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Centrum handlowe miałoby powstać na terenie dawnych Mechaników w Pruszkowie

Sen o galerii stanie się jawą?
ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Doświadczona w branży 
fi rma chce wybudować 
w Pruszkowie galerię 
handlową. Czy marzenia 
mieszkańców o własnym 
centrum w końcu się 
spełnią? Inwestor 
twierdzi, że tak.

O b u d ow i e  c e n t r u m 
handlowego w Prusz-
kowie mówi się od kil-

ku lat. W tym czasie okoliczne 
gminy, jak Podkowa Leśna czy 
Brwinów, doczekały się takich 
obiektów, tylko pruszkowia-
nie wciąż muszą urządzać „wy-
cieczki” do warszawskich cen-
trów. Wizualizacje różnych ga-
lerii z szerokimi opisami oferty 

handlowo-rozrywkowej były 
prezentowane przez wielu de-
weloperów, jednak ich wizje po-
zostają na papierze. Pojawił się 
cień szansy, że Pruszków mimo 
wszystko galerii się doczeka. 

Firma ECC Real  Estate ro-
zesłała kilka dni temu informa-
cję prasową o obiekcie handlo-
wym, który ma powstać na 
terenie dawnych Mechaników. 
Chodzi o galerię pod nazwą No-
wa Stacja Pruszków. Zgodnie 
z założeniami na 25 tys. mkw. 
powierzchni znajdzie się 120 lo-
kali handlowych i usługowych. 
Na parterze ma być supermar-
ket spożywczy, a obok niego, 
podobnie jak na pierwszym 
piętrze, pojawią się sklepy z ar-
tykułami dla dzieci, obuwiem, 
odzieżą i galanterią skórza-
ną, sprzętem multimedial-
nym i AGD. Nie zabraknie też 

miejsca na restauracje i punk-
ty rozrywkowe. 

– Do współpracy zachęca-
my lokalnych przedsiębiorców. 
W centrum znajdą się również 

 Tak ma wyglądać przyszła galeria handlowa
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Lokatorzy 
domu przy Pięknej 
obawiają się 
o życie  3

Kinomani mieli 
co oglądać  4

Staramy się być 
wszędzie obecni  6

Kino „Baśń” 
wygląda prawie 
jak z... bajki  8

Dostali szansę 
na nowe życie  10WIĘCEJ  2

sklepy największych marek sie-
ciowych. Prowadzimy zaawan-
sowane rozmowy z kluczowymi 
najemcami. O szczegółach będzie-
my informować w odpowiednim 

momencie – mówi Maciej Krze-
wiński, prezes zarządu ECC 
Property Management.   
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Pojawia się jednak pytanie: czy 
Nowa Stacja Pruszków nie jest 
kolejnym projektem, który trafi  
do szufl ady? Inwestor zapewnia, 
że tak się nie stanie. – Jesteśmy 
na etapie przygotowywania doku-
mentacji do pozwolenia na budo-
wę. Realizacja naszej inwestycji 
rozpocznie się w pierwszych 
miesiącach 2015 roku, a zakoń-
czenie jest planowane na ko-
niec 2016 r. – zaznacza Maciej 
Krzewiński, prezes zarządu
ECC Property Management.

Na ile można wierzyć tym za-
pewnieniom? Dziś trudno po-
wiedzieć. Atutem ECC jest fakt, 
że na koncie ma wiele podobnych 
inwestycji. Najważniejszą jest 
warszawskie Centrum Handlowo-
-Rozrywkowe Promenada. Dodat-
kowo na terenie wokół planowanej 
galerii, czyli przy ul. Sienkiewicza, 
trwają już prace związane z bu-
dową osiedla mieszkaniowego.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

aż 120. Czy nie za dużo?  – Doko-
nywaliśmy analizy potrzeb mia-
sta i jego mieszkańców. Projekt 
przemyśleliśmy w najdrobniej-
szych szczegółach tak, aby jak naj-
lepiej odpowiedzieć na potrzeby 
klientów. Dzięki temu mieszkań-
cy Pruszkowa i okolic nie będą 
musieli jeździć do Warszawy, co 
do tej pory konsumowało dużo 
czasu, pomimo dobrej komuni-
kacji – mówi prezes Krzewiński.

Mieszkańcy czekają także na 
kino z prawdziwego zdarzenia. 
ECC Property Management 
wzięło to pod uwagę. Prezes Ma-
ciej Krzewiński: – Nowa Stacja 
będzie miała również rozbudo-
waną ofertę rozrywki i sportu. Po 
pierwsze –  kilkusalowe kino, któ-
rego brakowało w okolicy. Po dru-
gie – klub fi tness. Te i wiele innych 
rozwiązań z pewnością wpłyną na 
duże zainteresowanie. 

 Tereny, na których planowana jest galeria

Przyglądając się jednak pre-
zentowanym przez inwestora 
liczbom, zwłaszcza dotyczącym 
liczby punktów usługowych, moż-
na mieć pewne wątpliwości. 

Przyjdź na Targi. Warto!
PRUSZKÓW
Już 20 i 21 września 
w Hali Znicz kolejna, 
6. edycja WPR 
Targów Nieruchomości 
i Wnętrz. Wstęp 
bezpłatny.

To pierwsza regionalna gieł-
da nieruchomości na Ma-
zowszu. Oferty zaprezentuje 
kilkudziesięciu wystawców. 
Zobaczyć można będzie in-
westycje z rynku pierwotnego, 
jak i wtórnego. Większość wy-
stawców przygotuje promocyj-
ne oferty, obowiązujące tylko 
w czasie imprezy. Goście za-
poznają się też z bogatą gamą 

usług dodatkowych. W spe-
cjalnej strefi e znajdą się sto-
iska samorządowe.

Przygotowano wiele atrak-
cji, m.in. targowy klub malucha 
prowadzony przez brwinow-
skie przedszkole „Tuptuś” 
i kawiarnia targowa. Będzie 
można skorzystać z bezpłat-
nej tablicy ogłoszeń. Goście 
otrzymają katalog targowy 
prezentujący regionalne ofer-
ty mieszkaniowe oraz mapę 
inwestycji mieszkaniowych 
warszawskiego pasma zachod-
niego. Nie zabraknie stoiska 
z poradami oraz centrum in-
formacji o programie „Miesz-
kanie dla Młodych”.  (Red.)

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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ANGIELSKI, WŁOSKI, 
HISZPAŃSKI

Dla pierwszych 10 osób  
korzystny rabat. Sprawdź nas!

888 610 951, 889 839 142
www.ThinkSchool.pl

PODKOWA LEŚNA
Liczba siłowni plenerowych w na-
szym regionie rośnie. Kolejna po-
wstała w Podkowie Leśnej, gdzie przy 
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywa-
telskich, obok linarium, stanęły trzy 
urządzenia do ćwiczeń. Jakim cie-
szą się powodzeniem? – Jeszcze za 
wcześnie, by o tym mówić. Na razie 

się przyglądamy. Jeśli zainteresowa-
nie będzie duże, a jednocześnie uda 
się nam pozyskać dofi nansowanie, 
mogą w tym miejscu stanąć kolej-
ne urządzenia do ćwiczeń – twierdzi 
Hanna Stankiewicz z urzędu miasta 
w Podkowie Leśnej. Zakup maszyn 
jest tylko częścią projektu, w ramach 

Powstała kolejna 
siłownia pod chmurką

którego w zeszłym roku powstał mo-
nitoring, a przed wakacjami usta-
wiono linarium. Jest on realizowany 
przez urząd miejski w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Wniosek o dofi nansowanie złożono 
za pośrednictwem Stowarzyszenia 
LGD „Zielone Sąsiedztwo”. (TK)
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Centrum handlowe miałoby powstać na terenie dawnych Mechaników w Pruszkowie

Sen o galerii stanie się jawą?

W jednym z najbardziej zna-
nych w okolicy centrum, w Jan-
kach, znajdziemy niespełna 100 
sklepów, a obiekt znajduje się 
przecież przy ważnych trasach 
wylotowych z Warszawy. W No-
wej Stacji Pruszków sklepów 
i punktów usługowych będzie 

– Jesteśmy na etapie 
przygotowywania 
dokumentacji 
do pozwolenia na 
budowę – mówi Maciej 
Krzewiński, prezes 
zarządu ECC Property 
Management
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PIASTÓW
Fontanna przy ul. Lwowskiej w Pia-
stowie zyskała blask. Instalacja nie 
dość, że ma już wodę, to jest pod-
świetlana. – W końcu fontanna przy-
pomina… fontannę. Zdecydowanie 
przyjemniej się przy niej siedzi – mó-
wi Agnieszka, mieszkanka Piasto-
wa. – Fontanny w tym kształcie nie 

będziemy już zmieniali. Zresztą jej 
charakter i wygląd został uzgodnio-
ny z architektem, który posiada pra-
wa autorskie do murku biegnącego 
wzdłuż ul. Lwowskiej. Sam zresztą 
zaproponował, aby w fontannie osa-
dzić kamień z którego będzie wytry-
skiwała woda – mówi Marek Kubicki, 

Fontanna tryska 
po nowemu i w świetle

burmistrz Piastowa. I faktycznie 
jest kamień, a woda spływająca 
z jego szczytu rozmywa się po całej 
powierzchni i spływa do zbiornika. 
Posiada on obieg zamknięty, zain-
stalowaną pompę, fi ltry i urządzenia 
bakteriobójcze. Dodatkowo instala-
cja jest podświetlana. (MAP)

ReKLAMA

DRUKUJEMY
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MARCIN 
PRAŻMOWSKI

MICHAŁOWICE
– Nie mamy pewności, że 
wstaniemy rano – mówią 
lokatorzy budynku 
przy ul. Pięknej 9 
w Pruszkowie. Powód? 
Zachowanie jednej 
z sąsiadek. – Ani opieka 
społeczna, ani TBS nie 
robią nic, aby rozwiązać 
sytuację – dodają. 

W budynku przy ulicy 
Pięknej mieszka po-
nad czterdzieści osób, 

połowa z nich to dzieci. Miesz-
kańcy od kilku lat mają ten sam 
problem. Ostatnio przybrał na 
sile, a widok straży pożarnej przy 
budynku mało kogo już dziwi. 

Zdaniem lokatorów, jedna 
z sąsiadek stanowi zagrożenie dla 
ich życia. Starsza kobieta miesz-
ka na parterze w tragicznych 

Lokatorzy domu przy Pięknej obawiają się o życie

mnie zamurowali, że mam teraz 
wejście z drugiej strony. Chcą za-
jąć moje mieszkanie, ale na to nie 
pozwolę – dodaje. Nie oczekuje 
pomocy. – Miałam obiady z opie-
ki. Ale się wyrzekłam. Chcę tylko 
węgla – twierdzi.

Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego „Zieleń Miejska”, 
które znalazło się pod obstrza-
łem lokatorów przyznaje, że sy-
tuacja jest patowa. – Nie mamy 
możliwości wyrzucenia tej ko-
biety z domu. Ona nas nawet tam 

Zdaniem sąsiadów, zachowanie starszej kobiety może stanowić dla nich zagrożenie. Jak rozwiązać sytuację?
warunkach. Co najgorsze: czę-
sto zdarza się, że kiedy pali ogień 
w kuchni, dym rozchodzi się po 
całym budynku. Wdziera się do 
poszczególnych mieszkań. – Je-
steśmy regularnie truci – mówią 
sąsiedzi. – Nie mamy wentylacji 
w domach. Budynek w ogóle jest 
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nie wpuszcza. Chcieliśmy jej po-
móc. Uporządkować mieszkanie, 
ale nic jej nie przekonuje – mó-
wi Zbigniew Piotrzkowski, pre-
zes TBS. Od nas dowiedział się, 
że lokatorzy budynku mają zamiar 
złożyć w prokuraturze doniesie-
nia na, ich zdaniem, zaniedbania 
„Zieleni Miejskiej”, które mogą 
doprowadzić lokatorów do nara-
żenia na utratę zdrowia i życia. – 
Od rozstrzygania sporów są sądy. 
Proszę mi powiedzieć, co mamy 
zrobić? Wziąć i wywieźć kobietę? 

Gdzie? W dodatku wbrew jej 
woli? – pyta prezes.

Okazuje się, że problem lo-
katorów ul. Pięknej 9 znany jest 
w ratuszu. W miniony poniedzia-
łek starsza kobieta była z wizytą 
u Andrzeja Kurzeli, wiceprezy-
denta miasta. – Złożyła pismo 
w którym nie wyraża zgody na 
udzielanie jej wsparcia ze stro-
ny MOPS. Poza węglem nie chce 
niczego. Wręcz nie życzy sobie 
wizyt pracownika socjalnego 
– informuje wiceprezydent. 

Jak więc rozwiązać problem? 
– Będę ją nakłaniał, aby wpuściła 
pracowników TBS do domu. Wa-
runki w których mieszka zagra-
żają również i jej. W tej sytuacji 
potrzeba dialogu, a nie szukania 
winowajców – twierdzi Kurzela. 
Podkreśla, że MOPS miał przygo-
towany dla kobiety pobyt w domu 
pomocy społecznej. Odmówiła. 
– Nie jest osobą ubezwłasnowol-
nioną. Jest świadoma swoich decy-
zji. Miała takie prawo – dodaje. 

– Chcieliśmy jej 
pomóc. Uporządkować 
mieszkanie, ale nic jej 
nie przekonuje – mówi 
Zbigniew Piotrzkowski, 
prezes TBS      

Chcemy, aby TBS wymienił jej ku-
chenkę, bądź udrożnił wentylację 
czy przepchał komin. Jest prze-
cież administratorem budynku 
– mówią mieszkańcy ul. Pięknej 9.

Sęk w tym, że blisko 90-letnia 
kobieta nie wpuszcza nikogo do 
domu. Wejście ma od tylnej stro-
ny budynku, bo na klatce scho-
dowej zamurowano jej drzwi. 
Fetor wydzielający się z miesz-
kania był nie do zniesienia dla lo-
katorów. Problem z dostaniem 
się do lokalu mają też pracownicy 
ośrodka pomocy społecznej. Na-
wet w asyście policji. – Ostatnio 
pies ugryzł pracownika socjalne-
go. Dostała mandaty. Ale po co? 
Trzeba jej zrobić porządek, a nie 
karać – dodają sąsiedzi.

– Ludzie są wredni – mó-
wi starsza kobieta, z którą uda-
ło nam się porozmawiać. Przez 
drzwi. – Pies im przeszkadza. Że 
szczeka. Truję ich dymem? Zda-
rzyło się raz, bo komin stary. Poza 
tym mało jestem w domu. To oni 

w fatalnym stanie. A TBS nic nie 
robi w tej sprawie. Wielokrotnie 
prosiliśmy o pomoc, ale odpra-
wia się nas z kwitkiem – dodają. 

Boją się, że kiedyś dojdzie do 
tragedii. – Albo otrujemy się cza-
dem, albo spłoniemy. Nie chcemy 
aby wyrzucano tę kobietę na bruk. 

 Wejście (z tyłu budynku) do mieszkania starszej kobiety
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Linia L23 już łączy 
Raszyn z Pruszkowem
REGION
Linia L23 uruchomiona. 
Mieszkańcy Raszyna 
mają już więc 
bezpośrednie połączenie 
z Pruszkowem, 
który tym samym 
zyskał dodatkową 
linię wewnętrzną.

Pierwszy bus na trasę wyruszył 
1 września. Według rozkładu jaz-
dy, nowa linia ma dziesięć kur-
sów w dni powszednie, natomiast 
w weekendy i święta liczba połą-
czeń L23 spadnie o połowę. Li-
nia w Raszynie startuje z ulicy 
Sportowej, a bieg kończy przy 
ul. Łączniczek AK w Pruszko-
wie. Zgodnie z założeniami bus 
ma dowieźć mieszkańców gmi-
ny do najważniejszych instytucji 
w powiecie – szpitali, starostwa, 
urzędu pracy. Na połączeniu do-
datkowo skorzystają sami prusz-
kowianie, którzy linię powinni 
wykorzystywać przede wszyst-
kim do przeprawy pomiędzy 

przewodniczący rady gminy. 
I nie ukrywa, że linia L23 do 
końca grudnia będzie przecho-
dziła sprawdzian. 

– Zainteresowanie linią ze 
strony pasażerów to jedno, a po-
mysł wydłużenia trasy to druga 
sprawa. Otrzymujemy już pierw-
sze sugestie ze strony mieszkań-
ców Rybia, aby linia jeździła 
w tamtej części gminy. Osobi-
ście nie widzę w tym żadnego 
problemu. Jeśli coś się tworzy, 
to trzeba to utrzymać, a nie psuć 
– twierdzi Dariusz Marcinkow-
ski. Podkreśla, że rozpoczęły się 
już prace nad zmianą organizacji 
ruchu w gminie, tak aby umożli-
wić wydłużenie trasy przejazdu 
L23. Projekt ma być gotowy na 
początku przyszłego roku.

Marcinkowski: – Najważ-
niejsze, że połączenie zostało 
uruchomione. Ostatnie osiem 
miesięcy to była wytężona pra-
ca i zmaganie się z przepisami. 
I na pewno nie jest to linia „na 
wybory”, bo takie opinie słysza-
łem. Chcę tylko przypomnieć, że 
nikt, na czele ze starostwem i ra-
dą powiatu, nie starał się pomóc 
w tym temacie. Jestem rozcza-
rowany ich postawą, jak również 
osób krytykujących fakt urucho-
mienia połączenia.

Niestety, władzom gminy nie 
udało się dojść do porozumienia 
ze stołecznym Zarządem Trans-
portu Miejskiego w kwestii zlo-
kalizowania jednego z dwóch 
przystanków przy Szpitalu Po-
wiatowym. Kłopot polega na 
tym, że w drodze powrotnej do 
Raszyna bus nie zatrzymuje się 
przy lecznicy. Powód? – ZTM 
ma zastrzeżenia do stanu tech-
nicznego przystanku. Wiem 
jednak, że władze Pruszkowa 
starają się „zalegalizować” przy-
stanek i jeśli sztuka ta im się 
uda, to oczywiście L23 będzie 
zatrzymywała się przy szpitalu 
– deklaruje przewodniczący ra-
szyńskiej rady gminy.  (MAP)
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Mają swój system. Nie chcą „gadżetu”
PRUSZKÓW
Przenośne kamery 
w Pruszkowie? 
– To gadżet. Mamy swój 
system monitoringu 
i tego się trzymamy
– mówi Andrzej Kurzela, 
wiceprezydent miasta.

W ostatnich dniach furorę robi 
pomysł burmistrza Ząbek, który 
do walki z wandalami wytoczył 
dwie przenośne kamery. Koszt 
przedsięwzięcia nie jest wielki, 
bo wynosi 5 tys. zł, a efekty – wie-
rząc burmistrzowi – imponujące. 
Kamera robi zdjęcie w promie-
niu 13 metrów, a jej czujne oko 

ile prawnie uregulowana jest 
możliwość takiego przenosze-
nia kamer. Inna sprawa, to jakość 
nagrania. Z doświadczenia wie-
my, że nie ma lepszego nośnika 
niż światłowód – mówi Andrzej 
Kurzela, wiceprezydent miasta.  

I podkreśla, że wdrożony 
przez pruszkowski magistrat 
system kamer spełnia swoją rolę. 
– Niebawem będzie ich trzydzie-
ści. Kamery chcemy umieścić 
w newralgicznych miejscach 
– twierdzi Kurzela.

Ostatnio trzy kamery pojawiły 
się na żwirowisku na os. Prusa. 
– Za dużo było tam przypad-
ków dewastacji. Doszło to tego, 

że wyrwano nowe lampy z ziemi 
wraz z kablami. Straty? Ponad 
30 tys. zł – przyznaje wicepre-
zydent. Zapewnia, że patrol in-
terwencyjny straży miejskiej 
zajmujący się wyłącznie moni-
toringiem ma co robić. Andrzej 
Kurzela: – Był przypadek, że 
diler narkotykowy umawiał się 
z klientami pod kamerą. Wpadli 
również okradający samocho-
dy, którzy przestępstwa dopuści-
li się na wprost kamery. Często 
z zapisów monitoringu korzy-
sta policja. O nagrania prosi też 
prokuratura, tak więc nasz sys-
tem monitoringu sprawdza się 
i tego się trzymamy.  (MAP) 

potrafi „nakryć” mieszkańca, 
który podrzuca śmieci czy de-
wastuje miejskie mienie. Mało 
tego. Zdjęcie trafi a na… telefon 
komórkowy burmistrza Ząbek, 
a ten powiadamia strażników 
miejskich. Sęk w tym, że nie 
wszyscy mieszkańcy życzą so-
bie, aby być podglądanym z ukry-
cia. Kamery bowiem montowane 
są każdego dnia w innym punk-
cie, a o ich lokalizacji wie nie-
wielkie grono osób.

Zapytaliśmy pruszkowskich 
włodarzy, czy nie byliby zainte-
resowani montażem takich ka-
mer? – W pewnym sensie jest 
to gadżet. Nie wiem nawet, na 

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Blisko 6 tys. widzów 
obejrzało seanse pod 
chmurką organizowane 
w ramach Pruszkowskiego 
Kina Letniego. Finałowy 
pokaz obfi tował w szereg 
atrakcji dla kinomanów 
i nie tylko. – Już dziś 
zapraszamy na kolejną 
edycję kina – podkreślają 
organizatorzy.

P rzez dziesięć wakacyj-
nych niedziel na pl. Jana 
Pawła II tuż obok Pała-

cu Ślubów odbywały się seanse 
Pruszkowskiego Kina Letniego. 
Repertuar kina pod chmurką zo-
stał tak dobrany, by każdy znalazł 
coś dla siebie. Perypetie agentki 
FBI (Sandra Bullock) i policjant-
ki (Melissa McCarthy) w „Gorą-
cym towarze” wywołały szereg 

Kinomani mieli co oglądać

uśmiechów na twarzach widzów, 
podobnie jak losy świeżo upie-
czonej pracownicy (Anne Ha-
thaway) jednego z modowych 
magazynów w filmie „Diabeł 
ubiera się u Prady”. Gratką dla 
miłośników science-fi ction był 
kultowy „Wolverine”, a nieco 

Koneserzy starego kina akcji 
mogli zobaczyć plejadę gwiazd 
w fi lmie „Niezniszczalni 2”. Stal-
lone, Statham, Li, Scharzenne-
ger, Willis, van Damme, Norris 
czy Lundgren – to nazwiska, któ-
re zna prawie każdy. Nie zabrakło 
legendy kina Clinta Eastwooda, 
który wcielił się w głównego bo-
hatera dramatu „Gran Torino”. 
Seanse pod gołym niebem, mi-
mo nie zawsze zachęcającej po-
gody, obejrzało łącznie blisko 
6 tys. widzów.

Ostatni (31 sierpnia) seans 
Pruszkowskiego Kina Letnie-
go obfi tował w moc atrakcji. Od 
godz. 18.00 można było oglądać 
wystawę „Zapach Lata”, przygo-
towaną przez artystów z Salonu 
Pruszkowskiego. O godz. 20.00 
na specjalnie przygotowanej sce-
nie pojawiła się 11-osobowa orkie-
stra ze Szwajcarii. Muzycy Brass 
Department z Bazylei oryginal-
nymi aranżacjami w stylu jazz, 
funk i pop przyciągnęli widzów. 

Seanse w ramach Kina Letniego w wakacyjne wieczory znów przyciągnęły widzów

Punktualnie o 21.30 ruszył seans 
kinowy. Na ekranie wyświetlono 
fi lm niespodziankę, czyli trzyma-
jacy w napięciu „Lot”. 

– Pogoda jakby zreflektowa-
ła się na ten ostatni seans. Orga-
nizacja, jak i koncepcja nie tylko 
niedzielnego seansu, ale i całego 
cyklu działała jak szwajcarski ze-
garek. Jesteśmy bardzo zadowole-
ni – podkreśla Witold Konieczny 
z Biura Promocji Miasta. – Moż-
na dyskutować nad doborem ty-
tułów, ale warto tu zaznaczyć, że 
ilość fi lmów dopuszczonych do 
niebiletowanych pokazów jest 
ograniczona – dodaje.

Organizatorzy zapowiadają, że 
w przyszłym roku przygotowa-
na zostanie kolejna edycja Ki-
na Letniego. – Formuła zależy 
od tego, jaki będziemy mieli bu-
dżet. Jest szansa, że wprowadzimy 
jeden wieczór maratonu fi lmo-
wego. Dziś jeszcze za wcześnie, 
by mówić o szczegółach – zazna-
cza Konieczny. 

lżejsze wydanie gatunku w ob-
razach „Kod nieśmiertelności” 
czy „Wyścig z czasem” spodoba-
ło się również tym, którzy fi lmy 
science-fi ction kojarzyli głównie 
z najazdami kosmitów. Thriller 
„Połączenie” u niejednej osoby 
wywołał gęsią skórkę. 

Seanse pod gołym 
niebem, mimo nie 
zawsze zachęcającej 
pogody, obejrzało 
blisko 6 tys. widzów
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 Muzycy Brass Department z Bazylei dali świetny koncert

północną a południową stroną 
miasta. Opłata za przejazd wy-
nosi 4 zł (bilet normalny), nato-
miast bilet ulgowy kosztuje 2 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady 
Gminy w Raszynie, połączenie 
będzie funkcjonowało do koń-
ca roku. Oczywiście z możli-
wością przedłużenia o kolejne 
miesiące bądź lata. – Ta linia jest 
dla nas początkiem tworzenia 
sieci komunikacyjnej w gminie 
– mówi Dariusz Marcinkowski, 

Linia w Raszynie 
startuje z ulicy 
Sportowej, a bieg 
kończy przy 
ul. Łączniczek AK
w Pruszkowie

 Projekcje cieszyły się powodzeniem
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NADARZYN
Z początkiem września w gminie 
Nadarzyn uruchomiono system po-
wiadamiania SMS. Mieszkańcy na 
bieżąco będą informowani o awa-
riach czy imprezach kulturalnych. Już 
w dniu wprowadzenia systemu chęt-
nych do jego aktywacji nie brakowa-
ło. – Wpłynęło łącznie kilkadziesiąt 

zgłoszeń. Oczywiście spodziewamy 
się ich więcej, tym bardziej, iż to dopie-
ro początek funkcjonowania systemu. 
A wprowadziliśmy go na wyraźne za-
potrzebowanie mieszkańców – mówi 
Tomasz Muchalski, wicewójt gminy. 
Treść otrzymywanych SMS-ów po-
dzielono na kategorie. Najważniejszą 

Kolejny samorząd z systemem 
powiadamiania SMS

stanowią informacje o awariach czy 
wyłączeniach. Są również komunika-
ty służb państwowych, ostrzeżenia 
drogowe, blokady, objazdy czy infor-
macje dotyczące bieżących spraw 
w nadarzyńskim urzędzie. Chętni mo-
gą też aktywować usługi sport i kul-
tura, a także służba zdrowia. (MAP)
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ReKLAMA

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

MILANÓWEK
Park Lasockiego 
w Milanówku doczeka 
się rewitalizacji. Nie będą 
to zmiany na taką skalę, 
jak pierwotnie zakładano, 
ale tereny na pewno 
zyskają estetycznie.
 

T emat doprowadzenia do 
ładu obszaru u zbiegu 
ulic Kościuszki i Pia-

ski ciągnie się od lat. Zarówno 
władzom miasta, jak i miesz-
kańcom północnej części Mi-
lanówka zależy na tym, aby jak 
najszybciej uporządkować park. 
Swego czasu pojawił się nawet 
pomysł, aby powstały tam plac 
zabaw i amfi teatr. Ta koncepcja 
została jednak oprotestowana 
przez część osób.

To nieco opóźniło termin rewi-
talizacji parku. Ale już wiadomo, 
że prace niebawem się rozpocz-
ną. Jak podkreślają urzędnicy 
nastąpi to zaraz po zakończeniu 
okresu lęgowego ptaków. – Na 

Park Lasockiego zyska na estetyce
Temat rewitalizacji terenu u zbiegu ulic Kościuszki i Piaski ciągnie się od lat.

pewno przycięty zostanie drze-
wostan. Wykonane zostaną ścieżki 
z kruszywa, a wzdłuż alejek posta-
wione będą ławki – wylicza Patry-
cja Jankowska, rzecznik urzędu 
miasta. Na całość inwestycji ma-
gistrat ma zabezpieczone w bu-
dżecie 250 tys. zł.

A co z pomysłem placu za-
baw i amfiteatru? Okazuje się, 
że pierwszy z obiektów powstaje 
właśnie przy ul. Wylot. – Zabawki 
zostały już ustawione. W drugiej 
połowie września plac zostanie 
ogrodzony i zostanie wysypana 
nawierzchnia z piasku – infor-
muje rzecznik.

Budowa amfi teatru to temat na 
dalsze miesiące. Tym bardziej, że 
przetarg na jego realizację nie zo-
stał jeszcze ogłoszony. Obiekt ma 
powstać przy ul. Krótkiej. Dzię-
ki tej inwestycji zyska sam teren, 
który obecnie wygląda na opusz-
czony i w niczym nie przypomi-
na miejsca, gdzie jeszcze kilka lat 
temu organizowano większe im-
prezy plenerowe w Milanówku. 
Według planów włodarzy miasta 
wraz z pojawieniem się amfi teatru, 
powstaną trawniki i elementy ma-
łej architektury, jak choćby altan-
ki czy ławki. Utworzone zostaną 
też wewnętrzne alejki. 
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PRUSZKÓW
Jak już informowaliśmy, 
kolejarze we wrześniu 
chcą zamknąć przejazd 
kolejowy w Pruszkowie. 
Utrudnienia nie będą 
jednak tak uciążliwe jak 
pierwotnie zakładano.

K olejarze początkowo 
wnioskowali o zamknię-
cie tej ważnej przeprawy 

na dwa lub nawet trzy tygodnie. 
Na takie rozwiązanie nie chcie-
li się zgodzić starosta prusz-
kowski oraz prezydent miasta. 
Stanęło na tym, że przepra-
wa na pograniczu Pruszkowa 
i Brwinowa będzie nieczynna 
dla ruchu tylko w weekendy. – 
Przejazd kolejowy w Parznie-
wie zostanie zamknięty na dwa 
ostatnie weekendy września. 
Na przejeździe będą prowadzo-
ne prace polegające na wymia-
nie jednego toru – mówi Maciej 
Dutkiewicz, rzecznik PKP PLK.

Dziś jeszcze nie wiadomo jak 
będą wyglądać objazdy. – Prowa-
dzone są uzgodnienia. Projekt 
tymczasowej organizacji ruchu 
przygotowuje PKP. Wiemy, że 
kolejarze chcą ruch poprowadzić 

Przejazd zamkną na dwa weekendy

głównie drogami powiatowymi 
i wojewódzkimi do wiaduktu 
w Pruszkowie – wyjaśnia Elżbie-
ta Korach, naczelnik Wydziału 

Zamknięcie przejazdu wiąże 
się z jeszcze inną zmianą. Od 
1 września przez przeprawę kur-
sują również autobusy nowej 
linii miejskiej nr 5. Kursy od-
bywają się też w soboty. Urzęd-
nicy jeszcze nie podjęli decyzji 
jak będzie jeździć linia w czasie 
utrudnień. – Wszystko zależy 
od tego, jaki będzie ostateczny 
kształt wytyczonych objazdów. 
Musimy obliczyć czas przejaz-
du, bo może się okazać, że auto-
busy będą musiały jechać zbyt 
długo. Nie wykluczamy rów-
nież zawieszenia kursów sobot-
nich. To tylko dwa weekendy, 
a linia została dopiero urucho-
miona, więc obłożenie nie jest 
jeszcze zbyt duże. Ostateczne 
decyzje podejmiemy pod ko-
niec przyszłego tygodnia – mówi 
Elżbieta Korach.  (AS) 

Temat rewitalizacji terenu u zbiegu ulic Kościuszki i Piaski ciągnie się od lat.

– Przejazd kolejowy 
w Parzniewie zostanie 
zamknięty na dwa 
ostatnie weekendy 
września – mówi 
Maciej Dutkiewicz, 
rzecznik PKP PLK

Inwestycji, Remontów i Infra-
struktury Technicznej Urzę-
du Miejskiego w Pruszkowie. 
– PKP PLK poinformowało nas, 
że przejazd będzie zamykany 
w piątek o godz. 22.00 do godz. 
4.00 w poniedziałek – dodaje.

PRUSZKÓW
Salon Pruszkowski zaprasza na 
wernisaż malarstwa Lucyny Krzy-
wik „Kolory życia”. Wernisaż od-
będzie się 5 września w Galerii 
Pałacu Ślubów w Pruszkowie przy 
pl. Jana Pawła II. Początek o godz. 
19.00. Wystawa prac potrwa nato-
miast do 2 października. Piątkowy 

wernisaż otworzy tym samym no-
wy sezon artystyczny w Galerii 
Pałacu Ślubów. „Kolory życia” za-
powiadają się interesująco, choćby 
ze względu na autorkę prac Lucy-
nę Krzywik. – Jest to artystka, któ-
ra swoją miłość do świata i natury 
zatrzymuje w kadrach obrazów, 

„Kolory życia” na otwarcie 
sezonu artystycznego

szczególne miejsce zostawiając 
postaci. W jej twórczości wyraź-
nie widać zafascynowanie czło-
wiekiem. W zagadkowy sposób 
opowiada swój świat, poddając się 
całkowicie i szczerze temu, którędy 
prowadzi ją jej malarstwo – mówią 
organizatorzy wernisażu. (MAP)
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tel. 22 729 03 13tel. 22 729 03 13
www.oligopark.plwww.oligopark.pl

Garaż gratis!
   Komórka Lokatorska gratis!

OSTATNIE MIESZKANIA W SPRZEDAŻY
SPECJALNE CENY TYLKO DO 21 WRZEŚNIA

4 pokoje 81 m2

!
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BRWINÓW
Ulice Sochaczewską i 11 Listopa-
da w Brwinowie czeka przebudowa. 
W ramach tego samego zadania  
zostaną też zmodernizowane ka-
nalizacja deszczowa oraz stara sieć 
wodociągowa. W ostatnich dniach 
sierpnia gmina rozstrzygnęła prze-
targ. Inwestycję zrealizuje Tombruk 

z Ożarowa Mazowieckiego. Zadanie 
podzielono na dwa etapy. Pierwszy 
ma być wykonany jeszcze w tym roku. 
Chodzi przebudowę ul. Sochaczew-
skiej, a wraz z nią remont sieci wodo-
ciągowej. Roboty będą prowadzone 
na długości 260 metrów przy pose-
sjach od 4 do 4E. Drugi etap inwestycji 

Sochaczewska i 11 Listopada 
pójdą do przebudowy

to przebudowa ul. 11 Listopada  
(na długości 140 m, od ul. Sochaczew-
skiej do Stacji Uzdatniania Wody),  
którą zaplanowano na rok przyszły. 
Przy tej jezdni powstaną m.in. chod- 
niki oraz ciąg pieszo-rowerowy.  
Termin zakończenia obu etapów wy-
znaczono na koniec lipca 2015 r. (TK)

Piątek, 5 Września 2014

Dołącz do Szlachetnej Paczki
REGION
Ruszyła kolejna 
edycja Szlachetnej 
Paczki. W powiatach 
pruszkowskim 
i grodziskim są 
zarejestrowane po dwa 
rejony. Ich liderzy wciąż 
poszukują osób, które 
chciałyby się sprawdzić 
jako wolontariusze.

Z roku na rok maleje krąg lu-
dzi, którzy jeszcze nie słysze-
li o Szlachetnej Paczce. Tylko 
w ciągu ostatnich czterech edycji 
potroiła się wartość paczek (od 
10 do 35 mln zł w latach 2010-
2013) i ponad dwukrotnie wzro-
sła liczba rodzin (z 8 do 18 tys.), 

i Grodzisku Mazowieckim. We 
wszystkich wciąż jest miejsce 
dla nowych wolontariuszy. – My 
ruszyliśmy zaledwie z czterema 
– mówi Grzegorz Zegadło, lider re-
jonu pruszkowskiego. – To jednak 
dopiero początek i na pewno znaj-
dzie się więcej chętnych – dodaje.

Ci, którzy się wahają, powinni 
pamiętać, że wolontariat to duże 
wyzwanie, wymagające nie tylko 
wolnego czasu, ale i szczególnych 
predyspozycji. Wolontariusz po-
winien być odpowiedzialny, sa-
modzielny, wytrwały i odporny 
psychicznie. Dlaczego? Bo ma 
przed sobą niecodzienne za-
danie. Musi dotrzeć do rodzi-
ny, która być może potrzebuje 
wsparcia, zdiagnozować jej sy-
tuację i włączyć do projektu je-
dynie tych, co do których nie ma 
wątpliwości, że powinni otrzy-
mać pomoc. Trzeba być również 
gotowym na rozmaite reakcje 
spotykanych ludzi.

Skoro wolontariusz tak wie-
le musi dać z siebie, co otrzymu-
je w zamian? Przede wszystkim 
radość niesienia pomocy. Ale 
i udział w szkoleniach, nowe 
kontakty czy poszerzanie i roz-
wój umiejętności, które mają 
duże znaczenie na rynku pracy, 
jak choćby komunikacja interper-
sonalna. Jeśli obowiązki nie po-
chłaniają bez reszty twego czasu, 
a jesteś pełnoletni, uważasz, że 
podołasz obowiązkom i chciał-
byś się sprawdzić jako wolonta-
riusz – zgłoś się do najbliższego 
(choć wcale niekoniecznie) rejo-
nu. Szczegółowe informacje na 
stronie Szlachetnej Paczki.  (TK)
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Odcinek S8 z innowacyjną nawierzchnią
REGION
Ułożono testowy 
odcinek nawierzchni 
na trasie ekspresowej 
S8 Opacz-Paszków. 
Wykorzystano do tego 
innowacyjną technologię 
nawierzchni długowiecznej.

Niespełna trzy godziny zajęło 
pracownikom firmy Strabag, 
generalnego wykonawcy bu-
dowy części drogi ekspresowej 

budowy. Jeżeli testy wypadną 
pomyślnie, a jesteśmy tego pew-
ni, to nasze rozwiązanie zostanie 
zastosowane na całej długości 
prowadzonej inwestycji – in-
formuje Alfred Waltzl, członek  
zarządu Strabag.

Do budowy warstwy użyto 
specjalnego asfaltu, od niedawna 
dostępnego na rynku. Posiada on 
wyjątkowe parametry zarówno 
w wysokich jak i w niskich tem-
peraturach oraz odporność.

Na całej długości budowa-
nej trasy przewiduje się nato-
miast wykorzystanie 82 tys. ton 
tego materiału. – Inne, funk-
cjonalne spojrzenie na role 
poszczególnych warstw w kon-
strukcji drogi i zastosowania 
w nich odpowiednio dobra-
nych materiałów rozwiązuje 
problem trwałości nawierzch-
ni  asfaltowych – podkre-
śla dr Igor Ruttmar, prezes  
spółki TPA.  (MAP) 

S8, ułożenie testowego odcinka 
z wykorzystaniem innowacyj-
nej technologii nawierzch-
ni długowiecznej. Będzie to 
pierwsza w Europie droga wy-
konana w tej technologii. Wy-
konawca gwarantuje przy tym 
rekordowy 18-letni okres gwa-
rancji nawierzchni.

– Przez najbliższe 2-3 ty-
godnie zarówno nasi specjali-
ści z TPA jak i z laboratoriów 
GDDKiA będą badali tę część 

PRUSZKÓW
Mieszkańcy Pruszkowa 
szanują Straż Miejską?
– Jestem przekonany, że tak. 
Widzę to po odgłosach w róż-
nego rodzaju interwencjach, 
których średnio podczas doby 
wpływa około 40. Nie spotyka- 
my się z negatywnymi wskazów-
kami, które wpływałyby telefo-
nicznie, bądź w formie skarg. 
Mało tego. W tym roku nie wpły-
nęła żadna skarga na funkcjo-
nariusza, czy na działalność 
w związku z wykonywaniem 
czynności. I to jest ten plus, któ-
ry mnie przekonuje do tego, że 
to co robimy jest dobre i wzbu- 
dza uznanie mieszkańców.

Ale mimo wszystko jest  
spore grono pruszkowian, 
które nie szczędzi słów  
krytyki pod waszym 
adresem.
– Sądzę, że to się bierze z całe-
go kształtu straży gminnych czy 
miejskich w Polsce. Są pewne 
jednostki, które niewątpliwie – 
wbrew temu co mówi ustawa – nie 
są dla społeczności. Nie pełnią tej 

Staramy się być wszędzie obecni

monitoringu, który przecież nie 
jest ukrywany.     

Sen z powiek powinien  
spędzać strażnikom problem 
źle parkujących kierowców.
– Dużo spraw związanych z par-
kowaniem pojazdu w niektórych 
strefach na terenie Pruszkowa nie 
zostało jeszcze w pełni dostosowa-
nych do ustawy. Występują drogi 
osiedlowe, wewnętrzne, na któ-
rych de facto nie mamy podstaw 
prawnych do interwencji. Interwe-
niujemy więc tylko w przypadkach 
niszczenia zieleni przez kierow-
ców. Problem z parkowaniem wy-
stępuje na osiedlach, gdzie, nie 

Z WŁODZIMIERZEM MAJCHRZAKIEM, komendantem Straży Miejskiej 
w Pruszkowie, rozmawia Marcin Prażmowski

oszukujmy się, infrastruktura na 
pewno nie przywidywała takiej ilo-
ści samochodów. Pamiętam czasy, 
gdy w patrolach nocnych można 
było przewidzieć, gdzie czyj sa-
mochód stoi. Staramy się jednak 
docierać do PSM i wskazywać 
miejsca w których można utwo-
rzyć dodatkowe parkingi.

Wspomniał Pan wcześniej  
o fotoradarach…
– My nie mamy fotoradarów. Tą 
sprawą zajmuje się policja.

Smutno się Panu zrobiło.
– Nie smutno. Po prostu poło-
żenie Pruszkowa i jego zagęsz-
czenie w porównaniu do innych 
aglomeracji aż tak nie sugeruje, 
że fotoradar jest niezbędny. Ulice 
przelotowe związane są z sześcio-
ma, siedmioma sygnalizacjami 
świetlnymi, które powstrzymu-
ją kierowców przed przekracza-
niem prędkości. 

Straż Miejska w Pruszkowie 
zarabia na siebie?
– Bezpieczeństwa nie da się prze-
liczyć na pieniądze. 

służebnej roli. Wpływ na to mo-
gły mieć dodatkowe zadania jakie 
dano strażom, a w szczególności 
fotoradary. To popsuło wizerunek 
strażników miejskich.

Strażników, którzy do tej 
pory kojarzeni byli z kara-
niem staruszki handlującej 
natką pietruszki?
– To stereotyp. Wymyślony mit, 
który nie ma nic wspólnego 
z pruszkowską Strażą Miejską. 
Z całym szacunkiem, ale w naszym 
mieście handel uliczny praktycz-
nie nie istnieje. 

Pruszków jest trudnym 
miastem?
– Na pewno przewija się przez 
nie bardzo dużo ludzi. Prusz-
ków się rozbudowuje, przybywa 
mieszkańców, a co za tym idzie 
również problemów. Wiele osób 
jest z zewnątrz i są zaskoczeni 
naszymi działaniami. Nie ma ob-
szaru życia, gdzie nie byłoby na-
szej obecności. Staramy się być 
wszędzie. Od początku pracuje-
my w systemie dobowym. Bar-
dzo dobrze spisuje się system 
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Wykonawca zawinił, a dzieci czekają…
BRWINÓW
Opóźnienie przy 
budowie przedszkola 
przy ul. Piłsudskiego 
w Brwinowie. Nie 
popisał się wykonawca 
robót, któremu miasto 
wypowiedziało już umowę 
i zamierza dochodzić 
roszczeń w sądzie.

Na inaugurację roku szkolnego 
muszą czekać jeszcze dzieci, które 
mają uczęszczać do przedszkola 
przy ul. Piłsudskiego. Placówka, 
która będzie filią przedszkola  
z ul. Lilpopa ciągle jest w bu-
dowie, chociaż wydawało się, 
że wraz z początkiem września 
otworzy podwoje dla maluchów. 

Pojawił się jednak problem 
z wykonawcą prac. Firma po-
padła w problemy finansowe. – 
Aby położyć glazurę czy klepkę, 
trzeba najpierw ją kupić a dopie-
ro później wystawić fakturę za 
wykonaną pracę. Doszło do ku-
riozalnej sytuacji, że wykonawca 

nie był w stanie zakupić materia-
łu. Odstąpiliśmy więc od umo-
wy – mówi Arkadiusz Kosiński, 
burmistrz Brwinowa.

Miasto znalazło inną firmę, 
która kontynuuje roboty, a z 
poprzednią spotka się już tylko 
w sądzie. Urząd szacuje, że za 

niewykonane prace należy mu 
się blisko 200 tys. zł. – Mieliśmy 
związane ręce, bo opóźnienia nie 
przekraczały wielu dni, tak więc 
nie mogliśmy odstąpić od umo-
wy od razu. Na szczęście wyko-
nawca jest świadomy kar jakie 
może ponieść i będziemy dąży-
li do ugody – dodaje burmistrz.

A jak bardzo te zawirowania 
wpłynęły na termin oddania 
placówki do użytku? – Zgodnie 
z zapowiedzią filia przedszko-
la ruszy w czwartym kwartale. 
Z pracami wychodzimy już na 
prostą i pod koniec września 
obiekt powinien być już goto-
wy. Na październik natomiast 
planujemy odbiory – mówi bur-
mistrz Kosiński.  (MAP) 

OŚWIADCZENIE
Z powodu okoliczności ujawnionych  
w artykule zamieszczonym w gazecie 
WPR z dnia 11.07.2014, dotyczących 
pracy Burmistrza Miasta Piastowa, 
Zarząd Komitetu PiS w Piastowie podjął 
decyzję o wyjściu Prawa i Sprawiedliwości 
z koalicji samorządowej PO-PiS-PdP  
w naszym mieście.

Ewa Borodzicz 
Przewodnicząca Zarządu Komitetu 

PiS w Piastowie

OgłOszenie

do których wolontariusze dotarli 
z pomocą. A co potrzebujący mo-
gli znaleźć w paczkach? Niemal 
wszystko: sprzęt RTV i AGD, 
meble, ubrania, środki czysto-
ści, produkty żywnościowe.

W tym roku startuje 14. edycja 
Szlachetnej Paczki. Z powiatów 
pruszkowskiego i grodziskiego są 
w sumie cztery rejony: w Prusz-
kowie, Brwinowie, Milanówku 

Z powiatów 
pruszkowskiego  
i grodziskiego są  
w sumie cztery rejony:  
w Pruszkowie, 
Brwinowie, Milanówku  
i Grodzisku
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PRUSZKÓW
Budowa hali sportowej przy Szko-
le Podstawowej nr 6 idzie zgodnie 
z planem. – Termin zakończenia 
inwestycji przewidywany jest na 
grudzień. Prace postępują w rewe-
lacyjnym tempie. Ani dzieci, ani ro-
dzice nie powinni mieć powodów 
do niepokoju. Lepiej jeszcze trochę 

poczekać, niż ćwiczyć w rozpada-
jącej się sali, jak to miało miejsce 
wcześniej – mówi Andrzej Króli-
kowski, wiceprezydent miasta. 
Obiekt, który powstaje przy ul. Li-
powej dobudowany jest do gmachu 
szkoły. Oprócz samej hali znajdzie 
się tam pełne zaplecze – szatnie 

Budowa hali sportowej
idzie w dobrym tempie

z natryskami i toaletami, pokoje 
dla nauczycieli WF, magazyn sprzę-
tu oraz wentylatornia. Dodatkowo 
w budynku będzie biblioteka z czy-
telnią. Natomiast boisko w hali zo-
stanie przystosowane do gry w piłkę 
ręczną, siatkówkę, koszykówkę i te-
nisa ziemnego. (MAP)

Piątek, 5 Września 2014

ReKLAMA

Przedszkole z nagrodami
PIASTÓW
Aż trzy wyróżnienia 
otrzymało modułowe 
przedszkole przy
ul. Godebskiego 
w Piastowie w ramach 
ogólnopolskiego 
konkursu 
Modernizacja Roku.

Uroczyste podsumowanie kon-
kursu odbyło się na Zamku 
Królewskim w Warszawie. Głów-
nym bohaterem gali był samo-
rząd Piastowa, który nie dość, 
że triumfował w najważniejszej 
kategorii – Modernizacja Roku 
2013 – to otrzymał też nagrodę 
w głosowaniu internautów oraz 
nagrodę specjalną miesięcz-
nika „Materiały Budowlane”.

– Fakt, że zdobyliśmy wszyst-
kie możliwe nagrody jest dla nas 
o tyle wyjątkowym wyróżnie-
niem, iż do udziału w konkur-
sie zgłoszonych zostało ponad 
dziewięćset obiektów w dwu-
nastu kategoriach – podkre-
śla Marek Kubicki, burmistrz 
Piastowa. – Jest to również do-
wód, że ta technologia była tra-
fi onym pomysłem. Było to spore 
wyzwanie, ale dzięki temu dzieci 

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Wizja rozbiórki trzech 
zniszczonych budynków 
komunalnych przy ulicy 
Studziennej w Pruszkowie 
staje się realna. W pierwszej 
kolejności mieszkańcom 
trzeba będzie znaleźć 
nowe lokale.

Mieszkańcy bloków przy 
Studziennej 8, 10 i 12 
od lat czekają na po-

lepszenie warunków życia. Stan 
techniczny budynków w któ-
rych mieszkają jest opłakany. 
W lokalach nie ma centralnego 
ogrzewania, ciepłej wody. Miesz-
kańcy wodę ogrzewają więc w ter-
mach, a to sprawia, że rachunki 
za prąd są wysokie. W niektórych 
lokalach napotkać można stare, 
nieszczelne, drewniane okna. 
Wnioski o ewentualne remon-
ty czy ocieplenie budynków nie 
znajdowały akceptacji. Powód? 
Bloki przewidziano do rozbiórki.

Domy przy Studziennej do rozbiórki

ce nieruchomościami najemcom 
tych mieszkań służyło prawo pier-
wokupu. Był wywieszony wykaz 
tej nieruchomości, ale w okresie 
wywieszenia nie wpłynął żaden 
wniosek w tej sprawie – dodał.

Chętnych na wykup miesz-
kania nie było, włodarze miasta 
otrzymali więc zielone światło 
na przekazanie działek o war-
tości ponad 2 mln zł na rzecz 
TBS-u. Na takie rozwiązanie 
zgodzili się bowiem pruszkow-
scy radni.

Co powstanie w miejsce 
zniszczonych budynków? – Bę-
dzie tam realizowane budow-
nictwo mieszkaniowe komu-
nalne na bazie porozumienia 
między TBS a prezydentem 
miasta o wspólnych kosztach 
realizacji budownictwa komu-
nalnego – wyjaśnił Królikow-
ski. – Lokatorzy mieszkają tam 
w trudnych warunkach. Nale-
ży, tak jak to uczyniliśmy kilka-
naście lat temu z tak zwanymi 
murowańcami na ulicy Cera-
micznej, zrobić to samo z tymi 
budynkami przy ul. Studzien-
nej – dodał.

Jaki więc los czeka obec-
nych lokatorów bloków przy 
Studziennej? – Z mieszkańca-
mi będziemy postępować tak 
jak z każdym najemcą, który 
zamieszkuje budynki przezna-
czone do rozbiórki – powie-
dział Jan Starzyński, prezydent 
Pruszkowa. Oznacza to, że mia-
sto i TBS w pierwszej kolejno-
ści będą musieli zaproponować 
lokatorom ze Studziennej 8, 
10 i 12 nowe lokale zamienne.

Ale jest dalszy ciąg sprawy. 
Budynki przekazano Towarzy-
stwu Budownictwa Społeczne-
go „Zieleń Miejska”. – Chcemy 
wnieść aportem nieruchomości, 
które są trzema budynkami ko-
munalnymi w bardzo złym stanie
technicznym. Przedmiotem te-
go aportu jest nieruchomość przy 
ul. Studziennej 8, 10 i 12 – wy-
jaśniał na sierpniowej sesji An-
drzej Królikowski, wiceprezydent 
Pruszkowa. – Zgodnie z procedu-
rą przepisów ustawy o gospodar-
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nie musiały tułać się miesiąca-
mi po innych obiektach, tylko 
w krótkim czasie wróciły do 
swojej placówki. Co myślałem 
podczas odbierania statuetki? 
Że wykonaliśmy kawał dobrej 
pracy. Atmosfera podczas gali 
była przyjazna, ale trudno aby 
było inaczej, skoro każdy z przy-
byłych wiedział doskonale, ile 
wysiłku należy włożyć w taką 
inwestycję – dodaje.

Nagrody za przedszkole mo-
dułowe przy ul. Godebskie-
go odebrali też przedstawiciele 
biura projektowego Atelier ZET-
TA z Białegostoku oraz wyko-
nawca obiektu, Moduł Kontrakt.

18. edycja konkursu „Mo-
dernizacja roku” odbyła się 
pod honorowym patronatem 
prezydenta RP Bronisława
Komorowskiego.  (MAP)
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Budynki przekazano Towarzystwu Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska”
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NOWA WIEŚ
Znalazły się pieniądze na budowę 
sygnalizacji świetlnej przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Nowej 
Wsi. Tak więc w pobliżu szkoły po-
wstanie kolejne bezpieczne miej-
sce do przejścia przez jezdnię. 
– To jest inicjatywa mieszkańców. 
Jest wniosek o pełną sygnalizację 

przy szkole w Nowej Wsi – mówi
Krzysztof Grabka, wójt gminy 
Michałowice. – Pierwotne założe-
nia były takie, że połowę kosztów 
pokryje powiat pruszkowski, 
a połowę my. Niestety, z uwagi
na skromność budżetu powiatu 
doszliśmy do porozumienia, że 

Przy szkole pojawi się
sygnalizacja świetlna

30 tys. zł przeznaczy na to zadanie 
powiat, a 50 tys. zł będzie pocho-
dziło z budżetu gminy Michałowice 
– zaznacza. Wójt twierdzi, że sygna-
lizacja pojawi się tak szybko, jak 
to możliwe. – Chcielibyśmy, żeby 
to jeszcze we wrześniu było zreali-
zowane. Zobaczymy – mówi. (AS)

WPR24.plWPR24.plPiątek, 5 Września 2014

Gmina 
przyjdzie 
w sukurs? 
PRUSZKÓW
Kierowcy czekają na 
usprawnienie ruchu 
na skrzyżowaniu al. 
Wojska Polskiego 
i ul. Brzozowej 
w Pruszkowie. Jest 
szansa, że z pomocą 
przyjdzie gmina... 
Michałowice.

Droga wojewódzka nr 719 to 
jedna z najważniejszych ar-
terii komunikacyjnych dla 
mieszkańców Grodziska 
Mazowieckiego, Milanów-
ka, Brwinowa czy Pruszko-
wa. Kłopot w tym, że w kilku 
miejscach tworzą się zatory. 
Ich przyczyną jest m.in. zbyt 
duża ilość skrzyżowań z sy-
gnalizacją świetlną. W samym 
Pruszkowie znajduje się aż 14 
takich miejsc.

Kierowcy podkreślają, że 
niektórych „świateł” nie po-
winno być w ogóle, a na krzy-
żówkach gdzie faktycznie są 
potrzebne z kolei ich nie ma. 
Chodzi głównie o krzyżów-
kę z ul. Brzozową na granicy 
Pruszkowa. Kierowcy, żeby 
z Pruszkowa skręcić do Komo-
rowa i z Komorowa wyjechać 
w kierunku Grodziska, muszą 
czekać nawet po 10 minut.

Zarządcą drogi wojewódz-
kiej nr 719 jest marszałek Ma-
zowsza, ul. Brzozowej – powiat 
pruszkowski. Oba samorządy 
mają problemy fi nansowe, dla-
tego nikt nie chce wyjść z ini-
cjatywą budowy potrzebnej 
w tym miejscu sygnaliza-
cji świetlnej. – Zdajemy so-
bie sprawę, że występując do 
marszałka musimy mieć swoje 
środki. W takiej sytuacji mar-
szałek zawsze pyta: A ile do-
łożycie? I prawdopodobnie 
powstałaby kwestia wspól-
nego finansowania inwesty-
cji z podziałem po 50 procent 
– przyznała na początku tego 
roku Elżbieta Smolińska, sta-
rosta pruszkowski.

Okazuje się, że z pomocą 
może przyjść gmina Micha-
łowice. – Do niedawna były 
szanse, że droga 719 zostanie 
przebudowana, był projekt na 
to zadanie. Teraz fi nanse woje-
wództwa na to nie pozwalają. 
Wydaje mi się, że będzie sen-
sowe wystąpienie o tego typu 
inwestycję – mówi Krzysztof 
Grabka, wójt gminy.  (AS)

Jest wyrok. Wymuszali łapówki
RASZYN
Dwóch policjantów 
z komisariatu 
w Raszynie zostało 
uznanych winnymi 
wymuszania łapówek 
na Wietnamczykach.

Pod koniec 2012 r. grupa Wiet-
namczyków jechała al. Kra-
kowską do centrum handlowe-
go w Wólce Kosowskiej. W Jan-
kach zatrzymał ich patrol po-
licji. Kierujący autem legity-
mował się wietnamskim pra-
wem jazdy, a jeden z pasaże-
rów nie miał zapiętych pasów. 
Kontrolujący ich policjanci 
– 43-letni Tomasz M. i 31-letni 
Stefana G. – chcieli wystawić 

mandatu karnego i kradzież 
100 zł z rzeczy osobistych Wiet-
namczyków. 43-letni Tomasz 
M. został skazany na dwa la-
ta więzienia w zawieszeniu na 
cztery lata, a 31-letni Stefan G. 
dostał o dwa miesiące mniej, też 
w zawieszeniu. Obaj mają też 
zapłacić 3 tys. zł grzywny.

Na czas procesu policjan-
ci byli zawieszeni w czynno-
ściach. – I nadal są zawieszeni. 
Czekamy na uprawomocnie-
nie wyroku. Czy zostaną wyda-
leni ze służby? Decyzję o tym 
podejmie komendant, jednak 
przepisy są jednoznaczne w te-
go typu sprawach – mówi kom. 
Dorota Nowak, rzecznik prusz-
kowskiej komendy.  (MAP) 

ReKLAMA

Rusza walka o schetynówki
REGION
Do 30 września 
samorządy mogą 
składać wnioski 
o dofi nansowanie 
inwestycji drogowych 
w ramach schetynówek. 
O pieniądze wspólnie 
starać się będą Brwinów 
i powiat pruszkowski.

Rusza kolejna edycja „Narodo-
wego programu przebudowy 
dróg lokalnych – Etap II – Bez-
pieczeństwo – Dostępność – 
Rozwój”. Samorządy mogą 
składać wnioski o dofinanso-
wania budowy oraz remontów 
dróg. A jest o co walczyć, bo 

swojego wykonawcę i projektu-
je dla nas drogę od wsi Moszna 
do wiaduktu na ulicy Promyka – 
podkreślała na sierpniowej sesji 
Agnieszka Kuźmińska, wicesta-
rosta pruszkowski. – We wrze-
śniu chcemy złożyć wniosek 
o dofinansowanie dużego za-
dania mającego na celu moder-
nizację trzech dróg powiatowych 
łączących Brwinów z Domanie-
wem i Pruszkowem. Mamy na-
dzieje, że uda nam się uzyskać 
dofi nansowanie – dodała.

Czy wspólny projekt ma szan-
sę na wysoką ocenę? Wiele wska-
zuje, że tak. Spełnia większość 
z ośmiu kryteriów. Komisja oce-
niać będzie m.in. wpływ inwestycji 

na poprawę bezpieczeństwa w ru-
chu drogowym, spójność z dro-
gami wojewódzkimi, współpracę 
z innymi podmiotami przy reali-
zacji zadania, wpływ inwestycji 
na rozwój obszarów wiejskich.

Co ważne, inwestycja powia-
tu i Brwinowa będzie musiała 
w całości zostać zrealizowana 
w 2015 r. Taki wymóg nakłada 

województwo ma do rozdania 
blisko 96,5 mln zł.

Dziś wiadomo, że o wsparcie 
ze schetynówek starać się bę-
dą powiat pruszkowski i gmina 
Brwinów. Chodzi o wspólną in-
westycję polegającą na przebu-
dowie drogi powiatowej Moszna 
– Pruszków. Porozumienie doty-
czące współpracy samorządów 
jest już gotowe. – Prawdopo-
dobnie w kolejnym naborze bę-
dą dodatkowe punkty za to, że 
zgłaszamy do dofi nansowania 
drogi zniszczone podczas budo-
wy autostrady. I tego dotyczy po-
rozumienie. My projektujemy 
drogę powiatową Domaniew – 
Koszajec, natomiast gmina ma 

województwo. Maksymalna wyso-
kość dofi nansowania jakie będzie 
można uzyskać nie może przekra-
czać 3 mln zł lub 50 proc. kosztów 
zadania. Wstępną liste rankin-
gową poznamy 31 października.

– Jeśli uzyskamy dofi nanso-
wanie to zadanie wprowadzimy 
do budżetu – podkreśliła Ag-
nieszka Kuźmińska.  (AS) 

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

PIASTÓW
Po remoncie i wakacyjnej 
przerwie Kino „Baśń” 
ponownie otwiera 
podwoje. Placówka 
zmieniła się diametralnie. 
Ale jak się okazuje, 
to nie koniec inwestycji.
 

P ierwszy po przerwie se-
ans odbędzie się w piątek, 
5 września. Widzowie 

zobaczą fi lm „Imigrantka”. Zoba-
czą też odmienioną salę kinową. 
– Biorąc pod uwagę wcześniej-
szy stan można śmiało powie-
dzieć, że wygląd zmienił się dia-
metralnie – mówi Wanda Przy-
bylak, p.o. dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Kultury. 

Jeszcze kilka tygodni temu 
Kino „Baśń” znajdowało się 
w katastrofalnym stanie tech-
nicznym. – Na sufi cie i ścianach 

Kino „Baśn” wygląda prawie jak z... bajki
placówki. – Chcemy zakupić no-
we fotele i zmodernizować pod-
łogę. Nastąpi to niezwłocznie, 
zaraz po ogłoszeniu naborów do 
programów operacyjnych przez 
Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego oraz Pań-
stwowy Instytut Sztuki Filmowej
– mówi Wanda Przybylak. 

MOK myśli również o cyfro-
wym projektorze. Ten temat 
poruszony był nawet na ostat-
niej sesji rady miasta, podczas 
której burmistrz Marek Kubic-
ki zasugerował, iż dobrym roz-
wiązaniem byłby leasing sprzętu. 
– Wzięcie projektora w leasing 
nie jest jedynym i ostatecznym 
rozwiązaniem. To jedna z możli-
wości jakie chcemy wykorzystać, 
ponieważ nie spełniamy warun-
ków, aby objął nas program cy-
fryzacji z Państwowego Instytutu 
Sztuki Filmowej. Jednym z nich 
jest minimum trzysta seansów 
kinowych w ciągu roku – wyja-
śnia p.o. dyrektora. 

Po remoncie placówka ponownie zaprasza miłośników fi lmów. Wygląd kina zmienił się diametralnie

występowały liczne rysy i pęknię-
cia, co powodowało powstawanie 
zacieków i ubytków trawiących 
coraz większy obszar murów. 
Walczyliśmy także z grzybem 
i pleśnią, przez które odpadała 
farba i tynk oraz pojawiały się 
przebarwienia – wylicza Wan-
da Przybylak. Ekipa remontowa 

zdemontowała więc stare okładzi-
ny ścienne. Ściany wyczyszczono 
i zabezpieczono. Obecnie znajdu-
ją się na nich miękkie okładziny 
akustyczne. Zamontowano także 
nowe maskownice przy grzejni-
kach, a na ścianach wymieniono 
oświetlenie. Nowy wygląd zyskał 
również sufi t. – Jest ciemny i nie 

odbija światła. Charakteryzuje 
się wysoką dźwiękochłonnoś-
cią – podkreśla p.o. dyrektora. 

Mówiąc krótko: kino wyglą-
da elegancko. Przy okazji wyre-
montowany został dach budynku. 
Pieniądze na modernizację po-
chodziły m.in. z dotacji Polskie-
go Instytutu Sztuki Filmowej 
oraz Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w kwocie 
250 tys. zł oraz Urzędu Miasta 
w Piastowa, który przekazał na 
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zatrzymanym 1,8 tys. zł manda-
tu sugerując przy tym, że „mo-
gą się dogadać”.

Kiedy Wietnamczycy odmó-
wili, zostali zabrani radiowo-
zem na komisariat w Raszynie. 
Po drodze policjanci zażąda-
li pieniędzy. Azjaci nie chcieli 
dać łapówki. Po kilku godzi-
nach zostali wypuszczeni, ale 
o zdarzeniu zdecydowali się 
powiadomić służby wewnętrz-
ne policji.

Sprawa trafi ła do Sądu Re-
jonowego w Pruszkowie, któ-
ry wydał wyrok. Obaj policjanci 
zostali uznani winnymi zarzuca-
nych im czynów i sąd skazał ich 
za wymuszenie łapówki, pozba-
wienie wolności, sfałszowanie 
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 Miejski Ośrodek Kultury myśli również o cyfrowym 
projektorze dla kina

Po remoncie placówka ponownie zaprasza miłośników fi lmów. Wygląd kina zmienił się diametralnie

Nowy wygląd zyskał 
m.in. sufi t. Jest ciemny 
i nie odbija światła

ten cel ponad 145 tys. zł. Miej-
ski Ośrodek Kultury z własnych 
środków wyłożył blisko 25 tys. zł. 

Okazuje się jednak, że to nie 
koniec inwestycyjnych planów 
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PODKOWA LEŚNA
Wszystko wskazuje na to, że miesz-
kańcy doczekają się modernizacji 
położonej w centrum Podkowy 
Leśnej ulicy Bukowej. Stan tej dro-
gi systematycznie wracał na usta 
podkowian, którzy podkreślają jej 
znaczenie zarówno dla ruchu lokal-
nego, jak i przelotowego – często 

traktowana jest bowiem (podobnie 
jak Lipowa) jako alternatywa dla za-
korkowanej 719. Z kolei wymagająca 
już remontu nawierzchnia Bukowej 
w połączeniu ze wzmożonym ru-
chem tworzy niebezpieczną mie-
szankę, która jest przyczyną wielu 
stłuczek. Sytuacja może się jednak 

Ulica Bukowa czeka 
na wykonawcę przebudowy

zmienić. Gmina ogłosiła przetarg 
na przebudowę drogi. Moderniza-
cja obejmie fragment od skrzy-
żowania z Lipową i Topolową do 
miejsca oddalonego o 500 me-
trów, tuż za ul. Grabową. Firma, 
która wygra przetarg, będzie miała 
60 dni zakończenie robót. (TK)

Rower miejski jesienią?
GRODZISK MAZOWIECKI
Gmina wyłoniła 
w przetargu wykonawcę, 
który w ciągu 60 dni 
od podpisania umowy 
ma uruchomić system 
Grodziskiego Roweru 
Miejskiego. Jeszcze 
jesienią mieszkańcy 
miasta powinni więc 
mieć swoje Veturilo.

Przetarg wygrała fi rma Next-
bike – za niespełna 1,2 mln zł 
dostarczy wszystkie elemen-
ty składowe GRM. Zajmie się 
ich instalacją i uruchomie-
niem, zarządzi również eks-
ploatacją systemu.

Co mieszkańcy będą mieli do 
dyspozycji? 60 rowerów i 120 
stojaków na ośmiu stacjach: 
Deptak/PKP – ul. 1 Maja., Park 
im. hr. Skarbków/ul. 3 Maja, Ha-
la Sportowa/ul. Westfala, Stawy 
Goliana/ul. M. Skłodowskiej-
-Curie, Stawy Walczewskie-
go/ul. Nadarzyńska, Pływal-
nia Miejska „Wodnik 2000”/
ul. Montwiłła, Targowisko Miej-
skie/ul. Radońska oraz Cen-
trum Kultury/ul. Spółdzielcza.

Wiadomo już, jak będzie wy-
glądała tabela opłat. Za pierw-
sze 20 minut użytkownik nie 
zapłaci nic, a kolejne 40 min. 
będzie go kosztowało złotów-
kę, podobnie jak następne dwie 
godziny jazdy. Dopiero czwarta 
i każda kolejna godzina wypo-
życzenia sprzętu „wyłuskają” 
z kieszeni mieszkańców (albo 
przyjezdnych) po 5 zł.

Nieco inne warunki przewi-
dziano dla wypożyczających 
jednocześnie audio-przewod-
niki (z informacjami o najcie-
kawszych zakątkach Grodziska) 
oraz dla posiadaczy Karty 
Dużej Rodziny. Ci rowerzyści 
za darmo będą jeździli przez 
cztery godziny. Potem stawka 
wyniesie 5 zł.

Opłaty drastycznie wzrosną, 
jeśli ktoś zlekceważy regulamin 
i np. przekroczy 12-godzinny 
okres wypożyczenia. Wtedy 
zapłaci po 10 zł za każdą ko-
lejną godzinę aż do 24. Druga
doba to już 20 zł za godzinę.

Na uruchomienie systemu 
władze Grodziska pozyska-
ły ponad 400 tys. zł unijnej 
dotacji.  (TK)

TOMASZ 
KUŹMICZ

PODKOWA LEŚNA
Podkowa Leśna należy 
do najbezpieczniejszych 
miast w Polsce 
– tak mówią statystyki. 
Mieszkańcy im nie 
zaprzeczają, ale 
uważają, że poczucie 
bezpieczeństwa 
mogłoby być większe.

W edług statystyk w Pod-
kowie niemal nie ma 
się czego obawiać. 

W ciągu minionego półrocza nie 
ukradziono na terenie miasta ani 
jednego auta, nie odnotowano też 
pobicia czy rozboju. 11 razy poli-
cjanci wzywani byli do kradzie-
ży i czterokrotnie do kradzieży 
z włamaniem. Między styczniem 
a czerwcem był tylko jeden wy-
padek i 11 kolizji. Zatrzymano 
czterech pijanych kierowców. 
W sumie w tym czasie policjanci 

Zawsze może być bezpieczniej
bo większość z nich jest mocno 
zadrzewiona i zakrzaczona.

Problemem są też grupki pi-
janych, którzy przesiadują na 
ławkach i zaczepiają przechod-
niów. W związku z takimi zaczep-
kami uczestnicy debaty postu-
lowali o więcej pieszych patroli. 
– Chciałbym, żeby na każdym 
rogu mógł stać policjant, a na-
wet, żeby oświetlał drogę latar-
ką, jeśli jest zbyt ciemno, ale to 
po prostu niemożliwe – tłuma-
czył komendant Zalesiński. – Pro-
szę natomiast byście każdą ta-
ką sytuację zgłaszali. Wtedy po-
licjanci będą mogli reagować 
i systematycznie pojawiać się 
w tych miejscach, w których do-
chodzi do incydentów – dodał.

Skargi na zbyt rzadkie patrole 
piesze wzięła sobie też do serca 
Małgorzata Stępień-Przygoda, 
burmistrz. – Następnym razem 
przekazując naszemu posterun-
kowi pieniądze, zastrzeżemy, by 
były one wykorzystane właśnie na 
dodatkowe patrole – zapewniła. 

Mieszkańcy podczas debaty postulowali m.in. o więcej pieszych patroli policyjnych

interweniowali 578 razy i wysta-
wili 296 mandatów. Takie dane 
przekazał kierownik podkowiań-
skiego posterunku Bartosz Zając, 
zaczynając debatę o bezpieczeń-
stwie, która odbyła się 3 września.

– Oczywiście to przykre, że do 
tych zdarzeń doszło, ale trzeba 
wziąć pod uwagę, że jest to najniż-
szy wskaźnik przestępstw i wy-
kroczeń wśród okolicznych miast, 
a nie wątpię, że i w całym kraju 
– mówił komendant grodziskiej 
komendy Dariusz Zalesiński.

 Mieszkańcy przyjęli do wiado-
mości zapewnienia komendanta 

i dane statystyczne, ale do słup-
ków liczbowych podeszli z dy-
stansem, wskazując sprawy, które 
można „załatwić” niewielkim na-
kładem. – Statystyki są bardzo 
korzystne, ale niekoniecznie po-
zwalają nam czuć się bezpiecznie 
– zauważył jeden z uczestni-
ków debaty.

Jak się okazało, w dużym stop-
niu poczucie zagrożenia wynika 
z sytuacji na drogach. Zdarza się, 
że przez Podkowę jej wąskimi uli-
cami przemknie zabłąkany tir, 
szczególnej ostrożności wymagają 
też manewry na skrzyżowaniach, 
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Mieszkańcy podczas debaty postulowali m.in. o więcej pieszych patroli policyjnych

 Komendant Dariusz Zalesiński i rzecznik grodziskiej 
komendy Katarzyna Zych

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

Zadzwoń!
733 26 26 26

sprzedaz@resupport.pl
www.resupport.pl

 

 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

 
 

 

 
 

 

Segment pow. 96 m2 
1000 mkw
Pruszków, 3 Maja 72
SPRZEDAŻ                                      Bezczynszowe segmenty o pow. 96 m2 
w stanie deweloperskim. Lokal składa się z salonu 
z aneksem kuchennym, 3 sypialni oraz 3 łazienek. 
Do segmentu przynależy ogródek o pow. ok. 60m2. 
Podłączenie do wszystkich mediów miejskich. Bardzo 
dobra lokalizacja blisko szkoła, przedszkole, przychodnia, 
sklepy, przystanek 
SKM i MZK.

 
 
 

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.

672 000 PLN

 

 

Działka budowlana
1007 mkw
Nowa Wieś/ Granica
SPRZEDAŻ  

315 PLN/mkwJuż od 3 750 PLN/mkw

Dom pow. 204 m2
Działka pow. 1375 m2 
Milanówek
SPRZEDAŻ                                  Dom parterowy z poddaszem, 
6 pokoi, kuchnia, 2 łazienki, garaż na 2 auta. 
Duża, ładna działka ogrodzona z nasadzeniami. 
Podłączenie do mediów: gaz, elektryczność, 
woda miejska, szambo. Bardzo dogodna lokalizacja, 
blisko stacja WKD, szkoła, przedszkole, sklepy.

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 349 000 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.
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WÓLKA KOSOWSKA
Funkcjonariusze warszawskiej izby 
celnej wspólnie z policjantami skon-
trolowali niedawno centrum han-
dlowe w Wólce Kosowskiej. Efekt? 
Zabezpieczone podróbki warte 50 
tys. zł. W trakcie kontroli uwagę funk-
cjonariuszy zwrócił towar (odzież 
damska) sprzedawany w dwóch 

fi rmach prowadzonych przez oby-
wateli Wietnamu. Jego jakość była 
niska, tymczasem znaki umiesz-
czone na ubraniach wskazywały, że 
odzież wyprodukowała jedna ze zna-
nych światowych marek. Munduro-
wi uznali towar za podróbki. Wartość 
zabezpieczonego asortymentu 

Wpadli z podróbkami 
wartymi tysiące złotych

oszacowano na 50 tys. zł. Wiet-
namczycy, którzy są właścicielami 
sklepów prawdopodobnie będą od-
powiadać za wprowadzanie do ob-
rotu rzeczy z podrobionymi znakami 
towarowymi. Grozi im kara grzywny, 
ograniczenia wolności a nawet po-
zbawienia wolności na pięć lat. (AS)

Piątek, 5 Września 2014

ReKLAMA

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

GRODZISK MAZOWIECKI
Do jesieni miasto 
realizowało będzie 
program mający na 
celu pomoc osobom 
wykluczonym 
społecznie. – Widać, że 
są osoby, którym zależy. 
Dostali szansę i chcą 
ją wykorzystać – mówi 
Rafał Szczepaniak, 
dyrektor Ośrodka 
Pomocy Społecznej 
w Grodzisku.
 

P rojekt realizowany jest 
przy współpracy urzę-
du miejskiego, OPS-u 

i Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej. Każda z tych instytucji 
dała „coś od siebie” i w rezul-
tacie powstał program, który 
niesie pomoc osobom wykluczo-
nym społecznie. Są to w głównej 
mierze bezrobotni, nierzadko 
alkoholicy, a w przeważającej 
większości mężczyźni, którzy 
do tej pory większość czasu spę-
dzali na przesiadywaniu w par-
kach, skwerach czy deptaku. 

Początki programu sięgają
grudnia ubiegłego roku. – Zor-
ganizowaliśmy wówczas spo-
tkanie dla tych osób. Zaofero-
waliśmy im wsparcie w postaci 
specjalistów terapii uzależnień 

Dostali szansę na nowe życie
Tym bardziej, że spełnia on ro-
lę również terapeutyczną. – Fakt, 
że trzeba wstać rano i iść do pra-
cy wpływa na tyle mobilizująco, 
że wiele z tych osób nie sięga po 
alkohol. Wielu z nich również, 
jeśli wyrazi chęć, będzie mogła 
nadal pracować w przyszłym ro-
ku – podkreśla dyrektor OPS. 

Miasto realizuje program wspierający osoby wykluczone społecznie 

oraz pracę – mówi Rafał Szcze-
paniak, dyrektor grodziskiego 
OPS-u. Z racji wieku czy zdro-
wia zatrudnienie nie wymaga-
ło wyjątkowych umiejętności. 
– Mowa w głównej mierze 
o pracach porządkowych, pie-
lęgnacji terenów zielonych czy 
kopaniu rowów. Oczywiście każ-
dy z pracujących nie robi tego 
za darmo – dodaje dyrektor. Od 
kwietnia do sierpnia z programu 
korzysta 12 osób. – Część osób 
z różnych przyczyn zrezygno-
wała. Część dołączyła w trakcie 

trwania programu, ale są i ta-
cy, którzy pracują od samego 
początku. Widać, że im zależy. 
Nadzór chwali ich pracę. Wi-
dać, że osoby te dostały szansę 
i chcą ją wykorzystać – pod-
kreśla Rafał Szczepaniak.

Sęk w tym, że projekt potrwa 
tylko do jesieni. – Z racji warun-
ków pogodowych i mniejszej 
ilość prac, utrzymanie tego za-
trudnienia będzie trudne – nie 
ukrywa dyrektor Szczepaniak. 
Przyznaje jednak, że liczy na 
reaktywację projektu wiosną. 
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Święto strażników miejskich
PRUSZKÓW
Rosnącej akceptacji 
waszych działań wśród 
mieszkańców miasta 
– właśnie tego prezydent 
Jan Starzyński życzył 
pruszkowskim strażnikom 
miejskim. Obchodzili oni 
swoje święto.

Z tej okazji w urzędzie miej-
skim 29 sierpnia odbyły się 
uroczystości. W trakcie spotka-
nia, w którym uczestniczyli też 
przedstawiciele instytucji współ-
pracujących ze Strażą Miejską, 
nie mogło zabraknąć życzeń 
i awansów. Pięciu funkcjona-
riuszy awansowało na wyższe 
stopnie, a dziewięciu otrzyma-
ło pochwały za wzorowe i su-
mienne wykonywanie obowiąz-
ków. Dwóm strażnikom przy-
znano nagrody pieniężne. Za 
co? Zatrzymali podejrzanych 

o popełnienie przestępstw, 
w tym dwóch oszustów nacią-
gających mieszkańców Pruszko-
wa metodą „na wnuczka”.

– Dochowaliśmy się całego po-
kolenia, które od najmłodszych 
lat dorastało, widząc umunduro-
wanych funkcjonariuszy Straży 
Miejskiej pełniących służbę na 
rzecz bezpieczeństwa mieszkań-
ców – powiedział Włodzimierz 
Majchrzak, komendant prusz-
kowskiej straży. 

Podkreślił wzorową współ-
pracę strażników z policją, zna-
czenie ciągle rozbudowywanego 
systemu monitoringu miejskie-
go oraz istotną współpracę m.in. 
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej, co przyczyniło się do 
poprawy sytuacji życiowej wielu 
mieszkańców Pruszkowa. Swo-
je życzenia strażnikom miejskim 
złożył też Jan Starzyński, prezy-
dent Pruszkowa.  (MAP) 

FOTOMIGAWKA

 W Odrano-Woli 1 września zderzyły się trzy samochody. – Przy 
ul. Osowieckiej doszło do wypadku. Są ranni – informował nas 
czytelnik. – Rzeczywiście, dostaliśmy zgłoszenie, z którego mo-
gliśmy wnioskować, że są osoby poszkodowane. Na miejsce, poza 
załogą policji, pojechała też karetka. Ale szybko się okazało, że 
pomoc nie jest potrzebna, bo uczestnicy zdarzenia wyszli z niego 
bez obrażeń – powiedział dyżurny z grodziskiej komendy.  (TK) 
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Miasto realizuje program wspierający osoby wykluczone społecznie 

– Zaoferowaliśmy 
wsparcie w postaci 
specjalistów terapii 
uzależnień oraz 
pracę – mówi 
Rafał Szczepaniak, 
dyrektor OPS

 Projekt realizowany jest przy współpracy Ośrodka 
Pomocy Społecznej, urzędu miejskiego i Zakładu 
Gospodarki Komunalnej

Czy w takim razie, skoro wdro-
żono tego typu przedsięwzię-
cie, można mówić o problemie 
osób wykluczonych społecznie 
w Grodzisku, bądź ubóstwie 
ogólnie? Dyrektor Szczepa-
niak: – Nie ma w Polsce miasta, 
gdzie taki problem nie wystę-
puje. Grodzisk nie jest wyjąt-
kiem, chociaż w porównaniu do 
miast na południu Mazowsza 
u nas jest lepiej. Liczba osób ko-
rzystających z pomocy społecz-
nej jest nieznacznie wyższa niż 
wskaźnik bezrobocia. 
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Zapraszamy na Dni Otwarte
21.09.2014r.godz. 10:00-15:00

PROMOCJA
ROLL-UPY OD 190 ZŁ NETTO

22 753 79 90
690 244 774
www.alsprint.pl
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Biuletyn Informacyjny Powiatu Pruszkowskiego Pruszków, ul. Drzymały 30, tel: 22 738-14-00, www.powiat.pruszkow.pl

Obchody 70. rocznicy Powstania Warszawskiego 
w Powiecie Pruszkowskim

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Powiat Pruszkowski. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść. 

Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w wielu wydarzeniach organizowanych w ramach 
obchodów 70. rocznicy Powstania Warszawskiego w Powiecie Pruszkowskim. 

Rejs na Zawiszy Czarnym 
Elżbieta Smolińska Starosta 
Pruszkowski wspólnie 
z przedsiębiorcami 
przygotowała wspaniałe 
zakończenie wakacji dla 
30 osobowej grupy 
licealistów z naszego 
terenu. Młodzież weźmie 
udział w rejsie na sławnym 
Zawiszy Czarnym. Dla 
większości z nich będzie 
to pierwsze tego typu 
spotkanie z morzem. 

Wytypowani przez nauczycie-
li uczniowie liceów im. T. Zana, 
T. Kościuszki, F. Nansena i A. Mic-
kiewicza oraz Zespołu Szkół przy 
ul. Promyka i przy ul. Gomuliń-
skiego, wezmą bezpłatnie udział 
w rejsie do Szwecji przygotowa-
nym przez Centrum Wychowania 

Morskiego ZHP. Od 19 września 
przez 5 dni uczestnicy, oprócz od-
poczynku i zwiedzania będą stano-
wili załogę jachtu Zawisza Czarny. 
Rejs poprzedzony będzie odprawą, 
w której udział wezmą uczniowie, 
pomysłodawczyni całego przedsię-
wzięcia Starosta Elżbieta Smoliń-
ska oraz przedstawiciel armatora 
kapitan Mariusz Chmielewski.

W rejsie uczestniczyć będzie 
młodzież w wieku 15-19 lat. Aby 
wziąć w tnim udział nie jest wyma-
gane jakiekolwiek doświadczenie, 
czy też posiadanie uprawnień że-
glarskich. Uczestnicy są tak przy-
dzielani do wacht, aby bardziej 
doświadczeni żeglarze służyli po-
mocą swoim mniej doświadczo
nym kolegom i koleżankom. 

Naszej młodzieży należy życzyć 
tylko stopy wody pod kilem. 

Narodowe Czytanie 
w Młodzieżowym Domu Kultury

W 2014 roku obchodzi-
my 70. rocznicę wybu-
chu Powstania War-

szawskiego. Cały Powiat Prusz-
kowski i przede wszystkim mia-
sto Pruszków, są trwale związany 
z losami Powstania. To tu, na te-
renie dawnych warsztatów kole-
jowych, Niemcy utworzyli obóz 
przejściowy Dulag 121, w któ-

rym więziono wypędzoną z War-
szawy ludność cywilną. Miesz-
kańcy Pruszkowa i jego okolic 
nieśli wypędzonym, często z na-
rażeniem życia, wszelką możli-
wą pomoc: dostarczali żywność, 
odzież, opiekę medyczną, orga-
nizowali ucieczki z obozu, prze-
chowywali uciekinierów w swoich
domach.

W celu uczczenia i upowszech-
nienia lokalnego dziedzictwa hi-
storycznego i udokumentowania 
bohaterstwa i ofi arności naszych 
przodków, Starosta Elżbieta Smo-
lińska zaprasza do wzięcia udziału 
w wielu wydarzeniach organizowa-
nych w ramach obchodów, których 
nadrzędnym celem jest wielopo-
koleniowa integracja wszystkich 

mieszkańców wokół miejsc i faktów 
związanych z Powstaniem War-
szawskim. We wrześniu i paździer-
niku odbędą się wystawy, spektakl 
teatralny, spotkania literackie 
i poetyckie, koncerty, rekonstrukcja 
historyczna, pokazy fi lmów oraz 
konferencja naukowa. Główne uro-
czystości zaplanowane są w niedzie-
lę, 7 września. Pozostałe spotkania 

będą miały miejsce w różnych 
dniach września i października. 

Zachęcamy do zapoznania się 
ze szczegółowym programem ob-
chodów 70. rocznicy Powstania 
Warszawskiego oraz działaniami 
zaplanowanymi przez samorząd 
powiatowy w celu uczczenia tak 
ważnego wydarzenia. Mamy na-
dzieję, że propozycje spotkają się 

z dużym zainteresowaniem miesz-
kańców Powiatu Pruszkowskiego 
i powiatów ościennych. Pełny pro-
gram wydarzeń dostępny jest na 
stronie www.powiat.pruszkow.pl

Bronisław Komorowski Pre-
zydent Rzeczypospolitej Polskiej 
objął honorowym patronatem ca-
łość obchodów 70. rocznicy Pow-
stania Warszawskiego.

Elżbieta Smolińska 
Starosta Pruszkowski 
oraz Danuta Parys 
Dyrektor Młodzieżowego 
Domu Kultury serdecznie 
zapraszają 6 września 
na publiczne czytanie 
wybranych fragmentów 
trylogii Henryka 
Sienkiewicza.

Mieszkańcy Powiatu Pruszkow-
skiego będą mogli już po raz dru-
gi, włączyć się do zainicjowanej 
przez Bronisława Komorowskie-
go Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej akcji „Narodowego Czy-
tania”, która ma na celu promocję 
polskiej kultury, popularyzację czy-
telnictwa i zwrócenie uwagi na po-
trzebę dbałości o polszczyznę oraz 
wzmocnienie poczucia wspólnej 
tożsamości narodowej.

W sali widowiskowej Młodzie-
żowego Domu Kultury, 6 września 
o godzinie 16.00 wspólnie z Elż-
bietą Smolińską Starostą Prusz-
kowskim czytać będzie młodzież 
ze szkół licealnych z terenu powia-
tu oraz dorośli mieszkańcy.

Następnie odbędzie się kon-
kurs o wiedzy i życiu Henryka 
Sienkiewicza. Główną nagrodą 
jest książka napisana przez Julia-
na Krzyżanowskiego, najlepszego 
znawcę w Polsce twórczości na-
szego noblisty.

Serdecznie zapraszamy miesz-
kańców do udziału w konkursie 
i do przeczytania oraz posłucha-
nia fragmentów tego wspaniałego 
arcydzieła, pamiętając o tym, że li-
teratura ta jak żadna inna, w wyjąt-
kowy sposób łączy głęboki patrio-
tyzm z fascynującą przygodą, a nie-
rzadko komizmem i humorem. 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Powiatu 
Pruszkowskiego do oglądania audycji 

”
Dzień Dobry 

Warszawo” emitowanej 7 września o godz. 10.30 
oraz Kuriera Warszawskiego o godz. 18:30 

w telewizji TVP Warszawa. Programy poświęcone będą 
obchodom 70. rocznicy Powstania Warszawskiego 

organizowanym przez Powiat Pruszkowski.



 
Harmonogram wszystkich spotkań dostępny jest na stronie www.brwinow.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brwinów.

Skok spadochronowy z udzia³em Cichociemnego 
Aleksandra Tarnawskiego ps. „Up³az” 

oraz desant spadochroniarzy

Ksi¹¿enice ko³o  Grodziska Mazowieckiego

ORGANIZATOR WSPÓ£ORGANIZATOR MECENAS KULTURY

PATRONAT MEDIALNY

SPONSORZY

Teatr Muzyczny w £odzi
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Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów

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

ul. Grodziska 12, tel. 22 738 26 15
www.brwinow.pl

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim ul. T. Kościuszki 32a, tel. 22 755 55 34
www.grodzisk.pl

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Piątek, 12 września
Zmiana warty przy pomniku 36 pp LA na Rynku, 
przemarsz kompanii reprezentacyjnej i orkiestry 
wojskowej na cmentarz, uroczysty Apel Poległych 
– to tylko niektóre punkty wyjątkowych obcho-
dów 75. rocznicy bitwy pod Brwinowem.

Wieczorne uroczystości rozpocznie o godz. 18.00 
msza w intencji poległych w kościele św. Floria-
na w Brwinowie, z oprawą orkiestry wojskowej, 
z udziałem zaproszonych gości. Po niej odbędą się 
główne uroczystości, zmiana warty przy pomniku, 
a także przejmujący Apel Poległych na cmenta-
rzu w Brwinowie: w świetle pochodni i blasku zni-
czy, dla uczczenia pamięci o bohaterach Września.

Sobota, 13 września
Drugiego dnia obchody Dni Brwinowa przenio-
są się na stadion miejski. Wystąpi HEY. Już od 
godz. 1700 rozpoczną się pokazy siłowe zorga-
nizowane przez Towarzystwo Gimnastyczne 
Sokół. Kierownik sekcji kulturystyki Wojciech 
Nitecki zaprasza na zawody strongmanów. Wy-
stąpi m.in. utytułowany Grzegorz Peksa, ale swo-
ich sił będzie mógł spróbować każdy. Dodatkową 

atrakcją będzie efektow-
ny pokaz kulturystyczny 
o godz. 1900. Później na 
scenie królować będzie 
muzyka: najpierw wystą-
pi brwinowski Chór Wy-
dartych Domom Kur, a o 
godz. 20.00 – znana gru-
pa rockowa HEY.

Niedziela, 14 września
Przed południem otwarcie wystawy w Organistówce, 
a o godz. 1700 na polach parzniewskich odbędzie się 
rekonstrukcja historyczna! Wystawę, opowiadającą 
o historii Września, żołnierzach Legii Akademickiej 

i sytuacji w Brwinowie, będzie można zwiedzać do 
28 września (w wyznaczonych godzinach). Nie-
powtarzalnym wydarzeniem będzie natomiast re-
konstrukcja historyczna z widowiskowymi efektami 
pirotechnicznymi: lekcja historii na żywo. (PR)

  

Harmonogram wszystkich spotkań dostępny 
jest na stronie www.brwinow.pl oraz na tabli-
cach ogłoszeń Urzędu Gminy Brwinów.

Burmistrz  Gminy Brwinów
wraz z sołtysami brwinowskich 
sołectw zaprasza na coroczne

SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI
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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
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www.hurtownia-ogrodnicza.pl

AKCJA JESIEŃ  
NAJWIĘKSZY WYBÓR CEBUL

(TULIPANY, KROKUSY,  
HIACYNTY, NARCYZE I INNE 
ORAZ NAWOZY JESIENNE)

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, ul. Pogodna 7

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

 ► Agent Ochrony noce Ożarów 
Maz. 695 480 092

 ► Aktualnie fi rma spożywcza 
zatrudni do pracy na produkcji, 
przy obróbce warzyw oraz 
w magazynie. Wymagana 
książeczka Sanepidu. Praca 
zmianowa. Dawidy k. Raszyna, 
praca@maga.net.pl, 
22 720 57 42 w 125 

 ► Duża fi rma zatrudni od zaraz 
Panie i Panów do sprzątania 
wagonów osobowych PKP przy 
ul. Chłopickiego (Warszawa 
– Olszynka Grochowska). Praca 
w systemie zmianowym (do 
uzgodnienia). Wynagrodzenie: 
7zł netto/h. Kontakt: biuro fi rmy 
przy ul. Marsa 56A (Rembertów), 
pokój 207. Kontakt tel. 
510-014-898 lub 510-012-549. 

 ► Firma spożywcza zatrudni 
magazyniera. Wymagania: 
uprawnienia na wózki 
widłowe, znajomość pakietu 
Offi ce, prawo jazdy kat. B. 
Wymagana książeczka 
Sanepidu. Praca zmianowa. 
Dawidy k. Raszyna, 
praca@maga.net.pl, 
22 720 57 42 w 125 

 ► Fryzjer męski, ucznia, 
608 77 77 47 

 ► Fryzjerkę zatrudnię, Nadarzyn, 
Salon fryzjerski Monika, 
664 551 498 

FRYZJERÓW 
Z DOŚWIADCZENIEM 
607 052 845 

Kelnerów na etat lub 
na bankiety do Hotelu, 
info@palacykotrebusy.pl, 
503 164 828 

 ► Kierowcy C+E na kraj 
z Grodziska Maz. 601 327 327; 
601 697 697 

Kucharza / Pomoc Kuchenna 
do Hotelu w Otrębusach, 
503 164 828 

Masażystę / Masażystkę 
do Hotelu SPA, 
info@palacykotrebusy.pl, 
503 164 828 

 ► Nowo otwierająca się 
w Pruszkowie restauracja 
zatrudni kelnerów. Wymagane 
doświadczenie. Aplikacje 
proszę wysyłać na adres: 
restauracjapruszków@op.pl 
Kontakt telefoniczny: 698 684 468

 ► Operator wózka widłowego, 
wymagane doświadczenie na 
wysokim składowaniu (pow. 
3m). Kontakt: anna.nurowska@
partnerpraca.pl, tel.: 22 713 81 97

 ► Podnajmę stanowisko manicure/
pedicure kosmetyczce tel. 
502 036 239 

 ► Poszukiwany Magazynier oraz 
Pomocnik Stolarza - Płochocin 
k. Pruszkowa. Kontakt: anna.
nurowska@partnerpraca.pl 
lub tel. 22 713 81 97

Praca w serwisie
tel. i laptopów –Janki. 
Kontakt 506-047-950, 
karolina.swiszcz@artnerpraca.pl

 ► Pracownik biurowy ze 
znajomością j. angielskiego 
– Sokołów k/Janek – 
windykacja@coffee-service.eu

 ► Zatrudnię energiczną Panią 
na rencie lub emeryturze 
w charakterze pomocy 
kuchennej (szkoła) okolice 
Pruszkowa, Tel. 501 465 962 

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę 
tel. 502 036 239 

 ► Zatrudnię kierowcę kat. 
C+E. Terminal kontenerowy 
Pruszków, 501 242 245

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

 ► Zatrudnię krawcową-szwaczkę 
stała praca Grodzisk Maz. 
tel. 503 041 060 

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

Szukam pracy

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

Nieruchomości – sprzedam

 ► Działka budowlana (plan 
miejscowy)  w Grodzisku 
Mazowieckim  ul. Malinowa 
15- 836m2 media(gaz wod Kan), 
Tel. 605338255 

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

 ► Mieszkanie Pruszków Zgoda 7 
II piętro 60m2, Tel. 605338255 

Mieszkania w Milanówku 
80-117 m2, tel. 733 26 26 26 

 ► Nowy dom, Błonie centrum, 
190m2, 1km PKP, 372000zł, 
bezpośrednio 791 801 801

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

 ► Sprzedam mieszkanie, 
Pruszków, Prusa 84, 70m, 4pok 
2p, Winda, spódz.–własnosc. 
Super  Okazja 239  000.- 
600 200 702 

 ► 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

 ► Do wynajęcia powierzchnia 
magazynowa z obsługą ok. 
160m2 Sokołów k/Janek 
501 204 866

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

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

Nieruchomości – wynajmę

 ► Do wynajęcia lokale usługowe 
w centrum Komorowa 
tel. 501 012 555 

Nauka

 ► Matematyka. Doświadczony 
nauczyciel. 885 322 307 

Automoto – kupię

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

 ► Toyoty, 668 171 639 

Automoto – sprzedam

Nissan X-Trail, SUV rocznik 
2006, benzyna, przebieg 
224 000 km, kolor zielony 
metalic. Alufelgi, światła 
przeciwmgłowe, ABS, 
poduszki powietrzne, 
el. szyby, el. lusterka, 
klimatyzacja, centralny 
zamek, radio, wspomaganie 
kierownicy, komputer, 
tapicerka welurowa, 
kierownica wielofunkcyjna, 
czujnik parkowania, 
serwisowany w ASO, 
bezwypadkowy Cena 26 500 
do negocjacji. Kontakt 
501 586 482 (Książnice)  

Piątek, 5 Września 2014

Auto Centrum Feu Vert Janki  
zatrudni doświadczonego 

SPRZEDAWCĘ 
do sklepu motoryzacyjnego

Miejsce pracy: ul. Mszczonowska 3, Janki
email: agryczka@feuvert.pl 

Sprzedam

 ► Zboża ozime – kwalifi kowane, 
trawy i inne nasiona rolnicze 
oferuje: Firma Nasienna 
GRANUM Sp.j. Łowicz 
ul. Katarzynów 46 
tel. 046/837-23-05. Dostawa 
powyżej 1 tony. Dopłaty 
de minimis z ARR – 100zł/ha. 

Kupię

 ► Kupię Medale Odznaki 
Odznaczenia tel. 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 

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

 ► Instalacje elektryczne 
– montaż, POMIARY, naprawa, 
konserwacja. Solidnie, szybko 
i tanio. Firma posiada certyfi kat 
"Lider Usług Roku 2014" 
TELEFON 604 191 773 

Kompleksowe usługi 
hydrauliczne, 601 818 310 

 ► Ogrodnictwo, koszenie 
trawników, żywopłotów, 
porządkowanie posesji 
tel. 889-481-458

Sprzątanie grobów
Pruszków

509 683 032

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

 ► PRANIE DYWANÓW 
TAPICERKI 22 798 20 00 

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

 ► Serwis motocykli i skuterów 
509 424 320 

Studnie, 601 231 836 

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

 ► 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 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 

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 
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Grupa Wpr Media, wydawca Gazety WPR oraz portalu WPR24.pl  
w związku z dynamicznym rozwojem zatrudni

SPECJALISTÓW DS. SPRZEDAŻY  
POWIERZCHNI REKLAMOWEJ

MIEJSCE PRACY: 
 powiat pruszkowski, grodziski

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:
 sprzedaż powierzchni reklamowych do Gazety WPR i portalu WPR24.pl
 sprzedaż powierzchni targowej – Targi Nieruchomości i Wnętrz
 nawiązywanie i utrzymywanie długofalowych kontaktów z właścicielami firm

OCZEKIWANIA:
 wykształcenie średnie;
 komunikatywność, kreatywność w działaniu;
 doskonała organizacja własnej pracy;
 nastawienie na realizację celu;
 wysoka kultura osobista;
 dyspozycyjność;

WARUNEK KONIECZNY: doświadczenie w sprzedaży powierzchni reklamowej  
w branży wydawniczej lub podobnej
 
NASZA OFERTA WOBEC KANDYDATÓW:
 stabilna, długofalowa praca;
 stałe wynagrodzenie + prowizja + dodatek paliwowy;
 pomoc w realizacji wyznaczonych celów;
 niezbędne narzędzia do pracy.
 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na:
rekrutacja@wprmedia.pl
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Grodzisk Mazowiecki, dnia 05.09.2014 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano Wola w rejonie  
ul. Okopowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) 
w związku z  uchwałą Nr 546/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim 
z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano Wola w rejonie  
ul. Okopowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki, zmienioną Uchwałą Nr 567/2013 
Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 29 maja 2013 r. zmieniającą 
uchwałę nr 546/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 kwietnia  
2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo- 
darowania przestrzennego dla części wsi Odrano Wola w rejonie ul. Okopowej  
w Gminie Grodzisk Mazowiecki zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  
części wsi Odrano Wola w rejonie ul. Okopowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do ww. planu.

Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmuje obszar, którego granice przebiegają:
Od północy – zaczynając od punktu stanowiącego przedłużenie północnej 
granicy działki ew. nr 18 na zachodnią granicę działki ew. nr 20/3, przez działkę 
20/3, północnymi granicami działek ew. nr 18, 22 i 23/19, zachodnią, północną 
i wschodnią granicą działki ew. nr 23/17, a następnie 65 m ponownie północną 
granicą działki ew. nr 23/17, dalej w kierunku południowym, przez działkę ew. nr 
23/17, do punktu stanowiącego rzut prostopadły na północną granicę działki ew. nr 
382/1, dalej północną granicą działek ew. nr 382/1 i 23/4 do punktu stanowiącego 
północno-wschodni narożnik działki ew. nr 23/4.
Od wschodu – wschodnią granicą działek ew. nr 23/4, 383/2 i 333 do punktu 
stanowiącego południowo-wschodni narożnik działki ew. nr 333.
Od południa – południową granicą działki ew. nr 333, przez działkę ew. nr 22, 
południową granicą działki ew. nr 20/4 do punktu stanowiącego południowo-
zachodni narożnik działki ew. nr 20/4.
Od zachodu – zachodnią granicą działek ew. nr 20/4 i 20/3, do punktu 
stanowiącego przedłużenie północnej granicy działki ew. nr 18 na zachodnią 
granicę działki ew. nr 20/3.

Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
sporządzoną do w/w planu odbędzie się w dniach od 15 września 2014 r. do  
7 października 2014 r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona  w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Grodzisku Mazowieckim pokój nr 9, ul. T. Kościuszki 32A w godzinach od 
10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie  planu rozwiązaniami odbędzie 
się w dniu 29 września 2014 r. o godzinie 17.00 w Grodzisku Mazowieckim  
w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 
Projekt planu oraz prognoza udostępnione będą również na stronie internetowej 
gminy bip.grodzisk.pl – Planowanie przestrzenne – Rok 2014.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać 
do Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 października 2014 r.
Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu 
Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim lub pocztą na adres: 05-825 Grodzisk 
Mazowiecki ul. Kościuszki 32A, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania 
Przestrzennego pok. nr 9 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na 
adres: urzad@grodzisk.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu 
planu jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Mazowiecki, dnia 05.09.2014 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, 
sporządzonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Odrano Wola w rejonie ul. Okopowej  
w Gminie Grodzisk Mazowiecki.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), 
w związku z uchwałą Nr 567/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim 
z dnia 29 maja 2013 r. zmieniającą uchwałę nr 546/2013 Rady Miejskiej  
w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części wsi Odrano Wola w rejonie ul. Okopowej w Gminie Grodzisk 
Mazowiecki zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy 
oddziaływania na środowisko, sporządzonej do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Odrano Wola w rejonie  
ul. Okopowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki.
Wyłożenie odbędzie się w dniach od 15 września 2014 r. do 7 października 
2014 r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Grodzisku Mazowieckim pokój nr 9, ul. T. Kościuszki 32A w godzinach od 
10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu  
29 września 2014 r. o godzinie 17.00 w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie 
Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 
Prognoza oraz projekt planu udostępnione będą również na stronie 
internetowej gminy bip.grodzisk.pl – Planowanie przestrzenne – Rok 2014.

Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  
– stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt 3 oraz art. 54 ust. 3 cytowanej ustawy 
należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 października 2014 r.

Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 
41 cytowanej ustawy uwagi wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu 
Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim lub pocztą na adres: 05-825 Grodzisk 
Mazowiecki ul. Kościuszki 32A, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania 
Przestrzennego pok. nr 9 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
na adres: urzad@grodzisk.pl.

Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym 
do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do prognozy jest Burmistrz 
Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

www.dkpartner.pl

Agencja Zatrudnienia DK Partner Sp. z o.o. (nr certyfikatu 7037)  
dla swojego Klienta poszukuje pracownika na stanowisko:

PRACOWNIK POMOCNICZY MAGAZYNU
Nr referencyjny 02/DK/SOC

Miejsce pracy: Ołtarzew k. Ożarowa Mazowieckiego

Obowiązki:
• Obsługa magazynu zgodnie z wytycznymi.
• Przyjęcie towaru, rozmieszczanie i ułożenie przyjętych materiałów za pomocą wózka 

paletowego
• Inne prace zlecone przez przełożonego.

Wymagania:
• Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.
• Zdolności manualne
• Podstawowa obsługa komputera i skanera
• Chęć nauki i umiejętność pracy zgodnie z instrukcjami.

Oferujemy:
• Prace w renomowanej firmie z wieloletnim doświadczeniem.
• Uczciwe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę tymczasową.
• Po okresie próbnym możliwość przejścia bezpośrednio do firmy.
• Pracę od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-24:00

Dokumenty aplikacyjne (CV) wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych oraz nr refe-
rencyjnym w tytule wiadomości prosimy przesłać na adres: i.kaminska@dkpartner.pl

ZAPEWNIAMY DARMOWY DOJAZD DO MIEJSCA PRACY Z CENTRUM SOCHACZEWA

Dodatkowe informację pod numerem telefonu 22 213 87 71

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

MIEJSCE 
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

22 758 77 88
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