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REKLAMAElektrociepłownia po nowemu
ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Elektrociepłownia Pruszków 
ma już 100 lat. Zakład wkracza 
tym samym w kolejny wiek 
i... nowoczesność. Nie dalej 
jak za trzy lata EC będzie 
zasilana gazem.

W łaścicielem EC Pruszków 
jest PGNiG Termika, któ-
ra planuje zmodernizować 

zakład i nieco go „przeprogramować”. 
– Będzie tu trochę węgla i trochę ga-
zu. Zmodernizujemy kotły węglowe 
oraz zamontujemy silniki gazowe, 
które będą produkowały energię, 
ciepłą wodę, a zimą będą ogrzewać 
wodę w kaloryferach. Z punktu wi-
dzenia mieszkańców poprawi się ja-
kość technologiczna, bo nowe kotły 
węglowe będą spalały lepszej jako-
ści węgiel, ale w mniejszej ilości i nie 
będą zanieczyszczały – mówi An-
drzej Gajewski, prezes PGNiG Ter-
mika.  I dodaje: – Proces inwestycyjny 
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Zastosowane technologie pozwolą m.in. zmniejszyć emisję zanieczyszczeń

 Elektrociepłownia zostanie zmodernizowana

już rozpoczęliśmy. Mamy podpisa-
ną umowę z fi rmą, która będzie do-
starczała tutaj gaz. Niebawem ruszy 
budowa nowoczesnej stacji uzdat-
niania wody. Przetarg na moderni-
zację części węglowej mieliśmy już 
ogłoszony, ale ze względu na wyso-
kie ceny został unieważniony. Teraz 
będziemy go ogłaszać po raz drugi. 

Szacuje się, że wszystkie innowa-
cje będą wprowadzone w elektro-
ciepłowni do 2017 r. 
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GRODZISK MAZOWIECKI
Mieszkańcy i mieszkanki Grodziska 
powyżej 45 roku życia mogą skorzy-
stać z bezpłatnych badań laborato-
ryjnych, pozwalających rozpoznać 
nowotwór złośliwy. Badania obejmu-
ją trzy pakiety, ale jedna osoba może 
skorzystać tylko z jednego. W przy-
padku pań jest to wykluczenie 

nowotworu narządu rodnego/szyjki 
macicy/ jajnika oraz nowotworu pier-
si. Panowie mogą wykluczyć nowo-
twór jąder oraz gruczołu krokowego. 
Trzeci pakiet (dla pań i panów) po-
zwala wykluczyć nowotwór żołądka, 
jelita grubego i trzustki. Zapisy na 
badania prowadzone są w urzędzie 

Zapisy na bezpłatne 
badania laboratoryjne

miasta. W poniedziałek można
zgłaszać się od godz. 10.00 do 19.00, 
od wtorku do czwartku w godz. 
8.00–16.00, w piątek od 7.00 do 
14.00 (tel. 22 755 20 16, 22 755 55 34, 
wew. 155). Pobieranie krwi jest 
wykonywane w Szpitalu Zachodnim. 
Tam też wydawane są wyniki. (TK)

Piątek, 12 Września 2014

REKLAMA

Agata Jaczyńska 
 Adwokat

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

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

uzgodnieniu telefonicznym

agata.jaczynska@ 
giertych-kancelarie-prawne.pl

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

REKLAMA

Pruszkowska elektrociepłow-
nia trafi ła w ręce PGNiG ter-
miki w 2012 roku, gdy zakład 
został przejęty od wycofujące-
go się z polskiego rynku energe-
tycznego Vattenfala. Po dwóch 
latach zarządzania i remonto-
wania przyszła pora na moder-
nizację EC. Czym podyktowane 
są te ruchy PGNiG Termiki? 
– Modernizacje szykują się tyl-
ko w zakładzie. Naszym głów-
nym celem jest spełnienie norm 
środowiskowych, a z punktu wi-
dzenia mieszkańców zapewnie-
nie dostaw ciepła i produkcja 
energii. Choć tej ostatniej two-
rzymy niewiele, to w razie jakiś 
problemów w całej sieci ener-
getycznej mamy tu źródła wy-
twarzania – wyjaśnia  Andrzej 
Gajewski, prezes PGNiG Ter-
mika. – Z punktu widzenia 
mieszkańców poprawi się jakość 
technologiczna, bo nowe kotły 
węglowe będą spalały lepszej 
jakości węgiel, ale w mniejszej 
ilości i nie będą zanieczyszcza-
ły powietrza – podkreśla.

Okazuje się, że działania eko-
logiczne wspierają też władze 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 Czy inwestycja PGNiG Ter-
miki będzie w jakiś sposób od-
czuwalna przez mieszkańców? 
Tak, ale zapewne nie do koń-
ca będzie to dla nich wymier-
ne. Nie mają raczej co liczyć na 
mniejsze rachunki za ogrzewa-
nie czy ciepłą wodę. – W przy-
padku takiej inwestycji zawsze 
mamy dwie rzeczy: wielkość na-
kładów inwestycyjnych i kosz-
ty zmienne. W przypadku EC 
Pruszków ważne są te drugie, 
czyli to, jakie będą ceny węgla 
i gazu. Jak będą się one kształ-
towały za dwa, trzy lata, tego nie 
jesteśmy w stanie przewidzieć 
– twierdzi Andrzej Gajewski. 

Nie oznacza to jednak, że 
pruszkowianie modernizacji 
elektrociepłowni nie odczują. 
Prezes PGNiG Termika pod-
kreśla, że nowoczesne techno-
logie pozwolą zmniejszyć emisję 
zanieczyszczeń. Ale nie tylko. 
W niepamięć odejdzie uciążli-
we „buczenie” przy spuszczaniu 
pary z kotłów. Gajewski: – Ko-
tły węglowe w EC to archiwal-
ne egzemplarze. Część gazowa 
umożliwi nam łatwiejsze ste-
rowanie urządzeniami. Zja-
wisk takich jak „buczenie” nie 
powinno już być.  

Pruszkowa. – Wszystkie budyn-
ki komunalne, które moderni-
zowaliśmy zostały podłączone 
do elektrociepłowni. 10 lat te-
mu robiliśmy badania skażenia 
powietrza pod kątem zawieszo-
nych pyłów. Wtedy największe 
zanieczyszczenie powodował 
dym z lokalnych kominów. Dziś 
skażenie też jest, ale pochodzi 
z rur wydechowych samocho-
dów – mówi prezydent Jan Sta-
rzyński. – Dzięki modernizacji 
elektrociepłowni miasto mo-
że się rozwijać. Gwarancja do-
staw ciepła i energii sprawia, że 
w mieście powstają nowe osie-
dla i domy. Modernizacja EC 
jest więc wpisana w perspekty-
wę rozwoju Pruszkowa – dodaje. 
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WPR Targi Nieruchomości i Wnętrz

PRUSZKÓW
Rozważasz zakup 
domu, mieszkania 
lub działki? Szukasz 
inspiracji i materiałów 
do wykończenia swojej 
nieruchomości? 
Chcesz uzyskać 
poradę w zakresie 
doradztwa prawnego 
lub kredytowego? 
Przyjdź na 6. edycję
WPR Targów 
Nieruchomości i Wnętrz, 
która odbędzie się 
20 i 21 września 
w Pruszkowie. Wstęp na 
imprezę jest bezpłatny.

WPR Targi Nieruchomości 
i Wnętrz to pierwsza regio-
nalna giełda nieruchomości 
na Mazowszu. Podczas jesien-
nej, szóstej edycji swoją ofertę 
zaprezentuje kilkudziesięciu 
wystawców: deweloperów, sa-
morządów, banków, dorad-
ców fi nansowych, pośredników 
w obrocie nieruchomościami 
oraz fi rm z branż związanych 
z aranżacją wnętrz.

Na targach zobaczyć moż-
na będzie zarówno inwestycje 
z rynku pierwotnego, jak i wtór-
nego. Większość wystawców 
przygotuje promocyjne ofer-
ty, obowiązujące tylko w cza-
sie imprezy. Goście będą mogli 
zapoznać się również z bogatą 

mieszkaniowych warszawskie-
go pasma zachodniego. Nie za-
braknie także stoiska z bezpłat-
nymi poradami kredytowymi 
i prawnymi oraz centrum infor-
macji o programie „Mieszkanie 
dla Młodych”.

Targi są imprezą ogólnodo-
stępną – wstęp jest wolny. Od-
bywają się pod honorowym 
patronatem Prezydenta Miasta 
Pruszkowa Jana Starzyńskiego.

Partnerami strategicznymi 
targów są Longbridge, Agroman 
i drukarnia Alsprint. Patronat me-
dialny objęły: Gazeta DOM, Ga-
zeta WPR, WPR24.pl, Obiektyw.
info oraz Brwinow24.pl.  (Red)

gamą usług dodatkowych, m.in. 
wyposażenia i aranżacji wnętrz 
oraz doradztwa fi nansowego. 
W specjalnej strefi e znajdą się 
również stoiska samorządowe.

Dla gości imprezy przygotowa-
nych zostanie wiele atrakcji, m.in. 
targowy klub malucha prowadzo-
ny przez brwinowskie przedszko-
le „Tuptuś” i kawiarnia targowa 
przygotowana przez Cukiernię 
Sowa. Podczas imprezy będzie 
można skorzystać z bezpłatnej 
tablicy ogłoszeń. Wszyscy goście 
otrzymają katalog targowy pre-
zentujący regionalne oferty miesz-
kaniowe z rynku pierwotnego 
i wtórnego oraz mapę inwestycji 

Zgłoś temat, zamów darmowe ogłoszenie!
PRUSZKÓW
W trakcie najbliższej 
6. edycji WPR Targi 
Nieruchomości i Wnętrz 
ponownie do dyspozycji 
odwiedzających 
będą dziennikarze
Grupy WPR Media. 

Redakcja Gazety WPR i portalu 
WPR.24 będzie miała też swo-
je stoisko i jak miało to miej-
sce podczas poprzedniej edycji 
Targów, nasi dziennikarze będą 

organizujesz przeprowadzki czy 
masz smykałkę w naprawianiu 
sprzętu RTV AGD, to ogłoszenie
jest w sam raz dla Ciebie. Jed-
na osoba może zamówić jedno 
ogłoszenie. Emisja ogłoszeń 
– w rubryce drobne i składających 
się maksymalnie z 10 słów – zapla-
nowana jest na 26 września. Dla 
reklamodawców również mamy 
niespodziankę. W dniu targów
-zakupiona reklama w Gazecie 
WPR i portalu WPR24.pl obję-
ta będzie rabatem 30%!   (Red)

czekali na Czytelników chcą-
cych podzielić się nurtującymi 
ich sprawami. A zgłosić można 
każdy temat: chodnik, droga, ko-
munikacja, nieestetyczna okoli-
ca czy paradoksy w załatwianiu 
spraw w urzędach – nie ma tema-
tu, którego się nie podejmiemy.

To nie wszystko. Odwiedza-
jąc stoisko WPR będzie można 
bezpłatnie zamówić ogłoszenie 
w Gazecie WPR. Więc jeśli wy-
konujesz konkretne roboty budo-
walne, remontujesz mieszkania, 

WPR Targi Nieruchomości i Wnętrz
20 i 21 września 2014 r.  w godz. 10.00 – 16.00

Hala Znicz, ul. Bohaterów Warszawy 4, 05-800 Pruszków
Wstęp wolny, www.targi.pruszkow.pl
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Zapisy na rok szkolny 
2014/2015

ANGIELSKI, WŁOSKI, 
HISZPAŃSKI

Dla pierwszych 10 osób  
korzystny rabat. Sprawdź nas!

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

Zapraszamy na Dni Otwarte
21.09.2014r.godz. 10:00-15:00

6. edycja imprezy odbędzie się już 20 i 21 września w Hali Znicz 
Elektrociepłownia po nowemu
Zastosowane technologie pozwolą m.in. zmniejszyć emisję zanieczyszczeń

 Szacuje się, że innowacje 
będą wprowadzone 
w elektrociepłowni do 2017 r.
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We wrześniu przy zakupie wybranych modeli Honda

można zyskać do 17 000 zł.
Przyjedź na Dni Otwarte Honda Dream Days 13-14 września 

w sobotę od godziny 9.00 do 16.00 
a w niedzielę od 10.00 do 14.00 

a może zyskasz jeszcze więcej. 

UMÓW SIĘ NA JAZDĘ TESTOWĄ!

13-14
września

Aries Motor Sp. z o.o. 
01-934 Warszawa, ul. Arkuszowa 11 
tel. 22 839-69-50  fax. 22 839 86 40   

sprzedaz@ariesmotor.pl
www.ariesmotor.pl

SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ

DRUKUJEMY
BANERY | ROLLUPY
FOLDERY | KATALOGI 
TECZKI | PLAKATY
WIZYTÓWKI | ULOTKI

i wiele więcej...

22 753 79 90
690 244 774
www.alsprint.pl
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DAWIDY
Mieszkańcy gminy Raszyn od dawna 
naciskali na budowę brakującego frag-
mentu chodnika przy ul. Długiej. Ko-
mu potrzebny jest chodnik? Głównie 
dzieciom, które ze względu na niewiel-
kie odległości, do szkoły chodzą pieszo 
i nie korzystają w tym rejonie z gim-
busa. Drogowcy już zajęli się budową 

blisko kilometrowego odcinka chod-
nika (dokładnie 965 metrów) w Dawi-
dach. Powstaje on na odcinku między 
ulicami Warszawską w Dawidach 
a Szlachecką w Dawidach Bankowych. 
To ostatni fragment ul. Długiej, któ-
rym do tej pory nie można było poru-
szać się pieszo, bez obaw o własne 

Dzieci przejdą bezpiecznym
chodnikiem przy ul. Długiej

bezpieczeństwo. Wykonawcą inwesty-
cji jest warszawska fi rma DROG-REM, 
której oferta opiewała na nieco ponad 
393 tys. zł. Jak zaznaczają raszyńscy 
urzędnicy, jest to kwota prawie o po-
łowę niższa od zakładanej w kosztory-
sie inwestorskim (przeszło 663 tys. zł). 
Prace potrwają do 14 listopada. (TK)

Piątek, 12 Września 2014

Drogiemu koledze 

Leszkowi Skrzypczakowi 
dyr. LO im. T. Kościuszki 

w Pruszkowie

wyrazy głębokiego współczucia  
z powodu 

śmierci żony
składają dyrektorzy placówek  
oświatowych prowadzonych  

przez 

Samorząd Powiatu Pruszkowskiego

OGŁOSZENIE

REKLAMA

KM: Imponujący wzrost 
liczby pasażerów
REGION
W pierwszym 
półroczu 2014 r. Koleje 
Mazowieckie przewiozły 
32,16 mln podróżnych, 
co w porównaniu do 
analogicznego okresu 
ubiegłego roku stanowi 
wzrost o blisko… milion.

Władze spółki z optymizmem pa-
trzą więc na koniec roku i osta-
teczne podsumowanie liczby 
pasażerów. A podstawy ku te-
mu mają uzasadnione. Okazuje 
się bowiem, że w pierwszym pół-
roczu z usług tego przewoźnika 
skorzystało 32,16 mln pasażerów.

– To bardzo dobry wynik, 
zwłaszcza w kontekście trwa-
jących od wielu miesięcy prac 
remontowych, prowadzonych 
przez zarządcę infrastruktury 
PKP PLK – przyznaje Jolan-
ta Maliszewska z biura praso-
wego KM. W porównaniu do 
analogicznego okresu ubiegłe-
go roku uzyskany wynik stanowi 
wzrost liczby podróżnych o bli-
sko milion.

Wynik ten daje spółce 23,5 
proc. udziału w rynku kolejo-
wych przewozów pasażerskich. 
Tym samym Koleje Mazowiec-
kie, jako przewoźnik regionalny, 
zajmują drugie miejsce w kraju 
pod względem liczby przewie-
zionych podróżnych. Liderują 
Przewozy Regionalne, świadczą-
ce usługi w całym kraju.

Na tegoroczny, trzeba przy-
znać, że imponujacy wynik KM, 
w zdecydowanej większość 
wpłynęli podróżni korzystający 
z biletów okresowych – 79,1 proc. 
Pozostali to osoby, które zaku-
piły bilety jednorazowe.

– Jeśli do końca tego roku 
lojalność naszych podróżnych 
utrzyma się na tym samym do-
brym poziomie, to już dziś mo-
żemy mówić o kolejnym sukcesie 
spółki. Zdaję sobie sprawę, że 
wielu z naszych dotychczaso-
wych klientów na pewien czas 
zrezygnowało z dojazdów po-
ciągami Kolei Mazowieckich. 
I jest to zrozumiałe, jeśli wziąć 

Gmina wystawia działki na sprzedaż
BRWINÓW
Ogłoszone przetargi 
dotyczą działek 
przeznaczonych 
pod budownictwo 
mieszkaniowe i usługi. 
Nieruchomości położone 
są przy ulicach Suwalskiej 
i Bratniej w Brwinowie 
oraz w Biskupicach.

W sumie na sprzedaż jest 29 dzia-
łek. Pierwsza o powierzchni nie-
spełna 1500 mkw. położona jest 

mają kształt prostokąta. Dostęp 
do drogi publicznej przewidzia-
no uliczkami wewnętrznymi: 
Brzoskwiniową, Agrestową, Aro-
niową, Czereśniową, Morelową, 
Dereniową, Pigwową i lokalną 
Gruszową. Na razie jednak nie są 
one urządzone, a teren nierucho-
mości jest płaski, porośnięty tra-
wami i pojedynczymi drzewami.

Ceny tych działek wahają się 
od 191 do 521 tys. zł.

Ostatni z wystawianych na 
sprzedaż gruntów (w Biskupi-

cach) ma powierzchnię 5100 mkw.
i przylega od południowej granicy 
do drogi wojewódzkiej 720. Jest 
to obszar mieszany o wiodącej 
funkcji mieszkaniowej, usługo-
wej oraz rolniczo-produkcyjnej. 
Działka leży na terenie nie po-
siadającym obecnie miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego. Cena wywoławcza 
to ponad 142 tys. zł. Wszystkie 
przetargi odbędą się 30 wrześ-
nia. Odpowiednio o godz. 13.00,
10.00 i 14.00.  (TK)

przy ul. Suwalskiej, na obsza-
rze o wiodącej funkcji miesz-
kaniowej. Cena wywoławcza to 
niespełna 250 tys. zł., a chcąc 
przystąpić do przetargu należy do 
14 września wpłacić wadium 
w wysokości 10 proc. tej sumy.

Kolejny przetarg dotyczy 33 
działek przy ul. Bratniej. 27 z nich 
ma funkcje mieszkaniowo-usługo-
we, a sześć pozostałych przezna-
czonych jest pod usługi publiczne 
oraz mieszkalnictwo jednorodzin-
ne. Wszystkie działki, poza jedną, 

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

DOMANIEW
Problem części 
mieszkańców 
Domaniewa z dojazdem 
do posesji zostanie 
niebawem rozwiązany. 
Brwinowski magistrat 
chce wybudować drogę 
z prawdziwego zdarzenia, 
ale najpierw musi… 
wywłaszczyć część 
terenu od „zbuntowanej” 
mieszkanki.
 

O sprawie pisaliśmy pod 
koniec maja. Przypo-
mnijmy, że mieszkańcy 

z pogranicza Domaniewa i Do-
maniewka skarżyli się na zbyt 
wąską drogę dojazdową do ich 
posesji. Od miesięcy domaga-
li się od urzędników budowy 
ulicy. Inwestycja wymagałaby 
jednak tego, by mieszkańcy so-
lidarnie oddali część swojego 
gruntu pod budowę. Jedni byli 
za, inni się sprzeciwiali. Jakby 
tego było mało, właścicielka jed-
nej z działek, po której przebiega 

Wywłaszczą grunt, aby zrobić drogę
Mieszkańcy z pogranicza Domaniewa i Domaniewka łatwiej dojadą do swoich posesji

obecna droga, wykopała w niej 
dół. Zabrała tym samym swoją 
część działki, co jeszcze bardziej 
skomplikowało sąsiadom kwe-
stię dojazdu do posesji.

Urzędnikom udało się już roz-
wiązać problem. Chociaż łatwo 
nie było… – Porozumieliśmy się 
z mieszkańcami i zadeklarowa-
li, że cofną się z ogrodzeniem po-
sesji, tak aby zrobić miejsce na 

drogę. Niestety osoba, która roz-
kopała fragment przejazdu nie 
chciała rozmawiać. Wywłaszczy-
my więc teren decyzją ZRID (Ze-
zwolenie na Realizacje Inwestycji 
Drogowej – przyp. red.). Ta osoba 
nie dała nam innej szansy, a mu-
simy przecież zapewnić miesz-
kańcom dojazd do posesji – mówi 
Arkadiusz Kosiński, burmistrz 
Brwinowa. Dodaje, że droga ujęta 
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 Zaprojektowanie drogi wprowadzone jest już do budżetu

jest w miejscowym planie, a to dla 
urzędów stanowi wiążące prawo. 
– Oczywiście zapłacimy za ten te-
ren. Ile? O tym zadecyduje rze-
czoznawca – twierdzi burmistrz. 
Decyzja ZRIR powinna do brwi-
nowskiego magistratu dotrzeć na 
przełomie roku.

A zaprojektowanie wspo-
mnianej drogi wprowadzone 
jest już do budżetu. – Łącznie 

REKLAMA

– Łącznie chcemy 
wybudować 200 
metrów drogi z dwoma 
skrzyżowaniami 
– mówi burmistrz 
Kosiński

chcemy wybudować 200 metrów 
drogi z dwoma skrzyżowania-
mi. Sama dokumentacja wynie-
sie nas ponad 40 tysięcy złotych 
– mówi Arkadiusz Kosiński. We-
dług szacunków urzędu, budo-
wa drogi będzie kosztować po-
nad 300 tys. zł. 

tylu pasażerów 
skorzystało w pierwszym 
półroczu z usług Kolei 
Mazowieckich

32,16mln

pod uwagę utrudnienia, z który-
mi związane są prace moderni-
zacyjne, szczególnie na linii do 
Skierniewic. Mam nadzieję, że 
po zakończeniu remontów po-
dróżni ci znów przesiądą się do 
naszych pociągów – mówi Artur 
Radwan, prezes zarządu „Kolei 
Mazowieckich – KM”.   (MAP)
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NADARZYN
W piątkowe (6 września) popołu-
dnie na trasie katowickiej doszło do 
groźnego wypadku. W miejscowości 
Urzut w tył samochodu osobowego 
uderzył motocyklista. Z relacji świad-
ków wynikało, że kierowca osobówki 
włączał się do ruchu. Siła zderzenia 
była bardzo duża. Nie obyło się bez 

ofi ar. Mimo udzielenia natychmia-
stowej pomocy medycznej i trwa-
jącej 40 minut  akcji reanimacyjnej 
nie udało się uratować motocyklisty. 
25-letni mężczyzna zmarł. Nie by-
ła to jedyna ofi ara wypadku. Liczne 
obrażenia odniósł również kierowca 
osobówki, który trafi ł do szpitala. Na 

Tragiczny wypadek 
na trasie katowickiej

miejsce zdarzenia wezwany został 
prokurator, który prowadzi czynności 
wyjaśniające przyczyny tego tragicz-
nego w skutkach wypadku. Do godz. 
22.00 ruch na trasie katowickiej był 
utrudniony. Policja apeluje do kie-
rowców o ostrożność w trakcie jazdy 
i stosowanie się do ograniczeń. (MAP)

Piątek, 12 Września 2014

REKLAMA

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

GRODZISK MAZOWIECKI
W czasie ostatnich lat 
stan dróg w powiecie 
grodziskim uległ 
poprawie. – Choć wiele jest 
jeszcze do zrobienia – nie 
ukrywa Marek Wieżbicki, 
starosta grodziski.

D la samorządów inwe-
stycje drogowe to stud-
nia bez dna. I nieważne, 

czy chodzi o miasto, gminę czy po-
wiat. Lista remontów praktycznie 
nie maleje, bo po każdej inwesty-
cji pojawiają się nowe potrzeby.

Nic więc dziwnego, że samo-
rządy decydują się fragmenta-
mi remontować jedną drogę. 
Decydują o tym głównie wzglę-
dy fi nansowe. – Poza bieżącym 
utrzymaniem dróg z roku na rok 
przybywa kompleksowo przebu-
dowywanych newralgicznych od-
cinków dróg powiatowych – mówi 

Drogi lepsze, ale jeszcze wiele do zrobienia

możliwości finansowe powia-
tu. Koszty przebudowy tej dro-
gi obejmują też koszty wykupu 
gruntów prywatnych, czy prze-
budowy urządzeń – podkreśla 
starosta. Oczywiście powiat po-
starał się o dofi nansowanie tej in-
westycji ze środków Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lo-
kalnych. – Cieszy fakt przebudowy 
każdego odcinka, ale jednocześnie 
trudno być pełnym euforii wie-
dząc, że do przebudowy pozosta-
je jeszcze 2 km drogi. Przy czym 
każda robota na drodze powoduje 

W tym roku na roboty drogowe w powiecie grodziskim zostanie wydanych 11 mln złotych

dodatkowe, nieuniknione ograni-
czenia i utrudnienia w ruchu dla 
kierowców – trafnie zauważa sta-
rosta grodziski.

Jednak mimo ograniczonych 
środków w budżecie starostwu 
udało się wykonać w tym roku 
kilka innych inwestycji. Mowa 
tu przed wszystkim o remoncie 
nawierzchni ul. Smoleńskiego 
w Milanówku, naprawie drogi 
Kozerki-Czarny Las-Maków-
ka w Czarnym Lesie czy drogi 
w Chlebnii. Ponadto udało się 
opracować projekt przebudowy 

Marek Wieżbicki, starosta powia-
tu grodziskiego. Przykład? Blisko 
10-kilometrowa droga Grodzisk-
-Józefi na przebudowywana jest 
od 2009 r. odcinkami długości 
od 1 km do 1,4 km. 

– W bieżącym roku jest to odci-
nek 1,4 km. Zakres robót obejmuje 
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ści. Z kolei za 101 tys. zł. powiat za-
kupił remonter do wykonywania 
napraw nawierzchni asfaltowych 
emulsją i grysem, który zasilił wy-
posażenie Powiatowego Zarządu 
Dróg w Grodzisku.

Co w takim razie jest realizowa-
ne, bądź w najbliższej przyszłości 
będzie robione? Poza drogą Gro-
dzisk-Józefi na, trwa przebudowa 
mostu na rzece Pisi Tucznej w cią-
gu drogi Żabia Wola-Piotrkowice, 
budowane są chodniki w Opypach, 
Kadach i Książenicach oraz roz-
budowywany drugi odcinek chod-
nika we wsi Regów. Planowana 
jest  m.in. budowa sygnalizacji 
świetlnej przy ul. Montwiłła czy 
remont ul. Nadarzyńskiej w Gro-
dzisku. Remontom natomiast 
poddano drogi Henryszew-Ory-
szew, Bukówka-Skuły, Jaktorów-
-Budy Zosine. – Ogółem wartość 
robót drogowych zwiększających 
majątek powiatu osiągnie w tym 
roku kwotę ponad 11 mln zł – pod-
sumowuje Marek Wieżbicki. 

Galeria na koniec 
września?
MILANÓWEK
Na koniec września 
planowane jest otwarcie 
Galerii Milanówek. 
– Jesteśmy na etapie 
odbiorów – informuje 
inwestor obiektu.

Budowa galerii rozpoczęła 
się przed rokiem, ale dopiero
teraz inwestycja jest na fi niszu. 
– Faktycznie jest lekki poślizg 
sięgający miesiąca. Do końca 
września galeria powinna zo-
stać otwarta. Obecnie jesteś-
my na etapie odbiorów – infor-
mują w grodziskim biurze PSS 
Społem. Spółdzielnia jest in-
westorem obiektu. Część po-
wierzchni udało się już wynająć. 
– Na pewno będzie tam nasz 
sklep fi rmowy. Na piętrze znaj-
dą się butiki – informuje Spo-
łem. Czy jednak spółdzielnia nie 
obawia się konkurencji ze stro-
ny Biedronki, która praktycz-
nie vis-a-vis Galerii Milanówek 
otwiera swój kolejny dyskont? 
– Porównujemy zupełnie in-
ną jakość towaru – ucinają
w biurze PSS.  (MAP)

 Planowany jest m.in. remont ul. Nadarzyńskiej w GrodziskuMimo ograniczonych 
środków w budżecie 
starostwu udało się 
już wykonać kilka 
istotnych inwestycji 
drogowych     

rozebranie starej nawierzchni dro-
gi wraz z podbudową i wykona-
nie nowej pełnej konstrukcji drogi 
wraz z chodnikami, zjazdami do 
posesji, poboczami i odwodnie-
niem. Inwestycja ta realizowa-
na jest etapowo za względu na 
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PODKOWA LEŚNA
Wszystko wskazuje na to, że miesz-
kańcy Podkowy Leśnej doczekają 
się w końcu modernizacji położonej 
w centrum miasta ul. Bukowej. Stan 
tej drogi systematycznie wracał na 
usta podkowian, którzy podkreślają 
jej znaczenie zarówno dla ruchu lo-
kalnego, jak i przelotowego – często 

traktowana jest bowiem (podobnie 
jak Lipowa) jako alternatywa dla za-
korkowanej 719. Z kolei wymagająca 
już remontu nawierzchnia ul. Buko-
wej w połączeniu ze wzmożonym 
ruchem tworzy niebezpieczną 
mieszankę, która jest przyczyną 
wielu stłuczek. Gmina ogłosiła 

Ulica Bukowa zostanie 
wreszcie zmodernizowana

przetarg na przebudowę drogi. 
Modernizacja obejmie fragment od 
skrzyżowania z Lipową i Topolową do 
miejsca oddalonego o 500 metrów, 
tuż za ul. Grabową. Termin składania 
ofert mija w połowie września. Na re-
alizację inwestycji wyłoniona w prze-
targu fi rma będzie miała 60 dni. (TK)
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Dla kogo 
„Liść Dębu”?
MILANÓWEK
Powoli upływa 
termin zgłaszania 
kandydatów 
do wyróżnienia 
„Milanowski Liść Dębu”.

To będzie już dwunasta edy-
cja tego konkursu. Prestiżo-
we wyróżnienie przyznawa-
ne jest przez burmistrza 
miasta osobom, instytucjom 
czy organizacjom, które 
wniosły szczególny wkład 
na rzecz miasta.

Przyjmowanie zgłoszeń do 
tegorocznej edycji rozpoczęło 
się w kwietniu. – Kandydatu-
ry można zgłaszać można do 
15 września – informuje Pa-
trycja Jankowska, rzecznik 
milanowskiego magistratu. 
Jakim w takim razie zainte-
resowaniem cieszy się obecny 
plebiscyt? Na razie niewiel-
kim. – Do tej pory zostały 
zgłoszone dwie kandydatury 

Dworzec czeka na finał remontu
PIASTÓW
Perypetie z remontem 
piastowskiego dworca 
przypominają brazylijską 
telenowelę. Kolejarze 
zapewniali, że pod koniec 
sierpnia obiekt będzie 
gotowy. Tymczasem 
roboty trwają...

Prace w budynku dworcowym 
rozpoczęły się prawie rok temu. 
Pierwotnie odnowiony obiekt miał 
zostać udostępniony podróżnym 
w pierwszym kwartale 2014 r. Tak 
się nie stało. Z kolei w kwietniu 
przedstawiciele PKP SA podkre-
ślali, że roboty dobiegają fi nału. 
– Termin zakończenia prac uległ 
przesunięciu. Zgodnie z podpisa-
nym aneksem remont zostanie 
zakończony do końca maja, na-
tomiast oddanie do użytku planu-
jemy na koniec czerwca 2014 roku 
– mówił wtedy Maciej Bułtowicz 
z biura prasowego spółki PKP SA.

I znów się nie udało. Zresz-
tą termin oddania budynku do 
użytku był znów przesuwany – 
na lipiec, na sierpień. Teraz ko-
lejarze nie podają już konkretnej 

na jak najszybszym ukończeniu 
inwestycji – dodaje.

Czy za ponad półroczne opóź-
nienie ktoś poniesie karę? PKP 
SA wciąż nie podjęła decyzji, czy 
obarczy wykonawcę remontów 
kosztami. – Nie wykluczamy, że 
nałożymy na wykonawcę karę 
umowną – ucina Bułtowicz.

A co udało się do tej pory zro-
bić w dworcowym budynku? 
Wymieniono okna i drzwi, wy-
remontowano teren wokół bu-
dynku, przebudowano wejścia, 
odrestaurowano elewację oraz 
murki. Uzupełnieniem są ław-
ki i kosze na śmiecie. Podróżni 
przyznają, że dworzec wygląda 
znacznie lepiej.  (AS)

daty fi nału remontu. – Prace mo-
dernizacyjne dworca w Piasto-
wie są w końcowej fazie. Realny 
termin przekazania dworca do 

Rewitalizacja coraz bliżej
BRWINÓW
Niebawem powinny 
ruszyć prace przy 
rewitalizacji Dworku 
Zagroda w Brwinowie. 
Miasto planuje wydać 
na ten cel 1,3 mln zł.

– Ten obiekt, to nierozerwalna 
część brwinowskiej tradycji 
– mówi Arkadiusz Kosiński, 
burmistrz miasta. Przez dwa 
lata architekci opracowywali 
stosowny projekt rewitalizacji 
obiektu przy ul. Grodziskiej 
57. Udało się, ale łatwo nie 
było. – Faktycznie zajęło to 
sporo czasu. Najważniejsze, 
iż projekt jest i mogliśmy na 
sesji wprowadzić to zadanie 
do zrealizowania. A założenie 
jest takie, że ogłosimy prze-
targ i rozpoczniemy pierwsze 
prace jeszcze w tym roku, ale 
nie poniesiemy z tego tytułu 
żadnych kosztów – dodaje 
burmistrz Brwinowa.

Pieniądze będą potrzeb-
ne w przyszłym roku. Tym 
bardziej, że według planów 
obiekt do wakacji ma zyskać 

nowy blask. Z wyceny przygo-
towanej przez brwinowski ma-
gistrat wynika, że inwestycja 
pochłonie 1,3 mln zł. – Wszyst-
ko jednak zweryfi kuje przetarg. 
Myślę, że koszty będą niższe 
– mówi Arkadiusz Kosiński.

Jakie więc prace będą wy-
konane w dworku? Przede 
wszystkim wymieniony zo-
stanie dach, krokwie, ryn-
ny. Generalnie odmieniona 
zostanie elewacji budynku. 
Warto zaznaczyć, że Dworek 
Zagroda ostatni remont prze-
szedł w 1976 roku. – I od tam-
tej pory chylił się ku upadkowi. 
Krokwie butwieją, fundamen-
ty są nieszczelne i w rezultacie 
woda wdziera się do budynku. 
To ostatni czas, aby przepro-
wadzić te prace – przekonu-
je burmistrz.

Dworek Zagroda był posia-
dłością Zygmunta Bartkie-
wicza, pisarza, felietonisty, 
nowelisty i regionalisty. Dwo-
rek został wzniesiony w latach 
1905-1910. Od 1977 r. jest sie-
dzibą Towarzystwa Przyja-
ciół Brwinowa.  (MAP) 
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Kandydatury 
do wyróżnienia 
„Milanowski Liść 
Dębu” można składać 
do 15 września

– przyznała 5 września rzecz-
nik urzędu. W ratuszu jednak 
uspokajają. – Z doświadczenia 
wiemy, że najwięcej propo-
zycji pojawia się w ostatnich 
dniach przed zamknięciem 
listy. Poza tym jednego kan-
dydata może zgłosić kilka 
osób, bądź instytucji – dodaje 
Patrycja Jankowska.

Mieszkańcy propozycje 
mogą składać w sekretaria-
cie urzędu miasta. Ważne, aby 
zgłoszenia zawierały również 
krótkie uzasadnienie wyboru.

Przez 12 lat „Milanowski 
Liść Dębu” powędrował do 
41 laureatów. Przed rokiem 
statuetkę odebrała Jolanta 
Luchin, dyrektor Archiwum 
Państwowego Dokumen-
tacji Osobowej i Płacowej 
w Milanówku oraz Zyg-
munt Fok, aktor i wieloletni 
pracownik Teatru Narodo-
wego w Warszawie. W gro-
nie nagrodzonych znajdują 
się ponadto m.in. Szymon 
Wdowiak, Paweł Dłużniewski, 
Andrzej Zaorski.   (MAP)

TOMASZ 
KUŹMICZ

BRWINÓW
Będzie można 
wykupić abonament 
i pozostawiać auto bez 
limitu czasowego na 
brwinowskim rynku, 
objętym Strefą Płatnego 
Parkowania. Koszt 
takiego udogodnienia to 
150 zł miesięcznie. Nie 
przewidziano żadnych 
ulg – radni uznali, że 
mogłoby to ponownie 
doprowadzić do 
zastawiania parkingów 
objętych SPP.
 

Z godnie z przewidywa-
niami po wprowadzeniu 
Strefy Płatnego Parkowa-

nia parkingi wokół brwinowskie-
go rynku opustoszały. Szybko 
jednak okoliczni mieszkańcy 
i właściciele fi rm doszli do wnio-
sku, że dla nich oznacza to utrud-
nienia, których woleliby uniknąć. 

Przyklepali abonament na parkowanie
Tymczasem mieszkańcy na ryn-
ku nie mają już takiej możliwo-
ści i muszą płacić abonament. 
Nie ma ich chyba tak wielu, by 
nie można było pozwolić im tam 
parkować – przekonywał radny.

Uwagi te przeszły jednak nie-
mal bez echa. – Nie chcieliby-
śmy wprowadzać abonamentu 
na więcej niż jedno auto, bo wte-
dy parkowaliby zarówno właści-
ciele fi rm, jak i ich pracownicy 
– tłumaczył Arkadiusz Kosiński, 
burmistrz Brwinowa. – To sa-
mo dotyczy mieszkańców. Nie-
którzy mają nawet po kilka aut. 
W związku z tym wprowadza-
jąc podobne ulgi moglibyśmy 
szybko doprowadzić do sytuacji, 
w jakiej byliśmy przed wprowa-
dzeniem strefy. Udało się nam 
opanować sytuację i nie powin-
niśmy psuć tego nieroztropny-
mi decyzjami – dodał. 

Za żelazną konsekwencją 
i wprowadzeniem abonamen-
tu bez dodatkowych ulg opowie-
działo się 14 radnych. Czterech 
wstrzymało się od głosu. 

W SPP można będzie zostawić auto bez limitu czasowego. Koszt to 150 zł miesięcznie, ulg nie ma

obrażam sobie, że poszcze-
gólne fi rmy mają po kilka aut 
i używają ich w zależności od 
potrzeb. Raz może to być ma-
łe auto, innym znów razem du-
ży samochód dostawczy. Czy 
nie byłoby więc lepiej, by abo-
nament dotyczył więcej niż 
jednej rejestracji? – pytała wice-

przewodnicząca rady Sophia 
Van De Boel.

W imię równości wszystkich 
mieszkańców korektę w pro-
jekcie uchwały postulował też 
Krzysztof Falkowski. – Zasta-
nawiam się czy to w porządku. 
Ja mieszkam gdzie indziej i mo-
gę parkować bez ograniczeń. 
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W związku z tym wystosowali 
do urzędu pismo z prośba o za-
pewnienie im nielimitowanego 
parkowania. 

Gmina zareagowała, przygo-
towując ofertę abonamentową. 
Ponieważ jednak zakładała ona, 
że będzie można parkować bez 
ograniczeń po zapłaceniu 150 
złotych, liczba zainteresowanych 

– Realny termin 
przekazania dworca 
do użytku to trzeci 
lub czwarty kwartał 
2014 r. – mówi 
Maciej Bułtowicz

użytku to trzeci lub czwarty kwar-
tał 2014 roku – mówi Maciej Buł-
towicz. – Na razie skupiamy się 

W SPP można będzie zostawić auto bez limitu czasowego. Koszt to 150 zł miesięcznie, ulg nie ma

skurczyła się do zaledwie pię-
ciu przedsiębiorców.

Temat ewentualnych ulg wró-
cił podczas niedawnego posie-
dzenia rady gminy (5 września), 
na którym miała być przegłoso-
wana stosowna uchwała. – Wy-

Radni 
opowiedzieli się 
za wprowadzeniem 
abonamentu bez 
dodatkowych ulg  
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REGION
Firma Kombud z Radomia wygra-
ła przetarg na montaż samoczynnej 
sygnalizacji przejazdowej na ośmiu 
przejazdach kolejowych linii WKD. Ko-
lejarzy nie zraził nawet fakt, że cena 
zaproponowana przez radomską fi r-
mę była wyższa, niż zakładano. Mo-
wa o blisko 200 tys. zł. Spółka jednak 

podjęła decyzję, iż zwiększy środki 
na realizację zamówienia. O których 
więc ośmiu przejazdach mowa?
Chodzi o przeprawy w Grodzisku 
Mazowieckim (ul. Piaskowa), Ka-
niach (ul. Piłsudskiego) i Otrębusach 
(ul. Natolińska oraz ul. Przejazdowa/
Różana) które mają kategorię B, a to 

Przetarg na sygnalizację 
został rozstrzygnięty

oznacza, że zamontowane zostaną 
tam półrogatki oraz sygnalizacja. Po-
zostałe cztery przejazdy: w Kadach 
(ul. Środkowa), Milanówku (ul. Średnia 
i ul. Łąkowa) oraz w Owczarni (ul. Żół-
wińska) zostały oznaczone kategorią 
C i zamontowana zostanie tam jedy-
nie sygnalizacja świetlna. (MAP)

Piątek, 12 Września 2014

4 sobota 
19:00 Old love 

18 sobota
18:00 Edith i Marlene

4 wtorek 
12:00 Tańce narodowe 

5 środa
12:00

Piękna nasza  
Polska cała

7 piątek 
19:00

Randka w ciemno,  
na dwie pary 

12 środa 
15:30 Śpiąca Królewna 

20:00 Jezioro łabędzie 

14 piątek 
19:00 VIRSKY

21 piątek 
19:00 VIRSKY 

22 sobota 
18:00 Edith i Marlene

29 sobota 
18:00

Cud mniemany, czyli 
Krakowiacy i Górale 

30 niedziela 
17:00

Cud mniemany, czyli 
Krakowiacy i Górale

P A Ź D Z I E R N I K

R E P E R T U A R

L I S T O P A D

Dyrekcja zastrzega sobie 
możliwość zmian w repertuarze      

w w w. mazowsze.waw. pl      

REKLAMA

REKLAMA

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

PRUSZKÓW
Miasto czeka 
na odpowiedź 
z Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej w sprawie 
wydania zgody na 
zwiększenie prędkości 
transferu miejskiej 
sieci Wi-Fi. Technicznie 
pruszkowski ratusz 
przygotowany jest 
do tego zadania.

O becnie prędkość łącza 
wynosi tylko 256 kbi-
t/s. Mimo to chętnych 

do korzystania z darmowego in-
ternetu nie brakuje. Jak pokazują 
dane pruszkowskiego urzędu, od 
roku systematycznie rośnie liczba 
mieszkańców surfujących w sieci. 
We wrześniu ubiegłego roku wy-
nosiła ona 1779 użytkowników 
i do sierpnia 2014 r. wzrosła już 
do 4024. Łącznie w Pruszkowie 
znajduje się 95 punktów z których 
można korzystać z miejskiej sieci.

Wraz ze wzrostem liczby użyt-
kowników, wzrosła liczba próśb 
o zwiększenie prędkości trans-
feru. Okazuje się, że już w stycz-
niu tego roku miasto wystąpiło 
ze stosownym wnioskiem w tej 
sprawie do Urzędu Komunika-
cji Elektronicznej. „Koniecz-
ność zwiększenia przepływności 
łączy z 256 kbit/s do minimum 
512 kbit/s była wielokrotnie 
postulowana przez mieszkań-
ców na forach internetowych 

Czy miejska sieć Wi-Fi przyspieszy?

oraz zgłaszana bezpośrednio do 
władz miasta. Wynika ona z co-
raz szerszego korzystania przez 
użytkowników z urządzeń typu 
smartfon oraz tablet, zwiększo-
nego obecnie wykorzystywania 
treści multimedialnych oraz tre-
ści kanałów społecznościowych 
przez użytkowników, a także poja-
wiających się coraz częściej trud-
nościach związanych z dostępem 
do nowoczesnych treści i aplikacji 

Odpowiedź do magistratu przy 
ul. Kraszewskiego jeszcze nie na-
płynęła. – Z reguły termin oczeki-
wania na tego typu wniosek bliski 
jest roku – przyznaje Anna Seliga 
z Wydziału Organizacyjno-Ad-
ministracyjnego urzędu miasta. 
W tej kwestii więc niepokoju nie 
ma. Obawy budzą jednak inne in-
formacje napływające z Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej. 
Okazuje się bowiem, że tamtejsi 
urzędnicy mogą nie wyrazić zgo-
dy na zwiększenie transferu, bo 
naruszyłoby to zasady konkuren-
cyjności względem prywatnych 
fi rm oferujących płatny internet. 

W urzędzie miasta starają się 
nie komentować tego argumentu. 
Przynajmniej do czasu otrzyma-
nia odpowiedzi. – Problem mógł-
by pojawić się wówczas, gdyby 
miejski internet odbierany był 
w domach. Sieć możemy udostęp-
niać jedynie do wyższych celów, 
a nie każdemu bezpłatnie w jego 
miejscu zamieszkania – przyzna-
je Anna Seliga. 

Powstanie ścieżka dla rowerzystów 
PRUSZKÓW
Czekali i się doczekają. 
Cykliści jeszcze w tym 
roku pojadą ścieżką 
rowerową przy głównej 
arterii w Pruszkowie. 
Niebawem ruszy budowa 
drogi dla jednośladów 
przy al. Wojska Polskiego.

Rowerzyści przez wiele lat wal-
czyli o tę ścieżkę. W odpowiedzi 
słyszeli: „nie da się”. Teraz oka-
zuje się, że urzędnicy z prusz-
kowskiego magistratu doszli do 
porozumienia z Mazowieckim 
Zarządem Dróg Wojewódzkich. 
Ścieżka dla cyklistów więc po-
wstanie, i to jeszcze w tym roku.

Urząd miejski w Pruszkowie 
rozstrzygnął przetarg na budo-
wę drogi dla rowerów. Zgłosiły 
się trzy fi rmy, najkorzystniejszą 
ofertę złożył Bit Bruk z Teresi-
na. Za budowę ścieżki rowero-
wej wzdłuż al. Wojska Polskiego, 
ul. Kubusia Puchatka i ul. Bo-
lesława Prusa fi rma zainkasu-
je 305 tys. zł.

Jednak nim powstanie ścież-
ka przechodniów czekają utrud-
nienia. Trasa dla rowerów zajmie 

Korach, naczelnik Wydziału 
Inwestycji, Remontów i Infra-
struktury Technicznej Urzędu 
Miejskiego w Pruszkowie. – Fak-
tycznie największe uciążliwo-
ści będą odczuwali przechodnie, 
ale chcemy, by chodniki w cza-
sie prac były dla nich dostępne. 
Problem może się pojawić je-
dynie w przypadku fragmentu 
ul. Kubusia Puchatka, bo tam 
jest dość wąsko – dodaje. Elżbie-
ta Korach zaznacza, że szczegó-
łowe informacje o „organizacji 
ruchu” na chodnikach będą do-
stępne po ustaleniu harmono-
gramu prac z wykonawcą.  (AS)

część chodników. Konieczne jest 
więc ich poszerzenie. – Umowę 
podpiszemy najpóźniej w poło-
wie września. Na plac budowy 
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Pruszków wystąpił z wnioskiem o zwiększenie prędkości transferu sieci

internetowych z powodu nie-
wystarczającej przepustowości 
łącza” – czytamy w piśmie prusz-
kowskich urzędników, które zna-
lazło się na biurku prezesa UKE.

Łącznie w Pruszkowie 
znajduje się 
95 punktów z których 
można korzystać 
z miejskiej sieci

Budowa ścieżki 
rowerowej przy 
al. Wojska Polskiego 
ruszy niebawem

chcemy wprowadzić wykonawcę 
możliwie jak najszybciej, tak, by 
prace zostały zrealizowane przed 
końcem roku – mówi Elżbieta 

 Chętnych do korzystania z darmowego internetu nie brakuje
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PRUSZKÓW
Spotkanie z Romanem Czejarkiem, 
autorem książki „Kochane Lato 
z Radiem”, odbędzie się 25 wrze-
śnia o godz. 19.00 w Młodzieżowym 
Domu Kultury przy ul. Kościusz-
ki 41 w Pruszkowie. Będzie oka-
zją do wysłuchania historii audycji, 
która od ponad 40 lat bije rekordy 

popularności. „Gdyby ktoś powiedział 
mi wtedy, że zwiążę się z Latem z Ra-
diem na ćwierć wieku z pewnością 
bym nie uwierzył!” – wspomina au-
tor. Te dwadzieścia pięć lat z „Latem 
z radiem” to pół życia Romana Cze-
jarka, który swoim lekkim piórem, 
umiejętnością opowiadania anegdot 

Roman Czejarek opowie 
o audycji „Lato z radiem”

i archiwum fotografi cznym posta-
nowił podzielić się z czytelnikami. 
Co tak magicznego jest w „Lecie 
z Radiem”, że poświęcono mu pra-
ce magisterskie? Dlaczego polskie 
gwiazdy stają na głowie, by wystąpić 
na koncertach Lata z Radiem? 
Dowiemy się 25 września. (TK)

WPR24.plWPR24.plPiątek, 12 Września 2014

Remonty ulic na fi niszu
PIASTÓW
Trwa remont fragmentu 
ul. Słowackiego 
w Piastowie. – W tym roku 
to ostatnia inwestycja 
drogowa prowadzona 
na taką skalę. Pozostałe 
będą dotyczyły prac 
uzupełniających 
nawierzchnię – mówi 
Marek Kubicki, burmistrz.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, to ul. Słowackiego bę-
dzie gotowa za około dwa tygo-
dnie. Co ciekawe, jeszcze kilka 
miesięcy temu, ulica ta w ogóle 
nie była wpisana do tegorocz-
nych planów inwestycyjnych 
miasta. – Nie znalazła się w bu-
dżecie, bo nie wiadomo było, 
ile zostanie wolnych środków. 
Okazało się, że oszczędności 
sięgnęły 4 mln zł, więc podczas 
czerwcowej sesji wpisaliśmy uli-
cę Słowackiego jako zadanie do 
wykonania jeszcze w tym roku. 
Tym bardziej, że postulowali 
o to sami mieszkańcy – tłuma-
czy Marek Kubicki.

Słowackiego przechodzi 
gruntowny remont na odcin-
ku od ul. Asnyka do ul. Tuwi-
ma. – Położone zostaną dwie 
warstwy asfaltu. Dodatkowo po-
wstanie chodnik. Po zakończe-
niu prac ul. Słowackiego będzie 
wyglądała tak jak Popiełuszki 
czy Matejki, które już udało 
nam się wyremontować – mó-
wi burmistrz Piastowa. Prace 
przy Słowackiego powinny za-
mknąć się w kwocie 600 tys. zł.

Okazuje się, że wraz z zakoń-
czeniem robót na Słowackiego, 
dobiegną fi nału zaplanowane na 
ten rok inwestycje remontowe 
dróg. – Generalnie nie będziemy 
już remontować ulic. Skupimy 
się na pracach uzupełniających 
nawierzchnię, które wykonywa-
ne będą w ramach inwestycji bie-
żących – mówi Kubicki. Gdzie 
więc w najbliższym czasie poja-
wią się ekipy drogowców? – Na 
ulicach bocznych Orła Białego 
i Północnej. Położona zostanie 
tam pospółka wraz emulsją, a ca-
łość pokryje destrukt asfaltowy 
– twierdzi burmistrz.  (MAP) 

Ocieplą szkołę 
w Kostowcu
NADARZYN
Po wakacyjnym 
„retuszu” nadarzyńską 
podstawówkę czeka 
jeszcze poważna 
modernizacja. Szkoła 
będzie ocieplona, 
pojawią się nowe okna 
i drzwi. W ramach 
inwestycji zaplanowano 
również remont 
kotłowni.

Plan prac zakłada przede 
wszystkim remont elewacji, 
ocieplenie klatki schodowej, 
instalacji odgromowej i wy-
mianę okien i drzwi. Ponad-
to na nowe wymienione będą 
rury instalacji centralnego 
ogrzewania i grzejniki. Ge-
neralny remont czeka rów-
nież kotłownię.

Wykonawca tej inwestycji 
powinien być wyłoniony do 
połowy września. Moderni-
zacja kotłowni oraz instala-
cji centralnego ogrzewania 
i ciepłej wody użytkowej po-
trwa do końca stycznia przy-
szłego roku. Najdłużej będzie 
trzeba poczekać na zakończe-
nie robót budowlanych, bo do 
15 maja 2015 roku. Przewi-
dywany koszt inwestycji to 
825 tys. zł.

Termomodernizacja nie 
wpłynie na funkcjonowa-
nie szkoły. – Harmonogram 
prac będzie tak ułożony, by 
w żaden sposób nie kolido-
wać z prowadzonymi w pla-
cówce zajęciami – zapewnia 
Tomasz Muchalski, zastępca 
wójta gminy Nadarzyn.  (TK)

Ekspozycja multimedialna już gotowa
PRUSZKÓW
Dobiegły końca 
prace przy budowie 
nowej multimedialnej 
ekspozycji 
pruszkowskiego 
Muzeum Starożytnego 
Hutnictwa Mazowieckiego. 
Trwają już prace 
porządkowe. 
Ofi cjalne otwarcie 
zaplanowano na 
połowę października.

Pruszkowską placówkę będzie 
można zobaczyć w nowej od-
słonie dopiero za miesiąc. Ale 
ekspozycja jest już gotowa i bez 
kilku drobiazgów, które jeszcze 
ją urozmaicą, przejdzie „chrzest 
bojowy” już w najbliższy po-
niedziałek (15 września). Tego 
dnia obejrzy ją delegacja kilku-
dziesięciu archeologów z całe-
go świata, którzy akurat mają 
konferencję naukową w War-
szawie i poniedziałkową prze-
rwę na zwiedzanie okolicznych 
placówek muzealnych.

często mało zrozumiałe, zacho-
wały się bowiem w szczątkowej 
formie albo tak dawno już wyszły 
z użycia, że potrzebują dodatko-
wego opisu – dodaje.

Ekspozycja jest wzbogacona 
ekranami dotykowymi. Placów-
ka przygotowała szereg fi lmów, 
i to nie tylko 2D. Można mię-
dzy innymi wyruszyć w wirtu-
alną wycieczkę po starożytnej 
osadzie lub zobaczyć hologram 
najcenniejszego zabytku – rzym-
skiego pucharu.

A co zobaczą goście w prusz-
kowskim muzeum? – Nasza eks-
pozycja jest niewielka, bo mieści 
się na zaledwie 180 mkw., ale 
dzięki narracyjno-audiowizu-
alnej formie udało się nam oddać 
zarówno klimat, jak i dużą dawkę 
informacji o starożytnym hutnic-
twie – mówi Dorota Słowińska, 
dyrektor Muzeum Starożytne-
go Hutnictwa Mazowieckiego. 
– Narracja ma w naszym przy-
padku o tyle duże znaczenie, że 
posiadane przez nas zabytki są 

Na całość składa się pięć te-
matycznych obszarów, które 
dzięki teatralnej scenografi i, ale 
i odpowiednio dobranym oświe-
tleniu i dźwiękom będą przeno-
sić zwiedzających w czasie o 2 
tysiące lat.
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Ofi cjalne otwarcie 
nowej ekspozycji 
w MSHM 
zaplanowano na 
połowę października

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

BRWINÓW
Dokładnie 16 spotkań 
z mieszkańcami 
odbędzie we wrześniu 
burmistrz Brwinowa. 
– Z poziomu urzędu 
nie widać wszystkich 
problemów lokalnej 
społeczności – tłumaczy 
Arkadiusz Kosiński.
 

Od trzech lat, wraz z koń-
cem wakacji, burmistrz 
Brwinowa organizuje 

spotkania w poszczególnych so-
łectwach. Do tej pory odbył ich 
już 86. – Nie mówimy tu o set-
kach spotkań w urzędzie, ale 
o tych zorganizowanych wyłącz-
nie w terenie. Zaplanowanych 
na konkretny dzień, oplaka-
towanych, przeprowadzonych 
w wynajętej sali, bądź domu 

Burmistrz ruszył w „tournee”

niewie, Żółwinie, Milęcinie, Fa-
lencinie i Grudowie. Kolejne 
spotkania zaplanowano w Otrę-
busach (15 bm.), Owczarni 
(19 bm.), Biskupicach (22 bm.), 
Kaniach (23 bm.), Czubinie 
(24 bm.), Kotowicach (24 bm.), 
Krosnej (25 bm.), Koszajcu 
(25 bm.), Brwinowie (26 bm.), 
Domaniewie/ Domaniewku 
(27 bm.) i Mosznej (27 bm.).

Swoiste „tournee” zakoń-
czy październikowe spotkanie 
z mieszkańcami Brwinowa. – Bo 
najlepiej jest wyjść do miesz-
kańców. Z poziomu urzędu nie 
widać wszystkich problemów
lokalnej społeczności. Inna 
sprawa, że mieszkańcy ze swo-
imi kłopotami czy troskami 
nie przyjdą do urzędu – traf-
nie zauważa burmistrz. Czy 
na wszystkich spotkaniach jest 
osobiście? – Bez wyjątku i bez 
asysty – dodaje z uśmiechem 
Arkadiusz Kosiński. 

sołtysa – precyzuje Arkadiusz 
Kosiński, który jeśli wszystko 
pójdzie zgodnie z planem, to do 
końca kadencji, odbędzie takich 
spotkań 103.

– Oczywiście, że dają one mi
bardzo wiele. Po każdym z nich 
robię listę problemów z jakimi 
borykają się mieszkańcy, rozsy-
łam do pracowników i w prze-
ciągu nawet kilku tygodni uda-
je się je rozwiązać. Aczkolwiek 
są takie, na które jako urząd 
nie mamy wpływu – nie ukry-
wa burmistrz. Zdarza się rów-
nież, że Arkadiusz Kosiński 
musi stawić czoła krytyce. – Nie 
zawsze jest „różowo”. Obrywa 
się najczęściej za powiat czy 
województwo, bo ludzie nie 
mają czasami świadomości, 
do kogo należy dokładnie da-
na droga czy teren – mówi bur-
mistrz Brwinowa.

Pierwsze odbyły się już w Brwi-
nowie przy ul. Kępińskiej, Parz-

W powiecie jest bezpieczniej 
POWIAT PRUSZKOWSKI
Spadek liczby 
przestępstw dotkliwych 
społecznie, jak 
chociażby kradzieże czy 
rozboje – tak w skrócie 
przedstawiają się 
dane policji dotyczące 
stanu bezpieczeństwa 
na terenie powiatu 
pruszkowskiego.

Statystyki, które uzyskaliśmy, 
dotyczą liczby przestępstw 
odnotowanych od stycznia 
do lipca tego roku. Wynika 
z nich jasno, że liczba prze-
stępstw spadła w porówna-
niu do analogicznego okresu 
2013. W tym roku funkcjona-
riusze z Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie odnoto-
wali 2111 przestępstw i jest 
to o 413 mniej, niż przed ro-
kiem. W tej liczbie odnotowano 
1208 przestępstw kryminal-
nych, co stanowi również spa-
dek w stosunku do 2013 roku 
o dokładnie 202.

Szczególną jednak uwa-
gę policja przykłada do wal-
ki z przestępczością dotkliwą 
społecznie. Mowa tu przede 
wszystkim o kradzieżach, kra-
dzieżach z włamaniem, bój-
kach i pobiciach oraz rozbo-
jach. – W przypadku wszyst-
kich najważniejszych kate-
gorii przestępstw, zarówno 
przeciwko życiu i zdrowiu, jak
też przeciwko mieniu, odno-
towaliśmy spadek liczby wsz-
czętych postępowań – przy-
znają funkcjonariusze z biura 
prasowego KPP.

Zdecydowanie spadła licz-
ba kradzieży z włamaniem. 

W tym roku odnotowano 164, 
a rok wcześniej było ich 248. 
Mniej jest również kradzie-
ży samochodów (spadek z 54 
na 29) oraz uszkodzeń mie-
nia (było 185 – jest 135). Nie-
znacznie, ale spadła również 
liczba odnotowanych bójek 
i pobić (13 na 11) oraz roz-
bojów (z 23 na 16). Co cie-
kawe, wykrywalność tych 
pierwszych do lipca wynosi-
ła 100 proc.

– Znaczący wpływ na ogra-
niczenie przestępczości na 
terenie powiatu ma między 
innymi wnikliwa i drobiazgo-
wa analiza zaistniałych zda-
rzeń kryminalnych – mówią 
funkcjonariusze. Jak podkre-
ślają na podstawie uzyskanych 
danych, wysyłane są zało-
gi patrolowo-interwencyjne, 
dzięki czemu udaje się zapo-
biegać wielu przestępstwom. 
Nie jest również tajemnicą, 
iż pruszkowscy policjanci od 
długiego czasu współpracują 
z szeregiem instytucji, organi-
zacji czy – poprzez spotkania 
– z samymi przedstawicielami 
lokalnej społeczności. W opi-
nii funkcjonariuszy tego ty-
pu działania również znajdu-
ją odzwierciedlenie w spadku
liczby przestępstw. – Nie bez 
znaczenia pozostaje fakt, że sys-
tematycznie rośnie zaufanie 
do policji – dodają.  (MAP)
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Jednocześnie z pracami nad 
ekspozycją trwała budowa nowe-
go magazynu, do którego trafi ą 
niewykorzystywane na co dzień 
zasoby Muzeum Starożytnego 
Hutnictwa Mazowieckiego. Jest 
on również już gotowy.

Koszt inwestycji wyniósł bli-
sko 2 mln zł.  (TK)

Arkadiusz Kosiński spotyka się w terenie z mieszkańcami
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PRUSZKÓW
Pasażerowie linii L23 mogą już ko-
rzystać z drugiego przystanku przy 
pruszkowskim szpitalu powiato-
wym. Aby wsiąść do autobusu ja-
dącego w kierunku Raszyna nie 
muszą robić „wycieczki” na wcze-
śniejszy przystanek. Jeszcze przed 
uruchomieniem (1 września) przez 

Zarząd Transportu Miejskiego linii 
pojawiły się sygnały, że brak przy-
stanku „powrotnego” przy Wrze-
sinie będzie dużym utrudnieniem. 
– W rozkładzie jazdy planowanej li-
nii ujęty jest tylko jeden przystanek 
przy szpitalu powiatowym. Dla-
czego w drodze powrotnej nie ma 

Przy szpitalu powiatowym jest
już drugi przystanek linii L23

przystanku przy szpitalu? – dopyty-
wał w sierpniu jeden z czytelników. 
Jakie wyjście mieli w tej sytuacji 
pasażerowie? „Wycieczkę” przez 
wiadukt na przystanek przy Beren-
ta. Teraz sytuacja została rozwią-
zana, przy szpitalu powiatowym 
funkcjonują dwa przystanki. (AS)

Piątek, 12 Września 2014

Promocja „Wróć do mnie – edycja 2” nie jest dostępna dla Klientów, którzy zakwalifikowali się do poprzedniej edycji promocji „Wróć do mnie”. Promocja „Wróć do mnie – edycja 2” 
dotyczy umów na co najmniej 36 miesięcy i trwa od 1.09 do 30.11.2014 r. Nagrodą jest równowartość dwóch najniższych spłaconych rat. Nagroda jest wypłacana po 12. i po 24. miesiącu 
spłaty kredytu. Regulamin promocji, Taryfa Opłat i Prowizji są dostępne w placówkach Banku oraz na bph.pl. Bank BPH SA, ul. płk. J. Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk.

Kredyt gotówkowy
Jeśli nie wziąłeś udziału w promocji 
„Wróć do mnie”, skorzystaj z drugiej 
edycji. Spełnij warunki Regulaminu 
i odbierz nagrodę o wartości 2 rat!

Zapraszamy do Oddziału Banku BPH: 
Pruszków, ul. Kościelna 17, 22 739 25 80

Promocja „Wróć do mnie – edycja 2” nie jest dostępna dla Klientów, którzy zakwalifikowali się do poprzedniej edycji promocji „Wróć do mnie”. Promocja „Wróć do mnie – edycja 2” 

REKLAMA

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
W minioną niedzielę 
do Parku Mazowsze 
ściągnęły tłumy 
pruszkowian. 
Na imprezie „Żegnaj 
lato na rok...” bawiono 
się znakomicie.
 

K ażdego roku, tuż po za-
kończeniu wakacji prusz-
kowianie żegnają lato. 

Impreza od kilku lat organizowana 
jest w Parku Mazowsze (położo-
nym na terenie dzielnicy Żbików) 
i cieszy się dużym powodzeniem. 
Podobnie było teraz. Pruszków la-
to pożegnał 7 września. – Dopisali 
zarówno mieszkańcy, jak i pogoda. 
Te dwie cechy zazwyczaj decydu-
ją o powodzeniu imprez plenero-
wych. Program pożegnania lata 
był tak zróżnicowany, by zachę-
cić jak najwięcej osób. I to się 
sprawdziło – podkreśla Witold 
Konieczny, naczelnik Biura Pro-
mocji Miasta Pruszkowa.

Faktycznie, atrakcji nie za-
brakło: zawody wędkarskie, gry 
i zabawy dla dzieci, wycieczki 
przyrodnicze, obfity blok kon-
certowy. Na scenie pojawili się 
orkiestra Pruszkowanka, mło-
dzież z MOK „Kamyk”, grupa 
Oni. To nie wszystko, bowiem by-
ły i gwiazdy. – Vladyslava Vlodo-
vchenko, czyli fi lmowy głos Anny 
German, zgromadziła pod sceną 
tłum słuchaczy i zebrała owacje 

Udane pożegnanie lata

do Parku Mazowsze. Konieczne 
było wprowadzenie zmian w roz-
kładzie. Ale niezadowolonych by-
ło niewielu.

Biuro Promocji już pracuje 
nad przyszłorocznym harmo-
nogramem imprez kulturalnych, 
również plenerowych. – Stara-
my słuchać sugestii mieszkań-
ców i zapraszać takich artystów, 
których chcieliby oglądać. Mie-
liśmy sugestie, by na Dni Prusz-
kowa zaprosić którąś z gwiazd 
disco polo – twierdzi Konieczny.

Okazuje się, że „Żegnaj lato 
na rok...” to nie ostatnia impre-
za plenerowa w tym roku. Witold 
Konieczny: – 21 września zapro-
simy mieszkańców na otwarcie 
Parku Żwirowiska. Szczegóły
podamy nieco później.

Jednak nie tylko mieszkańcy 
Pruszkowa bawili się w miniony 
weekend. Imprezy, tym razem do-
żynkowe, odbyły się w Nadarzy-
nie i Michałowicach. 

na stojąco. Jej występ oglądały ca-
łe rodziny, od dziadków po wnu-
ki – podkreśla Konieczny. – Gdy 
na scenie pojawił się zespół O!E-
la nastąpiła „wymiana publiczno-
ści”. Znane przeboje Chłopców 
z Placu Broni i głębia przekazu 
zawarta w tekstach sprawiły, że 

O
O

EL
A
.B

LO
G

SP
O

T.
C

O
M

Kolejny samorząd z systemem SMS
NADARZYN
Wraz z początkiem 
września z gminie Nadarzyn 
został uruchomiony 
system powiadamiania 
SMS. To już kolejny 
samorząd w regionie, 
którego mieszkańcy na 
bieżąco będą informowani 
o awariach czy 
imprezach kulturalnych.

Nadarzyn postanowił pójść śla-
dem Raszyna oraz Milanów-
ka i wprowadził system mają-
cy stanowić udogodnienie dla 
mieszkańców. SMS-owe komu-
nikaty wysyłane przez urząd są 
bezpłatne, a warunkiem ich 

A wprowadziliśmy go na wyraźne 
zapotrzebowanie mieszkańców 
– podkreśla wicewójt. Wzorem in-
nych tego typu przedsięwzięć treść 
otrzymywanych przez mieszkań-
ców SMS-ów podzielona zosta-
ła na kategorie. Najważniejszą 
stanowią informacje o awariach 
czy wyłączeniach. Są również 
komunikaty służb państwowych, 
ostrzeżenia drogowe, objazdy czy 
informacje dotyczące bieżących 
spraw w nadarzyńskim urzędzie. 
Chętni mogą również aktywować 
usługę sport i kultura, a także służ-
ba zdrowia. – Zdecydowaliśmy 
się również podzielić komunika-
ty na poszczególne sołectwa – do-
daje Tomasz Muchalski.  (MAP)

otrzymywania jest rejestracja 
w systemie. – Można to zrobić 
na dwa sposoby. Złożyć w urzę-
dzie formularz w postaci papie-
rowej, bądź wysłać zgłoszenie 
drogą elektroniczną – mówi To-
masz Muchalski, zastępca wój-
ta gminy. Szczegółowe wytyczne 
wraz z regulaminem zamiesz-
czone są na internetowej witry-
nie nadarzyńskiego magistratu.

Co ciekawe, już w dniu wpro-
wadzenia systemu, chętnych do 
jego aktywacji nie brakowało. 
– Wpłynęło łącznie kilkadzie-
siąt zgłoszeń. Oczywiście spo-
dziewamy się ich więcej, tym 
bardziej, iż to dopiero począ-
tek funkcjonowania systemu. 

Chuchanie na zimne przed zimą
MILANÓWEK
Władze Milanówka 
chuchają na zimne. 
Miasto już szuka 
fi rmy, która zajmie się 
zimowym utrzymaniem 
dróg. – Chcemy uniknąć 
zeszłorocznych kłopotów 
– przyznają urzędnicy.

Zima lubi nam płatać fi gle. Prze-
konaliśmy się o tym dwa lata 
temu, kiedy śnieg –  i to obfity 
– spadł w... październiku. Wiele 
okolicznych samorządów miało 
wtedy problem z odśnieżaniem 
dróg, bo większość nie wybrała 
jeszcze fi rm, które miały się tym 
zająć. W grudniu ubiegłego roku 
orkan Ksawery przyniósł zamieć 
śnieżną. To tylko jedne z wielu 

Wykonawca został wtedy wyło-
niony w drugim postępowaniu 
– podkreśla Patrycja Jankowska, 
rzecznik prasowy Urzędu Miasta 
Milanówka. – Biorąc pod uwagę 
powyższe oraz czas trwania pro-
cedury przetargowej w bieżącym 
roku przetarg już został ogłoszony 
– dodaje. Jednak nie tylko Mila-
nówek przygotowuje się do  zimy. 
Starostwo Powiatowe w Prusz-
kowie choć nie ogłosiło jeszcze 
przetargu, to określiło już stan-
dardy zimowego utrzymania dróg 
powiatowych. Natomiast Miejski 
Zakład Oczyszczania w Prusz-
kowie, który z reguły wygrywa 
przetargi na odśnieżanie po-
stanowił doposażyć swoją ba-
zę w zapas soli drogowej i nowy 
pług do odśnieżania.  (AS)

przykładów jakie można przyto-
czyć myśląc o atakach zimy w na-
szym regionie.

Właśnie na te ataki przygoto-
wują się okoliczne samorządy. 
W tym roku jako pierwszy prze-
targ na zimowe utrzymanie ogło-
sił Milanówek. Zapytaliśmy się 
więc, czy milanowski magistrat 
ma prognozy pogody, które mówią 
o szybkim nadejściu jeden z naj-
mniej lubianych pór roku. Oka-
zało się, że nie. Pośpiech wynika 
z ostrożności. – Chcielibyśmy 
uniknąć sytuacji z ubiegłego ro-
ku, kiedy pierwsze postępowanie 
dotyczące zimowego utrzymania 
dróg musieliśmy unieważnić. Naj-
korzystniejsza oferta przewyższa-
ła kwotę, jaką przeznaczyliśmy 
na sfi nansowanie zamówienia. 

 Na koncercie zespołu O! Ela bawili się ludzie w różnym wieku 

Niedzielna impreza w Parku Mazowsze ściągnęła całe rodziny 

– Program pożegnania 
lata był tak zróżnicowany, 
by zachęcić jak 
najwięcej osób. I to się 
sprawdziło – podkreśla 
Witold Konieczny

pod sceną bawili się ludzie w róż-
nym wieku – dodaje.

Nie obyło się jednak bez wpad-
ki. Awarii uległ jeden z autobu-
sów dowożących mieszkańców 
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KSIĄŻENICE
Na książenickich plantach odbył 
się Dzień Cichociemnych. W ten 
sposób przypomniano wydarze-
nia sprzed 70 lat, kiedy na tzw. 
Solnicy zrzucono 15 Cichociem-
nych. Oddano też hołd mjr. Janowi 
Górskiemu, legendarnemu twór-
cy grupy. W Książenicach pojawili 

się skoczkowie spadochronowi, 
a wśród nich jeden z ostatnich żyją-
cych Cichociemnych 94-letni pod-
porucznik Aleksander Tarnawski 
ps. Upłaz. – Mam nadzieję, że od-
słonięcie tablicy oraz skoki spa-
dochronowe z udziałem byłego 
Cichociemnego były zarówno dla 

Pamięci Cichociemnych 
i majora Jana Górskiego

uczniów jak i społeczności Ksią-
żenic żywą lekcją historii – powie-
dział burmistrz Grodziska Grzegorz 
Benedykciński. Syn majora Górskie-
go odsłonił  tablicę pamiątkową 
poświęconą pamięci 15 Cichociem-
nych. Odbyła się msza polowa, zaraz 
potem skoki spadochronowe. (MAP)

Piątek, 12 Września 2014

Krajowe Stowarzyszenie „Przyłącz się do nas” prowadzi swoją działalność od 01.03.2002 
roku w Czubinie w pomieszczeniach dworku użyczonego przez Starostę Pruszkowskie-
go, obejmując wsparciem 55 osób niepełnosprawnych z Warsztatu Terapii Zajęciowej 
i Środowiskowego Domu Samopomocy. 
Warsztat jest placówką wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, którzy wy-
magają pomocy w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. Podstawowym celem 
zajęć jest podtrzymanie i rozwijanie umiejętności uczestników w zakresie samodzielnego 
życia oraz podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy.
Warsztat Terapii Zajęciowej czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.20  
– 16.00. Z zajęć terapeutycznych prowadzonych przez 5 dni w tygodniu korzysta 25 osób 
z terenu Pruszkowa, Ursusa, Piastowa, Raszyna, Brwinowa i Błonia.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Czubinie Typu A i B jako ośrodek wsparcia dzien-
nego w swojej bieżącej działalności realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, udzie-
lając oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi (Typ A) oraz osobom  
z niepełnosprawnością intelektualną (Typ B). 
Placówka zapewnia warunki niezbędne do pełnej realizacji programu aktywizacji uczest-
nika (Indywidualnego Planu Postępowania Wspierająco-Aktywizującego) dostosowa-
nego do potrzeb i możliwości psychofizycznych osoby niepełnosprawnej, określającego 
zalecenia, co do stosowania odpowiednich form terapii, w szczególności: prowadzenia 
treningów umiejętności społecznych  i interpersonalnych, samoobsługowych i zaradności 
osobistej,  socjo- i psychoterapii,  terapii zajęciowej, rehabilitacji społecznej i zawodowej, 
usprawniania, organizacji czasu wolnego.
Okazana życzliwość Pani Starosty Elżbiety Smolińskiej i wsparcie wspólnych dzia-
łań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie pruszkowskim, duże zaangażowanie 
i promowanie przez nią idei integracji społecznej wpływa na rozwój, uspołecznianie 

oraz integrację osób niepełnosprawnych i niezaradnych życiowo. Dzięki nowator-
skiemu podejściu do budowania systemu oparcia dla osób niepełnosprawnych i ich 
rodzin, Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski zainicjowała realizację projektu 
„Powiat Pruszkowski Szansą Twojego Rozwoju”. W kolejnych jego edycjach osoby 
niepełnosprawne, również intelektualnie mogły skorzystać z voucherów medycznych,  
z treningów przekazujących metody aktywnego poszukiwania pracy, treningów odkry-
wania własnych umiejętności i możliwości w kierunku poszukiwania pracy, warszta-
tów psychologicznych kompetencji psycho-społeczno-zawodowych, zajęć warsztato-
wych, spotkań i wyjazdów integracyjnych. Udział w projekcie wzmocnił relacje między 
uczestnikami a otaczającym ich środowiskiem, zwiększył poczucie własnej wartości 
oraz szanse na podjęcie zatrudnienia.
Osobiste wieloletnie zaangażowanie osób decyzyjnych w Powiecie Pruszkowskim,  
a w szczególności Starosty Powiatu Pani Elżbiety Smolińskiej, przyczynia się do zmiany 
sposobu postrzegania i podejścia do osób niepełnosprawnych, zarówno przez władze,  
jak i przez społeczność lokalną. 
Organizacje pozarządowe oraz rodziny podopiecznych z terenu powiatu pruszkowskiego 
wyrażają wdzięczność za okazywane wsparcie, również  finansowe, które jest wyrazem 
Państwa dobroci i chęci niesienia pomocy potrzebującym. Pomoc, którą otrzymaliśmy 
jest bezcenna dla nas i osób korzystających z naszego wsparcia w pokonywaniu trudów, 
z jakimi muszą zmagać się w życiu codziennym.
        To dla nas bardzo ważne, że nie jesteśmy osamotnieni w działaniach na rzecz osób 
potrzebujących wsparcia oraz pomocy.

  Kierownik WTZ    Kierownik ŚDS 
  Dmoch Agnieszka   Kamińska Edyta

„STAROSTA PRUSZKOWSKI ZAWSZE Z NAMI”
Artykuł sponsorowAny

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

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

Dożynki gminy Michałowice A.D. 2014
Uroczystości odbyły się w Michałowicach, 7 września. Rozpoczęły się mszą św. dożynkową w michałowickim kościele pw. Wniebowzięcia NMP.   
Po mszy, z parkingu przed kościołem, wyruszył korowód z  wieńcami i kompozycjami dożynkowymi, przygotowanymi przez sołectwa i odsiedla. 

Na ich czele niezwykle okazale pre-
zentował się gminny wieniec do-
żynkowy, który został wykonany 

przez mieszkańców Pęcic i reprezentował 
gminę Michałowice podczas tegorocz-
nych Dożynek Powiatu Pruszkowskie-
go, zajmując tam 3 miejsce. 

Licznie przybywających na festyn przy 
placu przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 
witały dekoracje dożynkowe wykonane 
przez Stanisława Zielińskiego, miesz-
kańca Sokołowa. Na scenie starostowie 
Krystyna i Zbigniew Olszakowie – wła-
ściciele gospodarstwa rolno-warzywne-
go w Pęcicach – wręczyli bochen chleba 
wójtowi Krzysztofowi Grabce, życząc, 
by chleba powszedniego nigdy nie za-
brakło. – Nie można dzielić tego chle-
ba niesprawiedliwie – przemawiał wójt 
gminy – Cieszmy się dzisiaj, radujmy, 
że plony są obfite. Uczcijmy trud pra-
cy rolnika. Świętujmy, jak czynili to na-
si przodkowie. Kontynuujmy tradycję, 
cóż bowiem znaczy naród bez tradycji. 
Musimy ją podtrzymywać. 

Część artystyczną rozpoczął wy-
stęp Ludowego Zespołu Artystycznego 
PROMNI, z SGGW w Warszawie. Stu-
denci przebrani w ludowe stroje, ludowe 
wykonało: tańce z Gorlic, oberek, tańce 
mieszczan cieszyńskich, scenki rodza-
jowe. Kilku członków zespołu weszło 
w skład jury oceniającego dekoracje, 
wieńce oraz kapelusze dożynkowe.

 Oto wyniki konkursów: 
• kompozycje dożynkowe: 1) osiedle Gra-

nica 2) sołectwo Komorów 3) sołectwo 
Reguły; 

• najładniejsze kapelusze:
– damskie: 1) Elżbieta Biczyk z Nowej 

Wsi, 2) Karolina Puchalska z Pęcic Ma-
łych, 3) Agata Tomaszewska-Antonie-
wicz z Nowej Wsi,

– męskie:   1) Grzegorz Sałkiewicz z No-
wej Wsi, 2) Marcin Przybysz z Ko-
morowa, 3) Michał Skrzędziejewski 
z Michałowic.

• wieniec dożynkowy, konkursowy był  
jeden – z Nowej Wsi; zajął 1. miejsce.

Uczestnicy dożynek mogli odwiedzić sta-
nowiska historycznego rękodzieła arty-
stycznego. Tam, choć na chwilę wcielali się 

w rolę prządki, kowala czy mincerza. Miło-
śnicy psów przypatrywali się jak  mądrzy 
oraz wykształceni są najwierniejsi przyja-
ciele człowieka. Nie tylko dzieci, ale także 
dorośli licznie odwiedzali wystawę zwie-
rząt, wśród których były  kaczki, indyki, 

bażanty, perliczki a także koza i kucyk. 
Gospodynie częstowały pajdami chleba 
ze smalcem, ze skwarkami oraz ogórka-
mi kiszonymi. Obok glinianych garnców 
ze smalcem stały kosze z owocami. Pra-
cownicy urzędu gminy zapraszali do czę-
stowania się i degustacji. Strażacy zaś 
częstowali pyszną, gorąca grochówką  
– gęstą, pachnącą. 

Na scenie występowali uczniowie ze 
szkół w Komorowie, Nowej Wsi i Micha-
łowicach . Śpiewały chóry z Opaczy-Kolo- 
nii „Czerwone Korale” i z Michałowic 
„Michałowiczanka”. Kobiecy klub fitness 
z Komorowa „Impuls” wykonał dynamicz- 
nie kilka układów choreograficznych.  

 W góralskie klimaty publiczność wpro-
wadził zespół GÓRALSKA HORA, który wy- 
konał utwory inspirowane muzyką z Beski- 

du Żywieckiego i Podhala, a także muzyką:  
węgierską, bałkańską, cygańską i słowacką.

  Do jeszcze intensywniejszej zabawy 
poderwał zespół SAXI LADIES z progra- 
mu „Jaka to melodia?”. Lena Zuchniak  
i Alicja Skórkiewicz – z niezwykłą dynami-
ką, wręcz karkołomnie wykonywały – tań-
cząc – standardy, na przemian śpiewając 
i grając na saksofonach. Na instrumen-
tach klawiszowych grał Fabian Włodarek,  
a na gitarze Kornel Jasiński.

Na zakończenie dożynek, po zapadnięciu 
zmroku, publiczność obejrzała niezwykłe 
widowisko muzyczno-laserowe pt. „Kon-
cert Visual Sensation – Laser Violin”. Wójt 
Krzysztof Grabka poprosił publiczność, by 
zbliżyła się jak najbliżej sceny. Po czym sta-
ła się ciemność. Po chwili laserowe promie-
nie – rytmicznie pojawiające się i znikające 
kolorowe: kreski, linie, wstążki „sięgały” 
kilkaset metrów poza scenę. Były „jak ży-
we” – wydawało się, że można je dotknąć. 
Efektom laserowym często towarzyszyły 
efekty pirotechniczne –przód sceny roz-
świetlały jasnożółte kule ognia, wybucha-
ły na niebie sztuczne ognie. Skrzypaczka, 
Kasia Szubert grała i tańczyła z ekspre-
sją. Szybko i gwałtownie przemieszcza-
ła się po scenie, oświetlana migocącym, 
światłem reflektorów. To ona, pociągnię-
ciami smyczka „dyrygowała” światłem 
– muzyka skrzypiec rządziła światłem.

 Już po godzinie 22 tłumnie, publiczność 
zadowolona rozchodziła się do domów.

  



11GAZETA WPRWPR24.pl Piątek, 12 Września 2014

ZATRUDNIĘ KIEROWCÓW  
KATEGORIA B, KATEGORIA C, CHĘTNIE E 

Wymagania:  
kursy + szkolenia, doświadczenie, dyspozycyjność  

5 dni w tygodniu, niekaralność, uczciwość i zaangażowanie.  
Chętnie z okolic Pruszkowa. 

CV + zdjęcie na adres: carmaxkb@wp.pl. 
Ewentualnie telefon w godzinach: 8.00 – 14.00, 732 984 350

Sprzątanie grobów
Pruszków

509 683 032

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

D
O

JA
ZD

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

AKCJA JESIEŃ  
NAJWIĘKSZY WYBÓR CEBUL

(TULIPANY, KROKUSY,  
HIACYNTY, NARCYZE I INNE,  

CEBULKI, NAWOZY JESIENNE)

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, ul. Pogodna 7 tel. 22 729 03 13

OSTATNIE MIESZKANIA 
SPECJALNE CENY TYLKO DO 21 WRZEŚNIA

4 pokoje 81 m2 Garaż gratis!
   Komórka gratis!

!

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 

Firma Hiestand Polska w Grodzisku 
Mazowieckim poszukuje pracowników 
magazynowych z uprawnieniami lub 
bez na wózki widłowe.  Umowa o pracę. 
Osoby zainteresowane prosimy 
o kontakt: 22 734 74 35 lub 
o CV na adres: hr@hiestand.pl

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

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

 ► Kierowcy/dostawcy kat. C dam pracę okolice 
Grodziska Maz. 609 024 969

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

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

 ► Operator CNC prasy krawędziowej, 
SPAWACZ Rusiec k. Nadarzyna, 
Atrakcyjna stawka, Tel.22 713 81 97, 
ewelina.malkowska@partnerpraca.pl

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

 ► Zatrudnimy:  Pracowników fi zycznych, 
Pracowników magazynowych, 
Pracowników produkcji w Grodzisku/
Pruszkowie tel. 22 890 21 03 e-mail: praca.
warszawa@gigroup.com 

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę tel. 502 036 239 

Zatrudnię do pracy fi zycznej, 
tylko poważne oferty, 518 05 05 55

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

 ► Zatrudnię pracowników ochrony 
i sprzątania (mile widziane orzeczenie
o niepełnosprawności). Telefon 
kontaktowy 509111221 lub 14 681 62 62.

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

Zatrudnimy fryzjerkę męsko-damską. 
Milanówek. Pilnie! 502 250 329 

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 

 ► Działka budowlana w Pruszkowie, 
ul. Hortensji pow. 1 473 mkw. Wszystkie 
media w ulicy, ulica wykończona kostką 
brukową – możliwość podziału działki 
i budowy bliźniaka. Tel. 511 927 744 

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

 ► Mieszkania Pruszków, 60-100 mkw., ceny już 
od 5 500 zł/mkw., tel. 733 26 26 26

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

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

 ► 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

 ► Mieszkanie, 2-pokojowe, Pruszków, 
506 007 913 

 ► 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-skup, od 500 do 2 000 zł, 
608 174 892 

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)  

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

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 

Zdrowie

 ► STOMATOLOGIA  NFZ, 
Przychodnia 
Ordynatorska, Żbików
ul.Warsztatowa 1A, 
tel.512 811 301, www.risorius.pl, 
ZAPRASZAMY

 ► Protezy zębowe 350 zł, szyny wybielające 
150 zł, 508 357 334  

Różne

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