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Groźne zdarzenia i pytania
TOMASZ 
KUŹMICZ

REGION
Dwa dni – dwa zdarzenia, 
które mogły zakończyć 
się tragicznie. Zajęły się nimi 
niezależne komisje. 
A pasażerowie pytają: jak 
długo potrwa chaos na kolei?
 

W sobotę, 20 września 
ok. godz. 7.00 kilkaset 
metrów przed stacją 

w Pruszkowie pociąg Kolei Ma-
zowieckich, jadący z Warszawy 
Wschodniej do Skierniewic za-
kończył bieg. I to nagle, bo wypadł 
z torów. Na szczęście skończyło 
się na budzącym grozę hałasie. 
Skład się nie przewrócił i nikomu 
nic się nie stało. Wszyscy bezpiecz-
nie opuścili pociąg, który utknął 
na rozjeździe, paraliżując ruch. 
Dzień wcześniej do tragedii mog-
ło też dojść we Włochach.

Emocje związane z tymi przy-
padkami spowodowały wiele pytań 
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jak powietrze  4
Wójt Grzyb: 
To pomówienia  6WiĘceJ  2

ZASIĘG: POWIATY PRUSZKOWSKI, GRODZISKI26 WRZEŚNIA 2014 (NR 278)  Nakład kontrolowany: 30 000 egz. WWW.WPR24.PL

wśród opinii publicznej. Co było 
przyczyną wykolejenia? Czy to 
przypadek, że akurat w tym miej-
scu, to znaczy na rozjeździe? Czy 
raczej dowód na zaniedbania lub 
wadliwą infrastrukturę? To tylko 
niektóre z pytań. Jak bumerang 
wrócił też problem, który od mie-
sięcy jest na kolei stałym elemen-
tem dnia: jak dojechać do miejsca 
przeznaczenia na czas. 

Informator dla mieszkańców powiatu pruszkowskiego 

już w przygotowaniu!
   Więcej informacji w środku.

 Pociąg utknął na rozjeździe paraliżując ruch

DODATEK ZDROWIE&URODA              Czytaj dodatek tematyczny na stronach 7-10 

W pobliżu stacji w Pruszkowie pociąg wypadł z torów

Powiat Grodziski www.powiat-grodziski.pl

Intensywne prace w Powiecie Grodziskim 
– 15,1 mln zł na wydatki majątkowe

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Starostwo Powiatu Grodziskiego. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Przede wszystkim należy
wymienić prace związane
z infrastrukturą. Od
jakiegoś czasu użytkownicy
dróg mogą się cieszyć
wyremontowaną ulicą
Smoleńskiego, czyli
wiaduktem w Milanówku.

Wykonano przebudowę 
drogi w Chlebni wraz 
z budową chodnika, 
przebudowano drogę 

w Cegłowie, ulepszono drogę grun-
tową w Czarnym Lesie. W toku są 
prace związane z przebudową mo-
stu w Skułach/Bartoszówce oraz 
przebudową drogi w Adamowiźnie 
(1 427 metrów). Łączna wartość tych 
inwestycji wynosi prawie 4,8 mln zł.  
Wśród innych przedsięwzięć należy 
wymienić remont ulicy Nadarzyńskiej 

w Grodzisku i ul. Widokowej w Ra-
doniach, drogi w Budach Zosinych, 
w Kozerach i modernizację dro-
gi na trasie Oryszew-Henryszew- 
Międzyborów – łączna wartość 
tych inwestycji to ponad 2,1 mln zł. 
Jednak środki przeznaczone na in-
frastrukturę nie przyniosą ulgi tyl-
ko kierowcom – pomyślano także 
o pieszych uczestnikach ruchu i za-
pewniono środki fi nansowe na bu-
dowę chodników: w Kraśniczej Woli,
w Skułach i Baranowie.

Ze względu na zwiększenie bezpie-
czeństwa pieszych ważną inwestycją 
jest budowa sygnalizacji świetlnej na 
ul. Montwiłła przy przejściu dla pie-
szych przed basenem w Grodzisku 
Mazowieckim, a także budowa pra-
wie 300 metrów chodnika w Regowie, 
niebagatelne znaczenie ma również 
budowa chodnika o długości ponad 

kilometra w Książenicach. W paź-
dzierniku rozpocznie się budowa 
chodnika w Kadach i Opypach. 

W tym roku poprawił się komfort 
nie tylko uczestników ruchu dro-
gowego, ale również pracowników 
szkół i uczniów. Najwięcej zostanie 
zainwestowane w Zespół Szkół im. 

Hipolita Szczerkowskiego, kwotę po-
nad 250 tys. zł przeznaczy się na re-
mont przyszkolnego placu zabaw oraz 
na ocieplenie sali gimnastycznej. Na 
termomodernizację budynku Zespołu 
Szkół nr 2 w Milanówku przeznaczo-
no kwotę 175 tys. zł, na modernizację 
łazienek oraz przyszkolnego ogródka 

w Zespole Szkół nr 1 w Grodzisku 
Maz. - 125 tys. zł, na modernizację 
sali gimnastycznej w Zespole Szkół 
nr 1 w Milanówku -prawie 95 tys. zł.

Niedawno został też oddany do 
użytku przebudowany budynek przy 
Żwirki i Wigury w Grodzisku Mazo-
wieckim, który obecnie jest siedzibą 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej. 

Ogółem wydatki majątkowe Po-
wiatu Grodziskiego w bieżącym roku 
osiągną według planu kwotę ponad 
15,1 mln, w tym wydatki na inwesty-
cje drogowe to ponad 11,4 mln zł. 
Istotną pozycję stanowią środki fi-
nansowe w wysokości ponad 1,1 mln. 
zł przeznaczone na zakup sprzętu 
medycznego i urządzeń dla Szpita-
la Zachodniego.

Starostwo Powiatu Grodziskiego

W pobliżu stacji w Pruszkowie pociąg wypadł z torów
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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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Wymienią wadliwą magistralę
PRUSZKÓW
Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji 
zleciło wymianę 
magistrali wodociągowej 
wzdłuż al. Wojska 
Polskiego w Pruszkowie. 
Czy to oznacza koniec 
problemów z awariami?

W lipcu mieszkańcy Pruszkowa 
przez kilka dni musieli zmagać się 
z brakiem wody. Przyczyną była 
awaria magistrali na skrzyżowa-
niu al. Wojska Polskiego i ul. Ko-
ściuszki. Gdy wodociągowcom 
udało się uporać z jedną uster-
ką, kolejna pojawiała się obok. Na 
tym nie koniec – blisko przez ty-
dzień w różnych miejscach mia-
sta dochodziło do awarii, a co za 

Wprowadziliśmy ich na teren in-
westycji. Jednak na rozpoczęcie 
prac trzeba będzie jeszcze chwi-
lę poczekać – wyjaśnia Marzena 
Wojewódzka z biura prasowego 
MPWiK. – Wymieniana będzie 
magistrala wodociągowa wzdłuż 
al. Wojska Polskiego – dodaje.

Wodociągowcy zapewniają, że 
mieszkańcy nie muszą obawiać 
się przerw w dostawie wody. Ale... 
Prace związane z przełączeniem 
nowej magistrali wyłączenia wody 
będą już wymagały. Jak twierdzą 
wodociągowcy, utrudnienia wy-
stąpią tylko jednego dnia, w go-
dzinach nocnych.

Ile czasu ma wykonawca na wy-
mianę wadliwej magistrali? – Ro- 
boty mają się zakończyć 20 gru- 
dnia – ucina Wojewódzka.  (AS)

tym idzie przerw w dostawie wo-
dy. Mieszkańcy narzekali na brak 
szczegółowych informacji tak ze 
strony MPWiK, jak i miasta.

Problem częściowo rozwiąza-
no na spotkaniu zorganizowanym 
przez prezydenta Jana Starzyń-
skiego. Od tamtej pory na stro-
nie internetowej MPWiK można 
znaleźć informacje nie tylko do-
tyczące nagłych awarii, ale też 
planowanych wyłączeń. Na tym 
samym spotkaniu przedstawiciele 
wodociągów zapowiadali ważną 
dla Pruszkowa inwestycję – wy-
mianę magistrali wodociągowej 
przy al. Wojska Polskiego.

Zapytaliśmy MPWiK co z pla-
nowaną inwestycją. – Umowa z wy-
branym w przetargu wykonawcą 
została podpisana 15 września. 

Opóźnienia, usterki, tłok na 
stacjach i w pociągach, zmia-
ny w rozkładzie jazdy czy ko-
munikacja zastępcza – to dla 
pasażerów chleb powszedni. 
Niewątpliwie głównym wino-
wajcą jest trwający remont linii 
skierniewickiej. Cierpliwość jed-
nak ma swoje granice. Nic więc 
dziwnego, że ilość negatywnych 
komentarzy na temat kolei ro-
śnie, i to bardzo szybko. 

Sobotnie wykolejenie pocią-
gu w pobliżu stacji w Pruszko-
wie poruszyło jeszcze bardziej 
lawinę. Pierwsze gorzkie pod-
sumowania usłyszeliśmy na 
miejscu, zaraz po zdarzeniu. – 
Najprawdopodobniej, kiedy po-
ciąg wjechał na rozjazd, ten się 
przestawił, doprowadzając do 
wykolejenia. Nie byłoby w tym 
nic dziwnego, bo przecież teraz 
prawie codziennie coś nawala 
i ciągle są usuwane jakieś usterki, 
powodujące opóźnienia – snuli 
domysły świadkowie.

Sprawę zbada  
komisja
W ciągu kilku kolejnych godzin 
podobnymi refleksjami zapełniła 
się również redakcyjna skrzyn-
ka oraz forum pod artykułem 
o wykolejeniu: „bałagan, z któ-
rym ktoś powinien coś w końcu 
zrobić, zanim dojdzie do trage-
dii”, „strach pomyśleć, co będzie 
jak puszczą Pendolino”, „kolej 
stale poszerza wachlarz zda-
rzeń, które powodują paraliż”. 
To tylko niewielka próbka wy-
powiedzi dających się zacyto-
wać bez obawy, że ktoś poczuje 
się urażony. Utonęły one jednak 
w powodzi mniej wybrednych 
zarzutów i domysłów na temat  
przyczyn wypadku. 

Dokończenie ze str. 1

są dopuszczone do ruchu, muszą 
być dokładnie sprawdzone. 

– Rzeczywiście, pociąg utknął 
na rozjeździe – przyznaje Maciej 
Dutkiewicz, rzecznik prasowy 
PKP PLK. – Nie możemy jed-
nak z góry założyć, że to właśnie 
rozjazd zawinił. Jaka była przy-
czyna wykolejenia, ustali dopie-
ro komisja, niezależna zarówno 
od przewoźnika, jak i właściciela 
infrastruktury. Ma na to 30 dni 
i do tego czasu nie ma sensu teo-
retyczne rozważanie przyczyn  
– dodaje Dutkiewicz.

O mały włos od tragedii
 Nieco inaczej wygląda sytuacja 
w przypadku (o dzień wcześniej-
szego od wykolejenia w pobliżu 
stacji w Pruszkowie) awaryjne-
go hamowania dwóch pocią-
gów we Włochach. Czytelnicy, 
zmęczeni niemal codziennymi 
„atrakcjami” na kolei, opisują 
oba te zdarzenia niemal na jed-
nym oddechu. – Wczoraj prawie 
doszło do tragedii we Włochach, 
a dzisiaj w Pruszkowie. Czy to 

Najczęściej czytelnicy wska-
zywali na ogólny bałagan, 
a szukając racjonalnego wy-
tłumaczenia tego konkretne-
go przypadku wskazywali na 

nie powinno dać do myślenia? 
Razem z ciągłymi usterkami 
układa się wszystko w jeden 
wyraźny kształt, który trzeba 
nazwać po imieniu. A jest to 
po prostu kompletny bałagan 
– skarżyła się jedna z naszych 
czytelniczek. 

Maszynista pociągu Intercity 
z Warszawy do Poznania awa-
ryjnie zatrzymał się w pobliżu 
stacji Warszawa Włochy, korzy-
stając z „radio-stop”. – Pozwa-
la to na zatrzymanie będących 
w ruchu pociągów w sytuacji, 
kiedy na torach dzieje się coś 
niespodziewanego – tłumaczy 
Maciej Dutkiewicz. – W tej kon-
kretnej sytuacji na równoległym 
torze był pociąg KM. Tory, któ-
rymi jechały pociągi zbiegłyby 
się kilkadziesiąt metrów dalej,  
niż maszynista je zatrzymał.

Tę sprawę również bada komi-
sja. Jest jednak poważne przy-
puszczenie, że w tej sytuacji 
zawinił maszynista pociągu Ko-
lei Mazowieckich, który nie za-
trzymał się na sygnał „Stój”. 
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 Sobotnie wykolejenie pociągu w pobliżu stacji w Pruszkowie poruszyło jeszcze bardziej 
lawinę komentarzy

W Parku Żwirowisko 
pojawiły się lasery
PRUSZKÓW
Występy, pokazy i gra 
świateł – takie atrakcje 
czekały na pruszkowian, 
którzy niedzielny 
wieczór spędzili  
w Parku Żwirowisko. 
Największym uznanie 
wzbudził pokaz laserów.

Park Żwirowisko na Osiedlu 
Bolesława Prusa został ofi-
cjalnie otwarty. Z tej okazji 
21 września dla mieszkańców 
przygotowano imprezę plene-
rową. Atrakcji nie brakowało: 
występ przedszkolaków, kon-
cert zespołu BBBand, pokazy 
laserowy oraz świetlny przy-
ciągnęły wielu pruszkowian.

– Mieszkańcy jak zwykle 
nie zawiedli. Występy przed-
szkolaków i młodzieży przy-
ciągnęły całe rodziny. Nawet 
niewielkie załamanie pogody 
nie zniechęciło pruszkowian. 
Powiedziałbym nawet, że byli 
świetnie przygotowani: mieli 
kurtki i parasole – mówi Wi-
told Konieczny, naczelnik Biu-
ra Promocji Miasta Pruszkowa. 
– Myślę, że atrakcyjne miejsce 
w połączeniu z ciekawą opra-
wą artystyczną zrobiło wraże-
nie na mieszkańcach – dodaje.

I faktycznie, patrząc na 
frekwencję imprezę można 
uznać za udaną. Wielu osobom 

przypadł szczególnie do gustu 
pokaz laserów. Jest szansa, że 
tego typu atrakcja będzie się 
częściej „gościć” na pruszkow-
skich imprezach plenerowych. 
– Kilku mieszkańców zapropo-
nowało, by lasery pojawiły się na 
imprezie sylwestrowej. Uzna-
liśmy to za dobre rozwiązanie 
i już pracujemy nad przygoto-
waniem takiego pokazu – twier- 
dzi Konieczny. – Wbrew pozo-
rom jego zorganizowanie jest  
dość skomplikowanym przed-
sięwzięciem. Wykonawca mu-
siał uzyskać zgodę z Lotniska 
Chopina na wykonanie poka-
zu, ponieważ lasery mają bardzo  
dużą moc – podkreśla.

Konieczny zaznacza, że 
jest również duża szansa, by 
w Parku Żwirowisko imprezy 
plenerowe odbywały się cy-
klicznie, tak jak ma to miejsce 
w przypadku innych pruszkow- 
skich parków.  (AS)
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PRUSZKÓW
Pożar w budynku starostwa. Gdy  
oddawaliśmy numer do druku akcja 
trwała, ale sytuacja była  opanowana. 
„Ewakuacja w wydziale komunikacji 
i urzędzie pracy w Pruszkowie.  
Coś się pali.” takiego SMS-a otrzy-
maliśmy na numer kontaktowy 
 600 924 925. Na skrzynkę  

kontakt@wpr24.pl dotarły też zdję-
cia od czytelnika Rafała. – Prowa-
dzimy już dogaszanie pożaru. Ogień 
pojawił się na elewacji budynku i był 
wynikiem prac dekarskich prowadzo-
nych w budynku starostwa. Strażacy 
usuwają ukryte zarzewia ognia – wy-
jaśniał st. kpt. Karol Kroć, rzecznik 

Pożar w budynku starostwa, 
była ewakuacja

prasowy Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Prusz-
kowie. Na czas akcji konieczna była 
ewakuacja urzędników. – Z budynku 
wyprowadziliśmy 150 osób, nikomu 
nic się nie stało. Wspólnie z policją 
będziemy ustalać dokładne przyczy-
ny pożaru – mówił Kroć. (AS)

Groźne zdarzenia i pytania
W pobliżu stacji w Pruszkowie pociąg wypadł z torów

zależność między wykoleje-
niem a tym, że doszło do niego 
na rozjeździe.

Jaka była przyczyna?
Co na to kolejarze? Zdecydowa-
nie odcinają się od przedwcze-
snych wyroków, zaznaczając że 
zarówno tabor, jak i infrastruktura, 
która przechodzi remont, zanim 

Kolejarze zaznaczają, 
że zarówno tabor, jak 
i infrastruktura, która 
przechodzi remont, 
zanim są dopuszczone 
do ruchu, muszą być 
dokładnie sprawdzone
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ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Jesienna, szósta już 
edycja WPR Targów 
Nieruchomości i 
Wnętrz nie zawiodła 
odwiedzających. W ciągu 
dwóch targowych dni Halę 
Znicz odwiedziło blisko 
2000 gości. Zadowoleni 
byli też wystawcy.
 

20 -21 września goście 
imprezy mieli okazję 
zapoznać się z szero-

ką ofertą inwestycji deweloper-
skich realizowanych w naszym 
regionie oraz uzyskać wiele po-
rad z zakresu wyposażenia wnętrz 
i fi nansów. W Hali Znicz oferty 
zaprezentowało 45 wystawców. 
Głównie byli to kluczowi dewe-
loperzy z pasma warszawsko-za-
chodniego. Chętni mogli również 
skorzystać z porad projektantów 
wnętrz oraz zapoznać się z propo-
zycjami fi rm z branż wykończe-
niowych. To nie wszystko. Dużym 
zainteresowaniem cieszył się kącik 
porad, gdzie można było uzyskać 
wyczerpujące informacje na temat 
programu Mieszkanie dla Mło-
dych. W mgnieniu oka zapełniła 
się też bezpłatna tablica ogłoszeń. 

Organizację targów doceni-
li nie tylko odwiedzający. Zado-
woleni byli również wystawcy. 
– Targi jak zwykle wypadły bar-
dzo dobrze. Większość gości za-
dawała wiele pytań dotyczących 
naszej inwestycji „Osiedle Przy 
Pałacu”. Zebraliśmy wiele no-
wych kontaktów – mówi Aneta 
Wejda z Longbridge. W podob-
nym tonie wypowiada się Jacek 
Strzałkowski z Agromana (Twój 
Parzniew – Miasto Ogród II). 
– Jak zwykle mogę pogratulować 
organizacji i akcji marketingowej 
promującej targi. Dzięki temu do 
naszego stoiska trafi ło bardzo wie-
lu klientów – podkreśla. – Zain-
teresowanie naszą inwestycją 
jak zwykle było duże. Jesteśmy 
zadowoleni z targów oraz klien-
tów – powiedziała Ewa Janeczko 
z EBB Nieruchomości (Osiedle 
Grafi towe). Róża Maciejewska 

Targi ponownie sukcesem   
z Brocton (Keramic Dom) rów-
nież bardzo pozytywnie ocenia 
targi. – Muszę pochwalić infor-
macje o imprezie i bardzo dobrą 
organizację – zaznacza. Maria No-
wak z Portus Investment (Lipowa 
Ostoja) mówi: – Jesteśmy zado-
woleni z efektów targów. Na stałe 
wpisujemy tę imprezę do nasze-
go planu marketingowego. Urszu-
la Połosak z Jankowski-Pulchny 
(Nowe Miasto Pruszków) zazna-
cza, że na brak pracy na targach 
nie można było narzekać. – Za-
interesowanie naszym stoiskiem 
było duże. Mamy sporo rezerwa-
cji, a to dla nas sukces. Zobaczy-
my, jak to odbije się na sprzedaży 
mieszkań – dodaje. 

Zainteresowaniem gości cieszy-
ła się także strefa wnętrz. – Jestem 

pełna podziwu dla logistyki i kam-
panii reklamowej. Wiele osób 
było zainteresowanych naszą 
ofertą – powiedziała Anna Su-
ska ze Szklanej Elegancji. Alina 
Górniak reprezentująca Gra-
st&MTB twierdzi: – Na targach 
spotkaliśmy wiele osób zainte-
resowanych pracami wykończe-
niowymi mieszkań i domów. 
Liczymy, że te kontakty zaowo-
cują kontraktami i realizacjami 
zleceń. Dzięki organizatorom pa-
nowała miła atmosfera, sprzyjają-
ca budowaniu relacji i kontaktów 
pomiędzy wystawcami.

– Za nami szósta edycja targów, 
które mają już za sobą okres do-
rastania do pewnej rangi. Dziś 
Targi Nieruchomości i Wnętrz 
na trwałe wpisały się w pejzaż 
imprez. Dzięki targom zarówno 
obecni jak i przyszli mieszkańcy 
mogą nie tylko uzyskać informa-
cje o planach deweloperów czy po-
rady dotyczące aranżacji wnętrz, 
ale również poznać plany rozwoju 

Organizację targów 
docenili nie tylko 
odwiedzający. 
Zadowoleni byli 
również wystawcy

RAZEM
BUDUJEMY

MAZOWSZE

2. Maria Kowalska

3. Dorota Janina Stalińska

4. Piotr Stanisław Fogler

5. Lidia Rudzka

6. Andrzej Ratyński

7. Radosław Rybicki

8. Jerzy Misiak

9. Sylwester Jagodziński

10. Barbara Teresa Chmielewska

11. Andrzej Kopeć

12. Artur Pozorek

13. Piotr Edmund Kozłowski

14. Łukasz Płaczek

15. Jolanta Nowak

16. Wojciech Stanisław Fortuński

17. Mariola Wierzba

18. Emilia Oleksiak

19. Alina Skłodowska

20. Erwina Lilia Ryś-Ferens

1. Bożena Jadwiga Żelazowska
Urodziła się na wsi. Od wielu lat upo-
wszechnia kulturę na Mazowszu. Za-
siada w zarządzie powiatowym PSL  
w Otwocku oraz zarządzie powiato-
wym OSP. Członkini Rady Programowej 
Polskiego Radia SA oraz TVP Warsza-
wa. Jako Zastępca Kierownika Urzędu 
ds. Kombatantów dba o wszystkich 
weteranów. Szczególną troską otacza 
dawnych żołnierzy Batalionów Chłop-
skich oraz popularyzuje patriotyczny 
dorobek Ruchu Ludowego. Żona ofi-
cera Wojska Polskiego, matka dwojga 
dzieci. Więcej na www.zelazowska.eu

POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
KANDYDACI DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Z OKRĘGU PODWARSZAWSKIEGO

Reklama

miasta – mówi Andrzej Królikow-
ski, wiceprezydent Pruszkowa.

Także goście imprezy nie kry-
li satysfakcji z odwiedzin Hali 
Znicz. – Targi pokazują, że w na-
szym regionie wreszcie coś się 
dzieje. A to cieszy – podkreśla 
Marta z Nadarzyna. – Wspólnie 
z narzeczoną znaleźliśmy tu wie-
le ciekawych ofert. Jest w czym 
przebierać i przyznam, że cięż-
ko się zdecydować, bo wszystkie 
oferty są atrakcyjne – zaznacza
Arkadiusz z Piastowa. 

Organizatorzy nie dają sobie 
chwili wytchnienia. – Targi Nie-
ruchomości i Wnętrz tworzymy 
z myślą o osobach, które planują 
zakup nowego mieszkania. Dzięki 
naszej imprezie w jednym miej-
scu i czasie goście mogą zapoznać 
się z realizowanymi w paśmie za-
chodnim inwestycjami – mówi 
Maciej Skoczylas, prezes Grupy 
WPR Media. – Ruszamy z przy-
gotowaniami do przyszłorocznych 
targów. Już dziś serdecznie na nie 
zapraszam – dodaje. 

Które pomysły mają szanse? 
MILANÓWEK
Do końca września 
mieszkańcy Milanówka 
mogą składać pomysły 
na wykorzystanie 
budżetu obywatelskiego.

W przyszłym roku po raz pierw-
szy z milanowskiej kasy zostanie 
wydzielony budżet obywatelski. 
Kwota wynosi 100 tys. zł. I może 
być w pełni wykorzystana w spo-
sób wskazany przez mieszkańców, 
którzy od połowy czerwca mogą 
dzielić się propozycjami, korzy-
stając ze znajdującej się w urzę-
dzie miejskim „Skrzynki Dobrych 
Pomysłów”, jak i drogi mailowej.

– Do 30 września czekamy na 
pomysły i potem dopiero będzie-
my się zastanawiać nad możliwo-
ścią ich realizacji. W tej chwili jest 
za wcześnie, by mówić które mają 
większą szansę niż inne, a których 
na pewno nie da się „zmieścić” 

w założonej kwocie – mówi Mo-
nika Samoraj z urzędu miasta 
w Milanówku.

Jednak już dziś możemy wska-
zać pomysły cieszące się dużą po-
pularnością. – Często pojawia się 
sugestia, by przeznaczyć te środki 
na budowę ścieżek rowerowych. 
Powtarzają się też pomysły na 
siłownię plenerową i naprawy 
chodników i uliczek – mówi Sa-
moraj. Ciekawym pomysłem, któ-
ry spodobał się też urzędnikom, 
jest budowa szklanej werandy przy 
domu kultury. Najprawdopodob-
niej pochłonąłby on jednak zbyt 
dużo pieniędzy.

Mieszkańcy mają jeszcze kilka 
dni na składanie propozycji. Póź-
niej zostaną one przeanalizowane 
przez pracowników urzędu, a na-
stępnie wrócą do mieszkańców, 
którzy rozstrzygną w głosowaniu, 
która inwestycja będzie ostatecz-
nie zrealizowana.  (TK)
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PRUSZKÓW
To już kolejny pożar w tym miejscu. 
Strażacy zakończyli działania do-
piero po 14 godzinach. – Wracając 
z pracy ulicą Promyka, zauważyłem 
w oddali gęsty dym. Kiedy dojecha-
łem bliżej Traktowej, okazało się że 
tuż obok fi rmy Strabag pali się skład 
opon. Na miejscu były jednostki 

gaśnicze – poinformował nas czy-
telnik Jacek. Pożar wybuchł w mi-
nioną sobotę ok. godz. 1.00 w nocy. 
Strażacy zmagali się z żywiołem do 
rana, jednak rozwarstwianie sto-
pionych opon i dogaszanie trwało 
aż do godz. 15.00. W sumie spło-
nęły odpady (opony przeznaczone 

Płonął skład opon, strażacy 
skończyli akcję po 14 godzinach  

do utylizacji) rozmieszczone na 
400 mkw. Co było przyczyną poża-
ru? – Nie ma ofi cjalnych dowodów 
potwierdzających nasze przypusz-
czenia, ale zasugerowaliśmy policji, 
że było to podpalenie – mówi Karol 
Kroć, rzecznik Powiatowej Straży 
Pożarnej w Pruszkowie. (TK)

Piątek, 26 Września 2014

Powiat rozważa zakup 
pojazdu dla drogownictwa
PRUSZKÓW
Zarząd powiatu 
pruszkowskiego rozważa 
zakup nowego pojazdu dla 
wydziału drogownictwa. 
– Nasze pojazdy są już 
dość zużyte – podkreśla 
Elżbieta Smolińska, 
starosta pruszkowski.

Na powiat pruszkowski składa 
się sześć gmin: Brwinów, Mi-
chałowice, Nadarzyn, Piastów, 
Pruszków i Raszyn. Większość 
głównych arterii w tych gminach 
to drogi powiatowe, za które od-
powiada starostwo. Stan ulic jest 
na bieżąco obserwowany  przez 
pracowników wydziału inwesty-
cji. Ci zaś podkreślają, że monito-
ring i drobne naprawy mogłyby 
zostać wykonane szybciej gdyby 
mieli nowy samochód.

Temat zakupu pojazdu oso-
bowo-dostawczego na potrzeby 
Wydziału Inwestycji i Drogo-
wnictwa Starostwa Powiatowe-
go w Pruszkowie na wrześniowej 
sesji rady powiatu poruszył radny 
Stanisław Dymura. – W ostatnim 
czasie dużo jeżdżę po Nadarzy-
nie i Michałowicach i tam stan 
dróg znacznie się poprawił. Po 
rozmowach z naczelnikiem 
wydziału inwestycji chciałbym 
wnioskować o zakup samocho-
du oraz podniesienie załogi wy-
działu o dwie dodatkowe osoby. 
Jest to niezbędne do poprawy 

mobilności. Nowy pojazd jest 
potrzebny i poprawiłby wize-
runek powiatu – zaznaczał radny.

Co ciekawe, zarząd powia-
tu także myśli o takim zakupie. 
– Zarząd już od 1,5 roku mówił 
o powołaniu grupy remontowej. 
Niezbędne jest zatrudnienie do-
datkowych osób do Wydziału 
Inwestycji i Drogownictwa, bo 
ten monitoring dróg trzeba pro-
wadzić na bieżąco – podkreśli-
ła Elżbieta Smolińska, starosta 
pruszkowski. – Samochód rów-
nież jest potrzebny. Nasze po-
jazdy są już dość zużyte. Jeden 

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Dwie pruszkowskie 
dzielnice od lat czekają 
na poprawę sytuacji 
oświatowej. Podstawówka 
na Gąsinie pęka w szwach, 
a na Bąkach szkoły nie ma 
żadnej. Miejscy włodarze 
zapowiadają jednak 
boom na oświatę.
 

P ruszków szybko się rozra-
sta. Wraz z nowymi osie-
dlami zwiększa się liczba 

mieszkańców, ale nie placówek 
oświatowych. Szkoły w całym 
mieście przeżywają prawdziwe 
oblężenie, są dzielnice, które no-
wych podstawówek potrzebują 
jak powietrza. 

Mowa tu np. o dzielnicy Gąsin. 
Szkoła Podstawowa przy ul. Pły-
wackiej jest przepełniona. I to od 
kilku lat. Tyle czasu trwają również 
przygotowania do rozbudowy tej 
placówki. Nie chodzi tylko o do-
datkowe miejsce dla uczniów pod-
stawówki, ale także o stworzenie 
szkół innego stopnia. – W ubie-
głym roku udało nam się nabyć 

Szkoły potrzebne jak powietrze
Inwestycje oświatowe: powstanie szkoła na Bąkach, a na Gąsinie będzie rozbudowana 

grunty pod rozbudowę. Proce-
dura zakupu gruntów świadczy 
o rozpoczęciu inwestycji – mówi 
Andrzej Królikowski, wiceprezy-
dent Pruszkowa. – Rozpisaliśmy 
już przetarg na wykonanie pro-
jektu szkoły na Gąsinie. Projekt 
uzyskamy w ciągu ośmiu miesię-
cy. Budowa będzie mogła wystar-
tować na przełomie 2015 i 2016 
roku – dodaje.

Co jest planowane przy ul. Pły-
wackiej? Przedszkole dla 100 
dzieci, podstawówka dla 350 
uczniów oraz gimnazjum, które 
pomieści 375 dzieci. Na potrzeby 

przedszkola i podstawówki wy-
budowana zostanie sala gimna-
styczna, a gimnazjaliści będą mieli 
oddzielną halę. 

Wielu mieszkańców podkre-
śla jednak, że w pierwszej kolejno-
ści powinna zostać wybudowana 
szkoła na Bąkach. Nie ma tam 
żadnej placówki oświatowej. Co 
ciekawe, pruszkowscy włodarze 
myślą o tym przedsięwzięciu. Pre-
zydent Jan Starzyński podpisał 
umowę z fi rmą, która będzie od-
powiadać za przygotowanie doku-
mentacji projektowej. Tu jednak 
profi l kompleksu jest nieco inny 
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Na Bąkach pojawią się żłobek dla 
150 dzieci, przedszkole dla takiej 
samej liczby maluchów oraz pod-
stawówka dla 300 uczniów. – To 
nie jest tak, że najpierw powsta-
nie jeden kompleks, a później dru-
gi. Obie te inwestycje (na Gąsinie 
i Bąkach – przyp. red) będą pro-
wadzone niemalże równolegle 
– wyjaśnia Królikowski.

Pojawia się jednak pytanie: 
czy Pruszków będzie w stanie fi -
nansowo udźwignąć ciężar kilku 
wielomilionowych inwestycji? Bu-
dowa dwóch kompleksów oświa-
towych może pochłonąć łącznie 
nawet 30 mln zł, doliczając do tego 
koszt budowy Centrum Dziedzic-
twa Kulturowego kwota zwiększa 
się do blisko 100 mln, które mia-
sto w ciągu czterech lat będzie 
musiało wyłożyć na inwestycje. 

– Dziś nasze zadłużenie opiewa 
na 19 proc. do progu ostrożnościo-
wego, który wynosi 55 proc. i jest 
daleko. Miasto ma dużą zdolność 
kredytową, a to pozwoli na reali-
zowanie tych inwestycji bez zagro-
żenia dla innych przedsięwzięć. 
Te trzy inwestycje nie zahamują 
rozwoju miasta –  twierdzi wice-
prezydent Królikowski. 

Park Piłsudskiego będzie gotowy latem
GRODZISK MAZOWIECKI
Włodarze Grodziska 
ogłosili przetarg 
na modernizację 
terenu przy ulicy 
Piłsudskiego. Miejsce 
do wypoczynku ma 
być gotowe w połowie 
przyszłego roku.

Grodziszczanie z niecierpliwo-
ścią oczekują startu prac w Par-
ku Piłsudskiego. Wielu przestało 

już wierzyć, że ten teren zielo-
ny przejdzie modernizację, choć 
władze miasta zapewniały, że do 
tego dojdzie. Jeszcze w lipcu 
burmistrz Grzegorz Benedyk-
ciński twierdził, że przygoto-
wania do ogłoszenia przetargu 
są na ostatniej prostej. – W cią-
gu miesiąca powinniśmy ogłosić 
przetarg na modernizację Parku 
Piłsudskiego. Roboty będą pro-
wadzone w tym i w przyszłym 
roku – podkreślał. – To duże 
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Inwestycje oświatowe: powstanie szkoła na Bąkach, a na Gąsinie będzie rozbudowana 

Volkswagen Caddy jest najnow-
szy i dzięki temu możemy ob-
sługiwać gości zagranicznych, 
nie wstydząc się naszego tabo-
ru. Reszta samochodów jest już 
wiekowa i przy takim eksploato-
waniu jakie jest stosowane trzeba 
zaplanować zakup chociaż jed-
nego samochodu dla drogow-
nictwa – dodała.  (AS) 

–  Trzeba zaplanować 
zakup chociaż jednego 
samochodu dla 
drogownictwa – mówi 
starosta Elżbieta 
Smolińska 

 Szkoła przy ulicy Pływackiej

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

Reklama

i kosztowne przedsięwzięcie. 
Szacujemy, że wydamy na nie 
ok. 1,5 mln zł – zaznaczył.

Przetarg na modernizację 
parku udało się ogłosić nie po 
jednym, a dwóch miesiącach. 
A kiedy poznamy wykonawcę? 
Prawdopodobnie w paździer-
niku. Burmistrz Benedykciński 
zapewnia, że pierwsze prace ru-
szą jeszcze w tym roku, również 
te związane z nasadzeniami no-
wych roślin. W Parku Piłsudskiego 

spacerowicze będą mogli podzi-
wiać ogrody żwirowo-kamieni-
sty oraz różany. Elegancji dodadzą 
kuliste rzeźby wytłoczone ze 
skał. Delikatny lifting przejdzie 
też istniejący plac zabaw. W par-
ku pojawią się dodatkowe alejki, 
ławeczki i oświetlenie.

Termin zakończenia prac wy-
znaczono na połowę lipca przy-
szłego roku, ale burmistrz liczy, 
że modernizację uda się zakoń-
czyć już w czerwcu.  (AS) 
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Informator dla mieszkańców  PRUSZKOWSKIEGO 
już w przygotowaniu.

Gdzie znaleźć dobrego fryzjera? Czy w mieście jest jakaś  
dobra chińska restauracja? – na te i inne pytania odpowiedzi 
znajdziemy w informatorze, który jeszcze w tym roku będzie 
dostępny w powiecie pruszkowskim.

Jak często zastanawiasz się czy gdzieś w pobliżu swój gabinet 
ma sprawdzony dentysta? A może szukasz cukierni serwują-
cej doskonałe łakocie? Albo potrzebujesz rady przy zakupie 
dobrego trunku w prezencie dla przyjaciela? W takich sytu-
acjach najczęściej punktów usługowych i sklepów szukamy 
albo w internecie, albo w Warszawie. Często zapominamy  
o tym, że wszystko to co jest nam potrzebne mamy na wycią-
gnięcie ręki – we własnym mieście!

W odnalezieniu sklepów i usługodawców pomoże infor-
mator , który Polskie Linie Telefoniczne chcą  
wydać specjalnie dla powiatu pruszkowskiego. Co znajdzie 
się w publikacji  PRUSZKOWSKIEGO? PLT zapew-
nia, że mieszkańcy znajdą tam namiary na wszystkie urzę-

dy, szkoły, służby bezpieczeństwa i punkty służby zdrowia.  
Ale to nie wszystko! Właściciele firm, sklepów i punktów  
usługowych za niewielką opłatą również będą mogli umieścić 
w informatorze swoje wpisy. Ale nie będą to tylko podstawo-
we dane teleadresowe. Według pomysłodawców w publikacji 
będzie można zamieścić m.in. reklamę oraz informację o ofe-
rowanych rabatach. Dodatkowo, każdy punkt współpracujący 
z PLT przy projekcie  zostanie odpowiednio ozna-
czony naklejką . Dzięki temu mieszkańcy szybko  
i łatwo znajdą poszukiwane punkty.

Jednak sam informator  ma być czymś więcej niż 
marketingową publikacją. Przedstawiciele PLT podkreślają,  
że głównym celem tworzenia takiego wydawnictwa jest 
wspieranie lokalnej gospodarki i zachęcenie mieszkańców,  
by pieniądze zostawiali w sklepach znajdujących się w ich 
miejscowościach, bo one częściowo wrócą do nich samych 
w postaci podatków, a dokładniej inwestycji realizowanych 
przez gminy i miasta.

Gdzie będzie dostępny informator ? Dla miesz-
kańców będzie on bezpłatny. PLT zastanawia się jeszcze 

nad ostatecznym systemem dystrybucji. Ci, którym nie uda 
się uzyskać informatora  PRUSZKOWSKIEGO  
w formie papierowej, będą go mogli zamówić do własnej 
skrzynki (płacąc tylko za koszt wysyłki) dzwoniąc na numer 
infolinii 33 444 00 00 lub pobrać plik w formie elektronicznej 
ze strony www.abcpowiatu.pl.

A teraz coś dla przedsiębiorców – jeśli chcecie, aby Wasz 
wpis pojawił się w informatorze wystarczy zadzwonić na  
numer infolinii 33 444 00 00 czynny od poniedziałku do  
piątku w godzinach od 8:00 do 20:00 oraz w sobotę w go-
dzinach od 9:00 do 17:00 i zostawić swoje dane. Dodatkowo  
w najbliższym czasie na terenie powiatu pojawią się konsul-
tanci terenowi, którzy będą zbierać informacje. Gotowy infor-
mator  PRUSZKOWSKIEGO do rąk mieszkańców 
powinien trafić już na przełomie 2014/2015 roku.

Przedstawiciele Polskich Linii Telefonicznych podkreślają, 
że powiat pruszkowski to dopiero początek. Jeśli informator 

 wydany w jednym powiecie będzie cieszył się  
dużym zainteresowaniem to wielce prawdopodobne jest to, 
że powstaną nowe publikacje.

Informator powiatowy  
w przygotowaniu!

33 444 00 00    www.abcpowiatu.pl
Infolinia

aRTYkUŁ SPONSOROWaNY
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NADARZYN
W sobotę, 27 września w Nada-
rzyńskim Ośrodku Kultury wystąpi 
Piotr Domagała Trio. Koncert odbę-
dzie się przy ulicy Poniatowskiego 
42 o godzinie 19.00. Wstęp wolny. 
Piotr Domagała Trio przedstawia 
muzykę pełną pasji i energii. 
Wirtuozeria, błyskotliwe impro-

wizacje i oryginalne kompozycje li-
dera tworzą świat muzyki inspirują-
cy wyobraźnię słuchaczy. Zagrają: 
Piotr Domagała – gitarzysta jazzo-
wy, doktor sztuk muzycznych.Wy-
kładowca Instytutu Jazzu Akademii 
Muzycznej w Katowicach. Regular-
nie notowany w rankingu JazzTop 

Piotr Domagała Trio
zagra w ośrodku kultury

magazynu Jazz Forum; Adam 
Kawończyk – jeden z czołowych 
trębaczy jazzowych, występował 
na wielu europejskich festiwalach 
jazzowych; Sławek Berny 
– perkusista, absolwent krakow-
skiej Akademii Muzycznej. Znany 
muzyk sesyjny. (TK)

Piątek, 26 Września 2014

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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Skrzyżowanie  
do połowy grudnia 
BRWINÓW
Właśnie tyle czasu co 
podaliśmy w tytule 
będzie miał wyłoniony 
w przetargu wykonawca 
na przebudowę 
skrzyżowania ulic 
Lilpopa i Kraszewskiego 
w Brwinowie.

Pierwszy ogłoszony przez gmi-
nę przetarg na przebudowę te-
go skrzyżowania przeszedł bez 
echa. Termin składania ofert mi-
nął 14 sierpnia, a lista chętnych 
pozostała pusta. Niespełna dwa 
tygodnie później ogłoszenie po-
jawiło się ponownie. Zgłosiła 
się jedna fi rma, która w dodat-
ku spełniła wszystkie wymogi 
formalne. Mowa o skiernie-
wickim Zakładzie Ogólnobu-
dowlanym Marbudex, który 
zrealizuje zamówienie za nie-
co ponad 360 tys. zł.

– Umowa z wykonawcą jest 
w przygotowaniu i w najbliż-
szych dniach zostanie podpi-
sana, zaraz potem powinny 
ruszyć prace – zapewnia Miro-
sława Kosiaty z brwinowskiego 
urzędu gminy.

Wykonawca położy nową 
nawierzchnię jezdni i chodni-
ków na łącznej długości 92 me-
trów. Zrobi również kanalizację 
deszczową i wpusty uliczne. Po-
nadto zagospodaruje zielenią 
nieutwardzony pas drogowy.

Przebudowa skrzyżowania 
potrwa do 15 grudnia. – Jeś-
li harmonogram zostanie do-
brze przygotowany, nie bę-
dzie problemu z realizacją 
tego zadania – mówi Mirosła
wa Kosiaty.  (TK)

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

NADARZYN 
Czy wójt Janusz Grzyb 
podał nieprawdę 
w oświadczeniu 
majątkowym? Zdaniem 
opozycji i niektórych 
mediów – tak. Wójt 
Nadarzyna stanowczo 
zaprzecza, a Prokuratura 
Rejonowa w Pruszkowie, 
która miała zająć się 
sprawą, odmówiła 
wszczęcia śledztwa.
 

WNadarzynie wrze. 
Co prawda sytuacja 
napięta jest od do-

brych kilku miesięcy, ale w ostat-
nich dniach przybrała na sile. 
A wszystko za sprawą publika-
cji „Gazety Polskiej Codziennie”, 
która napisała, że wójt Nadarzyna 
miał jakoby zapomnieć o wpisa-
niu do oświadczenia majątkowe-
go domu i stajni. 

„Codzienna” informuje, iż na 
działkach należących do wójta 
i jego żony we wsi Dylewo znaj-
duje się dom i stajnia, które nie 
są ujęte w oświadczeniu mająt-
kowym. Zdaniem redakcji na in-
nej działce w Młochowie również 

Wójt Grzyb: To pomówienia

dotyczyło materiału jaki został 
przedstawiony śledczym na tam-
ten moment. Czy w takim razie od 
lipca do września do Prokuratury 
Rejonowej wpłynęło z CBA inne, 
nowe zawiadomienie w tej spra-
wie? Prokurator Ilcewicz-Koło-
dziejczyk odpowiada, że nie. 

Z kolei Janusz Grzyb w trakcie 
środowej (24 września) sesji ra-
dy gminy poinformował, iż CBA 
nie prowadzi żadnych czynności 
wobec jego osoby. Wójt wydał 
oświadczenie i nie zamierza ko-
mentować informacji opisanych 
przez „Gazetę Polską Codziennie”, 
a wcześniej przez nadarzyn.tv.

W oświadczeniu natomiast 
wójt Nadarzyna całą sprawę 
określa jako „obrzydliwe kłam-
stwo i pomówienia”. Podkreśla 
również, że poza prokuraturą 
oświadczenia majątkowe anali-
zował również Urząd Skarbowy 
i wojewoda, nie kwestionowali 
ich prawidłowości. – Podejmę 
kroki prawne wobec osób, które 
formułują wobec mnie pomówie-
nia i oskarżenia myśląc, że mogą 
to czynić bezkarnie w internecie. 
Anonimowość to nie bezkarność. 
Anonimowość to brak cywilnej 
odwagi – pisze w oświadczeniu 
skierowanym do mieszkańców 
wójt Janusz Grzyb. 

stoją nieruchomości, które nie 
znalazły się w oświadczeniu. 
O sprawie już w czerwcu pisał 
opozycyjny portal nadarzyn.tv. 
Autor materiału poinformował 
wówczas, że majątek wójta Nada-
rzyna znalazł się pod lupą Cen-
tralnego Biura Śledczego. 

Okazuje się, iż CBA faktycz-
nie zainteresowała się sprawą 
i w czerwcu przekazała ją do Pro-
kuratury Rejonowej w Pruszko-
wie. Z jakim efektem? – Zapadło 
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Sprawa oświadczenia majątkowego wójta Nadarzyna

postanowienie o odmowie wsz-
częcia śledztwa – informuje nas 
Iwona Ilcewicz-Kołodziejczyk, 
szefowa pruszkowskiej prokura-
tury. Powód? – Brak dostatecz-
nych podstaw uzasadniających 
podejrzenie popełnienia czynu 
zabronionego – wyjaśnia proku-
rator dodając, że uzasadnienie 

Janusz Grzyb 
w trakcie sesji rady 
gminy poinformował, 
iż CBA nie prowadzi 
żadnych czynności 
wobec jego osoby

Ulica Sienkiewicza 
nabiera blasku
PRUSZKÓW
Budowa kamienicy 
przy ul. Sienkiewicza 
w Pruszkowie dobiegła 
fi nału. – Niebawem 
zaczniemy zasiedlać 
budynek – mówi prezes 
TBS. Wygląd jednej 
z głównych ulic miasta 
znacznie się poprawił.

Wielu mieszkańców narzeka-
ło, że obdrapane i zniszczone 
kamienice znajdujące się przy 
wyjściu ze stacji PKP psują 

być również tak, że trzeba będzie 
gdzieś wykonać jakieś drobne po-
prawki – wyjaśnia Zbigniew Pio-
trzkowski, prezes Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego „Zie-
leń Miejska”. – Mieszkania już 
są rozdzielone. W październiku 
mieszkańcy powinni zacząć się 
wprowadzać – dodaje.

W obiekcie przy Sienkiewicza 
znajdą się też lokale usługowe 
oraz biurowe. Zapytaliśmy więć 
prezesa czy wiadomo, jakie fi rmy 
się tu „zainstalują”. – Będziemy 
tu mieli punkt przedszkolny, sa-
lon urody oraz jedną placówkę 
z branży kosmetycznej. Nie je-
stem jednak w stanie powiedzieć, 
czy będą to usługi, czy może 
sklep z artykułami kosmetycz-
nymi. Dodatkowo mamy jeszcze 
dwa wolne lokale – odpowiada 
Piotrzkowski. – Na pierwszym 
piętrze mamy również lokale, ale 
raczej o charakterze biurowym. 
Tu najemców jeszcze nie ma, ale 
liczymy, że po oddaniu obiektu 
do użytku chętnych nie będzie 
brakowało – zaznacza.

Jednym z ostatnich budyn-
ków w tym rejonie, które wyma-
gają generalnego remontu jest 
gmach dworca PKP. Jak zapew-
niają kolejarze, i on zyska nowe 
oblicze. PKP SA przygotowuje 
dokumenty i opracowuje projekt. 
Prace remontowe mają ruszyć 
w przyszłym roku.  (AS)

wizerunek miasta. Jednak sy-
tuacja w ostatnich latach uległa 
zmianie. Powstało tu nowo-
czesne osiedle mieszkaniowe, 
a Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego „Zieleń Miejska” 
zburzyło stare budynki. W ich 
miejscu powstała kamienica.

– Prace budowlane się za-
kończyły. Teraz budynek musi 
przejść odbiory. Trochę to po-
trwa, bo obiekt jest duży. Może 

– W październiku 
mieszkańcy powinni 
zacząć się wprowadzać 
– mówi prezes 
Piotrzkowski
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ZDROWIE&URODA
Specjalistyczne zabiegi 
i fachowa obsługa 
– to wszystko znajdziesz 
w Instytucie Urody 
Majestic Derm. U nas 
każdy znajdzie coś 
dla siebie i na pewno 
będzie zadowolony. 
 

I nstytut Urody Majestic Derm 
z powodzeniem pomaga wie-
lu osobom, które chcą w spo-

sób szczególny zadbać o swoje 
ciało i wygląd twarzy. Oferta salo-
nu jest niezwykle szeroka. Szereg 
zabiegów leczniczych, relaksują-
cych i upiększających sprawia, że 
każdy zarówno panie, jak i pano-
wie w ofercie Majestic Derm znaj-
dą coś dla siebie. 

Usuniemy zbędne 
włoski
Męczą cię włoski na nogach, pod 
pachami lub w strefi e bikini? Czę-
ste golenie podrażnia skórę, a za-
biegi woskiem są bolesne? Jest 
skuteczny sposób na trwałe usu-
nięcie niechcianego owłosienia. 
Instytut Urody Majestic Derm ja-
ko jedyny salon w okolicy zabie-
gi usuwania włosków wykonuje 
przy pomocy specjalistycznego 
lasera Light Sheer. Diodowy la-
ser pozwala na trwałe usunięcie 
uporczywych włosków z każdej 
części ciała.

Jak wyglądają zabiegi? Każ-
dy jest poprzedzony konsultacją 
z kosmetologiem. Skóra przed 
zabiegiem musi być czysta i nie-
natłuszczona. Na dzień przed 
zabiegiem miejsce należy ogolić 

Majestic Derm: Twoja świątynia piękna

maszynką, a w okresie zimowym 
warto pomyśleć o nawilżeniu. Za-
biegi wykonywane są co 4-9 tygo-
dni w zależności od części ciała, 
z której usuwane jest owłosienie. 
Seria kilku zabiegów pozwala po-
zbyć się uporczywych włosków 
na zawsze.

Cellulit? 
To nie problem!
Mejestic Derm oferuje również 
zabiegi wykonywane przy pomocy 
Venus Swan. Ciepło głowicy po-
łączone z masażem rozbija tkan-
kę tłuszczową i pozwala pozbyć 
się „pomarańczowe skórki”. Co 
ważniejsze zabieg to sama przy-
jemność! Seria zabiegów przyno-
si niesamowite efekty, zwłaszcza 

jeśli jest połączona z dietą i dużym 
spożyciem wody (ułatwia usuwa-
nie toksyn). Venus Swan jest stoso-
wany również do... liftingu twarzy. 

Cera problemowa, to 
nie problem
Ratunek dla swojej cery znaj-
dą również osoby z problema-
mi takimi jak trądzik, blizny czy 
przebarwienia. W ich usuwaniu 
pomocne są peelingi chemiczne, 
które nie tylko zwalczają pro-
blem ale również normalizują 
skórę. W zależności od dobranej 
substancji możemy walczyć z trą-
dzikiem, przebarwieniami, a na-
wet... czasem. Idealnym zabiegiem 
jest również mezoterapia igłowa 
i mikroigłowa, które pozwalają na 

szybsze i głębsze wnikanie prepa-
ratu w skórę.

Selvert Thermal 
– dobro z natury
Zabiegi kosmetyczne przeprowa-
dzane w salonie Majestic Derm są 
wykonywane przy użyciu najwyż-
szej klasy szwajcarskich dermoko-
smetyków marki Selvert Thermal. 
Istotą działania tych preparatów 
jest pobudzanie skóry do sa-
moleczenia. Odkryciem marki 
okazała się wydzielina ślimaka, 
która zawarta w kremach odżywia 
i wspomaga regenerację skóry. Do-
datkowo w salonie Majestic Derm 
istnieje możliwość zakupu odpo-
wiednich dla cery linii do domo-
wej pielęgnacji. Paleta preparatów 

jest niezwykle szeroka – od spe-
cjalistycznej linii do cery proble-
mowej, przez mocno nawilżające 
preparaty, po kosmetyki o działa-
niu rewitalizującym.

Daj sobie chwilę 
wytchnienia
Uzupełnieniem oferty Instytutu 
Urody Majestic Derm są masa-
że, a wśród nich masaż punktów 

Reklama

młodości – Tsuboki. To stymula-
cja określonych punktów na twa-
rzy poprawia stan energetyczny 
organizmu, odmładza wygląd, 
ma działanie przeciwzmarszcz-
kowe, a do tego daje spektakular-
ne odprężenie, relaks i poprawę 
samopoczucia. Efekty najlepiej 
jednak sprawdzić samemu. To 
jednak nie wszystko Majestic 
Derm zaprasza również na ma-
saż... czekoladą. Niezapomniane 
doznania z nutą słodkości.

Pomożemy, dobierzemy...
Majestic Derm oferuje również 
bezpłatną analizę komputero-
wą skóry oraz konsultacje ko-
smetyczne. W salonie można 
uzyskać również pomoc doty-
czącą pielęgnacji skóry oraz do-
boru odpowiednich preparatów. 
Najlepiej jednak odwiedzić salon 
i samodzielnie sprawdzić jakie cu-
da potrafi ą zdziałać.

Polecają nas
Z usług Majestc Derm korzystają 
i co ważniejsza polecają je: prezes 
stowarzyszenia K40 i aktorka Ewa 
Telega oraz aktorka Aleksandra 
Justa. Wiele kobiet i mężczyzn za-
ufało naszym kosmetologom. Te-
raz czekamy na Ciebie. 

Majestic Derm 
Instytut Urody

ul. Emancypantek 4 (I p), Pruszków
tel. 731 00 08 08

www.majestic-derm.pl
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”
Nie ma nic w umyśle, czego by przedtem 

nie było w zmysłach”Arystoteles (384-322 p.n.e.)

Twórcą terapii integracji sen-
sorycznej jest dr. A. Jean 
Ayres amerykańska psycho-

log, pedagog, terapeuta zajęciowy. 
Przez wiele lat opracowywała ona 
oraz udoskonalała swoje metody. 
W tym celu analizowała literaturę 
z dziedzin neurobiologii, neurofi zjo-
logii, psychologii oraz wiedzę opartą 
na własnych badaniach.

Wczesne wspomaganie rozwo-
ju dziecka przeznaczone jest dla 
dzieci z nadpobudliwością psycho-
ruchową, z zaburzeniami w funk-
cjonowaniu w życiu codziennym, 
problemami szkolnymi, emocjo-
nalnymi, niedostosowanych spo-
łecznie, niezgrabnych ruchowo
i z opóźnionym rozwojem mowy. Jest 

to również terapia dla dzieci z mózgo-
wym porażeniem dziecięcym, zespo-
łem Downa, dla dzieci autystycznych, 
z zespołem Aspergera, z niepełno-
sprawnością intelektualną i z inny-
mi zaburzeniami rozwojowymi.

Jednym z elementów wczesnego 
wspomagania jest terapia SI. Jest 
to forma naukowej zabawy, w któ-
rej dziecko kreuje zajęcia wspólnie 
z terapeutą. Stymulacja zmysłów, 
naprzemienność ruchów powodują 
poprawę funkcjonowania połączeń 
nerwowych w mózgu, zachowań w sfe-
rze motorycznej i emocjonalnej, po-
prawę funkcji językowych, zdolności 
poznawczych, efektywności w uczeniu

W trakcie zajęć dziecko pracuje 
wszystkimi zmysłami: wzrokowym, 

słuchowym, węchowym, smakowym, 
zmysłami somatycznymi (dotyk, 
temperatura), propriocepcją (zmysł 
ułożenia części ciała względem sie-
bie oraz napięcia mięśniowego) oraz 
zmysłem równowagi. Są to zajęcia, 
podczas których dziecko bawiąc się, 
jednocześnie się uczy. Podczas tera-
pii dziecko nie ćwiczy konkretnych 
umiejętności, lecz poprawiając in-
tegrację sensoryczną wzmacnia 
procesy nerwowe leżące u podstaw 
tych umiejętności.

Rozpoczęcie terapii SI poprzedzo-
ne jest dokładną diagnozą dziecka. Na 
podstawie przeprowadzonych badań 
i obserwacji zostaje stworzona dia-
gnoza oraz indywidualny plan terapii.

Do integracji sensorycznej wyko-
rzystuje się specjalnie przystosowane 
pomieszczenie. Sala do terapii SI wy-
posażona jest w specjalistyczny sprzęt 
ułatwiający stymulację dziecka np: 
drabinki, maty, piłki gimnastyczne, 
zabawki o ciekawym wyglądzie oraz 
fakturze do stymulacji wzroku, dotyku.

1.X.2014 r Klinika Pediatrycz-
na Zdrowe Dziecko rozpoczyna 
program terapii integracji senso-
rycznej.

Specjalnie w tym celu przysto-
sowaliśmy osobne pomieszcze-
nie znajdujące się w sąsiedztwie 
Kliniki. Współpracujemy z gro-
nem wykwalifi kowanych specja-
listów o dużym doświadczeniu. 
W skład naszego zespołu wchodzi: 
pedagog, psycholog, fi zjoterapeuta-
-terapeuta SI,logopeda.

Gorąco zachęcamy do zasięga-
nia informacji na temat nowego 
programu wczesnego wspomaga-
nia oraz terapii integracji senso-
rycznej bezpośrednio w Klinice 
Pediatrycznej Zdrowe Dziecko 
oraz telefonicznie.

KLINIKA PEDIATRYCZNA 
ZDROWE DZIECKO 

05-800 PRUSZKÓW, Al. Armii Krajowej 34

Tel. (22) 729 07 54, Fax (22) 723 19 35

e-mail: 
rejestracja@klinikazdrowedziecko.pl

WWW.KLINIKAZDROWEDZIECKO.PL

www.facebook.com/klinikazdrowedziecko

Klinika Zdrowe Dziecko
aRTYkUŁ SPONSOROWaNY

„Wampirzy lifting” – straszny tylko z nazwy
W ofercie Centrum 
Medycznego Eureka 
znajduje się zabieg osoczem 
bogatopłytkowym, 
potocznie nazywanym 
„wampirzym liftingiem”. 
Na czym on polega?
Bożena Sulma-Urban: Od pa-
cjenta pobierana jest niewielka 
ilość krwi, która następnie tra-
fi a do wirówki. Po kilku chwilach 
z odwirowanej krwi uzyskuje-
my bogatopłytkowe osocze, 
którym ostrzykujemy wybraną 
partię ciała. Nakłucia wykonu-
jemy cienką igłą co pół centyme-
tra. Głównie chodzi tu o twarz, 
szyję, dekolt czy dłonie. Jed-
nak nie tylko. Zabieg popra-
wia również kondycję wzrostu 
włosów co pomaga pacjentom 
walczącym z łysieniem.

Czy zapisując się na zabieg 
musimy spodziewać się 
kilku godzin w gabinecie, 

czy jest on może zabiegiem 
ekspresowym?
Renata Podkowiańska-Polak – Pa-
cjent w gabinecie spędza 30-40 
minut. Czas jest tu bardzo waż-
ny, ponieważ osocze szybko traci 
swoje dobroczynne właściwości. 

Komu warto polecić taki 
„wampirzy lifting”?
RPP – Jeśli chodzi o wiek pa-
cjentek i pacjentów to nie jest on 
ściśle określony. Zabieg ma po-
prawić kondycję i koloryt skóry. 
Bardzo dobrze sprawdza się w le-
czeniu rozmaitych blizn i prze-
barwień potrądzikowych. Warto 
zaznaczyć, że jest to zabieg bez-
pieczny dla alergików, bo wpro-
wadzamy tkankę własną, co 
nie powoduje powikłań.

Jak pielęgnować skórę 
po takim zabiegu?
BSU – Trzeba pamiętać, że po za-
biegu mogą wystąpić niewielkie 

zasinienia czy obrzęk. W ciągu do-
by od zabiegu warto zrezygnować 
z makijażu. Każdy pacjent otrzy-
muje pełną informację jak dbać 
o skórę i jakie kosmetyki stosować. 
Przez pierwsze dwa, trzy dni nale-
ży stosować specjalne kremy, któ-
re dostępne są w aptekach. War-
to pamiętać, że zabieg osoczem
można wykonywać przez cały rok.

Zabieg ma doskonałe efekty, 
jest szybki, polecany dla 
każdego. Czy istnieją jednak 
jakieś przeciwwskazania? 
BSU – Niestety tak. Zabiegu nie po-
winny wykonywać kobiety w ciąży 
lub karmiące piersią. Ostrzyki-
wanie należy przełożyć jeśli pa-
cjent zmaga się z infekcją czy 
przeziębieniem lub jeśli przyj-

mował leki rozrzedzające krew, 
czyli m.in. aspirynę. Nie można 
tego podawać przy chorobach no-
wotworowych, skazach oraz przy 
stanach zapalnych na twarzy. 

Na ile zabiegów musi być 
przygotowany pacjent? Czy 
wystarczy tylko jeden czy 
może warto pomyśleć o serii. 
RPP – Optymalna ilość to 3 do 
6 zabiegów w odstępach dwu- 
lub trzytygodniowych. Ich liczba 
jest jednak uwarunkowana sta-
nem wyjściowym skóry. 

Czy można jakoś wspomóc 
efekty zabiegów?
BSU – Te zabiegi można wspo-
magać mezoterapią, kwasem hia-
luronowym, koktajlami. Świetne 
efekty uzyskuje się również przy 
wykorzystaniu lasera CO2, który 
również jest dostępny w Centrum. 
Zabiegi wykonywane laserem 
przynoszą doskonałe efekty. 

Pacjentki są zadowolone bo efekty 
są spektakularne. Co ważniejsze 
laser świetnie radzi sobie z rozstę-
pami i bliznami potrądzikowymi.

Od kiedy „wampirzy 
lifting” będzie dostępny 
w ofercie Centrum 
Medycznego Eureka?
BSU – Z pierwszymi zabiegami 
ruszamy już od października. Moż-
na umówić się również na kon-
sultacje gdzie ułożymy program 
zabiegów, ocenimy stan skóry, 
damy  instrukcje co do pielęgnacji. 

Centrum Medyczne 
Eureka

ul. Ołówkowa 1D
Czynne pon. – pt.

w godz. 8.00 – 18.00
tel. 22 758 49 53 

kom.  508 456 717

aRTYkUŁ SPONSOROWaNY
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Z początkiem XXI wie-
ku powstało kilka al-
ternatywnych metod 

leczenia żylaków kończyn 
dolnych odnoszących coraz 
większe zainteresowanie na 
całym świecie .

Jedną z tych metod jest 
metoda endowaskularna, do 
której używa się pary wodnej 
celem zamknięcia chorych od-
cinków naczyń żylnych .Meto-
dy endowaskularne różnią się 
diametralnie od starej metody 
wyrywania klasycznego, któ-
re istnieje w świecie medycz-
nym już od 120 lat.

Przede wszystkim żyla-
ki w metodzie klasycznej, 
czyli strppingu, są usuwa-
ne w momencie operacji 
poprzez nacięcia z czego 
w przyszłości tworzą się po-

czątkowo krwiaki, blizny. 
Następnie dość często, bo 
aż do 80% pacjentów ma 
nawroty żylakowe w cią-
gu 5 lat. Jest to główny po-
wód nie operowania swoich 
chorych nóg. Często dopro-
wadza to do powikłań w cho-
robie niewydolnościowej żył 
powierzchownych kończyn 
dolnych takich jak: zakrzepi-
ce, zatorowość płucna, zator 
tętnicy płucnej, owrzodze-
nie goleni itd. Nowe meto-
dy, a szczególnie metoda 
SVS otworzyła nową drogę 
w dziedzinie fl ebologii.

Zabieg przy użyciu pary 
wodnej jest zabiegiem ambu-
latoryjnym. Dzięki możliwo-
ści zastosowania znieczulenia 
miejscowego tzw. tumine-
scencji. Pacjent po zabiegu 

ma zakładaną pończochę uci-
skową II stopnia na 6 tygodni 
i natychmiastowo powraca do 
normalnych czynności, a na-
wet do pracy. Sam zabieg nie 
jest bolesny ponieważ w pły-
nie do znieczulenia znajdu-
ją się dwa środki o krótkim 
i przedłużonym okresie dzia-
łania. Po zabiegu pacjenci nie 
zgłaszają dolegliwości i nie 
biorą doustnych leków prze-
ciwbólowych. Jest to związa-
ne aspektami technicznymi, 
które dzieją się w operowa-
nej żyle.

Dzięki cewnikowi o śred-
nicy 1,2 mm zbudowanego 
ze stali, poprzez wenfl on (tak 
jak do kroplówki) wpro-
wadzana jest para wodna 
w temp. 145 stopni C. Jedna 
kropla czystej H2O przenosi 

do wnętrza żylaka ostrzyk-
niętgo-znieczulonego 60 J 
energii. Pozwala to zamknąć 
światło żylaka, a więc prze-
rywa patologiczny przepływ 
krwi, czyli refl uks żylny. To 
on jest główną przyczyną 
wszystkich dolegliwości zwią-
zanych z chorobą żylną takich 
jak uczucie ciężkości nóg, 
obrzęki, zespół niespokoj-
nych nóg, zakrzepicę, zmiany 
skórne, skurcze nocne i dość 
ważny aspekt estetyczny. Po 

zamknięciu światła naczy-
nia dochodzi w zależno-
ści od średnicy żylaka do 
całkowitego wchłonięcia 
przez organizm w czasie od 
6 tygodni nawet do 1 roku. 
Ten rodzaj znikania struk-
tur naczyniowych nazywamy 
włóknieniem. 

Po takim zabiegu i krótkim 
lub dłuższym okresie włók-
nienia pacjent nie ma blizn, 
bo ukłucia były wenfolnem, 
a skóra jest czysta i ważniejsze 

– nie ma żylaków, a może naj-
ważniejsze w tej metodzie nie 
ma nawrotów żylakowych tak 
jak w klasyce.

Pierwszy zabieg SVS w Pol-
sce wykonałem w październi-
ku 2010 roku. Od tego czasu 
wykonałem około tysiąca 
takich zabiegów. Ponieważ 
choroba żylna jest chorobą 
dziedziczoną zgłaszają się 
do mnie całe rodziny szuka-
jąc pomocy też po innych nie-
skutecznych zabiegach. 

ZAPRASZAM DO NOWO OTWARTEJ 
PLACÓWKI W MILANÓWKU

ul. Królewska 64A

Leszek  Gruszecki
 Specjalista chirurgii owgólnej fl ebolog, proktolog
e-mail: grucha@mp.pl, tel.: +48 512 278 595

Leczę  żylaki  kończyn  dolnych parą wodną (SVS)
aRTYkUŁ SPONSOROWaNY
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SPECJALIŚCI W DZIEDZINIE  
REHABILITACJI I FIZJOTERAPII
Indywidualnie podejście  
do pacjenta oraz najwyższa  
jakość leczenia – to najważ-
niejsze zasady Gabinetu 
Rehabilitacji Osteo w Prusz-
kowie. Spojrzenie na prze-
bieg procesu rehabilitacji 
w tym miejscu przełamuje 
kanony klasycznego uspraw-
niania zaburzeń  
narządu ruchu polegające-
go na stosowaniu ogólnych 
schematów leczniczych i za-
biegowych. 

Jest to możliwe dzięki zespołowi 
specjalistów z zakresu rehabilitacji 

i fizjoterapii, których umiejętno-
ści pozwalają na dokładne okre-
ślenie aktualnych potrzeb osoby 
zmagającej się z różnego rodzaju 
schorzeniami, trafne zdiagnozowa-
nie oraz zapewnienie efektywnej  
i skutecznej terapii.

W naszym gabinecie stwo-
rzyliśmy zespół składający się 
z doświadczonych fizjoterapeutów 
– magistrów rehabilitacji, absol-
wentów Uniwersytetu Medycznego 
oraz Akademii Wychowania Fi-
zycznego w Warszawie. Dominika 
Rosińska swoje doświadczenia za-
wodowe zdobywała w wielu ośrod-
kach i klinikach rehabilitacyjnych 

w Warszawie. Jej zainteresowa-
nia dotyczą pacjentów ortope-
dycznych i neurologicznych, 
a także dzieci z wadami posta-
wy. Jest autorką kilku artykułów 
z zakresu rehabilitacji w czaso-
pismach branżowych dla fizjo-
terapeutów. Wojciech Imroth od  
7 lat pracuje w prywatnych ośrod-
kach ortopedycznych w War-
szawie. Dodatkowo pogłębia 
swoją wiedzę z zakresu medy-
cyny osteopatycznej, będąc stu-
dentem osteopatii w szkole FICO 
(Flanders International Colla-
ge of Osteopathy).  Marcin Ro-
siński specjalizuje się leczeniu 

pacjentów z zaburzeniami narzą-
du ruchu o podłożu ortopedycz-
nym. Jest również wykładowcą 
w Wyższej Szkole Rehabilitacji 
w Warszawie, a także autorem 
kilkunastu artykułów w czaso-
pismach branżowych z zakresu 
rehabilitacji i fizjoterapii. 

Zdobyte doświadczenia zawodo-
we, a także przebyte szkolenia po-
dyplomowe oraz praca w zespole 
umożliwiają nam przeprowadze-
nie procesu rehabilitacji w sposób 
kompleksowy i tym samym leczenie 
większości schorzeń narządu ruchu. 
Zajmujemy się zarówno powszech-
nym problemem bólów kręgosłupa, 

jak i zmianami zwyrodnieniowymi 
stawów obwodowych, rehabilita-
cją przed- i pooperacyjną, urazami 
i kontuzjami związanymi z upra-
wianiem sportu, korekcją wad po-
stawy u dzieci i młodzieży, a także 
pozostałymi zaburzeniami związa-
nymi z odczuwaniem bólu. Takie 
podejście z pewnością podniesie 
stan Twojego zdrowia na wyższy 
poziom i sprawi, że ponownie za-
czniesz cieszyć się życiem bez bólu! 

ZAPISY TELEFONICZNIE  
POD NUMEREM  

730 55 66 77

– PRYWATNY GABINET REHABILITACJI OSTEO ZAPEWNIA NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ LECZENIA

aRTYkUŁ SPONSOROWaNY
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Dobre wieści  
z budowy
OTRĘBUSY
Prace przy 
budowie gimnazjum  
w Otrębusach  
idą pełną parą.

Inwestycja przebiega zgodnie 
z harmonogramem. – Wszyst-
ko jest na czas. Okres wakacji 
nie odbił się negatywnie na pro-
wadzonych pracach – twierdzi 
Arkadiusz Kosiński, burmistrz 
Brwinowa. Regularnie odwie-
dza teren budowy gimnazjum 
i za każdym razem do magistra-
tu wraca z dobrymi wieściami. 

Tak było i po ostatniej wizy-
cie. – Wykonawca kończy bu-
dować ściany konstrukcyjne 
pierwszego piętra budynku i pod 
koniec tego tygodnia rozpocznie 
układanie stropu nad tą kondy-
gnacją – informuje burmistrz. 

Ponadto, do tej pory zosta-
ły wykonane prace związa-
ne z odwodnieniem całego 
terenu – wpusty uliczne i se-
paratory oraz instalacja roz-
sądzająca – oraz wybudowano 
parking na prawie 50 pojaz-
dów. – Do końca październi-
ka powinny zostać wykonane 
przyłącza gazowe, kanalizacyj-
ne, wodociągowe, energetyczne 
i telekomunikacyjne – wylicza 
burmistrz Brwinowa. – To po-
zwoli w listopadzie, czyli już po 
zakończeniu prac związanych 
z wjazdem na teren budowy 
ciężkich pojazdów, na wykona-
nie docelowego układu komu-
nikacyjnego – dodaje. O jakim 
układzie mowa? Chodzi o dro-
gę wewnętrzną, która połączy 
wybudowany parking z ul. Pia-
seckiego. Budowa gimnazjum 
powinna zakończyć się w po-
łowie przyszłego roku. Według 
przetargu jej koszt wyniesie 
prawie 7,5 mln zł. – W budże-
cie zabezpieczyliśmy 9 mln zł, 
ponieważ trzeba będzie kupić 
meble i wyposażyć szkołę – in-
formuje Kosiński.  (MAP)

Jaki będzie Znicz  
Basket w tym sezonie?
– Myślę że lepszy, a na pewno  
inny. Jeśli chodzi o atak, to mą- 
drzejszy, skuteczniejszy i wszech- 
stronniejszy. Tego jestem nie-
mal pewny. W przypadku obro-
ny może być różnie. Postaramy 
się nie wyglądać tak blado jak 
w ubiegłym sezonie.

Te nadzieje wynikają  
z tego, co zobaczył pan  
w trakcie przygotowań  
do sezonu czy są  
wyłącznie pobożnym 
życzeniem Michała 
Spychały?
– Moja wypowiedź nie jest 
chyba hurraoptymistyczna, 
aby twierdzić co chciałbym. 
A chciałbym dużo lepiej, szcze-
gólnie jeśli chodzi o obronę. 
Mamy jakieś mankamenty fi-
zyczne. Teraz musimy praco-
wać tak, żeby zyskać każde pół 
sekundy i każde pół metra na 
każdej akcji, aby tych punktów 
tracić jak najmniej. A traciliśmy 
ich na pewno dużo w meczach 
przedsezonowych. Cieszyć mo-
że to, że w każdym meczu rzu-
caliśmy ich więcej. Co prawda 
nie jest to styl grania prefero-
wany przeze mnie, ale muszę się 
cieszyć z tego, że nawet jak nam 
„nie wpada”, to te 80 punktów 
raczej rzucamy. Pod tym wzglę-
dem jest spokój.

Wspomniał  
pan o meczach 
przedsezonowych…
– Jestem w innym nastroju niż 
w zeszłym roku. Co by nie mówić 
z sześciu meczów z I-ligowcami 
zespół cztery wygrał. Większość 
tych spotkań nie wprowadzała 
w mojej głowie zamętu, iż coś jest 
nie tak. Było dużo fragmentów 
bardzo dobrej gry. 

Play-off w naszym zasięgu

skorzystania ze swoich ambicji. 
Niektórzy z tych zawodników 
gdzieś tam nie zagrali, albo zagra- 
li mniej. Inni porzucili dogodne 
warunki w II lidze, aby spróbo-
wać sił na wyższym szczeblu. Oni 
są zadowoleni, ja również.

Jaki cel w tym sezonie  
będzie przyświecał  
Zniczowi Basket?
– Chciałbym zagrać w play-off 
i uważam, że jest to realne. Je-
steśmy stawiani w czubie tabe-
li, a skoro tak uważa spore grono 
osób, to tworzą się wymagania. 
Może nie presja, ale właśnie 
wymagania. Przede wszystkim 
jednak fajnie byłoby rozpocząć 
sezon, bo to może później du-
żo pomóc. A psychika jest nie-
zmiernie ważna. Póki co jest 
0:0 dla wszystkich.

Pruszkowscy kibice  
rozpoznają zespół?
– Faktem jest, że został dia-
metralnie przebudowany. Tak 
trzeba było zrobić, bo w zeszłym 
roku zespół kompletnie nie funk-
cjonował. Nie było nawet zalążka 
nadziei, że większość tych ludzi 
szczególnie ze sobą zafunkcjo-
nuje. Dlatego jest taka zmiana. 
Trafiły nam się takie osoby, któ-
re były w naszym zasięgu i które 
chcieliśmy. 

Z pozyskania których  
zawodników jest pan  
najbardziej zadowolony?
– Nie, nie. Tak nie będziemy tego 
rozprawiać (śmiech). Ze wszyst-
kich bardzo się cieszę i myślę, że 
to były niezłe wybory. Na miarę 
naszych możliwości. Myślę rów-
nież, że nasz klub daje im szansę 
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Z MICHAŁEM SPYCHAŁĄ, trenerem Znicza Basket, 
rozmawia Marcin Prażmowski

Widzieliśmy nową 
ekspozycję w MSHM
PRUSZKÓW
Szczegóły są jeszcze 
dopracowywane, 
a otwarcie wystawy 
stałej, a tym samym 
udostępnienie muzeum 
dla zwiedzających 
zaplanowano na połowę 
października. My 
jednak, jako pierwsi, 
obejrzeliśmy nową 
ekspozycję razem 
z delegacją archeologów.

Nowa wystawa Muzeum Sta-
rożytnego Hutnictwa Ma-
zowieckiego zajęła te same 
pomieszczenia, co stara, tyle 
że robi zupełnie inne wraże-
nie, i to już teraz, zanim została 
w pełni przygotowana. Przede 
wszystkim wykorzystuje naj-
nowsze technologie, które uroz-
maicają „podróż w czasie” i w 
ciekawy, a jednocześnie prosty 
sposób zapewniają odpowied-
nią dawkę informacji. – Sa-
mych eksponatów nie ma zbyt 
wiele, a w dodatku wymagają 
komentarza, który wyjaśni spo-
sób wykonania czy użycia da-
nych przedmiotów, dziś już nie 
zawsze w pełni zrozumiałych  
– tłumaczy dyrektor placówki 
Dorota Słowińska.

Obok klasycznych gablot 
z różnymi drobiazgami (mo-
nety, ostrza, groty, narzędzia 
czy ozdoby) mamy więc ekrany 
dotykowe, a przestrzeń wypeł-
niają wprowadzające w odpo-
wiedni klimat dźwięki. Nie bez 

znaczenia jest również, rodem 
z teatru, scenografia.

Pomiędzy niewielkimi salka-
mi dla zwiedzających będzie też 
miejsce dla dzieci, które na razie 
nie jest jeszcze gotowe.

Ekspozycja „Przedświt – Ma-
zowieckie Centrum Metalur-
giczne z przełomu er” przeszła 
chrzest bojowy podczas od-
wiedzin około 80 archeologów 
z całego świata, którzy „wyrwa-
li się” z organizowanej akurat 
w Warszawie konferencji na-
ukowej i przyjechali obejrzeć 
pruszkowskie muzeum. Szcze-
gólnym zainteresowaniem cie-
szył się hologram pucharu 
rzymskiego, będącego najcen-
niejszym zabytkiem placówki. 
Inną ciekawostką jest wirtualna 

wycieczka po starożytnej osa-
dzie zaprezentowana w technice 
360 stopni – widz sam dowol-
nie obraca widok.

Na 180 metrach kwadra-
towych zmieszczono aż pięć 
obszarów tematycznych. Jak 
skutecznie przenoszą one w cza-
sie, mieszkańcy przekonają się 
za niespełna miesiąc. Otwarcie 
przewidziano bowiem na poło-
wę października.  (TK) 

Otwarcie wystawy 
zaplanowano na 
połowę października
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PRUSZKÓW
Znicz Pruszków awansował do 
1/8 finału Pucharu Polski. Tym ra-
zem podopieczni Dariusza Banasi-
ka bez najmniejszych problemów 
pokonali w Rzeszowie miejscową 
Stal 3:1 (2:0). Pucharowa przygo-
da pruszkowian trwa w najlep-
sze. Znicz idzie przez rozgrywki 

jak burza i powoli staje się jedną 
z większych niespodzianek tego-
rocznej edycji zmagań. W środę 
(24 bm.) pruszkowianie ponow-
nie stanęli na wysokości zadania, 
a awans zapewnili sobie już prak-
tycznie po 45 minutach. Na li-
stę strzelców wpisali się: Paweł 

Pucharowa przygoda 
piłkarzy Znicza trwa

Tomczyk i dwukrotnie Maciej  
Górski. Spotkanie 1/8 finału Znicz 
rozegra już w Pruszkowie. Ry-
walem będzie I-ligowe Zagłębie 
Lubin, które wyeliminowało Ener-
getyka ROW Rybnik (4:0). Mecz 
rozegrany zostanie najprawdopo-
dobniej 15 października. (MAP)
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Widzieliśmy nową 
ekspozycję w MSHM

Motory zakłócają spokój 
PIASTÓW
Mieszkańcom ulicy 
Piastowskiej i okolic 
sen z powiek spędzają 
miłośnicy motorów. 
I to dosłownie.

Czy moglibyście zająć się te-
matem uciążliwych motocy-
klistów – pytają nas w e-mailu 
mieszkańcy Piastowa. O co 
chodzi? O młodzież, któ-
ra zbiera się przy ulicy Pia-
stowskiej. A dokładnie przy 
wiadukcie na wylocie z Pia-
stowa na Bronisze. – Jest to 
uciążliwe dla mieszkańców 
bloków i domów w pobli-
żu. Młodzież spotyka się re-
gularnie i co dzień, po kilka 
godzin, nawet późnym wie-
czorem warczą na swoich mo-
torach i ścigaczach. Tu się już 
mieszkać nie da. Nie dość, że 
są odgłosy z autostrady i lata-
jące nisko samoloty, to teraz 
jeszcze to. Zwariować można 
– czytamy w e-mailu.

Okazuje się, że sprawę do-
brze znają funkcjonariusze. – 
W ostatnim czasie były dwa 
zgłoszenia dotyczące grupy 

motocyklistów, którzy zbie-
rają się w opisanym miejscu 
– informuje kom. Dorota No-
wak, rzecznik pruszkowskiej 
policji. I dodaje, że na pew-
no nie chodzi o nielegalne 
wyścigi. – Po prostu były to 
grupy młodzieży, głównie na 
skuterach. Policjanci podjęli 
interwencję. Pouczyli osoby 
będące w grupie i sprawdzili 

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

PIASTÓW
Radni nie wyrazili zgodny 
na przekazanie 20 tys. zł, 
które miały sfi nansować 
opracowanie koncepcji 
rozbudowy przychodni 
przy ul. Wysockiego. 
Czy więc plany 
powiększenia SPZOZ 
Piastun spaliły na 
panewce?
 

O tym, że mieszcząca się 
przy ul. Wysockiego 
placówka wymaga roz-

budowy wiadomo nie od dziś. 
Pacjentów z północnej części 
Piastowa przybywa, a sama dy-
rekcja Piastuna ma ambitne pla-
ny rozwoju przychodni. Jednak 
uniemożliwia to stan zaplecza. 

Władze miasta postanowi-
ły więc wyjść naprzeciw pacjen-
tom oraz dyrekcji SPZOZ i czynią 
pierwsze przymiarki do powięk-
szenia przychodni. Jest tylko 

Nie ma koncepcji, bo są roszczenia
Na forum rady odbyła się dyskusja nad sprawą rozbudowy przychodni przy ul. Wysockiego

jeden, zasadniczy problem. Wo-
bec nieruchomości przy ul. Wy-
sockiego pojawiły się roszczenia 
spadkobierców byłych właścicie-
li. – Jaki jest sens zlecania opra-
cowania koncepcji na konkretną 
lokalizację, gdy nie mamy żadnej 
pewności czy kiedykolwiek ta fi lia 
zostanie w tym miejscu zbudowa-
na? – pytał w trakcie wtorkowej 
sesji radny Grzegorz Szuplewski. 

– Wszystkie dokumenty zosta-
ły złożone w starostwie i czeka-
my na decyzję wywłaszczeniową. 
Natomiast koncepcja jest elemen-
tem, który nie potrzebuje posiadać 
w sobie tytułu prawnego do nieru-
chomości. Jest to po prostu opra-
cowanie koncepcji w jaki sposób 
ten teren może być zagospodaro-
wany i w co ten obiekt powinien 
być wyposażony – przekonywał 
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 Przychodnia przy ulicy Wysockiego

Marek Kubicki, burmistrz mia-
sta. Jak podkreślił, decyzja Staro-
stwa Powiatowego w Pruszkowie 
dotycząca tej sprawy powinna za-
paść 19 grudnia. – Warto mieć 
już opracowaną koncepcję, że-
by w krótkim czasie przystąpić 
do projektowania tego obiektu 
– dodał burmistrz.

To jednak nie przekonało Szu-
plewskiego, który złożył wnio-
sek formalny o wykreślenie tego 
punktu z uchwały budżetowej. 
– Żebyśmy nie wydawali pienię-
dzy na koncepcję, która być może 
wyląduje w koszu – argumento-
wał radny Naszego Piastowa.

Wniosek został przegłoso-
wany większością głosów. Co 
to oznacza dla samych planów 
rozbudowy przychodni? Na pew-
no ich nie skreśla. Temat wróci 
po decyzji starostwa lub w mię-
dzyczasie pojawi się idea budo-
wy obiektu niekoniecznie przy 
ul. Wysockiego. Słychać bowiem 
głosy, że idealnym miejscem na 
taką inwestycje byłyby tereny 
przy ul. Piłsudskiego. 

stan techniczny kierowanych 
przez nich pojazdów – dodaje.

Tymczasem grupy młodzie-
ży na ul. Piastowską powracają 
jak bumerang. – Jeżeli zakłóce-
nia są szczególnie uciążliwe, to 
mieszkańcy mogą złożyć wnio-
sek do komendanta w Piasto-
wie i poprosić o objęcie tego 
rejonu szczególnym nadzorem 
– dodaje kom. Nowak.  (MAP) 

Mieszkańcy 
ulicy Piastowskiej 
skarżą się na 
motocyklistów

PODKOWA LEŚNA
To będzie uczta dla fanów muzyki 
reggae. 3 października w Centrum 
Kultury i Inicjatyw Obywatelskich 
w Podkowie Leśnej (ul. Świerko-
wa 1) zagra Maleo Reggae Roc-
kers. Zespół został założony 
w 1997 r. przez Dariusza „Maleo” 
Malejonka. Wydał cztery albumy 

studyjne oraz trzy krążki koncer-
towe. W 2012 r. za płytę „Rzeka 
dzieciństwa” Maleo Reggae Roc-
kers nominowany był do nagro-
dy Fryderyka w kategorii album 
roku hip-hop/reggae/R&B. Kon-
cert w Podkowie Leśnej rozpocz-
nie się o godz. 20.00. Sprzedaż 

Maleo Reggae Rockers 
wystąpi w Podkowie 

biletów (20 zł i 15 zł) ruszy na dwie 
godziny przed imprezą.  Dla czy-
telników Gazety WPR i portalu 
WPR24.pl będziemy mieli do roz-
dania wejściówki. Zainteresowa-
nych ich otrzymaniem prosimy 
o baczne śledzenie naszego profi -
lu na Facebooku. (MAP)
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Na akcję
pojadą nowym 
wozem 
strażackim

PIASTÓW
Ochotnicza Straż 
Pożarna z Piastowa 
wzbogaciła się 
o nowy wóz. Średni 
samochód ratowniczo-
-gaśniczy dotarł 
niedawno do remizy.

Piastowscy ochotnicy od bli-
sko trzech lat czekali na ten po-
jazd. Zwłaszcza, że jednostka 
dysponuje sprzętem, który 
„młody” już nie jest. Straża-
cy mogli kupić samochód już 
dwa lata temu, ale zarząd jed-
nostki przegapił termin skła-
dania wniosków do Związku 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych Rzeczpospolitej Polskiej. 
W rezultacie z zakupu trzeba 
było zrezygnować.

Ale to przeszłość. – Dziś 
(19 września – przyp. red.) 
przed godziną 9.00 do remizy 
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PRUSZKÓW
Blisko 3 tysiące uczniów 
przystąpiło do akcji 
„Sprzątanie Świata”, 
która przypadła, jak co 
roku, na trzeci weekend 
września, czyli 19-21 
dzień miesiąca.
 
Do sprzątania zabrały się dzieci 
i młodzież z pruszkowskich pla-
cówek oświatowych. Uczniowie 
pod okiem nauczycieli i opieku-
nów opuścili mury, by „zapro-
wadzić” porządek w okolicach 
swoich szkół i boisk szkolnych, 
trawników czy zieleńców. Na tym 
jednak lista miejsc się nie skoń-
czyła. – Pedagodzy mają wolną 
rękę. To oni decydują, czy ich 
podopieczni posprzątają naj-
bliższą okolicę placówki, wyj-
dą w miasto sprzątać chodniki, 
parki itp., czy też przygotują in-
ne, lokalne działania z zakresu 
edukacji – mówiła Elżbieta Ja-
kubczak-Garczyńska, naczelnik 
miejskiego wydziału ochro-
ny środowiska.

Do akcji sprzątania świata 
włączyły się nawet przedszko-
laki, które dały z siebie akurat 
tyle, ile mogą: na przykład wy-
konując rozmaite prace plastycz-
ne i biorąc udział w konkursach.

– Każda szkoła czy przedszko-
le ma swój pomysł na uczestnic-
two w akcji i nie rozdzielamy ich 

na te, które wzięły czynny udział 
w sprzątaniu i te, które zdecydo-
wały się na zorganizowanie róż-
nych akcji uświadamiających 
problem powstawania odpadów 
i ich właściwego zagospodarowa-
nia –  powiedziała Jakubczak-
-Garczyńska. – Chodzi bowiem 
nie tylko o to, by pozbyć się nie-
czystości, ale przede wszystkim, 
by uświadomić młodym ludziom 
jak ważne jest dbanie o czystość, 
jaki to ma wpływ na środowisko 
i naszą przyszłość. Ważne też, by 
przekonać młodzież, jak wiele od 
nas zależy – dodawała.

W sumie np. w piątek, 19 wrze-
śnia do sprzątania zabrało się bli-
sko 3 tys. uczniów z 12 placówek 
szkolnych z terenu Pruszkowa. 
Dzieci i młodzież wyruszy-
li „uzbrojeni” w przygotowane 
przez wydział ochrony środowi-
ska worki i rękawice.

Akcja „Sprzątanie Świata” to 
wspólna lekcja poszanowania 
środowiska. Jej nadrzędnym 
celem jest edukacja, ale też ini-
cjowanie działań, dzięki którym 
zmniejsza się nasz negatywny 
wpływ na środowisko.

Przekraczając „próg week-
endu” 25 uczniów z pruszkow-
skiego „Kościucha” ruszyło do 
akcji 25 września, by posprzątać 
teren naprzeciwko Miejskiego 
Domu Kultury przy ul. M. Zimiń-
skiej-Sygietyńskiej.  (TK)

ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
W październiku rusza 
remont torowiska 
Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej. Przewoźnik 
ogłosił jak będzie 
wyglądała organizacja 
ruchu podczas prac.
 

WKD szykuje się do 
pierwszego etapu 
prac związanych z mo-

dernizacją torowiska. Prace wy-
startują 13 października, a za-
kończą się 16 listopada. W tym 
czasie pociągi Warszawskiej Ko-
lei Dojazdowej będą jeździć zu-
pełnie inaczej. Jak?

W czasie remontu z ruchu 
całkowicie wyłączony zostanie 
odcinek Warszawa Zachodnia 
WKD – Warszawa Śródmie-
ście WKD. To oznacza, że wu-
kadki dotrą jedynie do Dworca 
Zachodniego. Stąd będą również 
rozpoczynać kursy do Grodziska 
i Milanówka.

To nie wszystko. Zmienią się 
relacje pociągów. W komforto-
wej sytuacji znajdą się podróżni 
z Grodziska. Pociągi przez ca-
ły dzień będą kursować do i ze 
stacji Grodzisk Mazowiecki 
Radońska. Gorzej mają pasa-
żerowie z Milanówka, ponie-
waż w godzinach szczytu (w 
dni powszednie) będą dojeżdżać 

Remont toru zmieni ruch 

trzeba będzie ręcznie skasować 
– wpisując datę, godzinę i mi-
nuty w miejscu przeznaczonym 
na odcisk datownika. 

Bilety WKD będą również 
honorowane w pociągach Ko-
lei Mazowieckich kursujących 
na odcinku Grodzisk – Warsza-
wa Śródmieście. – W tym przy-
padku z biletem jednorazowym 
należy udać się do kierownika 
pociągu, by ten zalegalizował 
bilet. Data i godzina w tym 
przypadku to za mało – mówi 
rzecznik WKD. Kulesza zazna-
cza również, że pasażerowie 
WKD korzystający z War-
szawskiej Karty Miejskiej mo-
gą na jej podstawie dojechać do 
stacji Warszawa Ursus Niedź-
wiadek. – Przypominamy, że 
w naszych pociągach obowią-
zuje tylko pierwsza strefa bi-
letowa. A ta w przełożeniu na 
pociągi dociera tylko do Niedź-
wiadka – twierdzi.

A co w wypadku, gdy na czas 
remontu ktoś zrezygnuje z usług 
WKD? Bilety długookreso-
we kupione najpóźniej 12 paź-
dziernika będzie można zwrócić. 
Pieniądze zostaną zwrócone 
proporcjonalnie do niewyko-
rzystanych dni z biletu długo-
okresowego. Bilety z automatów 
należy zwracać w Centrum 
Obsługi Klienta w Warszawie 
(metro Świętokrzyska pawi-
lon 1000E), a kupione na stacji 
– w kasach WKD. 

kolejkami tylko do stacji Pod-
kowa Leśna Zachodnia i tam 
przesiadać się do składu jadące-
go trasą Grodzisk – Warszawa. 
Jak Warszawska Kolej Dojaz-
dowa defi niuje godziny szczy-
tu? – Poranny szczyt mamy od 
godz. 6.00 do 9.30, a popołu-
dniowy jest znacznie dłuższy 
i obowiązuje od 14.30 do 19.30 
– wyjaśnia Krzysztof Kulesza, 
rzecznik WKD. Na odcinku 
Komorów – Warszawa składy 
będą kursować wahadłowo po 
dwóch torach.
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13 października startuje pierwszy etap remontu 
torowiska Warszawskiej Kolei Dojazdowej

Warszawska Kolej Dojazdo-
wa postanowiła jednak nieco 
pomóc pasażerom. – W godzi-
nach szczytu uruchomiona zo-
stanie komunikacja zastępcza 
na trasie Pruszków – Warsza-
wa Zachodnia – podkreśla Kule-
sza. W autobusach honorowane 
będą bilety WKD, zarówno 
długookresowe jak i jednora-
zowe. Ale uwaga! Jednorazówki 

Wukadki dotrą 
jedynie do Dworca 
Zachodniego. 
Stąd będą również 
rozpoczynać kursy 
do Grodziska 
i Milanówka

 W czasie remontu zmienią się m.in. relacje pociągów

Dzieci i młodzież 
zabrały się do sprzątania

Gmina promuje się spotem
RASZYN
„Gmina przyjazna 
mieszkańcom” – taką 
nazwę nosi spot 
promujący Raszyn, który 
pojawił się w internecie. 
 
Filmik trwa 45 sekund. Umiesz-
czony jest na kanale YouTube, 
widnieje też na witrynie interne-
towej raszyńskiego magistratu. 
– Chodziło o to, aby ciekawie i w 
dobrym świetle pokazać Raszyn 
i okolice – mówi Andrzej Zaręba, 
wójt gminy.  Wójt podkreśla, że na 
realizację spotu samorząd nie wy-
dał ani złotówki. – Pieniądze po-
chodziły ze środków unijnych. To 
niejako było wymuszone działa-
nie promocyjne, które miało na 
celu pokazanie tego, co gminie 
udało się zrealizować na prze-
strzeni ostatnich lat. Oczywiście 
z dotacji UE – wyjaśnia. 

Co ciekawe, niebawem wy-
emitowany zostanie druga, 
dłuższa wersja spotu. – Ale 
działania promocyjne o których 
wspominałem nie ograniczyły 
się wyłącznie do spotu. To by-
ły również audycje radiowe czy 
banery informacyjne jakie po-
jawiły się w gminie. W ramach 
środków unijnych zorganizo-
wano majowy festyn promują-
cy zdrowy tryb życia – wylicza 
wójt Raszyna. Sam spot gmina 
zamierza wykorzystać jako re-
klamę skierowaną do potencjal-
nych mieszkańców.  (MAP)

przyjechał nowy wóz strażacki. 
Wykonawca miał czas na jego 
dostarczenie do połowy paź-
dziernika, ale udało się przy-
spieszyć ten termin – mówi 
Marek Kubicki, burmistrz 
Piastowa. – Pojazd zastąpi 
wysłużonego Jelcza, którego 
zwróciliśmy już do komendy 
stołecznej. Najprawdopodob-
niej trafi  on do muzeum albo 
„na żyletki” – dodaje.

Strażaków czekają jeszcze 
formalności związane z nowym 
wozem. OSP musi rozliczyć się 
z wykonawcą, zarejestrować 
oraz ubezpieczyć pojazd.  (AS)

Średni samochód 
ratowniczo-gaśniczy 
zastąpił wysłużonego 
Jelcza

GRODZISK MAZOWIECKI
Grodziscy policjanci zatrzymali 
20-letniego Patryka F., którego na 
gorącym uczynku złapał właści-
ciel roweru. Tym razem policjanci 
nie musieli uganiać się za podejrza-
nym. 20-latek „połakomił” się na 
zaparkowany pod sklepem rower, 
ale został zauważony i zatrzymany 

przez właściciela, który zawiado-
mił funkcjonariuszy i przekazał im 
amatora cudzej własności. Mun-
durowi przeanalizowali ostatnio 
wpływające zgłoszenia i szybko 
ustalili, że w kolejnych przypad-
kach sprawcą przestępstw mógł 
być ten sam Patryk F. Mężczyzna 

Złodziej rowerów znalazł się 
w rękach policjantów

przyznał się do czterech innych 
kradzieży rowerów, których doko-
nał na terenie Grodziska. W sumie 
usłyszał pięć zarzutów. 20-latek 
skorzystał z prawa do dobrowolne-
go poddania się karze. Za kradzież 
kodeks karny przewiduje do pięciu 
lat pozbawienia wolności. (TK)
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Zamów:  22 758 77 88  reklama@wprmedia.pl  Pruszków, ul. Niecała 10/2

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

Dam pracę

Duża fi rma zatrudni od zaraz osoby 
do sprzątania biurowca i terenu 
zewnętrznego w rejonie lotniska 
na Okęciu. Praca w systemie 
zmianowym 06.00-14.00, 14.00-22.00 
(do wyboru). Wynagrodzenie: 
od 7zł netto/godz. Kontakt tel. 510 012 549 
lub 510 014 898. 

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

Kelnera do Hotelu, k.senderowicz@
palacykotrebusy.pl, 503 164 828 

Pilnie zatrudnię osobę do sprzątania 
w magazynie w Ołtarzewie. Praca wg 
grafi ku w godz. 06.00-14.00 i 14.00-22.00. 
Wynagrodzenie miesięczne: od 1500 do 
1700 zł netto. Kontakt: 510 015 506 

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

Recepcjonistkę do Hotelu, 
k.senderowicz@palacykotrebusy.pl, 
503 164 828 

 ► Salon Play w Pruszkowie zatrudni 
konsultanta. CV proszę wysłać na adres: 
estel3@go2.pl 

Samodzielnego BLACHARZA DEKARZA 
z doświadczeniem zatrudnię od zaraz. 
Miejsce pracy Pruszków. Możliwość 
zakwaterowania. 509 721 175 

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę tel. 502 036 239 

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

 ► Zatrudnię krawcową-szwaczkę 
Grodzisk Maz.,stała praca 503 041 060, 
601191 942 do 26 

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

Zatrudnimy fryzjerkę męsko-damską. 
Milanówek. Pilnie! 502 250 329 do 26 

Szukam pracy

 ► Doświadczony handlowiec-menager oczekuje 
ciekawej propozycji w branży zdrowotnej. 
Tel. 883 44 80 49.

 ► 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 

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

 ► Mieszkanie 34 m2, 2 pokoje, kuchnia
w aneksie, duży balkon, Ursus Skorosze. 
Tel. 602 845 718.

 ► Mieszkanie 38 m2 w centrum Pruszkowa, 
widna kuchnia, 3 piętro. Tel. 505 722 703.

 ► Mieszkanie 74 m2, 3 pokoje, umeblowane, 
miejsce postojowe, Ursus Skorosze. 
Tel. 602 845 718.

 ► Mieszkanie Pruszków Zgoda 7 II piętro 60m2, 
Tel. 605 338 255 

 ► Mieszkanie w centrum Grodziska 
Mazowieckiego, 62 m2. Tel. 608 661 617.

 ► Mieszkanie w kamienicy w samym 
centrum Pruszkowa, po generalnym 
remoncie (w 2008 r.). Duży pokój 22m2, 
sypialnia 9m2, oddzielna kuchnia 8m2, 
łazienka z wc oraz prysznicem 4m2 
oraz przedpokój 4m2. Do mieszkania 
przydzielona jest piwnica. 503 647 032  

 ► 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 dom w Grodzisku Maz., 
os. Szczęsne, pow. 164 m2, wszystkie media. 
Cena 299 tys. zł. Tel. 784 162 219.

 ► Sprzedam dom w Pruszkowie. Ewentualnie 
zamienię na mieszkanie. Żbików. 
Tel. 606 928 441.

 ► Sprzedam działkę budowlaną 517m2 
ul. Murarska, Pruszków tel. 509 981 299 

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

 ► Sprzedam działki w Nadarzynie pow. od 
1312 - 5958 m2, wszystkie media, 605 957 551 

 ► Sprzedam mieszkanie 2 pokoje, 37 m2 z loggią 
blisko centrum Brwinowa. Tel. 518 678 224.

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

 ► Sprzedam mieszkanie w Piastowie 
o pow. 47m2. Tel. 603 957 871.

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

 ► Teren przemysłowo-usługowy 2,2 ha 
w gminie Teresin. Tel. 501 512 593.

 ► 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

Lokale usługowo-handlowe, Komorów, 
501 012 555 

Nieruchomość do wynajęcia, magazyn 
wysoki 200m2 Reguły, pawilony handlowe 
50m2 i 100m2 w Piastowie, 22 723 52 77 

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

 ► Mieszkanie w Piastowie, 60m2, 3 pokoje, 
1 piętro tel. 604 262 308 

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

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

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 

Sprzedam

 ► Maszynę do szycia (Singer), nożną, dobrze 
szyjącą, bardzo tanio. Posiadającą ładne nóżki, 
dla amatora nadająca się na stolik. 
Tel. 22-728 69 04 (wieczorem).

 ► 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

Brukarstwo solidnie, 696 437 501 

 ► Cyklinowanie, 602 262 144 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

 ► Dachy papą, 725 229 079 

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

 ► 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 

 ► Malowanie od 7 zł/m2. Szybko i solidnie, 
788 882 780 

Malowanie, tapeta, gładź 502 061 942 

 ► Mycie okien, sprzątanie, 511 259 852 

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 

Auto Centrum Feu Vert Janki 
zatrudni 

Mechanika Samochodowego
Miejsce pracy: 

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

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O VI PRZETARGU 
USTNYM NIEOGRANICZONYM

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych  
położonych w miejscowości Szczęsne Gmina Grodzisk Mazowiecki

Lp. Oznaczenie  
nieruchomości

Pow.  
w m2

Cena  
wywoławcza 

w zł.
Wadium 

w zł.
Postąpienie  
min. w zł.

Zabudowa jednorodzinna wolnostojąca
1. 112/8 1003 90.000 9.000 900

2. 112/9 1000 90.000 9.000 900

3. 112/10 1000 90.000 9.000 900

4. 112/15 1001 90.000 9.000 900

5. 112/20 1001 90.000 9.000 900

6. 112/21 1000 90.000 9.000 900

7. 112/22 1013 91.000 9.000 910

8. 112/23 1199 89.000 9.000 890

Zabudowa jednorodzinna w układzie bliźniaczym
9. 112/12 690 62.000 7.000 620

10. 112/16 750 67.000 7.000 670

11. 112/17 750 67.000 7.000 670

12. 112/24 752 68.000 7.000 680

13. 112/25 753 68.000 7.000 680

Przetarg odbędzie się w dniu 28.10.2014 r. o godz. 11.00  
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz. przy  

ul. Kościuszki 32 A w Sali Konferencyjnej (I piętro).

Przedmiotem przetargu są nieruchomości opisane wyżej, niezabudo-
wane, uregulowane w KW WA1G/00056216/2. Zgodnie z decyzjami 
o warunkach zabudowy przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną 
wolnostojącą i bliźniaczą.
Wadium należy wpłacić w pieniądzu do kasy lub na konto Urzędu 
Miejskiego w Grodzisku Maz. nr  88 1240 6348 1111 0010 4058 8554 
Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 53/57 Warszawa do dnia 23.10.2014 
r. Cena nieruchomości gruntowych osiągnięta w przetargu zostanie 
powiększona o podatek VAT – 23% i płatna jest jednorazowo przed 
zawarciem umowy sprzedaży. Ogłoszenie o przetargu podaje się 
do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Grodzisku Maz. ul. T. Kościuszki 32a oraz opublikowa-
nie na stronie internetowej www.grodzisk.pl oraz www.bip.grodzisk.
pl. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospo-
darki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz.,  
ul. Kościuszki 32a, pok. 212, nr tel. (22) 463-46-28/31.

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

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

Pruszków, dnia 23.09.2014r

Zapraszam serdecznie wszystkich mieszkańców Pruszkowa na otwarte 
spotkania w ramach których będzie można zapoznać się z opracowanym 
Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Pruszkowa.

O powstającym Planie informowałem Państwa na bieżąco. W marcu 
bieżącego roku odbyła się seria spotkań dla mieszkańców, w trakcie 
których mogli się Państwo zapoznać z celami, zakresem oraz ideą Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Pruszkowa. 
 
Spotkania odbędą się:
• 2 października 2014 r. o godz. 18,00 w Szkole Podstawowej nr 1 

im. Józefa Piłsudskiego przy ul. Topolowej 10 w Pruszkowie,
• 7 października 2014 r. o godz. 18,00 w Gimnazjum nr 3 przy  

al. Wojska Polskiego 34 w Pruszkowie
Ponadto, na spotkaniach oprócz prezentacji Planu Gospodarki Niskoemi- 
syjnej, zostaną przedstawione opracowane projekty miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, a mianowicie;
1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszar „Tworki nad Utratą”,
2.  Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszar „Plantowa”.
 
Gorąco zachęcam wszystkich mieszkańców do aktywnego uczestnictwa 
w organizowanych spotkaniach, w których udział biorą m.in. specjaliści 
z zakresu; Odnawialnych Źródeł Energii i efektywności energetycznej 
oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.

 PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA
 mgr Jan Starzyński

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 

 ► Żaluzje, rolety, moskitiery, verticale, 
pranie verticali, 9-20, 501 175 813

Zdrowie

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

 ► Skaningowa diagnostyka termoregulacyjna 
– STRD, typowanie metaboliczne, typ 
psychoenergetyczny, energoterapia. 
Tel. 883 44 80 49. 

 ► Terapia ciała rezonansem Schumanna 
Platte 3D – masaż bezdotykowy. Nadarzyn. 
Tel. 883 44 80 49.

Różne

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