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SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Kierowcy 
z niecierpliwością 
czekają na przebudowę 
ulicy Przejazdowej 
w Pruszkowie. 
Kłopot w tym, że 
rzeczywiste prace 
ruszą dopiero 
w momencie zakończenia 
remontu drogi 
w Domaniewie.

P o przeniesieniu prze-
jazdu kolejowego na 
ul. Przejazdową, stała się 

ona częścią szlaku komunika-
cyjnego potocznie nazywanego 
„małą obwodnicą Pruszkowa”. 
Tymczasem droga jest w fatal-
nym stanie, podobnie jak znaj-
dujący się w jej ciągu most nad 
Utratą. Dziury, wyrwy, nierów-
ności sprawiają, że przejazd tę-
dy jest sporym wyzwaniem. Na 
dodatek stan drogi z dnia na 

dzień się pogarsza, a to za spra-
wą tirów. 

Przejazdowa to trasa miej-
ska, dlatego władze miasta od 
kilku lat przymierzały się do jej 
przebudowy. Kłopot w tym, że 
w przeprowadzeniu remontu 
„przeszkadzały” inne inwe-
stycje. Pierwotnie moderni-
zacja ul. Przejazdowej miała 
zostać wykonana w 2013 r. 
Miejscy włodarze postanowi-
li jednak przesunąć to przed-
sięwzięcie z powodu remontu 
i budowy mostu w ciągu ul. Bo-
lesława Prusa, które prowadził 
powiat pruszkowski. 

Naprawa ul. Przejazdowej 
ruszyła w tym roku, ale... – Ma-
my kłopoty związane z moder-
nizacją ul. Przejazdowej, a na 
tę inwestycje dostaliśmy środ-
ki z tzw. schetynówek. Pojawił się 
problem z uzgodnieniem tym-
czasowej organizacji ruchu, a do-
kładniej z objazdami – wyjaśnia 
Andrzej Kurzela, wiceprezydent 
Pruszkowa. –  Ruch chcemy skie-
rować drogami wojewódzkimi 

Przedłużające się prace w Domaniewie opóźniają start rzeczywistych robót na pruszkowskiej ulicy
Problem z remontem Przejazdowej

przez Domaniew i Moszna. 
Mazowiecki Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich nie chce jednak za-
twierdzić projektu – dodaje. 

– To nie tak, że nie chcemy za-
twierdzić tymczasowej organi-
zacji ruchu, na tę chwilę zwy-
czajnie nie możemy tego zrobić 

– twierdzi Monika Burdon, 
rzecznik prasowy MZDW.

 Mostek w ciągu ulicy Przejazdowej

Przedłużające się prace w Domaniewie opóźniają start rzeczywistych robót na pruszkowskiej ulicy

WiĘceJ  2
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www.radaway.pl

Projektujemy 
Łazienki!

Kozerki, ul. Wenus 1
tel. 601 520 080
www.argoag.pl

Naajwwwięęksszzyy ssalllonn www rreggioooniie::

z nami się układa

SALON ŁAZIENEK 

 900 m2 ekspozycji
 120 kompletnych aranżacji łazienek
 Szeroki wybór kabin, wanien i ceramiki
 Armatura łazienkowa i kuchenna
Chemia budowlana
Akcesoria łazienkowe

Reklama

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
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Stawiają 
na siłownie

NADARZYN
Po wakacjach na terenie 
gminy pojawią się 
siłownie plenerowe.

Gdzie? W Szamotach, Nada-
rzynie, Strzeniówce, Kostow-
cu, Woli Krakowiańskiej, Ruścu 
i Młochowie. W ramach odręb-
nego przetargu nadarzyński ma-
gistrat chce taki obiekt (razem 
z placem zabaw dla dzieci) po-
stawić również w Starej Wsi.

Jeszcze w kwietniu miesz-
kańcy w ankietach mieli 
wskazać, jakie urządzenia do 
ćwiczeń powinny się znaleźć 
na poszczególnych siłowniach 
plenerowych. Przykładowe 
przyrządy prezentowane były 
na Facebooku w profilu gminy 
Nadarzyn. Głosowanie trwa-
ło do 22 kwietnia. Opierając 
się na jego wynikach urzęd-
nicy przygotowali specyfika-
cje siłowni i ogłosili przetarg.

Zgodnie z nim na każdej 
z siedmiu siłowni pojawią się 
m.in. urządzenia: twister i ste-
per wyciąg górny, drabinka 
i podciąg nóg, motyl, krzeseł-
ko do wyciskania, surfer, wa-
hadło. Obiekty do ćwiczeń pod 
chmurką  mają być gotowe do 
końca września.  (AF)

Co zatem blokuje remont 
Przejazdowej? Przedłużające 
się prace związane z... budową 
kanalizacji w Brwinowie. Wy-
konawca, jak zwykle w takich 
przypadkach, jest zobowiąza-
ny do odtworzenia nawierzch-
ni jezdni. Kłopot w tym, że 
MZDW ma zastrzeżenia. – Fir-
ma pracująca na drodze woje-
wódzkiej nr 701 zastosowała 
złą podbudowę. Ponaglamy 
wykonawcę, by poprawił błędy  
– mówi Monika Burdon. 

Co ciekawe, prace na ul. Do-
maniewskiej (DW 701) miały się 
zakończyć pod koniec maja. Jest 
lipiec, a droga wciąż rozgrze- 
bana. Kiedy wreszcie drogowcy 
uporają się z odtworzeniem na-
wierzchni? – Trwają już prace 
naprawcze. Szacujemy, że wraz 
z odbiorami powinny się za- 
kończyć w ciągu dwóch tygodni  

Dokończenie ze str. 1 – mówi Monika Burdon. Jed- 
nak zastrzega: – Nie jest to 
sztywno wyznaczony termin. 

Przedłużające się prace na 
Domaniewskiej opóźniają roz-
poczęcie rzeczywistych robót 
na ul. Przejazdowej. – Przez to 
nasz wykonawca nie może pro-
wadzić prac. O ile przebudowa 
samej nawierzchni nie jest tak 

Czy kolejne dwa tygodnie 
oczekiwania będą kluczowe dla 
pruszkowskiej inwestycji? Warto 
dodać, że umowny termin zakoń-
czenia remontu ul. Przejazdowej 
wyznaczono na koniec listopada. 

– Jeśli utrudnienia potrwają jesz-
cze dwa tygodnie to jest szansa, 
że po wydłużeniu terminu uda 
nam się zdążyć do końca roku. 
Do grudnia musimy rozliczyć 
się z pieniędzy z Narodowego 
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Lokalnych – wyjaśnia Kurzela. 
– Straciliśmy już miesiąc, dru-
giego stracić nie możemy, dla-
tego rozważamy nawet zmianę 
technologii budowy – dodaje.

Pojawia się jednak pytanie: 
czy czekanie na finał prac na  
ul. Domaniewskiej jest koniecz-
ne i czy nie można objazdu po-
prowadzić innymi drogami? 
– Nie puścimy przecież cięża-
rówek na ulice Promyka i Wa-
ryńskiego, bo tam i tak jest duże 
natężenie ruchu – ucina krótko 
Andrzej Kurzela. 

Po wykonaniu remontu Prze-
jazdowej, do modernizacji po-
zostanie jeszcze jeden, tzw. 
środkowy fragment pomiędzy 
ulicami Południową a Promyka. 
Jak zaznacza wiceprezydent Ku-
rzela, miasto planuje wyremon-
tować ten odcinek w przyszłym 
roku. – Liczymy, że i na to zada-
nie uda nam się pozykac środki 
zewnętrzne – mówi. 
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Kinoman deszczu się nie boi
PRUSZKÓW
III edycja 
Pruszkowskiego 
Kina Letniego 
zainaugurowana!  
Mimo deszczu, burzy 
i wiatru, seans  
obejrzało prawie  
200 najwytrwalszych  
widzów.

Film „Połączenie” z Halle Ber-
ry w roli głównej otworzył  
29 czerwca cykl dziesięciu ki-
nowych niedziel pod chmurką. 
I to dosłownie, bo pogoda w nie-
dzielny wieczór nie rozpieszcza-
ła. Ciemne chmury i błyskawice 

co chwilę przecinające niebo nad 
Pruszkowem tylko potęgowały 
klimat wyświetlanego na ekra-
nie thrillera.

Pogoda okazała się jednak nie-
straszna sporej grupie widzów. 
Pierwsi kinomani pojawili się 
na pl. Jana Pawła II ok. godz. 
20.00. W płaszczach i z paraso-
lami 50 osób czekało na począ-
tek seansu. A ten ruszył o godz. 
21.30, jeszcze podczas zanikają-
cego deszczu. Na czas projekcji 
pogoda znacznie się poprawiła. 
Dzięki temu z minuty na minu-
tę wytrwałych kinomanów przy-
bywało. W sumie film obejrzało 
blisko 200 osób. „Salę kinową” 

opuszczali zadowoleni. Gdy tyl-
ko projekcja dobiegła końca nad 
Pruszkowem znów pojawiły się 
deszczowe chmury, ale z ulewą 
musiała się zmagać już tylko 
ekipa techniczna demontują-
ca sprzęt.

Kolejny seans w ramach Prusz-
kowskiego Kina Letniego w nie-
dzielę 6 lipca o godz. 21.30. Tym 
razem przygotowaliśmy coś dla 
miłośników komedii kryminal-
nych. Będzie to „Gorący towar” 
z Sandrą Bullock oraz Melis-
są McCarthy. Pełny harmo-
nogram Pruszkowskiego Kina 
Letniego jest dostępny na stronie  
kino.wpr24.pl.

Na filmowe wieczory w letniej 
atmosferze zapraszają Prezydent 
Pruszkowa Jan Starzyński oraz 
Grupa Wpr Media. Partnerem 
technicznym jest firma Dobrekino. 

Partnerem głównym projektu  
jest Grupa Dealerska Krotoski-
-Cichy. Partnerami projektu są: 
Autoserwis Zalewscy, Alsprint, 
Galeria Style, Aisuri.com.  (AS)

MILANÓWEK
Dopiero w przyszłym roku ruszy 
remont budynku dworca kolejo-
wego w Milanówku. Pierwotnie 
prace miały wystartować w mar-
cu tego roku, później urząd infor-
mował o przesunięciu terminu 
i planach ogłoszenia procedury 
przetargowej na czerwiec. Dziś 

już wiadomo, że budynek  
dworca kolejowego będzie nie-
tknięty w tym roku. Przynajmniej 
przez robotników… Powód?  
– Przeciągają się procedury  
uzyskania pozwolenia na budo-
wę. Tym samym inwestycja zo-
stała przesunięta na przyszły rok 

Remont budynku dworca
(czasowo) odwołany

– mówi Patrycja Jankowska,  
rzecznik milanowskiego magi-
stratu. W czym konkretnie tkwi 
problem? – Wydłużające się proce-
dury wynikają wyłącznie z faktu,  
że obiekt położony jest w strefie 
konserwatorskiej – twierdzi  
rzecznik Jankowska. (MAP)
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Problem z remontem Przejazdowej

kłopotliwa, to trzeba pamię-
tać o moście nad rzeką Utratą. 
Musimy zdemontować jego kon-
strukcję i wybudować nową, a na 
to potrzeba czasu – podkreśla 
Andrzej Kurzela.

– Straciliśmy już 
miesiąc, drugiego 
stracić nie możemy  
– mówi wiceprezydent 
Kurzela  Prace na ul. Domaniewskiej miały się zakończyć pod 

koniec maja
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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

Wychowujemy w wierze katolickiej
Tel. 606 961 080   www.peregrini.pl

Przedszkole Artystyczno-Językowe

MARCIN
PRAŻMOWSKI

PIASTÓW 
Krzysztof Smolaga nie 
jest już wiceburmistrzem 
Piastowa. Z pełnionej 
funkcji został 
odwołany 30 czerwca, 
w poniedziałek.

Decyzję o odwołaniu Smo-
lagi podjął stosownym za-
rządzeniem burmistrz 

Marek Kubicki. – Przed dwoma 
tygodniami oświadczył mi, że nie 
chce kierować referatem inwesty-
cji i remontów, który mu podlegał. 
Nie minęło kilka dni, a zrezygno-
wał również z „mieszkaniówki”. 
Po co więc wiceburmistrz, który 
nic nie robi? – mówi o powodach 
odwołania swojego zastępcy Ma-
rek Kubicki.

Burmistrz Piastowa przyzna-
je, iż od dłuższego czasu relacje 
pomiędzy nim a Smolagą nie 
układały się wzorowo. – Otrzy-
mywałem również skargi od na-
czelników referatów, którzy 
informowali mnie o tym, iż wi-
ceburmistrz każe im robić inaczej 
niż było to ustalane na posiedze-
niach zarządu. Nie wiedzieli już, 
kogo mają się słuchać – twierdzi 
Kubicki. Uważa, iż odwołanie 
wiceburmistrza poprawi tylko 
atmosferę w urzędzie. – W ostat-
nich dniach i tak musiałem sam 
nadzorować i dyscyplinować refe-
raty za których pracę odpowiadał 

Krzysztof Smolaga odwołany
W składzie zarządu miasta zaszła nieoczekiwana zmiana 

się” referatów? – Czy burmistrz 
dostał ofi cjalne pismo ode mnie 
w tej sprawie? Nie. Temat refera-
tu inwestycji poruszyłem na jed-
nym z posiedzeń zarządu, ale tylko 
w aspekcie takim, iż wiele decyzji 
podejmowanych było poza mną. 
Poprosiłem więc, aby mnie rów-
nież informowano o tym, jakie są 
ustalenia pomiędzy pracownikami 
referatu a burmistrzem Kubickim 
– wyjaśnia były już wiceburmistrz.

Swoją funkcję Krzysztof Smo-
laga piastował ponad 3,5 roku. 
Wcześniej był radnym miasta. 
Jest założycielem komitetu „Po-
rozumienia dla Piastowa”, które 
w obecnej radzie ma troje rad-
nych. W poprzednich wyborach 
bez powodzenia ubiegał się o fotel 
burmistrza. Nie jest tajemnicą, że 
jesienią ponownie będzie kandy-
dował na burmistrza Piastowa. 

wiceburmistrz – dodaje. Jak pod-
kreśla, nie zamierza powoływać 
nowego zastępcy. Do końca ka-
dencji, czyli jesiennych wyborów, 
Piastowem będzie kierował dwu-
osobowy zarząd.

Krzysztof Smolaga przeby-
wa obecnie na trzymiesięcznym 
okresie wypowiedzenia bez świad-
czenia pracy. – Głęboko zasta-
nawiałem się jakimi pobudkami 
kierował się burmistrz wręczając 
mi wypowiedzenie. Nie znalazłem 
żadnych merytorycznych podstaw 
do rozwiązania umowy. Mało tego. 
W wypowiedzeniu umowy nie ma 
ani słowa o powodach dla których 
zostałem zwolniony. Mogę się tyl-
ko domyślać, że były to względy 
osobiste lub polityczne. I nieste-
ty dochodzę do wniosku, iż zawa-
żyły te drugie – powiedział nam 
Smolaga. A co ze „zrzeknięciem 
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Centrum ma ruszyć jesienią
RASZYN
Trwają prace 
wykończeniowe przy 
budowie Centrum 
Kultury i Dziedzictwa 
w Raszynie. 
Rozpocznie działalność 
prawdopodobnie 
po wakacjach.

Roboty przy centrum ruszy-
ły w lipcu ubiegłego roku i idą 
sprawnie. – W środku trwają 
prace wykończeniowe, końca 
dobiega układanie płytek w ła-
zienkach, ściany są zagruntowa-
ne, zamontowano drzwi i okna, 
konstrukcja dużych przeszklo-
nych fasad też jest już zain-
stalowana – mówił niedawno 
Bolesław Sanecki z Referatu 
Inwestycji i Remontów Urzę-
du Gminy Raszyn. – Gotowa 
jest już instalacja elektrycz-
na, za kilka dni zaczniemy ro-
bić wylewki pod wykładziny 
i zaraz potem będzie montaż 
opraw oświetleniowych. Instala-
cje wodno-kanalizacyjne też już 
praktycznie są gotowe, centrale 

wentylacyjne również prawie 
wszystkie są zrobione – dodawał.

Termin realizacji inwestycji wy-
znaczono na koniec sierpnia tego 
roku i wszystko wskazuje na to, 
że zostanie dotrzymany. Kiedy 
więc mieszkańcy Raszyna będą 
mogli przyjść do Centrum Kul-
tury i Dziedzictwa? – Oddanie 
do użytku nastąpi zapewne co 
najmniej miesiąc od zakończe-
nia prac. Nadzór budowlany, in-
spekcja sanitarna i strażacy muszą 
wydać pozytywną decyzję, a to po-
trwa. Centrum rozpocznie dzia-

łalność prawdopodobnie jesienią 
tego roku – podkreśla Sanecki.

Nowy ośrodek kultury na 
czterech kondygnacjach będzie 
miał łącznie 1,5 tys. mkw. po-
wierzchni użytkowej. W środku 
znajdą się m.in. sala widowisko-
wa ze sceną teatralno-muzycz-
ną, garderobami oraz widownią 
na 200 osób, a także sale: kom-
puterowa, ceramiczna, plastycz-
na, muzyczna. Przy centrum 
będzie też parking dla samo-
chodów gości. Koszt inwesty-
cji to ponad 6 mln zł.   (DP)
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 Były już wiceburmistrz Krzysztof Smolaga

PRUSZKÓW 
Zawodnicy z kilkunastu krajów we-
zmą udział w Grand Prix elity w ko-
larstwie torowym na welodromie 
BGŻ Arena. Zawody zaplanowane na 
5-6 lipca zaliczane są do wyścigów 
międzynarodowych jednej z najwyż-
szych kategorii Międzynarodo-
wej Federacji Kolarskiej UCI. Udział 

potwierdzili czołowi polscy 
reprezentanci: Damian Zieliński, 
Kamil Kuczyński i Maciej Bielecki 
– brązowi medaliści w sprincie dru-
żynowym podczas mistrzostw Euro-
py Elity 2011 r. Na torze pojawi się też 
Krzysztof Maksel – wicemistrz kon-
tynentu w konkurencji keirin z 2012 r., 

Wielkie kolarskie ściganie 
na pruszkowskim welodromie

a także brązowy medalista w wyści-
gu na 1000 m podczas ubiegłorocz-
nych młodzieżowych mistrzostw 
Europy. Nie zabraknie utytułowanych 
kolarek, na czele z Łucją Pietrzak, 
zeszłoroczną mistrzynią kontynen-
tu w kolarskim wieloboju omnium. 
Wstęp na wyścigi jest wolny. (AF)

WYPOŻYCZALNIA:
• Boxy dachowe
• Bagażniki rowerowe
• Bagażniki bazowe
• Kamerki Go Pro
• Wiatrówki
 
Zenona 10, Pruszków
tel. 605 670 604
www.happy-rent.pl
biuro@happy-rent.pl
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Na Warsztatowej piesi pod „obstrzałem”
PRUSZKÓW
Łatwego życia nie mają 
piesi na ul. Warsztatowej. 
– Kamienie jak pociski 
strzelają spod kół 
przejeżdżających aut 
–  mówi czytelniczka Monika.

– Regularnie przemierzam Warsz-
tatową w Pruszkowie wzdłuż tzw. 
muru. To co się tam dzieje jest prze-
rażające. Droga jest w opłakanym 
stanie, a na dodatek w ostatnim cza-
sie została całkowicie rozkopana 
i teraz zasypana kamieniami. Kie-
rowcy, którzy jeżdżą tą drogą za nic 
mają pieszych. I nieważne, czy 

jest pora deszczowa, czy za okna-
mi świeci słońce. Znacznie prze-
kraczają dozwoloną prędkość, 
a kamienie pozostawione po pseu-
donaprawie, jak pociski strzelają 
spod kół. Prosto w idącego chod-
nikiem człowieka – relacjonuje na-
sza czytelniczka. Twierdzi też, że 
widok w tamtym rejonie patrolu 
policji to rzadkość. – A chodzę tą 
drogą co najmniej trzy razy w ciągu 
całego dnia. To jest przerażające, 
jak pieszy stara się forsować mur, 
by uchronić się przed kałużą lub le-
cącym kamieniem – dodaje.

Ulica Warsztatowa to droga po-
wiatowa. W związku z planowaną 

przebudową nawierzchni na jed-
nym z odcinków wykonano kilka 
tygodni temu kanalizację deszczo-
wą. – W wykopie, który powstał po 
położeniu kanału, tymczasowo 
ułożono nawierzchnię tłucznio-
wą. W celu zwiększenia bezpie-
czeństwa użytkowników drogi, 
wprowadzono ograniczenia w ru-
chu (do 40 km/h – przyp. red.) do 
czasu przystąpienia do remontu 
nawierzchni – informuje Marta 
Jendernalik-Dybała ze starostwa. 
To więc wyjaśnia, dlaczego piesi są 
notorycznie „atakowani” kamie-
niami. Pytanie tylko, jak długo bę-
dą znosić taką sytuację. – Przetarg 

na przebudowę wspomnianego 
odcinka ul. Warsztatowej został 
rozstrzygnięty. 26 czerwca zama-
wiający zatwierdził wyniki postę-
powania. Zgodnie z założeniami 
przetargu termin zakończenia 
robót planowany jest na koniec 
sierpnia 2014 roku – odpowiada 
Marta Jendernalik-Dybała.

A co do patroli policji, to już kil-
kakrotnie poruszaliśmy ich brak, 
bądź niezbyt systematyczną obec-
ność przy ul. Warsztatowej. Za 
każdym razem jednak funkcjona-
riusze deklarują, że w miarę moż-
liwości będą się starać częściej 
gościć w tamtym rejonie.  (MAP)  Warsztatowa jest drogą powiatową

Na gliniankach można 
bez przeszkód popływać
PRUSZKÓW
Chociaż sezon kąpielowy 
rozpoczął się 1 lipca, to 
tłumy pruszkowian na 
żbikowskich gliniankach 
spodziewane są 
w najbliższy weekend.

Na kąpielisku w Parku Mazow-
sze pojawili się już ratowni-
cy. A to oznacza, że miłośnicy 
pływania mogą bez przeszkód 
korzystać z akwenu. Nad ich 
bezpieczeństwem czuwać będą 
pracownicy Wodnego Ochotni-
czego Pogotowia Ratunkowego 
z Warszawy. – Wykwalifi kowani 
ratownicy wspomagani są przez 
ratownika medycznego oraz spo-
łeczników – mówi Jacek Elża-
nowski, dyrektor basenu „Kapry” 
w Pruszkowie, który w wakacje 
będzie koordynował funkcjo-
nowanie kąpieliska. I dodaje. 
– W ostatnich dniach pogoda 
nie rozpieszczała, więc zainte-
resowanie kąpielami nie było 
duże. Mamy jednak sygnały, iż 
w weekend można spodziewać 
się tłumów. Według naszych sza-
cunków w Parku Mazowsze poja-
wi się nawet tysiąc osób – dodaje.

ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Szpitale z naszego regionu 
zdały już sprawozdania 
za ubiegły rok. Trzy 
z czterech działających 
w okolicy placówek 
medycznych znalazły się 
„pod kreską”. Na plusie 
jest jedynie grodziski 
Szpital Zachodni.

Szpital Kolejowy im. Wło-
dzimierza Roefl era w Prusz-
kowie zakończył rok stra-

tą w wysokości 2,7 mln zł (po 
dodaniu kosztów amortyza-
cji). Zgodnie z ustawą o dzia-
łalności leczniczej podmiot 
prowadzący, czyli Samorząd 
Województwa Mazowieckiego, 
taką stratę może pokryć z włas-
nej kieszeni lub przekształcić 
szpital w spółkę. Wiadomo, że 
z fi nansami na Mazowszu kru-
cho, więc wiadomo jaki los spotka 
Szpital Kolejowy. – Proces prze-
kształcenia rozpoczął się z chwi-
lą podjęcia w dniu 25 kwietnia 
2014 r. przez Sejmik Wojewódz-
twa uchwały wyrażającej zgodę 
na przekształcenie przedmioto-
wej jednostki, natomiast dniem 
przekształcenia SPZOZ w spół-
kę będzie dzień zarejestrowania 
spółki w KRS – wyjaśnia Mar-
ta Milewska, rzecznik praso-
wy Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego 
w Warszawie. – Proces przekształ-
cenia jest procesem płynnym 
i nieodczuwalnym dla pacjentów, 

Szpitale z wynikiem ujemnym

gdyż spółka jest następcą praw-
nym SPZOZ – podkreśla. 

Na terenie Pruszkowa funkcjo-
nuje też inny szpital prowadzony 

są z niekorzystnym kontrak-
tem oferowanym przez Naro-
dowy Fundusz Zdrowia. Strata 
„Wrzesinka” po dodaniu kosztów 
amortyzacji wydaje się niewielka 
i wynosi ok. 870 tys. zł. – Zleci-
liśmy skarbnikowi przeanalizo-
wanie możliwości fi nansowych 
w kwestii spłaty tej straty. Pani 
skarbnik zapewniła nas, że mo-
żemy w bieżącym roku pokryć 
straty – wyjaśnia Elżbieta Smo-
lińska starosta pruszkowski. 

Najlepiej radzi sobie Szpital Za-
chodni im. Jana Pawła II w Gro-
dzisku Mazowieckim. Gratulacje 
należą się dyrektor Krystynie Płu-
kis, ponieważ szpital 2013 rok 
zakończył na plusie. Zysk choć 
niewielki, bo wynoszący zaled-
wie 67 tys. zł, uchronił lecznicę 
przed przekształceniem. 

Aż trzy na cztery szpitale w naszym regionie zakończyły 2013 rok ze stratą fi nansową

Szpital Tworkowski. Ta placów-
ka także znalazła się „pod kreską”. 
– Za rok 2013, po dodaniu kosz-
tów amortyzacji wartość wyniku 
fi nansowego jest ujemna i wyno-
si 1,5 mln zł – mówi Marta Mi-
lewska. Jaki los czeka tę lecznicę? 
– Zarząd województwa nie pod-
jął jeszcze decyzji co do pokrycia 
ujemnej wartości wyniku fi nan-
sowego tej jednostki lub co do jej 
przekształcenia – mówi rzecznik 
urzędu marszałkowskiego. 

Wciąż waży się przyszłość 
Szpitala Powiatowego na Wrze-
sinie. Organem prowadzącym 
placówkę jest powiat prusz-
kowski. Lecznica także boryka 
się z problemami fi nansowymi. 
Jej dyrektor  Mieczysław Brą-
goszewski podkreśla, że proble-
my wszystkich szpitali związane 
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Warto podkreślić, że żbikow-
skie glinianki będą otwarte dla 
kąpiących codziennie w godz. 
10.00 – 18.00. W weekendy 
obiekt będzie ponadto monito-
rowany. Stan wody jest dobry, 
o czym świadczą przeprowa-
dzone ostatnio badania bakte-
riologiczne.

Natomiast po stawie w Par-
ku Potulickich będzie można 

przez samorząd województwa. To 
Mazowieckie Specjalistyczne 
Centrum Zdrowia im. Jana Ma-
zurkiewicza, znane również jako 
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popływać kajakami.– Będzie 
można z nich korzystać bez-
płatnie zarówno w soboty, jak 
i w niedzielę – informuje Ja-
cek Elżanowski. Podkreśla, iż 
w ubiegłym roku z takiej formy 
rekreacji skorzystało 2,5 tys. 
pruszkowian. Pływających wy-
łącznie w niedzielę. Kajaki (10 
sztuk) będzie można wypożyczać 
w godz. 10.00 – 18.00.  (MAP)

Glinianki będą 
otwarte dla kąpiących 
codziennie w godz. 
10.00 – 18.00 

BRWINÓW
Niespodzianek nie było. Wszyscy 
włodarze poszczególnych samo-
rządów w regionie otrzymali abso-
lutorium z wykonania budżetu za 
2013 rok. Jednym z ostatnich wło-
darzy, który przeszedł taką „we-
ryfi kację” był Arkadiusz Kosiński, 
burmistrz Brwinowa. Wszystko 

przebiegło bez kłopotu. Absoluto-
rium od radnych dostał jednogło-
śnie. – Muszę przyznać, że 
czułem niepewność przed głoso-
waniem. Tym bardziej dziękuję 
państwu radnym za jednomyśl-
ność i zaufanie. Ogromne podzię-
kowania należą się także całemu 

Burmistrz Kosiński dostał 
od radnych absolutorium

sztabowi moich współpracow-
ników, z którymi wspólnie 
staramy się, aby nasza gmina 
prężnie się rozwijała. To absoluto-
rium da nam jeszcze większą 
motywację do działania – mówił 
na sesji po głosowaniau 
Arkadiusz Kosiński. (AF)

Aż trzy na cztery szpitale w naszym regionie zakończyły 2013 rok ze stratą fi nansową

taka stratę 
zanotował Szpital 
Kolejowy

2,7 mln zł

 Szpital Zachodni im. Jana Pawła II zakończył 2013 r. na fi nansowym plusie
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Na gliniankach można 
bez przeszkód popływać

Reklama
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ekUrzędnicy debatują, a mandaty lecą... 
GRODZISK MAZOWIECKI
Władze miasta  
pochyliły się nad 
problemem braku miejsc 
parkingowych przy  
ul. Grunwaldzkiej. 
Kiedy w gabinetach trwa 
szukanie skutecznych 
rozwiązań, dziesiątki 
mieszkańców osiedla 
karane są kolejnymi 
mandatami.

Oproblemie z miejsca-
mi postojowymi przy  
ul. Grunwaldzkiej w Gro- 

dzisku pisaliśmy na portalu 
WPR24.pl. Chwilę po tym, 
jak pojawiła się informacja, iż 
pomimo znaku zakazu wielu 
właścicieli pozostawia samo-
chody na poboczu jezdni, na 
ul. Grunwaldzkiej pojawili się 
strażnicy miejscy. Posypały się 
mandaty. Wielu mieszkańców 
jest rozgoryczonych. – Warto 
przyjrzeć się sprawie z innej 
perspektywy. Łamania prawa 
nikt nie popiera, ale mieszkań-
cy często nie mają innego wy- 
boru – powiedziała jedna z czy- 
telniczek, która wespół z miesz-
kańcami bloków przy ul. Grun-
waldzkiej od kilku lat walczy 
o nowe miejsca postojowe. Pe-
tycje w tej sprawie znalazły się 
na biurkach urzędników gro-
dziskiego magistratu, władz 
Grodziskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej, interweniowano też 
w straży miejskiej.

Co ciekawe, każda w wymie-
nionych instytucji przyznaje ra-
cję mieszkańcom Grunwaldzkiej. 
Jednak marne to pocieszenie, 
skoro od kilku lat nic się z pro-
blemem nie robi. – Bo tam ciężko 

o wolny teren. A ziemi nie da 
się przecież rozciągnąć – mówi 
wprost Krzysztof Kozera, prezes 
Grodziskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej, która zarządza blokami 
przy ul. Grodziskiej. Przyzna-
je, że problem wynika z faktu, iż 
wielu lokatorów ma auta, a kie-
dy budowano bloki w tamtym 
rejonie obowiązywały zupełnie 
inne parametry. – Obecne para- 
metry wynoszą półtora miejsca 
parkingowego na jeden lokal. I to 
się sprawdza, bo chociażby na  
os. Kopernika nie ma takich pro-
blemów – twierdzi prezes. Co więc 
proponuje mieszkańcom Grun- 
waldzkiej? – Auta zawsze moż-
na pozostawić przy targowisku 
miejskim, gdzie jest duży parking 
– mówi Krzysztof Kozera.

Podobne rozwiązanie suge-
rują władze Grodziska. Przy-
najmniej tymczasowo, bo jak 

Pomysł Grunwaldzkiej jako uli-
cy jednokierunkowej sugerowa-
li sami mieszkańcy. – Zajmuje 
się tym już odpowiedni referat 
– mówi wiceburmistrz. Sprawa 
powinna wyjaśnić się w ciągu 

niespełna miesiąca. A może naj-
lepszym rozwiązaniem byłaby 
budowa piętrowego parkingu 
w rejonie ulicy Grunwaldzkiej? 
Ucieszyłoby to też mieszkańców  
ulicy Sadowej.  (MAP)

Będzie widniej po zmroku
BRWINÓW
W Brwinowie, 
Otrębusach, Czubinie, 
Milęcinie, Kotowicach, 
Owczarni i Mosznie 
jeszcze w tym roku 
pojawi się dodatkowe 
oświetlenie uliczne.

Brwinowski magistrat ogłosił 
niedawno przetarg na instala-
cję łącznie kilkunastu nowych 
latarni w wymienionych wy-
żej miejscowościach. – Przede 
wszystkim będziemy instalować 
nowe oprawy oświetleniowe na 
już istniejących słupach. Zało-
żenie jest proste: sprawić aby po 
zmroku było bezpiecznie zarów-
no dla pieszych, jak i kierowców  
– mówi Sławomir Walendowski, 
wiceburmistrz Brwinowa. 

Gdzie konkretnie pojawi się 
nowe oświetlenie? W Otrębu-
sach przy ul. Wrzosowej wyko-
nawca zainstaluje dwie lampy, 
kolejnych siedem przewidziano 
przy głównej drodze w Czubinie 
i Milęcinie. Tyle samo oświetli ul. 

Cyprysową w Owczarni. W Ko-
towicach zostanie zainstalowa-
nych pięć opraw. Cztery lampy 
wykonawca zamontuje Brwi-
nowie. Doświetlą ulice 11 Li-
stopada, Sochaczewską oraz 
Moczydłowskiego. 

Krok dalej gmina poszła z pla- 
nami we wsi Moszna. Tam oprócz 
latarni pojawi się kamera moni-
toringu. – Chcemy, aby oko ka-
mery obserwowało skrzyżowanie 
przy remizie OSP, na którym by-
wa dość niebezpiecznie. Zapis 
z monitoringu będą mieli stra-
żacy, którzy następnie przekażą 
nagrania strażnikom miejskim – 
informuje Walendowski. Cała in-
westycja ma zostać zrealizowana 
do końca października.  (AF)

– Łamania prawa  
nikt nie popiera, ale 
mieszkańcy często  
nie mają innego  
wyboru – mówi jedna  
z czytelniczek 

się okazuje…– Jesteśmy na 
etapie rozwiązywania sprawy. 
Może uda się znaleźć teren. 
Niekoniecznie w bezpośred-
nim sąsiedztwie z blokami, 
ale pozwoli rozwiązać pro-
blem – informuje Piotr Galiń-
ski, wiceburmistrz Grodziska. 
Miasto rozważa też wprowadze-
nie zmian w organizacji ruchu. 

W
Pr

GRODZISK MAZOWIECKI
Zespół Szkół Podstawowych oraz 
Gimnazjum nr 1 w Grodzisku rozbu-
dowuje strefę do zajęć sportowych. 
Uczniowie będą mieli do dyspozycji 
60-metrową poliuretanową bieżnię 
lekkoatletyczną. Obiekt ma służyć 
także do skoków w dal. – Urząd zde-
cydował się na realizację inwestycji, 

m.in. na prośbę dyrekcji szkoły. 
Uczniowie potrzebują odpowiedniej 
infrastruktury do zajęć wychowa-
nia fizycznego, czy po prostu ak-
tywnego spędzania czasu między 
zajęciami – mówi Stanisław Olkow-
ski, kierownik Obsługi Inwestycyj-
no-Technicznej Gminy Grodzisk 

W październiku pobiegają 
po lekkoatletycznej bieżni

Mazowiecki. Zadowolenia nie kryje 
dyrekcja gimnazjum. – Obiekt będzie 
miał cały czas charakter otwar-
ty i skorzystają z niego także osoby 
niebędące uczniami naszej szko-
ły – mówi Joanna Kozdrak, dyrektor 
placówki. Inwestycja ma być zreali-
zowana do 15 października. (AF)
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Gmina Michałowice ogłosiła prze-
targ na przebudowę ul. Słonecznej 
w Nowej Wsi. Mieszkańcy na jej 
remont czekają od lat. Pierwsze 
prace na tej drodze miały się 
rozpocząć jeszcze w 2010 roku... 
Teraz wreszcie dojdzie do poważ-
niejszych robót. – Przez ostatnie 

lata na ul. Słonecznej prowadzone 
były tylko prace związane z utwar-
dzeniem nawierzchni tak, by 
mieszkańcy mogli wygodnie prze-
jechać – przyznaje Józef Kawior-
ski, kierownik Wydziału Inwestycji 
i Remontów Urzędu Gminy Micha-
łowice. A jak będzie wyglądała 

Słoneczna po przebudowie? Zyska 
nową nawierzchnię z kostki betono-
wej, pojawią się progi zwalniające 
i oznakowanie. Droga powinna być 
gotowa jeszcze w tym roku. 
Wykonawca będzie miał dwa mie-
siące na przebudowę ulicy od mo-
mentu podpisania umowy. (AS)

Słońce wreszcie zaświeciło 
nad ulicą Słoneczną

NOWA WIEŚ

Piątek, 4 Lipca 2014
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MARCIN
PRAŻMOWSKI

MICHAŁOWICE
Mieszkańcy osiedla 
Michałowice złożyli już 
skargi na decyzję Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi w sprawie „Dóbr 
Ziemskich Michałowice”. 
Teraz ruch należy do 
Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego. 

M ija już pół roku, od kie-
dy głośno zrobiło się 
o tym, że mieszkańcy 

części Michałowic oraz Nowych 
Grocholic w Raszynie mogą utra-
cić swój majątek. A wszystko przez 
decyzję ministra rolnictwa, który 
stwierdził nieważność przeprowa-
dzonej w 1944 r. reformy rolnej. 
Tym samym resort dał przy-
zwolenie spadkobiercom Bar-
bary Grocholskiej ubiegania się 
o roszczenia, a „Dobra Ziemskie 
Michałowice” oraz Nowe Gro-
cholice ponownie stały się ich 
własnością. Doszło do kuriozal-
nej sytuacji, bowiem obecni wła-
ściciele poszczególnych gruntów 
a zarazem osiedleni tam miesz-
kańcy muszą udowadniać, że to 
jednak oni są właścicielami po-
szczególnych działek. Winny 
był brak w decyzji ministra zapi-
su o odwracalności skutków. 

Od miesięcy mieszkańcy za-
interesowanych terenów drżą 
o byt. Nie oznacza to jednak, że nic 
w sprawie nie robią. Setki osób zło-
żyło już w Wojewódzkim Sądzie 

Setki skarg i niepewność
Mieszkańcy os. Michałowice i Nowych Grocholic walczą o dobytek

powinni zwrócić szczególną uwa-
gę? – To zależy, co i kogo intere-
suje. Sprawa jest bardzo złożona 
i jest mnóstwo osób mających róż-
ne sytuacje prawne – mówi wójt.

Już dziś wiadomo, że postępo-
wanie sądowo-administracyjne 
w sprawie „Dóbr Ziemskich Mi-
chałowice” będzie się toczyło mie-
siącami. Niestety, mieszkańcy nie 
mogą liczyć na wsparcie naczel-
nych organów władzy państwo-
wej, do których pod koniec lutego 
michałowicka społeczność wy-
stosowała apel. – Jaki był od-
zew? Mizerny – przyznaje wójt 
gminy i podobnie jak mieszkańcy 
jest rozgoryczony taką postawą. 
– Oczywistą sprawą jest, że sko-
ro państwo nabroiło, to państwo 
powinno ponieść konsekwen-
cje. Nie mieszkańcy czy gmi-
na. A teraz szuka się kruczków, 
aby Skarb Państwa nie płacił za 
szkody. Rozumiem, że dżentelme-
ni nie rozmawiają o pieniądzach, 
ale dżentelmeni nawet długi kar-
ciane spłacają – puentuje wyraź-
nie wzburzony wójt Grabka. 

Administracyjnym skargi na de-
cyzję ministra. Tylko pozytywne 
ich rozpatrzenie sprawi, iż uchro-
nią dorobek życia przed utratą. 
– Teraz ruch należy do sądu – mówi 
Krzysztof Grabka, wójt Michało-
wic. Urząd od początku żywo zain-
teresował się sprawą mieszkańców 
i stał się niejako pośrednikiem po-
między społecznością Michało-
wic a poszczególnymi instytucjami 
z sądem włącznie. Wójt skierował 
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Draka wokół fontanny
PIASTÓW
Do 16 tys. zł wzrosły 
koszty budowy fontanny 
przy ul. Lwowskiej. 
– To będzie obiekt 
z prawdziwego 
zdarzenia – zapowiada 
burmistrz Piastowa.

Skwer przy Lwowskiej to dość 
„elektryczny” temat. Szczegól-
nie dla radnych opozycji, którzy 
nie mogą pogodzić się z faktem, 
iż wybudowaną jeszcze w po-
przedniej kadencji fontannę 
zasypano ziemią i miejsce ob-
sadzono kwiatami.

W trakcie ostatniej sesji rady 
miejskiej, jak lew „starej” fon-
tanny bronił Grzegorz Szu-
plewski. – Chciałem zapytać 
o charakter prac. Czy będą to 
kolejne prace niszczycielskie? 
Czy w ramach przewidzianych 
wcześniej 10 tys. zł taki był koszt 
zasypania fontanny kilkudzie-
sięcioma metrami ziemi i posa-
dzenia kilku kwiatków? Czy coś 
jeszcze państwo planują? Na co 
przewidziane będzie te ekstra 
6 tys. zł, które rozumiem, że zo-
stały dołożone? – dopytywał 
radny. – Wszyscy mieszkańcy 
z którymi rozmawiałem na te-
mat tego skweru wokół pseudo-
fontanny mówili, że to jest raczej 
wodopój dla bydła, a nie miej-
sce mające upiększać to miasto 
– odpowiedział Marek Kubicki, 
burmistrz Piastowa. Podkreślił, 
iż zasypanie obiektu wykonane 
zostało w ramach prac związa-
nych z pielęgnacją miejskiej zie-
leni, a zwiększenie wydatków 
na małą architekturę wiąże się 
z czym innym. – Przygotowano 

teren pod fontannę, która będzie 
w tym miejscu i nie będzie kosz-
towała więcej niż 16 tys. zł. To 
będzie fontanna z prawdziwe-
go zdarzenia. Z własnym zamk-
niętym obiegiem wody. Będzie 
podświetlana – zapewniał.

Szuplewski jednak nie od-
puszczał, dając do zrozumienia, 
iż zasypywanie starej i budowa 
nowej fontanny to pomysł nie-
fortunny. Sugerował jednocze-
śnie, że to obecnie rządzący 
dopuścili się zaniedbania obiek-
tu, który przez ostatnie lata nie 
był w ogóle konserwowany. 
Wówczas do „akcji” wkroczy-
ła przewodnicząca rady. – Bar-
dzo często chodzę Lwowską. 
A chodzę tamtędy od momen-
tu, kiedy zostałam radną. I za-
stanawiam się, ile w panu jest 
hipokryzji, bo nie pamiętam, 
aby ta fontanna w ostatnim cza-
sie była czynna. Tam tylko wi-
działam butelki po piwie i osoby 
stojące i „siusiające”. No faktycz-
nie, jak pan to nazywa fontan-
ną, to była to fontanna – powie-
działa Maria Ziółek.  (MAP)
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Dworzec 
znów później 
PIASTÓW
Wciąż nie oddano 
do użytku budynku 
dworcowego w Piastowie. 
Będzie dostępny pod 
koniec sierpnia.

O remoncie dworca już pi-
saliśmy i być może jeszcze 
napiszemy. Powód? Ciagle 
przesuwany termin zakoń-
czenia prac. Roboty rozpo-
częte jesienią ubiegłego roku 
pierwotnie miały dobiec fi nału 
w pierwszym kwartale 2014 r. 
Nie udało się. Termin przesu-
nięto na koniec maja, a odda-
nie do użytku było planowane 
na koniec czerwca. 

I też się nie udało. Jeszcze 
kilka dni temu robotnicy byli 
na placu budowy i pasażero-
wie wciąż nie mogą korzystać 
z wyremontowanego obiek-
tu. Nastąpiło kolejne przesu-
nięcie terminu. – Zakończyły 
się główne prace budowla-
ne, jednak przedłużające się 
uzgodnienia z Polską Spół-
ką Gazownictwa dotyczą-
ce podłączenia budynku do 
sieci gazowej spowodowały, 
że dworzec zostanie oddany 
do użytku pod koniec sierp-
nia 2014 roku. Wyremonto-
wany obiekt będzie bardziej 
funkcjonalny i przyjazny dla 
podróżnych. Zostanie w pełni 
dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych – mówi 
Maciej Bułtowicz z biura pra-
sowego PKP SA. Kolejarze za 
remont dworca zapłacą wyko-
nawcy 1,6 mln zł.  (DP)

nawet do prezesa WSA szereg py-
tań ściśle związanych z toczącym 
się postępowaniem. – Były to py-
tania i wątpliwości mieszkańców, 
a odpowiedzi z sądu upubliczni-
liśmy – twierdzi Grabka. Na co 
więc mieszkańcy os. Michałowice 

–  Teraz ruch należy 
do sądu – mówi 
Krzysztof Grabka, 
wójt Michałowic    

 Postępowanie w sprawie „Dóbr Ziemskich Michałowice” 
będzie się toczyło miesiącami
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RUSIEC
Szkoła podstawowa w Ruścu ma no-
wego dyrektora. Konkurs wygrał Ma-
rek Dołęga. O stanowisko dyrektora 
ubiegali się: Aneta Starosta, Anna 
Sawwidis, Aneta Kowalczyk i wła-
śnie Marek Dołęga. Na początek 
sprawdzono kwalifi kacje kandyda-
tów. W rezultacie komisja odrzuciła 

kandydatury Anny Sawwidis oraz 
Anety Kowalczyk. Niewiele brako-
wało, a odpadłby i późniejszy zwy-
cięzca Marek Dołęga (nie dostarczył 
zaświadczeń o stażu pracy). W dru-
giej odsłonie konkursu kandydaci pre-
zentowali koncepcje funkcjonowania 
i rozwoju szkoły. Komisji przypadła do 

Podstawówka ma nowego 
(z konkursu) dyrektora

gustu wizja Marka Dołęgi. Dostał 
siedem głosów, jego konkurentka 
żadnego (jedna osoba wstrzymała się 
od głosu). Marek Dołęga obowiązki 
dyrektora przejmie 1 września 2014 r.
Na ten dzień zaplanowano też fi nał 
prac związanych z budową nowego 
gmachu szkoły w Ruścu. (AS)

Piątek, 4 Lipca 2014

Reklama

Na razie wiaduktu nie wyłączą
MILANÓWEK
Mieszkańcom 
Milanówka tegoroczne 
wakacje będą kojarzyć 
się z... remontami 
na drogach. Właśnie 
ruszyły prace na 
przeprawie nad 
torami PKP.

Stan techniczny milanow-
skiego wiaduktu w ostatnim 
czasie bardzo się pogorszył. 
Powód? Remonty w sąsied-
nim Grodzisku Mazowiec-
kim. Trwająca tam prawie 
rok budowa nowego wiaduktu 
oraz zamknięcie przejazdu na 
ul. Bałtyckiej sprawiły, że kie-
rowcy aby przedostać się na 
drugą stronę torów kierowa-
li się do Milanówka. Jedyne 
co mogły zrobić w tej sytu-
acji władze tej miejscowości 
to dostosować organizację ru-
chu tak, by była jak najmniej 
uciążliwa dla mieszkańców.

Przeprawa w Grodzisku jest 
przejezdna od 1 stycznia, co 
wpłynęło też na zmniejsze-
nie ruchu w Milanówku. 
Przyszła więc pora na remont 

przeprawy nad torami PKP 
również w tym ostatnim mie-
ście. Prace wystartowały 
28 czerwca i mają się zakoń-
czyć po 60 dniach. Jakie utrud-
nienia czekają kierowców? 
– Wstępnie wiadukt miał być 
zamykany częściowo, jednak 
zmieniliśmy decyzję – wy-
jaśnia Patrycja Jankowska, 
rzecznik prasowy milanow-
skiego magistratu. – Utrud-
nienia polegają głównie na 
zwężeniach, ale ruch powi-
nien odbywać się płynnie. 
W tym czasie robotnicy będą 
wymieniać krawężniki i chod-
niki – podkreśla.

Jankowska zaznacza, że 
największe uciążliwości dla 
kierowców będą odczuwal-
ne w końcowej fazie remontu. 
– Na czas układania nowej na-
wierzchni konieczne będzie 
całkowite wyłączenie wiaduktu 
z ruchu. Nie potrwa to jednak 
długo, bo chcemy wykonać to 
w jeden weekend. Trudno mi 
jednak wskazać dokładną da-
tę. Kierowcy będą na bieżąco 
informowani o utrudnieniach 
– zaznacza rzeczniczka.  (AS)

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Rock Piknik przyniósł 
fanom ciężkich brzmień 
wiele wrażeń, choć... 
– Niewiele brakowało, 
a odwołalibyśmy koncerty 
– mówią organizatorzy.

U lewny deszcz nie zatrzy-
mał 28 czerwca miłośni-
ków rockowej muzyki. 

Przybyli, a tuż przed rozpoczę-
ciem występu grupy Lao Che za-
pełnili cały teren MOK-u przy 
Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5. 

Były jednak momenty, gdy 
organizatorzy obawiali się, czy 
koncerty przebiegną według ogól-
nego planu. – Deszcz mocno dał 
nam się we znaki. Musieliśmy 
zrobić przerwę, wyłączyć prąd. 
Baliśmy się o oświetlenie i sprzęt 
– przyznała Marlena Stempniak 
z Miejskiego Ośrodka Kultury 
„Kamyk”. – Niewiele brakowało, 

Rockowa moc wygrała z pogodą
świetne – powiedział Marek, 
który na koncert przyjechał 
z Warszawy. – To nie jest ko-
mercyjna muzyczka słyszana 
w radiu – dodała Marta, która 
na Rock Piknik przyszła z 10-let-
nią córką Olą. Robert z Prusz-
kowa też chwalił Lao Che, ale 

Fani ciężkich brzmień nie zawiedli i mimo deszczu pojawili się na Rock Pikniku

a odwołalibyśmy koncerty. Na 
szczęście udało nam się opano-
wać sytuację. Musieliśmy jednak 
modyfi kować program – dodaje.

Publiczność zmian raczej nie 
odczuła. Zespoły Little Boy, Stara 
Paka, Justice Theory, The Pillo-
wers, Węże i Mrówki oraz Sun-
daram stanęły na wysokości za-
dania, mimo że występy z powodu 
deszczu zostały nieco okrojone. 

Przed występem Lao Che wi-
downia pękała już w szwach. 

A jak bawiono się pod sceną? 
Świetnie. Widownia dała się 
porwać szczególnie energicz-
nej muzyce gwiazdy wieczoru 
– grupy Lao Che. Frontman 
zespołu Hubert Dobaczew-
ski podobnie jak basista Rafał 
Borycki chętnie nawiązywali 
kontakt z publicznością, a przy 
najbardziej znanych utworach 
muzykom wtórował tłum fanów. 
– Nie spodziewałem się, że bę-
dzie to taka petarda. Lao jest 

 Widownia dała się porwać energicznej muzyce grupy Lao Che
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Grupy Little Boy, 
Stara Paka, Justice 
Theory, The Pillowers, 
Węże i Mrówki oraz 
Sundaram stanęły na 
wysokości zadania

miał zastrzeżenie. – Czemu tak 
świetny koncert odbywa się na 
małym terenie, a nie na stadio-
nie Znicza? – pytał.

Patronami medialnymi Rock 
Pikniku były Gazeta WPR i por-
tal WPR24.pl . 
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AGD-MULTIMEDIA-RTV

lodówki, kuchnie, pralki, zmywarki,  
sprzęt kuchenny do zabudowy, 
czajniki, expresy, roboty  
kuchenne, odkurzacze, żelazka, 
telewizory, kina domowe,  
odtwarzacze DVD, dekodery 
DVB-T, komputery,  
tablety, monitory,  
drukarki, akcesoria 
AGD, akcesoria rtv, 
akcesoria  
komputerowe  
i wiele innych.

DENAR

Grodzisk Maz. Sienkiewicza 51 tel.22/724-35-98
Grodzisk Maz. 11 Listopada 48 tel.22/755-56-74
Pruszków ul.Berenta 18 róg AK tel.22/758-78-90

www.denar.specrtvagd.pl

Autoryzowany Dystrybutor

Reklama

SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ

W Parku Kościuszki daj się porwać muzyce gospel
PRUSZKÓW
„Koncerty do 
północy” to jedna 
z wakacyjnych 
atrakcji jakie Pruszków 
przygotowuje 
co roku dla 
mieszkańców. 
Park Kościuszki już 
5 lipca zamieni się 
w muzyczną scenę.

Melomani nie mają w tym roku 
powodów do narzekań. W na-
szym regionie organizowane są 
liczne imprezy ze znanymi arty-
stami. Budka Sufl era, Lao Che, 
Andrzej Piaseczny – to tylko 
niektóre gwiazdy, które wystą-
piły lub wystąpią w okolicy. Nie 
zabraknie też zagranicznych 
gwiazd. W trakcie pruszkow-
skiego „Koncertu do północy” na 

scenie pojawią się goście z An-
glii, czyli chór Peter Francis & 
The Jabez Family. – W progra-
mie nie przewidujemy żadnych 
zmian. Wszystko jest już dopięte 
na ostatni guzik – podkreśla Wi-
told Konieczny z Biura Promo-
cji Miasta Pruszkowa. – Cieszy 
nas prognoza pogody. Zapowia-
da się ciepły wieczór i to nie tylko 
pod kątem muzyki – dodaje.

Jakie atrakcje czekają słu-
chaczy „Koncertu do północy”? 
O godz. 19.00 na scenie w Parku 
Kościuszki pojawi się pianista 
Paweł Wakarecy. Mimo młode-
go wieku torunianin może po-
chwalić się dużym dorobkiem: 
jest m.in. finalistą XVI Kon-
kursu Chopinowskiego. Kon-
certował nie tylko w Polsce, ale 
i w Niemczech, Szwecji, Rosji, 

Japonii. Od godz. 20.00 na sce-
nie będzie królował zwycięzca 
III edycji „The Voice of Poland”, 
Mateusz Ziółko.

Gwiazda wieczoru – Peter Fran-
cis & The Jabez Family London 
Gospel Choir – rozpocznie występ 
o godz. 22.00. Chór został zało-
żony w 2012 r. Muzycy i śpiewa-
cy pochodzą z różnych kościołów 
w Londynie i jego okolicach.  (AS)

Pojechali 
do pożaru, 
znaleźli broń
PRUSZKÓW
Podczas gaszenia 
pożaru w pustostanie 
przy ul. Brzezińskiego 
strażacy znaleźli 
29 czerwca broń.  

– Była schowana gdzieś pod 
stropem. Najprawdopodob-
niej pochodzi z czasów dru-
giej wojny światowej. Być 
może nawet są to zabytko-
we przedmioty, które nie ma-
ją właściciela – powiedziała 
kom. Dorota Nowak, rzecz-
nik prasowy Komendy Powia-
towej Policji w Pruszkowie. 
– Są to mauzery, „tetetka”. 
Sprawą zajmie się prokura-
tor – dodała.

Strażacy zgłoszenie o po-
żarze otrzymali ok. godz. 7.30. 
Akcję gaśniczą zakończono 
w południe. – Spalił się dach 
budynku i wpadł do środ-
ka obiektu – poinformował 
mł. bryg. Lesław Pawul z Ko-
mendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Pruszkowie.

Czy znane są przyczyny 
wybuchu ognia? – Był to pu-
stostan bez podłączonych me-
diów, więc można wykluczyć 
zaprószenie ognia poprzez 
spięcie elektryczne. Być mo-
że przebywały w środku jakieś 
osoby, które mogły przyczy-
nić się do powstania pożaru 
– mówi Pawul.  (DP)

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Wiele wskazuje na to, że 
piastowska Ochotnicza 
Straż Pożarna w końcu 
wzbogaci się o nowy wóz. 
Zakup pojazdu gaśniczego 
dofi nansuje... Pruszków.

Perypetie z nowym wo-
zem dla piastowskich 
ochotników strażackich 

ciągną się od ponad dwóch lat. 
W 2012 roku starali się o do-
finansowanie od zarządu od-
działu wojewódzkiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczpospolitej Polskiej. Pro-
blem w tym, że za późno złożyli 

Większe szanse na nowy wóz
wniosek – w efekcie został od-
rzucony z powodów formalnych. 
Wtedy to szansa na dodatkowe 
pieniądze, a co za tym idzie po-
trzebny pojazd, przepadła.

Teraz okazuje się, że strażacy 
nowy wóz mogą jednak mieć. W su-
kurs przyszły władze Piastowa, któ-
re z kolei o wsparcie zwróciły się 
o pomoc do... sąsiadów. A dokład-
niej – władz Pruszkowa. Te na apel 
nie pozostały obojętne. – Dlaczego 
akurat udzielamy pomocy fi nanso-
wej dla Piastowa na zakup wozu? 
Pruszków jest jedynym miastem 
w powiecie pruszkowskim, który 
nie ma Ochotniczej Straży Po-
żarnej, a z tego tytułu inne gminy 
ponoszą dosyć duże wydatki, bo 
takie ochotnicze straże mają na-
wet po kilka jednostek – wyjaśniał 

na czerwcowej sesji rady miasta 
Andrzej Kurzela, wiceprezydent 
Pruszkowa. – Gminy patrzą na 
nas, że nie wydajemy pieniędzy 
na straż pożarną, choć my co ro-
ku dofi nansowujemy naszą straż 

Pruszków „dorzuci” 15 tys. zł na pojazd gaśniczy dla piastowskich strażaków

państwową, najczęściej kupując 
im jakieś środki służące bezpie-
czeństwu, czy też dofi nansowując 
zakupy sprzętu. Piastów, mimo że 
ma amatorską straż, to jest ona 
profesjonalnie przygotowana, 

bardzo często bierze udział w ak-
cjach gaszenia pożarów jak i in-
nych akcjach ratowniczych na 
terenie miasta Pruszkowa. Bur-
mistrz Piastowa zwrócił się do 
nas z takim wnioskiem i odpowie-
dzieliśmy na ten apel pozytywnie 
– podkreślał. Radni jednogłośnie 
zgodzili się na dofi nansowanie 
piastowskiej OSP.

Ile pieniędzy dostaną z Prusz-
kowa piastowscy strażacy? 15 ty-
sięcy złotych. I choć jest to kropla 
w morzu (cena średniego wozu 
ratowniczo-gaśniczego wynosi 
ok. 650 tys. zł), to każda złotów-
ka się liczy. Co ciekawe, przetarg 
na zakup samochodu został już 
ogłoszony. Pojazd ma trafić do 
piastowskich strażaków 15 paź-
dziernika tego roku.  

Pruszków „dorzuci” 15 tys. zł na pojazd gaśniczy dla piastowskich strażaków

 Piastowska ochotnicza straż jest profesjonalnie 
przygotowana

W
Pr

PRUSZKÓW
Znicz Pruszków kompletuje sztab 
szkoleniowy na kolejny piłkarski se-
zon w II lidze. Asystentem nowe-
go trenera żółto-czerwonych został 
Bernard Kapuściński. Pod koniec 
czerwca w miejsce trenera Rober-
ta Kochańskiego zatrudniono Dariu-
sza Banasika, który wcześniej przez 

lata prowadził młodzieżowe druży-
ny Legii Warszawa. Mimo, iż szkole-
niowiec miał też propozycję pracy 
z Legionovii Legionowo, zdecydował 
się na Pruszków. Banasik ma za so-
bą kilka treningów z pierwszym ze-
społem, ale wciąż kompletuje sztab. 
Do grającego trenera bramkarzy 

Bernard Kapuściński został 
asystentem trenera Banasika

Pawła Pazdana dołączył Bernard 
Kapuściński. W środę 2 lipca Znicz 
Pruszków ofi cjalnie poinformo-
wał, że został on asystentem Bana-
sika, z którym wcześniej pracował 
w stołecznym zespole. Drużyna Zni-
cza wyjechała już na pierwszy obóz 
przygotowawczy do Ostródy. (DP)
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Kamień węgielny pod budowę 
gimnazjum w Otrębusach

Poświęcenia kamie-
nia węgielnego pod 
budowę gimnazjum 

dokonał ks. Bolesław Bolek, 
proboszcz parafi i pw. NMP 
Matki Kościoła w Otrębu-
sach. Burmistrz Arkadiusz 
Kosiński ciesząc się z za-
awansowania prac, opowie-
dział zaproszonym gościom, 
jak będzie wyglądał nowy 
budynek szkoły. – Początko-
wo myśleliśmy , że wmuro-
wanie kamienia węgielnego 
odbędzie się we wrześniu, 
ale prace postępują na ty-
le szybko, że uroczystość 
musiała zostać zorgani-
zowana przed wakacjami 
– mówił. Burmistrz wspo-
mniał także, że dzięki nowej 
inwestycji szkoła w Otrębu-
sach złapie oddech. Gdy-
by nie było możliwości 
wybudowania oddzielne-
go budynku gimnazjum, 
w najliczniejszym obecnie 
sołectwie gminy Brwinów 

najprawdopodobniej trzeba 
było by wprowadzić naukę 
w trybie trzyzmianowym. 

Na piątkową uroczystość 
przybyli m.in. sołtysi i rad-
ni z przewodniczącym Sła-
womirem Rakowieckim 
na czele, a także kierowni-
cy jednostek organizacyj-
nych oraz dyrektorzy szkół 
i przedszkoli. W krótkim 
przemówieniu dyrektor ZS 
w Otrębusach Urszula Woj-
ciechowska podziękowała 
w imieniu dzieci i rodziców, 

którzy obecnie związani są 
z otrębuską szkołą, za reali-
zację tej długo wyczekiwa-
nej inwestycji. 

Po podpisaniu akt erek-
cyjny umieszczono w spe-
cjalnie przygotowanej sta-
lowej tubie i wmurowano 
go w ścianie budynku. 

Mury dwukondygnacyj-
nego budynku gimnazjum 
rosną w sąsiedztwie obec-
nej szkoły, która nie mogła 
być rozbudowana z po-
wodu żądań związanych 

27 czerwca 2014 roku, w ostatnim dniu roku szkolnego, na terenie obecnego Zespołu Szkół w Otrę-
busach podpisano akt erekcyjny i wmurowano kamień węgielny pod budowę nowego budynku 
gimnazjum. Prace już trwają. Budowa ma zakończyć się w 2015 roku. 

z prawami autorskimi pro-
jektanta. Połączenie dwóch 
budynków na razie nie bę-
dzie więc możliwe. Gimna-
zjum o powierzchni 1,5 tys. 
m2 pomieści 8 typowych sal 
lekcyjnych, pokój nauczy-
cielski, gabinet pedagoga, 
stołówkę, szatnię i inne po-
mieszczenia, które zapew-
nią dzieciom bardzo dobre 
warunki nauczania. Te-
ren wokół budynku będzie 
zagospodarowany, zosta-
ną ułożone nowe chodniki, 
droga dojazdowa i powstanie 
50 dodatkowych miejsc par-
kingowych.

Młodzież powita nowy
rok szkolny w nowym gim-
n a z j u m  n a j p r awd o p o -
dobniej 1 września 2015 r. 
Zgodnie z Wieloletnim Pla-
nem Inwestycyjnym gminy 
Brwinów w latach 2017-2018 
gmina planuje wybudowa-
nie hali sportowej wraz z za-
pleczem szatniowym. (PR)

Biutetyn informacyjny Urzędu Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, tel. 22 350-91-91
www.michalowice.pl

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

Prestiżowe godło „Teraz Polska”  
dla Gminy Michałowice

Konkurs "Teraz Polska" ma charak-
ter niekomercyjny. Jego zadaniem 
jest wyłonienie najlepszych pol-

skich produktów, usług, przedsięwzięć in-
nowacyjnych i gmin. Nagrody w konkursie 
przyznaje Fundacja Polskiego Godła Pro-
mocyjnego. Kapituła 24 konkursu "Teraz 
Polska" nagrodziła 15 produktów, 8 usług, 
2 przedsięwzięcia innowacyjne oraz 5 sa-
morządów. W kategorii samorządów po-
za gminą Michałowice wyróżniono jeszcze: 
Lublin, Dobczyce, Kartuzy i Legnicę.

- Gmina Michałowice to 13 uroczych 
miejscowości, które łączy wspólna tradycja 
i dążenie lokalnych władz oraz mieszkań-
ców do zapewniania coraz lepszych warun-
ków, zarówno do zamieszkania, jak również 
wszechstronnego rozwoju. W gminie Mi-
chałowice racjonalnie realizuje się polity-
kę inwestycyjną. Potwierdzają to wysoki 
udział wydatków majątkowych inwesty-
cyjnych w odniesieniu do całości wydat-
ków gminy oraz wielkość tych wydatków 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Na 
podkreślenie zasługuję również odsetek do-
chodów własnych w budżecie gminy, wy-
sokość dochodów własnych w przeliczeniu 

na jednego mieszkańca, liczba podmiotów 
gospodarczych, liczba osób pracujących, ni-
ska liczba osób bezrobotnych oraz dodatnia 
wartość salda migracji  – mówi Michał Li-
piński, dyrektor Konkursu „Teraz Polska”

 Kategoria dla gmin istnieje od 2006 r. 
Chętni do odbioru nagród poddawani są wie-
lostopniowej weryfi kacji. Samorządy ubie-
gające się o godło „Teraz Polska” są oceniane 
przez pryzmat wszystkich zadań, które po-
winny być realizowane przez gminy. Analizie 
podlegają zagadnienia związane z polityką 
inwestycyjną, dostępnością do infrastruk-
tury technicznej i sposobami realizacji po-
lityki społecznej.

- Sprawdzamy walory inwestycyjne 
gmin, działania realizowane w odniesieniu 
do przedsiębiorców i inwestorów, dostęp-
ność mieszkańców do sieci wodociągowej, 
kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków. Spraw-
dzamy sposoby realizacji zadań w zakresie 
edukacji, ochrony zdrowia, kultury, spor-
tu oraz pomocy społecznej. – dodaje dyrek-
tor Michał Lipiński.

 Oceniana jest także organizacja i for-
ma zarządzania urzędu oraz zadania re-
alizowane w związku z promocją gminy. 
Ponadto, na podstawie danych dostępnych 
w Banku Danych Lokalnych GUS, eksper-
ci analizują najważniejsze wskaźniki ilu-
strujące rozwój ekonomiczno-społeczny 
gminy. Pod uwagę brane są m.in.: dochody 
własne gminy, liczba podmiotów gospo-
darczych, liczba osób pracujących, stopa 
bezrobocia, wielkość wydatków inwesty-
cyjnych, środki na rozwój pozyskane z UE.

 Statuetkę odebrał wójt gminy Micha-
łowice Krzysztof Grabka podczas Ga-
li konkursu, która dobyła się 9 czerwca 
w Teatrze Wielkim.

Agnieszka Kaźmierczak - Biuro Prasowe
Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego

Gmina Michałowice została nagrodzona w XXIV Konkursie „Teraz Polska”. 
Przyznane Godło potwierdza, że jest jedną z najlepszych gmin w Polsce pod 
względem gospodarności oraz atrakcyjności dla mieszkańców i przedsiębiorców. 

Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu 
11 czerwca w Urzędzie Gminy 
Michałowice podpisano umo-
wę na dostawę sprzętu kom-
puterowego, oprogramowania, 
przeprowadzenia szkoleń oraz 
obsługę serwisową, która jest re-
alizowana w ramach projektu 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu w Gminie Micha-
łowice”.  W latach 2013-2015 
wartość całego projektu, któ-
ry jest współfinansowany ze 
środków unijnych (85%) i bu-
dżetu państwa (15%), wyniesie 
1.492.535,60 zł.  

Umowę podpisali: wójt gmi-
ny - Krzysztof Grabka oraz czło-
nek zarządu fi rmy iCreatio Sp. 
z o.o.  z  Warszawy - Agata Jo-
nasz. Firma dostarczy benefi -
cjentom projektu komputery 
stacjonarne wraz z monito-
rem, a także dokona instalacji 
i konfi guracji sprzętu oraz prze-
prowadzi szkolenia dla ich użyt-
kowników.  W okresie trwania 
projektu fi rma iCreatio Sp z. o..o 
będzie odpowiedzialna za ser-
wis zestawów oraz moderniza-
cję komputerów.   

Projekt „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu” jest 
skierowany do 118 gospodarstw 
domowych w gminie Michało-
wice. Szansę na otrzymanie 

bezpłatnego sprzętu kompute-
rowego oraz dostępu do inter-
netu miały przede wszystkim 
rodziny znajdujące się w trud-
nej sytuacji materialnej, samotni 
rodzice, osoby starsze, oso-
by niepełnosprawne czy dzie-
ci i młodzież osiągające dobre 
wyniki w nauce, z rodzin, w któ-
rych dochód wyniósł poniżej 
1270,28 zł (rekrutacja trwała 
do 31 marca). 

W ramach działań koordyna-
cyjnych w sprzęt komputerowy 
(20 komputerów) i dostęp do 
Internetu zostaną wyposażo-
ne także 4 jednostki podległe 
gminie Michałowice (3 biblio-
teki oraz Gminne Centrum Wo-
lontariatu). 

Po rekrutacji benefi cjentów, 
umowa na dostawę komputerów 
jest kolejnym etapem realiza-
cji projektu. Obecnie trwa prze-
targ na świadczenie usług, wraz 
z dostawą i montażem urzą-
dzeń zapewniających dostęp 
do Internetu.  Wkrótce osoby 
zagrożone wykluczeniem cy-
frowym otrzymają bezpłatnie 
sprzęt, a poprzez zaplanowane 
szkolenia nauczą się korzystać 
z zasobów i usług dostępnych 
drogą on-line.  

UGM
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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

 ► Adecco 364 poszukuje kandydatów 
na stanowiska: Konfekcjoner, 
Pracownik fi zyczny, Operator 
Wózków Widłowych, Operator Maszyn 
Produkcyjnych Pruszków i Natolin 
PRACA OD ZARAZ 22 738 88 21 

 ► Do opieki nad mężczyzną (leżący,
młody człowiek), z zamieszkaniem,
mile widziane doświadczenie. Pruszków. 
Tel: 512 691 959 lub 501 619 825 

 ► Do sprzątania domu Panią wiek 
do 45 lat  praca wtorek i piątek Pruszków 
Gąsin 787 114 146 

 ► Fryzjerkę zatrudnię, 608 77 77 47 

 ► FRYZJERKĘ/RA ,STAŻYSTKĘ 
607 052 845 

 ► Galeria Mebli Reguły zatrudni na 
stałe kierowców do rozwozu mebli. 
Umowa o pracę, stała pensja + tzw. 
wniesienia. Cv na adres 
e-mail: jablomexim@o2.pl 

Kelnera na etat oraz na bankiety 
do hotelu w Otrębusach, CV: 
info@palacykotrebusy.pl, tel. 503 164 828 

 ► Kelnera z doświadczeniem 503 164 828 

Kosmetyczkę do prowadzenia 
gabinetu Pruszków 609 555 830 

 ► Operator wózka widłowego (wysoki 
skład) – Nadarzyn lub Błonie. Wymagane: 
uprawnienia na wózki widłowe, 
doświadczenie na ww. stanowisku, 
książeczka sanepid. Umowa o pracę, 
2600zł brutto, praca na 3 zmiany. 
CV: magazyn@logart.com.pl (Nadarzyn) 
lub blonie@logart.com.pl  (Błonie). 

 ► Pomocnik Stolarza - Płochocin, 
wymagane doświadczenie. 
Email: anna.nurowska@partnerpraca.pl, 
tel. 22 713 81 97 

 ► Poszukuję kobiet i mężczyzn  do pracy 
przy sprzątaniu (operator maszyn 
myjących) oraz pracowników ochrony 
(mile widziane osoby z orzeczeniem 
niepełnosprawności). Praca na terenie 
Pruszkowa. Umowa o pracę. 
Telefon kontaktowy: 509 111 221 

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

Zatrudnię automatyka-elektryka, 
praca w Pruszkowie, tel. 22 728 25 00 

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

 ► Zatrudnię lakiernika samochodowego 
lub pomocnika lakiernika 
z DOŚWIADCZENIEM, atrakcyjne 
zarobki. 796 956 377 

 ► 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 

 ► Działkę rekreacyjną w Kajetanach 
zagospodarowaną z drewnianym 
domkiem, 664 312 285 

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. Pruszków  tel. 507 845 166 

 ► 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

 ► Kawalerka do wynajęcia 17m2 Pruszków, 
centrum, 502 114 120 

 ► Kwatery pracownicze, Pruszków, 
609 218 062 

Lokale usługowo-handlowe 
Komorów 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

Nauka

 ► Matematyka – poprawki. Doświadczony 
nauczyciel. 885 322 307 

Automoto – kupię

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

Kupię każde auto od 1997 r. Uczciwe 
ceny. Gotówka. 694 547 205 

Automoto – sprzedam

 ► Mercedes-Benz C220 CDI (sedan), 
2002 rok, bezwypadkowy, przebieg 116 000 
udokumentowany, 501 177 364 

 ► ŻUK A11B, rok 1988, cena 1 200 zł, do 
negocjacji, 698 453 911 

Sprzedam

 ► 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 

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż 
serwis 603 375 875 

 ► ANTENY TV-SAT Montaż Serwis 
Ustawianie Gwarancja 24m-ce. 
600 309 424 anteny@rafsat.pl 

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 

 ► Elektryk domowy + awarie, 664 634 750 

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

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

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 

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

Videofi lmowanie 600 229 599 

 ► WYMIANA OPON, 795 569 659 

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

 ► ZŁOTA RĄCZKA 888 371 245 
zlotaraczka@rafsat.pl 

 ► 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 

 ► PRANIE DYWANÓW TAPICERKI 
22 798 20 00 

Studnie, 601 231 836 

 ► 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 

 ► Układanie parkietu, cyklinowanie, 
renowacje, 602 828 088 

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

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

Piątek, 4 Lipca 2014

Firma Budokrusz zatrudni 
OPERATORA NAWIJARKO-ZGRZEWARKI 

do zbrojeń lub osobę do przyuczenia. 
Wymagania: Umiejętność spawania elektrycznego, mile widzia-
ne uprawnienia elektryczne do 1 kV. Praca w systemie akordowym. 

Miejsce pracy: Odrano Wola k. Grodziska Mazowieckiego. 

Nr tel. 519 063 355

Firma Budokrusz zatrudni 
ZBROJARZA (produkcja) 

Wymagania: Podstawowa umiejętność czytania rysunków złoże-
niowych, umiejętność spawania elektrycznego. Praca w systemie 
akordowym, stacjonarna, przy prefabrykacji. 

Miejsce pracy: Odrano Wola k. Grodziska Mazowieckiego. 

Nr tel. 519 063 355

Firma Budokrusz zatrudni 
OPERATORA WIERTNICY   

w zakładzie prefabrykacji lub osobę do przyuczenia
Wymagania: Umiejętność czytania rysunków oraz uprawnienia 
na wózek widłowy. 

Miejsce pracy: Odrano Wola k. Grodziska Mazowieckiego. 

Nr tel. 519 063 355

Firma Budokrusz zatrudni 
BETONIARZA   

lub osobę do przyuczenia
Wymagania: Umiejętność przygotowania form do produkcji 
prefabrykatów. Mile widziane uprawnienia na wózek widłowy

Miejsce pracy: Odrano Wola k. Grodziska Mazowieckiego. 

Nr tel. 519 063 355

CZYSZCZENIE  
I DEZYNFEKCJA 

przy użyciu pary wodnej
łazienki, kuchnie, meble  

tapicerowane, okna, wózki  
i foteliki dziecięce, tapicerka  

i wnętrze samochodu
Dojazd do klienta gratis

511 259 852

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego 
uprzejmie informuje, 

że na urzędowej tablicy ogłoszeń oraz na 
stronie internetowej Starostwa Powiatowego 
w Pruszkowie został wywieszony wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wynajmę / Sprzedam 
w całości lub częściowo nieruchomość składającą 
się z budynków magazynowych, warsztatowych 

garażowych, socjalnych z częścią hotelową  
wraz z działką o powierzchni 2 ha w miejscowości  

Biskupice gmina Brwinów.
Nieruchomość wyposażona we wszystkie media

Kontakt: 22 648 93 14; 22 648 93 18

Grodzisk Mazowiecki, dnia 1.07.2014r.

Informacja Zarządu  
Powiatu Grodziskiego

 
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam  
o opracowywaniu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gro-
dziskiego na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku”, którego 
projekt dostępny jest na stronie www.bip.powiat-grodziski.pl
Zapoznanie się z niezbędną dokumentacją sprawy jest możliwe  
w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej 
Starostwa Powiatu Grodziskiego, przy ul. Kościuszki 32 w Gro-
dzisku Mazowieckim. 
W nawiązaniu do w/w przepisu informuje się o możliwości składania 
uwag i wniosków w terminie do dnia 28 lipca 2014r., do godziny 16.00, 
w siedzibie Starostwa Powiatu Grodziskiego, przy ul. Kościuszki 30  
w Grodzisku Mazowieckim.
Zgodnie z art. 40 w/w ustawy, uwagi i wnioski mogą być zgłaszane  
w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bez-
piecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie  
z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail:  
starostwo@powiat-grodziski.pl 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd 
Powiatu Grodziskiego.
W oparciu o art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późn. zm.) uwagi i wnioski złożone po 
upływie w/w terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.



11GAZETA WPRWPR24.pl ReklamaPiątek, 4 Lipca 2014

SKUP ZŁOMU
MAKULATURY  
I METALI KOLOROWYCH
JANKI UL. MSZCZONOWSKA 9

ATRAKCYJNE CENY
P-P 7-20, So 7-15, N 10-14

Tel. 781 331 101 / 102

Gimazjum 
Społeczne 

• 
• życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga, bezpieczeństwo
• nauczanie w zespołach klasowych - do 18 osób
• zwiększona ilość godzin z przedmiotów maturalnych    
• język angielski  w  wymiarze  rozszerzonym
•  dodatkowo do wyboru przedmioty w wymiarze rozszerzonym  

(w zależności od przewidywanych egzaminów maturalnych)
• zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie; klub 

malarstwa, rzeźby i projektowania; klub  koła przedmiotowe, szachy
• indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu
• własna biblioteka, stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne
• zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), taniec, koło strzeleckie

Pruszków, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10
Sekretariat 9.00-14.00,  tel.: 022 758 76 80

e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl

Społeczne Liceum 
Ogólnokształcące 
Nr 23

tałcące 

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 1991

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 2004

 www.slo23.edu.pl

30% 
ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA

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

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

EKO-Moskit  

100% NATURALNY,  
PROFESJONALNY SPRAY  
NA KOMARY,  
MESZKI I KLESZCZE!
Skutecznie odstrasza polskie  
owady jak i tropikalne insekty.
Nie podrażnia skóry,  
nie ma zapachu. Bezpieczny  
nawet dla niemowląt!

Bazaar Pro Eco. Sklep Ekologiczny.
Pruszków ul. Kościuszki 8 lok. 9  
(w pasażu), tel. 609 704 208.

www.bazaarproeco.pl

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
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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

Piątek, 4 Lipca 2014


