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Kino Letnie powraca!
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Pruszkowskie
  Kino Letnie
29 czerwca – 31 sierpnia

www.kino.wpr24.pl

W każdą niedzielę o 21.30

Plac Jana Pawła II
O B O K  PA Ł A C U  Ś L U B Ó W

O R G A N I Z AT O R Z Y S P O N S O R  G Ł Ó W N Y PA R T N E R  PAT R O N I  M E D I A L N I

Auto Service Zalewscy
Al. Krakowska 52; 05-090 Janki

REKLAMA

Seanse Kina Letniego powracają!
Na pl. Jana Pawła II w Pruszkowie obejrzymy 10 fi lmowych hitów. Kino pod chmurką startuje 29 czerwca 
PRUSZKÓW
Gwiaździste niebo, 
zapach popcornu, 
ciekawe towarzystwo, 
a przede wszystkim 
dawka fi lmowych 
hitów! Rusza III edycja 
Pruszkowskiego 
Kina Letniego.

J esteś miłośnikiem kina? 
Szukasz atrakcji na let-
nie wieczory? Chcesz cie-

kawie spędzić czas z rodziną 
i przyjaciółmi i dobrze się przy 
tym bawić? Znamy opowiedź na 
te pytania – seanse fi lmowe pod 
chmurką w Pruszkowie!

Kinomaniaków uspokajamy – 
przygotowania do tegorocznego 
Pruszkowskiego Kina Letniego 
są na ostatniej prostej. A to ozna-
cza, że znów nie pozwolimy Wam 
się nudzić w wakacyjne wieczory. 

Seanse pod gołym niebem 
wystartują 29 czerwca i będą 

się odbywać w każdą wakacyjną 
niedzielę o godzinie 21.30. I od 
razu niespodzianka, bowiem po-
wracamy do dawnej lokalizacji 
Pruszkowskiego Kina Letniego, 
czyli placu Jana Pawła II przy 
Pałacu Ślubów. Filmy tradycyj-
nie będą wyświetlane na specjal-
nym pneumatycznym ekranie 
o wymiarach 8 na 5 metrów. Za-
dbaliśmy, by każdy fi lm w kom-
fortowych warunkach mogło 
obejrzeć kilkuset widzów. Na go-
ści kina czekać będą również świe-
ży popcorn i napoje chłodzące.

W tym roku zaplanowanych 
zostało 10 pokazów fi lmowych, 
więc każdy znajdzie coś dla sie-
bie! Clint Eastwood, Denzel 
Washington, Sandra Bullock, Sy-
lvester Stalone czy Chuck Norris 
– te gwiazdy światowego kina zja-
wią się w Pruszkowie! Zaczynamy 
od mocnego uderzenia z Hal-
le Berry w roli głównej. Mowa 
o thrillerze „Połączenie”. Osoby 

lubujące się w lżejszym kinie na 
pewno ucieszy „Diabeł ubiera się 
u Prady”, z kolei miłośnikom sen-
sacji w starym wydaniu zaserwu-
jemy „Niezniszczalnych 2”. Mało? 
Przygotujcie się więc jeszcze m.in. 
na „Gorący towar”, „Gran Torino”, 
„Wyścig z czasem”, „Wolverine”. 

Podobnie jak w ubiegłym ro-
ku nie zabraknie filmu niespo-
dzianki, który zamknie plenerowe 
pokazy fi lmowe. 

Na fi lmowe wieczory w letniej 
atmosferze zapraszają Prezy-
dent Pruszkowa Jan Starzyński 
oraz Grupa Wpr Media. 

Partnerem technicznym jest 
firma Dobrekino. Partnerem 
głównym projektu jest Grupa 
Dealerska Krotoski-Cichy. Part-
nerami projektu są: Autoserwis 
Zalewscy, Alsprint, Galeria Sty-
le, Aisuri.com. Więcej informa-
cji na www.kino.wpr24.pl. 

zaprasza we współpracy z

sp. z o.o.

PAPIEROSY,  E-PAPIEROSY, TYTOŃ,
CYGARA, FAJKI, SHISHA, AKCESORIA

Pruszków, ul. Berenta 12

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

Repertuar  Pruszkowskigo 
Kina Letniego:
• 29 czerwca – „Połączenie”
• 6 lipca – „Gorący Towar”
• 13 lipca – „Wyścig z czasem”
• 20 lipca – „Niemożliwe”
• 27 lipca – „Wolverine”
• 3 sierpnia – „Kod 

Nieśmiertelności”
• 10 sierpnia – „Niezniszczalni 2”
• 17 sierpnia – „Diabeł ubiera 

się u Prady”
• 24 sierpnia – „Gran Torino” 
• 31 sierpnia – Film niespodzianka
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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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MICHAŁOWICE
Michałowice otrzymały prestiżo-
we wyróżnienie w konkursie „Teraz 
Polska”. Kapituła nagrodziła gmi-
nę biorąc pod uwagę jej gospodar-
ność i atrakcyjność ekonomiczną dla 
mieszkańców, jak i przedsiębiorców. 
Godło „Teraz Polska” dla Michało-
wic odebrał podczas uroczystej gali 

wójt gminy. – To dla nas niesamo-
wite wyróżnienie, bo nie trzeba ni-
kogo przekonywać o prestiżu tego 
konkursu. Godło jest dla nas dowo-
dem, że jako samorząd idziemy we 
właściwym i atrakcyjnym kierun-
ku zarówno dla mieszkańców, jak 
i inwestorów – mówi wójt Krzysztof 

Prestiżowe Godło „Teraz Polska” 
dla michałowickiej gminy

Grabka.  Dodaje, że to także kolejny 
„motywator” do działania. – Wszy-
scy, urzędnicy i mieszkańcy, staramy 
się, aby gmina harmonijnie się rozwi-
jała. Taka nagroda powinna być dla 
nas dodatkowym bodźcem i chyba 
nie trzeba o tym nikogo przekony-
wać – podkreśla Grabka. (AF)
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Pomysł 
z meblami 
się sprawdził  
GRODZISK MAZOWIECKI
Mieszkańcy Grodziska 
mogą korzystać 
z nowoczesnych mebli 
ustawionych przed 
Pawilonem Kultury. 
Mają się one 
pojawić także koło 
Centrum Kultury.

Pawilon Kultury przy ul. We-
sfala 3 cieszy się ogromnym za-
interesowaniem. W budynku 
mieszczą się świetlica, biblio-
teka oraz mediateka, czyli sa-
la, w której użytkownicy mogą 
skorzystać z 16 komputerów 
podłączonych do interne-
tu oraz tabletów. Całość po-
dzielono na kilka stref: dla 
małych dzieci, młodzieży 
szkolnej, osób dorosłych, se-
niorów. Dzięki możliwości 
przeprojektowania budynku 
sale mające przeznaczenie mo-
gą je zmieniać – np. mediateka 
łatwo może się stać salą kon-
certową lub klubową.

Na placu przed Pawilonem 
Kultury niedawno ustawiono 
nietypowe, nowoczesne meble. 
– Pomysł ten podpatrzyłem jak 
byłem w Austrii. Bardzo mi się 
spodobał i spróbowałem wdro-
żyć go u nas – mówi Grzegorz 
Benedykciński, burmistrz gro-
dziskiej gminy.

Pojawiły się obawy, czy 
wielofunkcyjne meble miej-
skie zdadzą egzamin, jednak 
okazało się, że mieszkańcy 
(zwłaszcza pobliskiego osie-
dla) chętnie z nich korzysta-
ją. Można na nich nie tylko 
siedzieć czy leżeć, ale grać też 
w szachy.

Pomysł sprawdził się na 
tyle, że władze miasta po-
stanowiły go powielić. – Ta-
kie meble pojawią się także na 
placu przed Centrum Kultury 
przy ul. Spółdzielczej – twier-
dzi Benedykciński.  (DP)
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Dni miasta, które nie są (już) dniami miasta
PIASTÓW
Uroczystości zawierzenia 
Piastowa opiece Sercu 
Maryi oraz peregrynacja 
kopii obrazu Matki Boskiej 
Częstochowskiej nie będą 
organizowane pod egidą 
Dni Piastowa. Co w takim 
razie ze świętem miasta?

Zarówno zawierzenie, jak i pere-
grynacja odbędą się w najbliższą 
niedzielę (15 czerwca). O godz. 
12.00 na stadionie Miejskie-
go Klubu Sportowego „Piast” 
rozpocznie się uroczysta msza 
święta, którą zakończy procesja 
ulicami miasta. Natomiast po po-
łudniu zaplanowano blok estra-
dowy. Mieszkańcy wysłuchają 

jako dni miasta. – Zrezygnowali-
śmy z tego pomysłu, bo istotną kwe-
stią jest zawierzenie i peregrynacja. 
To są doniosłe uroczystości. Cięż-
ko byłoby tego dnia organizować 

Rodzi się jednak pytanie: co 
z Dniami Piastowa? Czy święto 
miasta i jego mieszkańców znik-
nie z kalendarza imprez? – Zorga-
nizujemy je najprawdopodobniej 
w połowie września. Może po-
łączymy imprezę z pożegna-
niem lata – mówi burmistrz.

Na temat Dni Piastowa nie 
chciała wypowiadać się Maria 
Ziółek, przewodnicząca miej-
skiej rady, która na plakatach 
wespół z burmistrzem i pro-
boszczami piastowskich pa-
rafii zaprasza mieszkańców 
do wzięcia udziału w niedziel-
nych uroczystościach. – Pro-
szę pytać burmistrza. On jest 
od dni miasta, ja od rządzenia
radą – skwitowała.  (MAP)

koncertów zespołów New Life’m 
i Deus Meus oraz zobaczą występ 
Państwowego Zespołu Ludowego 
Pieśni i Tańca Mazowsze, który 
do Piastowa zawita dzięki uprzej-
mości pruszkowskiego starostwa.  

Od samego jednak początku uro-
czystości miały być organizowane 
w ramach obchodów Dni Piasto-
wa. I to najbardziej wzburzyło wie-
lu mieszkańców, którzy stanęli na 
stanowisku, iż imprezy kościelne 
nie powinny być fi rmowane przez 
magistrat. A już na pewno środki 
finansowe przeznaczane na ich 
organizację nie mogą pochodzić 
z budżetu miasta. Najwyraźniej 
pod naciskiem opinii publicznej 
urzędnicy zdecydowali, że niedziel-
ne uroczystości nie będą fi rmowane 

koncerty „wariackich” zespołów. 
Program artystyczny będzie sto-
nowany. Odpowiedni do charak-
teru uroczystości – przyznaje 
Marek Kubicki, burmistrz miasta. 

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Rock Piknik już 
28 czerwca. Będzie się 
(muzycznie) wiele
działo – jako gwiazda 
wystąpi Lao Che.

N iewielki teren przy Miej-
skim Ośrodku Kultury 
„Kamyk” w Pruszko-

wie wkrótce zamieni się w roc-
kową scenę. Impreza, którą kilka 
lat temu reaktywowano, przyciąga 
rzesze miłośników nie tylko cięż-
kich ri� ów. Rock Piknik jest jed-
nocześnie szansą dla lokalnych 
zespołów, mogą bowiem zagrać 
przed szerszą publicznością.

Tegoroczny rockowy piknik ru-
szy o godz. 15.00. Na scenie przy 
ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 
5 jako pierwszy pojawi się zespół 
Little Boy. W obecnym składzie 
(Adam Mańkowski – bas, wokal, 
Paweł Czernocki – gitara, Prze-
mek Panek – perkusja) grają od 
niedawna. Muzycy z Pruszkowa, 
Piastowa i Opaczy inspiracje mają 
różne, co pozwala tworzyć cieka-
wą muzykę alternatywną. Następ-
nie wystąpi Stara Paka (Mariusz 
Gabrych – klawisze, banjo, wo-
kal, Witold Żuk – gitara baso-
wa, wokal, Wojciech Zielkiewicz 
– perkusja, wokal, Dariusz Nej-
manowski – gitara, wokal). Zespół 

Piknik, czyli ostra jazda po strunach
reaktywował się po blisko trzy-
dziestu latach w marcu 2013 r. 
w Ursusie. Grupa muzycznie 
porusza się w klimatach country, 
pop i folk. Jako trzeci zagra Justice 
Theory, formacja metalowa z Gro-
dziska Mazowieckiego, założona 
przez Piotra Michalskiego (gitara 
prowadząca) i Tomasza Bogdaniu-
ka (wokal). W skład grupy wcho-
dzą również: Jakub Dębicki (gitara 
rytmiczna), Marcin Barański (gi-
tara basowa) oraz Krzysztof Mol-
ga (perkusja). Zespół działa przy 
Grodziskiej Alternatywie, miał już 
okazję zagrać na XVIII Rock Pik-
niku. Obecnie pracuje nad płytą.

ciężkiego gitarowego grania z har-
monią i charakterystycznymi 
elementami dalekich gatunków 
muzycznych. Kolejny wykonaw-
ca to Węże i Mrówki (Artur Mań-
kowski – gitara akustyczna, Piotr 
Mańkowski – wokal, Dariusz Sitko 
– gitara basowa, Artur Danielew-
ski – perkusja, Michał Stryjecki – 
instrumenty klawiszowe, wokal). 
Sklasyfi kowanie ich w określonym 
stylu muzyki rockowej nie jest ła-
twe, biorąc pod uwagę wachlarz 
inspiracji: od hard rocka i blues 
rocka przez muzykę psychode-
liczną, elementy country i post 
punka do rocka progresywnego. 
Jako ostatni na scenie pojawi się 
Sundram (Mariusz Żółkiewka 
– gitara solowa, kompozytor, li-
der, Wojciech Ruciński – gitara 

Rockowe granie na scenie przed Miejskim Ośrodkiem Kultury „Kamyk”. Impreza odbędzie się 28 czerwca

basowa, kontrabas, stiuk, Da-
riusz Świechowski – perkusja), 
Paweł Piotrowicz – gitara ryt-
miczna). Grupa gra autorską
muzykę instrumentalną. 

Koncerty potrwają ok. 40 mi-
nut, pomiędzy występami zes-
połów przewidziano 10-minu-
towe przerwy.

– Do udziału w Rock Pik-
niku zgłosiło się 20 zespołów. 
Spośród nich wybraliśmy sześć, 
które zaprezentują się publicz-
ności – mówi Marlena Stemp-
nik z Miejskiego Ośrodka Kul-
tury. Przegląd lokalnych zespo-
łów zakończy się ok. godz. 20.00. 

Potem przyjdzie czas na gwiaz-
dę, zespół Lao Che. Koncert roz-
pocznie koncert o godz. 20.30. – Ta 
30-minutowa luka jest potrzebna 

na przygotowanie sprzętu. W tym 
czasie widzami zajmą się anima-
torzy ze stoiska Stowarzyszenia 
Monar. Będą występy i warsz-
taty taneczne, rozmowy z tera-
peutą i zmagania beatboxerów 
– wyjaśnia Martyna Stempniak.

Wracając do Lao Che. Płocka 
grupa jest obecna na rynku mu-
zycznym od blisko 15 lat. Zade-
biutowała krążkiem „Gusła”, 
ale popularność zdobyła albu-
mem „Powstanie Warszawskie”. 
Na setliście zespołu można spo-
dziewać się takich utworów jak 
„Godzina W”, „Czerniaków”, 
„Zima stulecia”. Koncert Lao 
Che zakończy się ok. godz. 22.00.

Patronami medialnymi im-
prezy są Gazeta WPR i portal 
WPR24.pl. 

 Grupa Lao Che jest obecna na muzycznym rynku od blisko 15 lat
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Rockowe granie na scenie przed Miejskim Ośrodkiem Kultury „Kamyk”. Impreza odbędzie się 28 czerwca

Koncert gwiazdy, 
grupy Lao Che, 
rozpocznie się 
o godz. 20.30

Po grodziszczanach na scenę 
wyjdą muzycy z The Pillowers. 
Zespół powstał na peryferiach 
Warszawy. Obecny skład (Mi-
chał Arend – gitara, Łukasz Kruli-
kowski – gitara, Adam Łochowski 
– bas, Adam Popowicz – wokal, 
Piotr Nadolny – perkusja) ufor-
mował się na początku 2006 r. 
Grupie udało się zagrać kilka-
dziesiąt koncertów i nagrać dwie 
płyty. Zespół nie boi się mieszać 
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GRODZISK MAZOWIECKI
Wkrótce powinny ruszyć prace zwią-
zane z modernizacją Osiedla Koper-
nik w Grodzisku. Znajduje się ono we 
wschodniej części miasta. To duże 
blokowisko, mieszkają tam tysiące 
grodziszczan. Władze miasta chcą, 
aby okolica wyglądała estetyczniej. 
Według założeń roboty obejmą m.in. 

zagospodarowanie ciągów jezdnych 
i pieszych, poboczy, parkingów oraz 
nadanie nowych form architekto-
nicznych gruntom niezabudowanym 
w obrębie ul. Bairda, Orzeszko-
wej, Okulickiego, Szczerkowskiego 
i Szkolnej. Cała inwestycja to koszt 
3–4 mln zł. – Działania w kierunku 

Modernizacja Osiedla 
Kopernik jeszcze w tym roku

modernizacji tego osiedla idą
sprawnie i niedługo powinniśmy 
rozpocząć realizację. Chcemy, aby 
roboty były zaawansowane już je-
sienią tego roku, natomiast w roku 
przyszłym inwestycja powinna być 
zrealizowana – mówi Piotr Galiński, 
wiceburmistrz Grodziska. (DP)

Meritum Bank proponuje konkurencyjną ofertę kredytów gotówkowych i konsolidacyjnych.  
Na pytania dotyczące tej oferty odpowiada Wiktor Gowin, doradca placówki partnerskiej  
Meritum Banku w Pruszkowie.

Weź gotówkę w Meritum Banku! 
Zamień kilka kredytów na jeden! 

Wybierając kredyt konsolidacyjny w Meritum 
Banku, Klient ma także możliwość otrzymania 
dodatkowej gotówki na dowolny cel.

Aby skorzystać z tej oferty trzeba zapewne 
spełnić szereg wymogów?
WG: Wręcz przeciwnie, Meritum Bank stara się 
maksymalnie ułatwić Klientom uzyskanie kre-
dytu. Nie jest wymagane zaświadczenie o za-
robkach, wystarczy wyciąg z konta za ostatnie 3 
miesiące. Można połączyć dochody swoje i mał-
żonka, również z wielu źródeł.

Jakie są parametry kredytu?
WG: Maksymalna kwota kredytu gotówkowego 
wynosi 200 tysięcy złotych, a okres kredyto-
wania może wynieść nawet 10 lat. Pozwala 
to na dogodne rozłożenie spłaty i dostosowa-
nie wysokości rat do możliwości finansowych 
klientów. Klient otrzyma propozycję dosłownie 
w kilka minut. 

Czy koniecznie są jakieś zabezpieczenia?
WG: Dla kredytu konsolidacyjnego do 200 ty-
sięcy złotych nie potrzeba ani poręczycieli, ani 
dodatkowych zabezpieczeń. 

Dziękuję za rozmowę.

Dlaczego kredyt 
gotówkowy w Me-
ritum Banku?

Wiktor Gowin: 
Oferta kredytowa 
w  Meritum Banku 
jest elastyczna, do-
pasowana do indy-
widualnych potrzeb 
i możliwości finan-

sowych Klienta. Krótka rozmowa z Klientem 
pozwala dopasować najlepsze dla Klienta roz-
wiązanie kredytowe. Klient otrzymuje ofertę 
już w ciągu kilku minut. Kredyt gotówkowy jest 
jedną z możliwych opcji. Ponadto, doradzamy 
Klientowi, kiedy warto konsolidować stare kre-
dyty, proponujemy inne rozwiązania, jak karty 
kredytowe czy pożyczkę zabezpieczoną.
 
Jakie są korzyści z konsolidacji posiadanych 
kredytów?
WG: Zamiana kilku kredytów na jeden daje 
Klientowi kilka korzyści. Po pierwsze i  tak na-
prawdę najważniejsze - niższą ratę. Po drugie, 
wystarczy pamiętać o dacie zapłaty jednej raty, 
a nie kilku. W gąszczu rachunków, z jakimi wszy-
scy musimy sobie radzić, to duże ułatwienie. 

Pełna informacja o kredycie gotówkowym 
i konsolidacyjnym dostępna na 
www.meritumbank.pl oraz w placówce:

Placówka Partnerska Meritum Banku
Pruszków, ul. Kraszewskiego 46
Tel. 22 729 92 67
Godziny otwarcia: pn-pt: 10.00-18.00

Przejdź do meritum

REKLAMA

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
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PRUSZKÓW
Dni Pruszkowa, zgodnie 
z rozporządzeniem 
prezydenta, miały 
być imprezą wolną od 
polityki. Nie udało się.

Jak już pisaliśmy, na ma-
jowej sesji rady miejskiej 
przedstawiciele Plat-

formy Obywatelskiej, Prawa 
i Sprawiedliwości oraz Soju-
szu Lewicy Demokratycznej 
protestowali przeciwko wyda-
nemu przez prezydenta Prusz-
kowa zarządzeniu zakazującego 
partiom politycznym ustawia-
nia swoich kiosków na impre-
zach miejskich. 

Prezydent Jan Starzyński, 
obecny wtedy na sesji, powie-
dział m.in.: – Imprezy które 
odbywały się w poprzedniej 
formule na terenie Znicza 
Pruszków były typowym Hy-
de Parkiem (...) Uwagi, które 

Partii miało nie być, a jednak były
napływały do prezydenta były 
następujące: mieszkańcy nie ży-
czą sobie alkoholu na imprezach 
miejskich i nie życzą sobie pik-
niku politycznego. Ludzie tego 
nie chcą. Ustaliliśmy wspólnie, 
że jedyna imprezą, na której bę-
dą się mogły promować partie 
będzie impreza na zakończenie 
lata. Wszyscy się na to zgodzili, 
a teraz podnosicie jakieś larum.

– Zarządzenie prezydenta jest 
niezgodne z konstytucją. Jed-
nak postanowiliśmy je obejść. 
Nie wystawiliśmy kiosku. Na 
Dniach Pruszkowa pojawili 
się nasi przedstawiciele w ko-
szulkach, szalikach i z paraso-
lem. Wszystko z logiem Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej. Roz-
dawaliśmy dzieciom cukierki 

Pomimo zarządzenia prezydenta na Dniach Pruszkowa pojawiły się ugrupowania polityczne

i drobne gadżety, w ten sposób 
włączyliśmy się w obchody ich 
dnia – powiedział Jan Górski, 
sekretarz powiatowy SLD.

Andrzej Wróblewski z PiS: 
– Nasze stoisko cieszyło się du-
żą popularnością. Pojawiliśmy 
się, żeby uczcić Dzień Dziecka. 
Rozdawaliśmy cukierki, ołów-
ki, długopisy. Mamy prawo 

brać udział w takich imprezach 
organizowanych przez miasto. 
Takie imprezy są najlepsze do 
spotkań z mieszkańcami.

Lechosław Dowgwiłłowicz-
-Nowicki z Platformy Obywa-
telskiej: – Ludzie byli zainte-
resowani, co wyniknie z tego 
konfliktu. Myślę, że panowie 
na własne życzenie zaprosi-
li ciekawskich. Generalnie by-
liśmy tam dla dzieci. Mieliśmy 
cukierki, kredki i różne gadżety. 
W końcu był to Dzień Dziecka.

Co na to pruszkowskie wła-
dze? – Wiemy, że partie zigno-
rowały zarządzenie prezydenta. 
Straż miejska zwracała im uwa-
gę, że nie powinni się wysta-
wiać, jednak mandatami nie 
karaliśmy i nie usuwaliśmy 
ich siłą. Święto miasta miały 
być świętem dla całych rodzin. 
W Parku Kościuszki przygoto-
waliśmy atrakcje głównie dla 
dzieci, łączenie tego z agitacją 
wyborczą nie jest w dobrym 
smaku – twierdzi Andrzej Ku-
rzela, wiceprezydent.  

 Podczas miejskiego festynu

Bilet wycieczkowy

W
PR

24

Pomimo zarządzenia prezydenta na Dniach Pruszkowa pojawiły się ugrupowania polityczne

– Wiemy, że partie 
zignorowały 
zarządzenie 
prezydenta – mówi 
Andrzej Kurzela, 
wiceprezydent

Po m i m o  p rez yd e n c k i e -
go zarządzenia na tegorocz-
n y c h  D n i a c h  P r u s z k o w a 
(31 maja i 1 czerwca) partie 
zaznaczyły swoją obecność. 

REGION
Koleje Mazowieckie 
oferują bilet wycieczkowy.

Boże Ciało przypada w czwar-
tek 19 czerwca, jest do dzień 
wolny od pracy. A w piątek wie-
lu skorzysta z urlopów. Wów-
czas będzie można mówić 
o czterodniowym weekendzie. 
KM postanowiły więc wpro-
wadzić ofertę biletu wyciecz-
kowego. Od 18 czerwca 2014 r. 
od godz. 20.00 do 23 czerwca 
do godz. 8.00 podróżni skorzy-
stają z przejazdów pociągami 
danej relacji w opcji „tam” lub 
„tam i z powrotem”. Kolejarze 
twierdzą, że dzięki zakupowi 
biletów w tej taryfi e pasażero-
wie wydadzą nawet o ponad 30 
proc. mniej.  (AF)

Piątek, 13 Czerwca 2014
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Szkoła w Sękocinie prawie gotowa
RASZYN
Trwają prace remontowe 
w Szkole Podstawowej 
w Sękocinie. Urzędnicy 
twierdzą, że czerwcowy 
termin finału robót jest 
niemal pewny.

W nowym skrzydle szkoły (prace 
zakończyły się w lutym) znajdu-
ją się szatnie, sala komputerowa, 
jadalnia z zapleczem kuchennym, 
łazienki, pomieszczenia admi-
nistracyjne, pracownia biolo-
giczna z zapleczem i trzy duże, 
dobrze doświetlone sale lekcyj-
ne. Z tej części szkoły uczniowie
już korzystają.

Wraz z oddaniem do użytku 
nowego skrzydła ruszył general-
ny remont starego. Prace obejmują 

m.in. wymianę instalacji elektrycz-
nej, ułożenie nowych posadzek, 
ocieplenie budynku, wymianę 
okien i drzwi, naprawę schodów 
oraz dachu.

Roboty mają się zakończyć 
z końcem czerwca. Czy robot-
nikom uda się uporać z pracami 
przez najbliższe kilkanaście dni? 
– Roboty idą zgodnie z planem 
i wszystko wskazuje na to, że do 
końca czerwca zostaną wykona-
ne – mówi Maria Jasik-Sikorska 
z Referatu Inwestycji i Remontów 
Urzędu Gminy Raszyn. – Pierw-
sze piętro już mamy zrobione, te-
raz zajmujemy się parterem. Tam 
w większości sal są już ułożone gła-
dzie gipsowe, obecnie robotnicy 
kładą też warstwę wyrównawczą 
pod posadzki – dodaje.  (DP)

Budowa sieci kanalizacyjnej droższa
MILANÓWEK
600 tys. zł więcej ma 
kosztować rozbudowa 
sieci kanalizacyjnej 
w Milanówku. 

Powód? Wysoki poziom wód
gruntowych.

W ramach „Modernizacji i roz-
budowy systemu infrastruktury 
wodociągowo-kanalizacyjnej 
Gminy Milanówek” w mieście 

ma powstać ponad 30 km sieci 
kanalizacji sanitarnej. Jej budowa 
trwa m.in. w ul. Wojska Polskiego.

Właśnie tam pojawił się pro-
blem, gdyż z powodu obfitych 
opadów deszczu poziom wód 
gruntowych stał na bardzo wyso-
kim poziomie. Specjaliści uznali, 
że konieczne będzie w tym miejscu 
zastosowanie specjalnych stalo-
wych grodzic. Według nich to jedy-
ne rozwiązanie, które pozwoli nie 

tylko na realizację zadania w ter-
minie, ale także wyeliminowanie 
zagrożenia jakim jest negatywny 
wpływ na stabilność przyległych 
budynków przy odwadnianiu ko-
mór przewiertowych. Ponadto 
dla zminimalizowania skutków 
drgań powodowanych przez wibro-
młoty grunt zostanie spulchniony.

To rozwiązanie jest jednak 
droższe niż standardowe. Szacu-
je się, że koszty wzrosną o blisko 

600 tys. zł. To nie jedyny skutek 
zastosowania stalowych grodzic. 
Roboty w ul. Wojska Polskiego 
będą wymagały zamknięcia jed-
nego pasa ruchu i skierowania 
części z nich na objazdy.

Realizacja całego projektu 
rozbudowy sieci kanalizacyjnej 
będzie kosztować ok. 38 mln zł. 
Gmina otrzymała na ten cel do-
fi nansowanie z Funduszu Spój-
ności w kwocie 19,5 mln zł.  (DP)

„Dziękują” 
burmistrzowi. 
Tylko któremu?
PIASTÓW 
Sporo emocji 
wywołała rozpoczęta 
niedawno inwestycja 
deweloperska na 
jednej z działek 
w centrum miasta. 
Wielu mieszkańców 
jest niezadowolonych 
z budowy. Uważa, że 
zamiast kolejnego 
bloku powinien powstać 
teren rekreacyjny.

Mowa o działce w trójkącie 
ulic Warszawskiej – Boha-
terów Wolności – al. Tysiąc-
lecia. Teren jest ogrodzony 
i roboty ruszyły pełną parą. 
Ruszyła również burza wokół 
inwestycji. Internet obiegło 
zdjęcie (patrz wyżej) ogro-
dzenia budowy z napisem 
„Dziękujemy Burmistrzu”. 
W ten sposób mieszkańcy 
dali wyraz niezadowolenia 
wobec inwestycji. 

– Piastów jest najbardziej 
zaludnioną gminą na Ma-
zowszu i nie potrzebuje wię-
cej mieszkańców. Nie mówię, 
żeby skwer został w tej for-
mie w jakiej jest, ale potrze-
bujemy jakichś miejsc, które 
by nam – obecnym mieszkań-
com umiliły życie, a takich nie 
mamy – pisze jedna z komen-
tujących osób. – Coraz mniej 
zieleni! Nie ma gdzie iść na 
spacer! – alarmują inni. Do-
dają, że wystarczyło zasadzić 
drzewa, kwiaty, postawić kilka 
ławek z fontanną oraz mini-
placem zabaw, a teren na pew-
no tętniłby życiem. 

Kłopot w tym, że tereny 
o których mowa nie należą do 
miasta. Blisko siedem lat te-
mu władze Piastowa sprzeda-
ły je prywatnej firmie. – Więc 
nie wiem za co mieszkańcy 
„dziękują”. Za to, że nie bę-
dzie można już tam zostawiać 
śmieci w krzakach, czy za to, 

że w końcu coś na tym tere-
nie powstanie – komentuje 
całą sprawę Marek Kubicki, 
burmistrz Piastowa. Przyzna-
je jednocześnie, iż dewelo-
per poinformował magistrat 
o tym, co konkretnie zamie-
rza wybudować. – Powstanie 
tam trzykondygnacyjny bu-
dynek z parterem przezna-
czonym na usługi – wyjaśnia 
burmistrz. 

Co ciekawe, tereny nawet 
jak były własnością miasta, 
nie miały przeznaczenia na 
rekreację. Potwierdza to 
Zbigniew Brzeziński, obec-
ny radny a wcześniej bur-
mistrz za kadencji którego 
sprzedano działkę prywat-
n e j  f i r m i e .  –  Ta  d z i a ł k a 
ze względu na lokalizację 
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PRUSZKÓW
– Czy prowadzony jest 
tam jakiś remont, bo 
stoją koparki? – pytają 
mieszkańcy Pruszkowa. 
Zastanawiają się, co się 
dzieje na przejściu pod 
torami kolejowymi 
w rejonie ul. Czarna Droga.

P rzeprawa pod torami w ob-
szarze ulic Czarna Droga 
i Konrada Kurca jest wy-

korzystywana przez pruszkowian 
od wielu lat. To tędy można szyb-
ko, dość wygodnie i co ważniejsze 
bezpiecznie przedostać się na dru-
gą stronę torowiska. Z przejścia 
korzystają głównie osoby chcą-
ce ze Żbikowa przedostać się do 
centrum Pruszkowa oraz ci, któ-
rzy kierują się do Szpitala Kole-
jowego lub do pracy na terenie 
centrum logistycznego.

Problem w tym, że w ostat-
nich tygodniach piesi nie mogą 
swobodnie korzystać z przej-
ścia, ponieważ zostało  zagro-
dzone przez sprzęt pracujący 
przy wymianie torowiska na 
linii dalekobieżnej. – Od ulicy 

Koparki stoją, ale przejście zostanie

Dutkiewicz, rzecznik prasowy 
PKP Polskich Linii Kolejowych. 

Czy można liczyć, że przejście 
zostanie w jakiś sposób zmoder-
nizowane? – To przejście funk-
cjonuje podobnie jak kładki nad 
torami. Za nie odpowiadają samo-
rządy – odpowiada Dutkiewicz. 

Warto natomiast dodać, że 
pruszkowska straż miejska w re-
jonie przejścia zadba o bezpie-
czeństwo. Zarówno od strony ulicy 
Czarna Droga, jak i ul. Kurca ma 
zamontować kamery. Monitoring 
w tym miejscu powinien pojawić 
się w najbliższych miesiącach.

Utrudnienia przy przejściu w rejonie ul. Czarna Droga są związane z wymianą konstrukcji pod torami 

Batalionów Chłopskich wycho-
dzi ulica Konrada Kurca i wła-
śnie z Kurca można było przejść 
na drugą stronę Pruszkowa. Było 
tam przejście pod torami – mówi 

czytelniczka Magda. – Jest tam 
remont i faktycznie coś tam ro-
bią, bo koparki stoją. Ale co ro-
bią? Jak długo będzie to trwało? 
Pod torami szybciej się szło na 
stację albo na Pruszków niż na-
około przy elektrowni – dodaje.

Nad czym więc pracują w tym 
miejscu kolejarze? Spytaliśmy 
u źródła. – Jedyne utrudnienia 
jakie mogą tam występować są 
związane z wymianą konstruk-
cji pod torami. Nie planujemy li-
kwidacji przejścia. Po zakończeniu 
prac będzie ono funkcjonowało tak 
jak do tej pory – wyjaśnia Maciej 

 Po zakończeniu prac przejście będzie funkcjonowało tak jak do tej pory
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w planie zagospodarowania 
przeznaczona była pod dzia-
łalność usługowo-mieszka-
niową – mówi Brzeziński. 
Dodaje jednocześnie,  że 
Piastów nabył te grunty na 
początku lat dziewięćdzie-
siątych ubiegłego wieku 
w momencie, kiedy rozpo-
częto plany budowy wiaduk-
tu. – To jest centralny punkt 
w mieście i usługi mają tam 
sens – dodaje. 

Czy w takim razie „podzię-
k o wa n i a ”  m i e s z k a ń c ó w 
odbiera jako kierowane do 
siebie? – Jeśli już, to po-
winny być skierowane do 
starosty, który wydaje po-
zwolenia na budowę – komen-
tuje Brzeziński.  (MAP)

Kłopot w tym, 
że tereny o których 
mowa od blisko 
siedmiu lat nie 
należą do miasta

Z przejścia korzystają 
głównie osoby 
chcące ze Żbikowa 
przedostać się do 
centrum Pruszkowa

OPACZ-KOLONIA
Do jesieni mają być przebudowane 
ulice Klonową i Zachodnia w Opa-
czy-Kolonii. Michałowiccy urzędni-
cy ogłosili przetarg na tę inwestycję. 
Obejmie ona przebudowę ulic na od-
cinku od ul. Targowej do torów WKD 
(Klonowa i Zachodnia to równoległe 
ulice). Łączna długość to blisko 

2 km. W zakres prac wejdzie m.in. 
rozbiórka nawierzchni asfaltowej 
i z kostki brukowej, krawężników 
oraz obrzeży betonowych, a następ-
nie wykonanie nowych z tych sa-
mych materiałów. Drogi zyskają 
odwodnienie, wyregulowane będą 
studzienki. W czasie robót okoliczni 

Klonowa i Zachodnia 
zyskają nowe nawierzchnie

mieszkańcy i kierowcy będą musieli 
się liczyć z utrudnieniami. Firma pro-
wadząca prace zostanie jednak zo-
bowiązana do zapewnienia dojścia 
i dojazdu do posesji przy obu ulicach. 
Wykonawca będzie miał dwa miesią-
ce (od momentu podpisania umowy) 
na wykonanie zadania. (DP)

Piątek, 13 Czerwca 2014
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W najbliższy piątek (13 czerwca) dro-
gowcy zamkną jedną jezdnię w Ale-
jach Jerozolimskich. Kierowcy pojadą 
objazdami. – Od piątku od godz. 22.00 
do poniedziałku do 4.00 będziemy 
frezować nawierzchnię jezdni w kie-
runku Pruszkowa i kłaść nową. Ro-
boty będą prowadzone od węzła 

Salomea do granic Warszawy. Jadąc 
w stronę Pruszkowa i Żyrardowa trze-
ba będzie się kierować na ekspresów-
ki S2 i S8, natomiast do Ursusa objazd 
zostanie poprowadzony ul. Nowola-
zurową. Z powodu prac zamknięte 
zostaną też skrzyżowania Alei Jero-
zolimskich z ul. Ryżową, Starodębów 

i Sosnkowskiego – mówi Karolina 
Gałecka, rzecznik prasowy Zarzą-
du Dróg Miejskich. To nie wszyst-
ko – Najprawdopodobniej w kolejny 
weekend będziemy frezować jezdnię 
w kierunku Warszawy, ale ostatecz-
nej decyzji co do terminu jeszcze nie 
ma – dodaje Gałecka. (DP)

Weekendowe utrudnienia 
w Alejach Jerozolimskich

REGION

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

Zadzwoń!
733 26 26 26

sprzedaz@resupport.pl
www.resupport.pl

 

 

Dom 120 mkw 
działka 691 mkw
Brwinów
SPRZEDAŻ   Dom z 1936 r., 4 pokoje, 
kuchnia, łazienka, piwnica, 
strych, taras. Działka z pięknym 
drzewostanem.

500 000 PLN

Mieszkania  
40–91 mkw 
Warszawa Wola
SPRZEDAŻ                                    Doskonała lokalizacja, blisko 
komunikacji miejskiej, przestronny dziedziniec, 
plac zabaw w otoczeniu zieleni, ochrona 
z monitoringiem, w pełni wykończone, umeb-
lowane, kuchnie wyposażone w sprzęt AGD

Mieszkania
74 mkw
Warszawa Bemowo
SPRZEDAŻ  

 

                                     Atrakcyjna lokalizacja, 
w pobliżu pętli autobusowej i tramwajowej, 
bogata infrastruktura w okolicy, 4-piętrowy, 
kameralny budynek, w pełni wykończone, 
umeblowane, kuchnie wyposażone w sprzęt AGD

 

od 8000 PLN/mkw

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

Dom 194 mkw, 

 

działka 2600 mkw
Walendów
SPRZEDAŻ   Piękny dom: kuchnia, 

 

5 pokoi, 3 łazienki, urocza i atrakcyjnie  
zagospodarowana działka z własnym 
zarybionym stawem.

 
 

SPRZEDAŻ  

680 000 PLN

 
 

 

 
 

 

Działki budowlane  
1000 mkw
Walendów
SPRZEDAŻ   Dwie malowniczo 
położone obok siebie działki po  
1000 mkw, ogrodzone, uzbrojone  
– prąd i gaz. Dookoła nowe domy,  
bardzo dobra lokalizacja.

Mieszkania  
50–81 mkw
Warszawa Ursynów
SPRZEDAŻ                                 10 min. od linii metra, tereny 
zielone w okolicy, przedszkola i szkoły, 
bliskość marketu, ochrona z monitoringiem,
w pełni wykończone, umeblowane, 
kuchnie wyposażone w sprzęt AGD 

nowa agencja nieruchomości

Mieszkania
80–117 mkw

80-117 mkw 

Milanówek
SPRZEDAŻ   Przestronne i funkcjonalne 
apartamenty, piękna odrestaurowana 
kamienica, blisko centrum. Dostępne 
komórki lokatorskie i garaże.

 Cena do negocjacji. 200 zł/mkw

 

 

Działka budowlana
1007 mkw
Nowa Wieś/ Granica
SPRZEDAŻ  

315 PLN/mkwJuż od 3 750 PLN/mkw

Działka budowlana 
12 800 mkw
Otrębusy
SPRZEDAŻ                                 Ładna działka budowlana, 
atrakcyjne otoczenie, doprowadzone
wszystkie media, ciche i spokojne 
miejsce ok. 400 m od trasy 
Warszawa – Grodzisk Mazowiecki 

od 7 700 PLN/mkw

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

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.

od 7400 PLN/mkw 

REKLAMA

DOMINIK 
PIETRASZEK

REGION
Rozpoczęcie budowy 
zachodniej obwodnicy 
Grodziska może zostać 
przesunięte nawet o kilka 
miesięcy. Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze 
uchyliło decyzję 
środowiskową dla tej 
inwestycji.

Na początku tego roku in-
formowaliśmy, że Ma-
zowiecki Zarząd Dróg 

Wojewódzkich zdobył już wszyst-
kie dokumenty niezbędne do re-
alizacji zachodniej obwodnicy. 
Wtedy zarządca drogi informo-
wał również, że problemem dla 
inwestycji mającej kosztować 
ok. 160 mln zł są pieniądze. Oka-
zuje się, że to niejedyny kłopot. 

– Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze uchyliło decyzję 
środowiskową na skutek prote-
stów mieszkańców grodziskiej 

Obwodnica przesunięta w czasie
gminy. W związku z tym auto-
matycznie nieważna staje się 
też zgoda na realizację inwe-
stycji drogowej – mówi Monika 
Burdon, rzecznik prasowy Ma-
zowieckiego Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich. – Niestety, musimy na 
nowo rozpocząć procedury uzy-
skiwania tych decyzji. Dlatego 

przetarg i rozpoczniemy realizację 
inwestycji – dodaje.

Jednak nie ma tego złego, co 
by na dobre nie wyszło? – Gdy-
by decyzje nie zostały uchylone, 
to mielibyśmy ograniczone środki 
i musielibyśmy realizować tę in-
westycję etapami. Postaramy się 
pozyskać fundusze z Unii Euro-
pejskiej. Jeżeli się uda, być może 
z budową ruszylibyśmy od razu 

SKO uchyliło decyzję środowiskową dla zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego

w dużo większym zakresie, nawet 
na całości, ale w chwili obecnej 
ciężko powiedzieć, jak to będzie 
wyglądało. Wiemy na razie tyle, 
że inwestycja ta przesuwa nam 
się w czasie od kilku tygodni do 
nawet kilku miesięcy – podkreśla 
rzecznik Mazowieckiego Zarza-
du Dróg Wojewódzkich.

Trasa obwodnicy zachodniej ma 
przebiegać od Kałęczyna, przez 

Kozerki, Kozery, Natolin, Tłuste 
i Radonice aż do Błonia. Długość 
drogi to 11 km, z czego większość 
znajdzie się na terenie grodzi-
skiej gminy. Obwodnica ma od-
ciążyć centrum Grodziska, przez 
które jeździ wiele aut i ciężaró-
wek kierujących się na autostra-
dę A2. Będzie również stanowić 
dogodne połączenie między dro-
gami krajowymi nr 92, 7 i 8.  

 Obwodnica ma m.in. odciążyć ruch w centrum Grodziska

Jak dzikowi 
zrobić na przekór
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PODKOWA LEŚNA
Podkowiański urząd 
opublikował „dekalog” 
postępowania 
w przypadku 
spotkania... dzika.

A problem jest, bo zwierza-
ki w poszukiwaniu pożywie-
nia regularnie podchodzą pod 
teren zabudowany. Mogą być 
niebezpieczne. Urzędnicy za-
znaczają m.in., że w wypadku 
zauważenia dzika nie wolno 
wykonywać gwałtownych ru-
chów, a jedynie spokojnie się 
oddalić się, ucieczka może bo-
wiem sprowokować zwierzę 
do ataku. Podkowiański ma-
gistrat uczula mieszkańców, 
aby (szczególnie po zmro-
ku) unikali zarośli, chodzenia 
na „skróty” z dala od zabu-
dowań, w miarę możliwości 
korzystali z dróg, po których 
odbywa się ruch samocho-
dowy. W rejonach gdzie po-
jawiają się dziki nie powinny 
przebywać zwłaszcza dzieci. 
Pamiętajmy, nawet oswojony 
z obecnością ludzi dzik pozo-
staje niebezpieczny.  (DP)

też ta inwestycja przeciągnie się 
nam trochę w czasie. Będziemy 
się starali zdobyć pieniądze na 
nią z nowej perspektywy unijnej 
2014 – 2020. Jeżeli uzyskamy te 
wszystkie dokumenty, zakłada-
my, że w przyszłym roku ogłosimy 

– Inwestycja przesuwa 
nam się w czasie od 
kilku tygodni do nawet 
kilku miesięcy – mówi 
Monika Burdon, 
rzecznik MZDW

Piątek, 13 Czerwca 2014
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PRUSZKÓW
6 czerwca na skrzyżowaniu 
al. Wojska Polskiego z ul. Kościusz-
ki w Pruszkowie subaru zderzy-
ło się z motocyklem. W wypadku 
ranny został motocyklista. – Ze 
wstępnych ustaleń policjantów pra-
cujących na miejscu wynika, że kie-
rowca subaru jechał w kierunku 

Otrębus zaś motocyklista w stronę 
Warszawy. Podczas skrętu na skrzy-
żowaniu al. Wojska Polskiego z ul. 
Kościuszki kierowca samochodu 
osobowego prawdopodobnie nie za-
chował ostrożności i będąc zasło-
niętym przez inne skręcające auta 
uderzył w motocyklistę – mówiła 

W al. Wojska Polskiego subaru 
zderzyło się z motocyklem

„na gorąco” kom. Dorota Nowak, 
rzecznik prasowy Komendy Powia-
towej Policji w Pruszkowie. – Na ten 
moment kwalifi kujemy to zdarze-
nie drogowe jako wypadek. Moto-
cyklista z obrażeniami ciała został 
zabrany do szpitala – dodawała 
kom. Nowak. (AF)

SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ

REKLAMA

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Na ścieżkach łączących 
Malichy z Tworkami 
pojawiły się betonowe 
elementy blokujące 
przejście. – Zapory 
zostały umieszczone na 
nieoświetlonym terenie, 
co stwarza ogromne 
niebezpieczeństwo 
– twierdzą mieszkańcy.

Malichy to dość nie-
t y p owa  d z i e l n i c a 
Pruszkowa. Osiedle 

– ogród jest bowiem praktycz-
nie odcięte od miasta. Kierow-
cy mogą do centrum dojechać 
przedostając się na Al. Jero-
zolimskie. A piesi? Skorzystać 
z WKD, albo wybrać się na spa-
cer lub przejażdżkę rowerową 
przez teren Szpitala Tworkow-
skiego i dalej Parkiem Potulic-
kich. Większość z nich wybiera 
drugą opcję. I trudno się dzi-
wić, ponieważ teren szpitala 
jest ogólnodostępny. 

W ostatnim czasie miesz-
kańcy Malich trafi li na niemiłą 
niespodziankę. Na dwóch ścież-
kach prowadzących do Tworek 
pojawiły się betonowe zapory. 
– Zostały one umieszczone na 
nieoświetlonym terenie i bez 
żadnych znaków ostrzegawczych, 

Betonowe zapory na ścieżkach

co stwarza ogromne niebezpie-
czeństwo – mówi Olgierd Lewan 
ze Stowarzyszenia Mieszkańców 
Osiedla-Ogrodu Malichy. – Ciągi 

ustawienie zapór. Wysłaliśmy 
w tej sprawie pismo do zarząd-
cy obiektu i dyrekcji. Czekamy 
na odpowiedź – wyjaśniał Wło-
dzimierz Majchrzak, komendant 
pruszkowskiej straży miejskiej. 

Okazuje się, że „barykady” nie 
miały być pułapkami na pieszych 
i rowerzystów. Miały natomiast 
pomóc w rozwiązaniu problemu, 
z którym władze szpitala boryka-
ją się od dawna. – Na nasz teren 
wjeżdżają nieuprawnione samo-
chody, a kierowcy zostawiają od-
pady. Stare lodówki, zniszczone 
łóżka, odpady po remontach. Ich 
usuwanie spada na nasze barki 
– mówi Lidia Rudzka, dyrektor 
Mazowieckiego Specjalistycz-
nego Centrum Zdrowia im. Ja-
na Mazurkiewicza. – Od wiosny 
tego roku proceder ten mocno 
się nasilił. Problem w tym, że nie 
mamy możliwości ogrodzenia 
całego terenu szpitala. Trzeba 
pamiętać, że to teren zabytko-
wy – dodaje.

Dyrektor Rudzka podkreśla, że 
zapory nie miały stanowić utrud-
nień dla mieszkańców. – Ciągłość 
przejazdu została zachowana. Po 
otrzymaniu pisma betonowe bary-
kady zostały odsunięte – dodaje.

Faktycznie, dwie zapory na 
przedłużeniu ul. Krakusa odsu-
nięto. – Barykadę przy rzece ro-
zebrał jeden mieszkaniec. Zrobił 
to niejako w czynie społecznym 
– twierdzi Olgierd Lewan. 

Na przedłużeniu ulicy Krakusa pojawiły się dwie „barykady”. Zostały odsunięte

komunikacyjne są uczęszcza-
ne przez mieszkańców naszego 
osiedla w celach rekreacyjnych, 
ponadto stanowią drogę dla 
personelu szpitala. Ustawione 
w ten sposób zapory są ogrom-
nym niebezpieczeństwem za-
grażającym zdrowiu, a być może 
życiu – dodaje.

Mieszkańcy postanowili za-
alarmować straż miejską. Ta 
jednak miała związane ręce. – 
Niestety jest to teren prywatny, 
więc nie możemy nakazać roz-
biórki czy nałożyć mandatu za 
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Pomoc przyszła w porę
REGION
Grodziscy funkcjonariusze 
w ostatnim czasie 
otrzymali dwa zgłoszenia 
o próbach samobójczych. 
Udało się im zapobiec.

Pierwsza informacja przyszła do 
grodziskiej komendy z Pomorza. 
– Szczecinianka zauważy-
ła na jednej ze stron interneto-
wych wpis osoby podającej się 
za mieszkankę Grodziska Ma-
zowieckiego, która poinfor-
mowała, że zamierza popełnić 
samobójstwo – mówi asp. Ka-
tarzyna Zych, rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Policji 
w Grodzisku Mazowieckim. – 
Udało się ją znaleźć, ponieważ 
na innych portalach interneto-
wych zamieszczała podobne wpi-
sy. Połączyliśmy różne elementy 
w jedną całość i namierzyliśmy 
ową internautkę. Pomoc dotar-
ła w porę. Muszę zaznaczyć, że 
zgłaszająca bardzo nam pomogła, 
bo wysłała do nas sygnał, a na-
stępnie pomogła „wyszperać” 
w innych źródłach informacje 
o tej osobie – dodaje.

Do drugiego zgłoszenia za-
angażowano nie tylko siły po-
licyjne, ale też kilka zastępów 

Państwowej Straży Pożarnej 
z Grodziska Maz. i Ochotni-
czych Straży Pożarnych z Jak-
torowa, Baranowa i Kuklówki. 
Służby poszukiwały dwóch męż-
czyzn, którzy opuścili domy 
wcześniej informując rodziny 
o zamiarze popełnienia samo-
bójstwa. Rozpoczęły się poszuki-
wania, teren przeczesywany był 
z pomocą psa tropiącego, a także 
wiatrakowca OSP Baranów z ka-
merą termowizyjną. I ta akcja 
zakończyła się sukcesem.

– Na szczęście nie mamy wie-
le takich zgłoszeń. Jeżeli jednak 
rodzina lub znajomi mają jakieś 
podejrzenia, że ktoś może chcieć 
popełnić samobójstwo, to powinni 
nam zgłaszać. Na pewno natych-
miast podejmiemy interwencję 
– podkreśla asp. Zych.  (DP)

MILANÓWEK
Milanowskie ogrody 
znów zapraszają 
mieszkańców. Rusza 
Festiwal Otwarte Ogrody. 
Będzie się działo…

Tegoroczna impreza rozpocz-
nie się 13 czerwca (piątek) 
o godz. 19.00 w ogrodzie Wil-
li Borówka przy ul. Królowej 
Jadwigi 5. Koncert dadzą tam 
artyści z zespołu „Mazowsze”. 
Dwie i pół godziny później na 
posesji przy ul. Mickiewicza 
4 mieszkańców czeka spotkanie 
z wybitnym solistą operowym 
Romualdem Tesarowiczem.

14 czerwca ogrody zostaną 
otwarte już od godz. 9.00. Można 
będzie zobaczyć prace Romana 
Jakackiego, porozmawiać z ma-
larzem. Wyświetlony zosta-
nie też fi lm Mariusza Koszuty 
„Wśród drzew, willi i ogrodów”. 
Organizatorzy przygotowali 
spektakle teatralne, wystawy fo-
tografi i, rękodzieła, rzeźby, za-
jęcia taneczne. Planowane jest 
seminarium uczestniczek pro-
jektu o kobietach z Milanówka, 
wystawa oraz promocja książ-
ki „Milanowianki”. 14 czerwca 
na ulicach miasta pojawią się 

Dyrektor Lidia 
Rudzka podkreśla, 
że zapory nie miały 
stanowić utrudnień 
dla mieszkańców

bezpłatne dorożki, które do-
wiozą chętnych m.in. na wystawę 
„Nasza Sztuka” na ulicy Piasta 
5, na Letni Piknik na ul. Space-
rową czy do wytwórni jedwabiu.

Kolejnego dnia od godz. 10.00 
będzie można odwiedzić Ogro-
dy: Zdrowia, Japoński, Har-
cerski. Chętni wezmą udział 
w warsztatach i wykładach przy-
gotowanych przez Szkołę Rysun-
ku i Malarstwa Creosfera. Nie 
zabraknie Święta Truskawki, 
występów i koncertów.

Festiwalowe ogrody
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Tegoroczny festiwal zakończy 
się o godz. 20.00 w pobliżu skwe-
ru St. Starzyńskiego. Wystąpią 
młodzi akordeoniści i muzycy 
ze szkoły, która wyrosła z ogni-
ska muzycznego założonego 
przez Feliksa Dzierżanowskiego. 

Patronami medialnymi im-
prezy są Gazeta WPR i portal 
WPR24.pl.  (DP)

Na ulicach pojawią 
się bezpłatne dorożki, 
które dowiozą 
chętnych na imprezy

Piątek, 13 Czerwca 2014
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Ośrodek zdrowia (prawie) gotowy
RASZYN
Ośrodek zdrowia 
w Raszynie jest w trakcie 
odbiorów, a pierwsi 
pacjenci w nowej 
części przychodni 
powinni pojawić się 
w połowie wakacji.

Po dwóch latach prac raszyń-
skie Centrum Medyczne przy-
najmniej wyglądem zaczęło 

przypominać… centrum. Dobie-
gła bowiem końca modernizacja 
„starej” części placówki, w której 
znajdą się m.in. gabinety specja-
listyczne. Wyremontowana część 
przychodni przeszła ostatnio po-
zytywnie odbiory straży pożar-
nej i sanepidu. Po nich w obiekcie 
mieli się pojawić inspektorzy nad-
zoru budowlanego.

Otwarcie nowej części pla-
cówki jest więc tylko kwestią 

czasu. – Planujemy, że pierwsi 
pacjenci pojawią się tam w sierp-
niu – informuje Andrzej Zarę-
ba, wójt gminy. Niewykluczone 
jednak, że termin ten może ulec 
przyspieszeniu, a to za sprawą 
uruchomienia rejestracji. – Po-
woli wyposażamy gabinety spe-
cjalistyczne w niezbędny sprzęt 
– dodaje wójt. Mowa o specjal-
nościach, na które SZPZLO 
Warszawa-Ochota (operator 

usług medycznych w Raszy-
nie – przyp. red.) będzie miał 
kontrakty z Narodowym Fun-
duszem Zdrowia. Mieszkańcy 
Raszyna będą mogli więc w nie-
dalekiej przyszłości korzystać 
z usług laryngologa, okulisty 
i kardiologa.

Modernizacja ośrodka zdro-
wia w Raszynie wraz z wypo-
sażeniem pochłonie blisko 
12 mln. zł.  (MAP)

Gdzie bezpiecznie
popływamy żabką?
REGION
Lato coraz bliżej, 
a legalnych kąpielisk 
w naszym regionie próżno 
szukać. Ratunkiem mogą 
być pruszkowskie Glinianki 
Hosera. Strzeżone.

Każdego lata strzeżone kąpie-
liska na otwartym powietrzu 
są oblegane przez szukających 
ochłody. Niestety, w powiatach 
pruszkowskim i grodziskim jak 
do tej pory takich miejsc (oczy-
wiście nie biorąc pod uwagę ba-
senów) nie ma. Wielu decyduje 
się więc na korzystanie z dzikich 
kąpielisk. Pływanie w takich 
zbiornikach to jednak ogrom-
ne ryzyko.

Czy w tym roku w powiatach 
grodziskim i pruszkowskim bę-
dzie gdzie legalnie popływać na 
powietrzu? Władze Pruszkowa 
zapowiadały, że na tegoroczne 
wakacje gotowe będzie kąpie-
lisko na Gliniankach Hosera. 
Wygląda na to, że dotrzymają 
słowa. – Zgodnie z wcześniej-
szymi zapowiedziami zorgani-
zujemy w tym miejscu strzeżone 
kąpielisko. Badanie wody już zo-
stało zrobione, wyniki są bardzo 
dobre. Miejsce to będzie gotowe 
w wakacje, jednak konkretne-
go terminu jeszcze nie jesteśmy 
w stanie podać – mówi Andrzej 
Kurzela, wiceprezydent Prusz-
kowa. Tuż przy stawie zostanie 

wysypany piasek na sztuczną 
plażę. Na wodzie pojawią się 
boje, a o bezpieczeństwo pły-
wających zadbają ratownicy 
z basenu Kapry.

W Grodzisku i okolicach w te 
wakacje strzeżonego kąpieliska 
„pod chmurką” nie będzie. – Nie 
mamy jeszcze projektu rewita-
lizacji Stawów Walczewskiego, 
w których będzie się można ką-
pać. Nie wiemy, ile to wszystko 
będzie kosztowało, ale zakłada-
my, że na przyszłoroczne waka-
cje powinny być gotowe – mówi 
Grzegorz Benedykciński, bur-
mistrz Grodziska.

Na Stawach Walczewskie-
go miał być w tegoroczne lato 
gotowy plac zabaw wodnych. 
– Niestety, dopiero teraz dosta-
liśmy projekt i nie zdążymy na 
wakacje tego zrobić. Roboty ru-
szą najwcześniej lipcu, a obiekt 
oddamy do użytku na początku 
września – mówi Benedykciński. 
W zamian za tę niedogodność 
dzieci będą mogły za symbo-
liczną złotówkę skorzystać 
z basenu Wodnik 2000 przy 
ul. Montwiłła. 

Generalnie wygląda więc na 
to, że w tym roku mieszkańcy 
regionu, aby popływać na świe-
żym powietrzu znów będą ko-
rzystać z nielegalnych kąpielisk 
lub udadzą się do Pruszkowa, na 
odkryty milanowski basen czy 
Zalew Żyrardowski.  (DP)
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BARANÓW
Konwent Młodzieży 
pokazał, że młodzi ludzie 
z powiatu grodziskiego 
mają poglądy i ciekawe 
pomysły. Czy konwent 
zainicjuje ich szeroką 
współpracę? 

Z espół Szkół Technicz-
nych i Licealnych nr 2 
w Grodzisku Mazowiec-

kim na jeden dzień zamienił się 
w miejsce debat i wykładów. 
Wszystko za sprawą Konwen-
tu Młodzieży, który odbył się 
6 czerwca pod hasłem „Demo-
kracja to wolność – czyli pełna 
odpowiedzialność”. Spotka-
nie zorganizowały Młodzieżo-
wa Rada Gminy Baranów oraz 
baranowska gmina.

Konwent był okazją do spo-
tkań rówieśników z całego po-
wiatu grodziskiego. Młodzi 
samorządowcy i delegacje z po-
szczególnych placówek oświato-
wych debatowali nad ważnymi 
dla nich problemami.

Impreza była również oka-
zją do spotkań z różnymi 

Młodzi a demokratyczne państwo
Wojciech Hardt oraz dyrek-
tor ZSTiL Andrzej Chojnacki. 
– Konwent miał pokazać mło-
dym ludziom, że urzędnicy są 
dla nich partnerami – stwier-
dził Janicki.

„Dlaczego młodzież powinna 
mieć głos w tworzeniu demo-
kratycznego państwa?” – pod 
takim hasłem odbyła się deba-
ta organizowana w ramach kon-
wentu. Choć zdania w debacie 
były podzielone, to młodzi du-
żo z niej wynieśli.

W drugiej części konwen-
tu zaproponowano zajęcia. 
– Warsztaty przygotowane 
przez wolontariuszy T-Mobile 
okazały się strzałem w dziesiąt-
kę. Młodzi ludzie mają łatwość 
poznawania nowinek technolo-
gicznych. Kłopot w tym, że nie 
zawsze chcą ich samodziel-
nie szukać. Wolontariusze 
pokazali im kilka ciekawych 
narzędzi, które z pewnością 
ułatwią im komunikację – pod-
kreślił Sławomir Janicki.

Na zakończenie konwentu 
młodzi delegaci podpisali list 
intencyjny, w którym zobowią-
zali się do udziału w kolejnych 
spotkaniach. Mają się one odby-
wać się minimum raz w roku. 

Konwent Młodzieży był okazją do spotkań rówieśników z całego powiatu grodziskiego

gośćmi. Honorowym był Wła-
dysław Bartoszewski, sekretarz 
stanu w kancelarii premie-
ra. Wygłosił wykład. – Należę 
do najstarszego żyjącego pol-
skiego, jeszcze czynnego tro-
chę w publicznej działalności, 
pokolenia – podkreślał.

Bartoszewski dotarł do mło-
dych słuchaczy. – Profesor 
w swoim wystąpieniu nawią-
zywał do odpowiedzialności. 
Podkreślał, że młodzież już dziś 
ma możliwość podejmowania 
decyzji, ale zaznaczał, że ich 
efekty będą długofalowe. Nie 
zabrakło też wesołych anegdot 

i żartów – powiedział nam Sła-
womir Janicki z Urzędu Gmi-
ny Baranów. Były i prezenty. 
Władysław Bartoszewski do-
stał od młodzieży kwiaty, lizaka 
w kształcie loga Młodzieżowej 
Rady Gminy Baranów oraz ko-
szulkę przyjaciela rady.

Podczas konwentu nie zabra-
kło samorządowców z okolicy. 
Gośćmi byli: starosta powiatu 
grodziskiego Marek Wieżbic-
ki, wójt gminy Baranów An-
drzej Kolek, przewodniczący 
Rady Gminy Baranów Roman 
Bodych, przewodniczący Rady 
Gminy Grodzisk Mazowiecki 

 Gościem honorowym konwentu był Władysław 
Bartoszewski
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Jazdy po torze wspólnie z Zeno-
nem Jaskułą – to jedna z atrakcji 
jakie przygotował na 14 czerwca Pol-
ski Związek Kolarski z okazji II Naro-
dowego Dnia Sportu. Druga edycja 
ogólnopolskiej imprezy jest realizo-
wana przez fundację Zwalcz Nudę we 
współpracy z Ministerstwem Sportu 

i Turystyki. Do Pruszkowa przyjedzie 
wybitny polski kolarz Zenon Jasku-
ła. Poprowadzi otwarty trening dla 
trzech 20-osobowych grup. Ze wzglę-
du na bezpieczeństwo w treningu 
mogą uczestniczyć dzieci nie młod-
sze niż 10 lat i mające co najmniej 
140 cm wzrostu. – Chcemy w ten spo-

sób zachęcić jak najwięcej osób 
do poznania BGŻ Areny od środka 
– mówi Patrycja Sitarska z Polskie-
go Związku Kolarskiego. Zgłoszenia 
uczestników można przesyłać ma-
ilem na adres – marketing@pzkol.pl 
do 12 czerwca. O udziale w treningu 
decyduje kolejność zgłoszeń. (AF)

Narodowy Dzień Sportu 
na pruszkowskim welodromie

PRUSZKÓW

Pruszków z wysoką lokatą w rankingu „Forbesa”
PRUSZKÓW
Biznesowy magazyn 
„Forbes” sklasyfi kował 
miasta i gminy pod 
względem przyrostu fi rm 
na jednego mieszkańca, 
biorąc pod uwagę dane 
za 2013 r. Pruszków 
znalazł się w swojej 
kategorii na wysokim 
trzecim miejscu.

Najatrakcyjniejsze samorządy dla 
biznesu wybierają przedsiębior-
cy podejmując decyzję o otwarciu 
siedzib lub utworzeniu nowych 
miejsc pracy. W tym roku najlep-
szych wyłonił wskaźnik przyrostu 

fi rm na 1000 mieszkańców, na 
podstawie danych zebranych z ca-
łego kraju przez Centralny Ośro-
dek Informacji Gospodarczej.

W klasyfi kacji „Atrakcyjność 
średnich miast dla biznesu” (od 
50 do 150 tys. mieszkańców) naj-
lepsza była Zielona Góra. Drugie 
miejsce przypadło Opolu, a trze-
cie właśnie Pruszkowowi. Lokata 
jest powtórzeniem sukcesu mia-
sta sprzed kilku lat, kiedy w ze-
stawieniu „Forbesa” również 
znalazło się na trzeciej pozycji. 
Jednocześnie w porównaniu do 
zeszłorocznego rankingu mia-
sto zanotowało spory awans, bo 
z ósmego miejsca.

– Możemy się tylko cieszyć, 
że jesteśmy tak wysoko pośród 
setek samorządów. O wybo-
rze „Forbesa” decyduje kilka 
czynników. Na korzyść Prusz-
kowa z pewnością działa fakt 
bliskiego sąsiedztwa z Warsza-
wą, ale nie tylko. Mamy na na-
szym terenie przeszło osiem 
tysięcy fi rm, siedemset spółek 
prawa handlowego i te wskaź-
niki wciąż rosną, uregulowane 
sprawy z miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzen-
nego pozwalają z kolei realnie 
myśleć o kolejnych inwestycjach 
– mówi Witold Konieczny, na-
czelnik Biura Promocji i Kultury 

Miasta Pruszkowa. – Cieszymy 
się, że miasto jest atrakcyjne in-
westycyjnie, jednoczenie muszę 
zaznaczyć, że osiedlające się 

u nas fi rmy tworzą rynek pracy 
zarówno dla naszych mieszkań-
ców, jak i sąsiadów i podobnie 
działa to w innych miastach: 

nasi mieszkańcy coraz czę-
ściej pracują też poza Prusz-
kowem. System działa w obie 
strony – dodaje.  (AF)
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KSIĄŻĘNICE
Prawdopodobnie jeszcze w tym roku 
zostanie wykonany kolejny odcinek 
ciągu pieszo-rowerowego w Ksią-
żenicach, łączący Grodzisk z Sie-
strzenią. Chodzi o kilkusetmetrowy 
fragment przy ul. Mazowieckiej 
w Książenicach od ul. Polnych Kwia-
tów w kierunku Grodziska, a także 

fragment ciągu pieszego w Opypach. 
Tym razem drogowcy będą mieli do 
wykonania oprócz samego chodnika 
z kostki brukowej, także dwie zatoki 
autobusowe, dwa włączenia w dro-
gi boczne z asfaltu, zjazdy do posesji 
z kostki. Chodnik będzie miał sze-
rokość (w zależności od miejsca) od 

Zabiorą się za kolejny odcinek 
ciągu pieszo-rowerowego

1,5 do 2,8 metra. Firma, która wygra 
przetarg dostanie trzy miesiące na 
realizację zadania. Budowa całego 
ciągu trwa od lat. Gotowe są m.in. 
odcinki biegnące wzdłuż drogi do 
trasy katowickiej w samym Grodzi-
sku, w Kadach, częściowao w Książe-
nicach i Opypach. (DP)

Piątek, 13 Czerwca 2014

REKLAMA

Odnowa zawita do Czubina
BRWINÓW
Czubin ma plan odnowy. 
Ujęto w nim m.in. 
rozbudowę szlaków 
komunikacyjnych, 
opracowanie 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego, 
rewitalizację 
miejsc pamięci.

Blisko 40-stronicowy Plan Od-
nowy Miejscowości Czubin na 
lata 2014–2022  opracowany 
przez brwinowski samorząd 
systematyzuje najważniejsze 
działania na rzecz rozwoju miej-
scowości. Wdrożenie planu ma 
się przyczynić m.in. do pobu-
dzenia aktywności środowis-
ka lokalnego.

Plan obejmuje dziesięć in-
westycji, a są nimi: uchwalenie 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego, bu-
dowa ciągu pieszo-rowerowego 
z Czubina do Rokitna wzdłuż 
drogi wojewódzkiej nr 720, bu-
dowa odcinka ciągu pieszo-ro-
werowego w Czubinie wzdłuż 
drogi wojewódzkiej nr 720 wraz 
z kładką pieszo-rowerową na 

rzece Rokitnica Stara, budowa 
ścieżki rowerowej z Czubina do 
Biskupic, budowa 200-metro-
wego odcinka chodnika w pasie 
drogi powiatowej, moderniza-
cja mostu drogowego na Rokit-
nicy, oznakowanie turystyczne 
ścieżek rowerowych, dobudowa 
oświetlenia ulicznego. W pla-
nie ujęto również remont po-
mnika poświęconego pamięci 
poległym obrońcom Ojczyzny 
w latach 1914–1920 oraz na-
prawę budynków socjalnych
na terenie Czubina.

– Plan był potrzebny także 
w kontekście starań o unijne 
dofinansowania na poszcze-
gólne inwestycje. Taki doku-
ment zdecydowanie zwiększa 
szanse na pozyskanie środ-
ków z zewnątrz – wyjaśnia Ar-
kadiusz Kosiński, burmistrz 
Brwinowa. Wymienione wy-
żej inwestycje mają kosztować 
prawie 5 mln zł.  (AF)

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

PRUSZKÓW
Prokuratura Rejonowa 
Warszawa Żoliborz 
wszczęła śledztwo 
w sprawie przekroczenia 
uprawnień przez 
policjantów 
z pruszkowskiej 
komendy. To dalszy 
ciąg historii, którą 
opisaliśmy przed 
miesiącem.

P rzypomnijmy. Rafał F. po 
blisko dwuletniej batalii 
został uniewinniony z za-

rzutów grożenia i znieważania po-
licjantów. Mieszkaniec Pruszkowa 
podczas spotkania towarzyskie-
go niezbyt pochlebnie wyraził się 
na temat pracy jednego z dziel-
nicowych. Informacja ta dotarła 
do funkcjonariusza, który w opi-
nii Rafała F. poprzez częste kon-
trole drogowe postanowił wziąć 
odwet. Mężczyzna zdecydował 
się złożyć skargę w Komendzie 

Prokuratura wszczęła śledztwo
Ciąg dalszy sprawy mieszkaniec Pruszkowa kontra policjanci komendy powiatowej

Powiatowej Policji. Udał się na 
spotkanie z przełożonym dziel-
nicowego, a rozmowę potajemnie 
nagrał. Kilka dni później otrzymał 
wezwanie z sądu. Za znieważanie 
i grożenie funkcjonariuszom ja-
kiego miał się dopuścić w trakcie 
owego spotkania, został skaza-
ny na karę grzywny. Rafał F. po-
stanowił się odwołać od wyroku 
i po kilku miesiącach został unie-
winniony. Kluczowym dowodem 
miało być nagranie rozmowy 
z przełożonym dzielnicowego.  

W maju Rafał F. złożył w prusz-
kowskiej prokuraturze wniosek 

o wszczęcie dochodzenia w spra-
wie przekroczenia uprawnień 
i składania fałszywych zeznań 
przez policjantów. Sprawa zo-
stała przekazana do Prokuratu-
ry Rejonowej Warszawa Żoliborz. 
– To standardowa sytuacja. Proku-
ratura nie może prowadzić spraw 
przeciwko policjantom ze swojej 
komendy – mówi Przemysław No-
wak, rzecznik Prokuratury Okrę-
gowej w Warszawie. I potwierdza, 
że Prokuratura Rejonowa War-
szawa Żoliborz wszczęła śledztwo 
w sprawie przekroczenia upraw-
nień przez dwóch policjantów 
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Ciąg dalszy sprawy mieszkaniec Pruszkowa kontra policjanci komendy powiatowej
z pruszkowskiej komendy. Cho-
dzi nie tylko o tworzenie fał-
szywych dowodów, ale również 
składanie fałszywych zeznań. – 
Sprawa jest jeszcze na wczesnym 
etapie. Prokurator zwrócił się do 
sądu o przekazanie akt sprawy, 
w której mieszkaniec Pruszko-
wa został uniewinniony. Po zapo-
znaniu się z materiałem podejmie 
decyzję co dalej – informuje 
rzecznik prokuratury. 

W pruszkowskiej komendzie 
nie komentują sprawy. A już 
na pewno decyzji prokuratury 
odnośnie wszczęcia śledztwa. 
Obaj funkcjonariusze nie ponie-
śli również konsekwencji służ-
bowych, bo jak nas nieofi cjalnie 
poinformowano, za wcześnie 
jeszcze na takie kroki.

Rafał F. natomiast, niezależnie 
od wyników śledztwa, nie kryje 
zadowolenia z faktu, iż proku-
ratura zainteresowała się spra-
wą. – Nie robię tego dla zemsty. 
Funkcjonariusze muszą mieć 
świadomość, że w każdej chwi-
li mogą zostać pociągnięci do 
odpowiedzialności – mówi. 
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GRODZISK MAZOWIECKI 
Grodziskim policjantom udało się 
zlokalizować miejsce, w którym pro-
wadzono hodowlę konopi indyjskich. 
Policjanci pojechali do Milanówka 
sprawdzić podejrzaną posesję. Za-
stali 50-letniego mężczyznę, który 
„pielęgnował” konopie. Mundurowi 
przeszukali cały budynek. Natrafi li 

na plantację składająca się z bli-
sko 1000 krzaków konopi indyjskich 
w różnej fazie wzrostu. W innej czę-
ści posesji znaleziono torbę z 350 
gramami marihuany oraz produkty 
wspomagające wzrost roślin. W su-
mie zarekwirowano ponad 41 kg 
masy roślinnej. 50-latek, obywatel 

Policjanci zlikwidowali 
plantację konopii

Wietnamu, usłyszał zarzuty wytwa-
rzania i posiadania znacznej ilości 
środków odurzających oraz posia-
dania przyrządów do ich wytwarza-
nia. Sąd zdecydował o aresztowaniu 
mężczyzny na trzy miesiące. Po-
licjanci nadal prowadzą działania 
w „plantacyjnej” sprawie. (AS)

Piątek, 13 Czerwca 2014

Nie ma mocnych na klepisko
PRUSZKÓW
Mieszkańcy bloków 
przy ul. Działkowej 
mają kłopot z dzikim 
parkingiem pod oknami 
ich domostw. Okazuje się, 
że rozwiązanie sprawy 
to jest dopiero… problem.

– Dlaczego mieszkańcy wycho-
dząc na balkon muszą mieć widok 
na rząd samochodów? – zastana-
wia się pani Marta, mieszkanka 
ul. Działkowej. W nadesłanym 
do nas e-mailu pisze, że zarów-
no ona jaki i sąsiedzi są bezradni 
w walce z kierowcami parkujący-
mi auta tuż pod oknami bloków. 
– Powstał dziki parking – informuje 
dodając, iż nieraz na miejsce wzy-
wana była straż miejska. Efekt? 
– Przecież to jest klepisko – mie-
li usłyszeć mieszkańcy. – Tak jest, bo 
powstało wskutek prowadzonych 

robót wodociągowych oraz niepra-
widłowego parkowania pojazdów. 
Co tam było wcześniej? Piękny 
trawnik! – twierdzi czytelniczka. 
Ostatnio wspomniane klepisko za-
częło się „powiększać”. – Jest tam 
ścieżka dla ludzi i często mieszkań-
cy przechadzają się tam z psami. 
Oczywiście nie ma jak przejść, 
bo stoi auto – dodaje pani Marta.

w słuchawce. Sprawą postanowili-
śmy więc zainteresować Andrzeja 
Kurzelę, wiceprezydenta Prusz-
kowa. I przynajmniej to nam się 
udało, bowiem o problemie przy 
blokach na ul. Działkowej do tej 
pory nie słyszał. – W takich przy-
padkach powinna interweniować 
straż miejska. Poproszę więc straż-
ników o przygotowanie dokumen-
tacji w tej sprawie – powiedział. 

Co na to miejscy strażnicy? – 
Klepisko nie jest terenem zielo-
nym, więc parkowanie tam nie 
podlega pod wykroczenie – mówi 
Włodzimierz Majchrzak, komen-
dant pruszkowskiej straży. Tym sa-
mym sprawa zatoczyła koło. Choć… 
– Istotne jest co na tym terenie zo-
stało zaplanowane. Czy parking, 
czy zieleń. Bo jeśli teren zielony, 
to najłatwiej byłoby posiać trawę 
i odpowiednio oznakować teren 
– uważa komendant.  (MAP)

Wkrótce oddadzą kolejny parking
RASZYN
Trwa budowa parkingu 
przy ul. Miklaszewskiego 
w Dawidach Bankowych.

Sprawa powstania parkingu cią-
gnie się od ubiegłego roku. Wów-
czas to gmina wykonała część 
prac, jednak dopiero teraz bu-
downiczy na dobre wkroczyli 
do akcji. Inwestycja uzależnio-
na była od porozumienia, ja-
kie raszyński magistrat musiał 

zawrzeć z Kurią Warszawską. 
Parking powstaje bowiem na 
terenie należącym do kościoła, 
który zdecydował się udostępnić 
grunty na cele publiczne.

– Zakończenie inwestycji 
planujemy na koniec czerw-
ca, natomiast parking oddany 
zostanie do użytku w lipcu – in-
formuje Andrzej Zaręba, wójt 
Raszyna. Parking realizowa-
ny jest ze środków pochodzą-
cych z funduszu sołeckiego, jak 

też z budżetu gminy. – Łącz-
nie inwestycja pochłonie bli-
sko 380 tys. zł – twierdzi wójt. 
Nie ukrywa, że gmina ma plany 
dotyczące rejonu przy Mikla-
szewskiego. – Zgodnie z pla-
nem zagospodarowania ma 
tam powstać część usługo-
wo-handlowa – mówi Zaręba. 
Dla włodarzy gminy budowa 
parkingu, to niejako początek 
tworzenia w Dawidach Banko-
wych „minicentrum”.  (MAP)

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

GRODZISK MAZOWIECKI
Na przełomie września 
i października w Grodzisku 
powinno się rozpocząć 
wydawanie Karty 
Mieszkańca. – Chcemy, 
aby służyła nie tylko 
do pokazywania, ale 
również do płacenia 
– mówi burmistrz 
Grzegorz Benedykciński.

T emat karty, o wprowa-
dzeniu której mówi się 
od miesięcy, poruszono 

na niedawnej sesji rady miasta. 
Z inicjatywą jej wprowadzenia wy-
szli radni Ziemi Grodziskiej, Plat-
formy Obywatelskiej oraz Nowej 
Prawicy. W opinii rajców Karta 
Mieszkańca stanowiłaby dosko-
nałą zachętę do meldowania się na 
terenie gminy. Zresztą posiadacza-
mi plastikowego dokumentu by-
łyby właśnie osoby posiadające 
meldunek w Grodzisku.

Karta nie tylko do pokazywania
Jakie więc profi ty niosłaby ze 

sobą karta? Przede wszystkim 
zniżki w instytucjach i obiektach 
należących do gminy. Mowa tu 
głównie o basenie czy Centrum 
Kultury, które kusi bogatą ofertą. 
Oczywiście do projektu mogliby 
dołączyć lokalni przedsiębiorcy 
pod warunkiem, że i oni przygo-
towaliby odpowiednie zniżki dla 
mieszkańców. To nie wszystko. 

ma zastąpić wszystkie karty wy-
dawane przez gminę. Dzięki niej 
można będzie kupować bilet na 
PKS, korzystać z basenu lub bi-
blioteki – wyjaśniał podczas 
sesji radny Jan Morwiński.

Entuzjastycznie o inicjatywie 
radnych wyraża się burmistrz Gro-
dziska. – Przestaliśmy dyskuto-
wać, przeszliśmy już do działania 
– twierdzi Grzegorz Benedykciń-
ski. Uważa, że karta faktycznie 

Posiadacz Karty Mieszkańca miałby zniżki m.in. w obiektach należących do gminy

powinna zwiększyć liczbę osób 
meldujących się w Grodzisku. 
Powinna być również bardziej 
funkcjonalna. – Ma służyć nie 
tylko do pokazywania, ale i do… 
płacenia – wyjaśnia burmistrz. 
Według planów, posiadacze kar-
ty mieliby ją uzupełniać określoną 
kwotą pieniędzy, a później, już ze 
zniżkami, płacić w danych punk-
tach. – Jesteśmy w stanie stwo-
rzyć taki system. Zresztą mamy 

doświadczenie, czego dowodem 
jest Karta Dużej Rodziny – doda-
je Benedykciński. 

Burmistrz chciałby, aby karta 
zawierała również zniżki na prze-
jazdy WKD. – Będziemy rozma-
wiali w tej sprawie – informuje 
i podkreśla, że jeśli wszystko pój-
dzie zgodnie z planem, to pierw-
sze Karty Mieszkańca powinny 
być wydawane na przełomie wrze-
śnia i października.  

Ul. Kwitnąca
będzie kwitnąca?
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PRUSZKÓW
Jeszcze tym 
roku mieszkańcy 
ul. Kwitnącej skorzystają 
z kompleksowo 
odnowionej drogi.

Kwitnąca znajduje się w prusz-
kowskiej dzielnicy Bąki. Ma 
nawierzchnię gruntową pełną 
wybojów i dziur, a po deszczach 
błota. Nie ma też chodników.

Urzędnicy ogłosili prze-
targ, w którym wyłonią wy-
konawcę robót na Kwitnącej. 
Ulica zyska nawierzchnię z sza-
rej kostki betonowej, chodni-
ki ułożone zostaną z kostki 
czerwonej. W obrębie chodni-
ka wydzielona będzie ścieżka 
rowerowa. Powstanie kanali-
zacja deszczowa, która odpro-
wadzi z jezdni wody opadowe 
i tym samym rozwiąże problem 
rozległych kałuż. Termin fi na-
łu inwestycji wyznaczono na
15 października.   (AF)

– Karta ma służyć nie 
tylko do pokazywania, 
ale i do płacenia 
– twierdzi burmistrz 
Benedykciński 

Radnym zależy też na tym, aby 
grodziszczanie legitymujący się 
Kartą Mieszkańca mogli korzy-
stać z tańszych biletów. Mowa 
nawet o pięćdziesięcioprocento-
wej uldze na komunikację miejską. 
– Docelowo Karta Mieszkańca 

Okazuje się, że w sprawie nie 
może pomóc wspólnota, któ-
ra zarządza tamtejszymi bloka-
mi. – Opisany teren nie jest nasz. 
Należy do miasta – usłyszeliśmy 

Parkowanie na 
klepisku nie podlega 
pod wykroczenie
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Ze składu WKD do autobusu
REGION
WKD opublikowała 
rozkład jazdy, który 
będzie obowiązywał 
podczas wakacyjnego 
remontu torowiska. Jak 
już wcześniej pisaliśmy, 
nowa organizacja 
ruchu wejdzie w życie 
28 czerwca.

Przypomnijmy więc, że ruch po-
ciągów pomiędzy przystankiem 
Warszawa Śródmieście WKD 
a stacją Komorów będzie się 
odbywał wyłącznie po torze nr 
2, czyli tym w kierunku stolicy. 
Ruch zostanie podzielony na 
dwa odcinki: Warszawa Śród-
mieście WKD – Opacz i Opacz 
– Komorów. W Opaczy będzie 
zorganizowany punkt prze-
siadkowy między pociągami 
(zostaną skorelowane – czas 
na przesiadkę wyniesie ok. 7-8 
minut). Składy do Warszawy, jak 
i z powrotem pojadą przez cały 
dzień co 45 minut. 

– Gdyby tego przystanku 
przesiadkowego nie było, to 
wówczas częstotliwość byłaby 
jeszcze mniejsza, bo niecałe 60 
minut, ponieważ pociąg w jedną 
stronę jechałby ponad 25 minut. 
Oczywiście można by w ślad za 
nim puścić inny skład, ale wte-
dy ograniczyłoby to przepusto-
wość w przeciwnym kierunku 
– mówił nam Krzysztof Kule-
sza, rzecznik prasowy WKD. 
Do przystanku Opacz dojadą 
wszystkie składy, które będą 
rozpoczynały bieg w Grodzisku 

Mazowieckim, a pociągi z Mi-
lanówka (również co 45 mi-
nut) będą dojeżdżać jedynie 
do Komorowa. Tam pasaże-
rowie przesiądą się do zastęp-
czej komunikacji autobusowej.

Pojazdy komunikacji za-
stępczej zostaną skorelowane 
z kursami pociągów Warszaw-
skiej Kolei Dojazdowej i będą 

w Regułach, Michałowicach, 
Opaczy i w rejonie przystanku 
Al. Jerozolimskie WKD.

Pierwszy autobus w kierun-
ku Warszawy wyruszy z Ko-
morowa o godz. 5.53, ostatni 
– o 21.39. Natomiast w stro-
nę Komorowa odpowiednio 
o godz. 5.46 i 21.31.

Z komunikacji zastępczej bę-
dzie można korzystać na pod-
stawie ważnego biletu WKD 
(jednorazowego lub okresowe-
go). Niestety, nie będzie możliwo-
ści ich skasowania w autobusach, 
dlatego pasażerowie rozpoczy-
nający podróż w autobusowej 
komunikacji zastępczej zobo-
wiązani będą „skasować” od-
ręcznie bilet jednorazowy 
w miejscu przeznaczonym na 
odcisk datownika, wpisując da-
tę, godzinę i minuty rozpoczęcia 
przejazdu. Autobusy komunika-
cji zastępczej będą kursowały 
tylko w dni powszednie.  (DP)
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kursowały na odcinku Komorów 
WKD – Warszawa Zachodnia 
co 45 minut. Po drodze zatrzy-
mają się w Pruszkowie w pobli-
żu przystanku WKD, a także 

Z komunikacji 
zastępczej będzie 
można korzystać na 
podstawie ważnego 
biletu WKD
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RASZYN 

Nowe władze klubu chcą rozwinąć jego działalność
Klub Sportowy w Raszynie ma nowe władze. Na fotelu prezesa zasiadł Jacek Wyszomirski, który ma za zadanie jeszcze bardziej rozwi-
nąć działalność klubu. – Klub ma przyciągnąć jak najwięcej młodzieży – twierdzi nowy prezes. Władzom KS Raszyn marzy się ponadto 
rozbudowa zaplecza oraz zmiana siedziby. – Obecna siedziba jest... jaka jest – mówi z uśmiechem prezes Wyszomirski. Są plany, aby KS 
Raszyn mieścił się w pomieszczeniach w planowanej hali sportowej. (MAP)

Bogoria mistrzem Polski!
TENIS STOŁOWY
Dartom Bogoria po 
zwycięstwie z Olimpią-Unią 
Grudziądz 3:1 odzyskała 
tytuł drużynowego 
mistrza Polski. Grodzisk 
ponownie stolicą krajowego 
tenisa stołowego.

W fi nałowej rywalizacji do dwóch 
wygranych drużyna z Grodziska 
zwyciężyła 2:0 (3:1 i 3:1). Punkty 
dla Dartomu Bogorii w play-o�  
zdobyli Oh Sang Eun i Daniel Gó-
rak. W drugim spotkaniu, przy peł-
nych „czerwonych” trybunach, 
Koreańczyk sięgnął po trzeci kom-
plet z rzędu, wygrywając z Patry-
kiem Chojnowskim 3:1 i gromiąc 
Tomislava Kolarka 3:0. Ekspre-
sowe zwycięstwo nad Chorwa-
tem zanotował też Daniel Górak.

– Wygraliśmy rundę zasad-
niczą, wygraliśmy play-o� 'y i to 
bez porażki. Mam wrażenie, że 
sięgamy po coś, co już jest nasze. 
Byliśmy zdecydowanie najsilniej-
szą drużyną w tym sezonie i nie 
wyobrażałem sobie innego sce-
nariusza, jak nasze zwycięstwo. 
Pochwały dla całego zespołu 
– powiedział Tomasz Redzimski, 
trener mistrzów Polski.

Honorowy punkt dla gości 
wywalczył wychowanek trenera 
Dariusza Budzicha i Bogorii Pa-
tryk Zatówka, który pokonał 
Pawła Fertikowskiego 3:2.

To piąte tenisowe mistrzo-
stwo kraju Dartomu Bogorii (po-
przednie klub zdobył w latach 
2008, 2009, 2010 i 2012).

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

PIŁKA NOŻNA
Do ostatniej kolejki 
futboliści Znicza Pruszków 
walczyli o zachowanie 
drugoligowego bytu. 
W klubie jednak oddechu 
nie mają, bowiem 
działacze już rozpoczęli 
poszukiwania trenera 
oraz napastnika.

Na finiszu zakończonych 
niespełna przed tygo-
dniem rozgrywek II ligi 

piłkarze Znicza zajęli szóste miej-
sce. Do ostatniego meczu kibice 
drżeli jednak o los zespołu, któ-
ry aby uniknąć degradacji musiał 
pokonać Wisłę Puławy. Prusz-
kowianie odprawili z kwitkiem 
„Dumę Powiśla” a bohaterami 
meczu zostali Andrzej Niewulis 
i Adrian Paluchowski. Pierwszy 
wypracował dwa rzuty karne, Pa-
luchowski natomiast był ich cel-
nym egzekutorem, dzięki czemu 
zapewnił drużynie utrzymanie, 
a sobie koronę króla strzelców.

 – To był ciężki i wyrównany 
sezon. Nie mieliśmy chwili od-
dechu – przyznaje Robert Ko-
chański, szkoleniowiec Znicza 
Pruszków. Jeszcze szkolenio-
wiec, bowiem jego umowa z klu-
bem wygasa z końcem czerwca. 
A póki co nikt z działaczy nie 
proponował jej przedłużenia. – 
Nie było żadnych rozmów. Żad-
nych propozycji. Czy chciałbym 

dalej prowadzić Znicz? Proszę 
o następne pytanie… – mówi 
uśmiechając się.

 Nie jest jednak tajemnicą, że 
klub prowadzi już rozmowy z tre-
nerami, którzy mogliby przejąć 
schedę po Kochańskim. Pomni 
jednak doświadczeń, kiedy to 
w ostatniej chwili inne kluby 
zabrały im sprzed nosa zarówno 

zespół przekonamy się za kilka 
dni – informuje Marek Śliwiń-
ski, prezes Znicza. Dementuje 
tym samym pogłoski o tym, że na 
ławkę trenerską miałby powró-
cić Piotr Świerczewski. – To czy-
sta plotka. Piotrek podobnie jak 
Maciej Szczęsny czasami nam 
pomagają, ale o stałej umowie
nie ma mowy – dodaje prezes. 

Marek Śliwiński przyznaje 
ponadto, że wobec zakończone-
go sezonu apetyty w klubie były 
większe. Z walką o awans włącz-
nie. – Jednak stało się, jak się 
stało. Najważniejsze, że pozo-
staliśmy w układzie gier szczebla 
centralnego – dodaje prezes. 

Jednak „żółto-czerwoni” muszą 
poszukiwać nie tylko szkoleniow-
ca, ale również napastnika. Niemal 
przesądzone jest odejście Adriana 
Paluchowskiego, który otrzymał 
już propozycję gry z klubów I li-
gi. – Wiele wyjaśni się wraz z koń-

Dartom Bogoria Grodzisk Ma-
zowiecki – Olimpia-Unia Gru-
dziądz 3:1. Wyniki: Oh Sang Eun 
– Patryk Chojnowski 3:1 (12-10, 
9-11, 11-8, 11-5); Daniel Górak 
– Tomislav Kolarek 3:0 (11-5, 
11-4, 11-5); Paweł Fertikowski – 
Patryk Zatówka 2:3 (11-7, 8-11, 
11-6, 8-11, 8-11); Oh Sang Eun 
– Tomislav Kolarek 3:0 (11-4, 
11-3, 11-4).  (Dawid Szajna)

– Byliśmy 
zdecydowanie 
najsilniejszą drużyną 
– mówi trener 
Tomasz Redzimski
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Znicz: liga utrzymana, pierwsze rozstania
cem tygodnia. Chciałbym jednak 
spróbować gry wyżej – przyzna-
je król strzelców, dając jedno-
cześnie do zrozumienia, iż nie 
zamierza zostawać w Pruszkowie 
na najbliższy sezon. A jak ocenia 
ostatnie miesiące? 

– Łatwo nie było. Reorganizacja 
rozgrywek sprawiła, że walka to-
czyła się non stop. Niepotrzebna 
była tylko nerwówka w końców-
ce rozgrywek. Osobiście cieszę się 
z tytułu króla strzelców. Oczywi-
ście mogłem pokusić się o więcej 

goli, ale gdybym strzelał regular-
nie po 30 bramek, to nie grałbym 
już w Zniczu, tylko z Robertem Le-
wandowskim ścigałbym się o kon-
trakt w Bayernie Monachium 
– puentuje wyraźnie zadowo-
lony Adrian Paluchowski.  

REKLAMA

Roberta Podolińskiego, jak i Lesz-
ka Ojrzyńskiego, nikt przy ulicy 
Bohaterów Warszawy nie podaje 
już nazwisk. – Jesteśmy klubem, 
który ciągle jest na „podsłuchu”. 
O tym, kto poprowadzi pierwszy 

Działacze klubu 
już rozpoczęli 
poszukiwania trenera 
oraz napastnika
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Metoda filipińskiego uzdrawiania to mistyczna metoda leczenia pochodząca  
z Dalekiego Wschodu, jej skuteczność jest ogromna co otwierdzają liczni pacjenci 
Pana Clavera PE, jednego z najlepszych uzdrowicieli filipińskich na świecie. 
Pochodzi on ze sławnej rodziny filipińskich healerów. Uzdrowiciel poprzez intensyw-
ną koncentrację wytwarza dużą energię wokół swych rąk, która pomaga przy lecze-
niu: chorób nowotworowych, epilepsji, deformacji kręgosłupa, miażdżycy, pa-
raliżach, kamieniach nerkowych i żółciowych, chorobach prostaty, leukemii, 
wrzodach żołądka i dwunastnicy, guzach i cystach, wadach serca, chorobach 
oczu, nerwicach oraz chorobach kobiecych i innych schorzeniach.
Przykładem skuteczności uzdrawiania jest:
Pan Wiktor z Katowic, któremu po 2 wizytach zeszły kamienie z woreczka żółcio-
wego, a guz tarczycy wchłonął się, co potwierdza badanie USG. 
Panią Janinę z Krakowa do niedawna martwiły dolegliwości: torbiel w piersi oraz mięśniaki na narządach rod-
nych. Po 3 wizytach torbiel wchłonęła się, a mięśniaki zanikły. Pan Andrzej z Gdańska dziękuje za wyleczenie 
prostaty, która dokuczała mu od kilku miesięcy. 
Pani Danuta z Wrocławia – po jednej wizycie u uzdrowiciela ustąpiły mi bóle kręgosłupa oraz poprawił mi się 
wzrok na skutek ustabilizowania poziomu cukru. Dziękuję za pomoc!!!
Dopóki pacjent wierzy w istnienie sił ponadludzkich jest otwarty na działanie uzdrowicieli, może za-
wsze osiągnąć pomoc.
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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

 ► 502 036 239 zatrudnię fryzjerkę 

 ► Adecco 364 zatrudni OPERATORÓW 
MASZYN w Grodzisku i Pruszkowie 
22 738 88 21 

 ► ELEKTRYKA SAMOCHODOWEGO 
zatrudni producent autobusów – praca 
w Nadarzynie. Prosimy o kontakt 
na adres:  mercus.bus@mail.ru 

 ► FRYZJERKĘ/RA, STAŻYSTKĘ, 
607 052 845 

 ► Kelnera z doświadczeniem 503 164 828 

 ► Konsalnet poszukuje Pracowników 
Ochrony obiekty handlowe, magazyny 
Warszawa, Nadarzyn i okolice. 22/5605415 
lub 22/5605417 

Kosmetyczkę do prowadzenia 
gabinetu Pruszków 609-555-830 

 ► Kwalifi kowanych Pracowników Ochrony 
z pozwoleniem na broń Warszawa. 
22/5605140 

 ► Do sprzątania domu Panią wiek do 45 lat. 
Pruszków Gąsin 787114146 

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

 ► SPAWACZA zatrudni producent 
autobusów – praca w Nadarzynie. Prosimy 
o kontakt na adres: mercus.bus@mail.ru 

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 

 ► TAPICERA SAMOCHODOWEGO 
zatrudni producent autobusów – praca 
w Nadarzynie. Prosimy o kontakt 
na adres:  mercus.bus@mail.ru 

 ► Zatrudnię kierowcę z doświadczeniem 
kat.B,C z okolic Błonia, Tel.728 365 821

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

 ► Zatrudnię Panią do prac biurowych, 
komputer, język angielski, 604 509 202 

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

Zatrudnimy sympatyczną, pracowitą 
i uczciwą osobę do pracy w weekendy 
w kawiarni GAGA KAFE! Wymagania: 
- doświadczenie w pracy w gastronomii, 
- książeczka do celów sanitarno-
-epidemiologicznych, - wysoka kultura 
osobista. CV + zdjęcie prosimy przesyłać 
na adres kontakt@gagakafe.pl

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 

Mieszkania w Milanówku 80-117 m2, 
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 

 ► Sprzedam działkę budowlaną 517m2 
ul. Murarska. tel 507845166 

 ► 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 

 ► Lokal użytkowy, 100 mkw + plac, 
Pruszków Żbików, 509 133 291

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

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

 ► Warsztat samochodowy/inna działalność, 
Pruszków, 600 294 111  

 ► 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

Działający salon Top Secret przy 
Prusa 35, Pruszków. 602 310 100 

 ► 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

 ► Absolutnie za gotówkę antyki, 
starocie kupię. 669-779-959 

 ► Antyki kupię, starocie wszelkiego 
rodzaju, 501 702 604 

 ► Kupię medale odznaki odznaczenia, 
501 591 903 

Oddam

 ► Oddam ziemię, Granica, 723 193 398 

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż 
serwis 603 375 875 

Brukarstwo solidnie, 696 437 501

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

 ► Dachy papą, 725 229 079 

 ► Dla fi rmy do 10 000 zł! Szybka 
pożyczka, wygodna spłata. 
Provident Polska S.A. 600 400 288 
(taryfa wg opłat operatora) 

 ► Domofony, videodomofony, 603 375 875 

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

 ► Elektryk domowy + awarie, 664 634 750 

 ► Glazura, łazienka, remonty, hydraulika, 
506 622139 

Kompleksowe usługi hydrauliczne, 
601 818 310 

 ► Malowanie od 7 zł/mkw, 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 

Studnie, 694 869 194 
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AGENCJA W PRUSZKOWIE  
UL. KRASZEWSKIEGO 5

(50 METRÓW OD STACJI WKD PRUSZKÓW)

SZYBKO I KOMFORTOWO DOKONASZ:
Wpłat na konto, Realizacji przelewów, Wypłat (przy użyciu karty), 

Zmian na koncie

OPŁACISZ RACHUNKI:  
m.in. czynsz w Sp-ni Pruszkowskiej – 0 PLN, 

Gaz, prąd, telefon itp. – 2,50 PLN

ZAŁOŻYSZ: KONTO, LOKATĘ

UZYSKASZ: POŻYCZKĘ, KARTĘ KREDYTOWĄ 
ZŁOŻYSZ WNIOSEK O KREDYT HIPOTECZNY

Czynne: Poniedziałek – Piątek 10:00 – 18:00, 
Sobota 10:00 – 13:00 

PKO BANK POLSKI

ZAKŁAD USŁUG WIELOBRANŻOWYCH 
05-805 OTRĘBUSY UL. WIEJSKA 13
FIRMA OGRODNICZA OD 24 LAT NA RYNKU
ZATRUDNI:

PRACOWNIKÓW DO PRAC OGRODNICZYCH  
I PORZĄDKOWYCH ( 5 STANOWISK)

ATRAKCYJNE WARUNKI FINANSOWE
KONTAKT: 501 108 626; 509 505 441

 ► 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 

 ► Usługi księgowe, wyprowadzanie 
zaległości, księgi handlowe i KPiR, 
ryczałt, zakładanie działalności; 
agnes3-65@wp.pl 500 663 782, 
530 448 997  

 ► Uslugi remontowe elektryka, scianki gk, 
sufi ty podwieszane i amstrong, 
gipsy malowania, terakota glazura, 
mieszkania domy biura sklepy 
profesionalnie i pod klucz tel.537 513 297 

Videofi lmowanie 600 229 599 

 ► 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 

PODZIĘKOWANIE
Uczniowie kl. 1B wraz z wychowawcą Panią Alicją Bogusławską ze 
Szkoły Podstawowej Nr 9 im. M. Skłodowskiej-Curie przy ul. Mostowej 
6 w Pruszkowie składają serdeczne podziękowania za bezinteresowne 
wsparcie festynu szkolnego, który odbył się 7 czerwca 2014r. dla:
• Aladyn – Sala zabaw dla dzieci, Wojciech Kossut
 Ul. Mostowa 11, 05-800 Pruszków
• Dorcia – pazurki Dorotex, Dorota Teoludzka
 Ul. Kościuszki 8 lok. 12, 05-800 Pruszków
• Pol-Mot Auto S.A.
 Oddział: Fiat Serwis Żoliborz
 Ul. Felińskiego 2, 01-513 Warszawa
• Ursus S.A.
 Ul. Frezerów 7, 20-209 Lublin
• ZAP Sznajder Batterien S.A.
 Ul. Warszawska 47, 05-820 Piastów
• Przedsiębiorstwo “WP” Bożena Pniewska
 Ul. Ołówkowa 9, 05-800 Pruszków
• Bank Spółdzielczy w Raszynie
 Al. Krakowska 72, 05-090 Raszyn
• Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o.
 Ul. Kopernika 36/40, lok. 110, 00-924 Warszawa
• Sklep Freshmarket
 PAK-POL Paulina Jędra
 Ul. Łączniczek AK 10, 05-800 Pruszków

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



15GAZETA WPRWPR24.pl Reklama

MIEJSCE 
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

22 758 77 88

Piątek, 13 Czerwca 2014

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

22 753 79 90      690 244 774
www.alsprint.pl

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

JA
ZD

Kupię każdą nieruchomość 
na terenie i w okolicach: 
Grodziska Mazowieckiego, 

Pruszkowa,  
Żyrardowa, Nadarzyna,  
Piaseczna, Warszawy.  

Oferuję 80% ceny rynkowej,  
płacę gotówką od ręki. 

Jeżeli jesteś zainteresowany 
tel. 536-566-701

Obwieszczenie 
starOsty PruszkOwskiegO 

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm.)  
zawiadamiam, że dnia 05.06.2014 r. została wydana decyzja  
nr 4/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej doty-
czącej  budowy ulicy Kwitnącej w Pruszkowie w zakresie: budowy 
nawierzchni jezdni, nawierzchni chodników, nawierzchni ścieżki 
rowerowej, nawierzchni zjazdów, dojść do furtek, ścieków przykra-
wężnikowych, skrzyżowań w miejscach istniejących i planowanych 
skrzyżowań zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego, odwodnienia, rozbudowy linii oświetlenia ulicz-
nego, budowy kanału technologicznego, usunięcia jednego drze-
wa (brzoza) na działkach nr ew.: 12/5, 12/11, 21/2, 21/9, 21/14, 
21/17, 21/20, 23/8, 24/3, 24/4, 25 (25/1, 25/2), 26/2, 26/7, 27/1, 
27/2, 28/2 (28/3, 28/4, 28/5), 30/2, 30/4, 64/21 (64/22, 64/23),  
103/2, 177/3, 202 – obręb 7.

[Oznaczenia: w nawiasach - numery działek po podziale, tłustym  
drukiem – numery działek przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji].

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z decyzją  
w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 8:00 – 18:00,  
wtorek ÷ piątek 8:00 – 16:00, w Wydziale Architektury  
Starostwa Powiatowego w Pruszkowie; ul. Drzymały 30,  
05-800 Pruszków, pokój nr 115 (I piętro), tel.: 22 738-14-32. 

Agencja Zatrudnienia DK Partner Sp. z o.o. 
(nr certyfikatu 7037) poszukuję dla swojego 

Klienta osób na stanowisko:
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO  

NISKIEGO SKŁADOWANIA
OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO  

Z WYSOKIM SKŁADEM
PRACOWNIK POMOCNICZY MAGAZYNU

PRACA DODATKOWA( DROBNE  
PRACE MAGAZYNOWE)

 
Miejsce pracy: Pruszków, Raszyn, Ożarów Mazowiecki 

Nr referencyjny: OP/W/SK

Oferujemy:
• stałość zatrudnienia
• umowę o pracę lub zlecenie w przypadku pracy  

dodatkowej

Wymagania:
• operator wózka widłowego z wysokim składem musi 

posiadać książeczkę sanepidowską i doświadczenie  
na w/w stanowisku

CV z nazwą stanowiska w tytule wiadomości proszę 
kierować na adres e-mail: i.kaminska@dkpartner.pl

Kontakt telefoniczny w godz. 8.00-16.00                                    
pod numerem: 601-430-453

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie podaje do publicznej wiadomości, że  

dnia 24.06.2014 r. o godz. 14.00 
pod adresem ul. Staszica 1 pokój 101, 05 – 800 Pruszków odbędzie się  

I SPRZEDAŻ LICYTACYJNA 
ruchomości zajętej w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym  

z majątku Pana Jacka Magnuskiego
Przedmiot licytacji:
1. Samochód ciężarowy FORD MONDEO 2.0TDCi 130 KM, rok produkcji 
2004, lakier: srebrny, przebieg 252 066 km, NR VIN: WF 0WXXGBBW4B13870
Wartość szacunkowa: 7 500 zł   
Cena wywołania brutto: 5 625 zł  
Zajętą ruchomość można oglądać w dniach od 23.06.2014r. do 24.06.2014 r. 
w godzinach 10.00 - 11.00 pod adresem ul. Pani Latter 1, 05 – 800 Pruszków. 
Warunkiem udziału w licytacji jest wniesienie do organu egzekucyjnego wadium 
w wysokości 1/10 wartości oszacowania (750 zł). Wadium należy wpłacić do 
organu egzekucyjnego na rachunek nr 20 1010 1010 0162 61 13 91 20 0000 
do dnia 23.06.2014 r. (w tytule przelewu oprócz danych przystępującego proszę 
podać hasło LICYTACJA) lub gotówką w pokoju 101 w dniu licytacji.   
Nabywca jest zobowiązany uiścić cenę wywołania niezwłocznie po udzieleniu 
mu przybicia. Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny.  

Jeżeli I licytacja nie dojdzie do skutku, to:
 II licytacja odbędzie się pod tym samym adresem 

w dniu 01.07.2014 r. o godz. 14.00. 

Cena wywołania II licytacji będzie wynosić ½ wartości szacunkowej. Naczelnik 
Urzędu Skarbowego w Pruszkowie zastrzega sobie prawo odstąpienia od licytacji 
bez podania przyczyn.

Informacje w sprawie licytacji można uzyskać pod nr tel. (22) 738 07 04,  
lub w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, Pruszków ul. Staszica 1 pok. 104. 

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
O V PRZETARGU USTNYM  

NIEOGRANICZONYM
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych  

położonych w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Jordanowickiej

Lp. Oznaczenie  
nieruchomości

Pow. 
nierucho-

mości 
w m2

Cena  
wywoławcza 

w zł.
Wadium  

w zł.
Postąpienie  
min. w zł.

Sposób 
zagospoda-

rowania

1. Dz. 7/139 372 65 500 6 600 655

zabudowa 
bliźniacza

2. Dz. 7/141 401 70 600 7 100 710

Nieruchomości posiadają regularny kształt, są niezagospodarowa-

ne i nieuzbrojone, porośnięte roślinnością łąkową, uregulowane w KW 

WA1G/00050955/2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego nieruchomości położone są na terenie oznaczonym jako 

D311-MN tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie 

bliźniaczym. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek 

od towarów i usług (VAT) w wys. 23%. Przetarg odbędzie się w dniu 
15.07.2014 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku 
Maz. przy  ul. Kościuszki 32a w Sali Konferencyjnej (I piętro).  Wadium 
należy wpłacić do kasy lub na konto Urzędu Miejskiego nr 88 1240 
6348 1111 0010 4058 8554 Bank Pekao S.A  ul. Grzybowska 53/57 
Warszawa do dnia 10.07.2014 r.  Ogłoszenie o przetargu podaje się do 

publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskie-

go w Grodzisku Maz. przy ul. T. Kościuszki 32a oraz opublikowanie na stro-

nie www.grodzisk.pl oraz www.bip.grodzisk.pl . 

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Go-

spodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz. przy  

ul. T. Kościuszki 32a, pok. 212, tel. (22) 463-46-31.
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