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Kino Letnie powraca!
PRUSZKÓW
Jeśli jesteś miłośnikiem 
dobrych fi lmów, to tej okazji 
nie możesz przegapić. 
28 czerwca startuje czwarta 
edycja Pruszkowskiego Kina 
Letniego. W malowniczej 
scenerii parku przy Pałacu 
Ślubów wyświetlone zostaną 
największe kinowe hity 
ostatnich lat.

P ruszkowskie Kino Letnie 
to obowiązkowa pozycja na
mapie wakacyjnych atrak-

cji w mieście. Widzowie poprzed-

Start seansów już 28 czerwca. Na pl. Jana Pawła II zobaczymy 10 hitowych fi lmów

 B
o

lo
 S

ko
c

zy
la

S

		DOM		POGRZEBOWY
										

										

																																										

											Pruszków	ul.	Południowa	22	
																											(cmentarz	na	Gąsinie)																																																	

																		tel.	całodobowy		22	2453038
																												

													

			Pruszków	ul.	Helenowska	3
(osiedle	Staszica	-	teren	kościoła	św.	Józefa)

					tel.	całodobowy		22	7281993
												

																										

																																										

		Piastów	ul.	Gęsickiego	3	
(róg	ul.	Dworcowej	przy	Dworcu	PKP)																																																	

		tel.	całodobowy		22	7231341
							

																											www.dpsz.pl

KREMATORIUM
				PRUSZKÓW	
															

	

nich edycji kina podkreślają nie-
powtarzalny klimat imprezy. Naj-
lepsze filmy obejrzeć można w nie-
dzielne wakacyjne wieczory pod let-
nim gwieździstym niebem, w jed-
nym z najpiękniejszych zakątków 
Pruszkowa.

Tradycyjnie już na widzów cze-
ka dziesięć seansów, po jednym na 
zakończenie każdego wakacyjne-
go weekendu. W czerwcu i w lipcu 
projekcje będą zaczynać się w nie-
dziele o godz. 21.30, a w sierpniu 
o godz. 20.30.
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PRUSZKÓW
W Parku Potulickich będziemy wi-
tać lato. Na niedzielę, 21 czerwca, 
zaplanowano Wianki. Odbędą się 
m.in. zawody kajakowe, pokazy ra-
townictwa, zabawy dla dzieci, poka-
zy akrobatyczne i sztuk walki. Będzie 
można pojeździć na kucykach i spró-
bować sił na ściance wspinaczkowej. 

Swoją wiedzą podzielą się też ofice-
rowie Biura Ochrony Rządu, strażni-
cy miejscy, strażacy. Nie zabraknie 
sportowców – będzie można zdo-
być autograf reprezentantów Pol-
ski w kolarstwie. Wszystkie atrakcje 
zostana przeplecione konkursami. 
W parku będziemy również szukać 

W niedzielę w Parku 
Potulickich puścimy wianki

Kwiatu Paproci oraz puszczać wian-
ki. Twórca najładniejszego może  
liczyć na nagrody! Z koncertami  
wystąpią przedszkolaki, artyści 
z MOK-u. Imprezę zakończy Michała 
Stawarski z zespołem. Start: godz. 12. 
 Miejsce: Park Potulickich, ul. Bole-
sława Prusa, Pruszków. (AS)

Piątek, 19 Czerwca 2015
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Park Anielin 
po nowemu
PRUSZKÓW
Zachodnia część 
pruszkowskiego 
Parku Anielin będzie 
zmodernizowana.

Dokładnie chodzi o obszar 
parku pomiędzy al. Wojska 
Polskiego, ul. Miry Zimińskiej-
-Sygietyńskiej, ul. Czarna Dro-
ga i rzeką Utratą. Dziś na tym 
terenie znajdują się zniszczone 
boisko, niewielka górka, ławki 
oraz chodnik prowadzący do 
przejścia pod torami PKP przy 
ul. Czarna Droga.

Pruszkowska młodzież od 
dawna podkreślała, że teren 
Anielina można lepiej wyko-
rzystać. Władze miasta miały 
jednak związane ręce, ponie-
waż ten obszar nie należał do 
gminy. Teraz sytuacja uległa 
zmianie, dlatego przygotowano 
nową koncepcję zagospodaro-
wania terenu. Jest ciekawa. – 
Postanowiliśmy nie zmieniać 
funkcji tego terenu. Park nadal 
ma służyć mieszkańcom, któ-
rzy są aktywni fizycznie. Nie 
zabraknie więc nowego boiska 
– mówi Elżbieta Jakubczak-
-Garczyńska, naczelnik Wy-
działu Ochrony Środowiska 
w pruszkowskim magistracie. 
I dodaje: – Na Anielinie będą 
też elementy potrzebne do 
uprawiania parkouru oraz wor-
koutu. O takie instalacje prosi-
li zainteresowani mieszkańcy.

Oprócz wspomnianych 
elementów do uprawiania  
parkouru (ścianki, murki i rów-
noważnie) i workutu („bram-
ki”, ścianki, poręcze) w parku 
pojawią się m.in.: tor dla wrot-
karzy z elementami pozwa-
lającymi na wykonywanie 
akrobacji, siłownia plenero-
wa, ścianka wspinaczkowa, bo-
isko do koszykówki, boisko do 
siatkówki, boisko dla seniorów, 
niewielka scena.

Elżbieta Jakubczak-Gar-
czyńska: – W przyszłym roku 
chcemy wykonać moderniza-
cję tego terenu.  (AS)

Na pl. Jana Pawła II stanie og- 
romny pneumatyczny ekran ki-
nowy. Wystarczy zabrać rodzi-
nę i przyjaciół, zaopatrzyć się 
w koc i przepis na przyjemny 
letni wieczór gotowy. Organi-
zatorzy zadbali, aby każdy film 
w komfortowych warunkach 
mogło obejrzeć kilkuset widzów.

A jakie filmowe hity zoba-
czymy? Każdy znajdzie coś dla 
siebie. Wyświetlone zostaną: 
thriller „Panaceum” Stevena 
Soderbergha, „Labirynt” De-
nisa Villeneuve, „Więzień labi-
ryntu” Wesa Balla, „Zniewolony” 
Steva McQueena, „Non-Stop” 
z Liamem Neesonem i Julianne 
Moore, „Sekretne życie Waltera 
Mitty” z Benem Stillerem, pol-
ska „Yuma”, „Wielkie wesele” 
w gwiazdorskiej obsadzie oraz 
„Jobs” czyli biografia twórcy 
marki Apple.

Pierwszy pokaz w ramach 
Pruszkowskiego Kina Letnie- 

Dokończenie ze str. 1

Pruszkowa Jan Starzyński oraz 
Grupa Wpr Media. W tym roku 
sponsorem głównym jest Odys-
sey – nowy salon marki Nis-
san w Pruszkowie. Partnerami 

go odbędzie się w niedzielę, 
28 czerwca, o godz. 21.30. Zo-
baczymy thriller „Zaginiona 
dziewczyna”, w którym pierw-
szoplanową rolę zagrał Ben 
Affleck. Przygotujcie się więc 
na moc filmowych atrakcji, 
Pruszkowskie Kino Letnie nie  
pozwoli Wam się w wakacje 

Kino Letnie powraca!
Start seansów już 28 czerwca. Na placu Jana Pawła II zobaczymy 10 hitowych filmów

 Projekcje w ramach Kina Letniego co roku przyciągają mieszkańców
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Repertuar  Pruszkowskigo Kina Letniego:
•	 28 czerwca – Zaginiona dziewczyna
•	5 lipca – Yuma
•	 12 lipca – Więzień labiryntu
•	 19 lipca – Panaceum
•	26 lipca – Wielkie wesele
•	2 sierpnia – Labirynt 

•	9 sierpnia – Zniewolony 
•	 16 sierpnia – Non-stop 
•	23 sierpnia – Sekretne życie  

Waltera Mitty
•	30 sierpnia – Jobs

nudzić! Do zobaczenia na pla- 
cu Jana Pawła II.

Na filmowe wieczory w letniej 
atmosferze zapraszają Prezydent 

projektu są: Auto Service Zalew-
scy, Decathlon Okęcie, Maximus 
Fashion Center, Praktiker Polska, 
Uczelnia Techniczno-Handlo- 
wa im. Heleny Chodkowskiej.

Więcej informacji na stronie: 
www.kino.wpr24.pl.

Wstęp na wszystkie projek-
cje ramach Kina Letniego jest  
bezpłatny. 

W czerwcu  
i w lipcu projekcje 
będą zaczynać się 
w niedziele o godz. 
21.30, a w sierpniu 
o godz. 20.30
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 – Pojawiają 
się trudności 
związane z małym 
ciśnieniem – mówi 
prezes ZWiK 
w Grodzisku

MICHAŁOWICE
Dwa dni – tyle potrzeba, by wspól-
nie zbudować łódź. Czy ten am-
bitny zamiar uda mieszkańcom 
Michałowic? Dowiemy się 20 i 21 
czerwca. – Zapraszamy do współ-
uczestniczenia w rodzinnej budo-
wie drewnianej łodzi – zachęcają 
organizatorzy akcji. – Każda para 

rąk będzie pomocna – dodają. Łódź, 
którą wspólnie wybudują miesz-
kańcy będzie później wykorzysty-
wana do pływania indywidualnego 
i zorganizowanego. Nad budową 
będą czuwać fachowcy z Fundacji 
Promocji Rekreacji KIM. Wystarczy, 
że każdy tworzeniu łodzi poświęci 

„Budujemy arkę”, czyli ambitny 
projekt dla mieszkańców

dwie godziny. Harmonogram pracy 
ustala i prowadzi Adriana Król-Po-
piel. Jeśli masz pytania lub wątpli-
wości zadzwoń pod nr tel. 600 058 
085. Start akcji „Budujemy arkę” 
20 czerwca (sobota) o godzinie 10. 
Miejsce: Strefa Rekreacji, ulica 
Szkolna, Michałowice. (AS)

Woda kapie w Książenicach
KSIĄŻENICE
Mieszkańcy nie 
kryją oburzenia. 
W Książenicach od kilku 
tygodni jest problem 
z wodą. Niby jest, 
a jakby jej nie było.

Kiedyś wszyscy zasiadali przed 
telewizorami i ściskali kciuki za 
Adama Małysza. Wznoszono 
okrzyki: Leć Adaś, leć! I leciał 
chłopak po kolejne zwycięstwa. 
W Książenicach mieszkańcy 
z podobną nadzieją spogląda-
ją na... kran. Od kilku tygodni 
mają problem z wodą, której 
godzinami brakuje. Kiedy się 
to zmieni?

Zakład Wodociągów i Kana-
lizacji w Grodzisku Mazowiec-
kim zapewnia, że problemy są 
okresowe. – Pojawiają się trud-
ności związane z małym ciśnie-
niem. Popołudniami zdarza się, 
że wody brakuje przez dwie go-
dziny, jednak staramy się zro-
bić wszystko, co w naszej mocy 
– zapewnia Robert Lewandow-
ski, prezes ZWiK w Grodzisku. 
Jednak mieszkańcy nie są zado-
woleni z takiego stanu rzeczy. 
Wieczorami również narzekają 
na brak wody. – To przez niskie 
ciśnienie. Strumień wody nie 
jest wtedy odpowiedni – przy-
znaje Lewandowski.

Dlaczego tak jest? Książeni-
ce są położone wyżej względem 
innych miejscowości o około 
25-30 metrów. Ten fakt, jak 
przekonuje spółka, należy wią-
zać z obecnymi trudnościami. 
– Mieszkańcy innych miejsco-
wości podlewają swoje ogródki 
i wykorzystują do tego określo-
ną ilość wody. W związku z tym 
Książenice skazane są na takie 
ograniczenia. Przepompownie 
nie są w stanie dostarczyć od-
powiedniej ilości wody – mó-
wi Lewandowski.

Dla mieszkańców Książenic 
sytuacja nie jest komfortowa. 

We własnym domu nie mogą 
liczyć na regularne dostawy 
wody i nie wiadomo jak długo 
to potrwa. Zakład Wodocią-
gów i Kanalizacji w Grodzi-
sku podjął działania, które mają
to zmienić. – Prowadzimy in-
westycję, która ma na celu unie-
zależnienie Książenic. Chcemy
dokonać zasilenia większą 
średnicą z Czarnego Lasu. 
W 50 proc. wykonaliśmy zada-
nie – przedstawia sytuację Le-
wandowski i zarazem dodaje: 
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PIASTÓW
Mieszkańcy jednego
z bloków przy 
ul. Sowińskiego 
w Piastowie mają duży 
problem. Choć w okresie 
jesienno-zimowym 
starają się oszczędzać 
na ogrzewaniu, to 
spółdzielnia nalicza 
im dodatkowe opłaty. 

K a ż d y  p ow t a r z a ,  ż e 
oszczędzać warto, ale 
czy na pewno? Takie 

pytanie zadają sobie lokatorzy 
bloku przy ul. Sowińskiego, któ-
rzy w swoich domach mają za-
montowane rozdzielniki ciepła. 
– Każą nam oszczędzać, a gdy 
przychodzi do rozliczenia to 
twierdzą, że w naszych miesz-
kaniach mamy rażąco niskie 
zużycie ciepła. A później doli-
czają jakieś jednostki i musimy 
płacić więcej. To po co w koń-
cu te rozdzielniki? – dopytuje 
jeden z mieszkańców (chce za-
chować anonimowość). – Czu-
jemy się oszukani. Zwłaszcza, 
że spółdzielnia tylko nas zby-
wa – dodaje. 

Na potwierdzenie swoich 
słów mieszkaniec przekazał na-
szej redakcji rachunki z ostat-
nich lat. I tak koszty ogrzewania 
za 2013 r. wyniosły 990,50 zł, 
a za 2014 – 1227,39 zł. Różni-
ca to 236,89 zł. Skąd ten nagły 
skok? Ceny jednostkowe dla 
kosztów podstawowych (60 
proc. wartości rachunku) i kosz-
tów zużycia (40 proc. wartości 
rachunku) są aktualizowane co 

na powtarzające się w latach 
poprzednich zjawisko tzw. 
kominowych opłat za cen-
tralne ogrzewanie, które spo-
wodowane jest przez lokale 
o rażąco niskich lub rażąco wy-
sokich kosztach zużycia ciepła 
w skali roku”.

O co konkretnie chodzi? 
O wyjaśnienia poprosiliśmy 
Sylwestra Sakowskiego, zastęp-
cę prezesa Piastowskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej. – Jeśli 
każdy racjonalnie korzystał-
by z ogrzewania, to nie płacił-
by dużo większych rachunków, 
a miałby cieplej w domu. A tak 
mamy skrajności: w jednym lo-
kalu ludzie oszczędzają siedząc 
w kurtkach, a w sąsiednim grze-
ją tak, że ich zużycie ciepła to 
300-400 proc. względem śred-
niej – zaznacza.

Obecnie „widełki” dla ra-
żąco niskiego zużycia ciepła 
to 50 proc. zużycia średniego 
w danym budynku, a dla rażąco 

roku. W przypadku tej pierw-
szej pozycji ilość jednostek to 
60,2, których cena wynosiła od-
powiednio 14,46 zł i 15,04 zł. 
Już ta nagła podwyżka budzi 
wiele wątpliwości, ale gdy przyj-
rzymy się podwyżce kosztów zu-
życia, pytań pojawia  się więcej. 
W 2013 r. mieszkaniec „wy-
grzał” 232 jednostki w cenie 
0,52 zł. Rok później było to już 
291 jednostek w cenie 0,85 zł, 
z tym że spółdzielnia dołożyła 
do tego jeszcze 89 jednostek. 
W ten sposób mieszkaniec musi 
zapłacić nie tylko za „wygrzane” 
jednostki (247 zł), ale również 
za te dodatkowe, co łącznie da-
je kwotę – 322 zł.

Wcielając się w rolę miesz-
kańca, skontaktowaliśmy się 
z firmą Techem, która odpo-
wiada za rozliczenia ciepła. 

Oszczędne ogrzewanie się nie opłaca?
Mieszkańcy jednego z domów przy ul. Sowińskiego skarżą się na dodatkowe opłaty
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– Zgodnie z przyjętymi zasada-
mi proszę skierować reklama-
cję do spółdzielni. Ta przekaże 
ją nam, a my przygotujemy sto-
sowną odpowiedź – poinformo-
wała nas pracownica fi rmy. 

Spółdzielnia Mieszkanio-
wa w Piastowie w piśmie wy-
stosowanym do mieszkańców 
tłumaczy, że „(...)wprowadze-
nie nowych zasad rozliczania 
kosztów centralnego ogrzewa-
nia stało się konieczne z uwagi 

– To po co w końcu 
te rozdzielniki? 
– pyta jeden 
z mieszkańców

– Brakuje tylko ostatniego od-
cinka, jednak jest to kosztowna 
inwestycja. Za dwa lata powin-
niśmy ją skończyć.

 Mieszkańcy muszą mieć wo-
dę, aby normalnie funkcjono-
wać. Czy to możliwe? ZWiK 
postawił w Książenicach becz-
kowóz, z którego można ko-
rzystać. – Będzie on dostępny 
przez cały sezon letni. Rozważa-
my wystąpienie do gminy o za-
kaz podlewania ogródków, co 
mogłoby pomóc rozwiązać sy-
tuację – snuje plany prezes Le-
wandowski.

 Póki co, trzeba liczyć, że bę-
dzie regularnie padać i miesz-
kańcy okolicznych miejscowości 
nie będą podlewać swoich 
ogródków. Robert Lewandow-
ski: – Staramy się zapewnić 
mieszkańcom jak najlepszy do-
stęp do wody. Jesteśmy w stałym 
kontakcie, na bieżąco monito-
rujemy ciśnienie.  (JM)
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BRWINÓW
VI Sobótkowy Bieg 
Uliczny w Brwinowie 
był bardzo udany. 
14 czerwca w zawodach 
wystartowało 
ponad 100 osób.

Uczestnicy w różnym wieku 
i z różnym doświadczeniem mie-
li do pokonania dystans 10 km. 
Start i metę zlokalizowano obok 
Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych, przy ul. Żwirowej, a trasa 

pobiegła wraz ze swoim ojcem 
– opowiada Michał Słowiń-
ski z biura zawodów, organiza-
tor, a zarazem uczestnik biegu. 

– Wszyscy, którzy wyruszyli ze 
startu, dotarli do mety – dodaje. 

Podczas biegu dopisała nie 
tylko pogoda, ale też publicz-
ność. Słowiński: – Ludzie stali 
na trasie, dopingowali uczestni-
ków. Niektórzy mieli transparen-
ty. Wyglądało to naprawdę fajnie. 

Paweł Szostak, 22-letni zwy-
cięzca biegu, trasę pokonał w 34 
min i 11 sek. Osoby, które stanę-
ły na podium, zostały nagrodzone 
pucharami. Na wszystkich cze-
kały pamiątkowe medale.  (KS)
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wą, Kielecką, Wilsona, Leśną 
i Słoneczną (do przebiegnię-
cia były dwie, pięciokilomet-
rowe pętle).

W tym roku bieg cieszył się re-
kordowo dużym powodzeniem. 
– Po raz pierwszy w historii bie-
gu wzięło w nim udział ponad 
sto osób. Byli to ludzie w róż-
nym wieku. Najstarszy to męż-
czyzna rocznik ’42. Najmłodsza 
była natomiast trzyletnia dziew-
czynka, która w wózku biegowym 

Piątek, 19 Czerwca 2015

Ponad sto osób wzięło udział w Sobótkowym Biegu 

Mieszkańcy jednego z domów przy ul. Sowińskiego skarżą się na dodatkowe opłaty

wysokiego – 150 proc. Zdaniem 
mieszkańców progi nie są odpo-
wiednie, zwłaszcza ten dla ra-
żąco niskiego zużycia. 

– Sami długo analizowaliśmy 
te progi. Zawsze będzie tak, że ko-
muś nie będą one odpowiadać. 
Nie znaczy to jednak, że te warto-
ści wprowadziliśmy na sztywno. 
Jeśli zajdzie taka potrzeba to je 
zmienimy – zaznacza Sakowski. 
I dodaje: – W ten sposób chcemy 
nauczyć mieszkańców prawidło-
wego używania grzejników.

Sakowski tłumaczy: – Z osz-
czędzaniem ciepła jest nieco 
inaczej niż z prądem czy wo-
dą. Ciepło przenika przez ścia-
ny, a jeśli ktoś zakręca grzejniki 
to on sam oszczędza. Ale sąsie-
dzi muszą wtedy grzać mocniej, 
by uzyskać żądaną temperatu-
rę. To winduje cenę wygrzanej 
jednostki i efekt jest taki, że na-
wet ten, który mocno oszczę-
dza, płaci więcej, bo rośnie śred-
nie zużycie. 



5GAZETA WPRWPR24.pl ReklamaPiątek, 19 Czerwca 2015



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

RASZYN
Gmina Raszyn podjęła decyzję 
o utworzeniu Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Fa-
lentach. – To jest nasz obowiązek, 
który nałożył na nas ustawodawca. 
Gmina musi utworzyć punkt, który bę-
dzie zapewniał możliwość składowa-
nia odpadów. Zarazem jest to troska 

o porządek – tłumaczy Mirosław 
Chmielewski, pełnomocnik wójta 
ds. rozwoju gminy. – Braliśmy pod 
uwagę trzy lokalizacje. Wybrany 
punkt musi spełniać określone wy-
magania. Przede wszystkim chodzi 
o decyzję środowiskową oraz zago-
spodarowanie przestrzenne. Dlatego 

W Falentach powstanie punkt 
selektywnej zbiórki odpadów

wybraliśmy właśnie Falenty 
– ujawnia. Gmina przeprowadziła po-
stępowanie na wykonanie projektu 
i dokumentacji punktu selektywne-
go zbierania odpadów komunalnych. 
Zwycięzcą okazała się fi rma Heko 
z Poznania. Wykonawca musi zrealizo-
wać zadanie do 31 grudnia 2015 r. (JM)

Kto wspomoże Godne Życie?
GRODZISK MAZOWIECKI
W Odrano-Woli 
planowana jest budowa 
ośrodka dla osób 
niepełnosprawnych 
ruchowo z porażeniem 
mózgowym i urazami 
kręgosłupa. Jednak 
z powodu braku funduszy 
jego powstanie stoi pod 
znakiem zapytania.

Ośrodek, do którego na turnusy 
rehabilitacyjne będą mogli przy-
jeżdżać niepełnosprawni z całe-
go kraju, chce zbudować powstała 
w 2002 r. Fundacja Godne Życie. 
Działa ona głównie na terenie po-
wiatów grodziskiego i pruszkow-
skiego, a pod opieką ma obecnie 
22 rodziny, których członkowie 
są niepełnosprawni.

W specjalnym ośrodku, któ-
rego budowa jest głównym ce-
lem Godnego Życia, mogłoby 
otrzymać pomoc i wsparcie 51 
osób (w tym 25 w ramach poby-
tu stałego, sześć podczas pobytu 
dziennego i 20 w czasie dwuty-
godniowych turnusów rehabili-
tacyjnych). W dostosowanych do 
potrzeb niepełnosprawnych po-
mieszczeniach miałyby się znaleźć 
m.in. sprzęt do rehabilitacji, łóż-
ka, sanitariaty. Podopieczni ośrod-
ka byliby objęci opieką rehabi-
litantów, lekarzy, psychologów.

Koszt inwestycji (wraz z nie-
zbędnym wyposażeniem) to po-

nad 15 mln zł. Fundacja ma już 
działkę pod budowę – ta znajdu-
je się w Odrano-Woli. W 2012 r. 
została do niej doprowadzona 
kanalizacja, a niedawno staro-
sta grodziski wydał pozwolenie 
na budowę sieci wodociągowej. – 
Mamy już gotowy projekt obiek-
tu. Otrzymaliśmy go w prezencie 
od Tomasza Macha – architek-
ta, któremu jestem niezmiernie 
wdzięczny. Teraz tylko czeka-
my na pozwolenie na budowę 
i na środki, które moglibyśmy 
na nią przeznaczyć – mówi Sta-
nisław Kostrzewa, prezes Funda-
cji Niepełnosprawnych Ruchowo 
Godne Życie.

To właśnie pieniądze są dla 
Godnego Życia barierą najtrud-
niejszą do pokonania. – Wspierają 
nas ludzie dobrej woli. Z prośbą 
o pomoc fi nansową chciałbym się 
zwrócić jeszcze do urzędu mar-
szałkowskiego. Mam nadzieję, że 
uda nam się pozyskać także fun-
dusze unijne – mówi Kostrzewa. 
– Jeśli nie zbierzemy odpowied-
niej kwoty, ośrodek dla niepeł-
nosprawnych dzieci i młodzieży 
nigdy nie powstanie, a Godne Ży-
cie będzie musiało zakończyć 
swoją działalność – dodaje.

Osoby pragnące wspomóc 
podopiecznych fundacji, mo-
gą wpłacać środki na jej konto. 
Informacje na ten temat są do-
stępne na stronie internetowej 
Godnego Życia.  (KS)
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Rada Seniorów tematem spotkania z mieszkańcami
PRUSZKÓW
Pruszkowscy radni nie 
rezygnują z pomysłu 
powołania w mieście 
Rady Seniorów. 
19 czerwca planują 
w tej sprawie spotkanie 
z mieszkańcami.

Idea powołania gremium, któ-
re będzie głosem osób starszych, 
zrodziła się kilka miesięcy temu. 
Na przełomie kwietnia i ma-
ja pruszkowscy radni powołali 
doraźną komisję ds utworzenia 
Młodzieżowej Rady Miasta i Ra-
dy Seniorów. Pracom nad tą 
pierwszą nie sprzyja okres wa-
kacyjny, ale głos będą mogli za-
brać seniorzy.

Na jakim etapie są prace zwią-
zane z powołaniem Rady Senio-
rów? – Jesteśmy już po dwóch 
roboczych spotkaniach komisji. 
Na ostatnim podjęliśmy decyzję, 
aby skierować zaproszenie na 
spotkanie do organizacji poza-
rządowych, które w Pruszkowie 

działają na rzecz osób starszych 
i do samych mieszkańców – mó-
wi Anna Hejnowicz, przewod-
nicząca komisji. – Chcemy 
przedstawić informację o tym 
co to jest Rada Seniorów, jak się 

większy sens, bo dokument zo-
stanie stworzony przez tych, któ-
rym ma służyć – dodaje.

W założeniu Rada Seniorów 
ma pełnić funkcje konsultacyj-
ne, doradcze i inicjatywne. Ale 
o tym, czym dokładnie będzie się 
zajmować, przekonamy się po za-
kończeniu prac nad jej powoła-
niem. Spotkanie w tej sprawie 
odbędzie się w piątek 19 czerwca 
o godz. 17 w Muzeum Starożyt-
nego Hutnictwa Mazowieckiego, 
pl. Jana Pawła II 2 w Pruszkowie. 

EWELINA 
LATOSEK

PRUSZKÓW
Remont przejścia 
podziemnego na dworcu 
PKP w Pruszkowie, 
a dokładniej jego 
spodziewany efekt, 
wywołuje niepokój 
wśród mieszkańców. 

T o nie pierwszy raz, kiedy 
prace kolejarzy są szero-
ko komentowane. Tym 

razem jednak wśród mieszkań-
ców zawrzało. Naszą redakcyjną 
skrzynkę mailową zalały proś-
by o sprawdzenie, czy kolejarze 
nie szykują podróżnym niemiłej 
niespodzianki w postaci braku 
ułatwień dla osób poruszających 
się z wózkami lub na wózkach 
i rowerzystów.

Pruszkowskie przejście, które 
połączy północną część miasta od 
strony ul. Waryńskiego nie tylko 
z dworcem PKP, ale także z cen-
trum, miało być gotowe wiosną. 
Termin ten przesunięto na czer-
wiec, ale wiemy, że nie zostanie 
dotrzymany. – Przejście w Prusz-
kowie jest już wykończone, prowa-
dzimy montaż wind. Zakończenie 
prac pozwoli złożyć w nadzorze 
budowlanym wniosek o pozwo-
lenie na użytkowanie. Szacujemy, 
że procedura będzie zakończona 
do przełomu sierpnia i września. 
Wtedy zakładamy, że pasażerowie 
będą korzystali z nowego przej-
ścia podziemnego, które wy-
dłużyliśmy i przystosowaliśmy 
do potrzeb niepełnosprawnych 

bagażem, jak również rowerzy-
ści. Dźwigi będą odpowiednio du-
że dla każdej osoby w potrzebie 
– zapewnia Dutkiewicz.

Deklarację sprawdziliśmy 
więc w praktyce i na pruszkowski 
dworzec wybraliśmy się z miar-
ką. Windy są głębokie na 145 cm, 
ich środek ma 110 cm szeroko-
ści (100 cm drzwi wejściowe). 
Dla matek z małymi dziećmi to 
niezbyt komfortowe warunki, 
bo wózki mogą osiągać długość 
ponad 110 cm, nie wspominając 
o tych, które przeznaczone są dla 
bliźniąt. To oznacza, że dla matki 
pozostaje przestrzeń 30x35 cm 
i tylko kilka centymetrów więcej 
jeśli zdecyduje się stanąć obok 
wózka (mają one zazwyczaj sze-
rokość ok. 65-70 cm). 

– mówi Maciej Dutkiewicz z biu-
ra prasowego PKP PLK. 

Czy aby na pewno? – Razem 
z koleżanką poszłyśmy się na 
pruszkowski dworzec, żeby zo-
baczyć jak wyglądają prace przy 
remoncie przejścia. To, co zoba-
czyłyśmy przechodzi ludzkie po-
jęcie. Okazuje się, że na schodach 
nie będzie podjazdów dla rowe-
rzystów, a zainstalowane win-
dy są zbyt małe, żeby korzystać 
z nich z jednośladem. No chyba, 
że rower ustawimy w środku na 
sztorc. Nie wspomnę już o mat-
kach z dziećmi w wózkach. Wózek 
owszem zmieści się w windzie, 
ale matka będzie chyba musia-
ła biec po schodach – oburza się 
jedna z czytelniczek.

O rozmiar wind, pochylnię 
dla rowerów i rodzaj ułatwień 
dla osób z wózkami zapytaliśmy 

Jeszcze gorsze wieści mamy 
dla rowerzystów. Dla nich uła-
twień nie będzie wcale. Jak udało 
nam się ustalić, zabraknie nawet 
pochylni na schodach. W tej sy-
tuacji marnym pocieszeniem jest 
możliwość korzystania ze wspo-
mnianych już wind, bo zgodnie 
z obserwacją naszej czytelnicz-
ki – jednoślady zwyczajnie się 
w nich nie zmieszczą, chyba, że 
na jednym kole.

Co na to PKP? Dutkiewicz: 
– Rozmiar wind spełnia wyma-
gania określone przez prawo. 
Minimalne dopuszczone wy-
miary to 140 cm na 110 cm. Jeśli 
chodzi o pochylnię na schodach, 
to kąt ich nachylenia nie pozwa-
lał na zamontowanie tego typu 
podjazdu dla rowerów. 

Kontrowersje wokół przejścia
Sprawdziliśmy, czy przejście podziemne na dworcu PKP w Pruszkowie będzie 
przyjazne dla matek z wózkami i rowerzystów
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kolejarzy, jednak nie udało nam 
się uzyskać konkretnej odpo-
wiedzi. – Przejście pod stacją 
w Pruszkowie będzie wyposażone 
w trzy windy. Bez żadnego proble-
mu będą mogły z nich korzystać 
osoby niepełnosprawne, osoby 
z wózkami dziecięcymi i ciężkim 

Na schodach nie 
będzie podjazdów 
dla rowerzystów, 
a zainstalowane 
windy są zbyt małe

przyjazne dla matek z wózkami i rowerzystów
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Uwagi można zgłaszać też mailo-
wo na adres: radykonsultacyjne@
miasto.pruszkow.pl.

Swoją reprezentację w samo-
rządzie będzie mieć też młodzież. 
W tej chwili, ze względu na let-
nią przerwę w szkołach, prace nie-
co zwolniły, ale pełną parą ruszą 
po wakacjach. – Zaraz po ich za-
kończeniu planujemy cykl spotkań 
z młodzieżą. Bardzo nas cieszy, że 
pomysł już spotkał się z dużym 
odzewem i zainteresowaniem 
– mówi Anna Hejnowicz.  (EL)

Piątek, 19 Czerwca 2015

Spotkanie odbędzie 
19 czerwca 
w Muzeum 
Starożytnego 
Hutnictwa 
Mazowieckiego

ją powołuje i jak ma pracować. 
Chcielibyśmy także, aby oso-
by, które przyjdą na spotkanie, 
jeśli zdecydują o włączeniu się 
do tej inicjatywy, miały możli-
wość współtworzenia statutu. 
Wtedy będzie miało to dużo 

Drogiemu Koledze

Krzysztofowi 
Jankowskiemu

wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa otuchy
z powodu śmierci

      Żony
składa
Zarząd

oraz koleżanki i koledzy z Platformy Obywatelskiej
w powiecie pruszkowskim

INFORmaCJa
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OTRĘBUSY
Urząd gminy w Brwinowie poszu-
kuje wykonawcy przebudowy ulic 
Wiejskiej, Przejazdowej i fragmen-
tu Bukowej w Otrębusach. Obecnie 
pokryty łatami ciąg ma w przyszło-
ści stać się wygodnym połączeniem 
z Podkową Leśną. – Prace zosta-
ną wykonane na całej długości od 

skrzyżowania z drogą wojewódzką 
nr 720 ul. Natalińską, do torów WKD 
i za nimi do granicy z Podkową Leśną 
– informuje Arkadiusz Kosiński, bur-
mistrz Brwinowa. Plany uwzględnia-
ją pojawienie się trzech wyniesionych 
skrzyżowań oraz wyniesionego przej-
ścia dla pieszych przy przedszkolu. 

Gmina szuka wykonawcy 
przebudowy ul. Wiejskiej

Remont zostanie skoordynowany 
z pracami, które na przejeździe kole-
jowym w ciągu ul. Przejazdowej 
i ul. Bukowej planuje WKD. Dodatko-
wo na Wiejskiej i Przejazdowej pojawi 
się kanalizacja deszczowa. Wybrany 
wykonawca będzie miał czas do końca 
września na zakończenie zadania. (EL)

Drzewa 
wróciły
GRODZISK MAZOWIECKI
W Grodzisku 
sukcesywnie nasadzane 
są drzewa. Najnowsze 
(choć nie najmłodsze) 
okazy pojawiły się 
w okolicach dworca PKP.

W połowie marca drzewa oka-
lające przystanki autobuso-
we obok dworca kolejowego 
w Grodzisku poszły pod to-
pór. Dwa kasztanowce, dwie 
lipy, jesion oraz klon usunięto 
ze względu na ich zły stan i po-
tencjalne zagrożenie dla space-
rowiczów i kierowców.

„Zniknięcie” tych drzew 
nie przypadło  jednak do 
gustu mieszkańcom. Dla-
tego tuż przy dworcu zasa-
dzono nowe – sześć klonów 
polnych Queen Elizabeth. 
– Zdecydowaliśmy się na ten 
gatunek z kilku powodów. Po 
pierwsze, chcieliśmy zasadzić 
drzewa, których korona będzie 
zaczynała się na wysokości mi-
nimum dwóch metrów, żeby 
można było swobodnie prze-
chodzić obok. Po drugie, drze-
wa nie mogą zasłaniać okien 
budynku dworca. Po trzecie, 
muszą być one niezbyt wyso-
kie, tak żeby spadające liście nie 
zapychały rynien w budynku – 
wyjaśnia Leszek Szczepaniak 
z grodziskiego magistratu.

Zasadzone klony mają już 
20 lat. Ich przesadzenie nie 
było zbyt łatwe. Tarczyńska 
szkółka, z której pochodzą, mu-
siała przygotować je na to od-
powiednio wcześniej. – Bardzo 
rzadko podejmuje się decyzję 
o przesadzeniu drzew nawet 
10-letnich, istnieje prawdo-
podobieństwo, że nie będą się 
one rozwijały. Dlatego też dwa 
miesiące temu klony zostały 
wykopane, wraz z całą bryłą 
korzeniową zadołowane i od-
powiednio zabezpieczone. Te 
zabiegi były konieczne, żeby-
śmy mogli je zasadzić – tłuma-
czy Szczepaniak.

Pnie nowych drzew zostały 
zabezpieczone przed uszkodze-
niami. Z uwagi na warunki po-
godowe nasadzenia wymagają 
częstego podlewania.  (KS)

Strażniczka ratuje życie
BRWINÓW
Zazwyczaj 
o strażnikach 
miejskich nie mówi się 
dobrze. Bo rzekomo 
są leniwi, nie patrolują 
ulic... Czasem jednak 
dzięki obecności straży 
zostaje uratowane 
czyjeś życie.

Tak było tym razem. Ponad mie-
siąc temu pan Mieczysław, 
65-letni mieszkaniec Mosz-
ny, pracował na podwórku 
przed swoim domem, używa-
jąc szlifi erki kątowej. Chwila 
nieuwagi była dramatyczna 
w skutkach, bo doprowadzi-
ła do poważnego zranienia 
w szyję. Mężczyzna miał jed-
nak szczęście, bowiem z pomo-
cą ruszyła strażniczka miejska, 
która przeprowadzała w po-
bliżu kontrolę fotoradarową. 
– Zawołał nas sąsiad, mówił, że 
mężczyzna silnie krwawi. Za-
brałam ze sobą apteczkę, któ-
rą mieliśmy w samochodzie. 
Krwotok zatamowałam przy 
użyciu chusty trójkątnej – opo-
wiada Alicja Berska, strażnicz-
ka miejska z Brwinowa.

65-latek został przewiezio-
ny do szpitala w Grodzisku 
Mazowieckim. Tamtejsi leka-
rze stwierdzili, że gdyby nie po-
moc strażniczki, mężczyzna by 
zmarł. – Każda sytuacja kryzy-
sowa podnosi adrenalinę, ale ja 
byłam bardzo spokojna, sku-
piłam się na wykonywaniu za-
dania – wyjaśnia Alicja Berska. 
I dodaje skromnie: – Zrobiłam 
to, co należało do mnie, jako do 
człowieka. Nie ma znaczenia, że 
jestem funkcjonariuszem. Uwa-
żam, że ludziom trzeba poma-
gać i robię to także wtedy, gdy 
jestem po cywilnemu.

Jak zapewnia Tomasz Kowal-
ski, komendant Straży Miejskiej 
w Brwinowie, szkolenie z zakre-
su pierwszej pomocy przecho-
dzą wszyscy funkcjonariusze. 
– Nie wszyscy jednak czują 
się na siłach, żeby tej pomocy 
udzielać, w niektórych przypad-
kach ogranicza się ona do we-
zwania karetki. Alicja podjęła 
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BRWINÓW
Czasy świetności 
„Pszczelin” ma za 
sobą. Teren po dawnej 
szkole rolniczej przy 
ul. Pszczelińskiej 
w Brwinowie czeka 
na zagospodarowanie.
 

W p u st yc h  o b e c n i e 
budynkach jeszcze 
dziesięć lat temu 

wykształcenie odbierali tech-
nicy, ogrodnicy, specjaliści od 
agrobiznesu i licealiści. Zespół 
Szkół Agroekonomicznych z po-
nad stuletnią tradycją jednak za-
mknięto. Uchwałę w tej sprawie 
radni powiatu pruszkowskiego 
przegłosowali w maju 2005 r. 
Uzasadnieniem do jej podjęcia 
był argument o małym zaintere-
sowaniu uczniów zdobywaniem 
edukacji rolniczej. 

Problem co zrobić z „Pszcze-
linem” jednak nie zniknął i od 
dekady pozostaje aktualny. Na po-
czątku tego roku gruchnęła wiado-
mość, że w tym miejscu powstać 
ma klinika ortopedii i traumato-
logii prowadzona przez Fundację 
„Kochaj Życie”. Rozmowy w tej 
sprawie rozpoczęły się jeszcze za 
kadencji poprzedniej starosty, Elż-
biety Smolińskiej, bo to właśnie 
powiat pruszkowski jest właści-
cielem gruntów przy ul. Pszcze-
lińskiej 99. Od tamtej pory nie 
zmienił się jednak status samego 
„Pszczelina”, na horyzoncie nie 
widać też porozumienia z przed-
stawicielami fundacji. 

O negocjacje w tej sprawie 
zapytaliśmy Zdzisława Sipierę, 

obecnego starostę, który stery 
powiatu przejął pod koniec 2014 
r. – Rada powiatu jednogłośnie 
podjęła decyzję o oddaniu tych 
terenów w wieczyste użytko-
wanie. Wysłaliśmy do Fundacji 
„Kochaj Życie” informację i bę-
dziemy czekać na odpowiedź – 
mówi Sipiera. I dodaje: – Na jednej 
z ostatnich sesji rady powiatu od-
czytano list intencyjny podpisany 
przez Fundację ze Skierniewica-
mi, gdzie miałby być ulokowany 
ośrodek. Naszym zdaniem w ten 
sposób Fundacja prowadzi ne-
gocjacje, ponieważ chce uzyskać 
grunty po jak najmniejszej cenie. 
Nie można jednak terenu publicz-
nego ot tak przekazać na działal-
ność prywatną, nawet gdyby był 
to najbardziej szczytny cel. To jest 
po prostu niemożliwe.

Czy to oznacza, że sprawa utkwi-
ła w martwym punkcie? – Odbyli-
śmy szereg rozmów, wykonaliśmy 
wiele ruchów, żeby ułatwić realiza-
cję tego pomysłu na „Pszczelin”. 
Nie możemy jednak polegać wy-
łącznie na obietnicach, musimy 
rozmawiać o faktach i konkretach. 

Jaka przyszłość „Pszczelina”?
Sprawa zagospodarowania terenu po szkole rolniczej

Pojawiały się pogłoski o stworze-
niu tam 300 miejsc pracy, o 30 mln 
zł nakładu itd. Ale my nie może-
my opierać się na takich mglistych 
wizjach. Równie dobrze ja mógł-
bym mówić o tym, że mam inwe-
stora, który wyłoży na ten teren 
100 mln. Przy decydowaniu o tym 
jak zagospodarować teren będący 
własnością publiczną nie możemy 
kierować się obietnicami, które nie 
mają przełożenia na fakty – tłuma-
czy Sipiera. Zaznacza jednak, że 
jeśli Fundacja podejmie temat, 
to droga do rozmów o konkretach 
pozostaje cały czas otwarta.

A jaki los czeka tereny po szko-
le rolniczej, jeśli projekt powsta-
nia kliniki ortopedii nie wypali? 
– Rozwiązaniem mogłoby być po-
jawienie się inwestora, który grunt 
wydzierżawi i wspólnie z samorzą-
dem zdecyduje jak go wykorzystać 
– wyjaśnia starosta Sipiera. Do-
daje jednocześnie, że w najbliż-
szych miesiącach planowane są 
spotkania, których efektem ma 
być wypracowanie strategii tak-
że dla takich miejsc jak brwinow-
ski „Pszczelin”. 

Ogrody otworzą swoje podwoje
MILANÓWEK
W najbliższy weekend 
(19-21 czerwca)  
Festiwal Otwarte 
Ogrody zaprasza do 
Milanówka. W programie 
znalazło się wiele 
wydarzeń związanych 
z kulturą i sztuką.

Tegoroczna edycja imprezy jest ju-
bileuszowa – odbywa się po raz 10. 
A co nas czeka? Szereg wydarzeń 
powiązanych z kulturą, sztuką, 
a także zdrowym stylem życia. Na 
dobry początek organizatorzy pro-
ponują „Magiczny Ogród”, czyli 
widowisko narracyjno-muzyczne, 
łączące w sobie elementy warszta-
tów plastycznych, ekologicznych 
i tańców korowodowych (piątek, 
godz. 16.30). Uroczyste otwar-
cie festiwalu nastąpi natomiast 
podczas spektaklu „Kapelmistrz 
z Milanówka Feliks Dzierża-
nowski” (godz. 20).

W sobotę będzie można m.in. 
wziąć udział w wykładzie na temat 
zdrowego odżywiania, koncercie 
duetu saksofonistów i warsztatach 
kawowych, zobaczyć wystawy 
plenerowe i spektakle. Na naj-
młodszych czekają m.in. zajęcia 
plastyczne „Świńkowo – Bańko-
wo” i malowanie buziek. Rodzice 
będą mogli uczestniczyć w warsz-
tatach z zakresu udzielania pierw-

„Matematyka i Filozofia” to 
tytuł prelekcji, którą poprowadzi 
prof. dr hab. Stanisław Janeczko. 
Chętni będą mogli posłuchać jej 
w niedzielę (godz. 10). Odwiedza-
jący ogród przy ul. Czubińskiej 16 
obejrzą obrazy autorstwa Dariusza 
Benda. Do udziału we wspólnym 
spacerze zachęca natomiast Towa-
rzystwo Opieki nad Zabytkami.

Patronat medialny nad Otwar-
tymi Ogrodami w Milanów-
ku objęła Gazeta WPR i portal 
wpr24.pl.

Ciekawych atrakcji nie zabraknie 
też w Brwinowie. Otwarte Ogrody 
zaczną się już w piątkowy wieczór, 
od wernisażu fotografi i Zdzisława 
Beksińskiego. W sobotę na ma-
pie festiwalowej znaleźć można 
aż sześć miejsc, w których odby-
wać się będą warsztaty: malarskie, 
rzeźbiarskie, wikliniarskie, batiku, 
rękodzielnicze. Niedziela rów-
nież będzie pełna interesujacych 
wydarzeń artystycznych.  (KS)
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Dzieci również pobiegną
PRUSZKÓW
Bieganie to sport nie 
tylko dla dorosłych. 
Specjalna impreza 
dla najmłodszych 
sportowców odbędzie 
się 21 czerwca 
w Pruszkowie.

II Pruszkowski Bieg Dzieci to 
impreza bliźniacza z „dorosłym” 
Biegiem Wolności, który ruszył 
ulicami miasta w ostatni week-
end maja. Teraz swoją szansę na 
start mają najmłodsi. – Dzieci 
będą mogły poczuć się jak doro-
śli biegacze. Przygotujemy dla 
nich taki sam start i metę jak 
podczas Biegu Wolności, ale 
oczywiście na krótszych dystan-
sach. Każdy uczestnik otrzyma 
numer startowy z czipem, a na 
mecie medal. Najmłodsi mogą 
liczyć też na słodkie upomin-
ki – zapewnia Jacek Rybczyń-
ski, współorganizator imprezy.

Zapisy do udziału w biegu 
przyjmowane były do 15 czerw-
ca. Opłata startowa wynosi 
20 zł. W programie przewidzia-
no bieg przedszkolaków (rocz-
nik 2008 i młodsi) na dystansie 
400 m, bieg uczniów klas I-III 
(roczniki 2005-2007) również 
na 400 metrów. Starsi (rocz-
niki 2001-2004) pobiegną 800 
m, a uczniowie gimnazjum 
– 1200 metrów.

Start zawodów: godz. 10, Sta-
dion Znicza. Impreza współfi -
nansowana jest przez Miasto 
Pruszków.  (EL)

Piątek, 19 Czerwca 2015

tę próbę i myślę, że zbliżające 
się święto straży będzie dobrą 
okazją, żeby ją za to nagrodzić 
– mówi komendant.

Stan pana Mieczysława po-
prawił się, co umożliwiło mu 
wyjście ze szpitala. – Niestety, 
nie mam możliwości podzię-
kować tej pani osobiście, więc 
chciałbym zrobić to za pośred-
nictwem redakcji WPR – powie-
dział w rozmowie z nami.  (KS)

– Zrobiłam to, co 
należało do mnie, 
jako do człowieka 
– mówi Alicja 
Berska, strażniczka 
miejska z Brwinowa

Wyjaśnienie
W tekście „Ruszy modernizacja 
amfi teatru” zamieszczonym 31 
maja 2015 r. w portalu wpr24.pl 
pojawił się błąd. Zdanie „Urząd 
miejski w Milanówku zakoń-
czył już postępowanie przetar-
gowe na wykonanie projektu 
prac w tym miejscu” powinno 
brzmieć: „Urząd Miasta Mila-
nówka poinformował, że upłynął 
termin składania ofert w postę-
powaniu przetargowym na wy-
konanie i realizację projektu”. 
Przepraszamy.  (Red.)
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szej pomocy dzieciom. Tego dnia 
ogrody zostaną otwarte także dla 
ubogich, którzy przy ul. Piasta 5 
będą mogli spożyć posiłek.

Na dobry początek 
organizatorzy
proponują 
widowisko 
„Magiczny Ogród”

 Problem co zrobić z „Pszczelinem” od dekady 
pozostaje aktualny
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PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa
Rejon Energetyczny Pruszków niniejszym informuje,

że zaginął druk „Protokół Kontroli” o następującym 
numerze: 001541.

Informujemy, że w/w protokół może być wykorzystywany 
jedynie przez pracowników PGE Dystrybucja SA, 

posiadających upoważnienie pracodawcy.
Wykorzystanie w/w protokołu przez osoby  

nieupoważnione jest zabronione.
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KOMORÓW
Syn znanego aktora Wiesława Mich-
nikowskiego odwiedzi bibliotekę 
w Komorowie i opowie o „Tanim Dra-
niu”, książkowym portrecie swo-
jego ojca, legendy polskiej sceny 
teatralnej i fi lmowej. 93-letni obec-
nie Wiesław Michnikowski w wy-
wiadzie-rzece opowiedział synowi 

o zawodowej drodze, nie szczędząc 
anegdot. – Marcin Michnikowski po-
twierdza, że przygotowania do wy-
wiadu trwały wiele lat. Jego ojciec, 
Wiesław Michnikowski, długo nie 
chciał się zgodzić na taką rozmowę. 
Wreszcie udało się – mówi Katarzy-
na Walichnowska, dyrektor Gminnej 

O Wiesławie Michnikowskim 
w bibliotece publicznej

Biblioteki Publicznej w Komorowie. 
Książka znajduje się w zbiorach 
placówki i będzie można ją wypo-
życzyć. Start: piątek, 19 czerwca, 
godz. 18. Komorów, ul. Kraszewskie-
go 6. Wstęp wolny. Patronat medial-
ny nad wydarzeniem objęły portal 
wpr24.pl oraz Gazeta WPR. (EL)

Gwiazdą 
tegorocznego Rock 
Pikniku będzie 
Tides From Nebula

Przy „Kamyku” będzie rockowo
PRUSZKÓW
Miłośnicy ciężkiego 
grania posłuchają 
brzmień miłych dla ucha. 
Już w sobotę 20 czerwca 
Rock Piknik.

Teren przy Miejskim Ośrodku 
Kultury „Kamyk” w Pruszkowie 
zamieni się w scenę muzyczną. 
Celem dwudziestej już edycji 
imprezy jest wypromowanie mło-
dych zespołów rockowych przed 
szerszą publicznością.

Kogo zatem zobaczymy na sce-
nie? Horses on the Wall, Stylite, 
Tajm, Monikę Adamską i Madmo-
od, Oneiric. – Chętnych było około 
15 zespołów. Zdecydowaliśmy się 
na pięć, ale jury miało przed so-
bą trudny wybór, ponieważ wszy-
scy chętni zaprezentowali bardzo 
wysoki poziom – podkreśla Ewa 
Sowa, dyrektor Miejskiego Ośrod-
ka Kultury „Kamyk”. I dodaje: – 
W tym roku przygotowaliśmy też 
niespodziankę. Zespołowi, który 
zdobędzie największą sympatię 
publiczności sfi nansujemy pro-
fesjonalną sesję zdjęciową.

A kim są artyści? Zespół Horses 
on the Wall (występ godz. 15.10) 
istnieje od 2013 r. i na koncertach 
gra własne utwory. Stylite (godz. 
16) to grupa  powstała w 2014 r., 
a jej repertuar można opisać jako 
wypadkową doświadczeń i pre-
ferencji muzycznych wszystkich 
członków zespołu. O godz. 17 na 
scenie pojawi się Tajm. Muzycy tej 
grupy zgodnie twierdzą, że praca 
w zespole jest dla nich odskocz-
nią od codzienności. Trio Moni-
ka Adamska, Piotr Lewandowski 
i Konrad Malicki wystąpi godzinę 

później. Jeśli ktoś poszukuje ory-
ginalnych połączeń muzycznych, 
to warto, aby ten koncert obejrzał. 
Jako ostatni na scenę (godz. 19) 
wejdą Oneiric. Przez ponad 5 lat 
był to solowy projekt Tomasza No-
waka. Obecnie zespół tworzy czte-
rech muzyków, a łączy ich miłość 
do muzyki progresywnej, metalo-
wej, rockowej, ambientowej.

Natomiast gwiazdą tegorocz-
nego Rock Pikniku będzie Ti-
des From Nebula. Zespół two-
rzą: Adam Waleszyński (gitara 
– pierwsze gitarowe „kroki” sta-
wiał w pruszkowskim MOK-u), 

Wreszcie szybciej na obwodnicy
REGION
Na południowej 
obwodnicy Warszawy 
można wreszcie 
jeździć z prędkością 
obowiązującą na 
drogach ekspresowych, 
czyli 120 km/h.

O sprawie pisaliśmy już w po-
przednim numerze. Kierowcom 
poruszającym się po POW od mo-
mentu otwarcia drogi, czyli od pra-
wie dwóch lat, dawały się we znaki 
obowiązujące tam ograniczenia. 
Na jezdni głównej można było 
jechać z prędkością nieprzekra-
czającą 100 km/h, a na drogach 
bocznych maksymalnie od 70 do 
90 km/h. Powodem ograniczeń 

– według zarządcy drogi – mia-
ła być wymiana latarni na węźle 
Aleje Jerozolimskie.

Jednak od minionego week-
endu na południowej obwodni-
cy Warszawy obowiązują takie 
ograniczenia, jak na pozosta-
łych drogach ekspresowych. 
– Zgodnie z naszymi wcześniej-
szymi zapowiedziami droga jest 
już dostosowana do parametrów 
drogi ekspresowej i od weeken-
du obowiązuje na niej ograni-
czenie prędkości do 120 km/h 
na jezdni głównej i 90 km/h na 
drogach bocznych – powiedzia-
ła Agnieszka Stefańska, rzecznik 
prasowy warszawskiego oddziału 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad.  (KS)
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Maciej Karbowski (gitara, kla-
wisze), Przemek Węgłowski 
(bas) oraz Tomasz Stołowski 
(perkusja). Skład sformował się 
w 2008 r. Rok później grupa wy-
dała bardzo dobrze przyjęty album 
„Aura”. Kolejna płyta, „Erthshine”, 
miała premierę w 2011 r., a jej pro-
ducentem był Zbigniew Preisner. 
Trzeci krążek, „Eternal Move-
ment”, ukazał się w czerwcu 2013 r. 

Tides From Nebula pojawi się 
na scenie przy „Kamyku” o godz. 
20.30.

Przypominamy: Start imprezy 
o godz. 15. Miejsce: Miejski Ośro-
dek Kultury „Kamyk”, ul. Miry Zi-
mińskiej-Sygietyńskiej 5.  (AS)

Dotacja na projekt przejścia
BRWINÓW
W wyniku uchwały 
Rady Miejskiej 
w Brwinowie PKP 
Polskie Linie Kolejowe 
S.A. otrzymają dotację 
w wysokości 210 tys. zł. 
Dzięki temu powstanie 
projekt przejścia 
pieszo-rowerowego 
pod torami.

– Rozmowy z PKP w tej kwe-
stii podjęliśmy już w 2013 ro-
ku. Nie byli przekonani do 
naszego pomysłu, jednak w wy-
niku rozmów osiągnęliśmy po-
rozumienie – tak przedstawił 
sprawę burmistrz Brwinowa 
Arkadiusz Kosiński. Koleja-
rze dokonają modernizacji to-
rowiska w Brwinowie. Obecnie 
prace znajdują się na eta-
pie projektowym.

Porozumienie między PKP, 
a gminą Brwinów dotyczy przej-
ścia pieszo-rowerowego w cią-
gu ulic Sportowej i Przejazd. Za 
jego realizację będzie odpo-
wiadała spółka, która zajmie 
się modernizacją torowiska. 

Brwinów zobowiązany jest 
tylko do pokrycia kosztów 
projektu. W 2015 roku zosta-
nie przekazana pierwsza część 
środków. Kosiński: – Gmi-
na Brwinów zgodnie z pod-
jętą uchwałą przekaże PKP 
dwie dotacje, każda z nich bę-
dzie wynosiła 105 tysięcy zło-
tych. Wygląda to tak w związku 
z systemem płatności, na który 
przystał projektant.

Zadaniem gminy będzie 
utrzymanie przejścia pieszo-
-rowerowego. Wszystkie prace 
porządkowe oraz moderniza-
cyjne pozostaną w gestii władz 
lokalnych. PKP wykona zgod-
nie z projektem przejście, któ-
re zapewni bezpieczeństwo 
w przemieszczaniu się. Będzie 
ono wyposażone w  monito-
ring, do którego dostęp będzie 
miała policja i straż miejska.

Kiedy ruszą prace? – Wszyst-
ko wskazuje na to, że będzie to 
koniec 2016 roku – mówi bur-
mistrz Brwinowa. Wykonanie 
remontu torowiska i wszyst-
kich innych prac potrwa oko-
ło dwóch lat.  (JM)

Szkoła wymieni elektrykę
RASZYN
Każda placówka 
musi poprawnie 
funkcjonować, dlatego 
konieczne są prace 
modernizacyjne. 
Szkołę Podstawową 
im. Cypriana Godebskiego 
w Raszynie czeka remont 
instalacji elektrycznej.

Wakacje to odpoczynek dla 
uczniów. Z kolei placówki 
oświatowe starają się wyko-
rzystać jak najlepiej ten czas 
na niezbędne zmiany. W szko-
le im. Godebskiego dojdzie do 
wymiany instalacji elektrycznej. 
Gmina Raszyn ogłosiła już w tej 
sprawie przetarg. Trwa składa-
nie ofert, które dobiegnie fi nału 
19 czerwca. Remont ma zakoń-
czyć się do 25 sierpnia.

Gmina zdecydowała się na ta-
ki krok, aby udoskonalić system. 
– Działanie związane z remon-
tem instalacji elektrycznej doty-
czy zmiany standardu. Chcemy, 
aby w szkole zwiększono nieza-
wodność systemu – mówi Miro-
sław Chmielewski, pełnomocnik 

wójta ds. rozwoju gminy. Ko-
nieczne jest regularne sprawdza-
nie elektryki w placówkach, aby 
ich użytkownikom zapewnić na-
leżyte bezpieczeństwo. – Trze-
ba wprowadzić takie zmiany, 
bo obecny system elektryczny 

EWELINA 
LATOSEK

PIASTÓW
W najbliższą 
sobotę (20 czerwca) 
rozpocznie się kolejny 
etap przebudowy 
ulicy Sowińskiego 
w Piastowie. Szykują 
się duże zmiany 
w organizacji ruchu 
samochodów 
i komunikacji miejskiej.
 

C hodzi o odcinek ulicy 
Sowińskiego od ul. Pił-
sudskiego do ul. Sułkow-

skiego. Ten fragment zostanie 
całkowicie wyłączony z ruchu. 
– Dojazd do nieruchomości po-
łożonych przy ul. J. Sowińskiego 
będzie utrudniony i dopuszcza-
ny w miarę możliwości i postępu 
prac – informuje urząd miejski 
w Piastowie.

Dla mieszkańców zorgani-
zowane zostaną alternatyw-
ne trasy dojazdu. – Objazd 
zamkniętego odcinka ulicy 
Sowińskiego poprowadzony 
zostanie ul. Piłsudskiego-Prą-
dzyńskiego-Sułkowskiego. Po 
stronie południowej ul. J. Dą-
browskiego, od ul. J. Piłsud-
skiego do al. Wojska Polskiego, 
wprowadzony zostanie zakaz 
zatrzymywania i postoju – czy-
tamy w komunikacie.

Przebudowa wymusi także 
zmiany w kursowaniu komunika-

cji miejskiej. Linie 716, 717 zosta-
ną wycofane z ulicy Józefa Sowiń-
skiego, na odcinku od ul. J. Piłsud-
skiego do M. Ogińskiego i skie-
rowane na trasę objazdową ulica-
mi: J. Piłsudskiego i J. Dąbrow-
skiego do Al. Wojska Polskiego.

Czasowo zawieszone zostaną 
przystanki: dla kierunku do pę-
tli Ogińskiego: Al. Piłsudskiego 
02; Ogińskiego 02; dla kierun-
ku do Warszawy: Toruńska 01; 
Dąbrowskiego 01.

Na trasie objazdowej utwo-
rzone zostaną przystanki: Pił-
sudskiego 52 – zlokalizowany 
w Al. J. Piłsudskiego, pomiędzy
ul. K. Pułaskiego i J. Wysockiego, 
przystanek końcowy dla linii 716 

Przebudowa, czyli drogowe utrudnienia
Odcinek ulicy Sowińskiego od ul. Piłsudskiego do Sułkowskiego 
w Piastowie zostanie całkowicie wyłączony z ruchu

skrzyżowaniem z ul. Toruńską) 
będzie przystankiem począt-
kowym dla podróżnych udają-
cych się w kierunku Warszawy. 
W al. Wojska Polskiego, przed 
przystankiem „Toruńska 02” 
zostaną utworzone przystanki 
techniczne – Wojska Polskiego 
71 i 72, służące dla postoju au-
tobusów linii 716 i 717.

Zmiany dotyczyć będą także 
linii P-1. Objazd wyznaczony zo-
stał ulicami W. Łukasińskiego 
– J. Sułkowskiego i dalej ulicą 
Sowińskiego w kierunku pętli 
Ogińskiego. Ze względu na wy-
łączenie z użytkowania przy-
stanku „Al. Piłsudskiego 02” 
na trasie objazdu, w ulicy Suł-
kowskiego zostanie wyznaczo-
ny tymczasowy przystanek dla 

linii P-1, pomiędzy ulicami Łu-
kasińskiego i Sowińskiego. Trasa 
autobusu na pozostałym odcin-
ku nie ulegnie zmianie.

Jak długo potrwają prace? 
Zgodnie z umową podpisaną 
przez wykonawcę, mają zakoń-
czyć się najpóźniej 31 sierpnia. 
– Dołożymy wszelkich starań, 
aby przebudowa przebiegła jak 
najszybciej i była jak najmniej 
uciążliwa dla mieszkańców. 
Projekt tymczasowej organi-
zacji ruchu został uzgodniony 
z odpowiednimi służbami, nie-
przypadkowo wybraliśmy też 
termin wakacyjny na ich prze-
prowadzenie, bo wówczas ruch 
w mieście jest najmniejszy – za-
pewnia Konrad Rytel, zastępca 
burmistrza Piastowa.  
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i 717 w kierunku pętli Ogińskiego; 
Dąbrowskiego 51 – zlokalizowa-
ny w ul. J. Dąbrowskiego, przed 
al. Wojska Polskiego.

Przystanek „Toruńska 02”, 
w al. Wojska Polskiego (przed 

Przebudowa 
ul. Sowińskiego 
wymusi także 
zmiany 
w kursowaniu 
komunikacji 
miejskiej

Piątek, 19 Czerwca 2015

jest po prostu przestarzały – nie 
ukrywa Chmielewski.

Placówka w Raszynie nie jest 
jedyną, którą w okresie letnim 
czekają zmiany. W szkole Pod-
stawowej nr 2 w Pruszkowie 
również planowana jest wymia-
na instalacji elektrycznej. Szkołę 
Podstawową nr 6 jak i gimna-
zjum nr 4 także czekają remon-
ty. Dotkną one również placówki 
z Brwinowa – Zespół Szkół nr 1 
przy ulicy Piłsudskiego oraz Ze-
spół Szkół Ogólnokształcących 
przy ul. Żwirowej.  (JM)

Wymiana instalacji 
czeka m.in. szkołę 
w Raszynie

 Prace na ulicy Sowińskiego mają się zakończyć 
najpóźniej 31 sierpnia
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Remont wiaduktu ruszy w wakacje
PIASTÓW
Planowana od dłuższego 
czasu modernizacja 
wiaduktu w Piastowie 
rozpocznie się 
w wakacje. Póki co 
trwają poszukiwania 
jej wykonawcy.

Piastowski wiadukt im. gen. Le-
opolda Okulickiego ma już ponad 
20 lat. Jedyna w mieście przepra-
wa nad torami kolejowymi nadaje 
się do kompletnego remontu. Jej 
nawierzchnia pozostawia wiele do 
życzenia. Na jezdni można znaleźć 
nie tylko dziury i pęknięcia, ale tak-
że rozliczne wybrzuszenia – to 
wszystko ku utrapieniu kierowców.

Modernizację przeprawy pod
koniec marca zapowiedziało 
pruszkowskie starostwo. – W bud-
żecie mamy zarezerwowane pie-
niądze na przebudowę. Na wia-
dukcie musimy zrobić od nowa 
izolację i wszystko to, co jest nad 
izolacją, czyli między innymi na-
wierzchnię jezdni – mówił wtedy 
Zdzisław Sipiera, starosta.

Remont zaplanowany został 
na okres wakacyjny. W ramach 
ogłoszonego 17 czerwca przetar-
gu poszukiwana jest fi rma, która 

wykona wszystkie prace. A tych 
jest naprawdę wiele. Należą do 
nich m.in. rozebranie istniejącej 

izolacji, a także wykonanie od-
wodnienia przeprawy.

Na początku lipca powinni-
śmy poznać wykonawcę remontu 
wiaduktu w Piastowie. Na rozpo-
częcie prac będzie miał 30 dni. 
Planowo roboty powinny się za-
kończyć 31 sierpnia tego roku. 
Kierowcy muszą przygotować 
się na utrudnienia. Jak infor-
muje starostwo, na czas mo-
dernizacji przeprawy zostanie 
wprowadzony wahadłowy ruch 
kołowy, a roboty będą wykony-
wane przy zachowaniu przejezd-
ności jednego pasa.  (KS)

nawierzchni na jezdni wiaduktu, 
chodnikach i na dojazdach oraz 
położenie nowej, usunięcie starej 

Planowo roboty na 
wiadukcie powinny 
się zakończyć 
31 sierpnia tego roku
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Drugie podejście do skateparku
MILANÓWEK
Pierwszy przetarg 
unieważniono, ale 
kolejny ma szansę 
na rozstrzygnięcie. 
Dwóch wykonawców 
zgłosiło swoje 
oferty na projekt 
rozbudowy skateparku 
przy ul. Turczynek 
w Milanówku.

W ramach współpracy Podwar-
szawskiego Trójmiasta Ogro-
dów czyli Brwinowa, Milanówka 
i Podkowy Leśnej, powstać ma 

koncepcja rozbudowy istniejącego 
już miejsca do ewolucji na rolkach, 
deskorolkach i rowerach. Przy uli-
cy Turczynek ma pojawić się tak-
że tor do dirty jumpu.

Pierwsze postępowanie, które 
miało wyłonić wykonawcę do-
kumentacji kosztorysowo-pro-
jektowej, trzeba było jednak 
unieważnić. Oferty przewyższały 
możliwości fi nansowe PTO, któ-
re na realizację tego i wielu kil-
ku innych projektów otrzymało 
dotację z Europejskiego Obsza-
ru Gospodarczego, czyli tzw. fun-
duszy norweskich.

Dotacja w wysokości 1,5 mln zł 
przeznaczona zostanie na opra-
cowanie projektu nie tylko mila-
nowskiego skateparku, ale także 
m.in. usprawnienia komunikacji 
publicznej, rewitalizacji miejsc 
zielonych, budowy cmentarza 
w Żółwinie, szkoły i przedszkola 
w Parzniewie. To oznacza, że na 
poszczególne zadania trzy mia-
sta mają ograniczony budżet. 
A oferty jakie napłynęły w po-
stępowaniu przetargowym na 
projekt milanowskiego skate-
parku opiewały na zbyt wyso-
kie kwoty.  (EL)

Sklep 

Magia Ziół 
przy WkD pruszków

ul. kraszewskiego 1

Bądź Zdrowy
• Kosmetyki naturalne
• Zioła
• Soki
• Oleje
• Suplementy Diety
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PODKOWA LEŚNA
W Podkowie Leśnej za jazdę 
pod wpływem alkoholu został 
zatrzymany znany aktor Daniel 
Olbrychski. Stało się to podczas 
rutynowej kontroli drogowej prze-
prowadzanej przez policjantów. 
W wydychanym powietrzu ak-
tor miał 0,9 promila alkoholu. 

Funkcjonariusze zabrali mu pra-
wo jazdy. Teraz sprawą zajmie się 
sąd. Może on zadecydować o ode-
braniu Olbrychskiemu uprawnień 
do prowadzenia pojazdów nawet 
na trzy lata. Daniel Olbrychski 
mieszka w Podkowie Leśnej. Jest 
jednym z najbardziej znanych 

Daniel Olbrychski zatrzymany 
za jazdę po alkoholu

polskich aktorów. Grał m.in. u An-
drzeja Wajdy, Kazimierza Kutza, 
Krzysztofa Zanussiego, Jerzego 
Hoffmana i Krzysztofa Kieślowskie-
go. Występował również w produk-
cjach zagranicznych – w 2010 roku 
zagrał u boku Angeliny Jolie 
w sensacyjnym fi lmie „Salt”. (KS)

- Lada chwila 
także ta zieleń
zostanie usunięta 
– zapewnia 
rzecznik MZDW

Żywopłot, który przeszkadza
BRWINÓW
Rosnąca przy drogach 
zieleń z jednej strony 
daje cień i cieszy oko, 
z drugiej może stać się 
źródłem zagrożenia. 
Przykład z Brwinowa.

Krzewy i drzewa rosnące przy 
zbiegach i skrzyżowaniach ulic 
są już rozwinięte i bujne, a co 
za tym idzie przeszkadzają kie-
rowcom, bo wpływają na ogra-
niczenie widoczności. – Przy 
wyjeździe z ulicy Wspólnej 
na Pszczelińską w Brwinowie 
jest żywopłot, a właściwie po-
zostałość po nim, która zasła-
nia drogę. Żeby móc cokolwiek 
zobaczyć, trzeba wyjechać na 
ścieżkę rowerową, która bie-
gnie wzdłuż Pszczelińskiej. 
Niestety nie jest to do końca 
bezpieczne, bo w ten sposób 
można potrącić nadjeżdżają-
cego rowerzystę – mówi jeden 
z mieszkańców Brwinowa.

Za utrzymanie pasa ziele-
ni położonego wzdłuż drogi 
odpowiada jej zarządca. Uli-
ca Pszczelińska w Brwinowie 
to droga wojewódzka, tak więc 
rosnącą przy niej roślinnością 
powinien „zaopiekować się” 
Mazowiecki Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich. Co jednak należy 
zrobić, gdy jeszcze się tym nie 

zajął? – W takiej sytuacji do-
radzam kontakt ze strażą miej-
ską. Interwencyjnie zajmą się 
tym nasi pracownicy – zapew-
nia Mirosława Kosiaty z biura 
promocji Urzędu Gminy Brwi-
nów. – Ulice gminne są w Brwi-
nowie zadbane najbardziej, bo 
tam koszenie odbywa się raz na 
miesiąc. Z drogami powiatowy-
mi i wojewódzkimi jest niestety 
gorzej – dodaje.

Tym razem pomoc brwinow-
skiego magistratu chyba nie bę-
dzie konieczna. Wycinkę krze-
wu zapowiedział już zarządca 
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ul. Pszczelińskiej. – Rozpoczę-
liśmy koszenie. Zatrudniliśmy 
zewnętrzną firmę, koszą tak-
że nasi pracownicy. Działamy 
zgodnie z harmonogramem, 
więc lada chwila także ta zieleń 
zostanie usunięta – zapewniała 
Monika Burdon, rzecznik praso-
wy MZDW.  (KS)

Wymienią wadliwe ekrany na A2
REGION
Na siedmiokilometrowym 
odcinku autostrady 
A2, od węzła 
w podwarszawskiej 
Konotopie do 
Pruszkowa, szykują 
się utrudnienia. 
– 22 czerwca rozpocznie 
się gwarancyjna 
wymiana paneli 
akustycznych
– mówią drogowcy.

Autostradę A2 oddano do użyt-
ku w 2012 r. Wzdłuż drogi po-
wstały też ekrany akustyczne. 
Kłopot w tym, że zaczynają... 
rdzewieć. Będą więc wymienio-
ne. – Wadliwe panele ekranów 
zostaną zastąpione nowymi. Bę-
dą wymieniane sukcesywnie, 
a prace będą prowadzone na 
ok. 500-metrowych odcinkach. 
Wykonawca rozpocznie prace 
od tych paneli, których wymia-
na możliwa jest bez zajmowania 
jezdni głównej – mówi Agniesz-
ka Stefańska, rzecznik prasowy 
warszawskiego oddziału Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad.

Jak podkreślają drogowcy, 
roboty będą prowadzone spo-
za pasa drogi lub z pasa awaryj-
nego. W pierwszej kolejności 
robotnicy będą pracowali na 
jezdni w kierunku Warszawy, 
a następnie przejdą na stronę 
jezdni w kierunku Pruszko-
wa. I tu dobra wiadomość. – 
Podczas wyjazdów ze stolicy 
w okresie urlopowym prace pro-
wadzone będą na jezdni w kie-
runku Warszawy, a we wrześniu 
podczas powrotów z wakacji na 
jezdni wylotowej z Warszawy – 
podkreśla Stefańska.

Niestety wymiana pane-
li spowoduje pewne kłopoty 
dla kierowców. Konieczne 

Czas na kajaki
PRUSZKÓW
Znów popływamy 
w Parku Potulickich 
kajakiem. 

– Pojawią się 20 czerwca. Dzień 
później odbędą się Wianki 
i wtedy już w pełni będzie moż-
na korzystać z tej atrakcji – mó-
wi Jacek Elżanowski, dyrektor 
basenu „Kapry”.

Kajaki cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem i fi rmy, któ-
re zajmują się wypożyczaniem 
sprzętu mają pełne ręce robo-
ty. Ich grafi ki pękają w szwach. 
Dlatego też w Pruszkowie na 
kajaki trzeba było jeszcze tro-
chę poczekać. Warto przypo-
mnieć, że dostępne będą tylko 
w weekendy. Jak udało nam się 
dowiedzieć, w przyszłym ro-
ku kajaki w Parku Potulickich 
mogą pojawić się na stałe. – Po-
ważnie myślimy nad ich zaku-
pem – ujawnia dyrektor.  (JM)

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Ich ofi arą może 
paść każdy – babcia, 
wujek, mama, brat 
czy żona. Oszustów 
wyłudzających pieniądze 
w naszym regionie, 
niestety, nie brakuje. 

P oczątkowo ich ofi arami 
padały osoby starsze, któ-
re w rezultacie często tra-

ciły oszczędności całego życia. 
Z czasem seniorzy nauczyli się 
jak reagować w takich sytuacjach, 
szczególnie w przypadku próby 
wyłudzenia „na wnuczka”. Po po-
dejrzanym telefonie dzwonią do 
krewnych, by sprawdzić czy fak-
tycznie potrzebują fi nansowej 
pomocy. Jeśli nie, to dzwonią 
na policję. W ten sposób wpa-
dło już wielu przestępców. Ale 
pojawiają się nowe metody wy-
łudzeń – oszuści podają się za po-
licjantów, pracowników gazowni, 
elektrowni, wodociągów, a na-
wet za bliskich przyjaciół. 

Mimo szeroko zakrojonych 
akcji informacyjnych do tego 
rodzaju przestępstw nadal więc 
dochodzi. – W ciągu ostatnich 
miesięcy (od kwietnia do poło-
wy czerwca – przyp. red.) dostali-
śmy informacje o pięciu próbach 
wyłudzenia pieniędzy. W czerw-
cu oszustom udało się dwukrotnie 

pozyskać pieniądze. Podając się
za policjantów wyłudzili za pierw-
szym razem 3,3 tys. zł, a za drugim 
6 tys. – mówi asp. Karolina Kań-
ka, rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie. 
– A to tylko te sytuacje o których 
zostaliśmy poinformowani, po-
nieważ próby wyłudzeń nie za-
wsze są zgłaszane – dodaje.

Do tej pory oszuści najczę-
ściej wyłudzali pieniądze od osób 
starszych metodą „na wnuczka”. 
Teraz wprowadzili modyfika-
cje. Tak, jak na początku oszust 
dzwoni i podaje się za członka 
rodziny. Nagle połączenie się 
urywa. Kilka minut później te-
lefon znów dzwoni. Tym razem 
przestępca przedstawia się ja-
ko policjant. Oszust przekonu-
je rozmówcę, że rozpracowuje 
zorganizowaną grupę przestęp-
czą i prosi o przekazanie gotów-
ki, by móc na gorącym uczynku 
zatrzymać przestępców. W rze-
czywistości to osoba podająca 
się za policjanta jest oszustem. 
Niestety, często poszkodowani 
przekonują się o tym dopiero po 
przekazaniu pieniędzy. 

To tylko jeden ze scenariuszy 
jakim posługują się przestępcy. 
– Do starszej pani zadzwonił 
ktoś, kto twierdził, że jej wnucz-
ka śmiertelnie potrąciła samo-
chodem kobietę z dzieckiem. 
Stwierdził, że potrzeba 10 tys. 
zł aby nie poszła do więzienia. 
Na szczęście kobieta w to nie 

Uważaj, oszuści nadal nie próżnują
Do tej pory przestępcy najczęściej wyłudzali pieniądze metodą 
„na wnuczka”. Teraz zmodyfi kowali swoje sposoby

uwierzyła – informowała nas 
w maju czytelniczka. Do prze-
kazania pieniędzy nie doszło. 

– Policja cieszy się zaufaniem, 
więc w takich sytuacjach niewie-
le osób pomyśli o tym, by spraw-
dzić na komendzie czy doszło 
do wypadku lub czy funkcjona-
riusz o takim nazwisku pracuje 
w jednostce. Ludzie zwyczajnie 
wierzą w te historie. W takich 
przypadkach cierpi i oszuka-
ny, który stracił pieniądze, jak 
i wizerunek policji – zazna-
cza asp. Karolina Kańka.

Co zrobić, by nie dać się 
oszukać? Trzeba pamiętać, że 
prawdziwi policjanci nigdy nie 
proszą o przekazanie pienię-
dzy. Po takiej rozmowie należy 
sprawdzić czy się rozłączyli-
śmy i zadzwonić do osoby bli-
skiej oraz na policję. A przede 
wszystkim nie należy przeka-
zywać pieniędzy. Jeśli otrzyma-
my podejrzany telefon trzeba 
zadzwonić na numer alarmo-
wy policji 997 lub 112. Można 
też zgłosić się do najbliższe-
go komisariatu. 

Bo
lo

 S
ko

c
zy

la
S

FOTOMIGAWKA

 W pobliżu skrzyżowania al. Armii Krajowej z ulicami Ko-
morowską i Berenta w Pruszkowie 16 czerwca doszło do 
zderzenia dwóch aut osobowych. – Coś się wydarzyło na 
al. Armii Krajowej. Na miejscu jest policja – napisał na skrzyn-
kę kontakt@wpr24.pl jeden z naszych czytelników. – Doszło 
do zderzenia dwóch aut osobowych marki toyota i fi at. Kobieta 
kierująca tym drugim została przewieziona do szpitala – po-
wiedziała asp. Karolina Kańka, rzecznik Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie. – Ze wstępnych ustaleń wynika, że jeden 
z kierowców stracił panowanie nad pojazdem i wjechał na 
przeciwległy pas ruchu, ale to dopiero zostanie dokładnie 
wyjaśnione – dodawała. Oboje kierowcy byli trzeźwi.  (EL) 
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będą okresowe wyłączenia z ru-
chu jednego pasa jezdni. Dro-
gowcy zapewniają jednak, że 
dołożą wszelkich starań, by 
zminimalizować utrudnie-
nia. Roboty będą organizowa-
ne poza porannymi godzinami 
szczytu, czyli: od poniedział-
ku do czwartku z wyklucze-
niem godzin 5 – 9, a w piątki 5 
– 10. W soboty nie zaplanowa-
no przerw w pracach, natomiast 
w niedziele przerwy nastąpią od 
godz. 14 do 19. Agnieszka Ste-
fańska: – Jeśli w trakcie prac 
dojdzie do znacznego spowol-
nienia ruchu na autostradzie, 
wykonawca przerwie je w celu 
usprawnienia przejazdu.  (AS)

Piątek, 19 Czerwca 2015
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na wnuczka . Teraz zmodyfi kowali swoje sposoby
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Gimazjum 
Społeczne 

•  Wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej
•  Życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga, bezpieczeństwo
•  Nauczanie w zespołach klasowych – do 18 osób
•  Zwiększona ilość godzin z matematyki i języka polskiego
•  Język angielski w wymiarze rozszerzonym
•  Dodatkowo w liceum od 1 do 3 przedmiotów w wymiarze 

rozszerzonym – do wyboru
•  Zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie; 

klub malarstwa, rzeźby i projektowania; klub filmowy; koła przedmiotowe
•  Indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu
•  Własna biblioteka, stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne
•  Zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), taniec, koło strzeleckie, siłownia

     

  

Pruszków, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10
Sekretariat 9.00-14.00,  tel.: 022 758 76 80

e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl

Społeczne Liceum 
Ogólnokształcące 
Nr 23

tałcące 

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 1991

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 2004

 www.slo23.edu.pl

30% 
ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA

OBWIESZCZENIE WOJEWODY 
MAZOWIECKIEGO

o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie 
przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na 

środowisko przed wydaniem decyzji o zmianie decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 36 oraz 88 ust. 1  
pkt 1 i w związku z art. 90 ust. 2 pkt 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) informuję, że w tutejszym 
organie toczy się postępowanie w  sprawie zmiany decyzji Wojewody 
Mazowieckiego nr 392/II/2014 z dnia 26.09.2014 r. o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 
od rejonu węzła  „Opacz” na terenie gminy  Michałowice (z wyłączeniem 
tego węzła) do węzła „Paszków” i powiązania z drogą krajową nr 7 do 
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 w miejscowości Magdalenka 
(wraz z węzłem „Paszków” i ww. skrzyżowaniem). Etap II – odc. węzeł 
„Janki Małe” - skrzyżowanie z DW 721”, na odcinku od km ( JP) 7+972 do 
km ( JP) 8+834. Inwestor wnioskował o przeprowadzenie ponownej oceny 
oddziaływania na środowisko w ramach postępowania o zmianę decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych 
i Autostrad, działający poprzez pełnomocnika – Pana Andrzeja 
Wiszowatego.
Organem administracji właściwym do wydania decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej dla przedmiotowej inwestycji jest Wojewoda 
Mazowiecki, zaś organem właściwym do wydania  postanowienia  
w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.
Jednocześnie informuję, o możliwości zapoznania się z niezbędną 
dokumentacją sprawy, możliwości składania uwag i wniosków w formie 
pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, w terminie od 19.06.2015 
r. do 10.07.2015 r. w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Warszawie (Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 
nr 609 od pon.- pt. w godz. 12.00-16.00). 
    Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie przed uzgodnieniem 
warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy informuje się, że uwagi i wnioski 
złożone po upływie terminu, o którym mowa wyżej, pozostawia się bez 
rozpoznania.

WIŚ-II.7820.1.3.2013.AM 2zm

 

Burmistrz 
Grodziska mazowieckieGo

że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Grodzisku Maz. przy ul. T. Kościuszki 32a 
oraz na stronie internetowej Grodziska Mazowiec-
kiego www.grodzisk.pl i www.bip.grodzisk.pl zosta-
ło podane do publicznej wiadomości ogłoszenie  
o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej, ozna-
czonej jako dz. ew. nr 33/2 o pow. 0,3102 ha, poło-
żonej w Grodzisku Maz. przy ul. Okrężnej, uregulo-
wanej w KW WA1G/00021260/1.

Cena wywoławcza:              915.000 zł + 23%VAT
Wadium:                                91.500 zł;
Postąpienie minimalne:       9.150 zł;

Przetarg odbędzie się 7 lipca 2015 r. o godz. 10.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz. 
przy ul. T. Kościuszki 32a w Sali konferencyjnej  
(I piętro). 
Wadium należy wpłacić do kasy lub na konto Urzę-
du Miejskiego nr 88 1240 6348 1111 0010 4058 
8554 Bank Pekao S.A ul. Grzybowska 53/57 War-
szawa do dnia 02.07.2015 r. Dodatkowe informa-
cje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego  
w Grodzisku Maz. przy ul. T. Kościuszki 32a, 
sala obsługi mieszkańców – stanowisko nr 1,  
tel. 22 755-55-34 wew. 220 

PRUSZKÓW
Po sześciu latach 
realizacji, dobiega 
końca projekt „Powiat 
Pruszkowski Szansą 
Twojego Rozwoju”. We 
wszystkich edycjach 
projektu udział wzięło 
227 benefi cjentów.

P ow i a t o w e  C e n t r u m 
P o m o c y  R o d z i n i e 
w  P r u s z k ow i e  w r a z 

ze Starostwem Powiatowym 
w Pruszkowie od sześciu lat 
realizuje ważny i zarazem bar-
dzo ciekawy projekt: „Powiat 
Pruszkowski Szansą Twojego 
Rozwoju”. Jego głównym ce-
lem było zwiększenie szans 
i przygotowanie do życia osób 
z rozmaitych grup społecznych. 
Wśród beneficjentów znaleźli 
się podopieczni PCPR, osoby 
opuszczające placówki opie-
kuńczo-wychowawcze i rodzi-
ny zastępcze, niepełnosprawni 
oraz cudzoziemcy. 

Wielu z nich miało problem 
z odnalezieniem się na ryn-
ku pracy. Często wynikało to 
z braku środków finansowych 
na podnoszenie kwalifikacji, 

Wielki fi nał sześcioletniego projektu PCPR
brali udział również we wspól-
nych wyjazdach do teatru czy 
świątecznym śniadaniu. 

„Pozyskane środki fi nanso-
we na realizację projektu „Po-
wiat Pruszkowski Szansą Two-
jego Rozwoju” dały możliwość 
wsparcia osób społecznie wy-
kluczonych. To najlepsza in-
westycja w człowieka, która od 
pierwszej edycji cieszyła się og-
romnym zainteresowaniem. 
Sukcesem są wymierne i nie-
wymierne efekty, które uwi-
daczniały się w każdej edycji 
projektu i z pewnością będą 
owocowały w przyszłości.” – ta-
ki wpis w księdze pamiątkowej 
projektu złożył starosta prusz-
kowski Zdzisław Sipiera. 

koło w Pruszkowie. W każdej 
z pięciu edycji projektu nie-
pełnosprawnym dedykowano 
ciekawe zajęcia: rehabilitację 
w Ośrodku Rehabilitacji Olim-
pijczyków i Paraolimpijczyków 
w Michałowicach (2012 r.), 
cykliczne zajęcia tematyczne 
z rehabilitantem (2013 r.) oraz 
indywidualne zajęcia rehabili-
tacyjne (2014r.).

Ciekawą innowacją w pro-
jekcie „Powiat Pruszkowski 

Kursy i zajęcia rehabilita-
cyjne to jednak nie wszyst-
ko. Uczestnicy projektu brali 
również udział w licznych wy-
jazdowych warsztatach. Jak 
podkreślają organizatorzy, wy-
jazdy te były nie tylko formą 
integracji z grupą, ale dawały 
również możliwość odcięcia się 
od codzienności i skupienia na 
samorozwoju. W trakcie pię-
ciu edycji projektu beneficjen-
ci odwiedzili m.in. Sandomierz, 
Wrocław, Osiek oraz Tyra-
wę Solną. 

Osoby biorące udział w pro-
jekcie mogły uczestniczyć rów-
nież w ciekawych inicjatywach, 
takich jak EccoWalkhaton czy 
„Sprzątanie Świata”. Chętnie 

niskiej samooceny czy defi-
cytu wiedzy wymaganej do 
poruszania się na rynku pra-
cy. Te wszystkie bariery były 
eliminowane w trakcie reali-
zacji projektu. 

W trakcie całego projektu 
beneficjenci ukończyli różne 
kursy zawodowe, m.in. lek-
torski, kosmetyczny, projek-
towania stron internetowych, 
wykańczania wnętrz, ochro-
ny czy pozyskiwania fundu-
szy unijnych. Wszystkie kursy 
były dobierane pod kątem in-
dywidualnych predyspozycji 
uczestników. Nie zabrakło rów-
nież spotkań ze specjalistami – 
psychologiem, prawnikiem czy 
doradcą zawodowym.

Specjalną ofertę przygoto-
wano dla osób niepełnospraw-
nych. Wśród beneficjentów 
znalazły się bowiem osoby 
niewidome i niedowidzące 
z pruszkowskiego koła Polskie-
go Związku Niewidomych oraz 
osoby ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności (z dys-
funkcją narządu ruchu, cho-
re na stwardnienie rozsiane) 
zrzeszone w Polskim Towarzy-
stwie Stwardnienia Rozsianego 

Szansą Twojego Rozwoju” były 
zajęcia usprawniające z wyko-
rzystaniem metody EEG-Bio-
feedback. Metoda ta pozwala 
kontrolować procesy zacho-
dzące w organizmie i jest często 
stosowana w leczeniu zaburzeń 
związanych ze stresem, depre-
sji czy problemów z pamięcią. 
Benefi cjenci ze stwardnieniem 
rozsianym po sesjach odczuwa-
li poprawę napięć mięśniowych 
i łatwiej relaksowali się. 

aRTYkUŁ SPONSOROWaNY

227 osób 
60 osób

4,3 mln zł 
3,8 mln zł 
452 tys zł

– wzięło udział w projekcie
– bierze udział w ostatniej edycji
– wydano na realizację projektu
– pozyskano z Unii Europejskiej
– stanowiło wkład własny

Projekt w liczbach:

KLIMATYZACJA
DLA CIebIe I TwoJeJ fIrMY

brwinów ul. wilsona 32a  
tel. 696 860 660

www. komfortowe-wentylacje.pl

Specjalista do sprzedaży szkoleń
Jeśli jesteś wyjątkowy, łatwo nawiązujesz kontakty i po-
trafisz sprzedawać – zadzwoń.Pracujemy dla najlepszych  
w branży i poszukujemy najlepszych handlowców.

Specjalizujemy się w szkoleniach dla branży HoReCa,  
w szczególności w kursach kelnerskich – sugestywna 
sprzedaż i projektach doskonalenia kompetencji mene-
dżerskich – zarządzanie, motywowanie, egzekwowanie, 
komunikacja i współpraca.

Klientami są najlepsi w branży, między innymi: Hotele SPA 
Dr Irena Eris, Sieć pizzeri Pizza Express, Accor Academie 
Poland and Baltic States, Orbis Hotel Group, Restaurators 
Podlaszewscy, Condohotels Management, 7th Street Bar 
& Grill, Dwór Złotopolska Dolina I Mansion House, M.Wa-
chowicz i Wspólnicy.

Nie interesuje mnie Twoje wykształcenie ani wiek. Jeśli 
masz to „coś” czekam na Twój telefon 501 586 482
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CENY NETTO OGŁOSZEŃ ZA SŁOWO:
2 zł ....... ogłoszenie zwykłe
3 zł ....... ogłoszenie pogrubione
4 zł ....... ogłoszenie w ramce

Dam pracę

 ► Apteki Pruszków, Warszawa 
zatrudnią kierownika,
magistra, technika farmacji. 
gowin@aptekizdrowie.eu 

 ► Firma transportowa poszukuje  
kierowców kat C+E na PL 
+48 504 206 446

 ► Fryzjerkę z doświadczeniem od zaraz 
607 052 845 

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

 ► Praca stała na magazynie Pruszków 
Gi Group ul Ołówkowa 1e/91, 
Pruszków praca.pruszkow@gmail.
com tel. 783 140 200, 
668 281 016

 ► 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 sie 
wydawnictwie regionalnym. 
CV i list motywacyjny na: 
milena.skoczylas@wprmedia.pl

 ► Praca wakacyjna w archiwum 
w Nadarzynie. Gi Group ul Ołówkowa 
1e/91, Pruszków, Tel. 783 140 200, 
668 281 016

 ► Pracowników ochrony na obiekt 
spedycyjny w m. Moszna Parcela. 
Tel. 0 608 69 69 29 

 ► Wychowawca półkolonii. Opieka 
nad dziećmi w wieku 6-12 lat, 
praca w godz. 8-16. Wymagania: 
uprawnienia wychowawcy, 
doświadczenie w pracy z dziećmi, 
mile widziany wychowawca-
-animator czasu wolnego. 
Kontakt: MZOS w Pruszkowie, 
e-mail: biuro@mzos.pruszkow.pl; 
22 759 52 48

 ► Zatrudnię do montażu rolet, 
żaluzji i innego wyposażenia. 
Praca w Brwinowie 1-2 dni 
w tygodniu. Tel 22 729 69 45 

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę 
tel. 502 036 239 

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

 ► Zatrudnię pracownika do składu 
z materiałami budowlanymi na 
stanowisko kierowca-magazynier. 
Potrzebne umiejętności prawo jazdy 
kategorii B, C, E, wózek widłowy. 
Kontakt 501 789 877 

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

 ► Zatrudnię tokarza Tel 606 742 496 
w Pruszkowie.

Szukam pracy

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

Nieruchomości – sprzedam

 ► Działka budowlana (plan miejscowy)  
w Grodzisku Mazowieckim  
ul. Malinowa 15- 836m2 media
(gaz wod Kan), Tel. 605 338 255 

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

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

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

 ► Mieszkanie 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 

 ► Sprzedam kawalerkę Pruszków 
ul. Wojska Polskiego 31/24, 27 m, 
Pietro 4, Cena 125 000, 
Tel 600 200 702

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

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

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

 ► 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 

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

Nieruchomości – do wynajęcia

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

 ► Lokale usługowo – handlowe do 
wynajęcia centrum Komorowa 
koło Pruszkowa 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

 ► Rodzinna opieka dzieci wiek 
przedszkolny 22 216-70-11

Automoto – kupię

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

Kupię

 ► Antyki kupię, starocie wszelkiego 
rodzaju, 501 702 604

 ► Kupię Medale Odznaki Odznaczenia 
tel. 501 591 903

Sprzedam

 ► Mam do odsprzedania 2 miejsca 
parkingowe przy ul. Działkowej. 
Miesięczny czynsz 
za jedno to 60zł. tel. 504-756-509 
lub 510-502-265 

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

 ► Dachy papą, 605 606 914

 ► Domofony, videodomofony 
603 375 875 

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

 ► Drzewa, krzewy, pielęgnacja, 
modelowanie, korekta koron 
drzew, wycinka; zakładanie 
trawników; opryski, 512 380 109, 
22 758 16 65 

 ► Dźwigowe usługi 501 299 778

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

 ► Kompleksowe usługi 
hydrauliczne, 601 818 310

Malowanie Dachów - Tanio 
514-611-016

 ► Mycie okien, 511 259 852 

Naprawa Krycie Dachów
511-928-895 

 ► Naprawa Sprzętu Ogrodniczego 
609 441 011

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

 ► Pranie tapicerki samochodowej, 
511 259 852

ul. Pogodna 7
22 728 90 50
Pruszków

www.hurtownia-ogrodnicza.com

SKLEP
OGRODNICZY

PAŁACYK OTRĘBUSY – HOTEL & SPA
W związku z dynamicznym rozwojem firmy aktualnie poszukujemy:

• KUCHARZA
• POMOC KUCHENNĄ

• KELNERA 
• SPRZĄTAJĄCĄ

tel. 503-164-828 / info@palacykotrebusy.pl

W nocy z 12.06.-13.06. między go-
dziną 22.00 a 1.00 – skradziono sku-
ter marki Benzer o kolorze zielonym,  
z parkingu przy ul. Zgoda. Gdyby 
ktokolwiek wiedział coś w tej spra-
wie, bardzo prosimy o kontakt i info 
pod numer 883 947 789 lub na nu-
mer Pruszkowskiej Policji.

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

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

Dziennikarz  
serwisu internetowego

Miejsce pracy: Pruszków

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

Wymagania:
•  wykształcenie wyższe lub w trakcie studiówwykształcenie wyższe lub w trakcie studiówwykształcenie wyższe lub w trakcie studiów
• doświadczenie w pracy w interneciedoświadczenie w pracy w interneciedoświadczenie w pracy w internecie
• doświadczenie dziennikarskie w prasie lokalnejdoświadczenie dziennikarskie w prasie lokalnejdoświadczenie dziennikarskie w prasie lokalnej
• umiejętność wyszukiwania i redagowania informacjiumiejętność wyszukiwania i redagowania informacjiumiejętność wyszukiwania i redagowania informacji
• posiadanie ogólnej wiedzy o bieżących regionalnych wydarzeniach politycznych, posiadanie ogólnej wiedzy o bieżących regionalnych wydarzeniach politycznych, posiadanie ogólnej wiedzy o bieżących regionalnych wydarzeniach politycznych, 

społecznych i sportowychspołecznych i sportowychspołecznych i sportowych
• znajomość pakietu Office i podstaw Adobe Photoshopznajomość pakietu Office i podstaw Adobe Photoshopznajomość pakietu Office i podstaw Adobe Photoshop

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

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

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

 ► Serwis skuterów 509 424 320 

Studnie, 601 231 836

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

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

 ► WYMIANA OPON, 795 569 659 

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

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

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

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

Zdrowie

 ► Ziołolecznictwo, 600 714 376 

Różne

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