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Targi znów 
sukcesem

PRUSZKÓW

Za nami wiosenne Targi 
Nieruchomości i Wnętrz 
w Pruszkowie. Ponownie 
były „strzałem w dziesiątkę”. 
Siódmą edycję imprezy 
w hali Znicz odwiedziło ponad 
2000 gości, w tym wielu 
mieszkańców Warszawy.  4
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Różne postępy kolejowych prac
ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Kolejarze na terenie 
Pruszkowa i okolic 
prowadzą wiele prac 
remontowych. Problem 
w tym, że mieszkańcy 
i podróżni nie zawsze 
dostają na bieżąco 
konkretne informacje 
na temat tych robót. 
A to rodzi obawy i plotki...

”N
a kolei zawsze jest 
źle” – tak twierdzi więk
szość pasażerów. I tru-

dno się dziwić, ponieważ od kil-
ku lat na linii grodziskiej rozkła-
dy jazdy pociągów zmieniają się 
w zawrotnym tempie. Gdyby do-
dać do tego liczne awarie skła-
dów czy infrastruktury kolejowej 
otrzymujemy prawdziwy paraliż. 

W ostatnich miesiącach inwe-
stycje PKP PLK prowadzone są 
również na terenie Pruszkowa. WiĘceJ  2 

Kolejarze przedłużają przejście 
pod torami w rejonie dworca oraz 
montują nowe wiadukty nad Utra-
tą. Te prace wymagały zamknię-
cia dotychczasowych przepraw. 
O ile informacja o planowa-
nym wyłączeniu z użytkowania 
przejścia podziemnego umożli-
wiającego dostanie się na perony 
była przekazana wcześniej, o ty-
le o zamknięciu przejścia w rejo-
nie Czarnej Drogi mieszkańcy 
dowiadywali się dopiero wtedy, 
gdy chcieli z niego skorzystać. Wy-
chodzi na to, że kolejarze nie in-
formują podróżnych na bieżąco 
o postępach robót. 

Postanowiliśmy sprawdzić, 
jak PKP Polskie Linie Kolejowe 
radzą sobie z pracami na tere-
nie Pruszkowa. Póki co, to wła-
śnie te dwie wymienione wyżej 
przeprawy są dla podróżnych 
i mieszkańców najważniejsze. 
Początkowo kolejarze informo-
wali, że tunel przy dworcu, który 
jest przedłużany do ul. Waryń-
skiego będzie gotowy wczesną 

Sprawdziliśmy, na jakim etapie są kolejarskie remonty na terenie PruszkowaSprawdziliśmy, na jakim etapie są kolejarskie remonty na terenie Pruszkowa

Domy i mieszkania 
 w inwestycjach deweloperskich

DOMY I MIESZKANIA

Milanówek, ul. Warszawska 14, www.willagloria.pl

Oferta dla deweloperów.
Sprzedamy Twoją inwestycję.

tel. 733 26 26 26  
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wiosną 2015 roku. Okazuje się 
jednak, że nie miano na myśli 
udostępnienia przejścia podróż-
nym, a fi nał prac budowlanych. 
– Roboty w przejściu podziem-
nym na stacji w Pruszkowie do-
biegają końca. Prace zasadnicze 
w nowej część przeprawy zo-
stały już ukończone. Obecnie 
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 Trwają kolejarskie prace przy ul. Czarna Droga

prowadzimy roboty mające na ce-
lu połączenie starej części przej-
ścia z nowym obiektem – mówi 
Maciej Dutkiewicz z zespołu 
prasowego PKP PLK.  – Całość 
prac zakończymy w czerwcu. 
Następnie wykonamy pomia-
ry geodezyjne i zwrócimy się 
do nadzoru budowlanego o po-

zwolenie na użytkowanie. Przej-
ście zostanie otwarte do końca 
sierpnia – dodaje.

Ale to nie koniec, bowiem kole-
jarze po oddaniu do użytku przej-
ścia podziemnego zlikwidują... 
kładkę przy peronie.

Jaka przyszłość 
posterunku?

PODKOWA LEŚNA

Pierwsze pogłoski o zamiarze 
likwidacji policyjnego 
posterunku w Podkowie Leśnej 
pojawiły się pod koniec 
stycznia. Teraz wracają.  3
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PIASTÓW
Z okna na drugim piętrze domu 
jednorodzinnego przy ul. Ujejskie-
go w Piastowe wypadło dwuletnie 
dziecko. Do zdarzenia doszło   
21 marca, tuż przed. godz. 11. Na 
miejscu interweniowały służby me-
dyczne i policja. Dziewczynka spa-
dła z wysokości około ośmiu metrów 

na trawnik przed domem. – Pogoto-
wie ratunkowe zabrało dziecko do 
szpitala. Było przytomne – informu-
je kom. Dorota Nowak, rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszkowie. Dwulatka doznała 
obrażeń głowy i najprawdopodob-
niej urazów wewnętrznych. Podczas 

Dziecko wypadło z okna 
na drugim piętrze  

upadku dziecka oboje rodzice byli 
obecni w domu. Zostali przebadani 
przez policjantów na obecność  
alkoholu. – Rodzice byli trzeźwi.  
Nic nie wskazuje na to, aby przyczy-
ną zdarzenia było coś innego, niż  
nieszczęśliwy wypadek – mówi  
kom. Dorota Nowak. (EL)

Reklama

Agata Jaczyńska 
 Adwokat

Ul. Kraszewskiego 27 lok. 25, 
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

Szukanie miejsca 
dla skweru
PRUSZKÓW
Mieszkańcy 
pruszkowskiej dzielnicy 
Gąsin na stworzenie 
miejsca do wypoczynku 
i spacerów poczekają. 
Miasto musi znaleźć 
nową lokalizację  
dla zieleńca.

Na planowanym skwerze przy 
ul. Wierzbowej miał się też 
znaleźć niewielki plac zabaw 
składający się z huśtawek, pia-
skownicy i karuzeli. Dla nieco 
starszych dzieci przewidziano 
ściankę wspinaczkową, a dla 
młodzieży i dorosłych siłownię 
plenerową. Całość uzupełniły-
by alejki z ławeczkami.

Skwer na Gąsinie miał po-
wstać wiosną tego roku. Jed-
nak zgody na stworzenie placu 
zabaw miasto nie dostało. Po-
wód? Do starostwa powiatowe-
go wpłynęły pisma okolicznych 
mieszkańców obawiających 
się hałasu. Ale to nie wszyst-
ko. Wydział architektury uznał, 
że lokalizacja placu zabaw na 
działce u zbiegu ulic Wierzbo-
wej i Podmokłej jest sprzeczna 

Kłopotliwy skręt zniknie?
PRUSZKÓW
Kierowcy od lat 
podkreślają, że na 
skrzyżowaniu drogi 
wojewódzkiej nr 
719 z ul. Brzozową 
powinna znajdować się 
sygnalizacja świetlna. 
Wiele wskazuje, że 
w końcu się tam pojawi.

W ciągu drogi wojewódzkiej  
nr 719 w Pruszkowie jest aż 14 
skrzyżowań, gdzie ruch odbywa 
się za pomocą sygnalizacji świetl-
nej. Niektórzy kierowcy twierdzą, 
że zaburza to płynność ruchu 
i tworzy korki. Jednocześnie wie-
lu zmotoryzowanych podkreśla, 
że jest miejsce na drodze 719, 
gdzie sygnalizacja jest konieczna,  
ale jej nie ma.

Chodzi o krzyżówkę dw. 719  
(al. Wojska Polskiego) z ul. Brzo- 
zową na granicy Pruszkowa. Skręt 
z al. Wojska Polskiego w lewo  
w ulicę Brzozową sprawia, że kie-
rowcy ustawiają się sznurkiem 
w oczekiwaniu na możliwość 
przejazdu przez to skrzyżowanie. 
Tym samym blokują tych, którzy 
chcą jechać na wprost w kierun-
ku Grodziska. Podobny problem 
ze skrętem w lewo mają kierowcy 
wyjeżdżający z Brzozowej.

Przez lata budowa sygnaliza-
cji na wspomnianym skrzyżowa-
niu była odkładana zarówno przez 
marszałka Mazowsza, który jest 
zarządcą drogi wojewódzkiej, jak 
i pruszkowskie starostwo powia-
towe zarządzające ul. Brzozową. 

– Zdajemy sobie sprawę, że wy-
stępując do marszałka musimy 
mieć swoje środki. W takiej sytu-
acji marszałek zawsze pyta; „A ile 
dołożycie?” I prawdopodobnie 
powstałaby kwestia wspólnego 
finansowania inwestycji z po-
działem po 50 procent – mówi-
ła rok temu Elżbieta Smolińska, 
ówczesny starosta pruszkowski.

Okazuje się jednak, że wraz 
ze zmianą warty na stanowisku 
starosty pruszkowskiego, znik-
nął problem dotyczacy współfi-
nansowania tej inwestycji przez 
powiat. Co więcej, starostwo szuka 
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Wielu mieszkańców obawiało 
się, że gdy przejście przy dworcu 
będzie gotowe, to zlikwidowany 
zostanie tunel pod torami kole-
jowymi w pobliżu rzeki Utraty 
i ul. Czarna Droga. Tu jednak  
mamy dobrą wiadomość.  
– Przejście pod torami w rejonie 
rzeki Utraty pozostanie w nie-
zmienionym kształcie i po za-
kończeniu prac będzie dostępne 
dla mieszkańców – podkreśla 
Maciej Dutkiewicz. Co więcej, 
władze Pruszkowa postarały się 
o zwiększenie bezpieczeństwa 
przechodniów w tym miejscu. 
Po obu stronach tunelu zamon-
towano kamery monitorin- 
gu miejskiego. 

Jednak w tym rejonie jest jesz-
cze jeden, dość istotny, element 
należący do kolejarzy. Chodzi 
o ogrodzenie pomiędzy torowi-
skiem, a należącą do kolei Czar-
ną Drogą. Każdy, kto choć raz 
miał „przyjemność” przejścia  
ul. Czarna Droga wie, że betono-
wy płot znajdujący się na skar- 
pie jest w katastrofalnym sta- 
nie. Wygląda tak, jakby miał za  
chwilę spaść na głowy przechod- 
niów. Mimo licznych interwen-
cji mieszkańców w magistracie 

Dokończenie ze str. 1 potwierdza rzecznik kolejarzy.  
– Porozumienie w sprawie bu-
dowy tunelu drogowego w ciągu  
ul. Działkowej podpiszemy  
z miastem w przeciągu ok. mie- 
siąca. Treść porozumienia kon-
sultujemy obecnie z kancelarią 
prawną. Dopinane są ostatnie 
szczegóły formalne – twierdzi. 

Budowa tunelu w ciągu ulicy  
Działkowej ma się odbywać w ra 
mach modernizacji linii nr 447.  
Kolejarze złożyli już wniosek  
o dofinansowanie tej inwestycji  
z nowego rozdania środków unij-
nych. Z informacji jakie uzyska- 
liśmy wynika, że prace na Dział-
kowej powinny się rozpocząć  
na początku 2017 r. Sama budo- 
wa tunelu zajmie około roku. 

Postępów nie widać jednak 
w temacie remontu budynku 
dworca kolejowego. Zabytkowy 
obiekt czasy świetności ma dawno 
za sobą. Jednak za jego utrzyma-
nie odpowiada inna spółka, a do-
kładnie PKP SA. Prawie miesiąc 
temu pytaliśmy o przygotowania 
do naprawy budynku. Dziś usły-
szeliśmy to samo. – Wciąż prowa-
dzimy inwentaryzacje obiektu. 
W zależności od jej wyników 
będziemy decydować o zakresie 
remontu – ucina Wojciech Ro-
kicki, zastępca dyrektora Depar- 
tamentu Inwestycji PKP SA. 

i u kolejarzy ogrodzenie wciąż 
„straszy”. – W sprawie ogrodze-
nia przy Czarnej Drodze pro-
wadzącej od PKP Pruszków 
w kierunku Piastowa rozważa-
my w tej chwili możliwe opcje 
zabezpieczenia terenu. Wkrótce 
podejmiemy decyzję, jakie roz-
wiązanie jest najlepsze i najbez-
pieczniejsze dla przechodniów 
– mówi Maciej Dutkiewicz. Kon-
kretnej daty nie podaje.

Projekt sygnalizacji 
m.in. na krzyżówce 
al. Wojska Polskiego 
z ul. Brzozową 
ma być gotowy do 
końca czerwca
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już projektanta, który przygotuje 
dokumentacje potrzebną do wy-
budowania sygnalizacji m.in. na 
krzyżówce al. Wojska Polskiego 
z ul. Brzozową. Projekt ma być 
gotowy do końca czerwca.

Kiedy zatem światła się tam po- 
jawią? Jeszcze nie wiadomo. Po-
wiat chce, by w finansowanie budo- 
wy sygnalizacji włączył się nie tyl- 
ko marszałek, ale i okoliczne gmi- 
ny: Pruszków i Michałowice.  (AS)

Na terenie Pruszkowa pla-
nowane są jeszcze dwie inne 
inwestycje. Chodzi oczywiście 
o tunel w ciągu ulicy Działkowej 
oraz budynek dworca PKP przy  
ul. Sienkiewicza. 

– W sprawie tunelu czekamy 
na odpowiedź kolejarzy. Nanie-
śliśmy kilka poprawek w treści 
porozumienia, teraz PKP PLK 
musi zatwierdzić nową treść – mó-
wi nam Andrzej Kurzela, wicepre-
zydent Pruszkowa. Te informacje 

Postępów nie 
widać w temacie 
remontu budynku 
dworca kolejowego 

z obowiązującym planem zago-
spodarowania przestrzennego, 
który dopuszcza w tym miej-
scu zabudowę jednorodzinną.

Władze Pruszkowa posta-
nowiły zatem zmienić wniosek, 
ale nic to nie dało. – Starostwo 
nadal nie godzi się na stworze-
nie skweru przy Wierzbowej, 
choć zmieniliśmy wniosek. 
Chodziło nam o to, by propo-
nowany plac zabaw miał status 
tymczasowego zagospodaro-
wania terenu. Niestety i tym ra-
zem starostwo nam odmówiło 
– mówi Andrzej Królikowski, 
wiceprezydent Pruszkowa.

Co dalej? Królikowski: – Mo- 
glibyśmy złożyć odwołanie od 
decyzji starostwa do wojewody, 
ale to wydłużyłoby tylko pro-
cedury, a mieszkańcy na kolej-
ne miesiące zostaliby z niczym. 
Obecnie szukamy nowych lo-
kalizacji dla skweru na Gąsi- 
nie – dodaje.  (AS)

Władze Pruszkowa 
postanowiły  
zmienić wniosek,  
ale nic to nie dało
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Piątek, 27 Marca 2015

Policyjny pościg ulicami Grodziska 
GRODZISK MAZOWIECKI 
W Grodzisku  
po pościgu policjanci 
zatrzymali kierowcę 
osobowego renault. 
Prowadzący pojazd 
43-latek taranował  
inne auta i doprowadził  
do wypadku. 

Do pościgu doszło 20 marca. 
Informację o zdarzeniu otrzy-
maliśmy od jednego z naszych 
czytelników. – Policjanci ściga-
ją kierowcę samochodu Renault 
Thalia. Doszło do wypadku. Kil-
ka samochodów się zderzyło  
– informował w mailu nadesła-
nym na kontakt@wpr24.pl.

– 43-letni mężczyzna uciekając 
przed policją wielokrotnie łamał 
przepisy ruchu drogowego. Jechał 
pod prąd i uderzał w inne pojaz-
dy. W końcu doprowadził do wy-
padku. Kierowca miał 0,8 promila 
alkoholu – mówiła na „gorąco” st. 
asp. Katarzyna Zych, rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej Po-
licji w Grodzisku Mazowieckim.

W efekcie „rajdu” 43-latka czte-
ry poszkodowane osoby musia-
ły zostać przetransportowane do 
szpitala, o czym poinformował 
nas Aleksander Hepner, rzecz-
nik Falck Medycyna. 

Jakie były okoliczności zdarze-
nia? Okazuje się, kierowca z wy-
jątkowo „ciężką nogą” jest także 

oszustem. 43-latek, podając się za 
pracownika Państwowej Inspek-
cji Pracy, przeprowadzał kontrole 
w jednej z grodziskich firm i po-
bierał pieniądze za ujawnione 
braki. Przy okazji jego kolejnej 
wizyty postanowił go sprawdzić 
kierownik budowy, który wezwał 
policję. Zanim jednak funkcjo-
nariusze pojawili się na miejscu, 
mężczyzna zdążył uciec.

Policjanci zauważyli prowa-
dzone przez 43-latka renault 
kilka ulic dalej. Mężczyzna nie 
reagował na wezwanie do za-
trzymania więc funkcjonariusze 
ruszyli w pościg. Prowadzący re-
nault, uciekając przed radiowo-
zem, rozbił kilka aut. Udało się 

go schwytać dopiero po tym, jak 
na ulicy Okulickiego spowodował  
wypadek. 43-latek usłyszał za-
rzut oszustwa i spowodowania 

niebezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. Na wniosek policji 
został tymczasowo umieszczo- 
ny w areszcie.  (KS)

Różne postępy prac
Sprawdziliśmy, na jakim etapie znajdują się kolejarskie 
remonty na terenie Pruszkowa

 Budowa przejścia podziemnego w rejonie dworca kolejowego
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Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Pruszkowie kształcą  
się w obszarze sektora odnawialnych źródeł energii

Ulrich Polska Sp. z o. o. we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Pruszkowie od września 2014 roku  
realizuje projekt „Fachowcy dla sektora odnawialnych źródeł energii”. Udział w projekcie mogli wziąć 
uczniowie kształcący się na kierunkach: technik ochrony środowiska i technik budownictwa, a także  
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności  
i jakości oferty edukacyjnej w Technikum Zespołu Szkół Nr 1 im. Staszica w Pruszkowie służące 
wzmocnieniu zdolności do zatrudnienia i dalszego kształcenia się uczniów szkoły. 

Do projektu zrekrutowano 50 uczniów, dla których zaplanowano szkolenia z dziedziny odnawialnych 
źródeł energii (dalej: OZE), dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i rozwijające kompetencje 
kluczowe (m. in.: z matematyki, języka angielskiego, koło fizyczne, koło ekologiczne), a także wsparcie  
w rozwoju kompetencji społecznych, w tym planowania kariery i poruszania się po rynku pracy  
(w tym wsparcie pedagoga i doradcy zawodowego). Uczniowie zrealizują praktyki zawodowe w przed- 
siębiorstwie z branży OZE. Spośród wszystkich praktykantów zostanie wybranych sześcioro uczniów, 
którzy odbędą w firmie płatny staż w wymiarze 150 godzin. 

Zaplanowane przez Organizatorów projektu wsparcie szkoleniowe, doradcze i stażowe ma na celu za-
interesowanie młodych mieszkańców powiatu pruszkowskiego tematyką odnawialnych źródeł energii,  
pokazanie im korzyści płynących z wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, a także stworzenie możliwo-
ści zdobycia pierwszego doświadczenia na rynku pracy. 

Więcej informacji na temat realizowanych działań można znaleźć na stronie internetowej Zespołu 
Szkół Nr 1 w Pruszkowie: http://zsnr1-pruszkow.com/ lub w biurze projektu (siedziba szkoły) przy  
ul. Promyka 24/26 w Pruszkowie. 

Projekt będzie trwał do 31 sierpnia 2015 roku. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PRUSZKÓW
Na ulicy Stalowej w Pruszkowie 
autobus miejskiej linii nr 1 potrącił 
mężczyznę. Zdarzenie miało 
miejsce 20 marca po południu. 
– Na ulicy Stalowej autobus potrą-
cił człowieka, trwa akcja ratunkowa 
– napisał czytelnik na skrzynkę kon-
takt@wpr24.pl. – Autobus jechał 

w stronę ulicy Powstańców. Kie-
rowca chciał ominąć samochód 
stojący na pasie ruchu i potrącił 
mężczyznę, do którego należało au-
to – powiedziała nam kom. Dorota 
Nowak, rzecznik pruszkowskiej ko-
mendy powiatowej. Mężczyznę od-
wieziono do szpitala. Zarówno on, 

Autobus potrącił 
na ul. Stalowej mężczyznę

jak i kierowca autobusu, byli trzeź-
wi. – W związku z tym, że zdarze-
nie kwalifi kuje się jako wypadek, bo 
mamy do czynienia z uszkodzeniem 
ciała, wszczęliśmy w tej sprawie 
dochodzenie. W tej chwili za wcze-
śnie, aby mówić, kto ponosi winę 
– mówiła kom. Nowak. (EL)

Piątek, 27 Marca 2015

EWELINA 
LATOSEK

PODKOWA LEŚNA
Wraca sprawa 
ewentualnej likwidacji 
Posterunku Policji 
w Podkowie Leśnej. 
W zapewnienia 
komendy powiatowej, 
że placówka nie 
zniknie, nie dowierzają 
radni i burmistrz 
Podkowy. 
 

P ierwsze pogłoski o za-
miarze likwidacji tego 
posterunku pojawiły 

się pod koniec stycznia, ale zo-
stały szybko zdementowane 
przez Komendę Powiatową Po-
licji w Grodzisku Mazowiec-
kim, której jednostka podlega. 
Sprawa ma jednak ciąg dalszy, 
bo w wersję grodziskiej komen-
dy nie dowierzają mieszkańcy 
Podkowy Leśnej, radni miasta 
i burmistrz Artur Tusiński. Pod 
protestem przeciwko likwida-
cji posterunku podpisały się 
1153 osoby, czyli jedna trze-
cia mieszkańców. 

Z jakiego powodu zapewnienia 
nie są dla nich wiarygodne? – Od 
2013 r. czyli od momentu, kiedy 
komisariat w Podkowie Leśnej 
przekształcono w posterunek, 
trwają działania, aby jednostkę 
całkowicie zlikwidować – mówi 
Artur Tusiński, burmistrz Podko-
wy. Jak dodaje, takie informacje 

rzecznik prasowy grodziskiej 
komendy. – W Posterunku Po-
licji w Podkowie Leśnej oprócz 
kierownika funkcjonuje Zespół 
Dzielnicowych z dwoma etata-
mi i Zespół Kryminalny z dwoma 
etatami – wyjaśnia.

Na stronie internetowej gro-
dziskiej komendy znajduje się 
komunikat, w którym jednostka 
zapewnia, że „nie są podejmo-
wane żadne działania zmierza-
jące do likwidacji”. Z Dariuszem 
Zalesińskim, komendantem KPP, 
nie udało nam się skontaktować. 
Za pośrednictwem rzecznika pra-
sowego przekazał informację, że 
ze względu na natłok obowiąz-
ków i spotkania z interesantami 
będzie mógł porozmawiać na ten 
temat w przyszłym tygodniu. Do 
momentu zamknięcia numeru nie 
otrzymaliśmy też jednoznacznej 

Jaka przyszłość czeka posterunek?
Władze i mieszkańcy Podkowy Leśnej obawiają się likwidacji policyjnej jednostki

odpowiedzi komendy, czy ofi cjal-
ne stanowisko w tej sprawie nie 
zmieniło się.

Publiczne deklaracje grodzi-
skiej komendy nie zmieniają po-
dejścia władz Podkowy Leśnej. 
– Z naszych informacji wynika, 
że kontynuowane będą działa-
nia na rzecz likwidacji jednostki 
w Podkowie Leśnej, aby pracują-
cych tu policjantów przenieść do 
posterunku w Żabiej Woli. Tam 
miała by powstać komenda – mó-
wi burmistrz Tusiński. Zapowiada, 
że w tej sprawie będzie prowadził 
rozmowy w Komendzie Stołecznej 
i odpowiednich ministerstwach.  

napływają do niego bezpośrednio 
od policjantów z grodziskiej ko-
mendy przy ul. Bartniaka. I ar-
gumentuje: – Systematycznie 
zmniejszana jest obsada poste-
runku. Jego kierownik został na 
początku roku przeniesiony do 
jednostki w Jaktorowie.

Zarzuty odpiera KPP w Gro-
dzisku. – W ciągu ostatniego ro-
ku etatowa obsada Posterunku 
Policji w Podkowie Leśnej nie 
została zmieniona, nadal jest
5 etatów policyjnych. Z dniem 
8 stycznia kierownikowi poste-
runku powierzono czasowe peł-
nienie obowiązków Komendanta 
Komisariatu Policji w Jaktoro-
wie z uwagi na odejście na emery-
turę poprzedniego komendanta. 
Wakat na tym stanowisku zosta-
nie wkrótce uzupełniony – infor-
muje st. asp. Katarzyna Zych, 

Władze i mieszkańcy Podkowy Leśnej obawiają się likwidacji policyjnej jednostki
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Piastów postawił 
na ścieżki rowerowe
PIASTÓW
Zintegrowany system 
ścieżek rowerowych, 
który połączy okoliczne 
gminy – to projekt 
nad którym pracują 
władze Piastowa. 

O budowie ścieżek rowerowych 
mówiło się w Piastowie od daw-
na. Teraz prace nad pomysłem 
nabierają tempa. – Wspólnie 
z sąsiadami, czyli z Michało-
wicami, Ursusem, Ożarowem 
i Pruszkowem chcemy przygo-
tować system ścieżek, aby nie 
było tak, że każda gmina przygo-
tuje dla siebie trasy, które potem 
się ze sobą nie połączą – mó-
wił podczas ostatniej sesji pia-
stowskiej rady miasta zastępca 
burmistrza Konrad Rytel.

Jak zapewnił, samorządy 
z Pruszkowa, Michałowic, Oża-
rowa i Piastowa opracują wła-
sny duży projekt, który połą-
czy kilkanaście ważnych punk-
tów przesiadkowych takich jak 
WKD i stacje kolejowe w syste-
mie „Parkuj i jedź”, aby można 
było do nich wygodnie dojeż-
dżać rowerem. – Ponieważ ciągi 
komunikacyjne, które wyzna-
czyliśmy biegną wzdłuż dróg 
powiatowych, w tej sprawie 
spotkamy się także ze starostą 
pruszkowskim, aby uzgodnić na-
sze propozycje – zapewnił Ry-
tel. – Niewykluczone, że część 

pozwoleń będzie dotyczyła tak-
że dróg wojewódzkich – dodał. 

Na sfinansowanie projek-
tu gminy chcą pozyskać środki 
w ramach Zintegrowanych In-
westycji Terytorialnych (ZIT). 
To unijna pula, która premiuje 
te inicjatywy samorządów, któ-
re wymagają ich współdziałania 
i współpracy. Wspólnie przygo-
towany projekt ścieżek rowero-
wych dobrze wpisuje się w tę 
ideę. – Pierwszy nabór wnio-
sków do ZIT spodziewany jest 
w październiku. Do tego czasu 
musimy przygotować komplet 
dokumentów, projekty budow-
lane, uzyskać niezbędne pozwo-
lenia i uzgodnić lokalizację. 
Będzie to szansa na uzyskanie 
dużego, 80-85 proc. fi nansowa-
nia – wyjaśnił wiceburmistrz. 

Szanse na powodzenie przed-
sięwzięcia dodatkowo wzro-
sną jeśli system ścieżek będzie 
uwzględniał także warszawskie 
trasy rowerowe, które stanowią 
„wylotówki” do sąsiednich gmin, 
m.in. do Michałowic. 

A czy w Piastowie powstanie 
system wypożyczania rowerów, 
na wzór warszawskiego Veturi-
lo? – dopytywali radni. Gmina 
nie mówi „nie”, ale to na razie 
pieśń przyszłości. Rytel: – Naj-
pierw chcemy te ścieżki zbudo-
wać, potem wyznaczyć miejsca 
przesiadkowe i  skoncentrować 
się na tym zadaniu.  (EL)

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW 
Za nami wiosenne 
Targi Nieruchomości 
i Wnętrz w Pruszkowie. 
Siódmą edycję imprezy 
odwiedziło ponad 
2000 gości, w tym 
wielu mieszkańców 
Warszawy. 
   

Osiedle Książenice, Mi-
ły Dom, Villa Campi-
na, Biskupica 6, Osiedle 

Ptasi Raj, Osiedle Żabia Wola, 
Ventana, Origami House, Osie-
dle Godebskiego – to inwestycje, 
które po raz pierwszy pojawiły 
się na WPR Targach Nierucho-
mości i Wnętrz. Prezentowa-
ne oferty cieszyły się dużym 
zainteresowaniem zwiedzają-
cych, którzy mimo problemów 
z parkowaniem aut (na terenie 
MZOS Znicz trwa budowa Cen-
trum Dziedzictwa Kulturowe-
go), zjawili się na imprezie. 
W trakcie targowego weeken-
du halę sportową Znicz odwie-
dziło ponad 2000 osób. 

Goście byli bardzo zadowo-
leni, wiele pozytywnych opinii 
przekazali również wystawcy, 
którzy po raz pierwszy pojawili 
się w targowej hali. – Jesteśmy 
młodym deweloperem jednak 
ludzie chętnie pytali o naszą 
inwestycję, która dla nich jest 
przecież nowością – powiedział 
Paweł Boniecki z Armexim Bis 

loperów z naszego regionu. Ci, 
którzy jeszcze nie mieli możli-
wości poznania takich inwesty-
cji jak Twój Parzniew – Miasto 
Ogród II (Agroman), Nowe 
Miasto Pruszków (Jankowski 
– Pulchny) czy Osiedle Grafi to-
we (EBB Nieruchomości) mo-
gli zdobyć wiele informacji na 
temat prowadzonych przedsię-
wzięć i chętnie z tych możliwo-
ści korzystali. 

– WPR Targi Nieruchomości 
i Wnętrz mamy zapisane na sta-
łe w naszym kalendarzu. Pierw-
sze spotkania z mieszkańcami 
mieliśmy już w targową sobotę, 
a dwie osoby już zarezerwowa-
ły sobie mieszkania! – zaznacza 
Ewa Janeczko z EBB Nierucho-
mości (Osiedle Grafi towe). Za-
dowolony z imprezy był także 
Jacek Strzałkowski reprezentu-
jący Agromana (Twój Parzniew 
– Miasto Ogród II). – Dla mnie 
była to chyba najlepsza edycja 
targów. Zainteresowanie naszą 
inwestycją było ogromne, a ze-
brana liczba kontaktów oraz li-
sta umówionych spotkań bardzo 
nas cieszy – podkreśla.

Co zatem przyczyniło się do 
sukcesu siódmej już edycji im-
prezy WPR Targi Nierucho-
mości i Wnętrz? – Pierwszą 
edycję targów zorganizowali-
śmy blisko 4 lata temu. Przez 
lata intensywnie promowaliś-
my ją w regionie, przez co głów-
ną grupą odwiedzających byli 
mieszkańcy powiatów pruszkow-
skiego, grodziskiego i warszaw-

Warszawiacy też odwiedzili Targi
7. edycja imprezy WPR Targi Nieruchomości i Wnętrz okazała się sukcesem

Zapraszamy już na 
kolejne targi, odbędą 
się w październiku 
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skiego-zachodniego. W tej edy-
cji chcieliśmy pokazać zalety 
regionu mieszkańcom War-
szawy. Informacje o targach 
były widoczne w pociągach 
SKM i WKD,  w warszawskim 
metrze, w dzienniku „Metro”. 
Standy reklamowe pojawiły się 
w sklepach Leroy Merlin i Fa-
chowiec oraz w sieci salonów 
doradców fi nansowych Open 
Finance – wylicza Maciej Sko-
czylas, dyrektor zarządzający 
Grupy Wpr Media, organiza-
tora targów. – Mieszkańcy Ur-
susa, Włoch i Ochoty otrzymali 
zaproszenia na targi do swoich 
skrzynek pocztowych, a na tere-
nie wybranych dzielnic jeździ-
ły przyczepy reklamujące targi. 
Dzięki temu imprezę odwiedzi-
ła spora część gości spoza regio-
nu – dodaje. 

Warto podkreślić, że na tar-
gach stoiska miały również fi r-
my oferujące przygotowanie 
projektów wnętrz oraz elementy 
wyposażenia domu (materiały 
do wykończenia łazienek, pod-
łogi i wykładziny, drzwi, okna, 
farby). Dużym powodzeniem 
cieszyło się także stoisko porad 
kredytowych, gdzie można było 
uzyskać informacje m.in. o pro-
gramie MdM.

Wszystkich tych, którzy pla-
nują zakup mieszkania, a nie 
zdołali odwiedzić wiosennej 
imprezy WPR Targi Nieru-
chomości i Wnętrz, zaprasza-
my na kolejną. Odbędzie się 
już w październiku. 

(Miły Dom). Katarzyna Sławiń-
ska reprezentująca Agri-Rol 
i inwestycję Osiedle Książe-
nice ma nadzieję, że zaintere-
sowanie targowe przełoży się 
na ilość podpisanych umów. 
– Osoby z którymi rozmawiali-
śmy były gotowe od razu jechać 
na teren inwestycji i obejrzeć 
osiedle. Czekamy na to, jakie 
efekty będą miały rozmowy 
z klientami z targów – mówi.

Osiedle Godebskiego z Pia-
stowa również cieszyło się du-
żym zainteresowaniem. Hanna 
Orzechowska, reprezentująca 
inwestycję powiedziała: – Targi 

PRUSZKÓW
Pruszkowski ratusz rozstrzygnął 
przetarg na projekt budowy ulicy 
Stefana Bryły na odcinku od ul. Prze-
jazdowej do istniejącego asfaltu. 
Gruntowy fragment o długości 600 m 
docelowo ma zyskać asfaltową na-
wierzchnię, oświetlenie, odwod-
nienie, chodnik i ścieżkę rowerową. 

Termin oddania do użytku nie jest 
jeszcze znany. Rozstrzygnięcie prze-
targu na przygotowanie projektu to 
dopiero pierwszy krok do realizacji 
inwestycji. Najkorzystniejszą propo-
zycję opracowania niezbędnej doku-
mentacji złożyła fi rma projektowa 
z Lublina, swoje usługi wyceniła na 

Jest wykonawca projektu 
budowy ul. Stefan Bryły

ponad 59 tys. zł. Po podpisaniu umo-
wy wykonawca będzie miał dziesięć 
miesięcy na przygotowanie projektu 
i uzyskanie wymaganych pozwoleń 
na budowę. Wtedy dopiero władze 
miasta rozpoczną szukanie wyko-
nawcy, który wbije pierwszą łopatę 
w gruntową część ul. Bryły. (EL)

Nieruchomości i Wnętrz mają 
nieco inną specyfi kę niż dzielni-
cowe targi w stolicy czy innych 
miastach. Tu klient jest mocno 
nakierowany na konkretne ofer-
ty czy lokalizacje. 

Monika Fedio z Moderdom 
(Biskupica 6 Brwinów) podkre-
ślała z kolei organizację targów. 
– Obsługa i przygotowanie im-
prezy jest na najwyższym po-
ziomie. Wszystko jest zrobione 
w pełni profesjonalnie. Jesteśmy 
bardzo zadowoleni – zaznacza.

Wśród 56. wystawców nie 
zabrakło także znanych dewe-

Drogi pójdą do przebudowy
GRODZISK MAZOWIECKI
W najbliższych 
miesiącach sporo 
wydarzy się na 
grodziskich drogach. 

Magistrat ogłosił przetarg, 
w którym szuka wykonawcy 
przebudowy dróg położonych
na terenie gminy.

Co się zmieni? Betonowe 
płyty na ul. Szczerkowskiego 
zostaną zastąpione nawierzch-
nią asfaltową. Na ulicach Knap-
skiego, Kasprowicza, Baśnio-
wej i Słonecznej zmieni się or-
ganizacja ruchu. Ulice Bato-
rego i Przodowników Pracy 
zyskają nawierzchnię z kost-
ki brukowej. Prefabrykowane 
progi zwalniające znajdujące 
się na ul. Przejazdowej zostaną 

zdemontowane – na ich miej-
scu ułożone będą trwalsze pro-
gi, z kostki. Podobne „spowol-
nienia” powstaną na ul. Tylnej. 

Ale zmiany czekają także pie-
szych i osoby korzystające z ko-
munikacji miejskiej. Przejścia 
w rejonie ulic Spokojnej i Ra-
dońskiej (przy stacji WKD Ra-
dońska) zostaną zlikwidowane. 
Skrzyżowanie Szczerkowskie-
go i Teligi pójdzie do przebudo-
wy – powstaną przejścia z wyspą, 
czyli tzw. azylem. W Czarnym 
Lesie, w pobliżu skrzyżowania 
ul. Kwitnącej Wiśni i Dzikiej Ró-
ży, zostanie przebudowany pe-
ron autobusowy. Na wykonanie 
wszystkich prac ratusz daje pięć 
miesięcy. Oznacza to, że z nowych 
dróg i rozwiązań będziemy ko-
rzystać jeszcze tej jesieni.  (KS)
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DENAR
lodówki, kuchnie, pralki, zmywarki,
sprzęt kuchenny do zabudowy,
czajniki, expresy, roboty kuchenne,  
odkurzacze, żelazka, telewizory,  
kina domowe, odtwarzacze DVD,  
dekodery DVB-T, komputery,
tablety, monitory,  
drukarki, akcesoria AGD,   
akcesoria RTV,  
akcesoria komp. 
i wiele innych.

Błonie ul. Rynek 3, tel. 22/755-56-74
Grodzisk Maz. Sienkiewicza 51, tel. 22/724-35-98
Pruszków ul.Berenta 18 róg AK, tel. 22/758-78-90

www.denar.specrtvagd.pl

Autoryzowany Dystrybutor

Instalacje antenowe
tel. 506 530 190

www.denar24.pl

Godzina 
dla morświna
PRUSZKÓW
Pod hasłem podanym 
w tytule organizowana 
jest tegoroczna akcja 
WWF „Godzina dla 
Ziemi”. Do udziału w niej 
zachęca mieszkańców 
pruszkowski 
urząd miejski.

Aby przyłączyć się do akcji na-
leży w sobotę 28 marca o godz. 
20.30 na 60 minut wyłączyć 
prąd w swoim domu lub miesz-
kaniu. W tegorocznej edycji 
udział zadeklarowało kilka-
dziesiąt miast w całym kraju, 
m.in. Pruszków. Ogólnym ce-
lem akcji jest ochrona środowi-
ska i utrwalanie świadomości, 
że wiele zależy od naszych co-
dziennych nawyków. 

W tym roku „Godzinę dla 
Ziemi” zadedykowano bał-
tyckim morświnom. To ga-
tunek zagrożony, obecnie jest 
ich tylko 450. – Morświny na-
rażone są na wiele zagrożeń. 
Mogą zaplątać się w sieci i nie 
zawsze udaje się im ujść z ży-
ciem. Jednocześnie są bardzo 
wrażliwe na podwodny hałas. 
Duże natężenie hałasu może 
je silnie zestresować, wypło-
szyć z siedliska czy wręcz spo-
wodować śmierć – informuje 
WWF Polska.

Na stronie internetowej or-
ganizacji można podpisać apel 
o ochronę bałtyckiego morświ-
na oraz go... adoptować.  (EL)

KATARZYNA 
SŁOCIŃSKA

REGION
Poszukiwania wykonawcy 
systemu informacji 
pasażerskiej WKD 
rozpoczęła jesienią 
zeszłego roku. 
23 grudnia minął 
termin składania ofert 
w ramach ogłoszonego 
przetargu. Kiedy 
możemy spodziewać
się rozstrzygnięcia?
 

Na przystankach Warszaw-
skiej Kolei Dojazdowej 
pojawią się monitory in-

formujące o godzinie przyjazdu 
najbliższego pociągu, jego relacji, 
peronie, na którym się zatrzyma 
i – w razie potrzeby – o opóźnie-
niach. Dodatkowo na stacjach 
i przystankach zostanie zainsta-
lowany monitoring, który wpłynie 
na bezpieczeństwo podróżnych, 
ale też zapobiegnie chuligańskim 
wybrykom. Zarówno system in-
formacji, jak i monitoring po-
wstaną w oparciu o technologię 

Kręta droga do systemu informacji pasażerskiej
Warszawska Kolej Dojazdowa nie rozstrzygnęła jeszcze przetargu na wykonawcę 

światłowodową. Kiedy? Tego na 
razie nie wiadomo, bo ogłoszony 
we wrześniu 2014 r. przetarg na-
dal czeka na rozstrzygnięcie.

Przetarg ogłoszony przez WKD 
cieszył się sporym zainteresowa-
niem, zgłosiło się aż dziewięciu 
ewentualnych wykonawców. Po 
otwarciu ofert i wstępnym za-
poznaniu się z ich treścią prze-
woźnik podjął decyzję o zmianie 
terminu związania umową – zo-
stał on przeniesiony na 20 lutego. 
Po tej decyzji jeden z wykonaw-
ców odwołał się do Krajowej 

Warszawska Kolej Dojazdowa nie rozstrzygnęła jeszcze przetargu na wykonawcę 

Piątek, 27 Marca 2015

Izby Odwoławczej, co wpłynę-
ło na zawieszenie postępowania 
przetargowego do czasu rozprawy 
i kolejną zmianę terminu podpisa-
nia umowy, tym razem na począ-
tek marca. W związku z wieloma 
wątpliwościami i pytaniami skie-
rowanymi do poszczególnych ofe-
rentów, spółka WKD podjęła 
kolejną decyzję o przesunięciu 
terminu, także o 60 dni. Żaden z po-
tencjalnych wykonawców w związ-
ku z tą decyzją nie wycofał swojej 
propozycji, ale jeden z nich złożył 
odwołanie do KIO, przez co postę-

powanie ponownie zawieszono, 
tym razem na tydzień.

– Robimy wszystko, żeby za-
mknąć to możliwie jak najszyb-
ciej. Chcielibyśmy w kwietniu 
doprowadzić do rozstrzygnięcia 
przetargu – mówi Krzysztof Ku-
lesza, rzecznik prasowy War-
szawskiej Kolei Dojazdowej. 
Dodaje, że umowa z wykonaw-
cą, o ile dalej wszystko potoczy się 
gładko, zostanie podpisana w po-
łowie maja. Wybrana przez prze-
woźnika fi rma będzie miała rok 
na realizację inwestycji.  

Reklama
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W piątek (20 marca) na ulicy Gra-
nicznej w Brwinowie 62-letni 
mężczyzna został śmiertelnie po-
trącony przez samochód. Do zda-
rzenia doszło ok. godz. 20.20. 
Mieszkaniec Brwinowa zginął na 
miejscu. Początkowo mężczyzna 
został przez policję oznaczony 

jako N.N, ponieważ nie miał przy 
sobie dokumentów. W ustaleniu 
tożsamości pomógł jego syn, któ-
ry zidentyfi kował ciało. Szczegóły 
wypadku nie były do końca znane. 
Sprawą zajmuje się pruszkowska 
prokuratura. – Została zarządzo-
na sekcja zwłok, która będzie 

Tragedia na ulicy Granicznej.
62-latek zginął na miejscu

przeprowadzona w ciągu kilku 
najbliższych dni. Poza tym przesłu-
chiwani są świadkowie. Postępo-
wanie mające na celu wyjaśnienie 
okoliczności zdarzenia trwa 
– powiedział prokurator Andrzej 
Zwoliński, zastępca prokuratora 
rejonowego w Pruszkowie. (KS)

BRWINÓW

Dzik jest dziki, 
dzik jest zły
REGION
„Kto spotyka w lesie 
dzika, ten na drzewo 
szybko zmyka” – ten 
wierszyk pióra Jana 
Brzechwy zna chyba 
każde dziecko. A co 
zrobić, kiedy dzika 
spotka się na drodze 
w centrum miasta?

Sposób znaleźli włodarze 
Podkowy Leśnej. Tutaj pro-
blem dotyczył głównie dzików, 
które w nocy wychodziły z lasu 
i, zapewne w poszukiwaniu 
pożywienia, spacerowały po 
ulicach miasta. Jeszcze przed 
Bożym Narodzeniem w 2014 r.
 zastosowano oprysk środ-
kiem opartym na feromo-
nach niedźwiedzia i wilka, 
który ma odstraszać zwierzy-
nę leśną. Oprysk działa śred-
nio od ośmiu do dwunastu 
tygodni (w zależności od ilo-
ści opadów deszczu i śniegu). 
Jakiś czas temu przestał być 
skuteczny, więc dziki wróci-
ły na podkowiańskie ulice. 
– Sam natknąłem się na stado 
około dwudziestu dorosłych 
dzików w centrum miasta, po-
za tym otrzymaliśmy ostatnio 

pojedyncze zgłoszenia od 
mieszkańców, dlatego zdecy-
dowaliśmy o ponownym opry-
skaniu granic miasta – mówi 
Artur Tusiński, burmistrz Pod-
kowy Leśnej.

Dziki pojawiły się ostatnio 
też na ulicach innego miasta-
-ogrodu. Przechadzały się po 
Milanówku. Jak tutaj rozwią-
zano problem niepożądanych 
gości? – Mamy podpisa-
ną umowę z łowczym, który 
w różnych punktach rozsta-
wił klatki. Złapany dzik w ta-
kiej klatce jest przewożony do 
terenów niezurbanizowanych, 
czyli wraca do swojego natu-
ralnego środowiska – wyjaśnia 
Bohdan Okniński, komen-
dant Straży Miejskiej w Mi-
lanówku. – Pozostajemy także 
w kontakcie z myśliwym, który 
wskazuje, gdzie klatki powin-
ny się znaleźć i gdzie przewieźć 
zwierzę – dodaje.  (KS)

– Sam natknąłem 
się na stado około 
dwudziestu dorosłych 
dzików w centrum 
miasta – mówi 
burmistrz Podkowy
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Przetarg na rozbudowę przedszkola
MICHAŁOWICE
Zgodnie z zapewnieniami 
władz gminy, 
w Michałowicach 
ogłoszono przetarg na 
rozbudowę gminnego 
przedszkola przy 
ul. Szkolnej. Powstanie 
trzyoddziałowy obiekt 
w systemie modułowym.

O sprawie miejsc w przedszko-
lu i oddziałach przedszkolnych 
w Michałowicach już pisaliśmy. 
Przypomnijmy: rodzice obec-
nych czterolatków sprzeciwili się 
umieszczeniu ich dzieci od wrze-
śnia w oddziale przedszkolnym 
w Zespole Szkół. Początkowo 
władze gminy argumentowały, 
że to jedyny sposób, aby zapew-
nić miejsce dla wszystkich czte-
ro- i pięciolatków. W tym roku 

po raz pierwszy samorządy mają 
obowiązek zapewnić miejsca dla 
wszystkich czterolatków, któ-
rych rodzice wyrażą chęć po-
słania dziecka do przedszkola. 

Wobec protestu rodziców gmi-
na zmieniła jednak zdanie i w try-
bie pilnym rozbuduje istniejące 

Pilnuj swojego roweru
REGION
Pogoda zachęca 
do rowerowych 
przejażdżek. 
Ale pilnujmy swoich 
jednośladów...

Przykład? Niedawno z tere-
nu gimnazjum przy ul. Brzozo-
wej w Milanówku ktoś ukradł 
należące do uczniów rowery: 
jeden marki Author, a drugi 
Grand Twist.

Kradzież rowerów spod bu-
dynku szkoły była jedną z nie-
wielu takich sytuacji, o których 
poinformowana została gro-
dziska policja. – Jak do tej po-
ry otrzymaliśmy kilka zgłoszeń 
dotyczących kradzieży rowe-
rów na terenie powiatu. Tylko 
ta sytuacja miała miejsce na te-
renie szkolnym – informuje st. 

asp. Katarzyna Zych, rzecznik 
Komendy Powiatowej Policji 
w Grodzisku Mazowieckim. 
– Zwykle jest tak, że kiedy 
„ruszamy” rowery po zimie, kra-
dzieży jest więcej – dodaje. 

Pojedyncze zgłoszenia tra-
fiły też do mundurowych 
z Pruszkowa. – Na ten moment 
kradzieże nie są plagą i mamy 
nadzieję, że się to nie zmieni, 
ale i tak trzeba już teraz wy-
czulić wszystkich użytkow-
ników jednośladów – mówi 
kom. Dorota Nowak, rzecz-
nik Komendy Powiatowej Po-
licji w Pruszkowie. I dodaje: 
– Zostawiając rower na klat-
ce schodowej, obok wejścia do 
mieszkania, myślimy, że ma-
my go „na oku”. Tymczasem to 
właśnie z klatek ginie ich na-
prawdę dużo.  (KS)

– Zakres robót obejmuje opra-
cowanie dokumentacji projekto-
wej architektoniczno-budowlanej 
pełnobranżowej i wyposażenia 
w zakresie wymaganym przepisa-
mi oraz budowa 3-oddziałowego 
budynku przedszkola w systemie 
modułowym dla 75 dzieci – czy-
tamy w ogłoszeniu. 

Modułowy budynek ma stanąć 
we wschodnim narożniku dział-
ki od strony ulicy Raszyńskiej. 
Wykonawca ma w taki sposób 
przeprowadzić prace, aby nie 
wpłynęły na funkcjonowanie 
istniejącej placówki. 

Firmy zainteresowane zada-
niem mają czas do 8 kwietnia na 
składanie ofert. Aby przystąpić 
do przetargu muszą wpłacić wa-
dium w wysokości 50 tys. zł. Ca-
łość robót ma zostać zakończona 
do 31 sierpnia tego roku.  (EL)

Całość robót ma 
zostać zakończona do 
31 sierpnia tego roku

przedszkole przy ul. Szkolnej. 
Nowy budynek ma być gotowy 
na przyjęcie dzieci we wrześniu 
tego roku. Na jego zaprojekto-
wanie i budowę ogłoszono już 
przetarg. Co w nim zapisano? 

Szymek już po operacji
MILANÓWEK
Mały Szymek 
z Milanówka przeszedł 
19 marca w Niemczech 
wielogodzinną operację. 
– Nasz synek ma 
serce dwukomorowe! 
– napisała mama 
chłopczyka na 
facebookowym profi lu 
„Szymon  Chmielecki 
– uratujmy jego serce”.

Przypomnijmy. Szymek miał 
złożoną wadę serca w postaci 
hipoplazji aorty wstępującej, 
zrośniętą zastawkę aortalną 
oraz duży ubytek między ko-
morami. Wszystko to wymaga-
ło korekty. Rodzice nie chcieli 
jednak zgodzić się na trzy cięż-
kie operacje, które sprawiły-
by, że Szymek miałby jedną 
komorę serca zamiast dwóch. 
Postanowili zrobić wszystko, 
by serce chłopczyka było „całe” 
i zdrowe. Trafi li do profesora 
Edwarda Malca, który posta-
nowił zająć się Szymkiem.

Chłopczyk pierwotnie opera-
cję w Niemczech miał przejść 
w czerwcu. Jednak wyniki ba-
dań znacznie się pogorszyły 
i trzeba było ją przyspieszyć. 
Nowy termin wyznaczono na

20 marca, ale w rezultacie ope-
rację przeprowadzono dzień 
wcześniej. Jak przebiegła? 
– Szymcio daje sobie świetnie 
radę bez respiratora. Ma wil-
czy apetyt i jest bardzo grzeczny. 
Opieka w szpitalu jest niesamo-
wita, Pan Profesor Malec bardzo 
często nas odwiedza. Jest bar-
dzo zadowolony z operacji i sta-
nu Szymonka. To co zrobił ten 
niesamowity człowiek to dla nas 
cud! Nasz synek ma serce dwu-
komorowe! – napisała Magda, 
mama chłopca, na facebooko-
wym profi lu „Szymek Chmielec-
ki – uratujmy jego serce”.

Warto wspomnieć, że lecze-
nie Szymka okazało się kosz-
towne. Pieniądze na operację 
udało się zdobyć dzięki inter-
nautom, którzy wspierali liczne 
akcje prowadzone m.in. na stro-
nie fundacji SiePomaga. Wspól-
nie udało się uzbierać blisko 
160 tys. złotych.

Internauci nadal mocno 
wspierają Szymka i jego ro-
dziców. Wśród wpisów znajdują 
się liczne życzenia wytrwałości, 
odwagi i przede wszystkim po-
myślnego leczenia chłopca. Do 
tych życzeń dołączają się tak-
że redakcja Gazety WPR i por-
talu WPR24.pl.  (AS)

ANNA 
SOŁTYSIAK

PIASTÓW 
Pruszkowskie 
starostwo powiatowe 
przygotowuje 
się do realizacji 
inwestycji drogowych. 
Na długiej liście 
remontów znalazł 
się również piastowski 
wiadukt. 

Mieszkańcy i kierow-
cy przejeżdżający 
przez Piastów mają 

do dyspozycji tylko jedną prze-
prawę przez tory PKP. Kłopot 
jednak w tym, że nawierzchnia 
na wiadukcie im. gen. Leopolda 
Okulickiego nie jest w najlep-
szym stanie. I trudno się dzi-
wić, bo powstała w 1994 roku 
przeprawa do dziś nie przeszła 
gruntownego remontu. Wy-
starczy nią przejechać, by się 
o tym przekonać... 

Kierowcy co roku podkre-
ślają, że nawierzchnia prze-
prawy nadaje się do wymiany. 
Tu dziura, tam pęknięcie, a na-
wet wybrzuszenie – tak wyglą-
da asfalt na wiadukcie. Uwagi 

mają też piesi, szczególnie do 
stanu schodów prowadzących 
na przeprawę. Wiele stopni jest 
wyszczerbionych. To sprawia, 
że wejście lub zejście z zakupa-
mi, wózkiem czy rowerem staje 
się sporym wyczynem. Powiat 
przez lata starał się utrzymy-
wać przeprawę w jako takim 
stanie, ale remonty były tylko 
doraźne. Efekt? Ubytki poja-
wiały się kilka dni po zakoń-
czeniu „łatania”. 

Wreszcie pójdzie do remontu
Wiadukt nad torami w Piastowie zyska m.in. nową nawierzchnię
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 Wiadukt na jakiś czas trzeba będzie całkowicie wyłączyć z ruchu

technicznej. Później będziemy 
ogłaszać przetarg na wykona-
nie prac – mówi Zdzisław Si-
piera, starosta pruszkowski. 
– Na wiadukcie musimy zrobić 
od nowa izolację i wszystko to, 
co jest nad izolacją, czyli m.in. 
nawierzchnię jezdni – dodaje.

Kiedy zatem można spodzie-
wać się rozpoczęcia robót na 
przeprawie? Starosta Sipiera: 
– Plan jest taki, by prace prze-
prowadzić w wakacje, ale dziś 
jest zbyt wcześnie, by mówić 
o konkretnych terminach. 

Niestety, remont będzie się 
wiązał z utrudnieniami. Co to
oznacza dla kierowców? Prze-
prawę na jakiś czas trzeba bę-
dzie wyłączyć całkowicie z ru-
chu. Szanse na otworzenie 
na ten czas przejazdu kolejowe-
go obok wiaduktu są znikome. 
A to oznacza, że aby przepra-
wić się na drugą stronę torowi-
ska kierowcy będą musieli ko-
rzystać z tunelu w Ursusie lub 
wiaduktu w Pruszkowie. – Bę-
dziemy musieli wybrać taką 
procedurę technologiczną, 
by skutki zamknięcia wiaduk-
tu były jak najmniej uciążli-
we – podkreśla starosta Zdzi-
sław Sipiera.  

Piątek, 27 Marca 2015
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 Pierwsze karmienie Szymka po odłączeniu 
od respiratora

Teraz przeprawa przez to-
ry ma zostać gruntownie wy-
remontowana. – W budżecie 
mamy zarezerwowane pienią-
dze na przebudowę wiaduktu 
w Piastowie. W tej chwili zle-
camy wykonanie dokumentacji 

Starosta Sipiera: 
– Plan jest taki, by 
prace przeprowadzić 
w wakacje, ale dziś 
jest zbyt wcześnie, by 
mówić o konkretnych 
terminach    
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ZAMIESZKAJ JUŻ JUTRO
– gotowe mieszkanie wykończone pod klucz

• mieszkanie wykończone 
w nowoczesnym stylu

• drewniane podłogi

• zabudowa kuchenna i sprzęt AGD

• armatura i ceramika łazienkowa 
znanych producentów

• możliwość zakupu miejsca 
postojowego i komórki lokatorskiej

Zadzwoń! Tel.: 22 729 03 13

Powierzchnia lokalu: 100,12 m2

Balkon: 8,13 m2

ŁAZIENKA

3 JÓKOP4 JÓKOP

BALKON
8,13 m2

OGRÓD
ZIMOWY

5,80 m2

WC

POKÓJ 2

GARDEROBA

PRZEDPOKÓJ

POKÓJ 1

KUCHNIA

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
22 758 77 88
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REGION
Dobra wiadomośc dla pasażerów. 
Koleje Mazowieckie zawarły poro-
zumienie ze spółką Przewozy Regio-
nalne. Na linii skierniewickiej można 
podróżować składami InterRegio na 
podstawie biletów KM. – Spółka Ko-
leje Mazowieckie uprzejmie informu-
je, że do 12 grudnia 2015 r. w pociągach 

InterRegio uruchamianych przez 
spółkę Przewozy Regionalne, na od-
cinku Skierniewice-Warszawa-Skier-
niewice honorowane będą wszystkie 
ważne bilety wydane na przejazdy 
pociągami osobowymi uruchamia-
nymi przez KM – poinformował prze-
woźnik. Pasażerowie powinni jednak 

W InterRegio pojedziemy 
z biletem Kolei Mazowieckich

pamiętać, że w pociągach Przewo-
zów Regionalnych nie są hono-
rowane bilety ZTM. Jednocześnie 
KM informują, że od 20 marca 
w kasach biletowych nie ma moż-
liwości aktywowania biletów ZTM 
zakodowanych na Warszawskiej 
Karcie Miejskiej. (EL)

Piątek, 27 Marca 2015

Panie „pogonią” napastnika
BRWINÓW
Jak obronić się 
przed napastnikiem? 
Tego dowiedzą się 
uczestniczki Kursu 
Sztuki Walki Obronnej 
dla Kobiet, który 
organizuje brwinowski 
klub sportowy Pantera.

Szkolenie jest bezpłatne i nie 
trzeba się na nie wcześniej za-
pisywać. Wystarczy 1 kwietnia 
o godz. 19.30 pojawić się w sa-
li gimnastycznej przy Stadionie 
Miejskim w Brwinowie (ul. Tu-
rystyczna 4). Obowiązujący na 
zajęciach strój to koszulka lub 
t-shirt, długie spodnie sporto-
we oraz klapki do przejścia na 
salę. Ćwiczenia będą odbywać 
się na boso, a podłoga zosta-
nie wyłożona matami.

Czego nauczą się panie? – Bę-
dziemy poprawiać sprawność fi -
zyczną, ale nie tylko. Uczestniczki 
dowiedzą się jak zachowywać się 
w groźnych sytuacjach i w jaki 
sposób uniknąć bezpośredniej 
fi zycznej konfrontacji z poten-
cjalnym napastnikiem. Będą to 
zatem także podstawy psychologii 

– mówi Kazimierz Rutkowski, 
prezes Pantery Brwinów.

Podczas treningu insceni-
zowane będą różne sytuacje 
– np. nagłego ataku w ciemnej 
uliczce, napaści zza pleców. 
Instruktorzy pokażą jak ocenić 
sytuację, stosować podstawowe 
chwyty, szybko reagować i wy-
korzystywać własne możliwo-
ści fi zyczne do obrony.

Uczestniczkom zapewniono 
komfortowe warunki treningo-
we. – Podczas zajęć na sali gim-
nastycznej obecne będą tylko 
panie i instruktor. Zajęcia po-
trwają 90 minut. Zapraszamy 
do udziału wszystkie zainte-
resowane kobiety, bez względu 
na wiek i poziom sprawności fi -
zycznej – zapewnia prezes Ka-
zimierz Rutkowski.  (EL)

Szkolenie jest 
bezpłatne i nie trzeba 
się na nie wcześniej 
zapisywać

Zagadka prac przy Długiej wyjaśniona
PRUSZKÓW
Na ulicy Długiej 
w Pruszkowie od kilku 
dni trwają prace, 
które wzbudzają duże 
zainteresowanie 
mieszkańców. Pęk rur 
wije się po drewnianym 
rusztowaniu nad 
głowami przechodniów. 

Nasza redakcyjna skrzynka za-
pełniła się prośbami czytelni-
ków o ustalenie, co dzieje się na 
tej pruszkowskiej ulicy. – Od kil-
ku dni na ul. Długiej stoją jakieś 
dziwne budowle. Rusztowania 
pojawiły się przy wyjściach z po-
sesji, a po nich przebiegają rury. 
Kto odpowiada za te nietypowe 
instalacje? – napisała Karolina.

O „przyznanie się” do ro-
bót na Długiej jako pierwszych 

poprosiliśmy wodociągowców. 
Trop okazał się trafny. – W ulicy 
Długiej na odcinku od ul. Ciecha-
nowskiej do ul. Pilnikowej trwa 
modernizacja kolektora ściekowe-
go „C” przy wykorzystaniu paneli 
GRP. To bardzo wytrzymałe prze-
wody wykonane z żywic polie-
strowych wzmacniane włóknem 
szklanym – wyjaśnia Marzena 
Wojewódzka z biura prasowe-
go Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji. – Insta-
lacja służy do tymczasowego prze-
pompowywania ścieków i pozwala 
wykonawcy na przeprowadzenie 
robót wewnątrz kanału, którym 
podczas montażu paneli nie mo-
gą płynąć nieczystości – dodaje. 

Podobny sposób prowadzenia 
prac przez MPWiK opisywaliśmy 
w połowie stycznia. Wówczas in-
stalacje pojawiły się na pruszkow-
skich ulicach Bolesława Prusa 
i Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej. 
Zaś nad wejściem na teren Pała-
cyku Ślubów zawisła nietypowa 
„girlanda” z przewodów używa-
nych podczas robót. 

Jak długo ten nietypowy wi-
dok będzie można oglądać na ul. 
Długiej? – Zgodnie z harmonogra-
mem prace powinny się zakończyć 
w drugiej połowie kwietnia – mó-
wi Marzena Wojewódzka.  (EL)
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BRWINÓW
Mieszkańcy mogą 
już korzystać z ciągu 
pieszo-rowerowego 
na brwinowskich 
Gliniankach. To realizacja 
ich postulatu sprzed 
niemal 20 lat.
 

P o brwinowskiej ulicy Bis-
kupickiej do tej pory miesz-
kańcy poruszali się skra-

jem jezdni, bo w tym miejscu nie 
było nawet pobocza. Powstanie 
ciągu pieszo-rowerowego przede 
wszystkim poprawi więc bez-
pieczeństwo ruchu w tym miej-
scu. Co dokładnie się zmieniło?
– Przebudowane zostało skrzy-
żowanie z ul. Glinianą, powstało 
miejsce odpoczynku z ławeczką 
i tablicą, ale przede wszystkim 
wygodny i bezpieczny ciąg pie-
szo-rowerowy – poinformował 
brwinowski magistrat.

Jak mówi burmistrz Arka-
diusz Kosiński, budowa chod-
nika to realizacja obietnicy 
danej mieszkańcom w 1996 
roku przez nieistniejącą już 
Wojewódzką Dyrekcję Dróg 

Miejskich. W piśmie jakie otrzy-
mali z tej instytucji padła de-
klaracja, że ścieżka powstanie 
rok później, czyli 1997 r. Sło-
wa nie zostały jednak przekute 
w czyn, a ze wspomnianym, moc-

Glinianki poznaj ze ścieżki
Postulat mieszkańców Brwinowa sprzed niemal 20 lat został zrealizowany

ale stanowić także atrakcję tu-
rystyczną. Na stylizowanej ta-
blicy informacyjnej pojawiły się 
informacje o historii Glinianek 
i o tym, gdzie trafi ała glina z oko-
licznych wyrobisk. Na realizację 
projektu gmina Brwinów uzyska-
ła dotację w wysokości 45 tys. zł 
z unijnego Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Całość to 
koszt ponad 180 tys. zł.

Budowę udało się doprowadzić 
do szczęśliwego fi nału, choć ko-
nieczne było dwukrotne ogłasza-
nie przetargu w tej sprawie. Do 
pierwszego nie zgłosił się nikt. 
Lepiej poszło za drugim razem. 
Pod koniec grudnia magistrat 
wybrał najkorzystniejszą ofertę 
i prace mogły ruszyć.

To nie koniec zmian na brwi-
nowskich Gliniankach. Burmistrz 
Kosiński: – W tej chwili projek-
towany jest ciąg pieszo-rowero-
wy wzdłuż ulicy Biskupickiej od 
skrzyżowania z ul. Piłsudskiego 
do nr 57. Obecny chodnik o sze-
rokości 2 metrów zostanie po-
szerzony do 3 m i przebudowany. 
Prace wykonane zostaną na od-
cinku o długości 1150 metrów. 
W ten sposób uda nam się cał-
kowicie wyprowadzić ruch ro-
werowy z drogi wojewódzkiej. 

Ciąg pieszo-
-rowerowy wzdłuż 
ul. Biskupickiej 
ma służyć nie 
tylko okolicznym 
mieszkańcom, 
ale stanowić także 
atrakcję turystyczną 
 
no pożółkłym już pismem, miesz-
kańcy udali się do burmistrza Ko-
sińskiego. – Choć wówczas, czyli 
w 1996 roku, nie byłem miesz-
kańcem Brwinowa i nawet nie
myślałem, że będę burmistrzem, 
to uznałem, że obietnica jest 
obietnicą i należy ją spełnić 
– mówi brwinowski włodarz. 

Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż 
ulicy Biskupickiej ma służyć nie 
tylko okolicznym mieszkańcom, 
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Pruszkowska policja 
przyznaje się do błędu
PRUSZKÓW 
Rodzina i przyjaciele 
Magdy, mieszkanki 
Pruszkowa, która 
została potrącona przez 
auto, o jej wypadku 
dowiedzieli się dopiero 
dwie doby po zdarzeniu. 
W tym czasie na 
własną rękę prowadzili 
poszukiwania kobiety. 
Policja przyznaje, 
że w tej sprawie 
popełniono błąd. 

Do wypadku doszło 19 marca 
(czwartek) późnym wieczo-
rem. Przechodząc przez pasy 
na skrzyżowaniu pruszkow-
skich ulic Wojska Polskiego 
i Kościuszki kobieta została 
potrącona przez samochód. 
– Kierowca jadący lewym pa-
sem zatrzymał się przed przej-
ściem, żeby ją przepuścić, ale 
kierowca poruszający się sa-
mochodem na prawym pasie 
tego nie zrobił – powiedział 
w rozmowie z nami Radek, 
przyjaciel kobiety. 

Magda trafiła do szpita-
la w ciężkim stanie, z urazem 
głowy i złamaniami. Tymcza-
sem jej bliscy, nie wiedząc o wy-
padku, rozpoczęli poszukiwania 
na własną rękę. Przez dwa dni 
obdzwaniali okoliczne szpitale 
i policję, na portalach społecz-
nościowych umieszczali in-
formację o zaginięciu kobiety. 

O tym, co się stało, dowiedzie-
li się dopiero w nocy z soboty 

na niedzielę, prawie 51 godzin 
po zdarzeniu. A i to dzięki upo-
rowi z jakim szukali kobiety. 
– Dopiero wtedy dowiedzie-
liśmy się, że w ogóle jakiś wy-
padek w Pruszkowie był i po-
prosiliśmy policję o sprawdze-
nie – mówi Radek.  

Jak to się stało, że policja 
nie powiązała dwóch zgłoszeń 
dotyczących tej samej osoby? 
Przeszkodą nie był brak do-
kumentów, bo z ustaleniem 
danych Magdy problemu nie 
miało pogotowie. – Zgłosze-
nie otrzymaliśmy w czwartek 
o godz. 23.52. W karcie opiso-
wej tego przypadku wpisane  
jest imię, nazwisko i numer 
pesel pacjentki – informuje 
Aleksander Hepner, rzecznik 
Falck Medycyna.  

– W poniedziałek policja nie 
była w stanie powiedzieć kto 
powiadomił o wypadku policję 
i pogotowie. Dane kierowcy są 
znane. Policjant, który prowa-
dzi sprawę wypadku dopiero 
w poniedziałek po południu ją 
otrzymał – relacjonuje przy-
jaciel kobiety.

Co na to pruszkowska poli-
cja? – Jest nam bardzo przy-
kro, że doszło do takiej sytuacji. 
W tej sprawie popełniony zo-
stał błąd. Komendant zarządził 
już wewnętrzne postępowanie, 
które ma wyjaśnić jak do tego 
doszło – mówi kom. Dorota 
Nowak, rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszkowie.  (EL)

Sprawa 
gangu wraca 
na wokandę
PRUSZKÓW
Po zapoznaniu się 
z apelacjami 
prokuratury i obrońców, 
Sąd Apelacyjny 
w Warszawie uchylił 
większość wyroków 
wydanych w 2012 r. 
Sprawa pruszkowskiego 
gangu wraca na 
wokandę – ma być 
ponownie rozpatrzona 
przez sąd okręgowy.

Przypomnijmy: proces mafi i 
pruszkowskiej trwał sześć lat. 
Ponad 200 zarzutów – w tym 
porwania, napady, nielegalny 
obrót bronią i narkotykami 
– postawiono blisko 40 oso-
bom. W ramach procesu zgro-
madzono ponad 300 tomów 
akt, odbyło się 330 rozpraw, 
wysłuchano zeznań ponad 
600 świadków.

25 marca Sąd Apelacyj-
ny uchylił wyroki dotyczące 
89 czynów (większość uchy-
leń dotyczyła wyroków unie-
winniających). Oznacza to, że 
sprawa wraca do sądu okrę-
gowego, a nowe procesy będą 
mieli m.in. Andrzej Z., ps. „Sło-
wik”, Zygmunt R., ps. „Bolo” 
i Janusz P., ps. „Parasol”.

Wyroki dotyczące 44 za-
rzutów zostały podtrzymane, 
jednego z oskarżonych unie-
winniono, a wobec czterech 
umorzono postępowanie, bo 
uległo przedawnieniu.

 – Gigantyczny akt oskarże-
nia skończył się pewną poraż-
ką wymiaru sprawiedliwości. 
Jeżeli można mówić o zwy-
cięstwie prokuratury, to tylko 
pyrrusowym – powiedział sę-
dzia Adam Wrzosek, przewod-
niczący składu sędziowskiego.

Z wcześniejszymi postano-
wieniami sądu I instancji nie 
zgadzali się obrońcy skaza-
nych. W apelacji wnosili o uchy-
lenie tych orzeczeń. Z decyzji 
SA, która zapadła 25 marca, 
zadowolona jest prokuratu-
ra. W swojej apelacji wnosiła 
o powtórzenie procesu.  (KS)

Sprawa 
pruszkowskiego 
gangu ma 
być ponownie 
rozpatrzona przez 
sąd okręgowy
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GRODZISK MAZOWIECKI
Satyryk Abelard Giza wraz z Kata-
rzyną Piasecką i Kacprem Ruciń-
skim tworzą projekt Stand-up Bez 
Cenzury. Od marca 2014 r. występują 
z programem „Jeszcze to”, który 20 
kwietnia o godz. 19 zaprezentują pu-
bliczności w sali widowiskowej Cen-
trum Kultury w Grodzisku.„Jeszcze 

to” to program przeznaczony dla 
widzów dorosłych. Powód? Tutaj 
nie ma miejsca na tabu. Abelard 
Giza znany jest z kabaretu LIMO, 
który na początku tego roku zakoń-
czył działalność. Poruszane przez 
niego kwestie są nierzadko waż-
ne, ale i kontrowersyjne. Katarzyna 

Program „Jeszcze to”, 
czyli nie ma miejsca na tabu

Piasecka lubuje się w tematach 
damsko-męskich, przedstawia je 
z przymrużeniem oka. A Kacper 
Ruciński… Czy jest jeszcze ktoś, kto 
nie wie, czym jest „Trailer porno”? 
Bilety (cena 45 zł) na występ można 
kupić w kasie kina w Centrum 
Kultury (ul. Spółdzielcza 9). (KS)

Piątek, 27 Marca 2015

Powiat Grodziski www.powiat-grodziski.pl

Warsztat terapii zajęciowej jako forma opieki 
nad osobami niepełnosprawnymi 
W arsztat terapii zaję-

ciowej jest częścią 
Stowarzyszenia 

Na Rzecz Osób Niepełno-
sprawnych „Malwa Plus”. 
Utworzony został w celu in-
dywidualnej rehabilitacji za-
wodowej, społecznej osób, 
które nie są w stanie podjąć 
normalnej pracy zawodo-
wej. Jak zwraca uwagę Pre-
zes Stowarzyszenia -  Jacek 
Banaszczyk – warsztat jest 
dla tych osób drugim do-
mem. Osoby czują się tu do-
brze, są w gronie przyjaciół 
i chętnie tu przychodzą. By 
zostać przyjętym do warsz-
tatu wymagane jest orzecze-
nie o niepełnosprawności, ze 
szczególnym wskazaniem 

do braku przeciwskazań do 
uczestnictwa w WTZ.  

Głównym celem jest reali-
zacja procesu rehabilitacji, 
przy wykorzystani różnych 
form aktywności. Uczestni-
cy poszczególnych pracowni 
warsztatowych samodzielnie 
i z dużą determinacją przygo-
towują, pod opieką  instruk-
torów, swoje prace. 

W ramach WTZ działa 
7 pracowni (plastyczna, kom-
puterowa, rękodzielnicza, 
dziewiarska, ceramiczna, ku-
linarna oraz stolarska), które 
sprzyjają wielokierunkowemu 
rozwojowi indywidualnych 
upodobań i predyspozycji 
oraz motywują do samodziel-
nej pracy. Uczestnicy biorą 

udział w przedstawieniach 
teatralnych, inscenizowa-
nych na podstawie autorskich 

scenariuszy jednego z pod-
opiecznych, pana Bogusława 
Spychaja. W ten sposób osoby 

niepełnosprawne poszerzają 
swoją kreatywność i odkrywa-
ją własne możliwości, które 
mogą być przydatne w co-
dziennym życiu. Jak zauważa 
Kierownik WTZ, Iwona Mej-
sner: uczestnictwo w warszta-
tach uczy odpowiedzialności 
za dokonywane wybory, osoby 
pomagają w zakupach, ucząc 
się także wartości pieniądza 
i nabywają pewności w po-
dejmowaniu decyzji. Każ-
da z osób traktowana jest 
w sposób indywidualny, m.in. 
poprzez system oceny doko-
nań oraz stanu psychiczne-
go i fizycznego. 

W 90% WTZ finanso-
wane są przez Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych oraz 
w 10% ze środków pocho-
dzących z Powiatu. Współ-
praca pomiędzy samorządem 
a stowarzyszeniem przebiega 
bardzo dobrze. Władze samo-
rządowe odnoszą się z pełną 
akceptacją i uznaniem dla 
prowadzonej działalności. 
Stowarzyszenie pozysku-
je fundusze także z innych 
źródeł, m.in. darowizn, od 
sponsorów oraz dzięki uczest-
nictwu w kiermaszach i sprze-
daż prac uczestników. 

Więcej informacji na temat 
warsztatu można znaleźć na 
stronie internetowej:  www.
malwapluswtz.pl. 

Anna Gębalska-Berekets

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Starostwo Powiatu Grodziskiego. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.
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Kampania informacyjna 
„Bądź w porządku na wiosnę”
Od 21 marca przeszkoleni 
urzędnicy grodziskiego 
ratusza odwiedzają 
domy w najszybciej 
rozwijających się 
częściach gminy. 
W ten sposób 
urząd miejski 
chce przypomnieć 
mieszkańcom gminy
o ich obowiązkach oraz 
formalnościach, których 
jeszcze nie dopełnili.

Wgąszczu różnych prze-
pisów ciążących na wła-
ścicielach posesji łatwo 

się pogubić, dlatego grodziski ra-
tusz rozpoczyna kampanię pod 
nazwą „Bądź w porządku na wio-
snę”. W ramach kampanii urzęd-
nicy osobiście będą odwiedzać 
mieszkańców w ich domach.

- Prosimy o ich życzliwe przyję-
cie, gdyż idą oni do Państwa, aby 
pomóc w uporządkowaniu spraw 
zgodnie z przepisami - mówi Mo-
nika Kwiczak z UM w Grodzisku 
Mazowieckim, koordynator akcji. 

- Urzędnicy są dobrze przeszkole-
ni,  będą przekazywać ulotki i udzie-
lać informacji, co należy zrobić, aby 
dopełnić wszystkich formalności.

Wizyty urzędników przede 
wszystkim mogą spodziewać 
się właściciele posesji, którzy 
zapomnieli złożyć deklaracje 
śmieciowe, podłączyć się do ka-
nalizacji gminnej lub mieszkają 
w domach, których nie zgłosili 
do opodatkowania. 

Problem jest duży. Tylko w Ra-
doniach na 217 posesji prawie 60 
właścicieli nie dopełniło jakichś 
formalności. To właśnie miesz-
kańców tej miejscowości urzęd-
nicy odwiedzają jako pierwszych. 

W pierwszym dniu akcji „Bądź 
w porządku na wiosnę”, urzęd-
nikom udało się odwiedzić 19 
posesji. W bezpośrednich roz-
mowach często okazywało się, 
że mieszkańcy nie byli świado-
mi konieczności płacenia po-
datku za budynek, w którym 
mieszkają. Byli przekonani, że 
jeśli otrzymali decyzję podatko-
wą i opłacają naliczone podatki za 

grunt, to wywiązują się ze swoich 
obowiązków. Owszem, ale tylko 
częściowo. Bowiem każdy wła-
ściciel nieruchomości ma obo-
wiązek sam zgłosić budynek do 
opodatkowania w ciągu 14 dni 
od rozpoczęcia jego użytkowa-
nia. Inaczej mówiąc: jeżeli dom 
jest już zamieszkały, nawet jeśli 
tylko sezonowo, to należy opła-
cać podatek od nieruchomości 
również za budynek.

W najbliższą sobotę – 28 mar-
ca, urzędnicy ponownie wyruszą 
na ulice wsi Radonie. Będą słu-
żyć mieszkańcom informacjami 
i wszelką pomocą. W razie potrze-
by mogą wspólnie z właścicielami 
wypełnić odpowiednie formula-
rze lub umówić się na kolejną so-
botę na ich odebranie. 

Docelowo kampania ma ob-
jąć wszystkie miejscowości po-
łudniowej części gminy Grodzisk 
Mazowiecki oraz najszybciej roz-
wijające się rejony miasta.

oprac. UM 
w Grodzisku Mazowieckim
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PRUSZKÓW 
Najprawdopodobniej 
od przyszłego roku 
na ulicach Pruszkowa 
pojawią się dwie nowe 
linie autobusowe. 
Władze miasta 
przymierzają się 
także do wprowadzenia 
biletu czasowego.

O becnie w Pruszkowie 
działa kilka linii auto-
busowych. Można nimi 

dotrzeć do Ożarowa, Raszyna, 
Nadarzyna, Warszawy. Po uli-
cach miasta kursują również au-
tobusy czterech linii miejskich. 
Jednak dla wielu mieszkańców 
to za mało. I trudno się ich zda-
niu dziwić, ponieważ nie wszystkie 
połączenia są stworzone zgodnie 
z zamysłem podróżnych. Władze 
Pruszkowa chcą to zmienić.

Na początku przyszłego roku 
mają być uruchomione dwie no-
we linie autobusowe. Jak przebie-
gną? – Chcemy połączyć Malichy 
z centrum miasta oraz uspraw-
nić połączenie między stacją 
Warszawskiej Kolei Dojazdo-
wej a cmentarzem na Żbikowie 
– mówi nam Andrzej Kurzela, wi-
ceprezydent Pruszkowa. I doda-
je: – W przypadku tego drugiego 
połączenia rozważamy wariant 
przedłużenia trasy do Ożarowa 
Mazowieckiego. Sąsiedzi również 
są tym zainteresowani.

Warto tu wspomnieć, że po-
łączenie między Pruszkowem 
i Ożarowem Mazowieckim jest 
już obsługiwane przez prywat-
nego przewoźnika, a konkretnie 
przez PKS Grodzisk Mazowiecki. 

Będą dodatkowe dwie linie
Linia autobusowa ma m.in połączyć Malichy z centrum Pruszkowa
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Linia autobusowa ma m.in połączyć Malichy z centrum Pruszkowa

 Obecnie w Pruszkowie działa kilka linii autobusowych

honorowana m.in. Warszawska 
Karta Miejska – zaznacza Andrzej 
Kurzela. – Prowadzimy rozmo-
wy z Zarządem Transportu Miej-
skiego i jest szansa, że to właśnie 
im zlecimy zorganizowanie tej 
linii – podkreśla.

Wiele wskazuje również na to, 
że pruszkowianie w końcu docze-
kają się możliwości podróżowania 
liniami miejskimi na podstawie 
jednego biletu. Dziś przesiada-
jąc się z jednej do drugiej linii, 
na przejazd każdą z nich trze-
ba mieć osobny bilet. – Nasze li-
nie obsługują różni przewoźnicy 
i to jest pewną przeszkodą. Nie-
mniej jednak przymierzamy się 
do wprowadzenia biletów czaso-
wych, co umożliwiłoby podróż-
nym przesiadanie się między 
autobusami naszych linii – mówi 
wiceprezydent Kurzela. 

Wiele wskazuje również 
na to, że pruszkowianie 
doczekają się możliwości 
podróżowania liniami 
miejskimi na podstawie 
jednego biletu

– Mieszkańcy zgłaszali nam infor-
macje, że ceny u tego przewoźni-
ka są dla nich zbyt wygórowane. 
Jeśli linia będzie prowadzona 
przez nas, to w autobusach będzie 

Sesje rady 
miasta live?
MILANÓWEK
Rada Miasta 
Milanówka 
wychodzi naprzeciw 
oczekiwaniom. 
W planach jest 
relacjonowanie 
posiedzeń rady 
na żywo.

Póki co sesje rady są nagry-
wane i zamieszczane na stro-
nie magistratu. Jednak wielu 
mieszkańcom to nie wystar-
cza. Zwrócili się do Mał-
gorzaty Trębińskiej, przewod-
niczącej rady, z zapytaniem 
o możliwość zmiany godzin 
w których odbywają się se-
sje (zwykle rozpoczynają się 
około południa). Jej zdaniem 
jest to niemożliwe, ale suge-
stia milanowian zrodziła po-
mysł relacjonowania spotkań 
rady na żywo. Gdzie? Oczywi-
ście w Internecie. – Przymie-
rzamy się i badamy warunki 
techniczne, bo zorganizowa-
nie takiego przedsięwzięcia 
może nie być takie łatwe 
– mówi Wiesława Kwiatkow-
ska, burmistrz Milanówka.

Niewykluczone, że miesz-
kańcy będą mogli nie tylko 
oglądać audycje on-line, ale 
też brać czynny udział w se-
sjach, na bieżąco zadając 
pytania. Burmistrz Kwiat-
kowska: – Potencjalnie ist-
nieje taka możliwość, bo 
mamy na sali sprzęt do tele-
konferencji.  (KS)

Przy Bairda stanie nowy blok
GRODZISK MAZOWIECKI
Ruszają prace 
budowlane na placu 
przy ulicy Bairda 40a 
w Grodzisku. Nowy blok 
na osiedlu Kopernika 
ma się pojawić jeszcze 
w tym roku.

Grodziska Spółdzielnia Miesz-
kaniowa przygotowania do bu-
dowy tego bloku rozpoczęła 
jeszcze we wrześniu 2014 r. 
Zniknęły stojace tam blisko 20 
lat garaże, zerwano beton, a plac 
budowy odgrodzono metalowym 
płotem. W ostatnim czasie pod-
ciągnięte zostały również sieci: 
światłowodowa i wodociągowa. 

Nowy blok na rozległym osie-
dlu Kopernika pomieści aż 103 
mieszkania o powierzchni od 30 
do 60 metrów kwadratowych. 
– W zależności od wpływają-
cych wniosków mieszkanio-
wych, projektujemy budynki. 
Wychodzimy naprzeciw potrze-
bom klientów i dostosowujemy 
się do nich. W ostatnim cza-
sie zaobserwowaliśmy większe 

zainteresowanie mniejszymi 
mieszkaniami – mówi Krzysz-
tof Kozera, prezes Grodziskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. Do 
dyspozycji mieszkańców będą 
miejsca parkingowe – podziem-
ne i dookoła bloku. W budynku 
znajdą się także lokale użytko-
we. Za metr powierzchni trzeba 
będzie zapłacić, w zależności od 
wielkości mieszkania i jego kuba-
tury, od 3,4 tys. do 3,7 tys. zł netto.

Firma Magart, która buduje 
blok, ma oddać inwestycję w sta-
nie surowym jeszcze w tym roku.  
Następnie rozpoczną się prace 
wykończeniowe. – Każdy z ku-
pujących może zrezygnować 
z części robót, na przykład z wy-
kończenia mieszkania. Możliwe 
jest także samodzielne decydo-
wanie o układzie ścian, nie tyl-
ko działowych, ale też nośnych. 
W przeszłości zdarzyło nam się 
nawet zmienić umiejscowienie 
drzwi wejściowych – twierdzi 
prezes Kozera. Jeśli budowa in-
westycji pójdzie zgodnie z pla-
nem, w ciągu dwóch lat do rąk 
lokatorów trafi ą klucze.  (KS)
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Grupa Wpr Media Sp. z o.o., wydawca Gazety WPR oraz  
portalu Wpr24.pl, organizator Targów Nieruchomości  

i Wnętrz oraz Pruszkowskiego Kina Letniego w związku  
z dynamicznym rozwojem, poszukuje:

Specjalistów  
ds. sprzedaży

Miejsce pracy: Pruszków

Zadania:
•   Sprzedaż powierzchni reklamowej  

w prasie i Internecie
•   Sprzedaż pakietów reklamowych  

przy eventach
•   Opieka nad powierzonymi klientami
•   Aktywne pozyskiwanie nowych  

klientów biznesowych
•   Realizacja zaplanowanego budżetu 

sprzedażowego
•   Realizowanie niestandardowych 

projektów sprzedażowych
•   Przygotowywanie prezentacji  

i ofert sprzedażowych
Wymagania:
•   Wykształcenie wyższe lub  

w trakcie nauki
•   Minimum 2 - letnie doświadczenie  

w sprzedaży
•   Doświadczenie w branży  

wydawniczej / medialnej mile widziane

•   Orientacja na cel i samodyscyplina
•   Wysoki poziom motywacji wewnętrznej
•   Umiejętność nawiązywania kontaktów 

z klientami i podtrzymywania 
pozytywnych relacji

•   Znajomość programów MS Office
•   Otwartość na zmiany
•   Kreatywność
•   Komunikatywność

Oferujemy:
•   Pracę w dynamicznie rozwijającej  

się firmie o ugruntowanej  
pozycji na rynku

•   Współpracę z profesjonalistami  
o dużym doświadczeniu  
i umiejętnościach

•   Atrakcyjne wynagrodzenie składające 
się z podstawy  
i prowizji

•   Niezbędne do pracy narzędzia  
– komputer, telefon

CV prosimy przesyłać na adres mailowy: 
milena.skoczylas@wprmedia.pl

Grupa Wpr Media Sp. z o.o., wydawca Gazety WPR oraz  
portalu Wpr24.pl, organizator Targów Nieruchomości  

i Wnętrz oraz Pruszkowskiego Kina Letniego w związku  
z dynamicznym rozwojem, poszukuje:

DZIENNIKARZ  
SERWISU INTERNETOWEGO

Miejsce pracy: Pruszków

OPIS STANOWISKA:
Bieżące aktualizowanie treści i baz danych serwisu WPR24.pl, umieszczanie materia-
łów redakcyjnych na stronie serwisu, pisanie materiałów redakcyjnych, opracowywa-
nie tematów uaktualniajacych serwis, dbanie o właściwy dobór zdjęć do zamieszcza-
nych informacji.

Wymagania:
•   wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów 
•   doświadczenie w pracy w internecie 
•   doświadczenie dziennikarskie w prasie lokalnej
•   umiejetność wyszukiwania i redagowania informacji 
•   posiadanie ogólnej wiedzy o bieżacych regionalnych wydarzeniach politycznych, 

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

PODKOWA LEŚNA
Prof. Jerzy Duszyński, wybitny bio-
log i długoletni mieszkaniec Podko-
wy Leśnej, został prezesem Polskiej 
Akademii Nauk. Wybrało go Zgroma-
dzenie Ogólne PAN. Na czele Polskiej 
Akademii Nauk mieszkaniec Podko-
wy będzie stał przez najbliższe czte-
ry lata. Tyle trwa pełna kadencja 

prezesa. Jerzy Duszyński jest bio-
chemikiem, przez wiele lat szefował 
Instytutowi Biologii Doświadczal-
nej im. Marcelego Nenckiego PAN. 
Nominację profesorską otrzymał 
w 1993 r. Jest autorem lub współ-
autorem wielu publikacji nauko-
wych, artykułów popularyzujących 

Podkowianin został prezesem
Polskiej Akademii Nauk

współczesną naukę, a także serii 
podręczników z dziedziny biologii. 
W pierwszej kadencji rady miasta 
Podkowa Leśna był jej przewodni-
czącym. Prof. Duszyński na stano-
wisku prezesa PAN zastąpi prof. 
Michała Kleibera, który kierował 
Akademią przez dwie kadencje. (EL)
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O IX 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 90.000 900 900

3. 112/10 1000 90.000 9.000 900

4. 112/15 1001 90.000 900 900

5. 112/20 1001 90.000 9.000 900

6. 112/21 1000 90.000 900 900

7. 112/22 1013 91.000 9.000 910

8. 112/23 1199 89.000 900 890

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

10. 112/12 750 67.000 7.000 670

11. 112/16 750 67.000 7.000 670

12. 112/17 752 68.000 7.000 680

13. 112/24 753 68.000 7.000 680

Przetarg odbędzie się w dniu 28.04.2015 r. o godz. 12.00  
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz.  

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

Przedmiotem przetargu są nieruchomości opisane wyżej, niezabu-
dowane, uregulowane w KW WA1G/00056216/2. Zgodnie z decy-
zjami o warunkach zabudowy przeznaczone pod zabudowę jednoro-
dzinną 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 23.04.2015 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 opublikowanie 
na stronie internetowej www.grodzisk.pl oraz www.bip.grodzisk.pl. 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodar-
ki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz.,  
ul. Kościuszki 32a, sala obsługi mieszkańców – stanowisko nr 1,  
tel. 22 755 55 34 wew. 220.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA  
O IX PRZETARGU USTNYM  

NIEOGRANICZONYM
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych  

położonych w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Jordanowickiej

Lp. Oznaczenie  
nieruchomości

Pow. 
nierucho-

mości 
w m2

Cena  
wywoławcza 

w zł.
Wadium  

w zł.
Postąpienie  
min. w zł.

Sposób 
zagospoda-

rowania

1. Dz. 7/139 372 65 500  
+ 23% VAT

6 600 655

zabudowa 
bliźniacza

2. Dz. 7/141 401 70 600  
+ 23% VAT

7 100 710

Nieruchomości posiadają regularny kształt, są niezagospodarowane 
i nieuzbrojone, porośnięte roślinnością łąkową, uregulowane w KW 
WA1G/00050955/2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego nieruchomości położone są na terenie oznaczo-
nym, jako D311-MN tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
w układzie bliźniaczym. Przetarg odbędzie się w dniu 28.04.2015 r. 
o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz. 
przy ul. Kościuszki 32a w Sali Konferencyjnej (I piętro). Wadium 
należy wpłacić do kasy lub na konto Urzędu Miejskiego nr 88 1240 
6348 1111 0010 4058 8554 Bank Pekao S.A ul. Grzybowska 53/57 
Warszawa do dnia 23.04.2015 r. Ogłoszenie o przetargu podaje się do 
publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miej-

skiego w Grodzisku Maz. przy ul. T. Kościuszki 32a oraz opublikowanie na 
stronie www.grodzisk.pl oraz www.bip.grodzisk.pl. Dodatkowe informa-
cje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nierucho-
mościami Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz. przy ul. T. Kościuszki 32a, 
sala obsługi mieszkańców – stanowisko nr 1, tel. 22 755 55 34 wew. 220.

OGŁOSZENIE 
Burmistrz Miasta Piastowa informuje, że  
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie przy  
ul. 11 Listopada 8, na tablicy ogłoszeń na I piętrze  
w okresie od 16.03.2013 r. do 07.04.2015 r. zostały  
wywieszone wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do dzierżawy.

Zamów: ) 22 758 77 88 * reklama@wprmedia.pl x 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 sprzątająca zatrudni pana 
do prac na terenie zewnętrznym. 
tel. 797 991 086

 ► FREZER - PRODUKCJA MASZYN 
PAKUJĄCYCH - PĘCICE MAŁE - 
K/JANEK - BIURO3@COFFEE-SERVICE.EU, 
502-204-866 

 ► INŻYNIER UTRZYMANIA RUCHU - 
PRODUKCJA OPAKOWAŃ – AUTOMATY 
PAKUJĄCE - SOKOŁÓW K/JANEK 
- BIURO@COFFEE-SERVICE.EU 

 ► OPERATOR  - MECHANIK – ELEKTRONIK 
MASZYNY PAKUJĄCE -  PRODUKCJA 
OPAKOWAŃ -SOKOŁÓW K/JANEK
 - BIURO@COFFEE-SERVICE.EU 

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

 ► Pomoc kuchni i kucharz, 606 407 078 

Poszukujemy osób z orzeczeniem 
o niepełnosprawności do pracy 
w charakterze sanitariuszy 
w szpitalu w Grodzisku Mazowieckim. 
Oferujemy umowę o pracę. 
Kontakt tel. 510 011 309 lub 510 14 539 

 ► Specjalista ds. sprzedaży powierzchni 
reklamowej, Doświadczenie 
w sprzedaży w prasie, własna baza 
klientów. Oferujemy atrakcyjne 
wynagrodzenie – podstawa + prowizja, 
niezbędne narzędzia pracy i możliwości 
rozwoju w prężnie rozwijającym 
się wydawnictwie regionalnym. 
CV i list motywacyjny na: 
milena.skoczylas@wprmedia.pl 

Sprzątającą do Hotelu w Otrębusach, 
tel. 510 931 407 

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę tel. 502 036 239 

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

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

Szukam pracy

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

Nieruchomości – sprzedam

 ► Bezpośrednio, własnościowe mieszkanie 
48 m, centrum Pruszkowa, blisko szkoły 
i przedszkola 501 28 34 34  

 ► Dom Pruszków, ul. Granitowa, 200mkw, 
działka 880 mkw, 899 000 zł 602 666 660 

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

Mieszkanie w Pruszkowie na osiedlu 
PRZY PAŁACU, 56 m2, 2 pokoje (salon 
połączony z kuchnią, sypialnia), łazienka 
z wc, przedpokój. Wykończone 
w wysokim standardzie, 4 piętro w bloku 
4 piętrowym z 2010r., balkon/taras 
(ok. 14m2) z widokiem na patio. 
Mieszkanie widne, przestronne. 
Cena 365 000 zł (z możliwością kupienia 
miejsca w garażu podziemnym cena 
25 000 zł)  tel. 512 246 408 lub 505 587 549 

Mieszkania Pruszków, 60-100 mkw., 
ceny już od 5 500 zł/mkw., tel. 22 729 03 13 

Mieszkanie w Milanówku 116 m2, 
tel. 733 26 26 26 

 ► Mieszkanie, lokal, Grodzisk Mazowiecki, 
deptak 28 mkw, 189 000 tys. zł 602 666 660 

 ► 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  

Pruszków – garaż 20m2
okolice WKD, 605 832 394 

 ► Sprzedam działkę budowlaną o powierzchni 
1 875m2, ogrodzona, cicha lokalizacja, 
do WKD 7 minut, media, energia, siła, gaz, 
woda ujęcie własne. Więcej informacji pod 
numerem: 605 305 422 lub 607 687 997 

 ► Sprzedam działkę budowlaną 1 200 m, 
tel. 696 717 400 

 ► Sprzedam działkę budowlaną, 15 tys. mkw, 
Gmina Leoncin,  601 735 176  

 ► Sprzedam działki budowlane, Nadarzyn, 
media, 1313, 1372, 1395, 1535 m, 605 957 551 

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

 ► Sprzedam kawalerkę. Centrum Pruszkowa 
ul. Hubala, 30m Parter (wysoki). 
Blok z cegły. Czynsz 240 zł. Cena 169 000 zł 

 ► Sprzedam mieszkanie, 40 mkw, 2 pokoje, 
II piętro. Pruszków Żbików ul. 3go Maja. 
Blok z cegły.  Cena 153 000 zł. Bez 
pośredników. Tel.  600 200 702 

 ► Sprzedam mieszkanie 60 m, Pruszków 
– Gąsin, 3 pokoje + garaż, 518 678 224 

 ► 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 

 ► Sprzedam mieszkanie w kamienicy 
na ul. Kościuszki w samym centrum 
Pruszkowa. Mieszkanie na 1pietrze, 
2 pokojowe (oddzielna kuchnia) w pełni 
wyremontowane. Ogrzewanie centralne, 
możliwość parkowania na podwórku, 
piwnica. Cena 275 tys. do negocjacji. 
503 647 032 

 ► Sprzedam teren inwestycyjny-przemysłowy, 
gmina Teresin – Paprotnia 501 512 593 

 ► Sprzedam/zamienię mieszkanie 60m na 
mniejsze. Piastów. 888 604 134 

 ► Walendów dom 195 m2 na działce 
2600m2. Wysoki standard, zadbany 
i funkcjonalny ogród ze stawem. 
Pilna sprzedaż. 733 26 26 26  

 ► Walendów – piękna z mediami działka 
budowlana 2000 m2 lub 1000 m2., 
super lokalizacja – tanio 733 262 626 

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

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► Do wynajęcia garaż podziemny ogrzewany 
ul. Dobra. Cena 200 zł. 600 200 702 

 ► Kwatery pracownicze, 609 218 062 

 ► Pawilon handlowo-usługowy, 42m2, 
parter, Pruszków, 501 418 817 

 ► 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 

 ► Wynajmę mieszkanie o wysokim 
standardzie w centrum Pruszkowa, 
40m2. 504 204 700 

Nauka

 ► Angielski, 603 403 892 

 ► Angielski – certyfi kat australijski, 
607 596 383 

Automoto – kupię

Auto-skup samochodów od 1998r.-2013r. 
Gotówka. Uczciwie 694 547 204 

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

 ► Alior Bank Pruszków oferuje kredyty 
hipoteczne MDM 782 893 392 

 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż 
serwis 603 375 875 

 ► ANTENY TELEWIZJA montaż serwis 
TANIO tel: 534 10 20 10 

 ► Brukarstwo, solidnie, 696 437 501 

 ► Centrum meblowe Milant zaprasza na 
zakupy. Milanówek Dębowa 3. 22 755 81 57 

 ► Cyklinowanie, lakierowanie, rzetelnie 
i terminowo, przystępne ceny i rabaty 
660 303 153 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

 ► Czyste auto-tapicerka, skóra, 516 315 195

DACHY, KRYCIE, NAPRAWY 511 928 895 

 ► Domofony, videodomofony 603 375 875 

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

 ► Drzewa, krzewy, ścinanie pielęgnacja. 
Karczowanie działek. Utylizacja gałęzi. 
Tel. 661 880 661 

 ► Dźwigowe usługi 501 299 778 

 ► Elektryk, instalacje elektryczne 
– nowe, naprawa istniejących, pomiary. 
Solidnie, szybko i TANIO. Tel. 604 191 773 

 ► Hydraulik, 535 872 455 

 ► Instalacje elektryczne, 24h/7dni, 
tel. 507 157 730 

 ► Kompleksowe usługi hydrauliczne, 
601 818 310 

 ► Malowanie od 7 zł/mkw, szybko i solidnie, 
788 882 780 

 ► Mycie okien, 511 259 852 

 ► Nowe centrum meblowe Milant zaprasza 
na zakupy. Pruszków Kościuszki 52, 
22 758 43 10 

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

 ► Pokoje pracownicze wynajmę, Brwinów 
513 570 560 

 ► PRANIE DYWANÓW W SYSTEMIE 
ODBIERAMY - PIERZEMY - ODDAJEMY, 
512 461 461 

 ► Pranie tapicerki samochodowej, 511 259 852 

 ► Pranie i dezynfekcja wózków dziecięcych, 
511 259 852 

 ► Projektowanie, aranżacja wnętrz 
539 692 179 

 ► Projekty wnętrz – niedrogo, 
pełen zakres, www.stylizacjewnetrz.pl 
512 398 069 

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 

 ► Usługi spawalnicze, Pruszków Stalowa 5, 
tanio, szybko, solidnie 512 926 899 

 ► WYMIANA OPON, 795 569 659 

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

 ► Zapraszam na makijaż: ślubny, 
wieczorowy, sylwestrowy, 
karnawałowy, studniówkowy, 
fotografi czny i inne ważne okazje! 
Pracuję tylko na sprawdzonych 
kosmetykach, bardzo dobrej 
jakości, które utrzymują się 
przez całą noc! Dojazd na terenie 
Pruszkowa i okolic! Tel. 503 120 868, 
mail: ms.annawalewska@gmail.com 

 ► Zespół muzyczny. Wesela, bale, 
imprezy okolicznościowe. Atrakcyjne ceny. 
Na życzenie wysyłamy fi lm lub mp3. 
Tel. 514 458 887 

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

Zdrowie

 ► Protezy zębowe 380 zł, 508 357 334 

Różne

 ► Dom weselny „U Kieliszka”, wolne terminy, 
przystępne ceny, 502 111 491  

 ► Samochody do ślubu Warszawa i okolice, 
wolne terminy 604 348 982  www.xretro.pl 

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