
Komorowska 
jak parking

PRUSZKÓW

Wtorek i piątek to dla 
zamieszkałych przy 
Komorowskiej ciężkie 
dni. Ulica prowadząca do 
miejskiego targowiska 
zamienia się w parking. Auta 
stoją dosłownie wszędzie. 
Mieszkańcy twierdzą, że straż 
miejska już nawet nie reaguje 
na ich zgłoszenia.  4
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PRUSZKÓW
Cztery linie 
autobusowe. Taką 
komunikacją miejską 
dysponuje Pruszków.
A niewykluczone, 
że czeka ją rewolucja. 
Rozważana jest 
nawet opcja zniesienia 
opłat za bilety.

Głównym zadaniem linii 
autobusowych na te-
renie Pruszkowa jest

skomunikowanie wszystkich 
dzielnic miasta ze stacją PKP. 
Ceny biletów nie są zbyt wy-
górowane – za jednorazowy 
przejazd podróżni płacą 3 zło-
te. W autobusach honorowa-
na jest również Warszawska 
Karta Miejska. 

Okazuje się jednak, że z bi-
letami jest problem. O co cho-
dzi? Na każdą linię trzeba mieć 
oddzielny bilet miesięczny, bo 
przecież nie każdy korzysta 
z Warszawskiej Karty Miej-
skiej. – Do stolicy jeżdżę rzad-
ko. Ale dużo poruszam się po 
Pruszkowie. Głównie miejski-
mi autobusami, choć ich liczba 
nie jest zawrotna – mówi Ro-
bert. – Aby dojechać do stacji 
Warszawskiej Kolei Dojaz-
dowej muszę się przesiadać 

z linii nr 3 do linii nr 2. Kłopot 
w tym, że muszę mieć dwa 
bilety miesięczne, bo z karty 
warszawskiej nie korzystam. 
Czy władze Pruszkowa nie my-
ślały o stworzeniu jednego bi-
letu na miejskie linie? Myślę, 
że wiele osób by z tego skorzy-
stało – dodaje. 

Propozycja jednego biletu 
wydaje się interesująca, ale 

Bez biletu, ale nie na gapę?
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Władze Pruszkowa rozważają rewolucyjne zmiany w komunikacji miejskiej 

 Planowane jest zwiększenie liczby miejskich linii – do sześciu

REKLAMA
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włodarze Pruszkowa rozwa-
żąją też inne warianty, nawet 
dalej idące. – Przygotowuje-
my się do wprowadzenia kilku 
zmian w komunikacji miej-
skiej. Rozważamy zniesienie 
opłat za bilety. Gotowy projekt 
nowego systemu komunikacyj-
nego musimy mieć we wrześ-
niu – twierdzi Andrzej Kurze-
la, wiceprezydent.

Na czym m.in. miałaby pole-
gać komunikacyjna rewolu-
cja? – Chcemy zwiększyć ilość 
miejskich linii. Wstępnie do 
sześciu. Będziemy chcieli uru-
chomić linię z Gąsina, przez 
nowy przejazd kolejowy do 
Osiedla Staszica. Druga linia 
ma natomiast kursować ze Żbi-
kowa pod stację WKD – pod-
kreśla Kurzela. Zaznacza, że 

linia Żbików – WKD to odpo-
wiedź na apele mieszkańców. 
– Linia ta nie będzie linią do-
wozową, a co za tym idzie ilość 
kursów w godzinach szczytu 
będzie ograniczona. Linia ma 
ułatwić mieszkańcom dojazd 
do urzędów – mówi wicepre-
zydent Pruszkowa.

Przychodnia 
się „dusi”

PIASTÓW

SPZOZ Piastun ma dobrą 
sytuację fi nansową. Ale... 
– Nasza placówka powoli 
się „dusi” – mówi dyrektor 
Mateusz Kuczabski dając 
jednocześnie do zrozumienia, 
że ważne jest jak najszybsze 
rozbudowanie przychodni 
przy ul. Wysockiego bądź 
budowa nowego obiektu.  5

Gotowe domy w Jaktorowie. Program Dom ZA Mieszkanie więcej na stronie 4.



2 WPR24.plWiadomościGAZETA WPR WPR24.pl

SZYBKIE I TANIE KREDYTY
KREDYTY 0%  •  DUŻE KWOTY  •  DECYZJA W 5 MIN.

KONTAKT
511 422 333

Piątek, 30 Maja 2014

REKLAMA

Eurowybory: kto i ile zyskał głosów

REGION
W niedzielę (25 maja) 
poszliśmy do urn, 
by wybrać swoich 
przedstawicieli 
do Parlamentu 
Europejskiego. Wśród 
kandydatów nie zabrakło 
postaci  z naszego 
„podwórka”. Jednak 
do europarlamentu 
nie weszli.

Na warszawskich listach wybor-
czych mogliśmy znaleźć osiem 
osób z powiatów pruszkowskie-
go i grodziskiego. Kto z naszej 
okolicy kandydował? Z jakiej 
listy? Ile zdobył głosów? 

Burmistrz Grodziska Mazo-
wieckiego Grzegorz Benedyk-
ciński startował z listy Polskiego 
Stronnictwa Ludowego. Miał 
numer jeden. Ostatecznie w wy-
borach do Parlamentu Europej-
skiego zdobył 7118 głosów. 

Reprezentowany był rów-
nież Kongres Nowej Prawicy. 
„Czwórką” na liście była Joan-
na Biegała z podgrodziskich 
Opyp. Wieloletnia radna zdo-
była 2562 głosów. Natomiast 
Mariusz Siudym, specjalista 
w dziale bankowości z Prusz-
kowa zdobył głosy 1612 osób. 
Na listach Nowej Prawicy mo-
gliśmy też znaleźć mieszkankę 
M i l a n ów k a  –  A l i c j a  Ja n -
kowska, księgowa, uzyskała
1049 głosów. 

Elżbieta Paziewska, na-
uczycielka z Nadarzyna, była 
czwarta na liście Polski Razem. 
Zdobyła głosy 502 osób. 296 

– to wynik jaki udało się uzyskać 
Mariuszowi Omelańczukowi, 
ekonomiście z Otrębus. 

Przedstawiciel naszego re-
gionu znalazł się na listach So-
lidarnej Polski. „Piątką” była 

Alicji Olechowskiej z Milanów-
ka. Zdobyła 2558 głosów.

Trzeba też wspomnieć o mar-
szałku województwa mazowiec-
kiego Adamie Struziku, który 
kandydował z listy Polskiego 
Stronnictwa Ludowego. Stru-
zik zdobył 9702 głosy. Jednak 
do Parlamentu Europejskiego 
nie dostał się żaden z powyż-
szych kandydatów.  (AS)

FOTOMIGAWKA

 Uczniowie w panice opuszczali budynek. Na miejscu zjawiły się 
służby ratunkowe. Spokojnie, to tylko ćwiczenia. Odbyły się 29 maja 
w Pruszkowie i zakładały eksplozję granatu z gazem łzawiącym 
w budynku szkoły przy ul. Gomulińskiego. Służby przystąpiły do 
neutralizacji substancji rozpylonej przez ładunek wybuchowy. Poli-
cjanci zatrzymali „terrorystę”. 20 osób grało role poszkodowanych 
– uskarżali się na problemy z oddychaniem, obrażenia. Działaniami 
ratowniczymi kierował komendant pruszkowskiej państwowej straży 
pożarnej. Na miejscu byli także: powiatowy inspektor sanitarny, 
dyrektor jednej z pruszkowskich przychodni lekarskich, pogotowie 
ratunkowe, policja, starosta powiatowy.  (DP) 
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Według zamysłu władz Prusz-
kowa poruszanie się po mieście 
autobusami ma być bezpłatne 
lub kosztować symboliczną zło-
tówkę. W jaki sposób ma być 
zatem finansowana komuni-
kacja? Ma to zapewnić... strefa 
płatnego parkowania niestrze-
żonego. Wydawało się już, że ten 
pomysł odszedł do lamusa. Jed-
nak władze zapewniają, że przy 
wprowadzeniu zmian zosta-
nie odświeżony. 

– Płatne parkowanie w Prusz-
kowie na pewno będzie. Wpływy 
z parkometrów przeznaczymy na 
komunikacje autobusową. Obec-
nie przygotowujemy dokumen-
tację. Później pomysł będziemy 
konsultować z mieszkańcami, tak 
by dopasować go do ich oczekiwań 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 – wyjaśnia wiceprezydent Kurze-
la. – Chcemy również zwiększyć 
ilość parkingów dla rowerów, 
by zachęcić do korzystania 
z tego środka lokomocji – dodaje. 

Plany komunikacyjne władz 
miasta wydają się ciekawe. Py-

mieć we wrześniu. Wtedy też bę-
dziemy mogli przedstawić miesz-
kańcom szczegóły, a później 
ogłaszać przetargi. Zarówno nowe 
linie autobusowe, jak i strefa płat-
nego parkowania miałyby zostać 
uruchomione wiosną przyszłego 
roku – twierdzi Kurzela. – Wybo-
ry samorządowe nie mają wpły-

wu na przygotowania. Doku-
mentacja, którą przygotujemy 
będzie możliwa do wykorzysta-
nia w każdej chwili i przez każ-
dego. Jeśli po samorządowych 
wyborach zmieni się prezydent, 
to niejako otrzyma gotowy po-
mysł na usprawnienie komuni-
kacji w Pruszkowie – podkreśla. 
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Kandydaci z naszego „podwórka” nie weszli do Parlamentu Europejskiego

Agata Jaczyńska 
 Adwokat

Ul. Kraszewskiego 27 lok. 22, 
05-800 Pruszków

Adwokat przyjmuje pn. - czw.  
w godzinach od 11.00 do 15.00
inne terminy po wcześniejszym  

uzgodnieniu telefonicznym

agata.jaczynska@ 
giertych-kancelarie-prawne.pl

Tel.: 500-222-979
www.giertych-kancelarie-prawne.pl

REKLAMA

Danuta Tyniec, politolog z Mi-
lęcina (gm. Brwinów). Uzyska-
ła 370 głosów. 

Na liście Platformy Obywa-
telskiej nie zabrakło posłanki 

Grzegorz Benedykciński, 
burmistrz Grodziska, 
startujący z listy PSL
w wyborach 
do Parlamentu 
Europejskiego 
zdobył 7118 głosów

Bez biletu, ale nie na gapę?
Władze Pruszkowa rozważają rewolucyjne zmiany w komunikacji miejskiej 

 Finansowanie miejskiej komunikacji ma zapewnić... 
strefa płatnego parkowania niestrzeżonego

tanie jednak, czy nie są to jedy-
nie przedwyborcze obietnice. 
– Gotowy projekt nowego syste-
mu komunikacyjnego musimy 

Szczegóły 
projektu 
nowego systemu 
komunikacyjnego 
mają być znane 
we wrześniu
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SŁoŃCE!
TAŃSZA ENERGIA DLA CIEBIE

WIELKA PROMOCJA
24/05 do 30/06

  Pakiet Solar Energy dostępny w dwóch  
wariantach - „Small” i „Medium”
  Indywidualny projekt i kalkulacja  
rentowności – bezpłatnie
 Koszt montażu zawarty w cenie pakietu
  Pomoc przy załatwianiu wszystkich formalności
  Atrakcyjne rozwiązania finansowe %– BANK OCHRONY ŚRODOWISKA
  ROCZNE Ubezpieczenie SYSTEMU SOLARNEGO w cenie pakietu
 Obsługa posprzedażowa.

ZAPRASZAMY 7 DNI w tygodniu DO NASZEGO STOISKA NA TERENIE HIPERMARKetu:

Carrefour, ul. Głębocka 15, Warszawa
INFOLINIA HANERGY: 0– 608 072 767

Systemy solarne w kompleksowych 
rozwiązaniach dla Twojego domu

DRUKUJEMY
BANERY | ROLLUPY | FOLDERY 
KATALOGI | TECZKI | PLAKATY 
WIZYTÓWKI | ULOTKI i wiele więcej...

22 753 79 90      690 244 774
www.alsprint.pl
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PRUSZKÓW 
Dni Pruszkowa zbliżają się wielkimi 
krokami. Podczas imprezy wystar-
tuje też Pruszkowski Festiwal Gier. 
Będzie można wziąć udział w roz-
grywkach gier planszowych, kar-
cianych, bitewnych (np. Magic: The 
Gathering, Warhammer Fantasy Bat-
tle, Scrabble). Odbędą się również 

m.in. eliminacje mistrzostw Polski 
do gry planszowej Carcassonne,
II Amatorskie Mistrzostwa Pruszko-
wa w Scrabble, I Pruszkowski Turniej 
Warhammer Fantasy Battle. – Na-
sze stanowisko znajdzie się nie tylko 
w Parku Kościuszki, ale też w Gim-
nazjum nr 4 przy ul. Hubala 4 – mówi 

Wiele atrakcji podczas 
Pruszkowskiego Festiwalu Gier

Karol Kwiatkowski ze Społecznego 
Stowarzyszenia Forum Pruszków, 
organizatora imprezy. W festiwalu 
będzie można wziąć udział 
31 maja (godz. 11.00–19.00) oraz 
1 czerwca (godz. 11.00–17.00). 
Patronami medialnymi imprezy są 
Gazeta WPR i portal WPR24.pl. (DP)

Piątek, 30 Maja 2014

Gotowe domy w Jaktorowie
Sprawdź program Dom ZA Mieszkanie
Aleksandria Park to kompleks domów położony w  Jaktorowie, zaledwie 5 km od Grodziska Maz. 
Funkcjonalne, parterowe domy o powierzchni 137 i 143 m2 budowane są w najwyższym standardzie 
deweloperskim na działkach od 980 do 1240 m2. Aleksandria Park to wyjątkowa oferta dla osób, 
które pragną zamieszkać we własnym domu dostępnym w cenie mieszkania. 
Kup dom w Aleksandria Park i odbierz ogrodowe Jacuzzi.

Jaktorów, ul. Gen. Maczka  |  tel. 798 683 282  |  www.aleksandriapark.pl

REKLAMA

tylko w sobotę 
31 maja

Pruszków, ul. Ołowkowa 1D
Osiedle Grafitowe
(przy stacji PKP) www.elektrocentrum.waw.pl

-20%
tylko w sobotę 
31 maja -20%

SKLEP FIRMOWY

JUŻ ROK W PRUSZKOWIE!

PRUSZKÓW
Budynek, w którym 
mieści się pruszkowski 
urząd miejski nie robi na 
estetach zbyt dobrego 
wrażenia. Jest szansa,
że to się zmieni.

Gmach magistratu przy ul. Kra-
szewskiego 14/16 ostatnio prze-
szedł wewnętrzny lifting. Po 
przejęciu jednego piętra od sta-
rostwa powiatowego przepro-
wadzono remont pozyskanych 
pomieszczeń, przeorganizowano 
niektóre wydziały. Nowe lokum 
zyskało też studio monitoringu 
wizyjnego miasta.

Kolejne przesunięcie fi nału remontu  
PIASTÓW
Prace remontowe 
budynku piastowskiego 
dworca nie zakończą 
się do 31 maja.

– Zgłosiliśmy uwagi dotyczące 
niektórych wykonanych elemen-
tów, dlatego termin zakończenia 

robót uległ niewielkiemu prze-
sunięciu. Planujemy, że nastąpi 
ono w czerwcu, a dworzec oddać 
do użytku chcemy na przełomie 
czerwca i lipca. Do wykonania po-
zostały jeszcze m.in. posadzki – 
powiedziała Paulina Jankowska 
z biura prasowego spółki PKP SA.
Remont obiektu zakładał m.in. 

wymianę okien i drzwi, wyko-
nanie nowych instalacji, prze-
budowę wejścia, wymianę płyty 
stropowej w podniesionej części 
dachu, naprawę nawierzchni przy 
budynku. Będzie on też przysto-
sowany do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych. Koszt dworcowej
inwestycji to 1,6 mln zł.  (DP)

Komorowska jak parking
ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Mieszkańcy ul. Komorowskiej 
w Pruszkowie mówią dość 
i domagają się, by straż 
miejska kontrolowała 
kierowców w dni targowe. 
– Przecież tu każdy 
parkuje jak chce i gdzie 
chce – twierdzą. 

W torek i piątek to dla 
zamieszkałych przy 
Komorowskiej cięż-

kie dni. Ulica prowadząca do 
miejskiego targowiska zamienia 
się bowiem w parking. Samocho-
dy stoją dosłownie wszędzie – po 
obu stronach jezdni, na pasach 
zieleni, na podjazdach. Miesz-
kańcy twierdzą , że straż miej-
ska już nawet nie reaguje na ich 
zgłoszenia. – Najgorsze są piąt-
ki, bo ludzi na targu jest wtedy 
więcej. Co za tym idzie więcej 
jest również samochodów. Już 
przyzwyczaiłam się do tego, że 
wyjazd z ul. Komorowskiej trwa 
15-20 minut – mówi Martyna. 
– Ostatnio jednak sytuacja prze-
kroczyła wszelkie granice. Przed 
bramą ustawiły mi się dwa sa-
mochody i nie mogłam wyjechać. 
Wzywałam straż miejską, ale nie 
raczyli się pofatygować – doda-
je. Podobnie wypowiadają się 
inni mieszkańcy tej ulicy.

Ulica prowadząca do targowiska miejskiego jest zastawiana autami

Co zatem z patrolami na ul. Ko-
morowskiej, czy jest szansa, by 
strażnicy pojawiali się tam czę-
ściej? Władze Pruszkowa twier-
dzą, że straż miejska kontrole 

głównie w czasie największego 
natłoku na targowisku. Ludzie 
zjeżdżają na targ, gdy mieszkań-
cy wyjeżdżają do pracy. Robi się 
tłok i dochodzi do niemiłych sy-
tuacji – mówi Andrzej Kurzela, 
wiceprezydent Pruszkowa. – 
Niestety, natłok samochodów 
jest tak duży, że kierowcy sta-
ją w bramach. Rozumiem złość 
mieszkańców, ale nie mamy 
możliwości stworzenia w rejo-
nie targowiska dodatkowych par-
kingów. Zwyczajnie nie ma na to 
już miejsca – wyjaśnia.

Kurzela podkreśla, że kontro-
le prowadzone przez strażników 
miejskich będą częstsze. – Uczu-
limy funkcjonariuszy, by szcze-
gólną uwagę zwrócili właśnie na 
tych kierowców, którzy parkują 
na podjazdach – dodaje. 

Budynek zadowoli estetów
Pojawia się pytanie: czy 

budynek zmieni się też z ze-
wnątrz? Jest szansa. – Zabie-
ramy się za przygotowanie

W skrócie: urząd zyska nowy 
wygląd – mówi Elżbieta Korach, 
naczelnik Wydziału Inwesty-
cji, Remontów i Infrastruktury 
Technicznej Urzędu Miejskie-
go w Pruszkowie.

Jednak na zmianę wizerun-
ku budynku magistratu trzeba 
będzie jeszcze poczekać. Sam 
proces przygotowywania doku-
mentacji potrwa pięć miesięcy. 
Kiedy więc ruszy przebudowa? 
– Na pewno nie w tym roku – za-
znacza Elżbieta Korach. – Pra-
ce remontowe planowane są na 
nadchodzące lata. Chcieliby-
śmy wykonać remont w przysz-
łym roku – dodaje.  (AS)

dokumentacji projektowej. 
Główny zakres prac obejmie 
termomodernizację ścian ze-
wnętrznych, izolację funda-
mentów, wymianę obróbek 
blacharskich i remonty wejść. 

Budynek przy ulicy 
Kraszewskiego przeszedł 
wewnętrzny lifting, 
teraz czas na zewnętrzny
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Ulica prowadząca do targowiska miejskiego jest zastawiana autami

 Strażnicy miejscy mają prowadzić przy targowisku 
częstsze kontrole

przy bazarze prowadzi regular-
nie. – Mogę zapewnić, że w dni 
targowe strażnicy monitorują re-
jon między innymi ulicy Komo-
rowskiej. Sytuacja jest trudna, 

– Nie mamy 
możliwości stworzenia 
w rejonie targowiska 
dodatkowych parkingów 
– mówi wiceprezydent 
Andrzej Kurzela
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Dom 194 mkw, 
działka 2600 mkw
Walendów

 Piękny dom: kuchnia, 
5 pokoi, 3 łazienki, urocza i atrakcyjnie  
zagospodarowana działka z własnym 
zarybionym stawem.

 

 

 

Apartamenty
od 80 do 160 mkw 
Milanówek
SPRZEDAŻ   Przestronne i funkcjonalne 
apartamenty, piękna odrestaurowana 
kamienica, blisko centrum. Dostępne 
komórki lokatorskie i garaże.

Już od 3 750 PLN/mkw

 

 

Działka budowlana
1007 mkw
Nowa Wieś/ Granica
SPRZEDAŻ  

315 PLN/mkw

                               Ładna działka 1007 mkw. 
z mediami, kształtna, płaska w bardzo 
dobrej lokalizacji, bogata infrastruktura.

 
 

SPRZEDAŻ  

680 000 PLN

Dom 179 mkw
Działka 1100 mkw
Grodzisk Mazowiecki
                               Dom z 1987 r.podpiwniczony, 
2-piętrowy plus poddasze, 6 pokoi, kuchnia, 
2 łazienki, duży taras. Duża, ładna działka. 
Bardzo dogodna lokalizacja, blisko stacja 
WKD, szkoła, przychodnia zdrowia.

SPRZEDAŻ

nowa agencja nieruchomości

Real Estate Support Sp. z o.o.
Pruszków, ul. Niecała 10/2

Zadzwoń!
733 26 26 26

sprzedaz@resupport.pl
www.resupport.pl

Poszukujemy dla naszych klientów

 
mieszkań, domów i działek z regionu powiatów 

pruszkowskiego, grodziskiego i zachodniego 
warszawskiego. Oferujemy ponadstandardową 
promocję Państwa oferty i atrakcyjne warunki 

współpracy.

 Zadzwoń: 733 26 26 26

KANCELARIA  
RADCY PRAWNEGO

Renata  
Staszczyk-Szafrańska

radca prawny

tel. 661 990 781
 05-800 Pruszków

ul. Kraszewskiego 33/18

www.radcaprawny.pruszkow.pl
kancelaria@radcaprawny.pruszkow.pl

REKLAMA

REKLAMA

Poczekalnia na peronie 
(jeszcze) poczeka
MILANÓWEK
Od sześciu lat miasto 
dzierżawi budynek 
poczekalni na peronie 
stacji kolejowej 
w Milanówku. – Jaki 
jest sens wydawania 
na to pieniędzy? 
– pytają mieszkańcy.

O tym, iż magistrat płaci PKP 
za budynek na peronie wie 
niewielu. Chociaż informa-
cja nie jest tajna ani tym bar-
dziej „świeża”, to jednak spore 
grono mieszkańców jest prze-
konanych, że za obskurnie 
wyglądającą poczekalnię od-
powiadają wyłącznie kolejarze.

Na mocy umowy zawartej 
w 2008 roku z PKP gmina Mi-
lanówek jest dzierżawcą tego 
budynku. – Przecież to marno-
trawienie publicznych pienię-
dzy. Jaki jest sens ich wydawania 
na coś, co stoi nie tylko bezuży-
tecznie, ale również odstrasza 
wyglądem – pisze w e-mailu 
przesłanym do redakcji pani 
Marta. Jednocześnie sugeruje, 
aby władze miasta zrobiły porzą-
dek z obiektem. – Przecież mo-
że tam powstać poczekalnia, jak 
chociażby w Brwinowie. Można 
otworzyć kawiarenkę albo mały 
punkt gastronomiczny. Nie rozu-
miem, jakimi przesłankami kie-
rowano się podpisując umowę 
– dodaje mieszkanka Milanówka.

Co jest warte podkreślenia, 
umowa dzierżawy obejmuje też 
budynek poczekalni na terenie 

stacji PKP przy ul. Warszaw-
skiej. I choćby z tego względu 
trudno jest oszacować, ile mia-
sto faktycznie kosztuje dzierża-
wa samego budynku na peronie. 
– Umowa została zawarta na czas 
nieokreślony, a łączna kwota 
czynszu wynosi 567,28 zł mie-
sięcznie. Jednocześnie miasto 
nie ponosi żadnych kosztów 
związanych z utrzymaniem bu-
dynku na peronie – informuje 
Patrycja Jankowska, rzecznicz-
ka milanowskiego magistratu. 

Jankowska przyznaje jednak, 
że miasto od samego początku 
miało plany związane z pocze-
kalnią na peronie. – Budynek 

Uszkodził wóz strażacki, teraz odpowie 
BRWINÓW
Chuligan, który 
uszkodził wóz strażacki 
OSP w rękach policji.

Do zdarzenia doszło przed ponad 
dwoma tygodniami. Jadący do po-
żaru strażacy musieli zawrócić 

do jednostki, bo ktoś rzucił bryłą 
ziemi w ich pojazd. Uszkodzeniu 
uległa przednia szyba. 22 maja za-
trzymano sprawcę, mieszkańca 
Brwinowa. – Oświadczył, że był 
to wybryk pod wpływem alkoho-
lu – czytamy w informacji poli-
cji. 30-latek dobrowolnie poddał 

się karze. Prokurator zapropo-
nował 6 miesięcy pozbawienia 
wolności w zawieszeniu na 2 la-
ta, 4 tys. zł tytułem naprawienia 
szkody oraz pokrycie kosztów 
i opłat sądowych. – Mężczyzna 
zgodził się na warunki – twier-
dzą funkcjonariusze.  (MAP)

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

PIASTÓW
Radni miejscy 
jednogłośnie przyjęli 
sprawozdanie 
z funkcjonowania 
SPZOZ Piastun za 
ubiegły rok. Ale czy 
mogło być inaczej, 
skoro placówka nie 
dość, że przyciąga 
nowych pacjentów, 
to osiągnęła przychód 
przekraczający 5,5 mln zł. 

O bszerną prezentację 
z działalności przy-
chodni przedstawił jej 

dyrektor Mateusz Kuczabski. 
– Piastun funkcjonuje bez żad-
nej dotacji i pomocy ze strony 
miasta – zaznaczył na wstępie 
dyrektor. Przychodnią kieru-
je od blisko dwóch lat. Od te-
go czasu placówka przeżywa 
prawdziwy renesans, czego do-
wodem są choćby dane o udzie-
lonych świadczeniach. W 2013 
roku Piastun odwiedziło ponad 
80 tys. pacjentów. – I to nie 
są wizyty u pielęgniarek, to nie 
są wizyty w laboratorium i po-
bieranie wyników. To są tylko 
i wyłącznie wizyty u lekarzy 
– mówił dyrektor Kuczabski 
podkreślając przy tym, że przy-
chodnia udziela świadczeń 
już nie tylko mieszkańcom 
Piastowa, ale przybywa rów-

Przychodnia zaczyna się „dusić”

Funduszem Zdrowia. Co cieka-
we, ponad 699 tys. zł Piastun 
zarobił na usługach komer-
cyjnych. – Żałuję, że nie uda-
ło się przekroczyć 700 tys. zł. 
Gdybym wiedział, to popro-
siłbym znajomych, aby sko-
rzystali z usług odpłatnych 
– powiedział żartobliwie dy-
rektor Piastuna. 

Z kluczowych inwestycji jakie 
przychodnia poczyniła na uwa-
gę zasługuje przeprowadzenie 

informatyzacji placówki, któ-
ra całkowicie zakończyła się 
w tym roku. Piastun wprowa-
dził ponadto system ISO 9001, 
medialny system informacyj-
ny dla pacjentów, czy system 
monitorowania kobiet w cią-
ży. Przychodnia zakupiła rów-
nież stół i lampę operacyjną, 
wzbogaciła się także o aparat
do terapii falą uderzeniową. 

Nie brakuje jednak proble-
mów. – Nasza placówka powoli 
się „dusi” – przyznał dyrektor 

Piastun udanie zamknął miniony rok. Osiągnięto przychód przekraczający 5,5 mln zł
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 Mateusz Kuczabski, dyrektor Piastuna

Piastun udanie zamknął miniony rok. Osiągnięto przychód przekraczający 5,5 mln zł

tylu pacjentów 
odwiedziło Piastuna 
w 2013 roku

80 tys.

Rusza Konwent Fantastyki i Gier 
Planszowych Brwikon 2014. Impre-
za potrwa od 30 maja do 1 czerwca. 
Tematem przewodnim tegoroczne-
go konwentu jest cyberpunk. Na fa-
nów tej formy czekać będzie Sala 
Robotów przygotowana przez ekipę 
„Roboty i spółka” z interaktywnymi 

stanowiskami, walki sumo w stro-
jach robotów i ściana wspinaczkowa. 
Miłośników literatury fantastycznej 
ucieszy obecność pisarzy takich jak 
Andrzej Pilipiuk, Tomasz Kołodziej-
czak, Michał Gołkowski. Mazowiecka 
Drużyna Wojów „Weles” przygotu-
je wioskę Słowian i Wikingów. Jako 

szczególną atrakcję organizatorzy 
zapowiadają warsztaty rzemieślni-
cze wioskowego kowala, kolcużnika 
i rogownika. Brwikon 2014 odbędzie 
się w Zespole Szkół nr 1 w Brwino-
wie, ul. Piłsudskiego 11. Patronami 
medialnymi imprezy są Gazeta WPR 
i portal WPR24.pl. (AF)

Miłośnicy fantastyki 
zjadą na Brwikon 2014

BRWINÓW

nież pacjentów z Pruszkowa
czy Warszawy. 

Rzecz jasna rosnąca liczba 
pacjentów przekłada się na 
kondycję finansową placówki. 
A tej można Piastunowi pozaz-
drościć. W ubiegłym roku przy-
chód placówki przekroczył 5,5 
mln zł. Złożyły się na to nie tyl-
ko kontrakty w ramach Podsta-
wowej Opieki Zdrowotnej, ale 
również inne świadczenia wy-
nikające z umów z Narodowym 

Kuczabski dając jednocześnie 
do zrozumienia, że ważne jest 
jak najszybsze rozbudowanie 
przychodni przy ul. Wysoc-
kiego bądź budowa nowego 
obiektu. – Oczekuję ze stro-
ny państwa pomocy i wspar-
cia nie tylko duchowego, ale 
przede wszystkim wsparcia 
finansowego. Mimo naszych 
osiągnięć Piastun nie podoła 
takiej inwestycji – podkreślił na
sesji dyrektor. 

miał być przeznaczony na 
utworzenie Miejskiego Punktu 
Informacji Turystyczno-Kul-
turalnej – wyjaśnia. Dodaje, 
że w tym celu planowany był 
remont budynku. – Jednak 
ze względu na trwające prace 
związane z modernizacją linii 
kolejowej oraz budowę nowe-
go peronu i rewitalizację istnie-
jącego budynku poczekalni, do 
czasu zakończenia tych prac 
budynek pozostanie nieużyt-
kowany – mówi rzecznicz-
ka magistratu.  (MAP)

Na mocy umowy zawartej 
w 2008 r. z PKP gmina 
Milanówek jest dzierżawcą 
budynku na peronie 
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ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
W lipcu wdrożona zostanie 
ogólnopolska Karta Dużej 
Rodziny. Radni z powiatu 
pruszkowskiego chcą, 
by w naszym regionie 
oferowała wiele zniżek. 
Konieczne jest jednak 
nawiązanie współpracy 
z gminami.

Zgodnie z założeniami Kar-
ty Dużej Rodziny jej posia-
dacze będą mogli korzystać 

z rozmaitych zniżek obejmujących 
ofertę kulturalną, rekreacyjno-
-sportową, transportową. Kar-
ta będzie wydawana bezpłatnie 
rodzinom z przynajmniej trójką 
dzieci. Rodzice będą korzystać 
z niej dożywotnio, dzieci do 18 ro-
ku życia lub do chwili ukończe-
nia nauki (maksymalnie 25 lat).

Za wydawanie karty odpowie-
dzialne będą gminy. One również 
mogą się starać się poszerzenie 
oferty dla dużych rodzin. Jednak 
pojawił się dodatkowy pomysł. 
Radny Przemysław Bryksa od 
długiego czasu próbował zachęcić 
władze powiatu do wprowadzenia 

Duża rodzina z ulgową kartą

takiej Karty Dużej Rodziny, która 
wprowadzałaby zniżki dla miesz-
kańców całego powiatu, a nie tyl-
ko poszczególnych gmin. Co to 
by dało? Wielodzietne rodzi-
ny z Michałowic czy Nadarzyna 
mogłyby np. korzystać ze zniżek 
na pruszkowski basen. 

Na majowej sesji powiatowi radni 
debatowali nad sposobem skoordy-
nowania tej oferty. – Program karty 
w wariancie ogólnopolskim zawie-
ra preferencje zniżek, które ma za-
oferować państwo. Program ten nie 
przewiduje żadnych zadań dla sa-
morządów szczebla wojewódz-
kiego i powiatowego. Udział gmin 
przewidziany jest w postaci obsługi 
administracyjnej przyjęcia i zwery-
fi kowania wniosków – podkreślał 

radny Bryksa. – My nie będziemy 
zobligowani do niczego. Powiat bę-
dzie mógł przyłączyć się do progra-
mu, ale z czym i czy w ogóle w to 
wejdzie zależy od nas – dodawał. 

Wicestarosta Agnieszka Kuź-
mińska podkreśliła, że wprowa-
dzenie zniżek przez powiat będzie 
się wiązało z obciążeniem budże-
tu. – Odrębny program to zniżki. 
Nikt ich jednak nie udzieli tylko 
to powiat będzie musiał pokryć 
koszty. Trzeba mieć świadomość, 
że trzeba będzie znaleźć środki 
w budżecie i zapewnić tym in-
stytucjom, które udzielą zniżek 
pokrycie ich dochodów. To nie 
jest bezkosztowa rzecz. Dla pod-
miotów wiąże się ze skutkami 
fi nansowymi – podkreślała.

Okazuje się, że powiat w swo-
ich jednostkach ulgi dla dużych ro-
dzin już oferuje. – Jesteśmy w oko-
licy jedynym samorządem, który 
bezpłatnie udostępnia lodowi-
ska. Możemy pomyśleć o ulgach 
w Muzeum Dulag 121, rekompen-
sując straty, które z tego tytułu 
poniesie jednostka – mówiła Elż-
bieta Smolińska, starosta prusz-
kowski. – W sytuacji gdy gminy 
przystąpią do karty możemy za-
stanowić się nad współpracą. Pocze-
kajmy co zrobią gminy  – dodała.

Radny Bryksa uznał jednak, 
że powiat nie powinien czekać. – 
W powiecie wołomińskim dzięki 
współpracy uzyskuje się efekt ska-
li. Gminy dokładają swoje propo-
zycje, ale karta na terenie powiatu 
jest jedna. Proponuję, żebyśmy my 
wyszli z inicjatywą w stronę gmin, 
a nie czekali na to co zrobią. Je-
żeli zaczniemy takie negocjacje to 
mamy szansę, że to się pojawi. Czy 
oprzemy to o program ogólnopol-
ski czy wprowadzimy to sami jest 
sprawą drugorzędną. Trzeba roz-
począć inicjatywę. Co przyszłość 
przyniesie czas pokaże – twierdził.

Ostatecznie rozmowami z gmi-
nami zajmie się Komisja Zdrowia 
i Spraw Społecznych. Jaki będzie 
ich efekt – zobaczymy. 

Propozycja Karty Dużej Rodziny ze zniżkami dla mieszkańców całego powiatu 
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Propozycja Karty Dużej Rodziny ze zniżkami dla mieszkańców całego powiatu 

Budynek szkoły pod młotek
KSIĄŻENICE
Władze Grodziska chcą 
sprzedać budynek po 
byłej szkole podstawowej 
w Książenicach. – Nie 
mamy pomysłu na jego 
zagospodarowanie 
– przyznaje Grzegorz 
Benedykciński, burmistrz.

Po tym jak blisko dwa lata temu 
otwarto nową szkołę w Książeni-
cach, budynek przy ul. Mazowiec-
kiej stoi praktycznie pusty. Nie 
sprawia jednak wrażenia opusz-
czonego. Przeciwnie. Odświeżo-
na elewacja, monitoring obiektu 
każą przypuszczać, że szkoła cią-
gle funkcjonuje. – Faktycznie wy-
gląda dobrze, jednak to zasługa 
przeprowadzonej w ostatnich la-
tach termomodernizacji obiektu 
– mówi Benedykciński. 

Środki na inwestycję pocho-
dziły z funduszy unijnych i to 
jest właściwie główny powód, dla 
którego budynek sprzedawany 

będzie tak… późno. Pojawiły 
się bowiem pytania, dlaczego 
władze Grodziska chcą pozbyć 
się obiektu teraz, a nie myślały 
o tym w momencie, kiedy w Ksią-
żenicach budowano nową szko-
łę. – Wytłumaczenie jest proste. 
Obiekt objęty był pięcioletnim 
okresem „gwarancji”. I nie mogli-
śmy nic z nim zrobić. Zobowiązy-
wała nas do tego umowa, dzięki 
której otrzymaliśmy pieniądze. 
Udało nam się jednak wynego-
cjować krótszy termin – tłuma-
czy burmistrz. Dodaje również, że 

władze Grodziska długo myślały, 
jak budynek zagospodarować. Pa-
dały różne propozycje, z powsta-
niem drugiej świetlicy włącznie, 
ale na tym sprawa się kończyła. 
– Chcieliśmy ponadto przekazać 
budynek ognisku plastycznemu, 
jednak odmówili. Nie mamy po-
mysłu na jego zagospodarowa-
nie, tak więc nie ma potrzeby, aby 
go utrzymywać –  twierdzi Bene-
dykciński. Obecnie w magistracie 
robiona jest wycena budynku. – 
Sprzedamy go w drodze licytacji 
– informuje burmistrz.  (MAP)

GRODZISK MAZOWIECKI
Ulice Kasprowicza, 
Knapskiego, Słoneczna 
i Baśniowa zyskają 
nowy wygląd. 

Na wymienionych grodziskich 
drogach położona zostanie no-
wa nawierzchnia z kostki bru-
kowej, powstaną też chodniki 
i zjazdy do posesji. Skończą 
się również problemy z kału-
żami, bo każda z dróg zyska 
kanalizację deszczową.

Kto zajmie się przebudową 
tych ulic? Firma Mabau Polska, 
która za wykonanie remontów 
zażądała prawie 1,6 mln zł. Ro-
boty ruszą niebawem i będą się 
wiązać ze sporymi utrudnienia-
mi Mieszkańcy co prawda bę-
dą mieli zapewniony dostęp do 
posesji, ale wykopy i pozosta-
łe prace mogą być dość uciąż-
liwe. Ulice mają być gotowe 
do końca listopada.  (AS)

Cztery drogi
do naprawy
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GRODZISK MAZOWIECKI
Mieszkańcy apelują o remont 
chodnika.– Chodzi o chodnik przy 
ul. Świeżej w grodziskiej dzielnicy 
Łąki, tuż przy płocie dawnej Polfy. 
Na kilku odcinkach jest pozapada-
ny, płyty są połamane, w niektó-
rych miejscach nie ma ich w ogóle. 
Ostatnio o mało nie skręciłem tam 

kostki. Na dodatek cały chodnik 
pochylony jest w stronę jezdni, co 
stwarza duże niebezpieczeństwo, 
gdy  jest ślisko – mówi czytelnik 
Jarosław. – Nie mieliśmy wcze-
śniej sygnałów, że coś tam jest nie 
tak. Przyjmujemy tę informację 
i oczywiście wykonamy naprawę 

Na razie odświeżą chodnik 
na Świeżej, remont w przyszłości

w ramach prac bieżących – twier-
dzi Piotr Galiński, wiceburmistrz 
Grodziska. – Niestety, na razie jako 
zadanie inwestycyjne ciąg ten nie 
jest nigdzie wpisany. Nie można 
jednak wykluczyć, że w przyszłości 
zostanie poddany generalnemu re-
montowi – dodaje. (DP)

REKLAMA
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MARCIN 
PRAŻMOWSKI

REGION 
Grodzisk przygotowuje się 
do ogłoszenia przetargu 
na uruchomienie systemu 
rowerów miejskich. 
Niewykluczone, że 
w jego ślady pójdą inne 
samorządy w regionie. 

P óki co mieszkańcy Gro-
dziska będą jedynymi, 
którzy już niebawem wsią-

dą na miejskie rowery. – Szy-
kujemy niezbędne dokumenty 
i przygotowujemy się do ogło-
szenia przetargu. Termin? Nie 
wcześniej niż przełom lipca 
i sierpnia – mówi Magdalena 
Okrasa z grodziskiego magistra-
tu. Na wprowadzenie systemu 
władze Grodziska mają prze-
znaczone 400 tys. zł. – W ra-
mach tych środków powstanie 
osiem stacji, a do dyspozycji 
mieszkańców będzie 60 rowe-
rów – dodaje Okrasa.

Veturilo wyjedzie poza stolicę?

Okazuje się, że całkiem po-
ważnie nad wprowadzeniem 
systemu rowerów myślą w Ra-
szynie. – Jest to jeden z głów-
nych elementów międzygminnej 
współpracy jaką zawiązaliśmy 
w ramach Zintegrowanych Inwe-
stycji Terytorialnych – twierdzi 
Mirosław Chmielewski, wice-
wójt. Współpraca o której mo-
wa obejmowałaby Warszawę, 
Raszyn i gminę Lesznowola. 

– Wprowadzenie systemu rowe-
rów stanowiłoby alternatywne 
źródło dostania się mieszkań-
ców do pracy – dodaje Chmie-
lewski. Atutem Raszyna jest fakt, 
że zarówno przy al. Krakowskiej, 
jak i przy ul. Puławskiej są stacje 
Veturilo, które…  – Można by-
łoby „spiąć” w jednolity system 
– przyznaje wicewójt.

Analogiczne rozwiązanie mo-
głoby funkcjonować w Piastowie. 

Szczególnie, że w stołecznym Ur-
susie pojawiły się już stacje Vetu-
rilo. – Pomysł jest jak najbardziej 
ciekawy i warty przedyskutowa-
nia – uważa Krzysztof Smolaga, 
wiceburmistrz Piastowa. Przy-
znaje jednak, że w pierwszej ko-
lejności Piastów chce postawić 
na budowę ścieżek rowerowych. 

Zakopower pożegna lato

GRODZISK MAZOWIECKI
Zakopower to gwiazda 
tegorocznego 
Pożegnania Lata, 
imprezy, która we 
wrześniu odbędzie się 
w Grodzisku.

Organizatorzy są na etapie 
opracowywania szczegółowego 
programu festynu, ale najważ-
niejsza informacja jest znana. 
Grodziszczanie lato pożegna-
ją w rytm góralskich melodii 
– wystąpi Zakopower. Zespół, 
którego liderem jest Sebastian 
Karpiel-Bułecka istnieje od 
2005 r. Zakopower wydał pięć 
albumów, z których największy 
rozgłos przyniósł grupie krążek 
„Boso”. W 2011 r. singiel o tym 
samym tytule królował na li-
stach przebojów. Tym samym 
znamy już wszystkie gwiazdy, 

które wystąpią latem w naszym 
regionie. A wielkie koncertowa-
nie rozpocznie się już 31 maja 
od Dni Pruszkowa. Gwiazdami 
dwudniowej imprezy będą Ania 
Wyszkoni, Piersi, Tercet Eg-
zotyczny, Vavamu�  n. Fanów 
Andrzeja Piasecznego z pew-
nością nie zabraknie na Dniach 
Gminy Michałowice, które od-
będą się 8 czerwca. Nie lada 
gratka czeka miłośników Bud-
ki Sufl era. Legenda polskiego 
rocka wystąpi w naszym regio-
nie dwukrotnie. Najpierw za-
grają podczas Dni Milanówka 
(31 sierpnia), a później „Takie 
tango” będzie można na żywo 
wysłuchać w trakcie gmin-
nych dożynek w Nadarzynie 
(7 września). Ostro będzie 
też podczas Dni Brwinowa 
(13 września), gdzie gwiazdą
ma być Hey.  (MAP)
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31 maja odbędzie się drugie spo-
tkanie z cyklu Bfreenów. W Ośrod-
ku Kultury „Okej” dojdzie m.in. do 
pierwszej brwinowskiej bitwy fre-
estyle'owej. Przyjadą hip-hopowy 
dziennikarz Marcin Flint oraz sto-
łeczny raper Proceente, członek gru-
py Szybki Szmal. O godz. 13.00 Flint 

poprowadzi prelekcję, a dwie godzi-
ny później odbędzie się warsztat fre-
estylowo-tekściarski (prowadzenie: 
Skajsdelimit) o tzw. storytellingu. 
O godz. 19.00 gratka – pierwszy brwi-
nowski freestyle battle z newscho-
olowymi bitami DJ Anusza, a także 
koncert Proceente. Jako support 

wystąpią MC Guzu, Bochen x Re-
set. Zapisy na warsztaty i freestyle 
battle: skajsdelimit@wp.pl. Orga-
nizatorem imprezy jest Mateusz 
„Skajsdelimit” Wilkoń – doświadczo-
ny instruktor, raper, freestylowiec. 
Patronat medialny sprawują Gazeta 
WPR i portal WPR24.pl. (DP)

Ośrodkiem kultury zawładną 
zwolennicy hip-hopu

BRWINÓW

W wakacje ogłoszony będzie przetarg na system rowerów miejskich w Grodzisku

O systemie 
rowerowym myślą 
też w Raszynie 

Podobnie jak Raszyn liczy na fun-
dusze z Zintegrowanych Inwes-
tycji Terytorialnych. 

– Według planów ścieżki mia-
łyby prowadzić także do Ursu-
sa, więc nie byłoby problemów 
z połączeniem. Aby jednak my-
śleć o wprowadzeniu sytemu mu-
simy najpierw oszacować koszty. 
A tego jeszcze nie robiliśmy – do-
daje wiceburmistrz Piastowa. 
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PIASTÓW
W niedzielny (25 maja) wieczór na 
stacji PKP w Piastowie kobieta wpa-
dła pod pociąg pośpieszny relacji 
Łódź – Warszawa. Zginęła na miej-
scu. – Przypuszczamy, że była to pró-
ba samobójcza – mówili policjanci. 
Na miejscu działania policji i proku-
ratury trwały kilka godzin. – Mamy 

pewne przypuszczenia co do da-
nych personalnych kobiety. Jednak 
z uwagi na brak możliwości iden-
tyfi kacji, póki co uznajemy denat-
kę za NN. Czekamy na wyniki badań 
genetycznych. Dzięki temu dokład-
nie ustalimy dane kobiety – powie-
działa kom. Dorota Nowak, rzecznik 

Kobieta wpadła na stacji 
pod koła pociągu. Samobójstwo?

prasowy Komendy Powiatowej Po-
licji w Pruszkowie. Czy był to nie-
szczęśliwy wypadek, czy świadome 
działanie kobiety? Policjanci wska-
zują na drugą opcję. – Z zebranych 
informacji wynika, że raczej była to 
próba samobójcza. Niestety, udana
– mówiła kom. Dorota Nowak. (AS)

Piątek, 30 Maja 2014

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Śmieci … a sprawa Polska
Ilość produkowanych 
odpadów stale rośnie 
– mimo akcji edukacyjnych, 
podnoszenia świadomości 
ekologicznej społeczeństwa, 
zmian w przepisach. 
Wszyscy wytwarzamy 
śmieci i dlatego ten 
temat dotyczy każdego 
z nas. Okazuje się, że 
śmieci to także sprawa 
polityczna, za którą można 
stracić głosy wyborcze 
– świadczą o tym przykłady 
z całej Polski, również 
te najbliższe.

W marcu tego roku okoliczne media 
opisywały protest mieszkańców Mila-
nówka. Powód – miasto ma najwyższe 
opłaty za odbiór odpadów w okolicy. 
Zbuntowali się mieszkańcy, a opozy-
cja natychmiast przygotowała sprze-
ciw przeciwko burmistrzowi. Na 
drzewie, na prywatnej posesji w Mi-
lanówku pojawiły się transparenty 
z postulatami m.in.: "Burmistrzu, ob-
niż opłaty za śmieci". Mieszkańcy na-
zwali je drzewem jawności. 

– Nie może być tak, że w więk-
szym Grodzisku Mazowieckim wy-
wóz śmieci segregowanych kosztuje 
9,80 zł od osoby, a u nas 15 zł. Bur-
mistrz nie dba o interes mieszkań-
ców – komentowała sytuację radna 
miasta Milanówek Katarzyna Słowik. 

Przeciwnicy burmistrza uważali 
nawet, że jest to powód, żeby odwo-
łać włodarza. 

Wcześniej, bo w poprzednim ro-
ku głośno było o podwarszawskim 
Nadarzynie. Tutaj jednak nie chodzi-
ło wcale o cenę odbioru odpadów , bo 
te w przypadku mieszkańców gminy 
są jednymi z najniższych na Mazow-
szu. Powodem – jak podawano – była 
obawa przed rozbudową działającego 

tutaj od przeszło 10 lat Przedsiębior-
stwa Usługowego Hetman – fi rmy 
zajmującej się gospodarką odpada-
mi. Czy słuszna?

– Przede wszystkim nie było mo-
wy o rozbudowie tylko moderniza-
cji – wyjaśnia Prezes PU Hetman 
z Nadarzyna Mieczysław Ciechom-
ski – bo branża ochrony środowiska 
w ostatnim czasie dynamicznie się 
zmienia. Jesteśmy nowoczesną in-
stalacją przetwarzania odpadów ko-
munalnych. Firma poddawana jest 
wielu kontrolom, ponieważ od 2013 
roku widniejemy w ewidencji woje-
wody Mazowieckiego jako RIPOK. 
Wymagało to od nas wdrożenia no-
wych technologii. Ciągle uzupełnia-
my park maszyn o kolejne urządzenia. 
Posiadamy też pierwszą w Polsce 3–
komorową śmieciarkę, która zabiera 
jednocześnie różne frakcje posegre-
gowanych odpadów. To wszystko 
pozwala na znaczną oszczędność 
kosztów , a pieniądze te pozostają 
w kieszeniach mieszkańców. 

Rzeczywiście, w 2013 r. Gmina 
Nadarzyn zgodnie z nową ustawą 
śmieciową ogłosiła przetarg, w któ-
rym udział wzięły 3 fi rmy: BYŚ z War-
szawy, która zaproponowała kwotę 
8. 651,188 zł, MZO z Pruszkowa – 
tu kwota z przetargu to 5.682.015 
zł, oraz Przedsiębiorstwo Usługo-
we Hetman z siedzibą w Nadarzy-
nie z proponowaną kwotą 2.278.146 
zł. Widać więc, że gdyby nie wygrała 
fi rma Hetman, mieszkańcy musieli-
by teraz zapłacić więcej – o przeszło 
3 mln złotych fi rmie MZO z Prusz-
kowa lub gdyby była to fi rma BYŚ, 
aż o ponad 6 mln złotych więcej niż 
płacą teraz. Po klęsce referendum , na 
początku 2014 r. protesty przeciwko 
Hetmanowi ucichły. 

– Fakt, że przykładamy teraz dużą 
role do informowania i edukowania 

mieszkańców – wyjaśnia prezes fi rmy 
– zapraszamy do nas szkoły i przed-
szkola, zorganizowaliśmy dla miesz-
kańców Dzień Otwarty w naszej 
instalacji. Jednak prawda jest taka, 
że odpady są nadal znakomitym te-
matem politycznym, jeśli ktoś chce 
ugrać własny interes. 

 W przypadku Nadarzyna chodzi-
ło najpewniej o wykupione wcześniej 
puste tereny wokół fi rmy. Protesty 
organizowała wąska grupa osób: 
wśród nich deweloperzy, ale też in-
ni zainteresowani . Nie wykluczone, 
że także przedstawiciele konkuren-
cji z branży. Stowarzyszenie, które 
w tym celu zostało powołane wystą-
piło z wnioskiem do gminy o zmianę 
tutejszego planu zagospodarowania. 
Jednak w miejscowych planach mu-
si znaleźć się miejsce na tereny prze-
znaczone pod inwestycje nie zawsze 
wygodne, jednak dla mieszkańców 
konieczne. Przedsiębiorstwo Het-
man swoją instalację zlokalizowało 
w Nadarzynie, na terenach przemy-
słowo–usługowych, obok istniejącej 
od lat oczyszczalni ścieków obsługu-
jącą mieszkańców Nadarzyna. Obok 
powstała także garbarnia – ta także 
się rozbudowuje. Wszystkie bada-
nia i kontrole wykluczyły jakiekol-
wiek zagrożenia. 
Okazuje się, że protesty „w obronie 
mieszkańców” nie zawsze temu ce-
lowi służą, często stoi za nimi wąska 
grupa interesariuszy – jak w Nada-
rzynie. Gdyby, jak chcieli niektórzy 
– firma Hetman zmieniła swoje 
miejsce, zapewne mieszkańcy pła-
ciliby drożej. Dlatego zawsze warto 
sprawdzić czyj naprawdę interes re-
prezentują organizatorzy – czy nie 
wyłącznie swój własny. W Nadarzy-
nie ostatecznie wygrali mieszkańcy 
– nadal płacąc mniej i mogąc czuć 
się bezpiecznie. 

Koło zębate 
na drodze 
sztandaru  
PIASTÓW
Pod wielkim 
znakiem zapytania 
stanęła sprawa 
sztandaru o którego 
powstanie zabiegają 
piastowscy radni 
miejscy. Wątpliwości 
wyrazili heraldycy, 
zakwestionowali… 
herb miasta.

Okazją do stworzenia sztan-
daru mają być zaplanowane 
na 15 czerwca uroczystości 
zawierzenia Piastowa opie-
ce Sercu Maryi oraz uroczy-
sta peregrynacja kopii obrazu 
Matki Boskiej Częstochow-
skiej. Od stycznia jednak, czyli 
momentu, kiedy radni przyjęli 
stanowisko w sprawie utwo-
rzenia sztandaru, temat wzbu-
dza wiele emocji.

Poważnie do sprawy po-
deszło Ministerstwo Ad-
ministracji i Cyfryzacji, 
a dokładniej mówiąc, komi-
sja heraldyczna działająca 
przy resorcie. Stanowisko eks-
pertów przedstawiła na ostat-
niej sesji przewodnicząca rady 
Maria Ziółek, którą niejako 
„do tablicy” wywołała radna 
Monika Kwatek. 

– Chciałabym się dowie-
dzieć, na jakim etapie są prace 
związane ze sztandarem – za-
pytała radna, nawiązując do 
zbliżającej się wielkimi kro-
kami daty 15 czerwca. Odpo-
wiedź zaskoczyła wszystkich. 
– Komisja heraldyczna nie 
dała nam pozytywnej opi-
nii – poinformowała Maria 
Ziółek. Dlaczego? – Nie ma-
my zarejestrowanego herbu 
miasta Piastowa. I nie chodzi 
o tarczę, a o znak. Poinformo-
wano mnie, że nie możemy 
przyjąć tradycji przemysłowej 
w mieście Piastowie – dodała 
przewodnicząca. O jaki więc 
znak chodzi? Mowa oczywi-
ście o fragmencie koła zęba-
tego, który znajduje się nad 
czterema złotymi sześcio-
bokami.

Maria Ziółek poinformo-
wała, iż opinia heraldyków ofi -
cjalnie nie wpłynęła jeszcze 
do biura rady, jednak kiedy to 
nastąpi przewodnicząca za-
mierza złożyć odwołanie. Tym 
samym mało realne jest, aby 
sztandar powstał na uroczy-
stości peregrynacji.  (MAP)

Z Brzechwą do fi nału 
PRUSZKÓW
Wielki fi nał kolejnej 
edycji akcji „Cały powiat 
czyta dzieciom” za 
nami. Wraz z fi nalistami 
konkursu wiersze 
Jana Brzechwy czytał 
Daniel Olbrychski.

Impreza odbyła się 25 ma-
ja w Parku Kościuszki, a kon-
kretnie w Pałacyku „Sokoła”, 
siedzibie Młodzieżowego Do-
mu Kultury. Zanim przystąpio-
no do czytania wierszu autora 
„Kaczki Dziwaczki” scenę 
MDK-u opanował zespół te-
atralny „Wielkie Jajo” prowa-
dzony przez Stowarzyszenie 
K40 w Specjalnym Ośrod-
ku Szkolno-Wychowawczym 
w Pruszkowie. Młodzi arty-
ści są laureatami XIV Ogólno-
polskiego Festiwalu Twórczości 
Teatralno-Muzycznej Osób Nie-
pełnosprawnych Intelektualnie 

„Albertiana”,organizowanego 
przez fundację Anny Dymnej. 
W Parku Kościuszki wystąpi-
li z przedstawieniem „Magicz-
ne drzewo”.

Potem przyszedł czas na 
główny punkt wydarzenia – lau-
reaci gminnych fi nałów głośne-
go czytania wierszy Brzechwy 
recytowali wybrane utwory 
w towarzystwie znanego ak-
tora Daniela Olbrychskiego 
i Elżbiety Smolińskiej, starosty 
pruszkowskiego. Jury konkur-
su zdecydowało o przyznaniu 
ex aequo pierwszego miejsca 
wszystkim sześciorgu finali-
stom. W nagrodę dostali czyt-
niki e-booków.

Finał trzeciej edycji akcji 
„Cały powiat czyta dzieciom” 
poprzedziły konkursy elimina-
cyjne w bibliotekach publicz-
nych. Udział w nich wzięło 
ponad tysiąc dzieci ze szkół pod-
stawowych i gimnazjów.  (AF)

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

DOMANIEW
Mieszkający na pograniczu 
Domaniewa i Domaniewka 
właściciele posesji mają 
problem z dojazdem do 
domów. I nie dlatego, że nie 
ma drogi. Jest, ale są też 
decyzje urzędników, które 
zdaniem mieszkańców 
doprowadziły do sporych 
problemów.

S prawa kilkusetmetro-
wej drogi dojazdowej 
pomiędzy obiema miej-

scowościami ciągnie się od po-
nad trzech lat. Droga powstała, 
bo część mieszkańców solidarnie 
oddała część swoich gruntów. – 
Póki okolica się nie rozbudowy-
wała wszystko było w porządku 
– mówią mieszkańcy Domanie-
wa i Domaniewka. – Jednak z bie-
giem czasu, kiedy zwiększyła się 
liczba mieszkających tu osób, a co 
za tym idzie wzrosło natężenie 

„Wąski” kłopot z drogą dojazdową
ruchu, pogorszyło się nasze bez-
pieczeństwo. Droga jest za wąska. 
Z trudem przejeżdża tędy oso-
bówka. Wóz strażacki raczej już 
by się nie zmieścił – dodają. 

W ostatnich dniach doszło 
do sytuacji, która przelała czarę 

mu inni, uważają, iż można by-
ło uniknąć takiej sytuacji gdyby 
rozbudowujący się po przeciw-
nej stronie mieszkańcy również 
oddali część terenu pod drogę. 
Zdaniem protestujących wszyst-
kiemu winni są urzędnicy ponie-
waż wydawali kolejne pozwolenia 
na budowę bez sprawdzenia sta-
tusu drogi. Jak podkreślają rów-
nież, nie egzekwowano aby nowi 
mieszkańcy oddali dodatkową po-
wierzchnię na poszerzenie drogi.

Wyjście z sytuacji wydaje się 
jedno. Mieszkańcy muszą nieod-
płatnie przekazać na rzecz gmi-
ny grunt pod drogę. Tylko takie 
rozwiązanie doprowadzi do upo-
rządkowania jej stanu prawnego. 
– Oczywiście jesteśmy w stanie 
to zrobić – przyznają mieszkańcy, 
którzy kończą właśnie zbieranie 
deklaracji osób chcących prze-
kazać samorządowi swoje tere-
ny. Kłopot w tym, że nie wszyscy 
pod takim rozwiązaniem się pod-
pisują. Czy gmina może więc ich 
zmusić? – Jedyny sposób, to wy-
właszczenie pod infrastrukturę 

Mieszkańcy posesji walczą o poszerzenie drogi pomiędzy Domaniewem i Domaniewkiem

 – Droga jest za wąska. Z trudem przejeżdża tędy 
osobówka – mówią mieszkańcy
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drogową. Pod warunkiem jednak, 
że od razu przystąpimy do budo-
wy drogi, a na obecną chwilę jest 
to niemożliwe. Nie mamy na to 
pieniędzy – mówi Arkadiusz Ko-
siński, burmistrz Brwinowa. 

Podkreśla jednak, że przeka-
zanie terenów daje mieszkań-
com gwarancję, iż nikt już nie 
będzie mógł zagradzać drogi, 
bo przejdzie ona na własność 
gminy. Dodatkowo to na gminę 
spadnie ciężar utrzymywania 

nawierzchni. Kosiński katego-
rycznie nie zgadza się z zarzuta-
mi mieszkańców, że to urzędnicy 
zawinili w całej sprawie. – Już 
w 2012 roku proponowaliśmy 
identyczne rozwiązanie, ale zo-
stało ono przez mieszkańców 
oprotestowane. Robimy więcej 
niż do nas należy. To jest droga 
prywatna i nie mamy obowiązku 
uporządkowywania tych grun-
tów. Chcemy pomóc mieszkań-
com – deklaruje burmistrz. 

goryczy walczących o poszerzenie 
przejazdu mieszkańców. Właści-
cielka działki znajdującej się przy 
wjeździe na osiedle… wykopała 
część drogi. Przejazd zawęził się 
więc do „jednego pasa”. – I nawet 
trochę się jej nie dziwię, bo ode-
brała swoją część działki – przy-
znaje jeden z sąsiadów. Wtórują 

Sprawa 
kilkusetmetrowej 
drogi dojazdowej 
ciągnie się od 
ponad trzech lat

Mieszkańcy posesji walczą o poszerzenie drogi pomiędzy Domaniewem i Domaniewkiem
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REKLAMA

PRUSZKÓW
Już w niedzielę (1 czerwca) odbędzie 
się pierwszy Pruszkowski Bieg 
Wolności. Na starcie stanie 
ponad pół tysiąca uczestników, 
którzy będą mieli do pokonania 
10 kilometrów. Wyruszą ze stadionu 
Znicza punktualnie o godz. 10.00. 
Trasę wytyczono ulicami: Prusa, 

Gordziałkowskiego, Polną, Armii 
Krajowej, Księcia Józefa, Dąbrow-
skiego, Cyklistów, Andrzeja, Lipową, 
Kraszewskiego, Hubala i Par-
kiem Potulickich. Więcej informa-
cji o zmaganiach na stronie www.
biegpruszkow.pl. W związku z bie-
giem na utrudnienia w ruchu muszą 

W niedzielę wystartuje
Pruszkowski Bieg Wolności

przygotować się kierowcy. Organiza-
torzy zapewniają jednak, że zmaga-
nia powinny zostać przeprowadzone 
na tyle sprawie, aby do minimum 
ograniczyć wszelkie niedogodności. 
Patronami medialnymi 1. Pruszkow-
skiego Biegu Wolności są Gazeta 
WPR i portal WPR24.pl. (MAP)

ANNA 
SOŁTYSIAK

KOMORÓW
Uczniowie Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących 
w Komorowie 
z utęsknieniem czekają 
dnia, kiedy  ich szkoła 
będzie po rozbudowie. 
Poprawi im to zdecydowanie 
warunki nauki. 

W szkole uczy się ponad 
1000 uczniów. I nie ma 
się co dziwić, bo kom-

pleks składa się z liceum, gim-
nazjum i szkoły podstawowej. 
Miejsca do nauki zaczynało bra-
kować, więc władze Michałowic 
postanowiły rozbudować placów-
kę oświatową. 

Szkoła miała się powiększyć 
m.in. o skrzydło, z którego ko-
rzystałyby głównie dzieci z klas 
IV – VI. Zaproponowana przez 
urzędników koncepcja nie spodo-
bała się części mieszkańców 
i przedstawicielom Zarządu Osie-
dla Komorów. Ci ostatni wniosko-
wali o unieważnienie przetargu. 

Co zatem dzieje się w sprawie 
tej szkoły dziś? – Postępowanie 

Prace przy zespole szkół rozpoczęte. Finał w sierpniu 2015 r.

względu na planowany zakres jak 
i wymóg prowadzenia robót przy 
cały czas funkcjonującym obiek-
cie. Prace dotyczące termomoder-
nizacji obiektu już są rozpoczęte, 
bo na ten etap inwestycji jest już 
prawomocne pozwolenie. 

– Etap związany z rozbudo-
wą szkoły obejmujący m. in. do-
budowę skrzydła, powiększenie 
sali gimnastycznej o trybuny 
i dostosowanie budynku do po-
trzeb osób niepełnosprawnych 
jest prowadzony w formule „za-
projektuj i zbuduj”, co oznacza, 
że prace projektowe jak i sa-
ma budowa realizowana jest 
przez jednego wykonawcę. Nie 
ma konieczności rozdzielania 
procesów i wyłaniania osobno 
projektanta i wykonawcy robót. 
Trwają prace przygotowawcze 
do opracowywania projektu 
budowlanego i wykonawcze-
go mającego odzwierciedlać 
założenia programu funkcjo-
nalno-użytkowego – podkre-
śla Ulanowska. 

Planowany termin zakończe-
nia prac związanych z rozbudową 
Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych w Komorowie to połowa 
sierpnia 2015 roku.

 W skład kompleksu wchodzi m.in. gimnazjum

o udzielenie zamówienia dotyczące 
rozbudowy szkoły w Komorowie 
wraz z termomodernizacją zosta-
ło zakończone. W wyniku tej pro-
cedury z ośmiu złożonych została 
wybrana najkorzystniejsza oferta 
– mówi Joanna Ulanowska z Refe-
ratu Inwestycji i Remontów Urzę-
du Gminy Michałowice. Przetarg 

wygrało konsorcjum fi rm Piotr Za-
krzewski i As Bud Albert Śpiewa-
kowski. Za wykonanie zlecenia 
gmina zapłaci prawie 5,75 mln zł.

Prace w komorowskim kom-
pleksie już wystartowały. Joanna 
Ulanowska: – Rozbudowa szkoły 
w Komorowie jest przedsięwzię-
ciem dosyć skomplikowanym ze 

tyle ma kosztować 
rozbudowa 
kompleksu szkół 
w Komorowie

5,75 mln zł
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Witryna zmieni nie tylko szatę
PRUSZKÓW
Ma być bardziej 
przejrzysta, czytelna 
i wygodna w obsłudze. 
Mowa stronie internetowej 
Miasta Pruszkowa.

Dziś osoby odwiedzające tę stro-
nę napotykają na pewien chaos, 
np. wiadomości o imprezach 
kulturalnych przeplatają się 
z informacjami o inwestycjach 
i obwieszczeniami prezydenta.

Jest szansa, że powodów do na-
rzekań będzie mniej albo wcale, 
bo miejska witryna zyska nową 
szatę grafi czną, a wraz z nią wiele 
funkcjonalności. – Strona zosta-
nie postawiona na roboczym ad-
resie w połowie czerwca. Wtedy 

nie będzie jeszcze dostępna dla 
mieszkańców. Po wstępnych 
korektach i poprawieniu naj-
ważniejszych funkcjonalności 
przeniesiemy ją na główny adres 
– mówi Witold Konieczny z Biu-
ra Promocji Miasta Pruszkowa. 
– Chcemy udostępnić stronę 
w wersji beta na początku lipca. 
Będziemy prosili internautów, 
żeby wskazali nam błędy i rzeczy 
do poprawienia. Finalnie strona 
powinna zostać wdrożona po wa-
kacjach – dodaje. 

Co znajdziemy na nowej miej-
skiej stronie? Prócz zmienionej 
szaty grafi cznej na  pruszkow.pl 
pojawi się m.in. kalendarz im-
prez. – Kalendarz będzie się 
znajdował na górze strony, dzięki 

temu znajdziemy tam wszystkie 
informacje o imprezach. Dyrek-
torzy naszych placówek otrzy-
mają specjalne kody dostępu 
do systemu i samodzielnie bę-
dą mogli wpisywać informacje 
o wydarzeniach. To pozwo-
li nam zgromadzić w jednym 
miejscu wszystkie informacje, 
a mieszkańcom ułatwi wy-
bór interesującej ich imprezy 
– wyjaśnia Konieczny. 

Miejska witryna będzie przy-
stosowana do urządzeń mo-
bilnych. Witold Konieczny: 
– Wiele osób strony przeglą-
da na ekranach telefonów czy 
tabletów. Chcemy zadbać, by 
nasza strona była kompatybil-
na z tymi urządzeniami.  (AS)

Powalczą z „gminną tradycją”
BRWINÓW
Do końca sierpnia 
ma pojawić się wiata 
rowerowa przy stacji 
PKP w Brwinowie. 
Zamontowany zostanie 
też monitoring.

Czy pojawianie się wiaty sprawi, 
że znikną jednoślady zostawia-
ne pod wiaduktem kolejowym? 
Mimo, iż przy stacji znajdują 
się stojaki, mało który z miesz-
kańców decyduje się zostawić 
tam rower. – To taka nasza gmin-
na tradycja. Tu rower jest bez-
pieczny. Za dużo ludzi tędy prze-
chodzi, aby ktoś próbował go 
ukraść – mówi starszy mężczy-
zna przypinający swój jednoślad 
do barierki pod wiaduktem. 

Czy tylko obawa przez zło-
dziejami jest powodem dla 
którego dziesiątki rowerów 
„zaparkowano” wzdłuż chod-
nika? – Faktycznie nie wygląda 
to estetycznie, ale jest wygod-
niej. Jestem praktycznie na pe-
ronie i nie muszę biegać wokół 
stacji – twierdzi w pośpiechu je-
den z cyklistów.

Okazuje się, że władze Brwi-
nowa mają plan jak zniechęcić 
mieszkańców do zostawiania ro-
werów pod wiaduktem. – Od pół-
nocnej strony dworca powstanie 
wiata. Dodatkowo obiekt będzie 
monitorowany – mówi Arka-
diusz Kosiński, burmistrz Brwi-
nowa i liczy, że to właśnie kamery 
zmienią nawyki mieszkańców. 
Szczególnie, że chodnik wraz 
z barierkami ma być w najbliż-
szym czasie remontowany. Na-
tomiast wiaty mają pojawić się 
do końca sierpnia. – Wyłącznie 
wygodnictwo decyduje o tym, że 
rowery jeszcze stoją pod wiaduk-
tem. Ludzie muszą mieć świado-
mość, że nie wygląda to najlepiej 
– twierdzi Kosiński. Nie ukrywa, 
że o pomoc zwróci się do straży 
miejskiej, która miałaby upomi-
nać niezdyscyplinowanych ro-
werzystów. Warto podkreślić, 
że planowany remont chodni-
ka (od ronda do rynku w Brwi-
nowie), jak i wiaty rowerowe 
są elementem realizowane-
go przez gminę projektu „Pola 
Parzniewskie – szlak historycz-
no-przyrodniczy”.  (MAP)

MILANÓWEK
Mieszkańcy 
dopominają się remontu 
ul. Krakowskiej. 

Ulica biegnie wzdłuż torów 
kolejowych. Na odcinku mię-
dzy ul. Wspólną i Wielki Kąt 
wyłożona jest sześciokątny-
mi betonowymi płytami. Stan 
nawierzchni pozostawia wiele 
do życzenia. – Kiedy w końcu 
zrobią ul. Krakowską? Przecież 
komfort przejazdu jest tragicz-
ny, uważać trzeba na wystające 
płyty – mówi czytelnik Marcin.

– W najbliższym czasie nie 
ma w planach modernizacji 
tej ulicy. Zdajemy sobie spra-
wę z jej nie najlepszego stanu, 
ale priorytetem są dla nas ulice 
nieutwardzone – twierdzi Pa-
trycja Jankowska, rzecznik mi-
lanowskiego magistratu. Jakie 
nieutwardzone drogi zostaną 
więc w najbliższym naprawio-
ne? Miasto ogłosiło przetar-
gi na remont ulic Letniczej
i Leśny Ślad.  (DP)

Krakowska 
poczeka

USŁUGI BUDOWLANE

Budujemy, remontujemy, wykańczamy wnętrza  
na terenie Warszawy i okolic. 

Zlecenia wykonujemy starannie,  
sprawnie i terminowo. 
Nadzór budowlany
Budowa domów

Remonty i wykańczanie wnętrz

Tel: 501 304 524

Będzie więcej miejsca na naukę

USŁUGI  
KOPARKO-ŁADOWARKI

ROBOTY ZIEMNE  
WODNO  

KANALIZACYJNE 

Tel. 506-440-197
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Zamów:  22 758 77 88  reklama@wprmedia.pl  Pruszków, ul. Niecała 10/2

CENY NETTO OGŁOSZEŃ ZA SŁOWO:
2 zł ....... ogłoszenie zwykłe
3 zł ....... ogłoszenie pogrubione
4 zł ....... ogłoszenie w ramce

Dam pracę

 ► 502036239 zatrudnię fryzjerkę 

 ► Fryzjerka Nadarzyn 505 940 452 

 ► FRYZJERKĘ/RA, STAŻYSTKĘ, 
607 052 845

 ► Lakiernia proszkowa Dekotech 
przyjmie do pracy lakiernika 
proszkowego, 602585843 

 ► Operator wózka widłowego 
Pruszków, Nadarzyn, Płochocin 
Doświadczenie, uprawnienia. 
Tel. 22-713-81-97,  
karolina.swiszcz@partnerpraca.pl 

Pizzera Ursus 510-788-777 

Sklep Bonna w Piastowie zatrudni 
sprzedawcę tel.797-295-499 

Specjalistów ds. reklamy 
z doświadczeniem w mediach, 
branży reklamowej lub yellow 
pages z własną bazą klientów 
z Warszawy. CV i list motywacyjny 
prosimy wysłać na adres: 
milena.skoczylas@wprmedia.pl 

 ► Zatrudnię kierownika budowy 
z uprawnieniami bez ograniczeń 
na sieci sanitarne zewnętrzne, 
601 304 833 

 ► Zatrudnię rencistę I grupy stopień 
znaczny, ochrona Pruszków, 
600 214 802  

Szukam pracy

 ► Pilnie poszukuję pracy! Zajmę 
się dzieckiem lub osobą starszą, 
podejmę pracę biurową lub 
sprzątanie, 505 421 176 

 ► Podejmę się sprzątania domu, 
biura, mieszkania na weekendy. 
Pruszków i okolice. 500 891 490 

 ► Uczciwa emerytka zaopiekuje się 
dzieckiem lub osoba starszą, 
784 373 924 

 ► Uczciwa emerytka zaopiekuje się 
dzieckiem lub osoba starszą lub osobą 
niepełnosprawną ok. Podkowy, Brwinów, 
Pruszków, 22 758 90 49 

Nieruchomości – sprzedam

 ► 35,4 m2 , mieszkanie do remontu 
lub własnej aranżacji 9/10 piętro, 
os. Staszica tel. 517 195 186, 180 000 zł 

Apartamenty w Milanówku 50-140 m2, 
ceny od 4499 zł, tel. 733 26 26 26 

 ► Czarny Las działka budowlana 1500m2, 
cena 138.000 zł,  604 402 004 

 ► Dom 179 mkw na działce 1100 mkw, 
przestronny, podpiwniczony, Grodzisk 
Mazowiecki. 733-26-26-26  

Działkę budowlaną w Komorowie, 
883-255-779 

 ► Działki budowlane piękne Nowa Wieś , 
1215 i 1007 m2, idealna lokalizacja, 
tanio 733 262 626 

 ► Podkowa Leśna piękny dom 300 m2, 
działka 1400 m2. Tanio 733 262 626 

 ► Sprzedam działki budowlane, Osowiec, 
bezpośrednio przy lesie z mediami, 
Tel. 510 521 952 

 ► Sprzedam mieszkanie w centrum 
Pruszkowa, trzy pokoje z widną kuchnią, 
łazienką, 54m2. Są duże windy, 
tel.: 501 146 435 

 ► Walendów dom 195 m2 na działce 
2600m2. Wysoki standard, zadbany 
i funkcjonalny ogród ze stawem. 
Pilna sprzedaż. 733 26 26 26  

 ► Walendów – piękna z mediami działka 
budowlana 2000 m2 lub 1000 m2., 
super lokalizacja – tanio 733 262 626 

 ► WYNAJMĘ teren o powierzchni 
1300 m. Utwardzony ,oświetlony. 
Przy ul DZIAŁKOWEJ. 1800 zł 
TEL 600 214 802

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► Kwatery pracownicze, Pruszków, 
609 218 062 

Lokale do wynajęcia przy WKD 
w Komorowie, 501 012 555 

 ► Pruszków, Kraszewskiego lokal 
użytkowy 30m2, I p., 1200zł + prąd, 
604 402 004 

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

 ► Wydzierżawię pod usługi plac 1000m2, 
Nadarzyn, 696 023 878 

Wynajmę mieszkanie Pruszków, 
okolice Piastowa. 60 m3, 3 pokoje 
z aneksem kuchennym, 
zamknięte, nowe osiedle. 
Wysoki standard. 600 924 925 

Automoto – kupię

Auto-złomowanie do 
wyrejestrowania, odbiór, ekwiwalent, 
stacja demontażu, Pruszków, 
tel.: 22 723 46 66, 501 139 173 

Sprzedam

 ► Sprzedam niezawodny, najlepszy 
w swojej klasie, elektryczny silnik 
zaburtowy do łodzi lub pontonu 
amerykańskiej fi rmy Minn Kota. 
Typ Endura, siła ciągu 34 lbs. 
(600 kg) 5 biegów do przodu, 
3 do tyłu, teleskopowy rumpel, 
kompozytowe ramię. Stan b. dobry, 
używany sporadycznie.
Cena 550 zł. Tel: 604 114 214 

 ► Sprzedam odzież dla chłopca 
w rozmiarze 68-86 (w tym kombinezon, 
2 kurtki, spodnie bluzki, koszulki, buty). 
Znane marki – Zara, H&M, 5-10-15, 
Coccodrillo, Ecco. Razem 80 sztuk. Stan 
bardzo dobry. Pruszków.  500 891 490

Kupię

 ► Aktualnie antyki wszelkie za gotówkę 
kupię 601 336 063

 ► Antyki kupię, starocie wszelkiego 
rodzaju, 501 702 604

 ► Kupię medale odznaki odznaczenia, 
501 591 903 

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż 
serwis 603 375 875 

ANTENY TELEWIZJA 
montaż serwis tel: 534 10 20 10 

Brukarstwo solidnie, 696 437 501 

 ► Cyklinowanie, 602 262 144 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

 ► Dachy papą, 725 229 079 

 ► Domofony, videodomofony, 603 375 875

 ► Drzewa, krzewy, wycinka, 
karczowanie, pielęgnacja, 
512 380 109, 22 758 16 65 

 ► Dźwigi usługi 501-299-778 

 ► Glazura, łazienka, remonty, 
hydraulika, 506-622-139 

 ► Hydraulik, 535 872 455 

 ► Instalacje elektryczne - montaż, 
POMIARY, naprawa, konserwacja. 
Solidnie, szybko i tanio. 
TELEFON 604 191 773 

Kompleksowe usługi 
hydrauliczne, 601 818 310 

 ► Malowanie od 6 zł/m2.
Szybko i solidnie, 788 882 780 

 ► Odszkodowania powypadkowe. 
Jeśli utraciłeś zdrowie lub mienie, 
zadzwoń.Rozpoznanie twojej 
sprawy jest bezpłatne. 
Tel. 606 894 200. Konsultacje 
w zakresie profi laktyki 
prozdrowotnej Tel. 664 91 55 35 

Podejmę się sprzątania 
domu, biura, mieszkania na 
weekendy. Pruszków i okolice. 
500 891 490 

 ► PRANIE DYWANÓW TAPICERKI 
22 7982000 

 ► Projektowanie grafi czne oraz skład DTP. 
Kontakt: 509 443 977, 509 443 877
www.gdstudio.pl; marcin@gdstudio.pl
michal@gdstudio.pl 

Remonty, 535 872 455 

Studnie, 694 869 194 

 ► Szybka  pożyczka od 300zł do 10 000 zł!
 Provident Polska S.A.  600 400 288 
(taryfa wg opłat operatora) 

Ślusarstwo, balustrady, ogrodzenia, 
bramy, usługi spawalnicze. 
Konkurencyjne ceny, 695 140 282 

 ► Trawniki, zakładanie, wertykulacja, 
512 380 109, (22) 758 16 65 

 ► Układanie parkietu, cyklinowanie, 
renowacje, 602 828 088 

 ► USŁUGI BUDOWLANE - stany 
surowe, wykończenia, remonty, 
duże doświadczenie, referencje. 
Tel. 518 493 643 

 ► Usługi księgowe, doradztwo 
podatkowe – Biuro rachunkowe 
WERO-MONA, 728 963 965,  
wero-mona@wp.pl 

 ► Uslugi remontowe elektryka, scianki gk, 
sufi ty podwieszane i amstrong,
gipsy malowania, terakota glazura,
mieszkania domy biura sklepy 
profesionalnie i pod klucz tel. 537513297 

Videofi lmowanie 600-229-599 

 ► Wróżka, 693 765 283 

 ► 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 

Różne

 ► Zamienię działkę z pozwoleniem na 
budowę w Nadarzynie na mieszkanie, 
696 023 878 

 ► Zaopiekuje się osobą starszą. Jestem 
emerytem nie składam oferty ze 
względów fi nansowych. 603 045 841 

Największy  
i najlepiej zaopatrzony

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE

ul. Pogodna 7 (boczna Lipowej)
Profesjonalne doradztwo

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

SKUP ZŁOMU
Piece, kaloryfery,  
rury, wanny, wraki 
samochodowe i inne 
(wszystko co metalowe).
Tniemy i demontujemy 
konstrukcje stalowe, 
hale, wiaty, szklarnie, 
maszyny itp.
Tel.: 503-711-500

D
O

JAZD

Syndyk informuje, 
że ukończono opis i oszacowanie skład-
ników masy upadłości w postępowaniu 
upadłościowym – „Eko Kampinos”  
Sp. z o. o., w Gorzowie Wlkp., obecnie 
w Pruszkowie w upadłości likwidacyj-
nej – sygn. akt V GUp 4/12. Zarzuty 
można wnosić w terminie tygodnia od 
czasu niniejszego obwieszenia na adres 
Sędziego Komisarza zgodnie z art. 319 
§ 5 PrUpN.  

MIEJSCE 
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

22 758 77 88
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