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Galeria handlowa wciąż realna
ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Czy mieszkańcy Pruszkowa 
doczekają się galerii 
handlowej? Większość 
z nich przestała już w to 
wierzyć, a część twierdzi, 
że miasto takich obiektów 
nie potrzebuje. 
 

Pierwotnie zakładano, że 
w Pruszkowie powstaną 
cztery galerie handlowe. 

Gdzie? Jedna na terenie po fa-
bryce KEMI przy ul. Waryńskie-
go, dwie na obszarze małego (róg 
al. Wojska Polskiego i ul. Kościusz-
ki) i dużego (ul. Prusa) Manhat-
tanu, a kolejna na pofabrycznym 
terenie „Mechaników” przy ul. 
Sienkiewicza. Jednak jak to z pla-
nami bywa, większość z nich nie 
została zrealizowana. I wciąż nie 
wiadomo czy jeszcze będzie. WIĘCEJ  2 

KLASYCZNEJ BIŻUTERII
ODKRYJ PIĘKNO

Zapraszamy do Salonu Style.
Pruszków, ul. Kraszewskiego 41

Spraw radość swoim bliskim. Podaruj im wyjątkowy prezent.
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EJako pierwsza z wyścigu „wy-
padła” galeria na terenie KEMI. 
Działkę uporządkowano, obsa-
dzono drzewami i... pozostawiono. 
Nieco inaczej sprawa przedstawia 
się w przypadku Renomy i Man-
hattanu. Te dwie inwestycje mia-
ły być realizowane przez tego 
samego dewelopera – fi rmę Re-
kord A.W. Jednak do tej pory nic 
w tej sprawie się nie wydarzyło. 
Na terenie, gdzie Rekord miał wy-
budować galerię o nazwie Reno-
ma zamiast estetycznego budynku 
znajduje się blaszane ogrodzenie 
i szpecąca miasto dziura w ziemi. 

Tylko jedna z powyższych inwe-
stycji się obroniła. Chodzi o gale-
rię Nowa Stacja Pruszków, która 
ma powstać na terenie dawnych 
„Mechaników”. Obiekt zamierza 
wybudować fi rma ECC, mająca na 
swoim koncie m.in. takie projek-
ty jak warszawska Promenada.  

Sprawdzamy, jak przebiegają przygotowania do planowanej budowy galerii Nowa Stacja PruszkówSprawdzamy, jak przebiegają przygotowania do planowanej budowy galerii Nowa Stacja Pruszków

 Tak ma wyglądać galeria handlowa Nowa Stacja Pruszków
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Siedziba NOK-u 
do remontu
NADARZYN
Nadarzyński 
magistrat ogłosił 
przetarg na 
modernizację 
zabytkowego budynku 
ośrodka kultury. 
Czas na składanie
ofert mija 30 grudnia.

Potem, w ciągu niespełna 
czterech miesięcy, wykonaw-
ca będzie musiał uporać się 
z zadaniami. Nad ich realiza-
cją czuwać będzie konserwa-
tor zabytków.

Jakie zmiany czekają bu-
dynek? Trzeba osuszyć i od-
grzybić fundamenty, po czym 
wykonać solidną izolację. Re-
mont przejdą też schody wej-
ściowe i elewacja, przełożone 
będą ceramiczne dachówki. 
Wykonawca wejdzie również 
do środka, gdzie odmalu-
je pomieszczenia i wymieni 
oświetlenie. Dostarczy także 
i zamontuje wyposażenie sa-
li widowiskowej.

Jeśli wykonawca wyrobi się 
w czasie, to do 15 kwietnia po-
winien zakończyć moderniza-
cję budynku.

Inwestycja będzie dofi nan-
sowana ze środków unijnych. 
– Dotacja wynosi ponad 497 
tys. zł przy koszcie projektu 
sięgającym nieco ponad 585 
tys. zł – mówi Katarzyna Do-
mbska, inspektor ds. funduszy 
zewnętrznych nadarzyńskie-
go urzędu.  (TK) 

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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REGION
W naszym regionie 
szlachetne paczki 
trafi ły do 129 rodzin. 
A w całej Polsce było 
ich ponad 19,5 tys. 

Co się w nich znajdowało? Nie-
mal wszystko, w zależności od 
potrzeb: artykuły spożywcze, 
ubrania, zabawki dla dzieci, 
pralki, lodówki, kuchenki ga-
zowe i telewizory.

Już po tegorocznym finale 
Szlachetnej Paczki. 13 i 14 gru-
dnia starannie przygotowa-
ne paczki trafi ły do najbardziej 
potrzebujących rodzin, do któ-
rych jesienią dotarli wolonta-
riusze i które pozytywnie prze-
szły weryfi kację.

Oczywiście żadne artyku-
ły nie znalazły się w paczkach 
przypadkowo. Zostały bowiem 
zakupione zgodnie z opisami 
wolontariuszy, określających 

najpilniejsze potrzeby na 
podstawie domowych wizyt. 
– W przypadku Pruszkowa po-
szczególne rodziny otrzymały od 
dwóch do 37 paczek. Skąd taka 

rozbieżność? To proste: wszyst-
ko zależy od potrzeb. Niektórzy 
deklarowali jedynie drobne bra-
ki, takie jak środki czystości. 
Ktoś chciał choćby nawet uży-
wany, ale większy telewizor, 
bo ma problemy ze wzrokiem. 
W innych znowu przypadkach 
potrzeby są ogromne, co widać 
gołym okiem. W jednym z opi-
sów wolontariusza można było 
np. przeczytać: „kuchenka ga-
zowa w okropnym stanie, gro-
zi wybuchem” – opowiada lider 
pruszkowskiego rejonu Grze-
gorz Zegadło.

W sumie pruszkowskie paczki 
trafi ły do 32 rodzin. A jak przed-
stawia się to w innych rejonach 
na naszym podwórku? W gmi-
nie Brwinów paczki otrzymały 

43 rodziny, w Grodzisku Ma-
zowieckim 28, a w Michałowi-
cach/Nadarzynie – 26.

Natomiast w całym kraju pacz-
ki „powędrowały” do przeszło 
19,6 tysiąca rodzin, na które zło-
żyło się ponad 76,7 tysiąca osób.

Inne liczby? Projekt połączył 
805 tys. osób: darczyńców, wolon-
tariuszy i ludzi w potrzebie. Gdy-
by dodać tych wszystkich, którzy 
pomagali (pracowali w magazy-
nach, rozwozili itp.) zorganizo-
wać tę edycję Szlachetnej Paczki 
uzbierałoby się około miliona.

Średnia wartość paczki dla 
jednej rodziny deklarowana 
przez darczyńców to 2106 zło-
tych, a łączna wartość przeka-
zanej pomocy przekroczyła
41 mln zł.  (TK)

Finał Szlachetnej Paczki. Dary trafi ły do potrzebujących

 Projekt połączył 805 tys. osób: darczyńców, 
wolontariuszy i ludzi w potrzebie

PRUSZKÓW
Modernizacja kolektora w ciągu ulicy 
Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej dobie-
ga końca. Na szczęście technologia 
jaką stosuje MPWiK nie wymaga nisz-
czenia drogi na całym fragmencie. 
Potrzebny był tylko niewielki wykop, 
który wykonano na ok. 50-metro-
wym odcinku pomiędzy ul. Owocową 

i Sobieskiego. Wykop jednak mocno 
dał się we znaki pruszkowskim kie-
rowcom. W porannych godzinach 
szczytu ul. Miry Zimińskiej-Sygietyń-
skiej wraz z przyległymi uliczkami 
jednokierunkowymi jest chętnie wy-
korzystywanym skrótem do al. Woj-
ska Polskiego. Tymczasem prace 

Uciążliwy dla kierowców 
wykop niebawem zniknie

wodociągowców powodują, że ruch 
odbywa się tam w ślimaczym tempie. 
Ale wkrótce utrudnienia znikną. 
– 22 grudnia w tym miejscu mogą po-
jawić się jeszcze robotnicy, ale dzień 
później ruch powinien odbywać się 
już normalnie – mówi Roman Bugaj, 
rzecznik warszawskiego MPWiK-u. (AS)
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Pierwsze informacje o planach bu-
dowy galerii Nowa Stacja Prusz-
ków pojawiły się we wrześniu 
tego roku. Firma ECC Real Es-
tate w przekazanym do mediów 
komunikacie poinformowała, że 
na terenie przy ul. Sienkiewicza 
w Pruszkowie powstanie obiekt 
o powierzchni 25 tys. mkw., któ-
ry pomieści blisko 120 lokali han-
dlowych i usługowych. Na parterze 
i pierwszym piętrze ulokowa-
ne zostaną sklepy z artykułami 
dziecięcymi, obuwiem, odzieżą, 
galanterią skórzaną oraz sprzęta-
mi multimedialnymi. Dodatkowo 
na parterze znajdzie się supermar-
ket spożywczy. 

Od września firma prowadzi 
też rozmowy związane z komer-
cjalizacją pruszkowskiego obiektu. 
– Do współpracy zachęcamy lokal-
nych przedsiębiorców. W centrum 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

z niej pierwsi klienci. Warto też 
zauważyć, że ECC chce się włą-
czyć w życie Pruszkowa. – Chcemy 
być ważnym partnerem dla miasta, 
a także angażować się w sprawy 
istotne dla samych mieszkań-
ców. Dlatego mamy nadzieję, że 
wspólnie z urzędem miasta bę-
dziemy mogli realizować działa-
nia odpowiadające na potrzeby 

Mieszkańcy zastanawiają się 
jednak kiedy i czy w ogóle roz-
pocznie się budowa galerii. ECC 
informuje, że prace mają ruszyć 
niebawem. Jak twierdzi inwe-
stor jest szansa na to, by firma 
pozwolenie na budowę uzyskała 
na początku 2015 r. Sama inwe-
stycja ma być gotowa pod koniec 
2016 roku. Wtedy też skorzystają 

mieszkańców Pruszkowa – pod-
kreślają przedstawiciele ECC.

Okazuje się jednak, że firma 
nadal nie jest właścicielem tere-
nu, na którym ma powstać gale-
ria. – Rozmowy wciąż nie zostały 
sfi nalizowane, a umowa podpisa-
na – wyjaśnia przedstawiciel fi r-
my Jankowski Pulchny Sp. z.o.o. 
(obecnego właściciela terenu). 
– Obu stronom zależy na jak 
najszybszym rozpoczęciu tej in-
westycji. Liczymy na to, że wkrótce 
uda nam się wspólnie dojść do po-
rozumienia. Zwłaszcza, że galeria 
handlowa to obiekt, na który cze-
kają również mieszkańcy – dodaje.

Wiele wskazuje więc na to, że 
Nowa Stacja Pruszków ma du-
żą szansę na materializację, ale 
wciąż brakuje konkretów. O pozo-
stałych wymienionych w tekście 
planowanych galeriach handlo-
wych napiszemy na początku 
przyszłego roku.

 Na tym terenie ma powstać galeria Nowa Stacja Pruszków
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Sznajdą się również sklepy najwięk-

szych marek sieciowych. Prowa-
dzimy zaawansowane rozmowy 
z kluczowymi najemcami – mó-
wi Maciej Krzewiński, prezes 
zarządu ECC Property Manage-
ment. Co ciekawe, od października 
proces komercjalizacji planowa-
nej galerii wspiera fi rma Aspen.

Firma ECC jest jednak bar-
dzo tajemnicza i nie chce zdra-
dzić, jakie dokładnie sklepy czy 
punkty usługowe będzie można 
znaleźć w Nowej Stacji Pruszków. 
– Inwestycja została bardzo do-
brze przyjęta przez najemców. 
Jesteśmy dalece zaawansowa-
ni w rozmowach z partnerami, 
dotyczącymi zarówno punktów 
handlowych jak i rozrywkowych. 
O podpisanych umowach bę-
dziemy informować w stosow-
nym czasie – wyjaśnia Krzysztof 
Kulasza z 24/7 Comunication, 
agencji obsługującej ECC. 

Galeria handlowa wciąż realna

. 

Sprawdzamy, jak przebiegają przygotowania do planowanej budowy galerii Nowa Stacja Pruszków
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PRUSZKÓW
Stowarzyszenie Forum Pruszków 
ma kolejną propozycję dla kinoma-
nów. Wspólnie z Kawiarnią Pawilon 
organizowany jest cykl wieczorów 
filmowych. Drugi już pokaz w ra-
mach „Kina w Pawilonie” odbędzie 
się 19 grudnia. Zobaczymy film 
„Między słowami” w reżyserii Sofii 

Coppoli. Zapomniany przez widow-
nię gwiazdor Bob Harris (znakomi-
ty Bill Murray) przyjeżdża do Tokio 
by nakręcić reklamę. Pewnego dnia 
w hotelu Bob poznaje Charlotte. 
Między tą dwójką rodzi się niezwy-
kła przyjaźń. Oboje coraz bardziej 
się do siebie zbliżają, choć wiedzą, 

Film Sofii Coppoli w ramach 
cyklu „Kino w Pawilonie”

że ich uczucie nie ma szans na prze-
trwanie. Film zdobył wiele nagród, 
m.in. Oskara. Start seansu: godz. 
20, wstęp wolny. Miejsce: Kawiar-
nia Pawilon, al. Wojska Polskiego 
52, Pruszków. Patronem medialnym 
cyklu „Kino w Pawilonie” są Gazeta 
WPR oraz portal wpr24.pl. (AS)
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NADARZYN
Jeden z najbogatszych 
biznesmenów 
w Polsce kupił dwie 
hale nadarzyńskiego 
Maximusa. Planuje 
przekształcić  
je w Warsaw  
Expo – centrum 
wystawienniczo-targowe.

Mowa o Antonim Ptaku, noto-
wanym na 10. miejscu najbo-
gatszych Polaków w rankingu 
tygodnika „Wprost”. Ptak jest 
właścicielem gigantycznego 
centrum handlowego w Rzgowie 
pod Łodzią. Rocznie przewija się 
przez nie 6 mln klientów. To tam 
w 1993 roku rozpoczęła się budo-
wa targowego imperium i fortuny  
tego biznesmena.  

Teraz skusił się na zakup 
dwóch hal Maximusa w Nada-
rzynie. Obiekty zostały wysta-
wione na sprzedaż na początku 
2013 roku po upadku spółki 
Sybil Development, która ni-
mi zarządzała. Cenę wywoław-
czą za hale E i F oraz nabycie 
przedsiębiorstwa ustalono na 
101 mln zł. Jaka była ostatecz-
na kwota transakcji? To owia-
ne jest tajemnicą. 

Jakie plany ma nowy wła-
ściciel? Oficjalnie nie zdradza 
swoich zamiarów, ale jak dono-
si portal wyborcza.biz, zmienić 
może się charakter nadarzyń-
skich hal. Oprócz funkcji han-
dlowej ma powstać tam centrum 
wystawiennicze, które będzie 
konkurencją dla takich war-
szawskich obiektów jak Torwar 

czy Expo XXI. Na 40 tys. mkw. 
łącznej powierzchni obu hal ma-
ją odbywać się imprezy i targi. 
Zarejestrowano już przyszłą na-
zwę – Warsaw Expo. 

Pozostałe cztery hale Maximu-
sa  zostaną wystawione na sprze-
daż wkrótce. Jak donosi wyborcza.
biz, dokumentacja licytacyjna  
jest już przygotowywana.  (EL) 

Hale Maximusa sprzedane

Reklama
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REGION
Luiza Złotkowska, utytułowana łyż-
wiarka szybka i mieszkanka gminy 
Grodzisk Mazowiecki, walczy o tytuł 
Najlepszego Sportowca 2014 r. w ple-
biscycie „Przeglądu Sportowego” 
i TVP. Złotkowska jest nominowana 
razem z koleżankami z drużyny: Ka-
tarzyną Bachledą-Curuś, Katarzyną 

Woźniak i Natalią Czerwonką. Przy-
pomnijmy: zawodniczki wywalczyły 
w tym składzie srebro tegorocznych 
Igrzysk Olimpijskich w Soczi. Luiza 
karierę rozpoczynała w Milanówku. 
Na koncie ma dwa medale olim-
pijskie: oprócz srebra z Soczi, tak-
że brązowy krążek z Vancouver. Jest 

W plebiscycie zagłosuj 
na Luizę Złotkowską

wicemistrzynią oraz brązową me-
dalistką mistrzostw świata. Od te-
go sezonu reprezentuje barwy UKS 
„Sparta” Grodzisk Mazowiecki. Na na-
szą panczenistkę i jej drużynowe ko-
leżanki można głosować na stronie: 
plebiscyt.przegladsportowy.pl. 
Głos można oddać do 8 stycznia. (EL)

Piątek, 19 Grudnia 2014
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Ranking najbogatszych 
gmin. Nadarzyn wysoko
REGION
W naszym regionie 
najwyżej w rankingu 
dochodów własnych 
gmin znajduje się 
Nadarzyn. Spośród 
wszystkich samorządów 
w Polsce zajął wysokie 
19. miejsce. A jak radzą 
sobie pozostałe?

Z danych opublikowanych 
przez Główny Urząd Staty-
styczny wynika, że w powiatach 
pruszkowskim i grodziskim 
Nadarzyn jest zdecydowa-
nym liderem. Dochody wła-
sne na jednego mieszkańca 
wynoszą tu średnio 4868,79 
zł. Na drugim miejscu w re-
gionie uplasowała się Podko-
wa Leśna z kwotą 4201,48 zł. 
Kolejne miejsca zajmują: Mi-
chałowice (3736,53 zł), Raszyn 
(2820,57), Brwinów (2518,69 
zł), Milanówek (2494,27 zł), 
Żabia Wola (2411,93 zł.), Jak-
torów (2389,75 zł), Grodzisk 
Mazowiecki (2344,02 zł), 
Baranów (2007,15 zł), Prusz-
ków (1989,09 zł) i Piastów 
(1788,46 zł).

Źródłami dochodów wła-
snych gminy są m.in. wpływy 
z podatków i opłat, docho-
dy uzyskiwane przez gminne 

jednostki budżetowe, docho-
dy z majątku gminy, a także do-
chody uzyskiwane w związku 
z realizacją zadań z zakresu ad-
ministracji rządowej.

A ile gminy naszego regionu 
wydają na jednego mieszkań-
ca? Tu zdecydowanym liderem 
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Uwaga, saperzy poszukują niewybuchów 
PODKOWA LEŚNA
Na terenie Podkowy 
Leśnej prowadzone 
są prace saperskie. 
Mieszkańcy powinni 
zachować ostrożność. 

Do obecności saperów w re-
jonie Lasu Młochowskiego 
zdążyliśmy się przyzwyczaić. 
Poszukiwanie niewybuchów 
i niebezpiecznych materiałów 

trwa od listopada. Teraz prace 
przeniosły się w bezpośrednie 
sąsiedztwo zabudowy mieszkal-
nej. Obejmują rejon ulic Krasiń-
skiego, Młochowskiej i Leśnej 
oraz w rezerwat im. Bolesła-
wa Hryniewieckiego.

Czy poszukiwane niewybu-
chy stanowią zagrożenie dla 
mieszkańców? – Nie ma bez-
piecznych niewybuchów, bo 
mówimy o materiałach, które 

od pół wieku pozostawały w zie-
mi. Ale ich usuwanie wykony-
wane jest przez profesjonalnych 
saperów z wymaganymi upraw-
nieniami – mówi Piotr Wojtas, 
specjalista służby leśnej ds. ło-
wiectwa, ochrony ppoż. i ochro-
ny przyrody Nadleśnictwa 
Chojnów. – W tym rejonie nie 
będzie detonacji, odnalezione 
materiały zostaną zabrane przez 
wojsko – zapewnia. 

Jak zachować bezpieczeń-
stwo? Przede wszystkim miesz-
kańcy nie powinni wchodzić tam, 
gdzie trwają prace. Nie tylko dla 
własnego dobra, ale także po to, 
aby nie niszczyć działań saperów. 
Chodzi o specjalne sznurki, któ-
rymi zaznaczone są przeszukiwa-
ne tereny. Wojtas: – Należy też 
pamiętać o konieczności wypro-
wadzania psów na smyczy i nie 
puszczaniu ich wolno.  (EL)

TOMASZ 
KUŹMICZ

REGION
W naszym regionie 
ogólnodostępne 
imprezy sylwestrowe 
zaplanowano w niewielu 
miejscach. Na szczęście 
pod bokiem mamy 
również Warszawę.

Jeśli planujemy spędzić noc 
sylwestrową na imprezie 
masowej, albo przynaj-

mniej wyskoczyć ze swojej zaba-
wy tylko na pokaz fajerwerków, 
warto wiedzieć, gdzie w ogóle 
można to zrobić. Tym bardziej, 
że lista miast, które przygotowa-
ły jakieś ogólnodostępne atrak-
cje, wcale nie jest długa.  

Pruszków
Bez niespodzianek. Mieszkańcy 
otrzymają tradycyjną mieszankę 
atrakcji, w dodatku serwowaną, 
jak co roku, w dobrze wszystkim 
znanej scenerii, czyli na Placu Ja-
na Pawła II. Impreza rozpocznie 
się o 23.00, i potrwa ok. 2,5 go-
dziny. Dlaczego akurat tak? To 
proste. – Co roku jest tak samo. 
Ludzie schodzą się przed półno-
cą. Najwięcej mieszkańców jest 

Zanim jednak trafi my na plac, 
możemy „złowić” odrobinę kul-
tury, wybierając się na retrans-
misję z Metropolitan Opera 
„Eugeniusza Oniegina”. Zo-
baczymy ją na ekranie grodzi-
skiego kina o godz. 19.30. Za tę 
sylwestrową (czterogodzinną) 
podróż w świat opery trzeba bę-
dzie zapłacić 60 zł.

Milanówek
Impreza ma być kameralna. 
– W tym roku proponujemy miesz-
kańcom spokojniejszy klimat, przy 
muzyce elektronicznej, z lampką 
szampana.  Spotkanie rozpocz-
nie się o godz. 23.30 (u zbiegu 
ulic Warszawskiej i Piłsudskie-
go) i potrwa wstępnie do godz. 0.30. 
Punktualnie o północy przywita-
my wspólnie z mieszkańcami No-
wy Rok, po czym pani burmistrz 

właśnie o północy na pokazie 
fajerwerków. Potem tłum znów 
się przerzedza, a plac pustoszeje 
– mówi Witold Konieczny z biu-
ra promocji miasta.

Pruszkowianie będą więc ba-
wić się przy muzyce mechanicznej, 
a do erupcji fajerwerków dołączy 
w tym roku pokaz laserowy.

Grodzisk Mazowiecki
Mieszkańcy Grodziska Mazo-
wieckiego będą mogli zacząć się 
bawić o godzinę wcześniej niż 
pruszkowianie. Tutaj impreza 
wystartuje o godz. 22.00. 

Miejsce? Oczywiście plac przed 
Centrum Kultury. Z głośników po-
płynie muzyka w wykonaniu ze-
społu muzycznego, pojawi się też 
DJ. Ponadto przewidziano drob-
ne niespodzianki, a o północy 
pokaz fajerwerków.

To
M

a
Sz

 k
U

ŹM
Ic

z

Gdzie na sylwestra pod chmurką
Imprezy masowe w naszym regionie organizują Grodzisk, Milanówek i Pruszków

tyle średnio wynoszą 
dochody własne gminy 
Nadarzyn na jednego 
mieszkańca

4868,79 zł

jest Podkowa Leśna – na oso-
bę przeznacza średnio 6313,97 
zł. Drugie miejsce przypa-
da Nadarzynowi z wydatka-
mi rzędu 5859,06 zł. Dalsze 
miejsca: Michałowice (4888,18 
zł), Raszyn (4340,76 zł), Ża-
bia Wola (4263,83 zł), Brwi-
nów (4145,40 zł), Milanówek 
(3681,54 zł), Jaktorów (3636 
zł), Baranów (3344,27 zł), Gro-
dzisk Mazowiecki (3322,62 zł), 
Pruszków (2782,80 zł) i Pia-
stów (2683,56 zł).  (EL)

Wiesława Kwiatkowska złoży ży-
czenia mieszkańcom – zapowia-
da Patrycja Jankowska, rzecznik 
prasowy milanowskiego urzędu.

Warszawa też się bawi
Z większym rozmachem, jak przy-
stało na stolicę, zaplanowano syl-
westra w Warszawie.

Zabawa rozpocznie się o godz. 
21.00 na błoniach Stadionu Na-
rodowego. Wystąpią: Budka Su-
fl era, Hey i Artur Rojek. To jeśli 
chodzi o wykonawców polskich. 
Ale gwiazdami wieczoru mają być 
Jason Derulo i DJ Dash Berlin. 

A o północy 13-minutowy po-
kaz laserów i fajerwerków.

Bez imprezy
Nie mogą liczyć na masową im-
prezę mieszkańcy Brwinowa, 
Michałowic, Nadarzyna, Raszyna 
i Podkowy Leśnej. – U nas trady-
cją jest świętowanie na „domów-
kach” lub zamkniętych imprezach 
w lokalach – mówi Mirosława Ko-
siaty z brwinowskiego biura pro-
mocji miasta. 

Do chwili oddawania numeru 
gazety do druku nie udało nam 
się, pomimo prób, uzyskać w ma-
gistracie piastowskim informacji 
na temat planowanej (lub nie) syl-
westrowej imprezy masowej. 
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Wystartowała kampania prze-
ciw kieszonkowcom w komunika-
cji publicznej. Organizują ją Zarząd 
Transportu Miejskiego i Komen-
da Stołeczna Policji. Celem akcji 
„Nie daj się złowić” jest zwrócenie 
uwagi pasażerów na większą ak-
tywność drobnych złodziejaszków 

w przedświątecznym okresie. A kie-
szonkowcy chętnie „korzystają” 
z tłoku w środkach komunikacji i po-
śpiechu podróżnych. Jest kilka za-
sad, które mogą nas ustrzec przed 
utratą portfela. Należy nosić ze so-
bą tylko niezbędną ilość gotówki 
i nie pokazywać zawartości portfela 

„Nie daj się złowić” – kampania 
przeciw kieszonkowcom

w miejscach, gdzie może to zoba-
czyć osoba niepożądana. Pasażer-
ki powinny pamiętać, aby zamykać 
torebki i trzymać je przed sobą. Ry-
zykowne jest noszenie portfela lub 
telefonu w tylnej kieszeni spodni. 
Od stycznia do listopada 2014 roku 
ZTM odnotował 1154 kradzieże. (EL)

Piątek, 19 Grudnia 2014

Reklama

Chodnik teraz,
ścieżki później
CZUBIN
Mowa o Czubinie, 
gdzie zadanie budowy 
chodnika i ciągów 
pieszo-rowerowych 
brwinowski magistrat 
podzielił na dwa etapy.

Ogłoszony we wrześniu prze-
targ miał wyłonić wykonaw-
cę, który zrealizuje zadanie 
do 15 grudnia. Do tego czasu 
miał powstać chodnik wzdłuż 
drogi powiatowej, jak i cią-
gi pieszo-rowerowe od Do-
mu Pomocy Społecznej do 
skrzyżowania z drogą powia-
tową oraz wzdłuż drogi woje-
wódzkiej nr 720 na odcinku od 
skrzyżowania z drogą powiato-
wą (1509W) do granicy gmi-
ny Brwinów. Jednak konkurs 
wykonawcy nie wyłonił.
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 Wyobraźnia niektórych kierowców (a raczej jej brak) potra-
fi zdumiewać. Środek osiedlowej ulicy, brama wjazdowa czy 
chodnik na całej szerokości to dla nich często „znakomite” 
miejsce do parkowania auta. Na portalu WPR24.pl możesz już 
obejrzeć pierwszą część galerii z „popisami” kierowców. Wi-
dzisz tak postawiony samochód? Przyślij nam zdjęcie na adres 
kontakt@wpr24.pl. Czekamy.  (Red.) 

Rodzina zatruła się tlenkiem węgla
GRODZISK MAZOWIECKI
Pięcioosobowa rodzina 
trafi ła do szpitala
po zatruciu tlenkiem 
węgla. O tym, że coś 
niedobrego dzieje 
się w mieszkaniu, 
poinformowali policję 
pozostali lokatorzy 
budynku. Zaniepokoił 
ich płacz dzieci.

Środek nocy z soboty na nie-
dzielę (13-14 grudnia). Z jedne-
go z mieszkań w wielorodzinnym 
bloku przy ul. Sienkiewicza 
w Grodzisku dochodzi płacz 
dzieci. Za drzwiami jest ich troje 
– dwójka zupełnie mała i 11-la-
tek. A rodzice? Odgłosy są na 
tyle niepokojące, że pozostali 

lokatorzy zawiadamiają poli-
cję. Na miejscu pojawiają się 
też ratownicy oraz straż pożarna.

Po przekroczeniu progu miesz-
kania czuć zapach gazu. Czujni-
ki wskazują duże stężenie tlenku 
węgla. Ktoś leży na podłodze. – 
W środku zastaliśmy pięć osób. 
Wszystkie podtrute, ale przy-
tomne. Dwoje dorosłych i trójka 

dzieci. Cała piątka trafi ła do szpi-
tala. Przyczyna? Najprawdo-
podobniej niesprawny piecyk 
gazowy – mówi Krzysztof Try-
niszewski, rzecznik prasowy gro-
dziskiej straży pożarnej.

Jak by nie było, to reakcje dzie-
ci zwróciły uwagę pozostałych 
lokatorów budynku. Ich czuj-
ność zapobiegła tragedii.

Zarówno policjanci, jak stra-
żacy przestrzegają: nie mając 
czujnika, szanse na zorientowa-
nie się, że mamy do czynienia 
z tlenkiem węgla, są nikłe. Gaz 
jest bezbarwny i nie ma żad-
nego zapachu. Zatruty słab-
nie, ma zawroty i bóle głowy. 
Szybko traci przytomność i jeśli 
nikt nie przyjdzie mu z pomocą 
– może umrzeć.  (TK)

ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Kolejarze nie mają litości
dla podróżnych. Choć 
remonty m.in. na linii 
skierniewickiej trwają 
w najlepsze, to PKP PLK 
oraz PKP SA planują 
już kolejne inwestycje. 
Ważne, ale dla 
pasażerów uciążliwe.
 

O co chodzi? O podpisany 
na początku listopada list 
intencyjny między dwo-

ma spółkami PKP oraz władzami 
Warszawy. Dokument zakłada, że 
jego sygnatariusze do 2022 r. wy-
dadzą na inwestycje kolejowe gru-
bo ponad 25 mld zł. Kwota jak na 
nasze koleje jest wręcz kosmicz-
na. – Warszawa będzie jednym 
z największych beneficjentów 

Podróżnych czeka droga przez mękę?
Kolejarze planują w najbliższych latach kolejne remonty, więc będą i kolejne utrudnienia dla pasażerów 

podmiejskiej, potem na części 
dalekobieżnej – dodaje.

Jak zatem w najbliższych la-
tach będzie wyglądał dojazd do 
stolicy? Kolejarze zapewniają, że 
pociągi podmiejskie przez więk-
szą część remontu będą korzystać 
z dworca Warszawa Śródmieście, 
czyli poruszać się linią średnico-
wą. Jednak wydaje się, że to tyl-
ko ładnie brzmiące deklaracje. 
Przepustowość tej linii już dziś 
jest zbyt mała by sprostać oczeki-
waniom podróżnych, a gdy doło-
żymy do tego jakąkolwiek awarię, 
to wydostanie się ze stolicy koleją 
staje się drogą przez mękę. 

Co jednak istotne, przez kil-
ka miesięcy ruch ma być kiero-
wany przez dworzec Warszawa 
Centralna. – Mimo, że do prac 
na linii średnicowej pozostało 
jeszcze kilka lat – najprawdopo-
dobniej będziemy je prowadzić 
około 2018 roku – to już dziś przy-

gotowujemy się do tego, by pa-
sażerom zapewnić jak najlepszą 
komunikację kolejową nawet 
w czasie prac modernizacyjnych 
– zaznacza Dutkiewicz. I dodaje: 
– W listopadzie podpisaliśmy z sa-
morządem specjalne porozumie-
nie regulujące m.in. koordynację 
i wzajemne ustalanie kolejności 
zadań w ramach tych inwestycji.

Rzecznik PKP PLK zapewnia, 
że wieloletnie utrudnienia zosta-
ną podróżnym wynagrodzone. 
– Najważniejszymi celami za-
planowanych przez PLK prac jest 
umożliwienie przewoźnikom, KM 
i SKM, zwiększenia liczby pocią-
gów dojeżdżających w godzinach 
szczytu do Warszawy. Pasażerowie 
otrzymają do dyspozycji odnowio-
ne przystanki z wiatami, wyposa-
żone w dodatkowe udogodnienia 
dla niepełnosprawnych. Będą rów-
nież elektroniczne wyświetlacze 
– twierdzi Dutkiewicz.  

już od 2015 roku wiązać się bę-
dą z rozbudową stacji Warszawa 
Gdańska oraz z modernizacją 
„dużej” i „małej” obwodnicy na 
zachodzie Warszawy – wyjaśnia 
Michał Dutkiewicz, rzecznik pra-
sowy PKP PLK. – Stacja Warsza-
wa Gdańska w czasie prac na linii 
średnicowej będzie obsługiwała 
ruch dalekobieżny w większym 

rekordowego programu moder-
nizacji sieci kolejowej, realizo-
wanego przez PKP Polskie Linie 
Kolejowe. W ciągu najbliższych 
pięciu lat, na inwestycje w sa-
mej Warszawie przeznaczymy
ok. 2 mld zł – mówi Remigiusz 
Paszkiewicz, prezes PKP Pol-
skich Linii Kolejowych S.A. 

Inwestycje te będą jednak 
niezwykle uciążliwe. Kolejarze 
chcą bowiem wyłączyć z ruchu 
trzy stołeczne dworce: Zachod-
ni, Wschodni i Centralny. A to 
zapowiada dla podróżnych praw-
dziwy armagedon. Już teraz pro-
wadzone remonty kolejowe dają 
się mocno we znaki, co będzie 
więc gdy przyjdą kolejne? 

 – Przygotowujemy moderniza-
cję dwóch linii obwodowych i li-
nii średnicowej. Prace planujemy 
wykonać z wykorzystaniem pie-
niędzy UE na lata 2014 – 2020. 
Pierwsze zadania planowane 

Przy kolejnym ogłoszeniu 
„skurczył” się z kolei czas na 
realizację. Magistrat znalazł 
jednak sposób, by nie odkła-
dać całego zadania na 2015 
r. – Chodnik zdecydowaliśmy 
się zrobić w tym roku i zgodnie 
z harmonogramem jest on wła-
śnie na ukończeniu. Natomiast 
ciągi pieszo-rowerowe będą 
wybudowane w przyszłym ro-
ku – mówi Mirosława Kosiaty 
z biura promocji w brwinow-
skim urzędzie.  (TK)

Chodnik 
będzie zrobiony 
w tym roku

REGION

Kolejarze planują w najbliższych latach kolejne remonty, więc będą i kolejne utrudnienia dla pasażerów 

niż obecnie stopniu. Planujemy 
również reaktywację stacji War-
szawa Główna. Po wykonaniu tych 
zadań zaplanowaliśmy prace na li-
nii średnicowej: najpierw na części 

Kolejarze wyłączą 
z ruchu m.in. 
Dworzec Centralny
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Zdzisław Sipiera
Starosta Pruszkowski

Maksym Gołoś
Przewodniczący Rady  

Powiatu Pruszkowskiego

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku  
w imieniu własnym,  

Zarządu i Rady Powiatu Pruszkowskiego,  
pragniemy przekazać wszystkim Mieszkańcom  

najserdeczniejsze życzenia  
dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności. 
Życzymy, aby te tak ważne w polskiej tradycji Święta  

upłynęły w rodzinnym gronie, w atmosferze radości i spokoju,  
pozwoliły zapomnieć o troskach i problemach dnia codziennego. 

Niech nadchodzący 2015 Rok przyniesie nowe nadzieje  
na realizację planów i spełnienie pragnień. 

Joanna Wróblewska
Przewodnicząca  
Rady Miejskiej

 

Grzegorz Benedykciński
Burmistrz Grodziska  

Mazowieckiego

Najserdeczniejsze życzenia
zdrowych, radosnych i spokojnych

Świąt Bożego Narodzenia
odpoczynku w rodzinnym gronie

oraz szczęśliwego  
Nowego Roku 2015

   życzą

Kończą się prace przy budowie wodociągu i kanalizacji w gminie Raszyn. Zrealizowano już 
większość zaplanowanych prac. Nowa sieć wodociągowa powstała w miejscowości Dawidy 
Bankowe w ulicach: Ułańskiej i Szlacheckiej oraz w miejscowości Łady w ulicy Lawendowej. 
Mieszkańcy ulic Ułańskiej i Szlacheckiej w Dawidach Bankowych korzystać już mogą również 
z nowo powstałej sieci sanitarnej.

Obecnie w miejscowościach: Puchały, Sęko-
cin, Słomin w ulicy Sadowej oraz Łady w ulicy 
Lawendowej budowana jest nowa kanalizacja 
sanitarna. Natomiast inwestycja w sieć wodo-
ciągową realizowana jest w miejscowościach 
Falenty Nowe w ulicy Czereśniowej, Droga 
Hrabska, Grudzi i Jaworowskiej oraz w Raszy-
nie w ulicach Mierzwińskiego, Jaworskiego, 
Jaworowej i Promyka. 

Wszystkie powyższe prace prowadzone są 
w ramach projektu „Uporządkowanie go-
spodarki wodno-ściekowej w Gminie Raszyn 
– faza III”. Finalnie wybudowana zostanie 
kanalizacja sanitarna o długości 5,02 km, 

wraz z 3 przepompowniami ścieków, oraz 
sieć wodociągowa o długości 3,78 km. Efek-
tem realizacji inwestycji będzie podłącze-
nie 632 osób do kanalizacji sanitarnej oraz 
211 mieszkańców do sieci wodociągowej. 
W jej wyniku dostęp do zbiorczego systemu 
kanalizacji sanitarnej zostanie zapewniony 
kolejnym mieszkańcom Gminy Raszyn. 

Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-
-ściekowej w Gminie Raszyn – Faza III” reali-
zowany jest przez Gminę Raszyn jako kolejny, 
trzeci już etap działań mających na celu upo-
rządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
na jej obszarze. Całkowity koszt rozbudowy 

Wielka inwestycja 
wodno-kanalizacyjna w Raszynie

i modernizacji systemu wodociągowo-kana-
lizacyjnego w ramach wszystkich realizowa-
nych etapów to kwota 96,77 mln zł, z czego 
dofi nansowanie ze środków Funduszu Spój-
ności Unii Europejskiej, w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 
to suma 56,88 mln zł. W ramach realizacji 
Etapu III wartość inwestycji i dofi nansowania 
unĳ nego stanowią odpowiednio 10,8 mln zł 
i 5,85 mln zł. 

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ścieko-
wej w Gminie Raszyn – faza III” to również 
kolejny etap procesu zarządzania gospodar-
ką wodną na obszarze gminnym. Stanowi on 

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Projekt współfi nansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

istotny element procesu podnoszenia stan-
dardu życia mieszkańców, a także zwiększa-
nia atrakcyjności inwestycyjnej i gospodarczej 
tego terenu. Realizacja inwestycji zapewni 
szerszy dostęp mieszkańcom do infrastruk-
tury wodociągowo-kanalizacyjnej, działającej 
w sposób ciągły i niezawodny. Wpłynie także 
na poprawę ogólnego stanu środowiska na-
turalnego Gminy Raszyn. 

aRTYkUŁ SPONSOROWaNY
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PRUSZKÓW
W przedświąteczną sobotę w Mu-
zeum Starożytnego Hutnictwa Ma-
zowieckiego zagoszczą olbrzymy, 
które w swym zuchwalstwie ukrad-
ną młot Thorowi. Czy porywczemu 
bogowi uda się odzyskać swój naj-
większy skarb – Mjöllnir? Przeko-
nają się o tym mali pruszkowianie, 

którzy przybędą wysłuchać staro-
żytnej, germańskiej opowieści, po-
łączonej z zabawami plastycznymi. 
Spotkania o godz. 11 i 13 poprowa-
dzą: Kamila Brodowska (Muzeum 
Starożytnego Hutnictwa Mazowiec-
kiego im. Stefana Woydy w Prusz-
kowie) oraz Anna Woźniak (Willa 

Sobota z opowieściami, czyli
bajanie i warsztaty dla dzieci 

Radogoszcz. Galeria Etnografi czna). 
Wstęp bezpłatny. Po warsztatach 
muzeum zaprasza do zwiedzenia wy-
stawy „Przedświt – Mazowieckie 
Centrum Metalurgiczne z przeło-
mu er”. Czas i miejsce: 20 grudnia 
o godz. 11 i 13   w siedzibie MSHM, 
Pl. Jana Pawła II 2, Pruszków. (TK)

Piątek, 19 Grudnia 2014
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Chcieli obniżki pensji wójta 
NADARZYN
Zarobki Janusza 
Grzyba pozostają 
na niezmienionym 
poziomie. Obniżki 
pensji wójta Nadarzyna 
chciała opozycja.

Głosowanie w tej sprawie od-
było się podczas sesji rady 
gminy. Ugrupowanie „Zielona 
Gmina – Nasz Dom” zgłosiło 
poprawkę do projektu uchwały, 
w której zaproponowało obni-
żenie wynagrodzenia zasadni-
czego wójta o 900 zł.

Zdaniem radnych opozy-
cji były dwa powody takiego 
kroku. – Zgodnie z rankin-
giem Pisma Terytorialnego 
„Wspólnota” jesteśmy dru-
gim najdroższym samorządem 
w kategorii gmin wiejskich do 
10 tys. mieszkańców. Okazało 
się, że jesteśmy już pierwszym 
samorządem, ponieważ zwy-
cięzca został zdetronizowa-
ny, gdyż podano błędne dane. 
Jesteśmy więc „złotym meda-
listą” z wynikiem ponad 800 
zł w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca. Wiemy, że wójt 
ma duże zamiłowanie do sta-
wania na podium, tylko czy 
jest to powód do dumy i rado-
ści, że w tym rankingu stoimy 
na pierwszym miejscu? – pytał 
z ironią radny Piotr Miszczuk.

A drugi powód? – W ostat-
nich dwóch wyborach wójt 
stracił poparcie o 27 punk-
tów procentowych. Zgod-
nie z oficjalnymi wynikami 

ostatnich wyborów 45 proc. 
mieszkańców pokazało wój-
towi czerwoną kartkę. Rodzi 
się więc pytanie, czy w takiej 
sytuacji powinniśmy wójta 
wynagradzać maksymalną, 
dopuszczalną prawem kwotą 
– kontynuował Miszczuk. Do-
dał, że „Zielona Gmina – Nasz 
Dom” w przypadku przyjęcia 
obniżki pensji dla wójta, nie-
zwłocznie przygotuje projekt 
uchwały obniżającej również 
diety radnych. – Abyśmy nie 
byli posądzeni, że oszczędności 
chcemy czynić wyłącznie kosz-
tem wójta – argumentował.

ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
13 drzew rosnących 
wzdłuż ul. Komorowskiej 
w Pruszkowie pójdzie 
pod topór. Wniosek o ich 
wycinkę złożył deweloper, 
który buduje tam osiedle 
mieszkaniowe.
 

I nformacja o planowanej przez 
fi rmę Longbridge wycince 
pojawiła się kilka dni temu 

na stronie internetowej pruszkow-
skiego starostwa. Wynika z niej, 
że urząd zawarł porozumienie 
z deweloperem dotyczące udo-
stępnienia ul. Komorowskiej na 
czas wycięcia drzew kolidujących 
z projektowanym zagospodarowa-
niem terenu.

Postanowiliśmy sprawdzić co 
pojawi się w miejscu drzew i dla-
czego muszą zostać wycięte. – 
Drzewa rosnące wzdłuż naszego 
ogrodzenia są w złym stanie zdro-
wotnym. Przeprowadziliśmy od-
powiednie badania i praktycznie 
nie ma możliwości ich odratowa-
nia. Co ważniejsze w pasie gdzie 
obecnie rosną zaprojektowany jest 
chodnik. Gdybyśmy je zostawili 
to drzewa znalazłyby się na jego 
środku. To utrudniłoby przejście 
kobietom z wózkami – wyjaśnia 
Grzegorz Wojciechowski, kierow-
nik budowy. – Chodnik musimy 

otrzymamy zapewne po nowym 
roku – zaznacza Wojciechowski. 
Sama wycinka zajmie nie więcej 
niż dwa dni.

Jak podkreśla Wojciechowski 
wycinka powinna zostać prze-
prowadzona do końca lutego 
2015 r. – Chcemy zrealizować 
zadanie przed rozpoczęciem se-
zonu lęgowego. Jeśli się to nie 
uda to wystąpimy do ornitologa 
o sprawdzenie czy na drzewach 
są stanowiska lęgowe – mówi kie-
rownik budowy.

Wiadomo już, że deweloper 
nie zostawi tego odcinka bez zie-
leni. Na Komorowskiej pomię-
dzy chodnikiem a parkingiem, 
podobnie jak w przypadku ulic 
Prusa czy Ceramicznej, zostaną 
nasadzone drzewa. 

przesunąć, bo już w 2006 r. zobo-
wiązaliśmy się do budowy w tym 
miejscu 38 ogólnodostępnych 
miejsc parkingowych – dodaje.

Kiedy zatem piły pójdą w ruch? 
Najprawdopodobniej na początku 

Drzewa pójdą pod topór
Będzie wycinka przy ulicy Komorowskiej w Pruszkowie

Wycinka 
powinna zostać 
przeprowadzona 
do końca lutego

przyszłego roku. – Wniosek o wy-
danie pozwolenia złożyliśmy do 
Wydziału Ochrony Środowi-
ska 15 grudnia. Sam dokument 

Wójt Grzyb 
będzie otrzymywał 
5,9 tys. zł pensji 
zasadniczej

Starania opozycji na nic 
się zdały, bowiem zgłoszony 
przez przewodniczącą Danu-
tę Wacławiak wniosek formal-
ny – pozostawiający projekt 
uchwały w niezmienionym 
kształcie – został większo-
ścią głosów przyjęty przez radę.

Wójt Nadarzyna będzie za-
rabiał 5,9 tys. zł pensji zasad-
niczej, plus dodatek funkcyj-
ny w kwocie 1,9 tys. zł, dodatek 
specjalny nieco ponad 3 tys. zł 
oraz dodatek za wysługę lat 
w kwocie ponad 1 tys. zł.  (MAP)

AGENCJA W PRUSZKOWIE  
UL. KRASZEWSKIEGO 5

(50 METRÓW OD STACJI WKD PRUSZKÓW)
 

NOWOŚĆ!
Wypłaty z konta na dok. tożsamości

SZYBKO I KOMFORTOWO DOKONASZ:
Wpłat na konto, Realizacji przelewów, Zmian na koncie

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

Gaz, prąd, telefon itp. – 2,50 PLN

ZAŁOŻYSZ: KONTO, LOKATĘ

UZYSKASZ: POŻYCZKĘ, KARTĘ KREDYTOWĄ 
ZŁOŻYSZ WNIOSEK O KREDYT HIPOTECZNY

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

PKO BANK POLSKI
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Unijna kasa 
dla szkoły
NADARZYN
Szkoła podstawowa 
w Kostowcu (gmina 
Nadarzyn) otrzyma 
wsparcie ze środków
unijnych na przeprowa-
dzenie remontu.

Całkowita kwota przeznaczo-
na na modernizację placówki to 
1,2 mln zł. Jej większa część, 
czyli ponad 800 tys. zł, to środki 
pochodzące z puli unijnego do-
fi nansowania dla województwa 
mazowieckiego. Na co dokład-
nie zostaną przeznaczone te 
środki? Szkoła wymaga termo-
modernizacji – przewidziano 
ocieplenie ścian zewnętrznych 
i wewnętrznych oraz wymia-
nę stolarki drzwiowej i okien-
nej. Zmodernizowana zostanie 
kotłownia, piec gazowy będzie 
zastąpiony kotłem na bioma-
sę. Dalsza część prac obejmie 
też gruntowny remont dachu – 
ocieplony zostanie stropodach.

– Realizacja inwestycji po-
zwoli na ograniczenie zużycia 
energii cieplnej. Wykorzysta-
nie odnawialnych źródeł ener-
gii wiąże się nie tylko z poprawą 
stanu środowiska naturalnego, 
ale również ze zmniejszeniem 
kosztów utrzymania budyn-
ku – informuje biuro prasowe 
urzędu wojewódzkiego.

Pierwsze kroki na drodze do 
realizacji projektu już poczy-
niono. Zainstalowano m.in. no-
we grzejniki oraz rury.  (EL)

Będzie wycinka przy ulicy Komorowskiej w Pruszkowie
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Przedsięwzięcie pod tytułem: Uporządkowanie gospodarki 
wodno – ściekowej w Gminie Raszyn – Faza II” obejmowało 
swoim zakresem budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej
długości 8,689 km wraz z trzema sieciowymi przepompowniami 
ścieków.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia podzielony został na 
3 Kontrakty/zadania budowlane tj.: 

Kontrakt 1. Zadanie 1 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dawidy. 
Zadanie obejmowało swym zakresem budowę kanalizacji sanitarnej w układzie 
grawitacyjno -ciśnieniowym o łącznej długości ok. 2,180 w tym: 
- długość kanałów grawitacyjnych Ø 200 – 1,222 km km, 
- długość kanałów tłocznych Ø 110 – 0,578 km
- długość kanałów tłocznych Ø 90 – 0,114 km
- długość przyłączy Ø 160 – 0,266 km (60 szt.)
- przepompownie - 2 szt.

Kontrakt 2. Zadanie 2 – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dawidy 
Bankowe 
Zadanie obejmowało swym zakresem budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejsco-
wości Dawidy Bankowe o łącznej długości ok. 5,318 w tym: 
- długość kanałów grawitacyjnych Ø 200 – 4,797 km 
- długość przyłączy Ø160 – 0,521 km (134 szt.) 

Kontrakt 3. Zadanie 3 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Falenty 
w ul. Falenckiej 
Zadanie obejmowało swym zakresem budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – 
ciśnieniowej o łącznej długości 1,191km w tym: 
- długość kanałów grawitacyjnych Ø 250– 0,381 km,
- długość kanałów tłocznych Ø160 – 0,791 km
- długość przyłączy Ø160 – 0,019km (10 szt.) 
- przepompownie - 1 szt.

 

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przez Gminę Raszyn 
- Beneficjenta Projektu - która stała się właścicielem powstałego 
majątku. Zespołem odpowiedzialnym za zarządzanie przedsięwzię-
ciem jest Jednostka Realizująca Projekt II (JRP II) powołana 
w strukturach organizacyjnych Gminy w Raszynie, składająca się 
z osób posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie 
w realizacji podobnych inwestycji. 

Celem Projektu Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej 
w Gminie Raszyn – faza II było wzmocnienie spójności gospodarczej 
i społecznej na terenie realizacji inwestycji, poprawa stanu 
środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowanie 
gospodarki ściekowej aglomeracji Raszyn do wymagań Polski i Unii 
Europejskiej, a tym samym przyczynienie się do realizacji celów 
polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. do ochrony, zachowania 
i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz 
oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
w Gminie Raszyn – Faza II

Beneficjent: Gmina Raszyn
Wartość projektu: 7.231.974 PLN
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 3.265.789,76 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Funduszu Spójności 

w ramach Programu Infrastruktura I Środowisko.

aRTYkUŁ SPONSOROWaNY
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JAKTORÓW
Nocą do grodziskich policjan-
tów dotarła informacja ze Stra-
ży Ochrony Kolei. Jak się okazało, 
podczas pełnienia służby na tere-
nie gminy Jaktorów, funkcjonariu-
sze natknęli się na chodzącego po 
torach mężczyznę. Usiłowali go za-
trzymać, ale miał on najwyraźniej 

inne plany: wsiadł do samochodu 
i próbował przejechać strażników. 
Na szczęście „szarża” skończyła 
się tylko niewielkimi obrażeniami 
jednego z nich. Poszukiwanie pira-
ta nie trwało zbyt długo. 27-letni 
Piotr S. sam zgłosił się do komisa-
riatu w Jaktorowie. Chwilę później 

Próbował rozjechać
samochodem strażników

policjanci odnaleźli też rozbi-
ty samochód, którym mężczyzna 
uderzył w drzewo. W środku by-
ły skradzione metalowe elemen-
ty infrastruktury kolejowej. Piotr 
S. usłyszał zarzut czynnej napaści 
na funkcjonariuszy. Może trafi ć za 
kratki nawet na 10 lat. (TK)

Piątek, 19 Grudnia 2014

Zadbaj o koty
PRUSZKÓW
Koty na ulicach to 
nie tylko zwierzęta 
udomowione. To też 
wolno żyjący 
indywidualiści, 
którzy m.in. pomagają 
powstrzymywać 
plagę gryzoni.

O opiekę nad takimi kota-
mi apeluje urząd miejski we 
współpracy z Pruszkowskim 
Stowarzyszeniem na Rzecz 
Zwierząt, Pruszkowskim Do-
mem Tymczasowym oraz Do-
mem Tymczasowym Kocia 
Łapka. W komunikacie prusz-
kowskiego magistratu czytamy: 
– Wzywamy do udostępnienia 
schronienia dla kotów wolno 
żyjących między innymi w piw-
nicach budynków mieszkal-
nych poprzez stworzenie 
schronienia w nieużywanych 
pomieszczeniach piwnicznych, 
z możliwością swobodnego 
wejścia i wyjścia. Pomiesz-
czenie w którym przebywają 
koty powinno być niedostępne 
dla osób postronnych, a stały 
dostęp należy zapewnić opie-
kunowi. Wezwanie skierowa-
ne jest przede wszystkim do 
zarządów budynków, admi-
nistratorów nieruchomości, 
wspólnot i spółdzielni. Ale też
do mieszkańców.  (EL) 

Stare składy 
do naprawy
REGION
Koleje Mazowieckie 
chcą wysłać 
17 składów do 
naprawy. Pociągi 
zyskają nowe 
wyposażenie, 
zostaną pomalowane.

Przewoźnik ogłosił już trzeci 
(poprzednie uniewazniono) 
konkurs na ich moderniza-
cję. Jaki zakres obejmą prace? 
Pociągi zostaną odmalowane 
i zabezpieczone powłoką an-
tygraffi  ti. Popękane i poryso-
wane szyby będą wymienione, 
podobnie jak zniszczone pa-
nele wewnętrze, a siedzenia 
wyprane. W pojazdach zosta-
ną też zamontowane ledowe 
tablice informacyjne, kame-
ry czołowe, a w wagonach 
będą przygotowane miejsca 
pod biletomaty. Dodatkowo 
sprawdzone zostaną mecha-
nizmy blokady drzwi.

Jak KM poradzą sobie 
z obsługą pasażerów bez tych 
17 pociągów? Nie powinno 
być większych problemów. 
Jeśli przewoźnikowi uda się 
w końcu wybrać fi rmę, która 
dokona naprawy, to składy do 
modernizacji będą wysyłane 
etapami. Remont wszystkich 
zajmie 11 miesięcy.  (AS) 

Zaprojektują budowę 
tunelu na Gąsinie
PRUSZKÓW
Budowa tunelu z ciągu 
ulic Działkowej i Błońskiej 
nabiera realnego 
kształtu. – W poniedziałek 
powinniśmy podpisać 
z PKP PLK stosowne 
porozumienie 
w tej sprawie – informuje 
Andrzej Kurzela, 
wiceprezydent Pruszkowa.

Włodarze miasta są już po ko-
lejnym spotkaniu z kolejarza-
mi w kwestii budowy przeprawy. 
Czy były to tylko rozmowy „przy 
kawie”, czy udało się obu stro-
nom uzgodnić szczegóły in-
westycji? – Szukamy szybkiej 
ścieżki do realizacji tego pro-
jektu – mówi Andrzej Kurzela

Na czym owa szybka ścieżka 
ma polegać? Wiceprezydent 
Kurzela: – Budowa tunelu ma 
zostać ujęta w całym projekcie 
modernizacji trasy kolejowej. 
PKP mają projektanta i chodzi 
o to, aby ułatwić im zadanie. Ja-
ko miasto weźmiemy na siebie 
koszty opracowania projektu bu-
dowy tunelu, który odbędzie się 
w procedurze realizacji inwesty-
cji drogowej. Tylko w ten sposób 
jesteśmy w stanie szybko prze-
prowadzić inwestycję.

Szacunkowy koszt projek-
tu, za który zapłaci miasto, to 
500 tys. zł. – Mamy taką kwotę 

zabezpieczoną w budżecie, zo-
stała ona ujęta w przebudowie 
ul. Działkowej – podkreśla wi-
ceprezydent Pruszkowa. Jak 
w takim razie ma wyglądać pro-
jekt tunelu? – Będzie on miał 
charakter lokalny. Ma służyć 
wyłącznie samochodom oso-
bowym i małym autom dostaw-
czym – przyznaje Kurzela. Nie 
ukrywa, iż akurat ten aspekt bu-
dził wiele kontrowersji. – Po 
konsultacjach z mieszkańca-
mi Gąsina oraz osiedla Staszica 
doszliśmy to trafnego wniosku, 
że nie ma sensu przerzucania 
w ten rejon przeprawy dla sa-
mochodów ciężarowych – mó-
wi wiceprezydent.

Zgodnie ze wstępnymi usta-
leniami z PKP PLK budowa 
tunelu w ciągu ulic Działkowej 
i Błońskiej nie ruszy wcześniej 
niż w 2016 roku. Kurzela: – Na 
sam termin nie mamy już real-
nego wpływu. W tej kwestii je-
steśmy zdani wyłącznie na PKP.

Warto podkreślić, że zgod-
nie z planami projektu, tunel 
zostanie po południowej części 
wydłużony i w rezultacie ul. Go-
mulińskiego i 36 P.P. Legii Aka-
demickiej będą biegły nad nim. 
– Natomiast po drugiej stronie 
również planujemy wydłużenie 
tunelu, tak aby ul. Bryły miała 
dojście do ul. Robotniczej – do-
daje Andrzej Kurzela.  (MAP)

Remonty dróg to podstawa
MICHAŁOWICE
Kolejna gmina z naszego 
regionu ma gotowy 
projekt budżetu na 
2015 r. Tym razem 
sprawdziliśmy, jak 
prezentuje się program 
fi nansowy Michałowic.

W porównaniu z rokiem bieżą-
cym w przyszłym roku docho-
dy gminy wzrosną z 94 mln do 
97 mln. Skąd ten skok? Wyni-
ka ze zwiększenia udziału samo-
rządów w podatku dochodowym 
od osób fi zycznych i prawnych. 
Tylko ta pozycja w budżecie po-
kazuje, że do gminnej kasy tra-
fi ą ponad 44 mln zł (o 4 mln zł 
więcej niż w 2014 r).

Wzrost dochodów pozwala 
gminom przeprowadzać waż-
ne dla mieszkańców inwestycje. 
W przyszłym roku Michałowi-
ce na wydatki majątkowe, czyli 
właśnie inwestycje, planują wy-
dać 23,3 mln zł. Praktycznie po-
łowę tej kwoty pochłoną zadania 
z zakresu przebudowy i remontów 
dróg. Lista jest długa. Do najważ-
niejszych, a zarazem najbardziej 
kosztownych inwestycji można 
zaliczyć przebudowę ul. Ryżowej 
w Opaczy Kolonii (1 mln zł), Wi-
śniowej w Nowej Wsi (680 tys. zł), 
Heleny i Wandy w Nowej Wsi 
(580 tys. zł), Prusa w Komoro-
wie (500 tys. zł), Kuchy i Przy-
torowej w Regułach (500 tys. zł), 
3 Maja i Kredytowej w Komorowie 

(400 tys. zł), Długiej w Granicy 
(300 tys. zł) czy Widok i Radosnej 
w Michałowicach (300 tys. zł). 
Natomiast infrastruktura wodo-
ciągowa to koszt 4 mln zł.

powstać w Granicy i Pęcicach 
Małych. Kolejne 200 tys. zł gmi-
na zamierza wydać na strefę re-
kreacji w Nowej Wsi.

Włodarze Michałowic przy-
gotowują się także do budowy 
zaplecza komunalnego. Na ten 
cel w 2015 r. gmina chce prze-
znaczyć 100 tys. zł.

Zajrzeliśmy  również do 
Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy. Choć podobnie 
jak w przypadku budżetu jest 
to wciąż projekt, warto jednak 
podkreślić, że znalazło się tam 
wiele wyczekiwanych inwesty-
cji. Gmina do 2018 r. chce zmo-
dernizować komorowską Stację 
Uzdatniania Wody, przebudować 
ulice Bodycha w Regułach i Opa-
czy Kolonii, Graniczną w Regu-
łach, Okrężną w Granicy oraz 
Sportową w Komorowie. W do-
kumencie znalazły się też zapisy 
dotyczące budowy budynków so-
cjalnych, ośrodka kultury w Ko-
morowie, czy ośrodka dziennego 
pobytu dla ludzi starszych.  (AS)

ANNA 
SOŁTYSIAK

PIASTÓW
Towarzystwo 
Budownictwa 
Społecznego „Zieleń 
Miejska” wyremontuje 
pięć piastowskich 
kamienic. Takie zadanie 
powierzyła mu wspólnota 
mieszkaniowa.
 

U lica Popiełuszki w Pia-
stowie w niczym nie 
przypomina malowni-

czej starówki, choć niektóre bu-
dynki mają status zabytku. Mowa 
tu o pięciu starych kamienicach. 
Zdaniem wielu mieszkańców bu-
dynki te szpecą okolicę. Ale nie 
tylko ich stan wizualny pozo-
stawia wiele do życzenia. Część 
instalacji znajdujących się w za-
bytkowych kamienicach także 
nadaje się do wymiany. Na re-
mont tych budynków od lat cze-
kają lokatorzy z 40 mieszkań. 
I w końcu się doczekają.

Wspólnota mieszkaniowa 
zarządzająca tymi obiektami 
postanowiła przerwać impas 

Drugie życie pięciu kamienic
TBS „Zieleń Miejska” wyremontuje zabytkowe budynki przy ul. Popiełuszki w Piastowie

schodowe – pojawi się nowa insta-
lacja oświetleniowa, stolarka okien-
na i drzwiowa. Stare i zniszczone 
budynki nie będą już „kłuć” w oczy 
ponieważ zyskają nowe elewacje. 

Dla mieszkańców istotną in-
formacją jest też to, kiedy ruszą 
roboty. Renata Sochacka: – Wspól-
nota mieszkaniowa chciałaby roz-
począć prace remontowe jeszcze 

w przyszłym roku. Konieczne 
będzie jednak przeprowadzenie 
przetargu. I tu mamy dobrą wia-
domość dla lokatorów. Prace nie 
będą prowadzone przez różnych 
wykonawców. – Przetarg zostanie 
ogłoszony na wszystkie budynki. 
Dzięki temu to jedna fi rma będzie 
odpowiadać za wszystkie obiekty 
– twierdzi Sochacka. 

Budownictwa Społecznego  „Zie-
leń Miejska” w Pruszkowie. 

My już dziś wiemy jaki za-
kres prac obejmie remont. We 
wszystkich budynkach zostanie 
zdemontowane, a następnie uło-
żone nowe pokrycie dachowe. Do-
datkowo dachy będą docieplone 
co zabezpieczy kamienice przed 
stratami ciepła. Blask zyskają klatki 

w ich sprawie. Jest więc szansa, 
że ponownie będą cieszyć oczy 
nie tylko lokatorów zabytko-
wych kamienic.

Jednak zanim w ruch pójdą 
pędzle i szpachle konieczne jest 
przygotowanie odpowiedniej 

Zanim w ruch 
pójdą szpachle 
konieczne jest 
przygotowanie 
odpowiedniej 
dokumentacji

dokumentacji. Wspólnota miesz-
kaniowa znalazła właśnie fi rmę, 
która przygotuje projekt remontu 
pięciu kamienic. – Planujemy, że 
potrzebna dokumentacja będzie 
gotowa w marcu 2015 roku. Bu-
dynki są jednak zabytkowe, więc 
uzgodnienia z konserwatorem za-
bytków mogą się przedłużyć – mó-
wi Renata Sochacka z Towarzystwa 
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tyle w przyszłym roku 
gmina Michałowice 
zamierza wydać 
na inwestycje

23,3 mln zł

Drogi to nie wszystko. W Ko-
morowie będzie kontynuowa-
na rozbudowa zespołu szkół. 
To sztandarowe zadanie oświa-
towe gminy Michałowice, któ-
re w przyszłym roku pochłonie 
3,1 mln zł. Magistrat chce też 
przeznaczyć 800 tys. zł na budo-
wę świetlic wiejskich – miałyby 

 Ulica Prusa w Komorowie

TBS „Zieleń Miejska” wyremontuje zabytkowe budynki przy ul. Popiełuszki w Piastowie

 Kamienice przy ulicy Popiełuszki
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DO WYNAJĘCIA
LOKALE USŁUGOWE 120-380 m2 

733 26 26 26
XMARKT

NOWY PASAŻ HANDLOWY 
W MICHAŁOWICACH

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

DZIENNIKARZ SERWISU INTERNETOWEGO
 OPIS STANOWISKA: 
Bieżące aktualizowanie treści i baz danych serwisu WPR24.pl, umieszczanie mate-
riałów redakcyjnych na stronie serwisu, pisanie materiałów redakcyjnych, opracowy-
wanie tematów uaktualniających serwis, dbanie o właściwy dobór zdjęć do zamiesz-
czanych informacji.

WYMAGANIA:
 wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów  doświadczenie w pracy w internecie  
 doświadczenie dziennikarskie w prasie lokalnej  umiejętność wyszukiwania i redagowa-
nia informacji  posiadanie ogólnej wiedzy o bieżących regionalnych wydarzeniach politycz-
nych, społecznych i sportowych  znajomość pakietu Office i podstaw Adobe Photoshop

OFERUJEMY:
 stałą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku  
 współpracę z profesjonalistami o dużym doświadczeniu i umiejętnościach

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego 
na adres: milena.skoczylas@wprmedia.pl

INFORmaCJa

INFORmaCJa
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PARZNIEW
W nowo otwartym magazynie Bie-
dronki w Parzniewie doszło w nie-
dzielę 14 grudnia do wypadku przy 
pracy. – Operator wózka widłowe-
go opuszczając paletę z samocho-
du postawił ją na stopie jednego 
z pracowników ochrony – informu-
je Dorota Nowak, rzecznik Komendy 

Powiatowej Policji w Pruszkowie. 
Jak dodaje, wszyscy uczestnicy zda-
rzenia byli trzeźwi. O wyjaśnienia 
zwróciliśmy się także bezpośred-
nio do spółki Jeronimo Martins 
Polska, która jest właścicielem 
sieci Biedronka. – Szczegóły zda-
rzenia są aktualnie wewnętrznie 

W magazynie Biedronki 
doszło do wypadku przy pracy

weryfi kowane. Ze wstępnych analiz 
wynika, iż było ono wynikiem błędu 
ludzkiego. W związku z niedzielnym 
zdarzeniem postanowiliśmy prze-
prowadzić dodatkowe spotkania 
na temat zasad BHP ze wszystkimi 
pracownikami magazynu – czyta-
my m.in. w odpowiedzi. (EL)

Piątek, 19 Grudnia 2014

SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ

Reklama

Wreszcie 
otwarty
PIASTÓW
Trudno w to uwierzyć, 
ale budynek dworca 
w Piastowie został 
wreszcie otwarty.

Każdy żart przestaje być śmie-
szny, jeśli powtarza się go zbyt 
długo i zbyt często. Jeszcze go-
rzej, jeśli nigdy nikogo nie rozba-
wił, a mimo to ktoś nieustannie 
próbuje go „sprzedać”. A tak 
właśnie było z zapowiedziami 
otwarcia piastowskiego dwor-
cem. Ostatnią taką zapowiedź 
otrzymaliśmy 9 grudnia. We-
dług biura prasowego PKP S.A. 
wykonawca zapewnił spółkę, że 
wyrobi się do 12 grudnia. Nie 
omieszkaliśmy jednak wyra-
zić swoich wątpliwości. I wy-
dawało się, że mieliśmy rację. 
Jeszcze rano 12 grudnia musie-
liśmy się ponownie zmierzyć 
z naporem dociekliwych czy-
telników. – I co z tym dworcem? 
– powtarzano jak chwytliwy ref-
ren. I nagle (po południu)... jest. 
Otwarty. Nowoczesny. Funk-
cjonalny. I tak dalej.   (TK)

EWELINA
LATOSEK

GRODZISK MAZOWIECKI
Szpital Zachodni 
wprowadził nowatorską 
metodę leczenia bólu. 
Pacjenci, którym dotąd 
nie można było pomóc, 
odzyskują szansę 
na życie bez cierpienia.
 

Pierwsi pacjenci, którzy 
trafili w dłonie leka-
rzy grodziskiej lecznicy, 

uskarżali się na przewlekłe wie-
loletnie, uporczywe bóle w od-
cinku lędźwiowym kręgosłupa. 
Szczególnie dotkliwe, bo odpor-
ne nawet na najsilniejsze leki 
przeciwbólowe, promieniują-
ce do kończyn i utrudniające 
poruszanie się.

– Metoda, jaką zastosowano, 
polega na czasowej neurosty-
mulacji rdzenia kręgowego i ner-
wów rdzeniowych bezpośrednio 

Szpital Zachodni leczy ból
Dzięki nowatorskiej metodzie, pacjenci lecznicy odzyskują szansę na życie bez cierpienia 

wymaga wszczepienia elektro-
dy na stałe. Czas do uzyskania 
pełnego efektu przeciwbólowe-
go wynosi dwa tygodnie.

Rewolucja?
Dla wielu osób, którym ból unie-
możliwiał normalne funkcjonowa-
nie to prawdziwa rewolucja. A czy 
można tak określić samą metodę? 

– Właściwym jest użycie sło-
wa nowatorska. Rewolucyjna to 
za dużo powiedziane, choć wielu 
pacjentów po wieloletnich zmaga-
niach z bólem z pewnością to przy-
zna. Jest metodą małoinwazyjną, 
nie wymagającą znieczulenia ogól-
nego z uwagi na potrzebę logicz-
nego kontaktu słownego z pacjen-
tem podczas zabiegu. Dzieje się tak 
po to, aby jak najlepiej zlokalizo-
wać źródło bólu oraz określić jego
zakres w celu jego precyzyjnego 
wyłączenia – ocenia dr Mihułka.

Zabieg jest przeprowadzany 
na bloku operacyjnym i trwa oko-
ło godziny. Poza znieczuleniem 

miejscowym skóry wymaga tyl-
ko niewielkiej interwencji ane-
stezjologa. Pacjent pozostaje 
w szpitalu zaledwie dwa dni, po 
zabiegu może w pełni funkcjo-
nować zawodowo i prywatnie. 
Jest to zabieg bezpieczny, któ-
ry po kilku miesiącach w razie 
nawrotu bólu można z powodze-
niem powtarzać.

Czekają kolejni
Ilu osobom już udało się pomóc? 
– Czterech pacjentów skorzystało 
z tego zabiegu i czują się dobrze, 
są zadowoleni z efektu, który 
utrzymuje się nadal od 8 tygodni. 
Poprawiło się ich codzienne funk-
cjonowanie, przyjmują mniej le-
ków przeciwbólowych i lepiej śpią 
– informuje dr Mihułka.

Na swoją kolej oczekują teraz 
następni pacjenci. Nie tylko z Gro-
dziska, bo renoma szpitala i wieści 
o powstaniu w nim Centrum In-
terwencyjnej Medycyny Bólu ro-
zeszły się po całym kraju. 

elektrodę. Tę podłączono do ge-
neratora wytwarzającego prąd 
o wysokiej częstotliwości, co 
umożliwiło przepływ prądu o spe-
cjalnie dobranych parametrach 
w strukturach rdzenia nerwowego 
i korzeniach nerwowych odpowie-
dzialnych za przekazywanie i pa-
tologiczne utrwalenie bólu.

Ta metoda od dotychczas sto-
sowanych w medycynie sposo-
bów różni się m.in. tym, że nie 

w kanale kręgowym dzięki uży-
ciu nowoczesnej techniki z uży-
ciem specjalnej wielofunkcyjnej 
elektrody – tłumaczy dr Sławo-
mir Mihułka, specjalista neurolog 
z grodziskiego szpitala. I dodaje: 
– Procedura polegała na poje-
dynczym nakłuciu igłą na skó-
rze pleców, po wcześniejszym 
miejscowym znieczuleniu. Pod 
kontrolą rtg przez igłę wprowa-
dzono specjalną jednorazową 
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Dzięki nowatorskiej metodzie, pacjenci lecznicy odzyskują szansę na życie bez cierpienia 

Świąt Bożego Narodzenia 
pełnych radości i miłości oraz wszelkiej pomyślności 

w życiu osobistym i zawodowym 
w nadchodzącym roku

życzą

www.mazowieckie.com.pl

Artur Radwan
prezes Zarządu

dyrektor generalny

Dariusz Grajda
członek Zarządu

dyrektor handlowy

Czesław Sulima
członek Zarządu

dyrektor eksploatacyjny

Andrzej Buczkowski
członek Zarządu

dyrektor finansowy
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Powiat Grodziski www.powiat-grodziski.pl

30 lat Domu – Muzeum w Stawisku
Muzeum im. Anny 
i Jarosława Iwaszkiewiczów 
w Stawisku znajduje się 
w Podkowie Leśnej.  Od  
centrum Warszawy 
dzieli je zaledwie 25 km. 
Stawisko jest miejscem 
niezwykłym, ważnym nie 
tylko na kulturalnej mapie 
Polski, ale i Europy, coraz 
częściej porównywanym 
przez  specjalistów 
w dziedzinie literatury 
do posiadłości takich 
pisarzy, jak Jasna Polana 
Tołstoja czy Dom Goethego 
w Weimarze. 

W czasie wojny i okupacji 
było miejscem schro-
nienia dla wielu osób. 

Anna i Jarosław Iwaszkiewiczowie 
z wielkim poświęceniem udzielali 
pomocy wszystkim, którzy się tu 
pojawili, także ukrywającym się 

w ich Domu lub w najbliższej oko-
licy, polskim Żydom.

Zgodnie z ostatnią wolą Jaro-
sława Iwaszkiewicza, wyrażoną 
w testamencie, Stawisko stało się 
własnością Państwa. Od 1984 roku 
istnieje tu Muzeum imienia obojga 
Iwaszkiewiczów; w tym roku obcho-
dzi zatem 30-lecie swego istnienia.

Warto tu przyjechać, aby poczuć 
atmosferę  przedwojennej Polski, 
znaleźć się w kręgu dawnych bywal-
ców - znakomitych gości tego Domu, 
jak m.in. Artur Rubinstein, Krzysztof 
Kamil Baczyński, Czesław Miłosz, 
Antoni Słonimski. Warto się tu zna-
leźć, aby spędzić czas w jednym z nie-
licznych, ocalałych w naszym kraju 
autentycznych Domów z tamtej epo-
ki, gdzie obrazy, meble, książki po-
zostały na swoich miejscach, gdzie 
w salonie-bibliotece stoi stary for-
tepian, do którego zasiadali Karol 
Szymanowski i Witold Lutosławski, 
a w gabinecie - ogromne biurko, przy 

którym powstawały liczne wiersze 
i opowiadania Gospodarza Stawiska.

Do obchodów jubileuszu 30-le-
cia Muzeum Iwaszkiewiczów przy-
gotowywało się kilka ostatnich lat. 
Dzięki przeprowadzeniu gruntow-
nych prac remontowych Stawisko 
odzyskało swój dawny blask. Fun-
dusze unijne pozyskane przez Sta-
rostwo Powiatu Grodziskiego jako 
organizatora oraz samo Muzeum 
umożliwiły dokonanie rewitalizacji 

budynku i otaczającego parku leśne-
go, renowację większości obiektów 
(dzieł sztuki, zabytkowych mebli, 
rękopisów). Warto zaznaczyć, że 
Stawisko jest właścicielem unika-
towych zbiorów fotografi cznych, 
należących niegdyś do Stanisła-
wa Wilhelma Lilpopa (ojca An-
ny Iwaszkiewiczowej), który – jak 
ostatnio ustalono – jest autorem 
pierwszych w Polsce trójwymiaro-
wych zdjęć kolorowych. Niezwykle 

cenny, zabytkowy aparat stereosko-
powy do wykonywania takich zdjęć 
można tu dzisiaj obejrzeć,  jeszcze 
kilka lat temu - mocno zakurzony, 
niezinwentaryzowany, leżał wśród 
niepotrzebnych przedmiotów na 
muzealnym poddaszu.  

Dzisiejsze Stawisko to nie tylko 
Muzeum, ale i tętniące życiem cen-
trum kultury, przyciągające  liczną 
publiczność, zarówno okoliczną, jak 
i warszawską. Życie kulturalne kon-
centruje się wokół literatury i muzy-
ki. Muzyka – jak pisał Iwaszkiewicz 
– „jest najważniejszą ze sztuk”. Re-
gularna, intensywna działalność 
kulturalna (ok. 30 imprez rocznie) 
odbywa się tu od 20 lat. Stawisko za-
sługuje pod tym względem na miano 
prekursora wśród innych instytucji 
muzealnych w kraju.

Wystawa  pt. „30 lat Muzeum 
im. Anny i Jarosława Iwaszkiewi-
czów” (aktualnie eksponowana),  
na której zgromadzono  m.in. liczne 

fotografi e, afi sze, programy imprez 
obrazuje ogromną liczbę  wydarzeń 
kulturalnych z udziałem najwybit-
niejszych osobowości, goszczących 
w Stawisku-Muzeum, poczyna-
jąc od  Henryka M. Góreckiego 
i Wojciecha Kilara, Julii Hartwig 
i Wiesława Myśliwskiego  po Pio-
tra Anderszewskiego, Iwana Mo-
nighettiego, Motion Trio i Włodka 
Pawlika.  Szczególną ozdobę wy-
stawy stanowią rysunki Jana Ma-
tejki, przekazane Muzeum przez 
Marię Iwaszkiewicz – córkę Pisarza. 

Salon Iwaszkiewiczów posiada 
szczególne genius loci, inspiru-
jące, rozpalające zarówno zapra-
szanych Gości, jak i słuchaczy. 
Atrakcyjność Domu-Muzeum, 
pełniącego także, dzięki różno-
rodnym formom aktywności kul-
turalnej, funkcję ośrodka życia 
społecznego, stale rośnie.

Alicja Matracka-Kościelny
Dyrektor Muzeum

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

Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów

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

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

Plany 
inwestycyjne 
na 2015 rok
Gmina Brwinów w 2015 roku planuje przeznaczyć 
na inwestycje ponad 25% wszystkich wydatków. 
Tuż po Świętach Bożego Narodzenia radni 
głosować będą nad przyjęciem uchwały 
budżetowej. III sesja Rady Miejskiej w Brwinowie 
odbędzie się 27 grudnia 2014 roku.  

S podziewane dochody budże-
tu gminy wyniosą w 2015 roku 
prawie 90,5 mln zł, a wydatki 

95,1 mln zł. W projekcie uchwały po-
nad 24 mln zł zostały zarezerwowane 
na realizację zadań  inwestycyjnych, 
w dużej części oświatowych i drogo-
wych. Kontynuowane będą działania 
rozpoczęte w ubiegłym roku, część się 
dopiero rozpocznie poprzez przygo-
towanie dokumentacji projektowych 

i ogłoszenie przetargów, a sama ich 
realizacja rozłożona będzie w czasie.

Radni Rady Miejskiej w Brwinowie 
będą uchwalać budżet w poświątecz-
ną sobotę 27 grudnia 2014 roku. Gło-
sować będą nad projektem, w którym 
zapisano m.in. 
• zakończenie budowy gimnazjum 

w Otrębusach, rozpoczęcie budo-
wy sali gimnastycznej przy ZS nr 1 
w Brwinowie, 

• projektowanie i budowę sieci kana-
lizacyjnej w Owczarni, 

• przebudowę ul. Łosia, ul. Przejaz-
dowej, ul. Wiejskiej i ul. Bukowej 
w Otrębusach oraz ul. Zamkowej i ul. 
Stanisława Lilpopa na odcinku od ul. 
Zamkowej do DW 719 w Brwinowie, 

• budowę ciągu pieszo-rowerowego 
z Brwinowa do Parzniewa, budowę 
ścieżki spacerowo-edukacyjnej przy 
ul. Biskupickiej, 

• budowę chodnika i ciągu pieszo-ro-
werowego we współpracy z gminą 
Błonie, który połączy Czubin z Ro-
kitnem (na odcinku od Domu Pomo-
cy Społecznej w Czubinie do drogi 
wojewódzkiej nr 700 w Rokitnie), 

• rozpoczęcie budowy obwodnicy wsi 
Moszna, przebudowę ul. Żwirowej 
na odcinku od ul. Sportowej do gra-
nicy miasta i wiele innych zadań. 

Poza tym planowana jest kontynu-

acja budowy wodociągów i kanalizacji 
w mieście oraz w sołectwach, zakup sa-
mochodu bojowego dla straży pożarnej 
w Mosznie, dalsza modernizacja pla-
cówek oświatowych itp. Gmina Brwi-
nów nie ustaje w staraniach o środki 
zewnętrzne. Już wiadomo, że w 2015 
roku współfinansować będzie m.in. 
inwestycje z projektów pn. „Brwinow-
skie Glinianki” i „Pola Parzniewskie
 – szlak historyczno-przyrodniczy”. (PR)

MILANÓWEK
Galeria Letnisko MCK w Milanów-
ku zaprasza na wernisaż wystawy 
prac uczestników warsztatów „Ma-
ła Czarna”. – Przez ponad rok Sto-
warzyszenie Razem dla Milanówka 
realizowało projekt pod nazwą „Mała 
Czarna”. Tak jak z przyjaciółmi moż-
na umówić się na „małą czarną”, by 

miło spędzić czas, tak mieszkańcy 
Milanówka i sąsiednich miejscowo-
ści umawiali się i spotykali z nami, 
by spędzić miło i pożytecznie czas 
na twórczych warsztatach – mówią 
organizatorzy wernisażu. Podkre-
ślają, że powstały różne dzieła: gra-
fi ki, maski, biżuteria, odzież, ozdoby 

Wystawa prac uczestników 
warsztatów„Mała Czarna”

świąteczne, fotografi e. Projekt koń-
czy się wystawą prac. W trakcie wer-
nisażu będzie można kupić ozdoby 
świąteczne wykonane przez uczest-
ników warsztatów. Impreza odbędzie 
się 20 grudnia o godz. 17. Projekt 
„Mała Czarna” otrzymał dofi nanso-
wanie z budżetu Milanówka. (MAP)
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Patronat medialny: Partnerzy:

5lat

ŚWIĘTA ZA PASEM
20 grudnia 
10:00-18:00 

Jarmark produktów regionalnych  
i rzemiosła artystycznego

16:00  
Rodzinne kolędowanie z „Mazowszem”
Matecznik Mazowsze w Otrębusach

Wstęp wolny

www.mazowsze.waw.pl

PIASTÓW
Dowiemy się po 19 grudnia. Do tego 
czasu fi rmy mogły składać oferty. 
Co będzie należało do obowiązków 
wykonawcy? Przede wszystkim 
sprzątanie terenów zielonych. Czy-
li dwa razy w tygodniu zbieranie za-
nieczyszczeń w parkach, zieleńcach 
i na skwerach, a ponadto zamiatanie 

chodników i zrywanie ogłoszeń 
(z 74 słupów oświetlenia parkowe-
go). A poza tym? M.in. opróżnia-
nie koszy, odśnieżanie chodników, 
przycinanie żywopłotów, pielęgna-
cja zieleni, koszenie i grabienie 
trawników, oczyszczanie poboczy 
dróg miejskich, dbanie o miejsca 

Kto zadba o estetykę 
terenów zielonych?

pamięci narodowej (pomniki), sezo-
nowe obsadzanie kwiatami skweru 
przy urzędzie miejskim. Wyłoniona 
w przetargu fi rma będzie związana 
umową do 31 grudnia 2015 roku lub 
do wyczerpania kwoty stanowiącej 
maksymalne wynagrodzenie z tytu-
łu realizacji zamówienia. (TK)

Wiadomości

Reklama



15GAZETA WPRWPR24.pl

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

 ► Firma Probet zatrudni osoby 
z orzeczeniem o niepełnosprawności, 
na stanowiska: sprzątaczka i pracownik 
gospodarczy z okolic Pruszkowa 
i Grodziska. Zapewniamy dowóz na obiekty 
nr tel. 22 730 09 28 

 ► FRYZJERKĘ/RA 607 052 845 

 ► Frezera do pracy w Pęcicach Małych 
k/Janek tel. 502-204-866 
biuro3@coffee-service.eu

 ► Nadarzyn, salon fryzjerski Monika zatrudni 
fryzjerkę, 664 551 498 

Sklep Bonna w Piastowie zatrudni 
sprzedawcę tel. 797 295 499 

 ► Zatrudnię pracownika ochrony do pracy
w drogerii w Podkowie Leśnej i Grodzisku 
Maz. Stawka godzinowa 8,80 netto. 
Tel. 0 608 69 69 32

Zatrudnimy kierowców z kat. C do nowo 
otwartego Centrum Dystrybucji 
w Parzniewie. Tel. kont. 602 497 640, 
600 455 081 

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

 ► Zatrudnimy frezera CNC Milanówek. 
Tel. 22 755-84-35, 22-755-83-76. 
Kontakt 9-15. Kom.605 859 696 

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 

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

 ► Sprzedam działkę rolną 1ha 7 885m2, 
100 tys., na Mazurach koło Węgorzewa, 
509 973 766

 ► 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 

 ► WYNAJMĘ teren o powierzchni 
1300 m. Utwardzony ,oświetlony. Przy 
ul. DZIAŁKOWEJ. 1800 zł TEL 600 214 802 

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► Pruszków, centrum Komorowa, lokal 
usługowo-handlowy, do wynajęcia, 
501 012 555 

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

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

Nauka

 ► Matematyka, korepetycje, 602 620 332 

Automoto – kupię

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

Kupię

 ► Antyki kupię, starocie wszelkiego rodzaju, 
501 702 604 

 ► 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 

 ► Domofony, videodomofony 603 375 875 

 ► Drzewa, krzewy, pielęgnacja, 
modelowanie, wycinka; ochrona roślin 
512 380 109, 22 758 16 65 

 ► Drzewa, krzewy, ścinanie, pielęgnacja, 
661 880 661 

 ► Dźwigowe usługi 501 299 778 

 ► Film, grafi ka, animacja, 885 681 905, 
http://piktodrom.pl 

Kompleksowe usługi hydrauliczne, 
601 818 310 

 ► Mycie okien, sprzątanie, 511 259 852 

POŻYCZKI NIEBANKOWE do 2 000 zł. 
Minimum formalności, natychmiastowa 
wypłata, również emeryci i renciści. 
DZWOŃ 784 36 36 36 

Studnie, 601 231 836 

 ► 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 

 ► Utylizacja gałęzi, 661 880 661 

 ► Wróżka, 693 765 283 

 ► 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 380 zł, 
508 357 334 

Piątek, 19 Grudnia 2014

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
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SPRZEDAŻ  ŻUŻLA  
DO UTWARDZANIA DRÓG

Elektrociepłownia Pruszków, ul. Waryńskiego 1
oferuje ciągłą sprzedaż żużla

dla  potrzeb odbiorców indywidualnych.
Dodatkowe informacje  

uzyskać można pod nr. telefonu 22 587 52 07
tel. 731 00 08 08
Pruszków
ul. Emancypantek 4
www.majestic-derm.pl

• mikrodermabrazja korundowa 69 zł
• przedłużanie rzęs 130 zł
• paznokcie żel 100 zł
• paznokcie hybryda 50 zł
• paznokcie vinylux 40 zł

Atrakcyjne vouchery!

.pl

• mikrodermabrazja korundowa 69 zł
• przedłużanie rzęs 130 zł
• paznokcie żel 100 zł
• paznokcie hybryda 50 zł
• paznokcie vinylux 40 zł

Atrakcyjne vouchery!

PROMOCJA
ŚWIĄTECZNA

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza 
Miasta Piastowa o przetargu

Przetarg dotyczy zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej 
dz. ew. nr 144, w obrębie 02, o powierzchni 1159m2, położonej  
w Piastowie przy ul. Północnej 12, opisanej w księdze wieczystej  
KW Nr WA1P/00017826/5.
Nieruchomość została przeznaczona do zbycia Zarządzeniem  
Nr 89/2014 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 18 czerwca 2014r.
Cena wywoławcza wynosi: 279 000,00 zł (słownie: dwieście 
siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych i 00/100). Zbycie nieruchomości 
zwolnione jest z podatku VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 22 stycznia 2015r., o godzinie 1100,  
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie, przy ul. 11 Listopada 8, 
klatka B, w pokoju nr 7. 
Wysokość wadium 20 000zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Piastowie, przy ul. 11 Listopada 8, klatka B, przy pokoju nr 7 oraz 
opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Piastowie 
www.piastow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Referacie 
Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Piastowie  
ul. 11-go Listopada 8, klatka B, pok. 7, tel. 22 770–52–50.

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza 
Miasta Piastowa o przetargu

Przetarg dotyczy niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej 
dz. ew. nr 49, w obrębie 06, o powierzchni 1021m2, położonej  
w Piastowie przy ul. Sienkiewicza róg Szarych Szeregów, opisanej  
w księdze wieczystej KW Nr WA1P/00008850/6.
Nieruchomość została przeznaczona do zbycia Zarządzeniem  
Nr 32/2014 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 20 marca 2014r.
Cena wywoławcza netto wynosi: 257  722,50 zł (słownie: dwieście 
pięćdziesiąt siedem siedemset dwadzieścia dwa złote i 50/100). Do ceny 
uzyskanej w wyniku przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 22 stycznia 2015r., o godzinie 1000,  
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie, przy ul. 11 Listopada 8, 
klatka B, w pokoju nr 7. 
Wysokość wadium 20 000zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Piastowie, przy  ul. 11 Listopada 8, klatka B, przy pokoju nr 7 oraz 
opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Piastowie 
www.piastow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Referacie 
Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Piastowie  
ul. 11-go Listopada 8, klatka B, pok. 7, tel. 22 770–52–50.
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