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Kto przygarnie al. Krakowską?
ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Oddanie do użytku 
trasy Opacz – Paszków 
oznacza zmianę statusu 
al. Krakowskiej na terenie 
gminy Raszyn. Zgodnie 
z przepisami droga krajowa 
zostanie „zdegradowana”. 
Kto zatem zostanie 
jej zarządcą?

Kierowcy i mieszkańcy 
takich miejscowości jak 
Nadarzyn i Raszyn nie 

mogą się doczekać zakończenia 
budowy zamiejskiego odcinka 
trasy S8, która ma połączyć tra-
sę katowicką z Al. Jerozolimskimi 
i dalej z autostradą A2 oraz tra-
są S7. Dlaczego nowa trasa jest 
tak ważna? Wystarczy w go-
dzinach szczytu przejechać się WIĘCEJ  2 

al. Krakowską by to zrozumieć. 
Chodzi oczywiście o ogromne 
korki. Warto też dodać, że al. Kra-
kowska właśnie na wysokości 
Raszyna uznawana jest za jedną 
z najbardziej zatłoczonych dróg 
nie tylko w regionie, ale w ca-
łym kraju. Po zakończeniu bu-
dowy S8 ruch tranzytowy znik-
nie z Raszyna. 

Oddanie na przełomie 2015 
i 2016 roku trasy S8 do użytku 
sprawi, że aż 37 km dróg w na-
szej okolicy zmieni swój status 
na niższy. Wydawać by się mogło, 
że nie ma tu żadnych rewolucji, 
a schemat obniżania kategorii 
jest prosty. Logika podpowiada 
bowiem, że drogi krajowe powin-
ny stać się wojewódzkimi, wo-
jewódzkie powiatowymi, a przy 
przekształcaniu dróg powiato-
wych na niższą kategorię ich 
zarządcą stawałaby się gmina. 
Okazuje się jednak, że logiczne 

Po zakończeniu przez GDDKiA budowy trasy S8 al. Krakowska straci swój statusPo zakończeniu przez GDDKiA budowy trasy S8 al. Krakowska straci swój status

DOMY I MIESZKANIA  W INWESTYCJACH DEWELOPERSKICH
OFERTA DLA DEWELOPERÓW. SPRZEDAMY TWOJĄ INWESTYCJĘ. TEL. 733 26 26 26 

Ostatnie dwupoziomowe mieszkanie 
w promocyjnej cenie

Milanówek, ul. Warszawska 14  Zadzwoń: 733 26 26 26

 4 pokoje 116 m2 
407 000 zł

3500 zł
za m2

rozwiązania nie zawsze są stoso-
wane. Zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami, po zakończeniu 
przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad budowy 
trasy S8 al. Krakowska straci 
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 Al. Krakowska na wysokości Janek

swój status. Nowym zarządcą tej 
drogi nie stanie się wojewódz-
two, a... gmina, po której tere-
nie droga przebiega. – Nikt nie 
pomyślał o tym, że utrzymanie 
i remonty będą dla nas bardzo 

uciążliwe – mówi Mirosław 
Chmielewski, członek zarzą-
du powiatu pruszkowskiego, 
były wicewójt Raszyna. 
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Światła 
na kolejnych 
przejściach
PRUSZKÓW
Jest szansa, 
że na kilku istotnych 
przejściach dla 
pieszych na terenie 
powiatu pruszkowskiego 
pojawi się sygnalizacja 
świetlna. W pierwszej 
kolejności musi jednak 
powstać dokumentacja 
dla tej inwestycji.

Starostwo powiatowe chce 
zadbać o bezpieczeństwo 
przechodniów. Jak? Na kilku 
newralgicznych przejściach 
dla pieszych ma zostać usta-
wiona sygnalizacja świetlna. 
Sygnalizatory mają się po-
jawić na skrzyżowaniu dro-
gi wojewódzkiej nr 719 oraz 
ul. Brzozowej w Pruszkowie.

Sygnalizatory miałyby zo-
stać ustawione też na trzech, 
niezbyt bezpiecznych „ze-
brach”. Gdzie? W Pruszko-
wie. Pierwsza lokalizacja to 
skrzyżowanie ulic Powstań-

Na terenie Maximusa 
nie porywają ludzi
NADARZYN
Ostatnio internauci 
z naszej okolicy za 
pośrednictwem 
Facebooka przekazują 
sobie ostrzeżenia 
o porwaniach, do 
których jakoby miało 
dochodzić na terenie 
centrum handlowego 
Maximus w Nadarzynie. 
Policja dementuje.

W miniony weekend na naszą 
redakcyjną skrzynkę wpłynęło 
wiele maili z prośbą o sprawdze-
nie tych informacji. – Możliwe, 
że to tylko pogłoska albo próba 
zniechęcenia klientów do Ma-
ximusa, ale jeśli to prawda, to 
myślę, że warto by było ostrzec 
mieszkańców przed zagroże-
niem – napisała czytelnicz-
ka Paulina.

Czytelniczka Karolina o „po-
rwaniach”: – Pierwsza sytuacja, 
jak się dowiedziałam, miała 
miejsce około dwóch tygodni 
temu. Młoda para przyjechała 
do centrum, po czym się rozłą-
czyła – ona poszła zjeść na górę 
do restauracji, on poszedł zapa-
lić. Kontakt im się urwał, chło-
pak nie mógł dodzwonić się 
do dziewczyny, wiec zadzwo-
nił na policję. Policja znalazła 

dziewczynę w jednym z boksów
uśpioną w kartonie.

A co mówi policja na temat 
rzekomych porwań na terenie 
Maximusa? – Żadne zdarzenie 
tego typu nie miało tam miejsca. 
Nie otrzymaliśmy informacji 
na ten temat – stwierdziła ko-
misarz Dorota Nowak, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej
Policji w Pruszkowie.

Komisarz Nowak zaznacza-
ła też, że żadna inna jednostka 
także nie interweniowała ostat-
nio w centrum handlowym Ma-
ximus. – Każda jednostka, która 
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Do „rozdania” jest łącznie 37 ki-
lometrów dróg. Oprócz al. Kra-
kowskiej to także drogi serwi-
sowe czy wiadukty nad trasą. 
Jak będzie wyglądał podział? 
17 km dróg trafi do Raszyna, 
13 do powiatu pruszkowskiego, 
a pozostałymi 7 km podzielą się 
Michałowice i Nadarzyn. Poja-
wia się jednak pytanie, czy gminy 
i starostwo poradzą sobie z utrzy-
maniem tych dróg, bo będzie to 
kosztowne przedsięwzięcie. – Je-
śli jesteśmy już przy temacie al. 
Krakowskiej, to droga ta przeszła 
remont nawierzchni na odcin-
ku od granic Warszawy do Janek 
w 2010 r. Kosztował on 6,5 mln 
zł. Droga, o ile faktycznie progno-
zy dotyczące zmniejszenia na-
tężenia ruchu okażą się trafne, 
wytrzyma 10 lat, z czego 4 mamy 
już za sobą – podkreśla Mirosław 
Chmielewski.  – 6,5 mln to dla ta-
kiej gminy jak Raszyn ogromna 
kwota. A mówimy tu tylko o re-
moncie. Doliczyć do tego trzeba 
również całoroczne utrzymanie 
drogi i jej odśnieżanie. To kolejne 
miliony – zaznacza. 

Samorządy niezbyt chętnie 
garną się do przejmowania dróg. 
Wiąże się to dla nich z kolejny-
mi kosztami. Pojawiają się też 
wątpliwości formalno-prawne. 
GDDKiA chcąc przekazać dro-
gi serwisowe samorządom będzie 
bowiem musiała wydzielić grun-
ty, na których się znajdują. For-
malnie bez tego gminy i powiat 
nie będą mogły modernizować 
i remontować tych dróg.

Mirosław Chmielewski pod-
kreśla, że najwięcej problemów 
z utrzymaniem może sprawiać al. 
Krakowska. – Tak naprawdę dla 
gmin i powiatu kluczowe będzie 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

przebieg tej drogi nie ma żad-
nego dobrego powiązania z cią-
gami komunikacyjnymi, których 
jesteśmy zarządcą. Oczywiście 
jeśli chodzi o ten konkretny 
odcinek. Nasza najbliższa tra-
sa w tym rejonie to droga woje-
wódzka nr 721, która przebiega 
przez Magdalenkę – twierdzi 
Monika Burdon, rzecznik pra-
sowy MZDW. – Natomiast drogi 
w miastach na prawach powia-
tu zarządzane są już przez dane 
miasto. Tak więc po przekrocze-
niu granic Warszawy nawet za 
drogi wojewódzkie odpowiada 
miasto – dodaje.

Czy to oznacza, że samorzą-
dy nie będą mogły ubiegać się 
o przekształcenie al. Krakow-
skiej w drogę powiatową lub wo-
jewódzką? Burdon: – Oczywiście 
gmina może się starać o to, by-
śmy przejęli drogę, bo nic nie jest 
jeszcze do końca przesądzone, 
ale procedury mogą ruszyć po za-
kończeniu inwestycji GDDKiA.

Zdaniem Chmielewskiego 
przejęcie al. Krakowskiej przez 
MZDW to najlepszy z możliwych 
scenariuszy. – Wiemy, że fi nanse 
Mazowsza nie są w zbyt dobrej 
kondycji, ale będziemy się sta-
rać o to, by al. Krakowska stała 
się droga wojewódzką. 

pierwsze pół roku po przejęciu 
drogi. Jeśli ruch faktycznie się 
zmniejszy, to będziemy w stanie 
sobie jakoś poradzić z utrzyma-
niem al. Krakowskiej – zazna-
cza. Niektórzy snują już nawet 
wizje, że trasa zostanie zwężo-
na do jednej jezdni, a ruch w obu 
kierunkach będzie się odbywał 
po jednej nitce. – Czas pokaże 
– uspokaja Chmielewski. 

– Żadne zdarzenie 
tego typu nie miało 
tam miejsca – mówi 
kom. Dorota Nowak
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podejmuje działania na „nie swo-
im” obszarze informuje o tym 
komendę z danego terenu. My ta-
kiej informacji nie otrzymaliśmy. 
Sprawdzałam również zgłoszenia 
w Komendzie Stołecznej Policji 
i oni również nie odnotowali takie-
go zdarzenia – podkreśla rzecznik 
pruszkowskiej policji.  (AS)

Patrząc jednak na parame-
try al. Krakowskiej, trasa naj-
bardziej nadawałaby się na 
przekształcenie w drogę woje-
wódzką. Zwróciliśmy się więc 
z pytaniem o przejęcie drogi do 
Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich. – Patrząc na 

Patrząc na 
parametry 
al. Krakowskiej, 
trasa najbardziej 
nadawałaby się na 
przekształcenie 
w drogę wojewódzką

ców i Obrońców Pokoju. Ko-
lejne dwa miejsca znajdują 
się na Gąsinie: sygnalizato-
ry pojawią się na przejściach 
dla pieszych znajdujących się 
na skrzyżowaniu ul. Robotni-
czej i Kaletniczej oraz przy 
ul. Promyka. 

To nie koniec. Sygnaliza-
tory mają się bowiem być 
zainstalowane także w Kaje-
tanach (gm. Nadarzyn) – na 
licy Rolnej.

Jeszcze nie wiadomo kie-
dy „światła” pojawią się w wy-
mienionych wyżej lokaliza-
cjach. Wcześniej trzeba bo-
wiem wykonać dokumentację 
techniczną dla tych inwesty-
cji. A ta ma być gotowa pod 
koniec czerwca. Jest jednak 
podstawowy warunek: po-
wiat musi znaleźć wykonawcę 
dokumentacji.  (AS)

Wcześniej 
trzeba wykonać 
dokumentację 
techniczną
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W planach trzy tysiące nowych mieszkań
PRUSZKÓW
W ciągu najbliższych 
trzech lat w Pruszkowie 
oddanych do użytku 
zostanie trzy tysiące 
nowych mieszkań. 
O takich planach 
deweloperzy 
poinformowali 
podczas spotkania 
z Janem Starzyńskim, 
prezydentem miasta.

W spotkaniu z władzami 
Pruszkowa uczestniczyli przed-
stawiciele kilkunastu firm de-
weloperskich, Pruszkowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej i To-
warzystwa Budownictwa Spo-
łecznego „Zieleń miejska”. Jaki 
był jego cel? – Deweloperzy to 
ta część przedsiębiorców, która 

mocno przyczynia się do rozwo-
ju miasta. A Pruszków ma teraz 
swój dobry czas. Spotkanie słu-
żyło temu, aby omówić plany na 
przyszłość i wspólne wyzwania – 
wyjaśnia Andrzej Kurzela, wice-
prezydent miasta.

Ze strony deweloperów padło 
zapewnienie o zamiarze oddania 
do użytku trzech tysięcy nowych 
mieszkań. Kurzela: – To bardzo 
ambitne plany. Ze swojej strony 
poinformowaliśmy o planach do-
tyczących rozwoju komunikacji 
miejskiej, kultury i zaplecza spo-
łecznego czyli m.in. budowie 
placówek oświatowych. To in-
formacje istotne dla firm, któ-
re budują na terenie Pruszkowa. 
Sprawiają, że ich oferta jest dużo 
bardziej atrakcyjna.

Omówiono też kwestię możli-
wości osiedlenia w Pruszkowie 
ukraińskiej rodziny polskiego po-
chodzenia. Władze miasta spraw-
dzają, jakie są możliwości pomocy 
dla osób, które chciałyby tu za-
mieszkać. – Co prawda nie padła 
żadna deklaracja o przekazaniu 

lokalu dla takiej rodziny, ale jeden 
z deweloperów obiecał, że może 
pokryć koszty półrocznego wy-
najmu mieszkania – mówi wice-
prezydent Pruszkowa. – Gdyby 
podobną wolę wyrazili pozostali 
uczestnicy, to tacy nowi mieszkań-
cy naszego miasta mieliby zapew-
niony dach nad głową na kilka lat 
– dodaje. Nie wiadomo jeszcze 

czy i kiedy uda się sprowadzić do 
Pruszkowa rodzinę z Ukrainy. Wi-
ceprezydent Kurzela: – Nie chodzi 
o konkretną rodzinę, raczej o we-
ryfi kację naszych możliwości. Je-
śli okaże się, że jesteśmy w stanie 
pomóc, to za pośrednictwem służb 
dyplomatycznych zgłosimy goto-
wość do przyjęcia mieszkańców 
z Ukrainy.  (EL)

Kto przygarnie al. Krakowską?
Po zakończeniu przez GDDKiA budowy trasy S8 
al. Krakowska straci swój status

– Spotkanie służyło 
temu, aby omówić 
plany na przyszłość 
i wspólne 
wyzwania – mówi 
wiceprezydent 
Andrzej Kurzela

WiadomościGAZETA WPR

Pogodnych, spędzonych w rodzinnym gronie 
Świąt Wielkanocnych życzy Grupa Wpr Media
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MICHAŁOWICE
Dobra wiadomość dla mieszkań-
ców Granicy i Pęcic. Władze gmi-
ny ogłosiły przetarg na wykonanie 
w tych miejscowościach sieci wo-
dociągowej i kanalizacji sanitarnej. 
Chodzi o ulice Leśną i Zielonej Po-
lany w Pęcicach Małych oraz ul. Ja-
godową w Granicy. – W Pęcicach 

Małych powstanie ponad 1051,5 mb 
wraz z uzbrojeniem sieci wodocią-
gowej oraz zostanie wybudowanych 
osiem przyłączy  – informuje Ka-
tarzyna Stygińska z Urzędu Gminy 
w Michałowicach. A jakie prace bę-
dą wykonane w Granicy? – Sieć wo-
dociągowa w ul. Jagodowej, wraz 

Powstanie sieć wodociągowa 
i kanalizacja sanitarna

z uzbrojeniem, będzie miała długość 
190,2 mb. Nastąpi także budowa sze-
ściu przyłączy wodociągowych do 
studzienki wodomierzowej. Zaś sieć 
kanalizacji sanitarnej będzie miała 
długość 182,8 mb – wyjaśnia przed-
stawicielka urzędu. Roboty mają się 
zakończyć do 30 lipca tego roku. (EL)

Piątek, 3 Kwietnia 2015

Reklama

ZŁOM 
CIENKI
ZŁOM 
GRUBY

0,62
0,72 INFO 500 501 501

GASIN, UL. PRZEJAZDOWA 17
*PROSIMY O TELEFONICZNE POTWIERDZENIE CENY NA DZIEN DOSTAWY

SKUP ZŁOMU PRZY CZOŁGU
PRUSZKÓW

Reklama

Wcześniej 
trzeba wykonać 
dokumentację 
techniczną

Wiadomo, kto 
rozbuduje S8
REGION
Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych 
i Autostrad 
rozstrzygnęła przetarg 
na projektowanie
i rozbudowę drogi 
S8 na odcinku 
od Przeszkody 
do Paszkowa.

Przetarg podzielono na dwa 
zadania. Jedno z nich to 
wspomniany 11-kilomentro-
wy fragment od miejscowo-
ści Przeszkoda. – Spośród 
trzech złożonych ofert opie-
wających na od 436,65 mln zł 
do 446 mln zł, za najkorzyst-
niejszą uznana została oferta 
fi rmy Intercor za 436,65 mln zł 
– informuje GDDKiA.

Wykonawca zadeklarował 
realizację zadania w ciągu 
31 miesięcy. Umowa ma zo-
stać podpisana po zakończe-
niu kontroli prezesa Urzędu 
Zamówień Publicznych. Naj-
prawdopodobniej będzie to 
możliwe na przełomie II i III 
kwartału tego roku.

Na rozstrzygnięcie czeka 
inny fragment S8, czyli drugie 
zadanie w ramach przetargu. 
Chodzi o prawie 10-kilome-
trowy odcinek od Radziejowic 
do Przeszkody. Jak informu-
ją drogowcy, oferty na reali-
zację tego zadania wciąż są 
na etapie sprawdzania pod 
kątem spełniania wymagań 
zamawiającego.  (EL)

ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION 
Dotarliśmy do 
harmonogramu prac 
torowych, które PKP 
PLK chcą przeprowadzić 
w przyszłym roku. 
Podróżni raczej nie będą 
zadowoleni...

Na PKP Polskie Linie Ko-
lejowe garściami czer-
pią z unijnej „studni”. 

linii z Grodziska do Warszawy. 
Nam udało się dotrzeć do har-
monogramu prac PKP PLK na 
2016 r. I nie mamy tu dobrych 
wiadomości dla podróżnych, 
ponieważ prace będą wiązały 
się z utrudnieniami. I częstymi 
zmianami rozkładu.  

Pierwsze roboty mają ruszyć 
na odcinku Warszawa Wło-
chy – Pruszków. Od 15 marca 
2016 r. kolejarze zabiorą się za 
kompleksową przebudowę na-
wierzchni kolejowej, sieci trak-
cyjnej, obiektów inżynieryjnych 
oraz urządzeń sterowania ru-
chem. Prace, jak to zwykle bywa, 
będą wymagały wprowadzenia 
zmian w rozkładach jazdy pocią-
gów na linii grodziskiej. Robo-
ty potrwają do końca września. 

To nie koniec. Dzień później, 
czyli od 1 października 2016 r., 
kolejarze przeniosą się na od-
cinek między Warszawą Wło-
chy a Warszawą Zachodnią. Tu 
prace będą polegać na wymianie 
rozjazdów nr 4 i 6. Roboty będą 

Pieniądze z dotacji przeznacza-
ne są na modernizację szlaków 
kolejowych także w naszym re-
gionie. Do października mają się 
bowiem zakończyć prace na linii 
Warszawa – Łódź. W ramach te-
go zadania budowany jest tunel 
w ciągu ul. Bałtyckiej w Grodzi-
sku Mazowieckim oraz wydłu-
żany jest tunel dla pieszych przy 
stacji kolejowej w Pruszkowie. 

Od dawna wiadomo, że ko-
lejarze przygotowują się do 
kolejnej inwestycji. Chodzi tu 
o modernizację podmiejskiej 

prowadzone do 26 października. 
Oczywiście na czas prac trzeba 
będzie zamknąć tor i wprowa-
dzić zmiany w rozkładach jaz-
dy pociągów. 

Kolejny punkt w kolejowym 
harmonogramie, to roboty (od 
27 października do 26 listopada 
2016 r.) związane z montażem 
konstrukcji odciążającej dla bu-
dowy przejścia podziemnego na 
7 km linii nr 1. Nie chodzi jed-
nak o tunel w Pruszkowie. Na 
siódmym kilometrze znajduje 
się bowiem przystanek Warsza-
wa Włochy.

Kolejarze podwiną rękawy do pracy
Znamy harmonogram torowych remontów, jakie PKP PLK chcą przeprowadzić w 2016 r.

– Harmonogram planowa-
nych zamknięć to tak naprawdę 
dokument dla kolejowych prze-
woźników. Prezentujemy w nim 
informacje o planowanych za-
mknięciach, dzięki temu jesteśmy 
w stanie skoordynować rozkład 
jazdy pociągów – mówi Maciej 
Dutkiewicz z biura prasowego 
PKP PLK. – Nie oznacza to jed-
nak, że wszystkie zamknięcia wpi-
sane w ten harmonogram będą 
miały przełożenie na ruch pocią-
gów. Dopiero ogłaszany w grudniu 
rozkład jazdy będzie wiążącym do-
kumentem – dodaje. 
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Znamy harmonogram torowych remontów, jakie PKP PLK chcą przeprowadzić w 2016 r.
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Przy ul. Żydowskiej, 
w okolicy dworca, 
powstanie parking 
czterokondygnacyjny

PIASTÓW
Wypadek w Piastowie. – Na uli-
cy Warszawskiej, przy wiadukcie, 
samochód ciężarowy przewró-
cił się na osobówkę. Na miej-
scu, poza strażą, jest pogotowie 
– poinformował nas 1 kwietnia 
czytelnik. Więcej informacji na 
temat okoliczności zdarzenia 

udzieliła policja. – Kobieta pro-
wadząca fiata bravo, wyjeżdżają-
ca z al. Krakowskiej, nie ustąpiła 
pierwszeństwa kierującemu po-
jazdem lublin, który jechał dro-
gą z pierwszeństwem przejazdu. 
Uderzyła w nadjeżdżający sa-
mochód, który przewrócił się na 

Fiat nie ustąpił pierwszeństwa 
i uderzył w ciężarówkę

bok. Oboje kierowcy zostali prze-
wiezieni do szpitala – powiedziała 
komisarz Dorota Nowak, rzecz-
nik Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszkowie. Skrzyżowanie 
ul. Warszawskiej i al. Krakowskiej 
do czasu usunięcia obu samocho-
dów było nieprzejezdne. (KS)

Piątek, 3 Kwietnia 2015

Będzie gdzie zaparkować
GRODZISK MAZOWIECKI
W Grodzisku powstaną 
dwa parkingi w systemie 
„P+R Parkuj i Jedź”. 
Jeden – w okolicach 
dworca PKP, drugi 
– obok stacji WKD. 
To dobra wiadomość dla 
tych, którzy w drodze 
do pracy przesiadają 
się ze swoich czterech 
kółek do pociągu.

„Porzucenie” samochodu na 
rzecz pociągu, z punktu widze-
nia wielu mieszkańców Gro-
dziska Mazowieckiego i okolic, 
jest korzystnym rozwiązaniem. 
Czas spędzony w podróży moż-
na przeznaczyć na nadrobienie 
zaległości w lekturze czy drzem-
kę, bilet kolejowy jest tańszy od 
paliwa… Plusów jest więc sporo. 
A minusy? Zaliczyć do nich moż-
na m.in. brak dostatecznej liczby 
miejsc parkingowych w pobliżu 
stacji kolejowych. Rozwiązanie 
tego problemu znalazł grodziski 
magistrat, który planuje budo-
wę dwóch parkingów „P+R Par-
kuj i Jedź”.

Przy ulicy Żydowskiej, w oko-
licy dworca PKP, po północnej 
stronie torów kolejowych zosta-
nie zbudowany parking cztero-
kondygnacyjny. Na działce 
o powierzchni 0,5 ha, na któ-
rej dawniej mieściła się fabry-
ka grzejników, powstaną m.in. 
miejsca dla pojazdów osób nie-
pełnosprawnych, stanowiska 
do ładowania samochodów 

elektrycznych i miejsca przezna-
czone dla rowerów i motocykli. 
Przy wjeździe na parking poja-
wi się tablica informująca o ilości 
wolnych miejsc oraz system po-
boru opłat i kontroli biletów. Na 
terenie całego obiektu znajdą się 
kamery monitoringu miejskiego.

Drugi parking „P+R Parkuj 
i Jedź” powstanie przy ul. Pia-
skowej, obok stacji Warszawskiej 
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Remont na torach WKD
REGION
Ważna wiadomość 
dla pasażerów WKD: 
18 kwietnia prowadzone 
będą prace remontowe 
na torach pomiędzy 
stacjami Milanówek 
Grudów – Podkowa 
Leśna Główna.

Roboty będą miały wpływ na 
rozkład jazdy pociągów. Te bę-
dą kończyły bieg w Podkowie 
Leśnej, przez co pasażerowie 
będą musieli przesiąść się do 
komunikacji zastępczej. – Kur-
sy autobusów komunikacji za-
stępczej będą skomunikowane 
z pociągami WKD w punkcie 
przesiadkowym, zlokalizo-
wanym przy stacji Podkowa 
Leśna Główna, przy ulicy Lot-
niczej – wyjaśnia Krzysztof 

Kulesza, rzecznik prasowy War-
szawskiej Kolei Dojazdowej. 
– W czasie zamknięcia autobu-
sy komunikacji zastępczej będą 
wyruszać z przystanku Mila-
nówek Grudów o sześć minut 
wcześniej, względem normal-
nego rozkładu jazdy pociągów 
– dodaje. Co istotne, komunika-
cja zastępcza nie zatrzyma się 
na przystankach Polesie i Pod-
kowa Leśna Zachodnia.

Ostatni pociąg przed roz-
poczęciem remontu odjedzie 
z Warszawy Śródmieścia do Mi-
lanówka o godz. 6.05, a ze stacji 
Milanówek Grudów do Warsza-
wy o 7.10. Natomiast pierwszy 
pociąg po zakończeniu prac wy-
ruszy z Warszawy Śródmieścia 
do Milanówka o godz. 17.50, 
a z Milanówka Grudów do War-
szawy o 19.10.  (KS)

Kolei Dojazdowej. Mieszkań-
cy będą mogli parkować „pod 
chmurką”, na terenie wyłożo-
nym kostką betonową. Tutaj 
także znajdą się miejsca dla aut 
osób niepełnosprawnych.

Ratusz szuka fi rmy, która za-
projektuje oba parkingi. Ogło-
szony niedawno przetarg ma być 
rozstrzygnięty w kwietniu. Nie-
wykluczone, że z nowych miejsc 
parkingowych kierowcy skorzy-
stają w przyszłym roku.  (KS)

EWELINA 
LATOSEK

GRODZISK MAZOWIECKI
Mieszkańcy Odrano 
Woli i Adamowizny 
protestują przeciwko 
budowie kolejnego 
masztu telefonii 
komórkowej w swoim 
sąsiedztwie. Petycję do 
władz gminy podpisało 
ponad 130 osób.
 

W naszej wsi planowane 
jest postawienie ko-
lejnego masztu gsm, 

tym razem sieci P4, o dużej mo-
cy nadajników. Ma on być usy-
tuowany w odległości około 200 
metrów od istniejącego masztu 
i 50 metrów od najbliższej zabu-
dowy mieszkaniowej – alarmują 
mieszkańcy. Planowana wyso-
kość nowego masztu to ponad 
55 metrów. – To oszpeci naszą 
okolicę, negatywnie wpłynie na 
jakość życia okolicznych miesz-
kańców, na samopoczucie i od-
czuwalne bezpieczeństwo oraz 
niesie za sobą obawy związane 
ze zdrowiem  – mówi pan Ra-
fał, mieszkaniec Odrano Woli, 
który zainicjował zbiórkę pod-
pisów przeciw budowie masztu. 

Mieszkańcy skierowali też list 
otwarty do władz gminy Gro-
dzisk Mazowiecki. „My, miesz-
kańcy miejscowości Adamo-
wizna i Odrano Wola, inwesto-

porozumieć się z operatorami, 
którzy korzystają z istniejącego 
masztu. Chodzi o stację bazową 
na terenie fi rmy Budokrusz z któ-
rej korzystają już Orange i Plus 
– mówi pan Rafał. 

Co na to władze gminy? – Nie 
chcemy tego masztu, w tej chwi-
li przygotowujemy warunki za-
budowy dla tego terenu, aby nie 
było możliwe postawienie takiego 
obiektu w tym miejscu – zapew-
nia Piotr Galiński, wiceburmistrz 
Grodziska Mazowieckiego. Pro-
blem polega jednak na tym, że aby 
nie dopuścić do wydania zgody 
na budowę masztu, gmina mu-
si poszukiwać prawnej furtki. 
– Ustawodawstwo sprzyja fi rmom 
telekomunikacyjnym. Możliwo-

rzy, którzy wybudowali, wyre-
montowali lub kupili tu domy, 
podejmowaliśmy decyzje, któ-
re okazały się obarczone ryzy-
kiem. A ryzyko to wynika między
innymi z opieszałości urzędu 
w zakresie przygotowania pla-
nów zagospodarowania. W la-
tach 2006-2007 plany związane 
z rejonem ulic Niedźwiedziej, 
Wilczej, Okopowej, Dzikiej 
i Łąkowej zakładały wydzielenie 
działek budowlanych, a wzdłuż 
rzeki miała być wybudowa-
na ścieżka rowerowa. To na 
podstawie takich informacji 
podejmowaliśmy decyzje o loka-
lizacji naszych domów” – czyta-
my w liście. 

Jak zaznaczają mieszkań-
cy, nie chodzi im o zepchnięcie ści odmowy są niestety ograni-

czone – wyjaśnia wiceburmistrz.
Sprawa byłaby mniej skom-

plikowana, gdyby dla tego te-
renu istniały plany zagospoda-
rowania przestrzennego. Czy 
jest szansa, że takie powstaną? 
Piotr Galiński: – Będziemy nad 
nimi pracować, ale w tej chwili 
nie jestem w stanie powiedzieć 
nic więcej.

O plany związane z budową 
masztu w Odrano Woli zapyta-
liśmy bezpośrednio spółkę P4. 
Poprosiliśmy także o komen-
tarz do protestu mieszkańców. 
Do momentu zamknięcia tego 
numeru gazety nie uzyskaliśmy 
jednak odpowiedzi. Do sprawy 
więc wrócimy. 

Nie chcą masztu w sąsiedztwie
130 mieszkańców Odrano Woli i Adamowizny podpisało się pod petycją do władz gminy 
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– Nie chcemy 
tego masztu 
– zapewnia 
Piotr Galiński, 
wiceburmistrz 
Grodziska

tego problemu na inne podwórko, 
ale o rozwiązanie sprawy z gło-
wą. – Być może spółka P4, do 
której należy sieć Play, mogłaby 

OgłOszenie



5GAZETA WPRWPR24.pl WiadomościPiątek, 3 Kwietnia 2015

Reklama

www.rezydencjawarszawska.plBiuro sprzedaży przy inwestycji otwarte 7 dni w tygodniu, tel. 22 625 00 25

od 5 500 zł/m2

- 2 minuty pieszo do stacji SKM

- zielone ogrody na dachu oraz na patio

- restauracje, sklepy i punkty usługowe na parterze

- światłowód w każdym mieszkaniu: internet 300MB/s

w  p r z e d s p r z e d a ż yw centrum Piastowa

AGD-MULTIMEDIA-RTV

 

 

 

 
 

 
 

 

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

Reklama

OgłOszenie

NADARZYN
Gmina Nadarzyn „inauguruje” 
sezon remontów dróg. Na pierwszy 
ogień idą ulice Konwaliowa w Strze-
niówce i Sowia w Wolicy. Magistrat 
szuka fi rmy, która zajmie się ich 
przebudową. Konwaliowa zyska na-
wierzchnię z kostki betonowej, wy-
budowane zostaną też zjazdy na 

posesję. Pobocze przy drodze bę-
dzie gruntowe, ale nie zabraknie 
miejsca na trawniki przed posesja-
mi. Nieco inny zakres robót obejmie 
ul. Sowią. W nadarzyńskim magistra-
cie zdecydowano, że droga będzie 
miała nakładkę bitumiczną. Dodat-
kowo wykonane zostaną zjazdy na 

Konwaliowa w Strzeniówce 
i Sowia w Wolicy do remontu

posesje. Wykonawca będzie musiał 
przygotować tymczasową organi-
zację ruchu, która ma obowiązy-
wać w trakcie prac. Na przebudowę 
wymienionych dróg robotnicy będą 
mieli czas do końca lipca br. Na obie 
inwestycje gmina chce przeznaczyć 
maksymalnie 400 tys. zł. (AS)

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW 
Teren Fabryki 
Obrabiarek „Mechanicy” 
w Pruszkowie 
powoli zamienia 
się w nowoczesne 
osiedle mieszkaniowe. 
Nie oznacza to jednak, 
że zakład zostanie 
zapomniany.
   

Z akład „Mechanicy” pow-
stał w 1920 r. z inicjaty-
wy członków Stowarzy-

szenia Mechaników Polskich 
z Ameryki. Pruszkowska fabry-
ka była znana nie tylko w Pol-
sce, ale i na świecie. W czasie 
wojny część budynków została 
wysadzona w powietrze przez 
wycofujące się wojska hilerow-
skie. Hale odbudowano, a fabry-
ka działała jeszcze przez wiele 
lat. Potem przedsiębiorstwo upa-
dło, a na działce przy ul. Sien-
kiewicza pozostały tylko stare 
budynki. W końcu i one legły 
w gruzach. Dziś na pofabrycznym 

i nadania numeru tak zwanego 
policyjnego. I deweloper, który te 
budynki buduje prosił, by uchwałę 
wprowadzić już na tę sesję – mówił 
na marcowej sesji Andrzej Ku-
rzela, wiceprezydent Pruszkowa. 
– Nazwa ulicy pochodzi z „banku”, 

Ulica przypomni o „Mechanikach”
który został utworzony i nawiązu-
je do tradycji tego terenu, podob-
nie jak plac Mechaników – dodał.

Pruszkowscy radni uchwa-
łę przyjęli stosunkiem głosów 
19 za, przy 3 wstrzymujących się. 
Nikt nie był przeciw. 

terenie powstaje nowoczesne 
osiedle mieszkaniowe.

W ubiegłym roku przy budowa-
nym osiedlu powstał niewielki 
plac upamiętniający fabrykę i jej 
założycieli. Teraz „Mechanicy” do-
czekają się swojej ulicy. – Planowa-
liśmy pierwotnie wpisać tę uchwałę 
do porządku obrad w przyszłym 
miesiącu (kwiecień – przyp. red.). 
Jednak w najbliższym czasie będą 
spisywane pierwsze akty notarial-

ne na sprzedaż mieszkań w budyn-
ku położonym przy tej projekto-
wanej drodze. Jest to ulica łącząca 
ul. Sienkiewicza z placem Mecha-
ników, czyli praktycznie dochodzi 
do ul. Stalowej. Jest to niewielka 
uliczka przy której powstają dwa 
nowe budynki. Istnieje koniecz-
ność nadania nazwy tej ulicy 

W ubiegłym 
roku powstał plac 
upamiętniający 
fabrykę



6 WiadomościGAZETA WPR WPR24.plWPR24.plWPR24.plWPR24.pl

Od końca marca pasażerowie Ko-
lei Mazowieckich mogą na podstawie 
swojego biletu podróżować składa-
mi InterRegio. Porozumienie między 
przewoźnikiem a spółką Przewozy 
Regionalne obejmuje też bilety ZTM. 
– Łącznie z biletami KM (w składach 
InterRegio – przyp.red.) honorowane 

są bilety ZTM ważne w pociągach KM 
w ramach „Wspólnego Biletu ZTM-
-KM-WKD”, na zasadach obowiązu-
jących przy przejazdach pociągami 
przyspieszonymi KM, na odcinku War-
szawa Ursus Niedźwiadek-Warszawa 
Wschodnia (pierwsza strefa biletowa 
ZTM) – informują Koleje Mazowieckie. 

W InterRegio pojedziemy 
także z biletem ZTM

Chodzi o skasowane lub aktywowane 
bilety dobowe, weekendowe, weeken-
dowe grupowe, 30-dniowe, 90-dniowe, 
seniora, dla dziecka z rodziny posiada-
jącej troje dzieci oraz uprawnienia 
do ulgowych lub bezpłatnych przejaz-
dów środkami lokalnego transportu 
zbiorowego w Warszawie. (EL)

REGION

Piątek, 3 Kwietnia 2015

Raszyńska 
zmienia oblicze
MICHAŁOWICE
Gmina Michałowice 
kontynuuje przebudowę 
ulicy Raszyńskiej. 
Niedługo na odcinku 
pomiędzy ul. Szkolną
i Wesołą pojawi się 
ciężki sprzęt.

Raszyńska to jedna z głów-
nych dróg na terenie Micha-
łowic-Osiedla. Korzystają 
z niej mieszkańcy, którzy chcą 
przedostać się na stację WKD 
i dalej do Al. Jerozolimskich. 
Przy drodze znajdują się też 
Zespół Szkół z kompleksem 
boisk, gminne przedszkole, 
poczta, biblioteka.

W ubiegłym roku ruszy-
ły prace związane z przebu-
dową Raszyńskiej. Roboty są 
jednak prowadzone na raty. 
W połowie 2014 r. do użytku 
oddano fragment od ul. 3 Maja 
do ul. Szkolnej, a kilka miesię-
cy później kierowcy mogli też 
korzystać z wyremontowane-
go odcinka drogi od ul. Polnej 
do ul. 3 Maja. – Po jednej stro-
nie jezdni biegnie chodnik, po 
drugiej zaprojektowano i wy-
budowano ścieżkę rowerową. 
Przy ulicy przybyły także za-
toczki parkingowe, m.in. przy 

budynku biblioteki. Całość 
jezdni została wyasfaltowana 
– wylicza Katarzyna Stygińska 
z biura promocji michałowic-
kiego magistratu.

Teraz gmina ogłosiła prze-
targ na przebudowę kolejne-
go fragmentu Raszynskiej. 
– Będzie to już trzeci etap 
przebudowy tej ulicy. Tym 
razem zostanie zmodernizo-
wany odcinek od ronda przy 
ulicy Szkolnej do ul. Wesołej, 
wraz z tym skrzyżowaniem – 
mówi Katarzyna Stygińska. 
I dodaje: – Oprócz prac dro-
gowych zostaną wykonane 
roboty odwodnieniowe. Przy-
będą miejsca do parkowania na 
wysokości szkoły oraz zostanie 
wybudowany odcinek ścieżki 
rowerowej. Chodnik również 
przejdzie przebudowę.

Kiedy możemy spodziewać 
się startu prac? Jest szansa, że 
ruszą w maju. Remont drogi 
powinien zakończyć się do 
31 sierpnia.  (AS)

Tym razem zostanie 
zmodernizowany 
odcinek od ronda 
przy ulicy Szkolnej 
do ul. Wesołej
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Poeksploatacyjny monitoring
PRUSZKÓW
Góra Żbikowska, czyli 
pruszkowskie wysypisko 
śmieci, zostanie objęta 
monitoringiem. Nie 
chodzi jednak o nadzór 
kamer, a monitoring 
poeksploatacyjny 
wysypiska.

Dziś na „górkę” trafiają tylko 
określone odpady. W dużej czę-
ści wysypisko zostało zrekul-
tywowane i w niczym nie przy-
pomina już składowiska śmieci. 
Wraz z zakończeniem działal-
ności nie będzie jednak pozo-
stawione samo sobie.

Miejski Zakład Oczyszczania 
w Pruszkowie teren wysypiska 
dzierżawi od miasta. Aby prze-
dłużyć dzierżawę potrzebna by-
ła uchwała radnych miejskich. 
– MZO, które jest administra-
torem wysypiska ma umowę 
dzierżawy do roku 2017. Tak 
się złożyło, że zostały zmie-
nione zapisy ustawy o odpa-
dach dotyczące prowadzenia 
wysypisk. Administrator wy-
sypiska zobowiązany jest, po 
okresie eksploatacji wysypi-
ska, monitorować przez okres 
co najmniej 30 lat teren wysypi-
ska – zaznaczył Andrzej Kurze-
la, wiceprezydent Pruszkowa, 
na marcowej sesji rady mia-
sta. I dodał: – Absolutnie w tej 

uchwale nie ma wydłużenia 
okresu funkcjonowania wysypi-
ska. Był on wyznaczony do roku 
2017 i w tej uchwale zostaje to 
utrzymane. Wprowadzamy do-
datkowo okres 30-letniego mo-

Internauci upiększą Grodzisk?
GRODZISK MAZOWIECKI
Grodzisk Mazowiecki 
bierze udział 
w akcji „Ogólnopolskie 
upiększanie z Garnierem”. 
Dzięki głosom 
internautów gmina 
może zdobyć 20 tys. zł 
na rewitalizację 
zgłoszonego terenu.

„Ogólnopolskie upiększanie 
z Garnirerem” to konkurs skie-
rowany do gmin i internautów. 
Jego celem jest zachęcenie 
mieszkańców do oddawania 
głosów na wybraną przez sie-
bie lokalizację. Uczestnicy gło-
sowania mogą zdobyć nagrody 
w postaci kosmetyków, a gmina 
otrzymać 20 tys. zł na rewitali-
zację, czyli upiększenie wska-
zanego terenu. Warunek jest 
jeden: zgłoszona lokalizacja po 

tygodniu głosowania musi być 
w dziesiątce miejsc z najwięk-
szą ilością głosów.

W konkursie Garniera moż-
na głosować też na lokaliza-
cję z „naszego podwórka”. Do 
zabawy zgłoszono cztery lo-
kalizacje na terenie gminy Gro-
dzisk Mazowiecki: Natolin – te-
ren przy drodze wojewódzkiej 
nr 579, Kozerki – ul. Marsa 37, 
Mościska – ul. Pawia 33, Opypy 
– ul. Polnej Róży 14.

Co trzeba zrobić, by oddać 
głos? Należy zarejestrować się 
na stronie garnier.pl, następnie 
wybrać lokalizację na którą chce 
się głosować. Kolejny krok to wy-
branie produktu Garniera i na-
pisanie rekomendacji. I gotowe. 
Głosować można do 22 kwiet-
nia. Każdego dnia można od-
dać tylko jeden głos i dodać tylko 
jedną rekomendację.  (AS)

– Czy myśli się już o tym, gdzie 
zapewnić składowanie naszych 
odpadów po zakończeniu dzia-
łalności wysypiska? Rozu-
miem, że termin ten jest stosun-
kowo bliski – pytał radny Woj-
ciech Gawkowski.

Okazuje się, że większość 
śmieci produkowanych przez 
pruszkowian już teraz nie tra-
fia na żbikowską górę. Kurzela: 
– Mamy linię sortowania od-
padów i segregujemy u źródła,
czyli mieszkańcy segregują. 
I stąd mamy już poważne uzy-
ski, które według prezesa MZO 
wynoszą 32 proc. Duża cześć 
odpadów, które trzeba składo-
wać na wysypisku są składo-
wane w Mławie.

Radni wyrazili zgodę na prze-
dłużenie MZO umowy dzier-
żawy na zarządzanie terenem 
wysypiska.  (AS)

Większość śmieci 
produkowanych 
przez pruszkowian 
już teraz nie trafi a 
na żbikowską górę

nitorowania. Będzie to okres, 
w którym będzie możliwa rekul-
tywacja, będzie można – z du-
żymi ograniczeniami – zagospo-
darować na cele rekreacyjne te-
ren wysypiska.
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PRUSZKÓW
Po wypadku, do którego 
doszło 19 marca na 
skrzyżowaniu al. Wojska 
Polskiego i ul. Kościuszki 
w Pruszkowie pojawiły 
się głosy, że sygnalizacja 
świetlna w tym i innych 
miejscach powinna 
działać całą dobę. 
 

P rzypomnijmy: Magda póź-
nym wieczorem przecho-
dziła przez wspomniane 

skrzyżowanie. Sygnalizacja dzia-
łała już w trybie ostrzegawczym, 
kiedy miga tylko pomarańczowe 
światło. Pierwszy kierowca za-
trzymał się i przepuścił kobietę. 
Jadący lewym pasem samochód 
już się nie zatrzymał. Magda 
w ciężkim stanie, z urazem gło-
wy i złamaniami trafi ła do szpi-
tala. Dramat został spotęgowany 
przez błąd policji, która nie po-
informowała rodziny i przyjaciół 
Magdy o wypadku. O tym co się 
z nią dzieje dowiedzieli się dopie-
ro 51 godzin po zdarzeniu. 

Wypadek młodej kobiety 
wywołał dyskusję dotyczącą 

przelatuje wtedy przez miasto 
znacznie szybciej niż wyma-
gane 50/h – napisał w jednym 
z komentarzy internauta o nic-
ku „Gość” na portalu wpr24.pl. 
Jego zdanie podziela internau-
ta Tomasz. – I po co ten cały mo-
nitoring na Pruszkowie jak to nie 
działa, a wszyscy za to muszą pła-
cić. A po drugie, po godz. 22.00 
wyłączają wszystkie sygnalizacje, 

funkcjonowania sygnalizacji 
świetlnych na drodze wojewódz-
kiej nr 719 w Pruszkowie. Na te-
renie miasta jest ich aż 14. Wielu 
kierowców i mieszkańców uwa-
ża, że „światła” powinny dzia-
łać całą dobę. Dziś w godzinach 
nocnych większość z tych 14 sy-
gnalizacji działa w trybie ostrze-
gawczym. – Nocne wyłączenie 
sygnalizacji na Wojska Polskie-
go to jest według mnie bardzo zły 

Sygnalizacja świetlna całą dobę?
Dziś wiele sygnalizacji na terenie Pruszkowa w godzinach nocnych działa w trybie ostrzegawczym

– Zastanowimy się 
w jaki dodatkowy 
sposób jesteśmy 
w stanie chronić 
pieszego uczestnika 
na drodze – mówi 
Monika Burdon, 
rzecznik MZDW
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w Pruszkowie strach przejść przez 
Aleje, bo to istny tor wyścigowy. 
Powinno się zrobić kładki lub bez-
pieczne tunele, żeby pieszy mógł 
czuć się bezpiecznie – napisał.

Jednak skrzyżowanie al. Woj-
ska Polskiego z ul. Kościuszki to 
niejedyny newralgiczny punkt 
na mapie Pruszkowa. Miesz-
kańcy twierdzą, że sygnalizatory 
przez całą dobę powinny działać 

Dziś wiele sygnalizacji na terenie Pruszkowa w godzinach nocnych działa w trybie ostrzegawczym
jeszcze na minimum dwóch 
skrzyżowaniach. Pierwsze to 
krzyżówka al. Wojska Polskie-
go z al. Niepodległości potocz-
nie nazywana skrzyżowaniem 
przy czołgu. Drugie skrzyżowa-
nie to zbieg al. Wojska Polskiego 
i ul. Plantowej w rejonie osie-
dla Staszica. 

Zapytaliśmy zarządcy al. Wojs-
ka Polskiego, czyli Mazowiec-
kiego Zarządu Dróg Wojewódz-
kich, czy jest szansa na to, by na 
wspomnianych skrzyżowaniach 
sygnalizatory działały całą do-
bę. – Sygnalizacja na dw 719 od 
skrzyżowania z ul. Sygietyńskiej 
do ul. Działkowej pracuje w ko-
ordynacji. Natężenie ruchu po-
jazdów w godzinach nocnych 
nie wymaga wprowadzenia ca-
łodobowej pracy sygnalizacji 
świetlnej. W godzinach noc-
nych pieszy może przekraczać 
jezdnię z zachowaniem szcze-
gólnej ostrożności – tłumaczy 
Monika Burdon, rzecznik pra-
sowy MZDW. I dodaje: – Wy-
stąpimy do policji o informacje 
o ilości zdarzeń drogowych na 
tych przejściach. Zastanowimy 
się w jaki dodatkowy sposób je-
steśmy w stanie chronić pieszego 
uczestnika na drodze. 

 Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Kościuszki 
i al. Wojska Polskiego

pomysł. W niektórych miejscach 
kierowcy mają często problem 
z dostrzeżeniem pieszego, któ-
ry stoi na krawędzi jezdni, za sy-
gnalizacją, znakiem, drzewem itp. 
Dodatkowo wielu „przejezdnych” 
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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

Jan Starzyński 
Prezydent Pruszkowa

 Pruszków, Wielkanoc 2015 rok

NA ZBLIŻAJĄCE SIĘ ŚWIĘTA
WIELKIEJ NOCY I WIOSNĘ  

ŻYCZĘ WSZYSTKIEGO, CO WIĄŻE SIĘ  
Z DOBREM,POMYŚLNOŚCIĄ,  

ZDROWIEM I CIEPŁEM.

Z okazji Świąt Wielkanocnych,
składamy życzenia zdrowia,
radości, wiosennego optymizmu
oraz sukcesów w życiu osobistym
i zawodowym.

Zarząd oraz członkowie koła
Platformy Obywatelskiej RP
w Pruszkowie

Z okazji Świąt Wielkanocnych,
składamy życzenia zdrowia,
radości, wiosennego optymizmu
oraz sukcesów w życiu osobistym
i zawodowym.

Zarząd oraz członkowie koła
Platformy Obywatelskiej RP
w Pruszkowie

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
oraz serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół.

Krzysztof Gawkowski
Sekretarz Generalny 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej
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Pomogą Józiowi
REGION
Biegacze z Książenic, 
Grodziska 
Mazowieckiego 
i okolic ruszają na 
pomoc ciężko choremu 
ośmioletniemu Józiowi.

Chłopiec jest chory na artre-
zję dróg żółciowych, która po-
woduje włóknienie i marskość 
wątroby. – Mimo przepowiedni 
lekarzy, długo żyliśmy nadzie-
ją, że Józek wyzdrowieje. Nie-
stety, obecnie stan jego zdrowia 
nie pozostawia na to nadziei. 
Jedynym rozwiązaniem, któ-
re daje nadzieję na zdrowsze 
życie w przyszłości, jest prze-
szczep wątroby – mówi pani 
Olga, mama chłopca.

Ponieważ przeszczep ma 
być wykonany poza granicami 
Polski, konieczne jest zgroma-
dzenie odpowiednich środ-
ków. Józio jest podopiecznym 
fundacji „Zdążyć z pomocą”, 
na której konto można przeka-
zywać datki (nr konta: 15 1060 
0076 0000 3310 0018 2615, 
w tytule przelewu należy wpi-
sać: 25200 - JÓZEF RIPPER 
- darowizna na pomoc i ochro-
nę zdrowia).

Z pomocą ośmiolatkowi 
ruszył Andrzej Derwich, któ-
ry, aby zwrócić uwagę wszyst-
kich na problemy zdrowotne 
chłopca i zaapelować o wspar-
cie dla niego, przebiegnie całą 
Polskę. Rozpoczął w pobliżu 
bieszczadzkiej góry Opoło-
nek, a skończy w Jastrzębiej 
Górze. W ten sposób od 1 do 
17 kwietnia planuje przebiec 
aż 857 km.

11 kwietnia, podczas biegu 
przez Żyrardów, dołączą do 
niego biegacze z Grodziska 
Mazowieckiego i okolic. Oko-
ło godz. 8 wyjadą autokarem 
spod szkoły w Książenicach, 
a o 8.20 spod grodziskiego 
Centrum Kultury. Wrócą po 
przebiegnięciu dystansu 10 km. 
Zainteresowani wspólnym 
bieganiem mogą się zgłaszać 
mailowo, pisząc na adres: kon-
takt@biegamwksiazenicach.pl.

A już 12 kwietnia odbędzie 
się specjalna edycja Biegam 
Bo Lubię w Książenicach, 
w trakcie której zbierane bę-
dą środki na leczenie Józia. 
O ile miejsca na sam bieg zo-
stały już wyczerpane (swoją 
gotowość zgłosiło aż 800 
osób), o tyle można jeszcze 
wziąć udział w charytatyw-
nym marszu nordic walking. 
Zapisy przyjmowane są za po-
średnictwem strony interne-
towej organizatora.  (KS)

Chłopiec 
jest chory 
na artrezję dróg 
żółciowych 

Biletomaty na stacjach WKD 
nie działają tak jak trzeba?
REGION
Pasażerowie 
Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej skarżą się, 
że biletomaty na
stacjach są wadliwe, 
źle wydają bilety.

– Wiele biletomatów wydaje bi-
lety nie tak jak trzeba. Bilety al-
bo nie zgadzają się z tym co się 
wybrało na ekranie, albo jest 
ich mniej niż chciało się kupić. 
Przecież to jakieś złodziejstwo! 
– mówi nasz czytelnik Kamil.

Postanowiliśmy sprawdzić czy 
Warszawska Kolej Dojazdowa 
wie o problemie. Okazuje się, że 
podróżni nie zgłosili wielu uwag 
w sprawie działania biletoma-
tów. – W ciągu ostatnich dwóch 
tygodni bezpośrednio do spółki 
WKD wpłynęło zgłoszenie do-
tyczące nieprawidłowej pracy 
automatu biletowego zlokali-
zowanego na przystanku oso-
bowym „Warszawa Raków”. 
Zgłoszenie to zostało natych-
miast przekazane do serwisu 
operatora – powiedział nam 
Krzysztof Kulesza, rzecznik pra-
sowy Warszawskiej Kolei Do-
jazdowej. – W przypadku, gdy 
usterka jest zgłaszana przez po-
dróżnego bezpośrednio na wska-
zany adres lub numer telefonu 
do serwisu operatora, przystępu-
je on do czynności naprawczych 
bez obowiązkowego powiada-
miania WKD – dodaje.

Dlaczego Warszawska Kolej 
Dojazdowa nie musi wiedzieć 
o wszystkich zgłoszeniach? 
Właścicielem i operatorem bi-
letomatów jest Mennica Polska. 
Na automatach, oprócz danych 
kontaktowych WKD znajdują 
się również specjalne numery 
do mennicy. Jeśli zgłoszenie 
o awarii trafi a do operatora, to 
ten nie informuje przewoźnika 
o problemie, tylko od razu za-
biera się za naprawę.

Zapytaliśmy więc operatora 
czy i do niego wpłynęły infor-
macje o wadliwie działających 
maszynach i, co ważniejsze, kie-
dy ewentualne usterki zostaną 
usunięte. – Problem w tym, że 
nie otrzymaliśmy żadnych in-
formacji na temat wadliwie 
działających biletomatów. 
Często bywa tak, że podróżni 
sami coś źle nacisną. Nasi pra-
cownicy mają stały podgląd na 
pracę biletomatów, ponieważ 
urządzenia są podłączone pod 
specjalny system – twierdzi 
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Przybywa ścieżek rowerowych
BRWINÓW
Do połowy sierpnia 
w gminie Brwinów pojawi 
się kolejny nowy ciąg 
pieszo-rowerowy. Trasa 
połączy miejscowości 
Czubin i Rokitno, skąd 
dalej ma przebiegać już 
na terenie gminy Błonie.

Brwinowski magistrat wyłonił 
zwycięzcę przetargu na budo-
wę chodnika i ścieżki rowero-
wej wzdłuż drogi wojewódzkiej 
nr 720 na odcinku od skrzyżowa-
nia z drogą powiatową nr 1509W 
(od przejścia dla pieszych) do gra-
nicy gminy. Co istotne szczególnie 
dla rowerzystów, ścieżka zostanie 
wykonana z asfaltu, a nie z kost-
ki brukowej.

Spośród siedmiu ofert, jakie 
wpłynęły w czasie postępowania 

przetargowego, urząd w Brwino-
wie wybrał najkorzystniejszą. 
A tę złożyła firma MKL-BUD 
z Warszawy, która swoje usługi 
wyceniła na ponad 377 tys. zł. Na 
zakończenie prac ma czas do po-
łowy sierpnia tego roku.

Dla rowerzystów z Brwino-
wa jest jeszcze jedna dobra wia-
domość. Kształtów nabiera inny 

szlak dla jednośladów na terenie 
gminy. Chodzi o trasę pieszo-ro-
werową w kierunku Parzniewa, 
a dokładnie o odcinek od brwi-
nowskiego skrzyżowania ulicy 
Granicznej z ul. Pruszkowską do 
ul. Rzecznej na wysokości most-
ku w Parzniewie. Prawie dwuki-
lometrowy trakt ma być gotowy 
w połowie maja tego roku.  (EL)
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– Nasi pracownicy 
mają stały 
podgląd na pracę 
biletomatów 
– twierdzi 
Agnieszka Malina 
z biura prasowego 
Mennicy Polskiej 

Agnieszka Malina z biura praso-
wego Mennicy Polskiej. I doda-
je: – W przypadku jakiejkolwiek 
usterki zauważonej przez po-
dróżnych prosimy o kontakt 
z przewoźnikiem lub na poda-
ny na maszynach numer.

Kłopot w tym, że większość 
podróżnych zamiast zgłaszać 
problemy „macha ręką” na źle 
wydany bilet. I czasami trud-
no się dziwić, bo ilość informa-
cji jakie musi zgłosić podróżny 
do Mennicy może przyprawić 
o lekki zawrót głowy. – Pasa-
żer musi podać na której stacji 
znajduje się wadliwa maszyna, 
przekazać datę i godzinę trans-
akcji, sposób płatności oraz po-
dać numer biletomatu – wylicza 
Agnieszka Malina.  (AS)

MIEJSCE NA TWOJĄ
REKLAMĘ
22 758 77 88

PRUSZKÓW
W Muzeum Starożytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego im. Stefana Woy-
dy w Pruszkowie zabrzmią utwory 
Jana Sebastiana Bacha w wykona-
niu wirtuoza skrzypiec Krzyszto-
fa Jakowicza. Koncert odbędzie się 
w Wielki Piątek (3 kwietnia) o godz. 
20. Krzysztof Jakowicz to wybitny 

skrzypek i pedagog, gra na najwięk-
szych światowych festiwalach, 
współpracuje z wybitnymi dyrygen-
tami, był wielokrotnie nagradzany. 
Przed pruszkowską publicznością 
wystąpi z utworami Jana Seba-
stiana Bacha: „Sonata g-moll BWV 
1001”, „Partita I h-moll BWV 1002” 

MSHM: Koncert skrzypcowy 
Krzysztofa Jakowicza

i „Ciaccona z Partity II d-moll BWV 
1004”. Koncert jest realizowany 
ze środków budżetowych miasta. 
Patronat medialny nad wydarze-
niem objęły Gazeta  WPR i portal
WPR24.pl. Bilety na koncert wy-
bitnego skrzypka można zakupić 
w MSHM. Cena: 20 zł. (KS)

EWELINA 
LATOSEK

REGION
Biegają młodzi 
i starsi, matki z dziećmi 
w wózkach i miłośnicy 
czworonogów ze swoimi 
pupilami. W Pruszkowie, 
Grodzisku, Brwinowie 
i Książenicach. Biegowy 
szał ogarnął region. 
 

N ieważne ile masz lat 
i w jakiej jesteś kon-
dycji, możesz zacząć 

biegać w każdym momencie – 
zgodnie przekonują organizato-
rzy imprez biegowych w naszej 
okolicy. A tych jest coraz więcej 
i są coraz lepiej zorganizowane. 

Świetnym przykładem jest 
pruszkowski Parkrun, cyklicz-
ny bieg dookoła Parku Potulic-
kich. Od kilku miesięcy w każdą 
sobotę o godz. 9 zawodnicy spo-
tykają się, aby pokonać dystans 
pięciu kilometrów. I co tydzień 
na starcie pojawia się około 
50 osób. – Tylko dwa razy było 
nas trochę mniej. Co więcej, mimo 
że biegamy od jesieni i biegaliśmy 
całą zimę, ani razu nie zdarzyło 
się, żeby podczas Parkrunu pa-
dało – twierdzi Janusz Wiśniew-
ski, koordynator pruszkowskiego 
biegu. – Opatrzność nam sprzy-
ja. Być może dlatego, że w czasie 
imprezy często towarzyszy nam 
siostra zakonna ze Specjalne-
go Ośrodka Wychowawczego 
Zgromadzenia Sióstr Benedyk-
tynek Samarytanek w Pruszkowie 
– mówi z uśmiechem. 

Podczas wszystkich dotych-
czasowych biegów uczestni-
cy pruszkowskiego Parkrunu 
w sumie przebiegli grubo po-
nad 5 tys. km. Kolejne kilometry 
pokonają w wielkanocną sobo-
tę, 4 kwietnia. Wtedy też, przed 

startem, zaplanowano bitwę na 
jajka. – Oczywiście nikt w niko-
go nie będzie rzucał, ale aby pod-
kreślić świąteczną atmosferę po 
zakończeniu biegu będziemy stu-
kać się ugotowanymi na twardo 
jajkami. Posiadacz jajka z niena-
ruszona skorupką wygra – tłu-
maczy koordynator biegu. 

Oprócz samego biegania 
pruszkowski Parkrun charak-
teryzuje to, że integruje miło-
śników tego sportu. W czasie 
biegu mikołajkowego więk-
szość uczestników wystartowała 
w przebraniu Świętego Mikołaja, 
wczesną wiosną biegacze topili 
Marzannę, a teraz wspólnie bę-
dą świętowali Wielkanoc. 

W Grodzisku Mazowieckim 
imprezy tego typu mają nieco 
krótszą tradycję niż w Pruszko-
wie, ale równie duże ambicje, aby 
przyciągać uczestników w każ-
dym wieku i z różnym doświad-
czeniem, a najlepiej całe rodziny. 
Dlatego weekendowe biegi od-
bywają się w dwóch odsłonach 
– „amatorskiej” i „zawodowej”. 
Uczestnicy tej pierwszej sami 
ustalają w jakim tempie pokonają 
5-kilometrową pętlę w centrum 
Grodziska. Zaś „zawodowcy” 

Bieganie stało się modne
Dużym powodzeniem cieszy się np. cykliczny pruszkowski Parkrun
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 Podczas dotychczasowych biegów uczestnicy 
pruszkowskiego Parkrunu przebiegli grubo ponad 5 tys. km

ruszają na trasę pod okiem tre-
nera. Najbliższy bieg odbędzie się 
w sobotę 4 kwietnia. Start o godz. 
11 przy wejściu do Parku Skarb-
ków, od strony skrzyżowania 
ul. Okulickiego i ul. 3 Maja.

Miłośnicy biegania coś dla sie-
bie znajdą także w Książenicach 
i Brwinowie. Choć biegi odbywa-
ją się tam rzadziej niż w Prusz-
kowie i Grodzisku, to cieszą się 
równie dużą popularnością. 12 
kwietnia odbędzie się trzecia edy-
cja „Biegam bo lubię w Książe-
nicach” (czytaj też obok), która 
gromadzi nie kilkudziesięciu, ale 
kilkuset biegaczy. 10-kilometrowa 
trasa prowadzi przez malownicze 
osiedle i pobliski las. W imprezie 
mogą również wziąć dzieci, które 
pobiegną na krótszej trasie oraz 
chodziarze nordic-walking. 

W Brwinowie podobna im-
preza odbędzie się 14 czerw-
ca. Chodzi o szósty Sobótkowy 
Bieg Uliczny. – Uczestnicy po-
konają dystans 10 km. Zachęca-
my do udziału wszystkich, bo jest 
to impreza przeznaczona przede 
wszystkim dla amatorów. Prze-
widujemy, że na starcie pojawi się 
200 osób – mówi Michał Słowiń-
ski, organizator biegu. 

Dużym powodzeniem cieszy się np. cykliczny pruszkowski Parkrun
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Świąt Wielkanocnych
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań 
w gronie rodziny i wśród przyjaciół

życzą

Czesław Sulima
Członek Zarządu

Dyrektor Eksploatacyjny

Andrzej Buczkowski
Członek Zarządu

Dyrektor Finansowy

Dariusz Grajda
Członek Zarządu

Dyrektor Handlowy

Andrzej BuczkowskiDariusz Grajda
Członek Zarządu

Dyrektor Eksploatacyjny

Czesław Sulima
Członek Zarządu

Dyrektor Eksploatacyjny

Artur Radwan
Prezes Zarządu

Dyrektor Generalny
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Świetlica do sierpnia
PĘCICE MAŁE
W tegorocznym 
budżecie gminy 
Michałowice 810 tys. zł 
ma zostać wydanych na 
świetlice wiejskie. 
300 tys. zł pochłonie 
budowa obiektu 
w Pęcicach Małych. 

Chodzi niewielki, parterowy bu-
dynek. Jednak dla mieszkańców 
nie jest ważna kubatura obiektu, 
a fakt, że wraz z oddaniem świe-
tlicy do użytku będą mieli miej-
sce do spotkań i rozmów.

Michałowicki magistrat szu-
ka wykonawcy prac budowla-
nych. Spytaliśmy, co znajdzie 
się w świetlicy, która powstanie 
w Pęcicach Małych. – Budynek 
zostanie zrealizowany w techno-
logii tradycyjnej z uwzględnie-
niem najnowszych rozwiązań. 
Będzie wyposażony m.in. w sa-
lę wielofunkcyjną oraz zaplecze 
sanitarne dostępne zarówno od 
wewnątrz, jak i z zewnątrz bu-
dynku. Obiekt zostanie też przy-
stosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych – mówi 

Józef Kawiorski, kierownik Re-
feratu Inwestycji Urzędu Gmi-
ny Michałowice.

Budynek świetlicy stanie 
na działce przy ul. Brzozowej. 
Dziś na tym terenie znajduje 
się plac zabaw oraz niewielkie 
boisko, z którego chętnie ko-
rzystają dzieci. Kawiorski: – Te 
obiekty pozostawimy, a w wol-
nym miejscu powstanie świetli-
ca. Nie będzie to wielki obiekt, 
bo przystosowujemy je do ilo-
ści mieszkańców.

Termin zakończenia prac 
wyznaczono na koniec sierpnia 
tego roku. Gmina w tegorocz-
nych planach inwestycyjnych 
ma również budowę świetlicy 
w miejscowości Granica, przy 
ul. Pruszkowskiej.  (AS)

Ruszy przebudowa ulic
PIASTÓW
Niebawem ruszy 
przebudowa trzech 
piastowskich ulic: 
Sowińskiego, Radosnej 
i Sochaczewskiej. 
Urząd miasta 
rozstrzygnął przetargi 
na wykonanie prac.

Roboty rozpoczną się po pod-
pisaniu umów z wykonawcą, 
który złożył najkorzystniejszą 
propozycję. Choć przetargi by-
ły dwa: oddzielnie na przebu-
dowę ul. Sowińskiego oraz na 
ulice Radosną i Sochaczewską, 
to zwycięzca jest jeden. W obu 
postępowaniach wygrała fi rma 
Fal-Bruk z Warszawy.

W przypadku ul. Sowińskie-
go fi rma wyceniła swoje usługi 
na ponad 349 tys. zł i pokonała 
trzech innych oferentów. Jakie 
prace będą wykonane? Frag-
ment pomiędzy ul. Sułkow-
skiego a al. Piłsudskiego zyska 
nową nawierzchnię, chodnik 
i zatoczki autobusowe. Całość 
ma być gotowa do końca sierp-
nia tego roku.

Szybciej dobiegną finału 
roboty na ulicach Radosnej 
i Sochaczewskiej. Termin wy-
konania prac ustalono na 30 
czerwca. Przebudowa obej-
mie jezdnię, chodniki, zjazdy 
i krawężniki na odcinku od al. 
Krakowskiej do ul. Północnej. 

Pojawi się tam także kanaliza-
cja deszczowa. Koszt to ponad 
466 tys. zł.

Jak poinformował podczas 
marcowej sesji rady miasta 
burmistrz Grzegorz Szuplew-
ski, rozstrzygnięcia przetargów 
pozwolą na oszczędności w miej-
skiej kasie. – Zwyciężyły oferty 
opiewające na mniejszą sumę 
niż ta, którą zarezerwowaliśmy 
na ten cel – wyjaśnił.  (EL)

Odcinek ulicy 
Sowińskiego pomiędzy 
ul. Sułkowskiego 
a al. Piłsudskiego zyska 
nową nawierzchnię 

A
RC

H
IW

U
M

GRODZISK MAZOWIECKI 
Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiec-
ki stanie przed szansą obrony tytułu 
mistrza Polski w tenisie stołowym. 
Awans do fi nału podopieczni Toma-
sza Redzimskiego wywalczyli po 
pewnym wyeliminowaniu Kolpin-
ga Frac Jarosław. W obu półfi nało-
wych potyczkach pokonali rywala 

3:1. Kropkę nad „i” postawili we wła-
snej hali, a losy spotkania rozstrzy-
gnęły się już po pierwszych dwóch 
potyczkach w których zwycięstwa 
odnieśli Oh Sang Eun i Daniel Gó-
rak. Nawet porażka Pawła Ferti-
kowskiego zasadniczo nie wpłynęła 
na losy spotkania, bowiem chwilę 

Dziewiąty fi nał tenisistów 
stołowych Bogorii

później drugi triumf odniósł Oh 
Sang Eun. Tym samym Bogoria po 
raz dziewiąty w historii uzyskała 
awans do fi nału drużynowych mi-
strzostw kraju. O złoty medal gro-
dziszczanie zagrają z Olimpią-Unią 
Grudziądz. Pierwsze spotkanie 
16 maja w Grodzisku. (MAP)

ANNA
SOŁTYSIAK

NADARZYN 
Przez nadarzyńskiego 
Hetmana przewinęło 
się wielu kontrolerów. 
W przedsiębiorstwie nie 
było żadnych istotnych 
nieprawidłowości.

Wysypiska śmieci od-
chodzą do lamusa. 
I dobrze. Nie przyspa-

rzają okolicy uroku, są też bardzo 
uciążliwe. Jest jednak problem: 
coś ze śmieciami trzeba zrobić. 
Najlepiej posegregować. Ale na-
wet sortowane odpady gdzieś 
muszą trafi ć. Po to właśnie po-
wstały Regionalne Instalacje 
Przetwarzania Odpadów, czyli 
RIPOK-i. To przedsiębiorstwa 
zajmujące się zagospodarowa-
niem wytwarzanych odpadów. 
Muszą to robić szybko, sprawnie 
i w możliwie w jak najlepszych 
warunkach. Wtedy unikną kar 
nie tylko one, ale również gmi-
ny i mieszkańcy. 

Zgodnie z unijnymi dyrek-
tywami z roku na rok ilość od-
zyskiwanych surowców ma być 
coraz większa. Tymczasem „sza-
ry Kowalski” może, ale nie musi 
segregować odpadów. Przymus 
zwiększania wskaźnika ma-
ją natomiast gminy i RIPOK-i. 
W naszej okolicy działają dwie 
Regionalne Instalacje Przetwa-
rzania Odpadów: pruszkowski 

szczepienia, wykonano pomiary 
hałasu i zapachu. Wszystko by-
ło w porządku – mówi. I dodaje: 
– Jedyny mandat jaki otrzymaliś-
my to kara 100 zł z sanepidu za 
wilgoć pod prysznicem.

Hetman złożył wniosek
Informacje przekazane przez pre-
zesa postanowiliśmy sprawdzić. 
Okazało się, że sprawa trafi ła do 
delegatury WIOŚ-u w Ostrołęce. 

– Przejęliśmy dokumenty, na 
których nie ma zobowiązań i żad-
nych zaleceń. W przedsiębiorstwie 
Hetman nie było żadnych istot-
nych nieprawidłowości – mówi 
Agata Lemieszewska, kierownik 
Działu Inspekcji WIOŚ w Ostrołę-
ce. – Dziś jeszcze przedsiębiorstwo 
działa na podstawie zezwoleń wy-
danych przez starostwo. Przepisy 
jednak uległy zmianie i instalacje 
tego typu będą mogły działać tyl-
ko na podstawie pozwoleń zinte-
growanych. Te dokumenty wydaje 

MZO i nadarzyński Hetman. Ten 
drugi nie tylko zajmuje się śmie-
ciami, ale musi się też... borykać 
z szeregiem kontroli. Nasyłany-
mi przez mieszkańców.

Mandat za wilgoć 
pod prysznicem
„Walka” z Hetmanem rozpoczę-
ła się jeszcze przed wyborami sa-
morządowymi. Stowarzyszenie 
Zielona Gmina organizowała ak-
cje protestacyjne. Gdy nie odnio-
sły skutku, przez fi rmę Hetman 
przewinął się szereg kontrole-
rów z Powiatowej Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej i z dwóch 
niezależnych delegatur Woje-
wódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska ( jedna z Radomia, 
druga z Mińska Mazowieckiego). 

Jak podkreśla Mieczysław Cie-
chomski, prezes P.U. Hetman, 
wszystkie kontrole zakończyły się 
pomyślnie dla fi rmy. – Sprawdzo-
no wszystkie dokumenty, badania, 

Kontrole pomyślne dla fi rmy
– Jedyny mandat jaki otrzymaliśmy to kara 100 zł z sanepidu za wilgoć 
pod prysznicem – mówi prezes Hetmana  
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pod prysznicem – mówi prezes Hetmana  

Windy na kładkach 
wciąż nieczynne
MICHAŁOWICE
Mieszkańcy gminy 
Michałowice 
zastanawiają się kiedy 
GDDKiA uruchomi 
windy na kładkach 
dla pieszych nad 
Al. Jerozolimskimi.

Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad trzy lata te-
mu oddała do użytku południową 
obwodnicę Warszawy, czyli trasę 
S2 Konotopa – Lotnisko. Budo-
wa ekspresówki wymagała prze-
budowy wielu innych dróg, w tym 
Al. Jerozolimskich. Aby zadbać 
o bezpieczeństwo pieszych zre-
zygnowano ze zwykłych przejść 
i wybudowano kładki. I tu poja-
wiły się problemy...

– Wraz z wybudowaniem 
POW i przebudową  Al. Jero-
zolimskich zostało zlikwido-
wane przejście dla pieszych 
przy skrzyżowaniu Alej i ulicy 
Spisaka. Powstały dwie kład-
ki: jedna bezpośrednio przyle-
gająca do obwodnicy, druga 50 
metrów dalej, przy ulicy Spisa-
ka. Każda z kładek wyposażona 

jest w windy. Jednak nigdy nie 
zostały uruchomione. Bar-
dzo szybko zostały natomiast 
zdewastowane. Są pootwiera-
ne, co jest niebezpieczne. Taki 
stan rzeczy trwa od począt-
ku. Mimo sygnałów miesz-
kańców, wójt Michałowic nie 
jest skłonny zainteresować się 
problemem. Windy które miały 
służyć mieszkańcom, matkom 
z wózkami, starszym osobom są 
bezużyteczne i zagrażają bez-
pieczeństwu – twierdzi czy-
telnik Igor. Do przysłanego do 
naszej redakcji maila dołączył 
zdjęcia feralnych wind.

Postanowiliśmy spytać dla-
czego nie zostały uruchomio-
ne zaraz po oddaniu kładek 
do użytku i kiedy piesi w koń-
cu będą mogli z nich korzystać. 
„Windy zostaną uruchomione. 
Stanie się to w III, najpóźniej 
w IV kwartale tego roku” – czy-
tamy w mailu od Agnieszki Ste-
fanskiej, rzecznika prasowego 
warszawskiego oddziału Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad.Do sprawy będzie-
my więc wracać.  (AS)
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Szkoła ma wykonawcę
GRODZISK MAZOWIECKI
Dokładnie 1,9 mln zł 
pochłonie rozbudowa 
szkoły w Adamowiznie. 
Grodziski magistrat 
wyłonił wykonawcę prac.

Przetarg na rozbudowę szko-
ły wygrał Zakład Remontowo-
-Budowlany Ella z Sochaczewa. 
Złożył najkorzystniejszą ofertę. 
Zgodnie ze specyfi kacją, czas na 
realizację zadania będzie miał 
do lutego 2016 roku. Inwesty-
cja, która zakłada zarówno roz-
budowę, jak i nadbudowę szkoły, 
pochłonie 1,9 mln zł.

– Według projektu do istnieją-
cej bryły budynku ma zostać do-
budowany dwukondygnacyjny 
obiekt, który stanie się głównym 
wejściem do szkoły. Na parterze 
mają zostać usytuowane szat-
nie, na piętrze pomieszczenia 
administracyjne – informuje 
o planowanych pracach gro-
dziski magistrat.

Ale to nie wszystko, bo-
wiem przy sali gimnastycznej 
pojawi się nowy budynek par-
terowy (znajdą się tam szatnie 
i sanitariaty). Docelowo szko-
ła ma zostać wyposażona także 
w platformę dla osób niepełno-
sprawnych.

Warto podkreślić, że do liczą-
cej niemal wiek szkoły w Ada-
mowiznie uczęszcza blisko 400 
uczniów. Po rozbudowie budy-
nek będzie mógł pomieścić 
nawet pół tysiąca dzieci i tym 
samym przestanie korzystać 
z uprzejmości pobliskiej para-
fi i, gdzie obecnie wynajmowane 
są pomieszczenia do prowadze-
nia zajęć.  (MAP)
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marszałek województwa. Wiemy, 
że Hetman złożył już wniosek 
o takie pozwolenie, jednak spra-
wa wciąż jest w toku – dodaje. 

Zapytaliśmy czy ostrołęcki 
WIOŚ wie o protestach, jakie 
miały miejsce w Nadarzynie. 
– Obecnie protestuje tylko jed-
na pani, której zresztą WIOŚ 
z Mińska Mazowieckiego, jesz-
cze przed przekazaniem doku-
mentów do nas, udzielił bardzo 
obszernej odpowiedzi – twierdzi 
Agata Lemieszewska. – Przy wy-
dawaniu pozwolenia marszałek 
będzie musiał wziąć pod uwagę 
głosy mieszkańców, ale pyta-
nie czy sprzeciw ten faktycznie 
jest zasadny. W końcu Hetman 
obsługuje instalację o statusie 
regionalnym, która powstała 
zgodnie z zapisami planu zago-
spodarowania przestrzennego. 
Trzeba pamiętać, że bez takich 
zakładów nie da się funkcjono-
wać, a odpadów jest przecież co-
raz więcej – podkreśla.

Nie ma podstaw 
Część mieszkańców twierdzi, że 
bierna na ich zgłoszenia w spra-
wie Hetmana jest policja. 

– Interwencje są prowadzone, 
jednak fi rma ma wszystkie wyma-
gane opinie, pozwolenia i działa 
legalnie. Nie ma więc podstaw, by 
skierować przeciw przedsiębior-
stwu jakikolwiek wniosek – uci-
na kom. Dorota Nowak, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie. 
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Brwinów powalczy o rodzinne 
miejsce wypoczynku!

W 40 miejscach w Pol-
sce jeszcze w tym roku 
zostaną wybudowa-

ne place zabaw tzw. „Podwórka 
NIVEA”. Będą to Rodzinne Miej-
sca Zabaw, gdzie będą mogły ak-
tywnie spędzać czas całe rodziny. 
W podobnym konkursie dwa la-
ta temu niezawodni Internauci – 
mieszkańcy i sympatycy gminy 
Brwinów wygrali budowę placu 
zabaw w parku miejskim w Brwi-
nowie oraz w Żółwinie. Tamte 
miejsca służą najmłodszym do dziś.

Do konkursu została zgłoszo-
na lokalizacja przy ulicy Gro-

dziskiej w Brwinowie. Dotych-
czasowy plac zabaw wymaga 
już remontu i nie posłuży dłu-
go. Tylko dzięki głosom Inter-
nautów będzie można ożywić 
to miejsce. Dzięki codzienne-
mu „klikaniu” przy ul. Grodzis-
kiej mają szansę znaleźć się 
sprzęty mogące poprawić kon-
dycję osób w każdym wieku. 
Wśród wyposażenia znajdą 
się m.in.: 
• Tradycyjna huśtawka – dzięki 

specjalnej konstrukcji przy-
stosowana zarówno dla dzie-
ci, jak i dla dorosłych.

• Górski szlak – tor przeszkód 
z drabinkami, linami i ele-
mentami wspinaczkowymi.

• Orle gniazdo – niestandardo-
wy rodzaj huśtawki, z którego 
może korzystać kilka osób jed-
nocześnie. 

• Karuzela wspomnień – z sie-
dziskami dla dzieci i rodzi-
ców.

• Latające kule – połączenie 
gry w koszykówkę z klasycz-
nymi zabawami uczącymi 
trafi ać do celu. 

• Zjeżdżalnia z tunelem dla 
dużych i małych. 

• Ważka – „konik”, który mo-
że pomieścić nawet dwoje 
dorosłych i dwoje dzieci. 

Głosuj codziennie, zachęć zna-
jomych do głosowania!

www.nivea.pl/podworko

Lista zgłoszonych do konkursu 
miast jest bardzo długa. Brwinów 
będzie miał dużą konkurencję, 
dlatego bardzo liczymy na gło-
sy mieszkańców i sympatyków. 
Wygrajmy razem rodzinne miej-
sce wypoczynku! (PR)

Gmina Brwinów bierze udział w konkursie: do wygrania w internetowym głosowaniu jest wybudowa-
nie rodzinnego placu zabaw przy ul. Grodziskiej w Brwinowie. Mieszkańcy i sympatycy Brwinowa mogą 
głosować codziennie  do 31 maja 2015 roku. 

To miejsce zostało zgłoszone do konkursu:
Wygrajmy razem Rodzinne Miejsce Zabaw!

WEJDŹ
nivea.pl/podworko

GŁOSUJ
CODZIENNIE

ZACHĘĆ
znajomych do głosowania Konkurs trwa

od 1 kwietnia
do 31 maja

KOMORÓW
Ulica Prusa w Komorowie zostanie 
przebudowana. Nie będzie to jed-
nak spektakularne przedsięwzięcie, 
bo nową nawierzchnię zyska jedy-
nie 200-metrowy odcinek. Michało-
wicki magistrat chce przebudować 
fragment drogi między ulicami 
Spacerową i Słowackiego. Ruszyły 

poszukiwania wykonawcy prac. Ko-
nieczne będzie rozebranie istnieją-
cej nawierzchni drogi, wykonanie 
nowego koryta drogi i ułożenie no-
wej nawierzchni wraz z chodnikiem. 
Mieszkańcy muszą się przygoto-
wać na utrudnienia. Remont drogi 
podzielono na etapy. W pierwszym 

200-metrowy odcinek ul. Prusa
zyska nową nawierzchnię

zamknięty zostanie odcinek od
ul. Nadarzyńskiej do Krasińskiego, 
a w drugim etapie od Krasińskiego 
do Słowackiego. Możliwy będzie 
jednak dojazd na posesje. Kiedy 
ruszą roboty? Jeśli uda się znaleźć 
wykonawcę to jest szansa, że na 
przełomie kwietnia i maja. (AS)

OgłOszenie

Zniszczone trawniki i krzewy
PRUSZKÓW
Prace prowadzone 
przez wodociągowców 
dają się we znaki 
miejskiej zieleni. 
W efekcie modernizacji 
wodociągów 
zniszczone zostały 
trawniki, krzewy, 
a nawet drzewa.

Przebudowa blisko 1200 me-
trów przewodów wodociągo-
wych w ulicach Hubala, Armii 
Krajowej i Kopernika w Prusz-
kowie dobiega końca. Na rezultat 
prac wodociągowców skarżą się 
jednak i spacerowicze, i kierow-
cy. – Po pracach pozostały liczne 
uszkodzenia, nierówności, de-
wastacja zieleni, bo zniszczono 
niedawno posadzony żywopłot 
w ulicy Hubala – mówi miesz-
kaniec Pruszkowa.

Zaniepokojony stanem 
miejskiej zieleni i chodników 
jest także ratusz. – Jeśli chodzi 
o jakość odtworzenia pasa dro-
gowego, to faktycznie, mamy za-
strzeżenia – tłumaczy Elżbieta 
Korach, naczelnik Wydziału 
Inwestycji, Remontów i Infra-
struktury Technicznej Urzędu 
Miasta Pruszkowa. – Wystoso-
waliśmy pismo do Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji o wstrzymanie płat-
ności wykonawcy do czasu ode-
brania przez nas prac – dodaje.

Jak wyjaśnia Elżbieta Jakub-
czak-Garczyńska, naczelnik 
Wydziału Ochrony Środowi-
ska pruszkowskiego magistra-
tu, odbiór robót nastąpi dopiero 
po tym, jak zasadzone przez wy-
konawcę rośliny przyjmą się i za-
czną rosnąć.

Kiedy możemy spodziewać się 
przywrócenia miejskich zieleń-
ców do ich pierwotnego stanu? 
– Zgodnie z przyjętym harmono-
gramem robót, prowadzona mo-
dernizacja powinna zakończyć 
się w drugiej połowie kwietnia 
– mówi Marzena Wojewódzka 
z biura prasowego warszawskie-
go MPWiK.  (KS)

Rolniczy ośrodek 
BRWINÓW
W lipcu 2016 r. 
w Parzniewie zacznie 
działalnośc Ośrodek 
Szkoleniowo-Biurowy 
Krajowej Rady Izb 
Rolniczych. 

To spory projekt. Budowa Ośrodka 
Szkoleniowo-Biurowego Krajowej 
Rady Izb Rolniczych pochłonie bli-
sko 4 mln zł. Po co rolnikom takie 
centrum? Dzięki niemu będą mo-
gli poszerzać swoją wiedzę w za-
kresie możliwości pozyskiwania 
środków unijnych oraz uczestni-
czyć w szkoleniach zawodowych.

Budowa obiektu przy ul. Przy-
szłości trwa od dawna, ale dopie-
ro 25 marca odbyło się uroczyste 
wmurowanie kamienia węgiel-
nego. Zrobili to prezes Krajowej 
Rady Izb Rolniczych – Wiktor 
Szmulewicz oraz Dariusz Żak 
– właściciel firmy Korporacja 
Budowlana Darco z Radomia, 
która jest odpowiedzialna za re-
alizację inwestycji. W uroczysto-
ści wzięli udział przedstawiciele 
Kancelarii Prezydenta RP, mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
posłowie, przedstawiciele agen-
cji rolnych oraz władze samorzą-
dowe z burmistrzem Brwinowa 
Arkadiuszem Kosińskim.  (AS)

C
ZY

TE
LN

IK



12 GAZETA WPR WPR24.plWiadomości Piątek, 3 Kwietnia 2015

GRODZISK MAZOWIECKI
Święta Wielkanocne to czas, któ-
ry każdy chce spędzić w gronie bli-
skich. Niestety nie każdy ma taką 
możliwość, wiele osób jest samot-
nych. To właśnie dla nich w Zespole 
Szkół nr 1 (ul. Żwirki i Wigury 1) w Gro-
dzisku organizowane jest spotkanie 
wielkanocne. Na stole, przy którym 

w Wielką Sobotę (4 kwietnia) zasią-
dzie od 250 do 300 osób, znajdą się 
tradycyjne świąteczne potrawy. Pro-
dukty będą pochodziły m.in. od lokal-
nych przedsiębiorców. O odpowiednią 
atmosferę spotkania zadba Młodzie-
żowa Orkiestra Dęta pod batutą Ry-
szarda Klechy. Spotkanie rozpocznie 

Samotni spędzą wspólnie
świąteczny czas

się o godz. 10. Na początku życzenia 
świąteczne złoży wszystkim Grze-
gorz Benedykciński, burmistrz Gro-
dziska, później przyjdzie czas na 
krótką modlitwę z udziałem duchow-
nego. W ramach spotkania – jak co 
roku – przewidziano losowanie drob-
nych upominków. (KS)

Policjanci zadbają 
o bezpieczne święta
REGION
Święta Wielkanocne 
to okres wzmożonej 
pracy dla policjantów 
z Pruszkowa i Grodziska 
Mazowieckiego. 
Na ulicach pojawią się 
dodatkowe patrole 
i nieoznakowane 
radiowozy. 

Przygotowania do świąt mundu-
rowi rozpoczęli kilka dni przed 
ich rozpoczęciem. W Grodzisku 
Mazowieckim ruszyli w teren, 
aby ostrzegać przed wyjątko-
wo aktywnymi w tym okresie 
kieszonkowcami, pouczać jak 
zachować ostrożność na dro-
dze i ustrzec się przed oszu-
stami. Policjanci pojawili się 
w pobliżu punktów handlo-
wych, gdzie wręczali specjalne 
ulotki informujące, jak zachować 
bezpieczeństwo podczas przed-
świątecznych zakupów. 

Zasadnicza część pracy dla po-
licji rozpocznie się w przedświą-
teczny piątek, 3 kwietnia. – Na 
drogach wzmożonych kontroli 
będą mogli się spodziewać wszy-
scy uczestnicy ruchu. Funkcjona-
riusze szczególną uwagę zwrócą 
na kierowców, którzy wsiadać bę-
dą za kierownicę „na podwój-
nym gazie”, na przekraczających 

ANNA 
SOŁTYSIAK

GRODZISK MAZOWIECKI 
Sprawa nadania patrona 
powstającemu w 
Grodzisku rondu wywoła 
wśród miejskich radnych 
ogromne emocje. – Czuję 
się podle. Taka sytuacja 
jest dramatyczna – 
powiedział w trakcie 
obrad burmistrz 
Benedykciński.
   

Na marcowej sesji gro-
dziscy radni zajęli się 
nadaniem nazwy bu-

dowanemu rondu u zbiegu ulic 
Orzeszkowej i 3 Maja. Burmistrz 
Grzegorz Benedykciński zapro-
ponował, by patronem tego ron-
da został Ryszard Kossobudzki. 
– Obok tej krzyżówki jest kamie-
nica, w której mieszkał, o czym 
dowiedzieliśmy się niedaw-
no. Ze Stanów przyjechała pa-
ni Rita Cosby, która okazała się 
córką pana Kossobudzkiego. To 
jedna z najbardziej rozpoznawal-
nych dziennikarek amerykań-
skich i bardzo chce promować 
Grodzisk Mazowiecki. Zapro-
ponowała nadanie imienia jej 
ojca, ze względu na to, że był to 
uznany Ak-owiec i że jego rodzi-
na, mieszkająca we wspomnianej 
kamienicy, brała udział w prze-
chowywaniu rodzin żydowskich 
– mówił na sesji burmistrz.

Dyskusja o zasługach
Radna Alicja Pytlińska nie by-
ła jednak do końca przekona-
na do propozycji burmistrza. 
– W dalszym ciągu nie mam 

W naszym mieście było wielu 
żołnierzy AK. Najlepszym przy-
kładem jest płk Fryderyk Sera-
fi ński ps. Drabina, cichociemny, 
który leży na grodziskim cmen-
tarzu – zaznaczył.

Burmistrz Benedykciński na to: 
– Czuję się podle. Taka sytuacja 
jest po prostu dramatyczna. Cze-
mu pan tego nie zaproponował 
wcześniej? Przecież były pięk-
ne ulice w Książenicach. A teraz 
co? Będziemy ważyć czy lepszym 
Ak-owcem był Serafiński czy 
Kossobudzki? To jest tak nieele-
gancko i tak nie w porządku, że-
by teraz doprowadzać do głupich 
sytuacji – powiedział.

Ostatecznie radni podjęli uch-
wałę o nadaniu nazwy rondu zgod-
nie z propozycją burmistrza.

Kim był? 
A kim był Ryszard Kossobudz-
ki? Żołnierzem Armii Krajowej, 
uczestnikiem Powstania War-
szawskiego (należał do legen-
darnego oddziału „Gozdawa”). 

wiadomości na temat kandyda
ta na patrona. W tych okoli-
cach było wiele domów, w któ-
rych przechowywano Żydów. Ja 
mam małą wiedzę na temat te-
go pana. Myślę, że mieszkańcy 
Grodziska też. Moja propozycja 
jest taka, by ludzi w Grodzisku 
zapoznać z propozycją w szerszy
sposób – powiedziała.

Przewodnicząca rady Joan-
na Wróblewska uznała, że przy 
nadaniu nazwy rondu odbędzie 
się uroczystość, która jednocze-
śnie będzie okazją, by zapoznać 
mieszkańców z postacią Kos-
sobudzkiego. Radna Ewa Gór-
ska uznała jednak, że decyzję 
o tym, jakiego patrona wybrać 
dla ronda powinni podjąć miesz-
kańcy. – Jeszcze ronda nie ma. 
Może porozmawiamy na ten 

Burzliwa debata nad patronem  
Nadanie imienia rondu u zbiegu ul. Orzeszkowej i 3 Maja wywołało emocje

Ostatecznie radni 
podjęli uchwałę 
o nadaniu nazwy rondu 
zgodnie z propozycją 
burmistrza
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Po upadku powstania trafi ł do 
niemieckiego Stalagu IV-B Mu-
ehlberg, skąd zbiegł. Po okresie 
ukrywania się w lesie, został 
w kwietniu 1945 r. wyzwolo-
ny przez wojska amerykań-
skie. Wstąpił do dowodzonego 
przez gen. Andersa II Korpusu 
Polskiego, działającego wówczas 
na terytorium Włoch. Po usta-
niu działań wojennych wyjechał 
do Londynu. W 1956 r. opuścił 
Anglię i zamieszkał w Stanach 
Zjednoczonych pod zmienio-
nym nazwiskiem Richard Cosby. 

Wojenne losy Ryszarda Kos-
sobudzkiego opisała jego córka, 
dziennikarka Rita Cosby w best-
sellerze wydanym także w Pol-
sce pod tytułem „Cichy Bohater”. 
Kossobudzki został pośmiert-
nie odznaczony Orderem Polo-
nia Restituta przez prezydenta 
Bronisława Komorowskiego za 
wybitne zasługi dla niepodległo-
ści Rzeczpospolitej Polskiej i za 
działalność na rzecz polonijnych 
środowisk kombatanckich. 

temat z mieszkańcami. W czym 
by przeszkadzało podjęcie tej 
uchwały za miesiąc? – pytała.

Duże emocje wzbudziła wy-
powiedź radnego Krzysztofa 
Kowalczyka, który zapropo-
nował innego patrona dla ron-
da. – Zupełnie szczerze: mnie 
argumentami burmistrz nie 
przekonał, bo nie widzę żadnych 
zasług pana Kossobudzkiego 
dla Grodziska Mazowieckiego. 

Nadanie imienia rondu u zbiegu ul. Orzeszkowej i 3 Maja wywołało emocje
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Wodniacki „Cirrus” ma już 50 lat
PRUSZKÓW
Pruszkowski Klub 
Wodniaków PTTK 
„Cirrus” działa już 
50 lat. Z tej okazji 
18 kwietnia zaprasza 
(nie tylko żeglarzy) 
na uroczyste obchody.   

Początkowo klub działał jako za-
kładowa komórka PTTK przy 
Centrum Badawczo Konstruk-
cyjnym Obrabiarek i Fabryce 
Obrabiarek „Mechanicy”, a obec-
nie jest jednostką organizacyj-
ną Oddziału Miejskiego PTTK 
w Pruszkowie.

Zmienił się też profi l działal-
ności „Cirrusa”, który na starcie 
stawiał na kajakarstwo. Teraz 
dominuje żeglarstwo, a głównie 
turystyka morska.  

– Pierwsze dwadzieścia lat że-
glarskiej działalności klubu to 
rejsy mazurskie oraz imprezy 
turystyczno żeglarskie i szkole-
niowe, organizowane w budynku 

PTTK nad Stawem Potulickich 
w Pruszkowie. Przemiany w na-
szym kraju ułatwiły możliwość 
wyjazdów zagranicznych i po-
znawanie nowych, ciekawych 
akwenów. Tak jak kiedyś Wielkie 
Jeziora Mazurskie tak obecnie 
wybrzeże Chorwacji jest podsta-
wowym miejscem naszych co-
rocznych pływań – mówi prezes 
klubu Mirek Gałka.

Poza Chorwacją klub organi-
zował wiele innych wypraw. Pre-
zes Gałka: – Pływaliśmy już po 
Balatonie, po Bajkale, po wo-
dach Turcji i po Wyspach Ka-
naryjskich. Dobrze znane są 
nam wody Grecji i Morze Czar-
ne w Bułgarii i Turcji. Pozna-
liśmy czar Wysp Karaibskich, 
a nawet Tanzanii i Zanzibaru. 
Nie zliczę  rejsów po Bałtyku 
i Morzu Północnym.    

Obecnie klub liczy 94 człon-
ków, ma też wielu sympatyków. 
Członkowie klubu spotykają się 
w każdy pierwszy wtorek miesiąca 

o godz. 20 w Barze „Przystań” nad 
Stawem Potulickich w Pruszko-
wie. Planują rejsy, organizują wie-
czory szantowe, szkolenia. 

– Wszystkich, którzy „otar-
li” się o nasz klub lub chcących 
nas poznać serdecznie zapra-
szamy na uroczyste obchody 
50-lecia Pruszkowskiego Klubu 

Wodniaków PTTK „Cirrus”, któ-
re odbędą się 18 kwietnia o godz. 
17 w Spółdzielczym Domu Kul-
tury przy ul. Hubala 5 w Prusz-
kowie. Obecność zapowiedział 
i zaśpiewać obiecał lider zespołu 
„Zejman & Garkumpel”, Mirek 
Koval Kowalewski – informuje 
Mirek Gałka.  (GOL)

dozwoloną prędkość, wyprzedza-
jących w niedozwolonym miej-
scu, jeżdżących bez zapiętych 
pasów bezpieczeństwa, czy prze-
wożących dzieci bez fotelików 
– mówi komisarz Dorota Nowak, 
rzecznik prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji w Pruszkowie. 

Bezpieczeństwo w czasie 
świąt to jednak nie tylko zacho-
wanie ostrożności na drodze. 
– Wiele osób wyjedzie do rodzin. 
Pamiętajmy wówczas o właści-
wym zabezpieczeniu mieszka-
nia lub domu. Włamywacze nie 
odpoczywają, wykorzystując kil-
kudniową nieobecność domow-
ników. Idealnego zabezpieczenia 
nie ma, ale możemy ograniczyć 
ryzyko włamania do minimum. 
Dobre zamki to jedno, jednakże 
nie spełniają one swej roli, jeże-
li zamocowane zostaną do sła-
bych drzwi. A zatem dobre drzwi 
wejściowe do mieszkania to dru-
gie – mówi kom. Dorota Nowak. 

Na instalację dodatkowych 
zabezpieczeń nie ma jednak już 
zbyt wiele czasu. Co zrobić w tej 
sytuacji? – Najlepszym rozwią-
zaniem jest czujny sąsiad. Warto 
poinformować go o tym, że nie 
będzie nas kilka dni i poprosić, 
żeby w tym okresie zwrócił uwa-
gę na nasze mieszkanie – radzi 
pruszkowska policja.  (EL)

Targowisko znów do remontu
PRUSZKÓW
Magistrat 
w tegoroczne 
wakacje zamierza 
kontynuować 
przebudowę miejskiego 
targowiska.

Pierwszy etap przebudowy 
zrealizowano w 2014 r. Pra-
ce prowadzono na odcinku od 
ul. Ceramicznej do pierwszej 
bramy przy ulicy Komorow-
skiej. W tym roku do naprawy 
pójdzie środkowa część tar-
gowiska. Chodzi o odcinek 
pomiędzy bramami wejścio-
wymi przy ul. Komorowskiej. 
Prace obejmą wykonanie od-
wodnienia oraz ułożenie no-
wej nawierzchni. – Remont
chcemy przeprowadzić w cza-
sie wakacji. Wśród kluczo-
wych kryteriów przetar-
gowych oprócz ceny jest 
również termin wykonania 
robót – zaznacza Elżbieta 
Korach, naczelnik Wydziału 

Inwestycji, Remontów i Infra-
struktury Technicznej Urzę-
du Miejskiego w Pruszkowie.

W trakcie remontu koniecz-
na będzie zmiana organizacji 
pracy targowiska. Przypo-
mnijmy: w ubiegłym roku 
na czas remontu kupcy w dni 
targowe (wtorek i piątek) byli 
przeniesieni na ul. Targową. 
Korach: – Stwierdziliśmy jed-
nak, że przeniesienie kupców 
na ulicę Targową to nie naj-
lepsze rozwiązanie. Dla kup-
ców przygotowany został 
teren od strony ul. Pogodnej. 
To tam na czas remontu zo-
staną przeniesione stoiska, 
później plac będzie wyko-
rzystywany jako parking. 

Kiedy zatem powinny ruszyć 
prace? Najprawdopodobniej 
1 lipca. Zgodnie z harmonogra-
mem, remont targowiska ma 
trwać maksymalnie 60 dni. – Ma-
my nadzieję, że uda się to zro-
bić w krótszym terminie – pod-
kreśla Elżbieta Korach.  (AS)
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Reklama

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

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

Fundusze unijne na rozwój turystyki
We wtorek, 24 marca br., Wójt Gminy Michałowice, Krzysztof Grabka oraz Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego,  
Leszek Ruszczyk, podpisali umowę na unijne dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowa oferta turystyczna w Gminie Michałowice”.

Wykorzystując walory natu-
ralne i kulturowe, Gmina 
Michałowice wraz z dzia-

łającymi na jej terenie szkołami (ZSO 
w Komorowie, ZS Michałowice, ZS-
-P w Nowej Wsi) oraz przedsiębiorca-
mi i stowarzyszeniami (Niepubliczne 
Przedszkole „Gumisiowy Raj", Stowa-
rzyszenie K40, Zespół Pałacowo-Par-
kowy w Pęcicach oraz DAWIS sp. z o.o.) 
postanowiła przygotować propozycje 
dla  turystów i osób lubiących aktyw-
nie spędzać czas.  

 Obecnie na terenie gminy można ko-
rzystać z dwóch ścieżek rowerowych. 
Niebawem, w ramach projektu, powsta-
nie wypożyczalnia rowerów oraz pojawią 
się ścieżki dydaktyczne – jedna o tema-
tyce historyczno-kulturowej, a druga 
– przyrodniczej. Dla najmłodszych zo-
stanie wybudowany plac zabaw ze ścież-
ką zdrowia. Pojawią się udogodnienia 
dla osób niepełnosprawnych – oznako-
wane miejsca parkingowe, niskie ławki 
i podjazdy. Powstaną także miejsca do 
wypoczynku, będą organizowane im-
prezy. Wydane zostaną przewodniki, 
mapy i foldery informacyjne. Zostanie 
uruchomiona strona internetowa o te-
matyce turystycznej, z której będą mo-
gły korzystać także osoby niedowidzące.

 Prace nad stworzeniem komplek-
sowej oferty turystycznej zakończą się 

w połowie tego roku. Całkowita wartość 
projektu wynosi: 996 157,75 zł, z czego 
ze środków unijnych zostanie dofinan-
sowana kwota 747 118,31 zł. 

 Oprócz dotacji unijnej  pn. „Kom-
pleksowa oferta turystyczna”,  Gmi-
na Michałowice podpisała w ubiegłym 
roku porozumienie międzygminne, 
w ramach którego będzie mogła pozy-
skać środki finansowe na rozwój infra-
struktury. Projekty tworzone w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorial-
nych (ZIT) mają wpływać na poprawę 

konkurencyjności i jakości życia w aglo-
meracji warszawskiej. Gminy będą mia-
ły m.in.  możliwość dofinansowania 
budowy ścieżek rowerowych oraz par-
kingów park and ride. Porozumienie 

podpisało  38 jednostek, w tym m.st. 
Warszawa, oraz 14 gmin miejskich, 
12 miejsko-wiejskich oraz 11 wiej-
skich, które przynależą administracyj-
nie do 10 powiatów,  w tym z powiatu 

pruszkowskiego: Brwinów, Michałowi- 
ce, Nadarzyn, Piastów, Pruszków, Raszyn. 
Obecnie trwają prace nad opracowa- 
niem przebiegu ścieżek, przy zachowa-
niu ich integracyjnego charakteru. 

  

MILANÓWEK
Popularny kabaret OT.TO pojawi 
się jako gość milanowskich Marko-
wych Wieczorów. Tradycyjnie go-
spodarzem spotkania będzie Marek 
Majewski. OT.TO eksploatuje inne 
niż polityka rejony absurdu. Cenio-
ny jest za muzykalność i bezpośred-
ni kontakt z widzami. Najbardziej 

znane piosenki kabaretu: Zasmażka, 
Wakacje, To już lato, Stirlitz i Kloss. 
Pomysłodawcą nazwy i stroju sce-
nicznego, czyli garnituru z przypię-
tym logo, jest Wiesław Tupaczewski. 
W wielu przypadkach przedstawi-
ciele kabaretu tłumaczą nazwę 
od pierwszych liter słów „Ostatnie 

10 kwietnia markowy wieczór 
z kabaretem OT.TO 

Takie Trio Oszołomów”. Wystą-
pią także Magda Komosa i Gabrie-
la Maliborska-Smulewicz z grupy 
wokalnej MCK pod kierownictwem 
Dariusza Biernackiego. Start: piątek, 
10 kwietnia, godz. 19.30. Teatr Letni 
Milanowskiego Centrum Kultury,  
ul. Kościelna 3. Bilety – 25 zł i 30 zł. (EL)

OGŁOSZENIE PREZYDENTA  
MIASTA PRUSZKOWA

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miejską w Pruszkowie Uchwały Nr V.33.2015  z dnia  
26 lutego  2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa dla obszaru 
Żbików II etap 1.
     Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnio-
ski do planu należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Pruszkowa, 05-800 
Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16 w terminie do dnia 4 maja 2015 r.  Wniosek 
powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt 1  
i 2 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 
z 2013 r. poz.1235 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, zawiadamiam, że Gmina 
Miasto Pruszków przystępuje do postępowania w sprawie oceny oddziaływania 
na środowisko skutków realizacji  ww.  planu,  obejmującego w szczególności 
sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Dokumentacja sprawy wyłożona jest do 
wglądu w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzen-
nego w pokoju nr 70  i można zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu. 
Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt 3 i 4 i art. 40 „ustawy”, zainteresowani 
w terminie do dnia  4 maja 2015 r.  mogą wnosić wnioski. Wnioski na piśmie 
należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pruszkowie, pocztą na adres 
05-800 Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie  do protokołu w Wydziale 
Architektury, Urbanistyki  i Zagospodarowania Przestrzennego w pokoju nr 
70 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail pre-
zydent@miasto.pruszkow.pl . Wniosek powinien zawierać imię nazwisko lub 
nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku  oraz 
oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy. Zgodnie z art. 41 ustawy  
wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Stosownie do prze-
pisów art. 39 ust. 1 pkt 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia złożo-
nych wniosków jest Prezydent Miasta Pruszkowa.

Prezydent Miasta Pruszkowa
mgr Jan Starzyński

OGŁOSZENIE PREZYDENTA  
MIASTA PRUSZKOWA

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199) zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Miejską w Pruszkowie dnia 26 lutego 2015 roku: uchwały Nr V.32.2015 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części miasta Pruszkowa dla obszaru Al. Wojska Polskiego – Gor-
działkowskiego - Komorowska - Brzozowa oraz uchwały Nr V.34.2015 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego części obszaru Żbików-Bąki w Pruszkowie-Obszar I.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów. Wnioski 
do planów należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Pruszkowa, 05-800 
Pruszków, ul. Kraszewskiego 14/16, w terminie do dnia 4 maja 2015 r. Wnio-
sek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wnio-
sku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1  
i 2 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 
z 2013 r. poz.1235 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, zawiadamiam, że Gmina 
Miasto Pruszków przystępuje do postępowania w sprawie oceny oddziaływania 
na środowisko skutków realizacji ww. planów, obejmujących w szczególności 
sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego. Dokumentacje spraw wyłożone są do wglądu  
w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego w po-
koju nr 70 i można zapoznać się z nimi w godzinach pracy Urzędu. Stosownie 
do przepisów art. 39 ust. 1 pkt 3 i 4 i art. 40 „ustawy”, zainteresowani w terminie 
do dnia 4 maja 2015 r. mogą wnosić wnioski. Wnioski na piśmie należy składać  
w kancelarii Urzędu Miejskiego w Pruszkowie, pocztą na adres 05-800 Pruszków, 
ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie do protokołu w Wydziale Architektury, Urbani-
styki i Zagospodarowania Przestrzennego w pokoju nr 70 lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej na adres e-mail prezydent@miasto.pruszkow.pl . Wnio-
sek powinien zawierać imię nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres 
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek 
dotyczy. Zgodnie z art. 41 ustawy wnioski wniesione po terminie pozostaną bez 
rozpatrzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt 5 ustawy organem wła-
ściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Prezydent Miasta Pruszkowa.

Prezydent Miasta Pruszkowa
mgr Jan Starzyński

OgłOszenia
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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

Kosmetyczkę do SPA w Pałacyku 
Otrębusy, tel. 503 164 828 

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

 ► Poszukuje Pracowników ochrony na 
obiektach handlowych w Jankach, 
Pruszkowie i Grójcu 667 676 261 

 ► 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 

 ► 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

 ► 12.000m2, Milanówek, 502 207 206 

 ► 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 

Mieszkania w Milanówku 112-116 m2, 
tel. 733 26 26 26 

 ► 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 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, 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 

 ► 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

 ► 5.000 m2, Milanówek, 502 207 206 

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

 ► 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

 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż 
serwis 603 375 875 

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

 ► Brukarstwo, solidnie, 696 437 501 

 ► 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, korekta koron drzew, 
wycinka; zakładanie trawników; opryski, 
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 

 ► 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 

Różne

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

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:Pruszkowskiego Kina Letniegooraz Pruszkowskiego Kina Letniego

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
•   Orientacja na cel i samodyscyplina

•   Doświadczenie w branży wydawniczej / 
/ medialnej mile widziane

•   Wysoki poziom motywacji wewnętrznej
•   Umiejętność nawiązywania kontaktów 

z klientami i podtrzymywania 
pozytywnych relacji

•   Znajomość programów MS Offi ce
•   Otwartość na zmiany
•   Kreatywność
•   Komunikatywność

Oferujemy:
•   Pracę w dynamicznie rozwijającej się 

fi rmie 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
 

Specjalistów 
ds. sprzedaży

Zadania:
•   Bieżące aktualizowanie treści 

i baz danych serwisu WPR24.pl
•   Umieszczanie materiałów 

redakcyjnych na stronie serwisu 
•   Pisanie materiałów redakcyjnych
•   Opracowywanie tematów 

uaktualniających serwis
•   Dbanie o właściwy dobór zdjęć 

do zamieszczanych informacji

Wymagania:
•   Wykształcenie wyższe lub 

w trakcie studiów
•   Doświadczenie w pracy w internecie
•   Doświadczenie dziennikarskie 

w prasie lokalnej

•   Umiejętność wyszukiwania 
i redagowania informacji

•   Posiadanie ogólnej wiedzy 
o bieżących regionalnych 
wydarzeniach politycznych, 
społecznych i sportowych

•   Znajomość pakietu Offi ce 
i podstaw Adobe Photoshop

Oferujemy:
•   Stałą pracę w dynamicznie 

rozwijającej się fi rmie 
o ugruntowanej pozycji na rynku

•   Współpracę z profesjonalistami 
o dużym doświadczeniu 
i umiejętnościach

Dziennikarz 
serwisu internetowego 

 ► Kompleksowe usługi hydrauliczne, 
601 818 310 

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

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 

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

Studnie, 601 231 836 

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

 ► USŁUGI BUDOWLANE - stany 
surowe, wykończenia, remonty, 
duże doświadczenie, referencje. 
Tel. 518 493 643 

 ► Usługi księgowe, doradztwo 
podatkowe – Biuro rachunkowe 
WERO-MONA, 728 963 965, 
wero-mona@wp.pl 

 ► Usługi remontowe elektryka, 
ścianki gk, sufi ty podwieszane
 i amstrong, gipsy malowania, terakota 
glazura, mieszkania domy biura 
sklepy profesjonalnie i pod 
klucz tel.537 513 297 

Videofi lmowanie
600 229 599 

 ► WYMIANA OPON, 795 569 659 

 ► Zakładanie żaluzji, rolet, 
moskitier. Duży wybór 
asortymentu. Przystępne ceny.  
502 723 055 
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Centrum Kształcenia  
w Pruszkowie Zakładu  

Doskonalenia Zawodowego  
w Warszawie

KURSY SZKOLENIA
■  Wózki widłowe
■  Elektryk do i pow. 1 kV
■  Konserwator wózków
■  Magazynier – logistyk
■  Malarz-tapeciarz/Glazurnik
■  Fakturowanie/Obsługa kas
■  Opiekunka osób starszych/dzieci
■  Windy, suwnice, żurawie, dźwigi UDT
■  oraz wiele innych specjalności...

Tel./Fax 22 758 71 60      Kom. 608 661 245 
e-mail: okz9@zdz.edu.pl

Biuro: al. Armii Krajowej 46  05-800 Pruszków    
www.pruszkow.zdz.edu.pl

Nowoczesne kształcenie  
z tradycjami

ISO 9001-2009

11 sob.  
18:00

Edith i Marlene
spektakl Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. J. Kiepury
Występują: Anna Sroka-Hryń, Halina Mlynkova, Ewa Telega, Arkadiusz Brykalski,  
Lesław Żurek, Julian Mere

15 śr.
12:00

Piękna nasza Polska cała
koncert edukacyjny 
Występuje: balet PZLPiT „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego

18 sob.
18:00

Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale
widowisko muzyczne na motywach opery Wojciecha Bogusławskiego z muzyką Jana Stefaniego 
Występują: soliści, chór, balet i orkiestra PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego
Reżyseria: Andrzej Strzelecki 

25 sob.
18:00

MAZOWSZE i POLSKI BALET NARODOWY 
koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca
Występują: soliści, chór, balet i orkiestra PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego  
oraz artyści Polskiego Baletu Narodowego

26 niedz. 
18:00

Dziwna para 
spektakl teatralny Teatru Gudejko
Występują: Artur Barciś, Cezary Żak, Viola Arlak, Piotr Skarga, Witold Wieliński,  
Wojciech Wysocki / Jerzy Gudejko, Katarzyna Żak
Reżyseria: Wojciech Adamczyk

5lat
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mazowsze.waw.pl

MIEJSCE 
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

22 758 77 88

tel. +48 726 77 11 17
biuroca.piastow@gmail.com

godziny otwarcia placówki:
pn-pt: 09:00-17:00

Biuro Kredytowe
05-820 Piastów, ul. Gęsickiego 1

Kredyt gotówKowy
Kredyt Konsolidacyjny

Kredyt hipoteczny
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