpisany do rejestru zabytków
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PRUSZKÓW

Pruszkowskie lodowisko  
w nowym miejscu

W ostatnich dwóch latach pruszkowskie lodowisko 
działało obok Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Jas- 
nej. W tym roku pojawi się w zupełnie innym miej-
scu. I to wysoko nad ziemią, z pięknym widokiem na 
Pruszków. Chodzi o górny parking na dachu centrum 
handlowego Nowa Stacja. Ślizgawka będzie miała 
powierzchnię prawie 600 m. kw (20×29 metrów). 
Nie zabraknie też wypożyczalni sprzętu, w której  

znajdzie się 150 kompletów łyżew, 50 kasków i 8 „pin-
gwinków” do nauki jazdy. Korzystanie z lodowiska bę-
dzie bezpłatne. Koszt wypożyczenia sprzętu nie jest 
na razie znany, ale jak usłyszeliśmy w urzędzie miasta, 
nie będzie to kwota znacznie odbiegająca od stawki  
z poprzednich lat. W ubiegłym roku było to 6 zł. Jeśli 
przetarg uda się pomyślnie rozstrzygnąć na łyżwach 
w Pruszkowie pojeździmy już w połowie grudnia.  EL

PRUSZKÓW
Rada nadzorcza Cen-
trum Kultury i Sportu 
w Pruszkowie ogłosiła 
konkurs na stanowisko 
prezesa zarządu spółki. 
Kandydaci mogą zgła-
szać się do 20 listopada.

F otel prezesa pruszkow-
skiego CKiS pozosta-
je wolny od lipca tego 
roku, kiedy rezygnację 

złożyła Anna Dudziec. Spółką od 
tego momentu kieruje pełniący 
obowiązki prezesa Józef Binda. 
Ten „przejściowy” okres dobiega 
właśnie końca. Wkrótce na czele 
Centrum ma stanąć nowy szef.

Jakie warunki musi spełnić 
kandydat na prezesa? W kon-
kursie rozpisanym przez radę 
nadzorczą zapisano m.in. ko-
nieczność ukończenia studiów 
wyższych, pięcioletnie doświad-
czenie zawodowe, w tym trzech 
lat na stanowisku kierowniczym. 
Kandydat musi korzystać z peł-
ni praw publicznych, posiadać 

Jest konkurs na prezesa CKiS

zdolność do czynności prawnych, 
nie być członkiem żadnej partii 
politycznej. Dodatkowym atu-
tem ma być wiedza o działalno-
ści spółki, podyplomowe studia 
MBA, doświadczenie kierowni-
cze, wiedza o finansach, rozwo-
ju sieci sprzedaży, zarządzaniu 
nieruchomościami oraz znajo-
mość języków obcych.

Aplikacje można składać do 
20 listopada. Po zapoznaniu się 

z dokumentami wybrane oso-
by zostaną zaproszone na roz-
mowę kwalifikacyjną. Ten drugi 
etap konkursu ma zakończyć się  
12 grudnia. Jest więc szansa, że 
nazwisko nowego prezesa CKiS 
poznamy jeszcze w tym roku. 
Warto jednak zaznaczyć, że ra-
da nadzorcza zastrzegła sobie 
prawo do odmowy powołania na 
prezesa zwycięzcy konkursu bez 
podania przyczyny.  EL
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REGION
Na podmiejskiej linii 
kolejowej 447 dobiega 
końca montaż nowego 
systemu dynamicznej 
informacji pasażerskiej. 
Jak zapowiada  
PKP PLK, podróżni  
wkrótce przekonają się  
o jego zaletach.

I nfokioski, wyświetlacze 
oraz głośniki mają infor-
mować o rozkładzie jazdy 
i ewentualnych opóźnie-

niach. Pojawią się na wszystkich 
modernizowanych przystankach 
linii, czyli w Milanówku, Brwi-
nowie, Parzniewie, Piastowie, 
Warszawie Włochy, Ursusie, Ur-
susie Niedźwiadku i oczywiś- 
cie w Pruszkowie.

– Przy każdej z krawędzi 
peronu i w przejściach pod-
ziemnych, PKP Polskie Linie Ko-
lejowe S.A. przewidziały ekrany 

Montują system  
informacji pasażerskiej

wyświetlające komunikaty 
o przyjazdach i odjazdach po-
ciągów. Będą też infokioski, na 
których pasażer będzie mógł 
sprawdzić rozkład jazdy po-
ciągów. System Dynamicznej 
Informacji Pasażerskiej obej-
muje też zapowiedzi głosowe 
zintegrowane z komunikatami 
na wyświetlaczach. W przypad-
ku zmian w rozkładzie jazdy, 
system jest aktualizowany, by 
pasażer otrzymywał bieżące 
informacje ułatwiające podróż 

– zapewnia Karol Jakubowski 
z biura prasowego PKP PLK.

Jak dodaje, obecnie wyko-
nawca kończy montaż wspo-
mnianych urządzeń. Są to 142 
wyświetlacze, 340 głośników, 
17 infokiosków oraz 181 kamer 
monitoringu. Na każdym z przy-
stanków stały podgląd zapewni 
od 14 do 35 kamer. – Uruchomie-
nie systemu informacji dla pa-
sażerów zaplanowane jest przed 
grudniową zmianą rozkładu – 
zaznacza Jakubowski.  EL
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Zawód elitarny,  
ale i wymagający. Jeśli 
jesteś odporny na stres, 
umiesz szybko podej-
mować decyzje i lubisz 
pracować w zespole to 
kontroler ruchu lotni-
czego może być pracą 
idealną dla Ciebie!

L otnictwo w większo-
ści z nas budzi większą 
lub mniejszą ekscytację. 
I nie ma się co dziwić, 

bowiem z samolotami obcujemy 
z reguły tylko gdy wybieramy się 
na zagraniczne wakacje. Praca pi-
lota czy stewardessy nie dla każ-
dego jest „na wyciągnięcie ręki”. 
Jest jednak jeszcze inny zawód, 
który pozwala na obcowanie z sa-
molotami…

Mowa tu oczywiście o kontro-
lerze ruchu lotniczego. Choć nie 
jest to praca w samolocie i jego 
pobliżu to pozwala na poznanie 
zasad funkcjonowania ruchu lot-
niczego od podszewki. Co wię-
cej to praca, która bardzo szybko 
przeradza się w pasję. W pracy 
kontroler musi być skupiony, 
ale po każdych dwóch godzinach 
pracy udaje się na przerwę, któ-
ra trwa godzinę. W tym czasie 
może skorzystać z basenu, boisk 
sportowych czy odpocząć w ciszy 
czytając książkę. Co więcej, żeby 
zostać kontrolerem trzeba mieć 
zdaną maturę oraz biegle posłu-
giwać się językiem angielskim. 

Kontroler ruchu lotniczego pilnie poszukiwany

Jak zatem zostać kontrole-
rem ruchu lotniczego? Pierwsze 
kroki należy skierować do Pol-
skiej Agencji Żeglugi Powietrz-
nej. Najprościej wejść na stronę 
pansa.pl i odnaleźć zakładkę 
kariera. Tam dwa razy do roku 
pojawia się informacja o nabo-
rze na kurs na kontrolera ruchu 
lotniczego. Tegoroczna jesienna 

rekrutacja kończy się 12 listopa-
da więc warto się spieszyć. Ko-
lejna już wiosną przyszłego roku. 

Co zatem trzeba zrobić? Naj-
pierw wypełnij formularz zgło-
szeniowy. Ten zostaje poddany 
analizie i jeśli przejdzie pozy-
tywną weryfikację czeka cię 
kolejny etap rekrutacji. Jak wy-
glądają jej etapy? To test z języka 

angielskiego oraz testy predys-
pozycyjne w formie papierowej. 
Poziom znajomości języka an-
gielskiego jest mocno weryfiko-
wany, więc jeśli twój angielski 
nie jest najlepszy nie kłam w for-
mularzu. Lepiej poczekaj do 
kolejnej rekrutacji i popracuj 
nad znajomością języka. Kolej-
ne kroki to testy predyspozycji 

w formie elektronicznej, testy 
psychologiczne, rozmowa kwa-
lifikacyjna i badania lekarskie. 

Skąd tak szczegółowa wery-
fikacja? Kontroler ruchu lot-
niczego to niezwykła praca, 
ale wymaga też odpowiednich 
predyspozycji. Zwłaszcza od-
porności na stres. Choć wie-
lu kontrolerów podkreśla, że 

praca jest bardzo spokojna, to 
jednak w przestrzeni powietrz-
nej również pojawiają się pro-
blemy. Wtedy to kontroler musi 
podejmować szybkie i trafne de-
cyzje. W końcu to właśnie kon-
troler ruchu lotniczego, niczym 
policjant na drodze, dba o bez-
pieczeństwo na niebie. 

Po przejściu rekrutacji cze-
ka nas blisko dwuletnie szko-
lenie. Ono również podzielone 
jest na etapy, które niczym na 
studiach kończą sesje egzami-
nacyjne. Po 9-10 miesiącach 
„student” zaczyna praktykę na 
sali operacyjnej pracując z fak-
tycznym ruchem lotniczym. Ale 
spokojnie - jeszcze przez kilka-
naście miesięcy będzie mu asy-
stował instruktor, który  oceni 
jego zachowanie podczas pra-
cy operacyjnej i zapobiegnie 
ewentualnym błędom studen-
tów. Po zakończeniu szkolenia 
i zdobyciu licencji stajesz się 
kontrolerem. 

Warto tu dodać, że koszty 
szkolenia przyszłego kontro-
lera w całości pokrywa Polska 
Agencja Żeglugi Powietrznej. 
Co więcej to student otrzymu-
je wynagrodzenie za naukę. To 
zupełnie odwrotnie niż na stu-
diach, gdzie często sami musi-
my opłacić czesne. 

PAŻP zaznacza, że ze względu 
na coraz większy ruch lotniczy 
potrzebna jest coraz większa licz-
ba kontrolerów. Warto również 
zaznaczyć, że praca kontrolera to 
zwód, który gwarantuje nam sta-
łe zatrudnienie na długie lata.
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REGION
Radni gminy Michało-
wice mieli okazję do 
zwiedzenia siedziby 
Polskiej Agencji Żeglu-
gi Powietrznej. Dzięki 
temu poznali tajniki pra-
cy kontrolerów ruchu 
lotniczego oraz poznali 
szczegóły związane  
z planowaną budową 
kampusu Polskiej  
Agencji Żeglugi Po-
wietrznej  w Regułach.

P olska Agencja Żeglu-
gi Powietrznej jest już 
praktycznie na ostat-
niej prostej jeśli chodzi 

o przygotowania do budowy no-
wego kampusu. Obiekt ma po-
wstać w Regułach tuż obok stacji 
WKD. Inwestycja do tej pory bu-
dziła wiele emocji nie tylko wśród 
samych mieszkańców, ale również 
radnych gminy. 

Okazuje się, że nie taki dia-
beł straszny jak go malują. PAŻP 
traktuje bowiem gminę jako 
partnera i stara się by na inwe-
stycji, jaką jest budowa kampusu 
w Regułach, skorzystali również 
mieszkańcy. – Mam nadzieję, że 
nasz kampus będzie wizytówką 
gminy. Wizytówką, która będzie 
świadczyć o tym, że jesteście 

Radni z wizytą w PAŻP

gminą nowoczesną, gminą któ-
ra łączy ze sobą elementy nowej 
technologii. Kampus będzie na-
szpikowany najnowocześniejszą 
technologią do zarządzania ru-
chem załogowych oraz bezzało-
gowych statków powietrznych. 
Centrum z punktu widzenia ar-
chitektonicznego ma wypełniać 
to co przede wszystkim państwo 
macie w swoim planie zagospo-
darowania i architekturze, czyli 

umiejętności połączenia nowo-
czesności z zachowaniem obra-
zu zielonego – zaznaczył Janusz 
Janiszewski, prezes PAŻP w trak-
cie spotkania z radnymi.  

Obecna siedziba PAŻP wydaje 
się nowoczesna. Dlaczego więc 
agencja zdecydowała się na bu-
dowę nowego kampusu w Regu-
łach? Okazuje się, że na decyzję 
wpłynęło kilka kluczowych czyn-
ników. – Pierwszy element to 

strategia państwa polskiego oraz 
Unii Europejskiej, w którą mu-
simy się wpisać. Kolejne dwa 
elementy, które musimy zre-
alizować to fakt wybudowania 
nowej sali operacyjnej oraz re-
alizacja i stworzenie Big Data 
Center do przetwarzania dużej 
ilości danych lotniczych wyko-
rzystywanych do lotów zało-
gowych oraz autonomicznych 
– zaznacza Janiszewski.  

PAŻP ze względu na obowią-
zujące przepisy unijne nie mo-
że partycypować w inwestycjach 
niezwiązanych z działalnością 
służb nawigacyjnych. To ozna-
cza, że Agencja nie może finan-
sować budowy drogi dojazdowej 
do kampusu czy prac związa-
nych z nowymi rozwiązaniami 
komunikacyjnymi. Mimo to wła-
dze PAŻP angażują się w liczne 
spotkania, które mają pomóc 

gminie w uzyskaniu wsparcia 
przy realizacji nowym rozwią-
zań komunikacyjnych wokół 
kampusu w Regułach. – Oczy-
wiście mając na względzie wagę 
inwestycji i komfort mieszkań-
ców gminy, w której realizuje-
my tak ważne przedsięwzięcie 
prowadzimy, działania miękkie 
wspomagające gminę w popra-
wie infrastruktury – zazna- 
czył Janiszewski.

Potwierdziła to wójt gminy Mi-
chałowice Małgorzata Pachecka, 
która również ma za sobą turę 
rozmów w urzędzie wojewódz-
kim. – Prowadzimy rozmowy na 
poziomie województwa, ale nie 
jest to jedyny i ostateczny od-
biorca naszych próśb. Inwesty-
cja PAŻP ma charakter krajowy. 
Rozmawiamy z wicewojewoda-
mi którzy mają świadomość, że 
to miejsce musi być dobrze sko-
munikowane i że komunikacja 
PAŻP w Regułach musi być tak 
wykonana, aby pomogła miesz-
kańcom naszej gminy. Czekamy 
na spotkanie w ministerstwie 
infrastruktury ponieważ tam 
również będziemy chcieli udać 
się na rozmowy – podkreśliła 
wójt Pachecka.

Po spotkaniu z władzami PAŻP 
radni mogli poznać pracę kon-
trolerów ruchu lotniczego od 
zaplecza. W ramach tej nieco-
dziennej wycieczki mogli wejść 
na salę operacyjną, wieżę kon-
troli lotniska oraz zobaczyć na 
jakim sprzęcie są szkoleni, a na-
stępnie pracują kontrolerzy.  AZ
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O G Ł O S Z E N I E

Nowe punkty dyscyplinowania 
kierowców coraz bliżej

ul. Parkowa w pobliżu przystan-
ku autobusowego w Pęcicach, ul. 
Wilsona przy skrzyżowaniu z Lil-
popa w Brwinowie i przejście dla 
pieszych przy przystanku auto-
busowym na wysokości Osiedla 
Walendia w Walendowie.

Zwycięską ofertę w przetargu na 
budowę systemu dyscyplinowania 
kierowców w tych miejscach zło-
żyła firma z Otwocka. Swoje usłu-
gi wyceniła na ponad 199 tys. zł. 
Po podpisaniu umowy wykonaw-
ca będzie mógł przystąpić do pra-
cy. Termin wykonania zlecenia to  
12 grudnia tego roku.  EL

REGION
Pruszkowskie 
starostwo powiatowe 
rozstrzygnęło przetarg 
na budowę czterech 
nowych punktów 
dyscyplinowania 
kierowców. Zaczną  
one działać jeszcze  
w tym roku.

S ystemy dyscyplinowa-
nia kierowców to jedno 
z najczęściej stosowa-
nych obecnie rozwiązań, 

które mają poprawić bezpieczeń-
stwo i zmusić do zdjęcia nogi z ga-
zu. Wśród samych kierowców mają 
tyle samo zwolenników, co prze-
ciwników. Efekty działania sygna-
lizacji zintegrowanej z czujnikiem 
prędkości są jednak na tyle zado-
walające, że na mapie powiatu 
pruszkowskiego w najbliższym 
czasie powstaną cztery nowe.

O które punkty chodzi? To uli-
ca Komorowska przy skrzyżowa-
niu z ul. Dziką w Pęcicach Małych, 
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O G Ł O S Z E N I E

Są chętni na budowę tężni  
w Parku Kościuszki

punktu widzenia wszystko bę-
dzie w porządku, przetarg uda 
się rozstrzygnąć.

Kiedy zatem tężnia pojawi 
się w Parku Kościuszki? Bar-
dzo szybko. Termin wykonania 
prac to 29 listopada tego roku. 
Poza samą konstrukcją z drew-
na i gałęzi w altanie tężni usta-
wione zostaną wygodne ławki. 
Na nich mieszkańcy będą mogli 
spokojnie przysiąść i wdychać 
dobroczynny aerozol. Tego typu 
inhalacje wzmacniają odporność 
i wspomagają prawidłowe funk-
cjonowanie układu oddechowe-
go. Powietrze w tężni zawiera 
bowiem cenne składniki takie 
jak jod, brom, magnez, sód, po-
tas czy żelazo.  EL

PRUSZKÓW
Pruszkowski urząd 
miasta otworzył oferty 
w przetargu na budowę 
tężni solankowej w Par-
ku Kościuszki. Zgłosiły 
się dwie firmy, a jedna 
z nich zaproponowała 
cenę mieszczącą się  
w budżecie na to zadanie.

W łasnej tężni Prusz-
ków na razie nie 
ma, ale wszystko 
wskazuje na to, że 

wkrótce się to zmieni. W połowie 
października pruszkowski magi-
strat rozpoczął poszukiwania fir-
my, która wybuduje konstrukcję. 
Teraz wiemy już, że swoje oferty 
przedstawiło dwóch zaintereso-
wanych wykonawców.

Zaproponowane ceny to 467 tys. 
zł i 386 tys zł. Druga z kwot mieści 
się w możliwościach finansowych 
miasta, które na budowę tężni 
chciało przeznaczyć nieco po-
nad 400 tys zł. Jeśli z formalnego 

KONCERT

Tarantino Unplugged  
w Pruszkowie

Jeśli jesteście miłośnikami muzyki filmowej to ko-
niecznie wybierzcie się na koncert Tarantino Unplug-
ged, który odbędzie się już 23 listopada o godz. 19.00 
w Centrum Kultury i Sportu. – Będzie to akustyczny 
rockowy wieczór pełen świetnej muzyki pojawiają-
cej się w twórczości Mistrza. Niektóre z utworów 
zyskały nowe, zaskakujące aranżacje. Na potrze-
by tego wydarzenia zespół Bacteryazz zaprosił  

do współpracy dodatkowych muzyków. Będzie się dzia-
ło! – podkreślają organizatorzy. W trakcie koncertu 
usłyszymy utwory z takich filmów jak: „Reservoir Dogs”, 
„Pulp Fiction”, „Jackie Brown”, „Kill Bill”, „Death Proof”, 
„Inglourious Basterds”, „Django”, „The Hateful Eight”  
oraz ostatni kinowy hit „Once Upon a Time… in Hol-
lywood”. Bilety na ten niecodzienny koncert można 
nabyć na stronie biletyna.pl.  AZ

PRUSZKÓW
Uruchomienie Jadło-
dzielni w Pruszkowie 
było strzałem w dzie-
siątkę. Szybko zdobyła 
popularność, a idea 
niemarnowania żyw-
ności spodobała  
się mieszkańcom.  
Jednak w ostatnim 
czasie lodówka jakby 
częściej bywa pusta  
niż pełna...

O piekujący się Jadło-
dzielnią uspokajają 
i mówią, że jedze-
nie po prostu szybko 

znika z półek. Zapowiadają też 
dalszy rozwój.– Nie tyle co pu-
sto, tylko jedzenie szybko znika. 
Żywność, która była „rotowa-
na” w Pruszkowie spokojnie 
można liczyć w tonach. Jadło-
dzielnia cieszy się niesłabnącym 
zainteresowaniem – mówi Ar-
tur Pawełczyński, koordynator 
przedsięwzięcia ze Stowarzy-
szenia Jaspis. – Zatem prosimy 
o dostarczanie pożywienia, na 
pewno się nie zmarnuje – dodaje.

O tym, że powstanie dru-
gi punkt pruszkowskiej Jadło-
dzielni pisaliśmy już na początku 
tego roku. Co stało się z tym po-
mysłem? – Cały czas działamy 

Jadłodzielnia ma się dobrze.  
Kiedy kolejne?

i chcemy się rozwijać. Nowy 
punkt miał pojawić się na Żbi-
kowie na terenie targowiska przy 
ul. Pańskiej. Pozyskaliśmy już 
lodówkę oraz mały „domek”. 
Czekamy tylko na informację 
z urzędu. Ponieważ targowi-
sko było w przebudowie, trzeba 
było znaleźć dla nas odpowied-
nie miejsce – odpowiada Pa-
wełczyński.

Co więcej, nowy punkt ma się 
pojawić również na mapie Nada-
rzyna. – W ciągu kilku miesię-
cy Jadłodzielnię otworzymy też 
w Nadarzynie. Mamy już wybrane 

miejsce nieopodal ronda. To lokal 
po dawnej restauracji. Znajdzie się 
tam lodówka, półki, nieco wyre-
montujemy wnętrze – zaznacza 
koordynator projektu.

Przypomnijmy, że punkt Ja-
dłodzielni przy ul. Kraszew-
skiego w Pruszkowie (na tyłach 
dawnej przychodni „pod Bocia-
nem”, a obecnie przy dziennym 
domu pobytu dla seniorów) roz-
począł działalność przed Bożym 
Narodzeniem w ubiegłym roku. 
Debiut był bardzo udany. Lodów-
kę zapełniano codziennie nowy-
mi potrawami.

O co chodzi w Jadłodzielni? 
Zasada działania jest prosta. 
Przynosimy pokarm i wkła-
damy do lodówki. Każdy kto 
tylko będzie chciał, może tam 
przyjść wziąć pozostawione 
wcześniej pożywienie i zjeść. 
Bez krzty wstydu! Bo gdyby nie 
Jadłodzielnia, to ta nadwyżka 
jedzenia najpewniej trafiłaby 
do kosza. Ideą jest tzw. food-
sharing, czyli niemarnowanie 
żywności. Natomiast jeśli chce-
cie zaopatrzyć punkt w dopie-
ro co kupione produkty, to nie 
ma żadnego problemu.  SO
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Akcja 
Niepodległa, 
do hymnu!

Krzysztof Rymuza Starosta Prusz-
kowski i Paweł Makuch Prezy-
dent Pruszkowa zapraszają na 
obchody Narodowego Święta 

Niepodległości. Drugi dzień świętowania, 
czyli 11 listopada zainaugurujemy wspól-
nym odśpiewaniem hymnu narodowego 
w ramach projektu „Niepodległa”. Bądź-
my razem w samo południe, o godz. 12:00 
przy Pomniku na 100-lecie Niepodległości, 
który znajduje się przed wejściem do bu-
dynku Starostwa Powiatowego w Prusz-
kowie, przy ulicy Wojciecha Drzymały 30. 

Pokażmy, że w kolejną rocznicę odzy-
skania niepodległości jesteśmy jedną bia-
ło-czerwoną rodziną. Zademonstrujmy 
to w najbliższy sercom Polaków sposób 
– poprzez wspólne odśpiewanie Mazu-
rka Dąbrowskiego!

„Niepodległa do hymnu” to jedyne w swo-
im rodzaju wydarzenie, chcielibyśmy żeby 
tradycją stało się śpiewanie hymnu wspólnie 
w lokalnej społeczności,  z bliskimi, przyja-
ciółmi, sąsiadami. Wyślijmy światu sygnał, że 
potrafimy się zjednoczyć w tym jakże waż-
nym dla naszej Ojczyzny dniu! 

W akcji biorą udział uczestnicy uroczy-
stości lokalnych w kraju i za granicą, orkie-
stry straży pożarnej, policji, wojska, zespoły 
polskich teatrów i filharmonii, bardzo liczy-
my także na udział młodzieży w tym dniu. 
Zaśpiewajcie wspólnie z nami! 

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

Listopad jest miesiącem 
poświęconym profilaktyce 
chorób dotykających 
mężczyzn. Wczesne wykrycie 
raka jąder oraz raka prostaty 
daje szansę na skuteczne 
leczenie. Burmistrz Arkadiusz 
Kosiński oraz jego zastępcy 
Sławomir Walendowski i Jerzy 
Wysocki zachęcają panów do 
badań profilaktycznych… 
i zapuszczają wąsy. 

W ramach kampanii społecz-
nej promującej profilaktykę 
mężczyźni na całym świe-
cie zapuszczają w listopadzie 

wąsy (moustache + november, stąd często 
używana nazwa „Movember”), by zachęcać 
innych do rozmów na ważne, lecz rzadko 
poruszane tematy – nowotwory jąder i pro-
staty oraz konieczność regularnych badań. 
Rak jądra dotyka głównie mężczyzn między 
14 a 34 rokiem życia. Rak prostaty wystę-
puje najczęściej po 45 roku życia. – Cho-
ciaż nowotwory są najczęstszą przyczyną 
śmierci mężczyzn w Polsce, to mówienie 
o nich, a zwłaszcza o tych atakujących oko-
lice intymne, jest tabu – zwracają uwagę 

przedstawiciele Fundacji Kapitan Świa-
tełko, która od kilku lat propaguje dzia-
łania w ramach akcji Movember w Polsce. 
Rak prostaty jest wśród zachorowalności 
panów na drugim miejscu po raku płuc.

W tym roku profilaktykę wśród mężczyzn 
promują w gminie Brwinów burmistrz Ar-
kadiusz Kosiński wraz ze swoimi zastęp-
cami Sławomirem Walendowskim i Jerzym 
Wysockim. Pod hasłem „Akcja Wąsy – profi-
laktyka męska rzecz” burmistrzowie przez 
miesiąc zapuszczają wąsy i wykorzystują 
ten pretekst do poruszenia głównego te-
matu. Na początek pokazują się z wąsami 
w kampanii w serwisie społecznościowym. 
Sami dają też przykład, wykonując bada-
nia profilaktyczne. – Trzeba zadbać o swo-
je zdrowie – przekonują. 

Panowie po 45 roku życia powinni przy-
najmniej raz w roku zbadać krew pod kątem 

poziomu PSA. Badanie to jest najbardziej 
wiarygodnym sposobem wczesnego wy-
krywania nowotworów prostaty, dlatego 
warto odwiedzić swojego lekarza rodzin-
nego i poprosić go o skierowanie na bada-
nia krwi, nawet jeśli nie pojawiają się inne 
objawy, związane np. z trudnościami z od-
dawaniem moczu.

Burmistrz Sławomir Walendowski pod-
kreśla też ogromne znaczenie wsparcia ze 
strony kobiet. – Akcja Wąsy skierowana jest 
do mężczyzn, ale to panie często dają nam 
ten decydujący impuls do działania. Prosi-
my je o zachęcenie panów, np. mężów, ojców 
czy dorosłych synów, aby przebadali się jak 
najszybciej, bez odkładania sprawy na kolej-
ne miesiące. Teraz jest na to dobry moment, 
aby udać się do lekarza pierwszego kontak-
tu i poprosić o skierowanie – mówi Sławo-
mir Walendowski. (PR)

Akcja Wąsy – profilaktyka męska rzecz



P i ą t e k ,  8  L I S T O P A D A  2 0 1 9
W I A D O M O Ś C I10

MICHAŁOWICE

Zatańczą poloneza  
na 101 par

Po raz pierwszy wspólnym tańcem uczczono rocznicę 
11 listopada w ubiegłym roku. – Pomysł zrodził się już 
rok temu. Na setną rocznicę odzyskania niepodległo-
ści spontanicznie zorganizowaliśmy wspólne tańczenie 
poloneza. Wtedy było nas 50 par. W tym roku chce-
my, aby było to 101 par, więc serdecznie zachęcamy 
od udziału – mówi nam Hanna Barlak, prezes towa-
rzystwa Komorowianie. Wydarzenie jest otwarte dla 

wszystkich, którzy chcą zobaczyć ten efektowny taniec. 
Co więcej, każdy będzie mógł się do poloneza przyłączyć. 
Do udziału zapraszają wójt gminy Michałowice, Towarzy-
stwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów Komorowianie, 
Stowarzyszenie Kulturalny Komorów oraz Zarząd Osiedla 
Komorów. „Poloneza czas zacząć… 101 par na 101. roczni-
cę” odbędzie się w poniedziałek, 11 listopada o godz. 14.00 
na placu Ignacego Paderewskiego w Komorowie.  EL

Basen Kapry przejdzie 
termomodernizację

parametrów wytrzymałościowych 
oraz wymaganych zabezpieczeń 
przeciwpożarowych – czytamy 
w dokumentacji.

To właśnie dach wymaga naj-
więcej pracy, ale zmienić ma się 
również elewacja budynku. Sta-
ra zostanie dokładnie oczysz-
czona i pomalowana.Wybrany 
wykonawca będzie miał 30 dni 
na wykonanie koncepcji (od mo-
mentu uzyskania map do celów 
projektowych). Dodatkowo wy-
konawca będzie musiał uzyskać 
decyzję administracyjną o moż-
liwości rozpoczęcia robót do 1 
czerwca przyszłego roku.  AZ

PRUSZKÓW
Miejska pływalnia Kapry 
w Pruszkowie ma już 
swoje lata. Mimo to 
cieszy się ogromnym za-
interesowaniem miesz-
kańców, którzy chętnie 
korzystają z pływalni. 
Kłopot w tym, że budy-
nek wizualnie nie pre-
zentuje się najlepiej. To 
ma się jednak zmienić.

Pruszkowski magistrat 
szuka właśnie firmy, 
która wykona doku-
mentację projektową 

niezbędną do termomodernizacji 
budynku. – Ogólny stan obiektów 
przeznaczonych do moderniza-
cji energetycznej należy uznać 
za zadowalający. Budynek jest 
w dobrym stanie technicznym. 
Wymaga się przeprowadzenia 
ekspertyzy elementów konstruk-
cyjnych dachu celem określenia 

BRWINÓW
Gmina Brwinów otrzy-
ma ponad 4 mln zł 
unijnego dofinanso-
wania w ramach Zinte-
growanych Inwestycji 
Terytorialnych. Fundu-
sze zostaną przeznaczo-
ne na budowę ścieżek 
rowerowych.

S zykują się duże inwestycje 
związane z infrastruktu-
rą rowerową w gminie 
Brwinów. Kilkumiliono-

wa dotacja zostanie spożytkowa-
na na budowę 11 odcinków dróg 
rowerowych w Brwinowie, Gru-
dowie, Mosznie Wsi, Otrębusach, 
Tereni i Żółwinie. Łącznie w ra-
mach projektu powstanie ponad 
6,5 km dróg rowerowych.

Burmistrz Brwinowa zazna-
cza, że na początku najważniejsza 
będzie budowa drogi rowero-
wej w kierunku Milanówka. 

4 mln zł dotacji dla Brwinowa  
na drogi rowerowe

– Najważniejsza na tym etapie jest 
budowa ścieżki rowerowej, która 
połączy Brwinów z Milanówkiem 
wzdłuż torów kolejowych. Myślę, 
że mieszkańcy Brwinowa i Mila-
nówka będą zachwyceni. Z dru-
giej strony ta ścieżka rowerowa 
połączy system rowerowy ścieżek 
Milanówka, Grodziska, Żyrardo-
wa z systemem, który funkcjo-
nuje z Brwinowa do Pruszkowa 
– mówi Arkadiusz Kosiński, bur-
mistrz Brwinowa.

Potem przyjdzie czas na kolej-
ne ścieżki. – Druga ważna ścież-
ka to ta, która powstanie wzdłuż 
ul. Słonecznej w Żółwinie. Jest 
to połączenie między Podkową 
a miejscowością Stara Wieś do 
istniejących dróg rowerowych. 
Zatem znowu tworzymy szkiele-
tową sieć połączeń rowerowych 
na terenie Mazowsza – podkreśla 
Kosiński. – Trzecia istotna ścież-
ka wybudowana zostanie wzdłuż 
torów przy ul. Pruszkowskiej 

w Brwinowie, od ronda do 
ronda. Mieszkańcy tego re-
gionu doskonale wiedzą jak 
potrzebna jest tam droga ro-
werowa – dodaje.

To nie wszystko. Rowerzyści 
będą mogli korzystać z trzech 
parkingów ze stojakami i wia-
tami rowerowymi w Brwino-
wie, Otrębusach i Żółwinie. 
W tych dwóch ostatnich miej-
scowościach powstaną też 
punkty samoobsługi serwiso-
wej. W Żółwinie przewidziane 
jest wyznaczenie strefy uspo-
kojonego ruchu „tempo 30”.

Dzięki powstałej infrastruk-
turze zwiększyć się ma ruch 
rowerowy na obszarze War-
szawskiego Obszaru Funkcjo-
nalnego. Inwestycja przyczyni 
się też do zmniejszenia natę-
żenia ruchu samochodowego. 
I jak zwykle to bywa przy bu-
dowie dróg rowerowych, po-
prawi się także jakości życia 
i zdrowia mieszkańców dzięki 
ograniczeniu zanieczyszcze-
nia powietrza i hałasu.  SO

 A
RC

H
IW

U
M

 
 

Sala gimnastyczna  
na finiszu

szkole. – Warunki w tym bardzo 
starym obiekcie są poniżej dzi-
siejszych standardów i dotyczy 
to zarówno sanitariatów, szatni, 
jak i dostępności do sal dydak-
tycznych oraz parametrów tych 
sal. Przede wszystkim ta szkoła 
nigdy nie posiadała infrastruk-
tury sportowej. Wobec tego ra-
zem ze społecznością lokalną 
wypracowaliśmy projekt, który 
zakłada dwuetapową rozbudo-
wę szkoły: w pierwszym eta-
pie budowę sali gimnastycznej, 
a w drugim dobudowę łącznika 
wraz z przebudową istniejące-
go budynku – zaznacza Tomasz 
Krupski, wiceburmistrz Grodzi-
ska Mazowieckiego.

Budynek sali gimnastycznej jest 
już praktycznie gotowy. Trwają 
prace wykończeniowe. Jak za-
znaczają grodziscy urzędnicy wy-
konawca ma czas do marca na 
zakończenie inwestycji, ale wiele 
wskazuje na to, że uczniowie z no-
wej sali gimnastycznej będą mo-
gli korzystać już wcześniej.  AZ

GRODZISK MAZ.
Trwają prace związane 
z budową sali 
gimnastycznej przy 
szkole podstawowej  
w Izdebnie Kościelnym. 
To pierwszy etap 
modernizacji tej 
grodziskiej placówki.

Szkoła podstawowa w Iz-
debnie Kościelnym ma 
już swoje lata. Pierw-
sza parterowa część po-

wstała pod koniec XIX w., a druga 
piętrowa została wybudowana 
w latach 1933-1934. Prace wy-
kończeniowe trwały do 1940 r. 
Zarówno władze Grodziska, jak 
i dyrekcja szkoły robią wszyst-
ko by uczniowie nie odczuwali 
niedogodności związanych z na-
uką w starym budynku. Właśnie 
dlatego zapadła decyzja o bu-
dowie Sali gimnastycznej przy 

Szpital na Wrzesinie  
ma nowego dyrektora

listopada 2019 r. – czytamy w ko-
munikacie.

Swojej następczyni pogratulo-
wał również ustępujący z funkcji 
dyrektora Sławatyniec. W swoim 
wpisie podsumował dokonania 
ostatnich trzech lat, podkreśla-
jąc liczne modernizacje szpitala, 
budowę izby przyjęć oraz zakup 
nowoczesnej aparatury. – Dzię-
kuję moim Współpracownikom – 
wszystkim, niezależnie od pozycji 
i sprawowanej funkcji, za wspa-
niałą pracę, za wysiłek i pomoc 
we wprowadzaniu zmian, któ-
re służyć mają przede wszyst-
kim pacjentom, jakości opieki 
nad nimi i bezpieczeństwu le-
czenia. Obejmującej stanowisko 
Pani Dyrektor Elżbiecie Makul-
skiej-Gertrudzie życzę sukcesów 
w zarządzaniu naszą placówką 
dla dobra jej Pracowników i Pa-
cjentów. A na koniec przesłanie 
napisane słowami Profesora Bar-
toszewskiego: „warto być uczci-
wym i przyzwoitym, choć nie 
zawsze się to opłaca. Opłaca się 
być nieuczciwym, ale nie warto…” 
– czytamy w jego wpisie umiesz-
czonym na stronie szpitala.  AZ

PRUSZKÓW
Konkurs na nowego  
dyrektora Samodziel-
nego Publicznego 
Zespołu Zakładów  
Opieki Zdrowotnej  
w Pruszkowie rozstrzy-
gnięty. Nowym  
dyrektorem „Wrzesina”  
została Elżbieta  
Makulska-Gertruda.

Nowa dyrektor zastą-
piła na stanowisku 
Tomasza Sławatyń-
ca, który swoją funk-

cję jako dyrektor (a po złożeniu 
rezygnacji jako pełniący obo-
wiązki dyrektora) sprawował 
od września 2016 r.

– W dniu 28 października 2019 r. 
Zarząd Powiatu Pruszkowskiego 
powołał Panią Elżbietę Makulską 
– Gertrudę na stanowisko dyrek-
tora Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdro-
wotnej w Pruszkowie z dniem 1 

Uruchamiają własną 
komunikację autobusową

linie autobusowych – zaznaczy-
ła wójt we wpisie na Facebooku.

Linia M1 będzie kursować między 
Sokołowem i stacją PKP w Ursusie. 
Jej planowany przebieg to Ursus 
PKP, Regulska, Aleja Powstańców 
Warszawy, Parkowa, ks. Woźnia-
ka, Sąsiedzka/Rodzinna, Sokołów. 
Linia M2 pojedzie między Granicą 
i Komorowem (planowany prze-
bieg: Granica (Szkoła): Poprzeczna, 
Główna, Pruszkowska, Reja, Nor-
wida, Wiejska, Kotońskiego, Aleja 
Marii Dąbrowskiej, Ceglana, Komo-
rów WKD. Powrót ulicami Krótką, 
Kolejową, Aleją Marii Dąbrowskiej.

– Nie ukrywam, że widok linii 
autobusowych z literą M jak Mi-
chałowice przysparza mnie o nie-
małą dumę. Cieszę się też bardzo, 
że Rada Gminy przyjęła zmiany 
do Budżetu Gminy z tymi po-
prawkami, co pozwoli nam na 
ich rychłe uruchomienie – do-
daje Małgorzata Pachecka.Kolej-
nym krokiem będzie ogłoszenie 
przetargu na obsługę michało-
wickich linii autobusowych.  EL

MICHAŁOWICE
Na ulicach Michałowic 
i innych miejscowości 
gminy po raz pierwszy 
pojawią się autobusy 
komunikacji wewnętrznej. 
Będą to dwie linie, które 
dojadą w strategiczne 
miejsca, takie jak stacje 
PKP i WKD.

Opostępach w przyg- 
otowaniach do uru- 
chomienia autobu- 
sów M1 i M2 poinfor-

mowała wójt Małgorzata Pachec-
ka. – Z wielką przyjemnością 
informuję, że od kilku dni do-
biegają końca prace nad urucho-
mieniem naszej michałowickiej 
komunikacji wewnętrznej. Na se-
sji Rady Gminy przedstawiłam 
autopoprawki do budżetu gmi-
ny, które pozwolą na uruchomie-
nie dwóch pierwszych gminnych 
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Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim ul. Kościuszki 31A, T. 22 755 55 34
www.grodzisk.pl

Nie masz dostępu do Interne-
tu? Jesteś niezadowolony ze 
świadczonych usług? Z naj-
nowszego raportu GUS-u wy-

nika, że dostępu do Internetu nie ma 
13 proc. gospodarstw domowych. Dobra 
wiadomość jest taka, że liczba ta powoli, 
ale systematycznie maleje. Przyjdź i za-
poznaj się z ofertą dostawców Interne-
tu działających na terenie naszej gminy.

Profil zaufany
Z wielu usług w Internecie możesz ko-
rzystać bez konieczności potwierdza-
nia swojej tożsamości, ale jeśli chcesz 
składać elektroniczne dokumenty do 
podmiotów publicznych to musisz po-
twierdzić swoją tożsamość w Internecie. 
Zapewni to Twoje bezpieczeństwo. Jeśli 
nie jesteś posiadaczem płatnego certy-
fikatu kwalifikowanego to potrzebujesz 
profilu zaufanego.

Profil zaufany to „podpis elektro-
niczny”. Jest tak zabezpieczony, aby 
nikt — poza jego właścicielem — nie 

mógł go użyć. Dzięki temu każda oso-
ba, która użyje go w usłudze interneto-
wej jest wiarygodna.

Załatwiaj sprawy przez Inter-
net i korzystaj z e-usług w ad-
ministracji
Tutaj dowiesz się, jakie usługi świadczo-
ne przez administrację publiczną mo-
żesz załatwić bez wychodzenia z domu. 
Znajdziesz wzory pism oraz informacje, 
jakie załączniki złożyć. OBYWATEL.GOV.
PL to zebrane w jednym miejscu kilka-
set najpopularniejszych usług świad-
czonych przez administrację publiczną. 
Znajdziesz je również na grodzisk.pl.

Planujesz zmianę
samochodu? 
Chcesz poznać historię swojego pojaz-
du? Dowiedzieć się ilu było właścicieli 
przed Tobą? Sprawdź na https://histo-
riapojazdu.gov.pl/

Ty albo Twoje dzieci wybieracie się 
w podróż autokarem? Sprawdź, czy ma 

ważne badania techniczne, jaki jest rok 
jego produkcji, czy ma aktualną polisę 
OC. Wejdź na https://bezpiecznyauto-
bus.gov.pl/

Bezpieczeństwo w Internecie
Dowiedz się jak bezpiecznie poruszać 
się w Internecie, rozważnie korzystać 
z mediów społecznościowych i innych 
usług. Internet nie jest tylko miejscem 
rozrywki. Za jego pośrednictwem zała-
twiamy różne ważne sprawy. Musimy 
dbać o to, aby niepowołane osoby nie 
miały dostępu do istotnych informacji. 
To niełatwe, ponieważ mimowolnie po-
zostawiamy po sobie ślady.

Informacje o nas mogą zostać prze-
chwycone lub pozyskane przez inter-
netowych przestępców. Częściej jednak 
sami dajemy innym dostęp do nich. Np. 
przeglądarki wykorzystują zbierane in-
formacje, aby dostosowywać wyniki wy-
szukiwania do użytkownika. Czynią to, 
m.in. skanując treść e-maili czy zapi-
sując wyszukiwane przez Ciebie frazy. 

Sprawdź Internet 
w Twojej okolicy

Trwają kontrole deklaracji 
śmieciowych

O d 1 października 2019 r. 
obowiązują nowe opłaty 
za śmieci. Jest to 25 zł od 
osoby miesięcznie jeśli se-

gregujemy odpady i 39 zł, gdy śmieci 
nie są segregowane. Ten gwałtowny 
wzrost cen nie jest zależny od gmi-
ny. Wynika to z sytuacji ogólnej, m.in. 
z tego, że nastąpił wzrost opłaty za 
składowanie odpadów, w wojewódz-
twie mazowieckim brakuje składo-
wisk i spalarni, nowe przepisy krajowe 
spowodowały, że koszt działania firm 
tym się zajmujących jest coraz wyższy.

Zgodnie z prawem gmina nie może 
dopłacać do odbioru i utylizacji odpa-
dów, tak by zmniejszyć koszty pono-
szone przez mieszkańców. Cena jest 
więc wysoka, a niestety może być jesz-
cze wyższa. Opłaty będą wzrastać, jeśli 
nie będziemy za śmieci płacili wszyscy. 
Kwota, jaką wnosimy za odbiór odpa-
dów zależna jest od liczby osób, któ-
re opłatę wnoszą. Jeśli nie zgłaszamy 
wszystkich domowników opłaty po-
noszą za nas inni. To nie jest uczciwe 
i gmina dopilnuje, by takie sytuacje nie 
miały miejsca. Koszt odbioru śmieci 
musi by ponoszony przez wszystkich, 
a nie wyłącznie przez część solidnych 
mieszkańców gminy.

Pamiętajmy też, że każdy właści-
ciel nieruchomości ma obowiązek 
złożenia do Urzędu Miejskiego de-
klaracji, w której informuje o liczbie 
faktycznie zamieszkujących u niego 

domowników. Na tej podstawie wnosi 
się opłaty. Jeśli wynajmujemy komuś 
mieszkanie też jesteśmy zobowiąza-
ni zgłosić te osoby i płacić za śmieci. 
Z opłat nie są zwolnione nasze dzie-
ci. Także zgłaszamy je bez względu na 
to, ile mają lat.

Zwracam się do wszystkich miesz-
kańców, którzy jeszcze tego nie zrobili 
o jak najszybsze rzetelne wypełnie-
nie deklaracji składanych do Urzędu 
Miejskiego lub ich zaktualizowanie, 
jeśli liczba mieszkańców nie została 
podana prawidłowo.

Proszę także firmy, które jeszcze nie 
zawarły odpowiedniej umowy o od-
biór śmieci, by dokonały tego nie-
zwłocznie.

Szanowni Państwo, proszę, aby-
ście – jeśli zachodzi taka potrzeba - 
zweryfikowali swoje deklaracje i jak 

najszybciej złożyli je do Urzędu Miej-
skiego. Bądźmy uczciwi wobec siebie 
i solidarnie płaćmy za odbiór śmieci.

Grzegorz Benedykciński
Burmistrz Grodziska 

Mazowieckiego
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22 758 77 88, reklama@wprmedia.pl  
Pruszków, ul. Niecała 10/2              • 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 

Zatrudnimy do ochrony 
budowy w Pruszkowie 
228343400 

• Agencja ochrony 
zatrudni na obiektach 
przemysłowych na terenie 
Konotopy, Ołtarzewa  
i Ożarowa Mazowieckiego 
tel.728 432 309 

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

• Osoby do obsługai 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

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

• Zmontujemy Ci pracę 
w Błoniu z bezpłatnym 
transportem na produkcji 
części samochodowych  
tel. 725 258 529  
 

NIERUCHOMOŚCI  
– SPRZEDAM

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 

• 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

Wynajmę mieszkanie  
w Pruszkowie 60m2, 
bezpośrednio  
tel. 500-540-541

DAM PRACĘ

ZAPRASZAMY PO SŁOJE,
SŁOICZKI, NAKRĘTKI, 
BUTELKI, AKCESORIA 
DO PRODUKCJI WINA

 
 

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, UL. POGODNA 7

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

• 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 

• Skup wszystkich  
aut na kasację 508206738 

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

USŁUGI

• Brukarstwo meritumbruk@o2.pl 
tel. 696437501 

• Drzewa, krzewy, 
pielęgnacja, modelowanie, 
prześwietlanie; ochrona 
roślin (w tym róż –  
oraz sprzedaż) 512-380-109, 
(22) 758-16-65;  
agro-bio-ogrodnik@wp.pl 

• Hydraulik tel. 535872455  
do końca roku

OGŁOSZENIA CENY NETTO  
OGŁOSZEŃ  
ZA SŁOWO: 

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

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

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

• 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 

 SPRZEDAM

• Sprzedam sadzonki cisa  
z własnego ogrodu. Cena od 1 zł. 
Pruszków, 694 964 576

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

Przedmiotem postępowania jest wynajem lokali 
socjalnych spełniających następujące warunki: 
1. liczba i powierzchnia użytkowa lokali:

a. 1 lokal – 2 pokoje z kuchnią o powierzchni 
użytkowej od 35m2 do 45m2,

b. 1 lokal – 3 pokoje z kuchnią o powierzchni 
użytkowej od 45 m2 do 55 m2

2. z dostępem do pomieszczenia pomocniczego, 
instalacji wodno-kanalizacyjnej;

3. będących w dobrym stanie technicznym.

W postępowaniu mogą wziąć udział właściciele 
nieruchomości, zwani dalej oferentami, którzy 
wynajmą położone na terenie Gminy Raszyn lokale 
mieszkalne, o których mowa wyżej.
Oferta powinna zawierać następujące dane:
1. oznaczenie oferenta oraz jego adres;
2. adres nieruchomości, rodzaj i położenie 

lokalu, jego strukturę, powierzchnię użytkową 
i mieszkalną oraz położenie i powierzchnię 
pomieszczeń pomocniczych;

3. stawkę czynszu za wynajem 1 m2 powierzchni 
użytkowej lokalu miesięcznie;

4. oświadczenie, że oferent zawrze z Gminą Raszyn 
umowę najmu do dnia 31 grudnia 2022r.;

5. podpisany przez oferenta protokół określający 
stan techniczny lokalu i stopień zużycia znaj- 
dujących się w nim instalacji i urządzeń, stano- 
wiący integralną część regulaminu wraz z infor- 
macją o stanie technicznym budynku, w któ- 
rym znajduje się lokal objęty ofertą wraz oświad- 
czeniem oferenta, iż lokal znajduje się w dobrym 
stanie technicznym;

6. aktualny na dzień złożenia oferty odpis z Księgi 
Wieczystej nieruchomości;

7. dokument potwierdzający prawo do dyspo- 
nowania nieruchomością;

8. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regula- 
minem przetargu, projektem umowy najmu, 
protokołu określającego stan techniczny lokalu  
i stopień zużycia znajdujących się w nim instalacji, 
urządzeń i przyjmuje ich warunki bez zastrzeżeń;

9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych osobowych, spełniające 
przesłanki art. 23 i art. 27 ustawy o ochronie 
danych osobowych;

10. datę sporządzenia oferty;
11. podpis oferenta lub jego pełnomocnika. W przy- 

padku działania przez pełnomocnika należy 
załączyć oryginał pełnomocnictwa bądź jego 
odpis poświadczony przez notariusza.

Oferta może obejmować więcej niż jeden lokal. 
Miejsce składania ofert:
Oferty w zaklejonych kopertach należy składać  
w kancelarii Urzędu Gminy w Raszynie (pokój  
nr 15, parter)
Termin składania ofert: do dnia 06.12.2019 r. – do 
godziny 15:30.
Termin rozstrzygnięcia postępowania: 16.12.2019 r.
Składający ofertę winien zapoznać się z regulaminem 
postępowania na wynajem przez Gminę Raszyn lokali 
od innych właścicieli nieruchomości, stanowiący 
załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 166/2019 Wójta 
Gminy Raszyn z dnia 28 października 2019 r. w spra- 
wie regulaminu postępowania oraz powołania 
komisji do wyboru ofert na wynajem przez Gminę 
Raszyn lokali od innych właścicieli nieruchomości a 
także projektem umowy najmu zawieranej pomiędzy 
Gminą Raszyn a oferentem, stanowiącym załącznik 
Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Złożenie oferty jest 
jednoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu. 
Szczegółowych informacji dotyczących postępowania 
udzielają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Komunalnej - pokój nr 206, 207A, 
telefon (22) 701 79 15 lub (22) 701 79 10. 
Pliki do pobrania znajdują się na stronie internetowej 
urzędu Gminy Raszyn – bip.raszyn.pl:
• Zarządzenie Nr 166/2019 Wójta Gminy Raszyn z 

dnia 28 października 2019r.
• Formularz oferty

Andrzej Zaręba 
Wójt Gminy Raszyn       

Wójt Gminy Raszyn ogłasza 
w dniach od 26 listopada 2019r. do 06 grudnia 2019 r. 
postępowanie na wynajem przez Gminę Raszyn lokali  

mieszkalnych od innych właścicieli nieruchomości

Dyrektor Szkoły Podstawowej  
im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu 

działający z upoważnienia Wójta Gminy 
Nadarzyn zawiadamia,  

że na szkolnych i urzędowych tablicach ogłoszeń oraz 
na stronach internetowych urzędu - www.nadarzyn.pl 

(BIP) został zamieszczony wykaz pomieszczeń 
przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Zapraszamy na kurs języka 
niemieckiego dla opiekunów 

Seniorów! Poznaj język i dołącz 
do grona naszych opiekunów. 
Rozpoczęcie kursu już 23.11  

o godzinie 17:00. Przyjdź do naszego 
biura i zobacz jakie to proste! 

Promedica24, ul. Al. Jerozolimskie 94
Tel. 501 356 229

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 nieodpłatne użyczenie.

Burmistrz Miasta Piastowa informuje, 
że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie przy ul. 11 Listopada 8, 
na tablicy ogłoszeń na I piętrze, zostały wywieszone wykazy 
nieruchomości przeznaczonych do zbycia. W okresie 25.10.2019 r. 
– 15.11.2019 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia 
w drodze darowizny na rzecz Powiatu Pruszkowskiego, w okresie 
7.11.2019 r. – 28.11.2019 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do zbycia na rzecz najemcy. Wykazy zamieszczone są również na 
stronie internetowej www.piastow.pl.

Prezydent Miasta Pruszkowa
informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta 
Pruszkowa przy ul.Kraszewskiego 14/16 oraz na stronie 
internetowej www.pruszkow.pl zamieszczony został od dnia 
05.11.2019r na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej 
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
Wszelkie informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, 
Mienia i Estetyki Miasta pok.63  lub pod nr tel. 22 735-87-33  
w godzinach pracy Urzędu.


