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Galeria nabiera kształtów
ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Czy Pruszków 
w końcu doczeka się 
galerii handlowej 
z prawdziwego 
zdarzenia? Wiele 
wskazuje, że tak. 
Formalności związane 
z powstaniem Nowej 
Stacji Pruszków są 
na ostatniej prostej. 

Z apowiada się imponu-
jąco – na 25 tys. mkw. 
powierzchni najmu cen-

trum handlowego znajdzie się 
120 punktów handlowych i usłu-
gowych. Na gości mają czekać 
m.in. strefa restauracji, szko-
ła tańca, strefa zabaw dla ma-
luchów, multipleks. Centrum 
handlowe Nowa Stacja plano-
wane jest na terenie dawnych 
zakładów „Mechaników” przy 
ul. Sienkiewicza, w pobliżu 
dworca PKP. Deweloperem 

Inwestor podkreśla, że Nowa Stacja w Pruszkowie pierwszych klientów przyjmie już w 2017 roku
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Jagalerii jest fi rma ECC Real Esta-

te, która w Warszawie wybudo-
wała i przez wiele lat zarządzała 
m.in. Centrum Handlowo-Roz-
rywkowym Promenada. 

Doświadczenie okazuje się 
bardzo istotne, gdyż dzięki 
niemu ECC Real Estate ma do 
zaoferowania przyszłym klien-
tom Nowej Stacji wiele cieka-
wych rozwiązań. 

– Przede wszystkim centrum 
jest zaprojektowane jako przy-
jazne klientom. Odeszliśmy od 
zasady, że goście centrum mu-
szą „zwiedzić” cały budynek, by 
znaleźć konkretny sklep – mówi 
Maciej Krzewiński, COO ECC 
Real Estate. I podkreśla: – W No-
wej Stacji poruszanie się będzie 
łatwe, intuicyjne i przyjemne. 
Zaprojektowaliśmy system ru-
chomych schodów i wind, które 
pozwolą dotrzeć do konkretnej 
części centrum, bez potrzeby bez-
sensownego krążenia. W Nowej 
Stacji nie będzie tych elementów, 
które w tak wielu centrach han-
dlowych nas drażnią. WiĘcej  2 

Kino Letnie
startuje!
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To jednak nie wszystko. Pro-
jekt centrum handlowego Nowa 
Stacja uzyskał pozytywną opinię 
niezbędną do uzyskania certy-
fi katu BREEAM. Aby go otrzy-
mać inwestycja musi spełniać 
wiele wyśrubowanych wymo-
gów dotyczących m.in. efektyw-
ności energetycznej, wykorzy-
stanych materiałów, gospodarki 
wodą i odpadami. 

– Uzyskanie tego i innych cer-
tyfi katów wiąże się co prawda 
z większymi kosztami inwe-
stycji, ale chcemy, by wszystko 
było dopracowane i przyjazne 
mieszkańcom oraz środowi-
sku. Budynek ma być ekolo-
giczny i energooszczędny, nie 
wykluczamy wykorzystania 
alternatywnych źródeł energii 
– wyjaśnia Maciej Krzewiński. 

– Chcemy, aby przy centrum po-
wstał punkt ładowania samocho-
dów elektrycznych, gdyż tych na 
drogach jest coraz więcej. Planu-
jemy również wdrożyć nowocze-
sny system parkowania tak, by 
kierowcy w szybki i łatwy spo-
sób znaleźli miejsce dla swoje-
go auta – podkreśla. 

PRUSZKÓW
Już w najbliższą 
niedzielę, 28 czerwca, 
rusza czwarta edycja 
Pruszkowskiego Kina 
Letniego. Na początek 
zobaczymy znakomity 
thriller „Zaginiona 
dziewczyna”.

Pruszkowskie Kino Letnie to obo-
wiązkowa pozycja na mapie waka-
cyjnych atrakcji w mieście, idealny 
wypoczynek pod gwieździstym 
niebem. Na ogromnym pneuma-
tycznym ekranie, który stanie na 
pl. Jana Pawła II, wyświetlonych 
będzie 10 fi lmowych hitów. 

Cykl seansów otworzy „Zagi-
niona dziewczyna” w reżyserii Da-
vida Finchera. Gęsty od zwrotów 
akcji dreszczowiec wciąga, także 
za sprawą roli Bena Aff ecka. 
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Kino Letnie 
startuje 
w niedzielę!

„Zaginiona dziewczyna” to 
mroczna historia o zniknięciu, 
w piątą rocznicę ślubu, młodej 
kobiety Amy (Rosamund Pike). 
Podejrzenia padają na jej męża 
Nicka (Ben Affeck). Mężczyzna 
postanawia więc dowieść swo-
jej niewinności, co nie będzie 
łatwe. W rozwiązaniu zagadki 
pomaga Nickowi jego siostra. 
Film Davida Finchera – twórcy 
m.in. głośnego „Siedem” – od-
znacza się precyzyjną intrygą, 
będzie więc trzymał widzów 
w napięciu do końca. Projek-
cja na pl. Jana Pawła w Prusz-
kowie o godz. 21. 30.

Przypominamy, że w czerw-
cu i lipcu seanse w ramach 
Pruszkowskiego Kina Let-
niego będą zaczynać się w nie- 
dziele o godz. 21.30, a w sierp-
niu o godz. 20.30. Organizato-
rzy zadbali, aby każdy film na 
pl. Jana Pawła II w komforto-
wych warunkach mogło obej-
rzeć kilkuset widzów.

Na filmowe wieczory w let-
niej atmosferze zapraszają 
Prezydent Pruszkowa Jan Sta-
rzyński oraz Grupa Wpr Me-
dia. W tym roku sponsorem 
głównym jest Odyssey – nowy 
salon marki Nissan w Prusz-
kowie. Partnerami projektu 
są: Auto Service Zalewscy, De-
cathlon Okęcie, Maximus Fa-
shion Center, Praktiker Polska, 
Uczelnia Techniczno-Handlo-
wa im. Heleny Chodkowskiej.

Więcej informacji na stro-
nie: www.kino.wpr24.pl.

Wstęp na wszystkie projek-
cje jest bezpłatny. 

Dla mieszkańców, a co zatem 
idzie klientów centrum handlo-
wego, ważne jest to, jakie marki 
sklepów  się w nim znajdą . Póki 
co, ECC nie chce tego zdradzać. 
Maciej Krzewiński zapew-
nia jednak, że oferta zostanie 
przygotowana w oparciu o pre-
ferencje klientów. Grupa docelo- 
wą dla centrum są głównie lu-
dzie młodzi: nastolatki i osoby 
w wieku 25 – 45 lat. 

– Dziś Pruszków ma bardzo 
małą ofertę sklepów sieciowych, 
my postaramy się to zmienić 
Przeprowadziliśmy badania i na 
podstawie wyników wybraliśmy 
te marki, które odpowiadają na 
potrzeby klientów. Będą to skle-
py, które znaleźć możemy w naj-
większych centrach handlowych 
w Warszawie i Europie– pod-
kreśla Maciej Krzewiński.

Każdy znajdzie  
coś dla siebie
W centrum każdy znajdzie coś 
dla siebie, niezależnie od wie-
ku. Oferta ma obejmować m.in. 
butiki z odzieżą dla młodzieży, 
sklepy i punkty usługowe dla 
kobiet. – Jeśli na zakupy za-
bieramy dzieci, to znajdzie się 
dla nich miejsce do zabaw, ale 
takie, gdzie czas na rekreację 

Dokończenie ze str. 1 Start jest bliski
Kiedy ruszy budowa Nowej Sta-
cji Pruszków? Pytanie zasadne, 
gdyż mieszkańcom od lat różni 
inwestorzy obiecywali powsta-
nie galerii handlowej. Tymcza-
sem zamiast niej w Pruszkowie 
łatwiej znaleźć puste i nieza-
gospodarowane place w cen- 
trum miasta. 

ECC Real Estate zaznacza, że 
budowa Nowej Stacji Pruszków 
powinna ruszyć niebawem. – Za 
kilka tygodni będziemy mogli 
zdradzić więcej szczegółów na 
ten temat – mówi Maciej Krze-
wiński. Inwestor podkreśla, że 
galeria pierwszych klientów 
przyjmie już w 2017 roku. 

będzie połączony z formą edu-
kacji – mówi Maciej Krzewiń-
ski. – W Nowej Stacji panowie 
podczas zakupów z partnerka-
mi będą mogli spędzić czas na 
przykład w strefie z bezpłatnym 
wi-fi lub fitness– dodaje. 

W centrum handlowym nie 
zabraknie części rozrywkowej. 

Galeria nabiera kształtów
Inwestor podkreśla, że Nowa Stacja w Pruszkowie pierwszych klientów przyjmie już w 2017 roku
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Znajdą się w niej znana szko-
ła tańca oraz multipleks z kil-
koma salami kinowymi. Pojawi 
się również strefa restauracyj-
na. – Znajdą się w niej restau-
racje typu fast-food, ale nie 
tylko. Chcemy, by w tej strefie 
pojawiły się również restauracje 
ze zdrową żywnością. Trend do 
bycia fit staje się bowiem coraz 
bardziej popularny –  zaznacza 
Maciej Krzewiński. 

W centrum 
handlowym 
nie zabraknie 
m.in. części 
rozrywkowej, 
multipleksu

czytaj  4 

Czy do galerii handlowej Nowa Stacja w Pruszkowie przy ulicy Sienkiewicza 
dojedziemy bez problemów? Jakie są pomysły na usprawnienie ruchu 
w tym rejonie?

 W tym miejscu powstanie Nowa Stacja

Repertuar  
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

Dokończenie ze str. 1

PRUSZKÓW
W najbliższą sobotę (27 czerwca) 
w Parku Kościuszki po raz kolejny 
odbędzie się „Śniadanie w Parku”. 
Mieszkańcy Pruszkowa zdążyli się 
już przyzwyczaić do tej formy roz-
rywki. – Podczas pierwszego Śnia-
dania frekwencja była spora, gdyż 
przez park przewinęło się ponad 

dwieście osób. Drugie cieszyło się 
nieco mniejszym zainteresowa-
niem. Liczę, że teraz będzie lepiej 
– wyraża nadzieję Karol Kwiatkow-
ski ze Stowarzyszenia Forum Prusz-
ków. Nie zabraknie atrakcji dla 
najmłodszych, dostępny będzie ką-
cik malucha. Tym razem Śniadanie 

Kolejne „Śniadanie w parku” 
z wątkiem historycznym w tle 

będzie nastawione na wątek histo-
ryczny. Akcja „Przygoda z historią” 
ma na celu zainteresowanie miesz-
kańców dziejami Pruszkowa, zain-
spirowaniem rodzin do tworzenia 
drzew genealogicznych. 27 czerwca 
„stołowanie” rozpocznie się o godz. 
10 i potrwa do godz. 15. (JM)
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ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Wraz ze wzrostem liczby 
ludności w Pruszkowie 
pojawia się więcej 
samochodów. Dlatego 
tak ważna jest zmiana 
układu drogowego 
w mieście. Czy do 
planowanego centrum 
handlowego Nowa 
Stacja dojedziemy 
bez kłopotu?

K ierowcy dobrze wiedzą, 
jak trudne jest porusza-
nie się po Pruszkowie 

w godzinach szczytu. I trudno 
się dziwić skoro główną ulicą 
w mieście jest droga wojewódz-
ka nr 719, która od miejscowości 
Kamion przez Żyrardów, Gro-
dzisk Mazowiecki, Milanówek, 
Brwinów i Pruszków ciągnie się 
aż do Warszawy. Tak więc poza 
pojazdami pruszkowian, po mie-
ście jeździ również wielu kierow-
ców z okolicznych miejscowości. 
Nie każdy zmierzając do stoli-
cy wybiera autostradę, a nawet 
jeśli tak, to wjazd na A2 także 
znajduje się w Pruszkowie.

Miasto ma pomysł 
Czy to rozwiązanie usprawni 
ruch w tym rejonie? Miasto i po-
wiat mają pomysł rozwiązania 
problemu. Chodzi o przedłuże-
nie ul. Sienkiewicza do ul. Miry 
Zimińskiej-Sygietyńskiej i po-
szerzenie tej ostatniej drogi. 

– Aby stworzyć takie połą-
czenie konieczne jest wyku-
pienie działek znajdujących się 
pomiędzy Parkiem Bergsona 

Ronda na barkach 
inwestora
Wiele osób obawia się, że wy-
budowanie galerii handlowej 
przy ul. Sienkiewicza w Prusz-
kowie sprawi, że przejazd przez 
miasto stanie się jeszcze trud-
niejszy niż dziś. Zwłaszcza, że 
dojazd do niej stanowiłyby cia-
sna ulica Kościuszki oraz wąska 
ul. Staszica. Warto jednak pa-
miętać, że oprócz samej galerii 
w tej okolicy powstają jeszcze 
dwa duże osiedla mieszkanio-
we i to właśnie one będą gene-
rować największy ruch w tym 
rejonie. Ale nie oznacza to, 
że układ drogowy nie ulegnie 
zmianie. Wręcz odwrotnie.

Obecnie inwestor galerii 
handlowej prowadzi rozmowy 
ze starostwem powiatowym 
i miastem o rozwiązaniach ko-
munikacyjnych. Udało nam się 
ustalić, że na barkach inwesto-
ra spocznie obowiązek wybu-
dowania dwóch rond w ciągu 
ulic Sienkiewicza i Staszica 
– jedno w okolicy skrzyżowa-
nia z ul. Mechaników, drugie 
w pobliżu Urzędu Skarbowe-
go, do których doprowadzo-
ne będą dwie ulice otaczające
centrum.

Pomysły na usprawnienie ruchu w rejonie galerii
W grę wchodzi m.in. przedłużenie ul. Sienkiewicza do ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej i poszerzenie tej ostatniej drogi

(łuk Kościuszki i Sienkiewi-
cza – przyp. red.) a ulicą Miry 
Zimińskiej-Sygietyńskiej. Park 
został wykupiony przez mia-
sto jakiś czas temu – mówi An-
drzej Kurzela, wiceprezydent 
Pruszkowa. – Ulica Sienkiewi-
cza jest drogą powiatową, więc 
przy wykupie kolejnych działek 
liczymy na wsparcie starostwa – 
dodaje. W starostwie usłyszeli-
śmy, że trzeba będzie przyjrzeć 

się dokładnie temu pomysłowi. 
Jednak ani miasto, ani powiat 
mówiąc o tym rozwiązaniu ko-
munikacyjnym nie podają kon-
kretnych dat. 

Jak powyższe rozwiązanie 
wpłynęłoby na ruch w rejonie 
dworca kolejowego? Ulica Miry 
Ziminskiej-Sygietyńskiej była-
by „odpowiednikiem” ul. Ko-
ściuszki, tylko szerszym, a więc 
wygodniejszym dla kierowców. 

PRUSZKÓW
Szpital w Tworkach może 
już korzystać z nowego 
Oddziału Przyjęciowego 
i Izby Przyjęć. 

Pomieszczenia, których moder-
nizacja kosztowała prawie 15 mi-
lionów złotych ofi cjalnie oddano 
do użytku w czwartek (25 czerw-
ca) przed południem.

Na nowym Oddziale Przy-
jęciowym przygotowano miej-
sca dla 30 pacjentów, którzy 
będą mieli do dyspozycji 15 sal 
chorych oraz trzy sale terapeu-
tyczne. Obiekt z Izbą Przyjęć 
wyposażono m.in. w defi bryla-
tory, respiratory, kardiomoni-
tory, aparaty EKG, TRG i USG.

– Na ten dzień czekaliśmy 
od dawna. Oddajemy do użyt-
ku dwa supernowoczesne obiek-
ty, dzięki którym pacjenci będą 
mogli w bardziej komfortowych 

warunkach dochodzić do zdro-
wia – powiedziała podczas 
otwarcia Lidia Rudzka, dyrektor 
Mazowieckiego Specjalistyczne-
go Centrum Zdrowia im. prof. 
Jana Mazurkiewicza.

Otwarcie nowego oddziału w Tworkach

– Nowe oddziały i sprzęt me-
dyczny to dobra wiadomość za-
równo dla pacjentów, jak i kadry 
medycznej tego szpitala. Cie-
szę się, że leczenie będzie od-
bywać się w komfortowych 
warunkach i z wykorzysta-
niem najnowszych technologii 

medycznych. Jestem przeko-
nany, że zwiększy to poczucie 
bezpieczeństwa pacjentów oraz 
ułatwi pracę lekarzom – powie-
dział Adam Struzik, marszałek 
województwa mazowieckie-
go, obecny podczas otwarcia no-
wego oddziału.  (EL)
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MILANÓWEK
Grodziska policja nadal poszukiwa-
ła sprawców (sprawcy?) ataku, do 
którego prawie tydzień temu do-
szło w centrum Milanówka. W no-
cy z piątku na sobotę, ok. godz. 3, 
w okolicy skrzyżowania ul. Królew-
skiej i Piłsudskiego mężczyzna zo-
stał zaatakowany nożem. Z ranami 

klatki piersiowej przewieziono go 
do szpitala. Jak poinformowała nas 
w sobotę (20 czerwca) stołeczna po-
licja, jego życiu nie zagrażało nie-
bezpieczeństwo. Sprawą zajęła się 
Komenda Powiatowa Policji w Gro-
dzisku Mazowieckim. – Z zebranych 
przez nas materiałów wynika, że 

W centrum Milanówka mężczyzna
został zaatakowany nożem

sprawcami ataku było dwóch męż-
czyzn. Natomiast dopóki nie dojdzie 
do zatrzymania, nie mamy pewno-
ści, że za atak nie jest odpowiedzial-
na jedna osoba. Policjanci prowadzą 
czynności poszukiwawcze – mówi
st. asp. Katarzyna Zych, rzecznik 
prasowy grodziskiej policji. (KS)

Ulice Popiełuszki i Klonowa
są w remontowych planach
PIASTÓW
Piastowscy włodarze 
mają w planach 
przebudowę 
ul. Popiełuszki 
i Klonowej. Jednak 
zanim prace ruszą, 
musi powstać projekt.

Urząd miejski ogłosił przetarg, 
w ramach którego prowadzone 
są poszukiwania wykonawcy 
dokumentacji projektowo-
-kosztorysowej przebudowy 
ulic Popiełuszki (na odcinku od 
ul. Kosińskiego do Klonowej) 
i Klonowej, a także chodnika 
położonego wzdłuż ul. Pade-
rewskiego (od ul. Żbikowskiej 
do Dąbrowskiego).

Nawierzchnia pokrywa-
jąca jezdnię ul. Popiełuszki 
jest miejscami dziurawa ni-
czym szwajcarski ser. Doraźne 

łatanie na dłuższą metę niewie-
le daje. Konieczny jest gruntow-
ny remont. Nie lepiej sytuacja 
przedstawia się w przypadku 
ul. Klonowej.

Natomiast prace na ul. Pa-
derewskiego obejmą nie tylko 
chodnik. W planach jest też 
remont ogrodzenia znajdują-
cej się tam Szkoły Podstawo-
wej Nr 4 i budowa dziesięciu 
miejsc parkingowych.

Ogłoszony przez magistrat 
przetarg zostanie rozstrzygnię-
ty po 1 lipca, bo wtedy upływa 
termin składania ofert. Doku-
mentacja projektowo-kosztory-
sowa ma być gotowa na koniec 
listopada 2015 r. O ile pozwoli 
na to miejski budżet, jezdnia na 
ul. Popiełuszki i Klonowej oraz 
chodnik przy Paderewskiego zo-
staną wyremontowane w przy-
szłym roku.  (KS)

Wyposażenie i moderniza-
cja pomieszczeń pochłonęła 
prawie 15 mln zł. Lwia część 
tej kwoty to dofinansowanie 
ze środków Unii Europejskiej. 

prawie tyle pochłonęło 
wyposażenie 
i modernizacja 
pomieszczeń

15  mln zł
 Dyrektor Lidia Rudzka i marszałek Adam Struzik 

podczas otwarcia oddziału

Ch
op

in
a

Oł
ów

ko
w

a

St
al

ow
a

Staszica

Sienkiewicza

Miry Zimińskiej--Sygietyńskiej

Kościuszki

W
oj

sk
a 

Po
ls

ki
eg

o

Pa
rk

 K
oś

ci
us

zk
i

Now
a 

St
ac

ja

Projektowane drogi

Projektowane ronda

Nowa Stacja

Dworzec

– W takim układzie ulica Ko-
ściuszki stałaby się drogą lokal-
ną, ze znikomym ruchem. Jest 
więc szansa, że można byłoby ją 
przekształcić w taki sposób jak 
ul. Kraszewskiego – zaznacza 
Kurzela. I dodaje: – Dzięki te-
mu ciąg od dworca PKP do stacji 
WKD prawie w całości miałby 
charakter kameralny.

Wiadukt w ciągu 
trzech lat? 
Dokładając do tego planowaną 
budowę nowego wiaduktu nad 
torami PKP układ drogowy 
może ulec całkowitej zmianie. 
Nieofi cjalnie wiadomo, że Mazo-
wiecki Zarząd Dróg Wojewódz-
kich chce, aby nowa przeprawa 
łączyła się z al. Wojska Polskie-
go, a nie z ul. Bolesława Prusa. 
Wiadukt ma powstać najprawdo-
podobniej w ciągu najbliższych 
trzech lat.

Tak prezentuje się układ dro-
gowy od strony Warszawy. A co 
z dojazdem do galerii handlowej 
od strony Grodziska Mazowiec-
kiego? W tym przypadku kierow-
cy do dyspozycji mieliby ulicę 
Plantową, następnie musieliby 
wjechać w ul. Powstańców i na 
rondzie skręcić w Staszica.  
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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
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REGION
Pasażerowie WKD latem będą mogli 
korzystać z przejazdów rodzinnych, 
czyli ulgi na podróż z dzieckiem. 
Oferta skierowana jest do doro-
słych, którzy sami nie korzystają ze 
zniżek, ale chcą wybrać się w podróż 
WKD z latoroślą poniżej 16-go ro-
ku życia. – Osoba ta może wówczas 

wykupić dla siebie i dla dziecka jed-
norazowe bilety „tam” lub „tam 
i z powrotem” według taryfy ulgo-
wej 50 proc., albo nabyć w kasie 
bilet jednorazowy według taryfy 
ulgowej 50 proc. dla siebie i bilet jed-
norazowy dla dziecka zgodnie z przy-
sługującą mu ulgą ustawową lub 

W wakacje podróż WKD 
na bilecie rodzinnym

handlową – informuje przewoźnik. 
Na takim bilecie należy samodziel-
nie dokonać wpisu „przejazd rodzin-
ny”. W przypadku zakupu w kasie, 
a nie w biletomacie, takiej adnotacji 
dokona kasjer. Z oferty będzie 
można korzystać od 26 czerwca 
od godz. 15 do końca sierpnia. (EL)

Piątek, 26 Czerwca 2015
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ul. Mostowa 7a, Pruszków 
(Żbików)

(wcześniej byliśmy na ul. Prusa 13)

Tel. 507 034 256, 
53 53 53 100

ul. Mostowa 7a, Pruszków 
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Plac wodny
coraz bliżej
GRODZISK MAZOWIECKI
Budowa wodnego 
placu zabaw przy ulicy 
Montwiłła w Grodzisku 
dobiega końca. Otwarcie 
zaplanowano na 12 lipca.

Prace przy budowie wodnego 
placu zabaw, który powstaje 
tuż obok grodziskiej pływal-
ni Wodnik 2000, ruszyły na 
początku maja. Teraz (zgod-
nie z wcześniejszymi zapo-
wiedziami) dobiegają fi nału. 
– Wszystkie zabawki zostały 
już zamontowane, a sama bu-
dowa jest na ostatnim etapie 
– mówi Stanisław Olkowski, 
kierownik Obsługi Inwesty-
cyjno-Technicznej grodzi-
skiego magistratu.

Uroczyste otwarcie wodne-
go placu zabaw zaplanowano 
na 12 lipca. – Godzina jest mi 
jeszcze nieznana, ale już te-
raz zapraszam na nie wszyst-
kie dzieci i ich rodziców. To 
właśnie dla nich powstaje plac 
zabaw i na nich 12 lipca będą 
czekały różne atrakcje – zachę-
ca Mariusz Smysło, dyrektor 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Grodzisku Mazowieckim.

Dzieci odwiedzające wodny 
plac zabaw przy ul. Montwiłła 
będą miały do dyspozycji m.in. 
niecki w kształcie koła i koloro-
we zabawki. W ramach inwe-
stycji znalazło się także coś dla 
starszych mieszkańców Gro-
dziska – siłownia plenerowa. 
Korzystanie z obu obiektów 
będzie bezpłatne.  (KS)

EWELINA 
LATOSEK

NADARZYN
OSP Nadarzyn znajduje 
się w kryzysie – takie 
spekulacje krążą 
od momentu odejścia 
z jednostki kilku druhów.
 

Owewnętrznych proble-
mach tej jednostki mówi 
się od dłuższego czasu. 

Na początku tego roku decy-
zją Zarządu OSP Nadarzyn ze 
służby zostało wykluczonych 10 
druhów. Powodem był brak opła-
cania składek członkowskich, 
a w dwóch przypadkach „zacho-
wanie wpływające negatywnie 
na stosunki interpersonalne 
w OSP”. Od tamtego czasu dys-
kusja o sytuacji jednostki prze-
niosła się do lokalnych mediów 
i serwisów społecznościowych. 
Padały oskarżenia zarówno pod 
adresem zarządu jak i strażaków. 
Oliwy do ognia dolały pogłoski 
o spadającej gotowości bojowej, 
czego dowodem ma być słaby wy-
nik jednostki w zawodach pożar-
niczych  (ostatnie miejsce na 11 
drużyn) i niewyjechanie do poża-
ru samochodu na ul. Pruszkow-
skiej w Nadarzynie. Do zdarzenia 
doszło 9 czerwca, a auto gasić 
musiał zastęp z Komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej z Pruszkowa.

Jak do spekulacji odnosi się 
kierownictwo OSP? – W tej chwi-
li sytuacja w jednostce normali-
zuje się. Pozytywnie przeszliśmy 
kontrolę z komendy powiatowej, 
nie ma zagrożenia dla bezpieczeń-
stwa mieszkańców – zapewnia 
Mirosław Chilmanowicz, prezes 
OSP w Nadarzynie. – Są jeszcze 
zakłócenia w rytmie pracy, ale to 
już zostało przez nas rozwiązane. 
Jesteśmy na etapie kompletowa-
nia i szkolenia załogi, a to musi 
potrwać kilka miesięcy. Pragnę 

uspokoić, nie dzieje się nic złe-
go – dodaje.  

Skoro gotowość bojowa nie spa-
dła, to jak wytłumaczyć niewy-
jechanie do wezwania i kiepski 
wynik w zawodach? – Nasza jed-
nostka zawsze zajmowała miejsce 
w końcówce stawki, choć nie jest 
to powód do dumy. Mamy spor-
towego ducha walki, ale po prostu 
zawsze tak było, że w zawodach 
zajmowaliśmy maksymalnie 6-7 
miejsce – tłumaczy Chilmanowicz. 
I dodaje: – Jeśli chodzi o pożar na 
Pruszkowskiej, to mieliśmy awarię 

Straż w bojowej gotowości
Wewnętrzny konfl ikt w OSP Nadarzyn został już zażegnany?

także – mówi kpt. Karol Kroć, 
rzecznik prasowy Komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Pruszkowie. 

Jak zapewnia przedstawiciel 
władz OSP Nadarzyn, wewnętrz-
ny konfl ikt został już zażegnany, 
a odejście druhów nie osłabiło 
możliwości jednostki. – Ode-
szło 10 osób, z czego tylko trzy 
były czynnymi strażakami. Mu-
sieliśmy zrobić porządek. W tej 
chwili atmosfera jest dobra, nie 
ma lepszych i gorszych, każdy 
może czuć się w jednostce do-
brze – mówi Chilmanowicz. Bo 
to nie jedynie nieopłacanie skła-
dek było powodem wykluczenia 
części druhów. – Niektóre oso-
by wprowadzały zły klimat. Po-
minę już kwestię składek, które 
wynoszą 2 zł miesięcznie, czyli 
24 zł rocznie. Na ich uregulo-
wanie druhowie mieli dwa lata 
– wyjaśnia prezes.

A co z tymi strażakami, który 
składki uregulowali i chcieliby 
wrócić do służby? Chilmano-
wicz: – Jest możliwość powro-
tu do jednostki. Tacy druhowie 
powinni złożyć na ręce Zarzą-
du odwołania, które następnie 
zostaną rozpatrzone na wal-
nym zebraniu członków. Każde 
z nich indywidualnie. 
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samochodu. Zapewniam, że to in-
cydent. Nawet najnowocześniej-
sza technologia bywa zawodna. 

Pozytywną ocenę z kontroli go-
towości bojowej potwierdza ko-
menda powiatowa. – Wszystkie 
sprawdzane jednostki z naszego 
terenu uzyskały ocenę dobrą lub 
bardzo dobrą, OSP w Nadarzynie 

– W tej chwili 
atmosfera jest 
dobra – mówi prezes 
OSP Nadarzyn

Pruszków miastem 
atrakcyjnym dla biznesu
PRUSZKÓW
Pruszków zajął piąte 
miejsce w rankingu 
„Miast atrakcyjnych 
dla biznesu”.

Jest to ranking magazynu „For-
bes” i Centralnego Ośrodka In-
formacji Gospodarczej, który 
bada wskaźnik przyrostu licz-
by fi rm w przeliczeniu na 1000 
mieszkańców. Wyniki tego-
rocznej edycji zostały ogłoszo-
ne podczas Kongresu Regionów 
we Wrocławiu, który odbył się 
w dniach od 16 do 18 czerwca. 
Nagrodę dla Pruszkowa ode-
brał Andrzej Kurzela, wicepre-
zydent miasta.

W kategorii miast od 50 tys. 
do 150 tys. mieszkańców Prusz-
ków uplasował się na piątym 
miejscu (wskaźnik przyrostu 
fi rm w 2014 wyniósł tutaj 0,99). 
Na pierwszym znalazła się Zielo-
na Góra (ze wskaźnikiem 2,58), 
na drugim Opole (1,21), trzeci 
był Przemyśl (1,17), a czwarte 
miejsce zajęło Leszno (1,04).

Najwyżej oceniane miasta to 
te, które umiejętnie przyciągają 
do siebie inwestorów – tworzą 
przyjazną atmosferę dla biz-
nesu, skutecznie wykorzystu-
ją wszystkie swoje atuty, łączą 
biznes z nauką. Mniejsze miej-
scowości mają także przewagę 
kosztów. W miastach takich jak 
Pruszków można taniej prowa-
dzić biznes lub wyspecjalizować 
się w konkretnej branży.

To nie pierwszy raz, kiedy 
Pruszków znalazł się w czołówce 
rankingu. W 2011 r. zajął w nim 
trzecie miejsce, w 2012 był dru-
gi, rok później ósmy, a w 2014 r. 
ponownie drugi.
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Powiat stawia na logo
PRUSZKÓW
Powiat Pruszkowski 
chce mieć znak 
rozpoznawczy. Logo.

Powiat pruszkowski ma swój 
herb, po co więc logo? – Chce-
my mieć swój znak rozpoznaw-
czy, który będziemy umieszczać 
na wszystkich materiałach pro-
mocyjnych. Logo ma przyciągać 
uwagę i budzić w odbiorcach po-
zytywne odczucia – powiedzia-
ła nam Agnieszka Kuruliszwili, 
rzecznik prasowy powiatu prusz-
kowskiego.

Powiat pruszkowski zamiast 
herbu będzie prezentował nowy 
znak rozpoznawczy, jednak do-
tychczasowy symbol pozostanie 
w użytku – do celów szczególnych. 

W ramach zamówienia jednost-
ka zamierza również opracować 
księgę znaku dla logo oraz istnie-
jącego herbu w postaci elektro-
nicznej oraz papierowej.

Sam pomysł nie jest specjal-
nie nowatorski, ponieważ więk-
szość samorządów posiada już 
swoje znaki grafi czne. Dlaczego 
więc powiat pruszkowski zdecy-
dował się na taki krok? – Obecnie 
intensyfi kujemy działania promo-
cyjne, stworzenie własnego logo 
jest tylko jednym z elementów na-
szej strategii promocji – tłumaczy 
Agnieszka Kuruliszwili.

Ewentualni wykonawcy loga po-
wiatu mogli składać propozycje do 
22 czerwca. Na wykonanie zada-
nia zwycięzca będzie miał 30 dni 
od dnia zawarcia umowy.  (JM)

Ranking uwzględnił także in-
ne miejscowości z naszego re-
gionu. W kategorii miast do 50 
tys. mieszkańców znalazły się 
Michałowice (ósme miejsce), 
Raszyn (miejsce dziesiąte) 
i Nadarzyn (19. pozycja).  (KS)

W kategorii miast 
od 50 tys. do 150 tys. 
mieszkańców 
Pruszków
uplasował się na 
piątym miejscu
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 Jak zapewnia kierownictwo, sytuacja w OSP Nadarzyn 
się normalizuje
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Pruszków miastem 
atrakcyjnym dla biznesu

Kurs, szkoła policealna 
czy studia? Co dalej?

W ybierając dalszą naukę 
po ukończeniu szko-
ły średniej zderzamy 

się z wieloma propozycjami rynku 
edukacyjnego. Wybrać to co mod-
ne, czy też to, co daje perspektywę 
pracy, czy też to, co nas pasjonuje? 
Możliwości jest  wiele. 

Na studia dające wykształce-
nie licencjackie czy magisterskie 
poświęcimy  od trzech do pię-
ciu lat. Jest to forma kształcenia 
nie tylko najdłuższa, ale i najbar-
dziej kosztowna, gdy nie studiu-
jemy stacjonarnie.

Szkoły policealne, kształcące 
w formie zaocznej umożliwiają 

kształcenie nie tylko bezpłatne, 
ale przede wszystkim dają moż-
liwość zdobycia fachowej wiedzy 
w wielu poszukiwanych dziedzi-
nach życia społecznego. Pozwalają 
na zdobycie konkretnych umiejęt-
ności zawodowych potwierdzo-
nych stosownymi dokumentami 
państwowymi – zaświadczeniem 
o zdobyciu danej kwalifikacji 
lub dyplomem.

Nauka w szkole policealnej 
trwa od trzech do czterech se-
mestrów, zajęcia są prowadzone 
w weekendy, co pozwala na go-
dzenie pracy zawodowej z uzy-
skaniem wykształcenia. 

W szkole policealnej teoria łą-
czona jest z zajęciami praktycz-
nymi z naciskiem na te drugie. 

Zalety szkół policealnych
Elastyczny plan zajęć pozwala na-
wet na godzenie nauki  w szkole po-
licealnej i jednocześnie na studiach.

Nie zawsze dyplom wyższej 
uczelni gwarantuje wymarzoną 
i dobrze płatną pracę. W obecnych 
czasach wielu pracodawców skła-
nia się do zatrudniania osób z wy-
kształceniem średnim ze względu 
na ich praktyczne umiejętności.

Ukończenie szkoły policealnej 
jest dobrym pomysłem na zwięk-
szenie swojej szansy nie tylko na 
zdobycie konkretnego i ulubio-
nego zawodu, ale jest przede 
wszystkim zwiększeniem szan-
sy na zatrudnienie!

Zatem, zapisz się już dziś do 
szkoły policealnej, a zdobędziesz 
nie tylko zawód ale i pracę.  

aRtykuł sponsoRowany
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PRUSZKÓW
Sezon koszykarski na Mazowszu 
został ofi cjalnie zakończony. Za-
wodniczki pruszkowskiego LIDE-
RA mogą zaliczyć go do bardzo 
udanych. Przypomnijmy, że druży-
na pod wodzą Jacka Rybczyńskie-
go wywalczyła awans do pierwszej 
ligi koszykówki kobiet. Podczas 

uroczystego podsumowania roz-
grywek LIDER został uhonorowany 
przez Warszawski Okręgowy Zwią-
zek Koszykówki pucharem i dy-
plomem. Liderki rozegrały w tym 
sezonie 24 spotkania, w których 
rzuciły rywalkom 1819 punktów co 
daje średnią 75,8 punktu na mecz. 

Liderki ofi cjalnie 
zakończyły sezon

Najlepszym strzelcem została 
Katarzyna Agnieszczak, która 
zagrała we wszystkich meczach 
zdobywając w nich 304 punkty. 
Najlepszą zawodniczką sezonu 
została kapitan Klaudia Babecka, 
która zagrała w 23 meczach 
rzucając 251 punktów. (EL)

Piątek, 26 Czerwca 2015

O tym kto wybuduje 
nowy gmach 
Zana powinniśmy 
się dowiedzieć 
najpóźniej 
w połowie sierpnia

Jest przetarg na budowę Zana
PRUSZKÓW
Zgodnie z wcześniejszymi 
zapowiedziami 
pruszkowskie starostwo 
powiatowe ogłosiło 
przetarg na budowę 
nowej siedziby dla Liceum 
Ogólnokształcącego 
im. Tomasza Zana 
w Pruszkowie.

Zan to jedna z najbardziej znanych 
szkół nie tylko w powiecie prusz-
kowskim. Placówka wielokrotnie 
znajdowała się na wysokich pozy-
cjach w rankingach. Kłopot jednak 
w tym, że zdolnych uczniów często 
odstraszał budynek szkoły. Choć 
obiekt nie jest w katastrofalnym 
stanie to pozostawia wiele do ży-
czenia, słychać narzekania na nie-
wygodę i ścisk.

Pomysłów na poprawę sytu-
acji było wiele. Łącznie z kon-
trowersyjnym planem przenie-
sienia placówki do obiektów przy 
ul. Gomulińskiego. Po protestach 
i apelach pruszkowskie staro-
stwo powiatowe zdecydowało 
się na rozbudowę szkoły przy ul. 
Daszyńskiego, a właściwie na jej 
postawienie od podstaw.

Rozpoczęto już poszukiwa-
nie wykonawcy prac. O tym kto 
wybuduje nowy gmach Zana po-
winniśmy się dowiedzieć naj-
później w połowie sierpnia tego 
roku. Obiekt ma być gotowy do
15 listopada 2017 r.

Jak szkoła będzie wyglądać 
w przyszłości? Na niezabudo-

wanym placu powstanie trzypię-
trowy obiekt dydaktyczny. W jego 
piwnicy znajdą się szatnie, maga-
zyny i pomieszczenia techniczne, 
na parterze – biblioteka z czytel-
nią, sklepik szkolny, pokoje pe-
dagoga i psychologa szkolnego. 
Na pierwszym piętrze ulokowa-
ne zostaną sale lekcyjne i pokój 
nauczycielski, na drugim – pra-
cownie fi zyki, chemii i plastyki, 
gabinet lekarski, sekretariat i ga-
binet dyrektora. Na piętrze trze-
cim znajdą się pracownie językowe 
i informatyczne.

Po zakończeniu pierwszej czę-
ści robót i przeniesieniu szkoły do 
nowego obiektu rozpocznie się 
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FOTOMIGAWKA

 Na skrzyżowaniu ulic Okulickiego i 3 Maja w Grodzisku 
22 czerwca doszło do nietypowej kolizji. Samochód oso-
bowy zderzył się z policyjnym radiowozem. Kierowca i pa-
sażerka toyoty oraz jeden z policjantów zostali przewiezie-
ni do szpitala. Po badaniach opuścili placówkę.– Nikomu 
nic poważnego się nie stało. Przyczyny kolizji nie są jeszcze
znane, prowadzimy postępowanie w tej sprawie – powie-
działa st. asp. Katarzyna Zych, rzecznik Komendy Powiatowej 
Policji w Grodzisku Mazowieckim.  (EL) 
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Strefa rekreacji przeznaczona dla wszystkich
BRWINÓW
Znamy wyniki 
konsultacji społecznych, 
jakie przeprowadzono 
w sprawie strefy 
rekreacji, która jest 
planowana przy 
ul. 11 Listopada 
w Brwinowie. 
Mieszkańcy nadesłali 
349 ankiet.

Miejsce do zabawy i odpoczynku 
ma powstać w ramach współpra-
cy Podwarszawskiego Trójmia-
sta Ogrodów, czyli Brwinowa, 
Milanówka i Podkowy Leśnej. 
Ale o tym, co dokładnie powin-
no znaleźć się przy ul. 11 Listopa-
da, mieli wypowiedzieć się sami 
mieszkańcy. Chętnie z tej moż-
liwości skorzystali.

Ogromna większość, bo aż 
300 z 349 osób, poparła po-
mysł, aby strefa rekreacji słu-
żyła mieszkańcom w każdym 
wieku. – Mieszkańcy dodawali 

swoje propozycje urządzenia 
strefy: karmniki dla ptaków, ła-
weczki z naturalnych tworzyw, 

ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Kierowcy 
z niecierpliwością 
wypatrują oddania 
do użytku trasy S8 
Opacz – Paszków. 
Nieofi cjalnie mówi się, 
że pierwszy fragment 
będzie gotowy już 
w lipcu.

B udowa zamiejskiego 
odcinka trasy S8 jest 
jedną z najbardziej wy-

czekiwanych inwestycji drogo-
wych w naszym regionie. Firma 
Strabag, która odpowiada za za-
projektowanie i wybudowanie  
„eski” rozpoczęła prace jesz-
cze w 2013 roku. Termin zakoń-
czenia inwestycji wyznaczony 
przez Generalną Dyrekcje Dróg 
Krajowych i Autostrad upływa 
dopiero w grudniu 2015 r. Nie-
ofi cjalnie mówi się jednak, że 
trasa ma być oddawana przez 
drogowców na raty. Pierwszy 
odcinek, który miałby zostać 
udostępniony kierowcom, to 
fragment pomiędzy Opaczą 
a Jankami. 

Udało nam się ustalić, że 
wspomniany odcinek mógł-
by zostać oddany do użytku 
już w lipcu. Zwłaszcza, że wy-
konawca prowadzi tu prace 
związane m.in. z układaniem 
ostatniej warstwy nawierzchni 
oraz oznakowaniem. Na blisko 
12-kilometrowym fragmen-
cie trasy wykonano już ponad 

80 proc. wszystkich prac. Wie-
le wskazuje więc na to, że od-
cinek trasy faktycznie zostanie 
oddany przed czasem. General-
na Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad ofi cjalnie tego nie 
potwierdza, ale... – Kontrakt ma 
zakończyć się w grudniu. Jeśli 
oddanie do użytku fragmentów 
trasy będzie możliwe przed tym 
terminem, to nie zamierzamy 
tej drogi „trzymać” – zaznacza 
Agnieszka Stefańska, rzecznik 
prasowy warszawskiego oddzia-
łu GDDKiA. 

Fragment S8 gotowy przed czasem?
Niewykluczone, że odcinek pomiędzy Opaczą a Jankami będzie 
udostępniony kierowcom do użytku już w lipcu

To nie koniec wieści. GDD-
KiA chce, by S8 sięgała aż do 
Radziejowic. Nie chodzi tu jed-
nak o wytyczenie nowej trasy, 
a o rozbudowę krajowej „ósem-
ki” do parametrów drogi ekspre-
sowej z dwoma jezdniami po 
trzy pasy ruchu każdy. Założono 
również budowę czterech wę-
złów w Żabiej Woli, Siestrze-
ni, Młochowie i Nadarzynie. 
Inwestycję podzielono na dwa 
etapy: pierwszy od Radziejowic 
do Przeszkody (9,9 km), dru-
gi obejmujący 11,6-kilometro-
wy odcinek od Przeszkody do 
Paszkowa. GDDKiA wybra-
ła już wykonawcę tego ostat-
niego fragmentu, jest nim 
Przedsiębiorstwo Usług Tech-
nicznych Intercor.

Drogowcy nie wybrali nato-
miast jeszcze wykonawcy pierw-
szego odcinka. – Trwa analiza 

ofert złożonych w przetargu na 
projektowanie i budowę trasy S8 
na odcinku Przeszkoda – Radzie-
jowice.  Wpłynęło sześć ofert. 
Planowany termin podpisania 
umowy z wybranym wykonaw-
cą to trzeci kwartał 2015 roku – 
zaznacza Agnieszka Stefańska. 

Kto znalazł się w gronie chęt-
nych? Strabag Infrastruktura 
(oferta opiewa na 306,91 mln 
zł), Bilfinger Infrastructu-
re (312,66 mln zł ), Mostostal 
Kraków oraz Ferrovial Agro-
man (344,74 mln zł), Metrostav 
(398,41 mln zł), konsorcjum 
Mirbud, Przedsiębiorstwo 
Budowy Dróg i Mostów Erbe-
dim (432,19 mln zł) oraz kon-
sorcjum Gulermak Agir Sanayi 
Insaat ve Taahhut, Przedsię-
biorstwo Budowy Dróg i Mo-
stów z Mińska Mazowieckiego 
(457,71 mln zł brutto). 
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na trawie, zrobić piknik. Poja-
wiały się też propozycje wyzna-
czenia miejsca na ognisko i grill 
– mówi Mirosława Kosiaty, kie-
rownik biura promocji urzędu 
gminy w Brwinowie.

– W ankietach opisywano też 
szczegółowo kwestie związane 
z roślinnością. Pojawiła się su-
gestia, „aby została obecna zie-
leń – brzózki, części krzaków 
– i powstały nowe zasadzenia, 
aby teren miał charakter parku 
z infrastrukturą”. Wzbogaceniu 
fl ory oraz sąsiedzkiej integracji 
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udostępniony kierowcom do użytku już w lipcu

zwłaszcza osób starszych sprzy-
jałoby też pozostawienie w pasie 
terenu drzew i krzewów owoco-
wych oraz miniogródków wa-
rzywnych. Przydałby się też 
wydzielony teren dla psów wy-
prowadzanych na spacer – do-
daje Kosiaty.

A co dalej z wnioskami, które 
pojawiły się w trakcie konsultacji? 
– Opinie i sugestie mieszkańców 
wyrażone w ankietach będą mieć 
wpływ na wykonanie koncepcji 
oraz dokumentacji projektowo-
-kosztorysowej otwartej strefy 
rekreacji przy ul. 11 Listopada 
w Brwinowie. Warto zwrócić 
uwagę, że w konsultacjach licz-
nie wypowiedzieli się najbliżsi 
mieszkańcy przyszłej strefy re-
kreacji: z Osiedla Sochaczewskie, 
ul. 11 Listopada i sąsiednich ulic 
wpłynęło 214 ankiet – informuje 
brwinowski urząd gminy.

Pełne wyniki konsultacji spo-
łecznych dostępne są na stronie 
urzędu gminy.  (EL)

kwietniki i alejki spacerowe 
z oświetleniem, miejsca, gdzie 
można odpocząć, rozłożyć koc 

Strefy rekreacji 
planowana jest przy 
ulicy 11 Listopada 

rozbiórka starej placówki. W jej 
miejscu powstanie sala sportowa, 
a nad nią otwarte boisko. Wejście 
główne do szkoły zostanie zloka-
lizowane od strony ul. Obrońców 
Pokoju, a drugie od strony ul. Da-
szyńskiego. Wjazd na parking 
i dziedziniec wewnętrzny będzie 
możliwy od ul. Kościuszki.  (AS)

Drogowcy przygotowują się 
do prac modernizacyjnych na 
drodze krajowej nr 8 w rejonie 
Centrum Handlowego Janki. 
– Zakres prac realizowanych 
przez GDDKiA obejmuje re-
mont dojazdu do wiaduktów, 
czyli DK8 z wyłączeniem wia-
duktów. Na samych wiaduktach 
przy centrum handlowym Jan-
ki nie planujemy robót – mówi 
nam rzeczniczka Agnieszka Ste-
fańska. Nie podaje jednak ter-
minu rozpoczęcia prac. 

Na blisko 
12-kilometrowym 
fragmencie trasy 
wykonano już 
ponad 80 proc. 
wszystkich prac
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Niewykluczone, że odcinek pomiędzy Opaczą a Jankami będzie 
udostępniony kierowcom do użytku już w lipcu

Reklama

PRUSZKÓW
Dzięki szybkiej reakcji sprzedaw-
czyni sklepu przy ul. Bohaterów 
Warszawy 18 czerwca wieczorem 
udało się ująć sprawcę przestęp-
stwa. – Mężczyzna wszedł do skle-
pu trzymając w ręku metalową 
rurkę, na głowę miał założony 
kaptur. Ukradł kasę zawierającą 

utarg z całego dnia – wyjaśniała
 asp. Karolina Kańka, rzecznik 
prasowy pruszkowskiej policji. 
– W chwili zdarzenia mężczyzna 
był pod wpływem alkoholu – do-
dawała. 26-latek wybiegł ze skle-
pu, a za nim sprzedawczyni, 
która krzycząc, zwróciła uwagę 

Szybka reakcja sprzedawczyni 
sklepu. Sprawca zatrzymany

przechodniów. W niewielkiej od-
ległości od okradzionego lokalu 
sprawcę zatrzymali strażnicy ochro-
ny kolei. Wtedy na miejsce wezwa-
no policję. – Gdyby nie szybka reakcja 
tej pani, sprawca nie zostałby ujęty 
w tak krótkim czasie – przyznaje 
asp. Karolina Kańka. (KS)

EWELINA 
LATOSEK

REGION
Milanówek walczy 
z Grodziskiem o zwrot 
dużego ujęcia wody 
przy ul. Łąkowej. Spór 
trafi ł już do sądu.
 

O d kilku tygodni z pro-
blemami z dostępem 
do wody borykają się 

mieszkańcy milanowskiego 
osiedla Jedwabnik. W godzi-
nach popołudniowych i wie-
czornych krany wysychają, co 
znacznie utrudnia codzienne 
funkcjonowanie. Powodów jest 
kilka: od niesprzyjającej wodo-
ciągom bezdeszczowej pogo-
dy, po wysoki pobór służący do 
podlewania ogródków. Rozwią-
zaniem ma być budowa nowe-
go ujęcia, ale na tę inwestycję 
trzeba poczekać dwa lata.

Okazuje się jednak, że jest i in-
ne lekarstwo na kłopoty z dosta-
wami wody. Te miałyby zniknąć 
gdyby Milanówkowi udało się 
odzyskać dostęp do ujęcia przy 
ul. Łąkowej. – Z tego źródła ko-
rzysta Grodzisk Mazowiecki, choć 
znajduje się ono na terenie nasze-
go miasta. To duże ujęcie, jego za-
soby porównywalne są do tych, 
którymi dysponujemy w pozosta-
łych trzech ujęciach jeśli policzyć 
je razem – mówi Sebastian Budzi-
szewski, prezes Milanowskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów 

i Kanalizacji. I zapowiada walkę 
o odzyskanie studni na Łąkowej. 
– Grodzisk podnosi argument, że 
od zawsze należała ona do nich. 
Tymczasem kiedyś Milanówek 
nie miał własnej spółki zarządza-
jącej wodociągami i kanalizacją 
i dlatego z ujęcia na Łąkowej ko-
rzystało grodziskie przedsiębior-
stwo. Nie ma powodu, aby tak było 
w dalszym ciągu. Chcemy równo-
wagi i dobra naszych mieszkań-
ców – argumentuje.

Polubownego rozwiązania spo-
ru nie widać na horyzoncie, bo 
swoich praw do studni na Łąko-
wej broni też Grodzisk Mazowiec-
ki. – Studnia nr 5 w Milanówku 
przy ul. Łąkowej wchodzi od po-
czątku, wraz z czterema innymi 

Spór o ujęcie wody na ulicy Łąkowej
Milanówek kontra Grodzisk. Sprawa studni trafi ła już na wokandę sądową

miasta i terenów wiejskich gminy 
– mówi Robert Lewandowski, pre-
zes Zakładów Wodociągów i Ka-
nalizacji w Grodzisku. – Ujęcie 
i stacja uzdatniania wody przy uli-
cy Cegielnianej są od początku ist-
nienia użytkowane przez naszą 
spółkę i jej poprzedników praw-
nych. Z uwagi na liczne rozpoczęte 
postępowania sądowe i admini-
stracyjne pozwolę sobie poprze-
stać na tej informacji – dodaje. 

Sprawa trafi ła już na sądową 
wokandę. Pierwsza rozprawa nie 
przyniosła rozstrzygnięcia, a na 
kolejną trzeba poczekać. Co do 

tego czasu mają zrobić mieszkań-
cy Milanówka, którym wieczora-
mi brakuje wody? 

– Poszukujemy doraźnego roz-
wiązania, aby ulżyć mieszkańcom 
choćby w tych nadchodzących let-
nich miesiącach. Jednym z po-
mysłów jest otworzenie zdroju 
ulicznego na osiedlu Jedwabnik. 
Woda byłaby świeża, dostarcza-
na bezpośrednio z wodociągu. 
Pracujemy nad określeniem lo-
kalizacji takiego zdroju. Więcej 
na ten temat będę mógł powie-
dzieć za kilka dni – wyjaśnia Se-
bastian Budziszewski.  
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studniami położonymi na tere-
nie gminy Grodzisk Mazowiecki, 
w skład ujęcia wody „Cegielniana”, 
będącego głównym od ponad 30 
lat źródłem zaopatrzenia w wodę 

Od kilku tygodni 
z problemami 
z dostępem do 
wody borykają 
się mieszkańcy 
milanowskiego 
osiedla Jedwabnik 

Saperzy wyszli z lasu
PODKOWA LEŚNA
Oczyszczanie 
z niewybuchów 
i materiałów 
niebezpiecznych 
północnej części 
Lasu Młochowskiego 
dobiegło końca. 
Rezultaty prac saperów 
robią wrażenie.

– Usunięto ponad 26 400 sztuk 
niewybuchów i niewypałów. 
Grunt oczyszczony jest do 1 
metra głębokości. Wszystkie 
znalezione przedmioty zosta-
ły wywiezione i zniszczone 
przez Wojskowy Patrol Roz-
minowania z Nowego Dworu 
Mazowieckiego – mówi Piotr 
Wojtas z Nadleśnictwa Chojnów.

O specjalnym konwoju sa-
perskim, który na sygna-
le transportował znaleziska 
z Lasu Młochowskiego na 
poligon wojskowy w Kazuniu 
informowaliśmy w połowie 
kwietnia. Wywieziono wów-
czas 73 bardzo niebezpieczne 
pociski kaliber 150 milimetrów 
z czynnikiem zapalającym. – 
Było ich bardzo dużo. To aż 
cud, że przez tyle lat nie doszło 
do żadnego niekontrolowane-
go wybuchu i żadnej tragedii 
– tłumaczył wtedy przedsta-
wiciel nadleśnictwa.

Czy zakończenie prac saper-
skich oznacza, że las jest już bez-
piecznym miejscem? Wojtas: 
– Oczyściliśmy jego północ-
ną część, gdzie zagrożenie ma-
teriałami wybuchowymi było 
największe. Tam można się już 
swobodnie poruszać. Należy 

jednak pamiętać, że to tylko 
fragment całego lasu.

Na przeprowadzenie podob-
nych prac na pozostałym terenie 
nie ma na razie szans. Zakończo-
na operacja możliwa była dzięki 
projektowi współfi nansowane-
mu przez Unię Europejską. Te 
środki jednak już się wyczerpały. 
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– Trudno określić, kiedy pozo-
stała część lasu zostanie objęta 
takimi działaniami. W tej chwili 
brakuje na to pieniędzy – przy-
znaje Piotr Wojtas.  (EL)

tyle usunięto sztuk 
niewybuchów 
i niewypałów

26 400  
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Żółta kartka
zamiast 
mandatu
PODKOWA LEŚNA
Kierowcy, którzy 
w Podkowie 
zaparkują w miejscu 
niedozwolonym, 
dostaną… żółtą 
kartkę. Taką rodem 
z piłkarskiego 
boiska akcję 
prowadzą wspólnie 
podkowiańska policja 
i urząd miasta.

Sposób, w jaki kierowcy sta-
wiają samochody w Podko-
wie Leśnej, daje się we znaki 
pieszym. – Wielu kierowców 
zostawia auta na chodni-
kach, trawnikach i skrzyżo-
waniach. Liczba parkujących 
osób w Podkowie wzrosła o ty-
le, że stanowi to duże utrudnie-
nie, szczególnie dla pieszych. 
Żaden z naszych chodników 
nie ma więcej szerokości niż 
1,5 m, tak aby przepisowo po-
stawić na nim samochód, cho-
ciaż dwoma kołami – napisał 
na swoim blogu Artur Tusiń-
ski, burmistrz Podkowy Leśnej.
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Rozwiązania problemu 
wraz z urzędem miasta szuka 
policja. Aby dać kierowcom 
do myślenia, wymyślono ak-
cję z żółtymi kartami w roli 
głównej. Mają być one swo-
istego rodzaju upomnieniem, 
podobnie jak na piłkarskim 
boisku. – Myślę, że Podkowa 
Leśna ma ten sam problem, co 
wiele miast w Polsce – na dużą 
liczbę samochodów przypada 
mała liczba miejsc do parkowa-
nia. Nie oznacza to jednak, że 
można nie stosować się do obo-
wiązujących przepisów – mówi 
st. asp. Małgorzata Witkowska, 
kierownik podkowiańskiego 
posterunku. I wyjaśnia: – Żółtą 
kartkę otrzyma każdy, kto za-
parkuje na chodniku, za blisko 
skrzyżowania lub nie zastosu-
je się do znaków drogowych.

Nie wiadomo, jak długo bę-
dzie trwała akcja. Wiadomo na-
tomiast, że jeśli wsunięte za 
wycieraczkę żółte kartki nie 
przyniosą skutku, zastąpią je 
mandaty i punkty karne.  (KS)

Żółtą kartkę 
otrzyma m.in. 
ten, kto zaparkuje 
na chodniku

ANNA 
SOŁTYSIAK

MILANÓWEK
W Milanówku, ku uciesze 
młodych, powstał klub 
muzyczny. Od maja 
Terminal jest wręcz 
oblegany. Nie wszystkim 
jednak działalność klubu 
przypadła do gustu.

M łodzież z miejscowo-
ści naszego regionu 
rzadko może znaleźć 

ciekawe miejsce do spędzania 
wolnego czasu i zabawy z przyja-
ciółmi. Z reguły szuka rozrywek 
w stolicy. Dlatego też nowo po-
wstające w naszej okolicy kluby 
cieszą się powodzeniem. Tak jest 
również z milanowskim Termi-
nalem, który działalność rozpo-
czął w maju. Odwiedzający klub 
mają o nim dobre zdanie. – Im-
prezy są świetnie zorganizowane, 
obsługa jest bardzo miła, a ochro-
na o niebo lepsza niż w klubach 
w stolicy – twierdzi Aleksandra, 
mieszkanka Milanówka. – Cie-
szę się, że w Milanówku w końcu 
jest fajne miejsce do imprezowa-
nia ze znajomymi – dodaje. Pro-
fi l klubu na Facebooku polubiło 
ponad 2,8 tys. osób.

Nie chcemy klubu
Ale jest i odwrotnie. Na Face-
booku powstała też strona „Nie 
chcemy klubu Terminal w Mila-
nówku”, która dotychczas zyska-
ła ponad 1,6 tys. polubień. Wiele 
osób uważa, że w mieście-ogro-
dzie taki „przybytek”jest zbędny. 
Zdaniem komentujących z powo-
du powstania klubu w mieście 
zaczęło dochodzić do nieoby-
czajnych zachowań, m.in. aktów 
seksualnych na ławce w centrum 
miasta czy zrzucania produktów 
z półek w okolicznych sklepach. 

Administratorom strony nie 
podoba się też rodzaj muzyki 
puszczanej w klubie. „Czy profi l 
klubu, w którym organizowane 

są koncerty disco polo odpowia-
da wam jako mieszkańcom Mi-
lanówka? Czy jest to najwyższy 
możliwy poziom rozrywki ja-
ką chcielibyście widzieć w swo-
im mieście? Pomijając kwestię 
bezpieczeństwa zastanówmy 
się czy tego typu rozrywka to coś 
na co naprawdę czekaliście?” – 
tak brzmi post opublikowany 
23 czerwca.

Przypięta łatka 
Jak na te zarzuty zapatruje się Ma-
rek Omieciński, menadżer klubu? 

–  Faktycznie przypięto nam łat-
kę klubu disco polo. Ale to opinie 
osób, które nigdy u nas nie były. 
Mamy dwie sale, na drugiej gramy 
przeboje lat 70', 80' i 90'. Mieli-
śmy kilka imprez disco polo, ale ten 
rodzaj muzyki wybrali nasi klienci 
– zaznacza Omieciński. I dodaje:– 
Jeśli chodzi o wszystkie zajścia, do 
których dochodzi na terenie mia-
sta to często nie dotyczą one osób, 
które były w naszym klubie. Mamy 
dość ostrą selekcję i nie wpuszcza-
my osób m.in. po alkoholu. Porząd-
ku w Terminalu pilnuje kilkunastu 
profesjonalnych ochroniarzy. Nie 
możemy jednak odpowiadać za to, 
co się dzieje poza naszym lokalem. 
Zdajemy sobie sprawę, że mamy 
przeciwników. Jednak większość 
osób, które wyrażają negatywne 
opinie na nasz temat nigdy w klu-
bie nie była.

Co ciekawe, ani milanowska 
policja, ani straż miejska nie odn-

Kontrowersje wokół Terminalu 
Czy klub muzyczny w Milanówku jest uciążliwy dla mieszkańców?

otowały wzrostu niebezpiecznych 
sytuacji w rejonie klubu. – Klub 
jest zamknięty, jest prowadzona 
selekcja, a my nie interweniowa-
liśmy w żaden sposób w sprawie 
klubowiczów. W rejonie klubu 
zwiększyliśmy jedynie częstotli-
wość patroli – mówi Iwona Koź-
biał ze straży miejskiej. – Mamy 
więcej zgłoszeń o zakłóceniach 
ciszy nocnej, ale niekoniecznie 
ma to związek z klubem. W tej 
okolicy jest również całodobowy 
sklep – zaznacza.

Oświadczenie 
burmistrz
Mieszkańcy w swoich wypowie-
dziach do „tablicy” wywołują też 
burmistrz Wiesławę Kwiatkow-
ską. W odpowiedzi na stronie 
milanowskiego urzędu opubli-
kowano oświadczenie burmistrz 
w sprawie klubu Terminal. 

„Na wstępie chciałabym spro-
stować błędne informacje na 
temat wyrażenia przeze mnie 
zgody na otwarcie tego Klu-
bu – jako Burmistrz Milanów-
ka nie wydałam takiej zgody, 
gdyż zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami wyrażenie jej nie 
leży w moich kompetencjach – 
czytamy w oświadczeniu Kwiat-
kowskiej. Burmistrz zaznacza 
również, że dołoży wszelkich sta-
rań, by jakakolwiek działalność 
gospodarcza na terenie miasta 
nie powodowała uciążliwości 
dla mieszkańców.  
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Czy klub muzyczny w Milanówku jest uciążliwy dla mieszkańców?

TBS zamierza postawić 
i wyremontować kolejne domy
PRUSZKÓW
Towarzystwo 
Budownictwa 
Społecznego „Zieleń 
Miejska” chce zbudować 
kolejny budynek. Tym 
razem przy ul. Prusa 
w Pruszkowie.

Na działce przy ulicy Bolesława 
Prusa 45, pomiędzy osiedlem 
Oligo Park a kliniką weteryna-
ryjną, stoi mała, stara kamie-
niczka. W ciągu najbliższych 
dwóch lat na jej miejscu ma po-
jawić się nowy budynek.

Ile będzie miał kondygnacji 
i mieszkań? – Czekamy na kon-
cepcję od projektanta. Chcemy, 
żeby efekt naszych prac „wtopił 
się w tło”, był spójny z tamtej-
szą architekturą, więc pewnie 
będzie miał tylko jedno piętro. 
Liczba mieszkań najpewniej 
będzie jednocyfrowa – mówi 
Zbigniew Piotrzkowski, pre-
zes TBS „Zieleń Miejska”.

Trwają poszukiwania wyko-
nawcy projektu. O ile wszyst-
ko pójdzie zgodnie z planem, 
budowa ruszy w III kwartale 
przyszłego roku, a klucze do 
mieszkań najemcy odbiorą 
latem 2017 r.

Obecnie kamienica przy 
Prusa 45 jest zamieszkiwana 
przez cztery rodziny. Jakie bę-
dą losy lokatorów po wyburze-
niu starego domu? – Jeszcze 
z nimi nie rozmawiałem, ale 
na pewno zaproponuję im 
korzystne rozwiązanie. Mo-
że wynajem mieszkania w no-
wym budynku? – odpowiada 
Piotrzkowski. 

Ale to nie wszystko. TBS 
„Zieleń Miejska” poszukuje też 
wykonawcy remontu budynku 
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Droga idzie zgodnie z planem
BRWINÓW
Remont drogi 
powiatowej 3111W 
prowadzącej od 
Domaniewa do Moszny 
mocno skomplikował 
życie kierowcom. 
Trudno się więc dziwić, 
że niecierpliwie 
wypatrują fi nału prac.

W rejonie autostradowego wę-
zła w Pruszkowie w godzinach 
szczytu tworzą się ogromne 
korki. Jeśli dołożyć do tego ja-
kikolwiek remont związany 
z zamknięciem jednej z oko-
licznych dróg, sznur samocho-
dów jeszcze bardziej się wydłuża. 

I taka sytuacja ma miejsce od 
11 maja. Wtedy ruszyła napra-
wa dwóch dróg powiatowych 
3111W oraz 3112W. Ich wy-
łączenie z ruchu spotęgowało 
tylko utrudnienia, a pierwsze 
dni były dla kierowców praw-
dziwą „drogą przez mękę”.

Sytuacja już się unormowa-
ła, a kierowcy przyzwyczaili się 
do tymczasowej organizacji ru-
chu i objazdów. Mimo tego z nie-
cierpliwością oczekują końca 
remontu. – Kiedy będzie otwar-
ta droga-łącznik między Mosz-
ną a Domaniewkiem? – zapytał 
nas czytelnik Piotr.

Postanowiliśmy więc spraw-
dzić jak postępują prace na 

„powiatówkach”. Na drodze 
3111W wykonano już wszystkie 
roboty przygotowawcze i ziemne. 
Gotowa jest również podbudowa 
drogi, a nawierzchnia asfalto-
wa w 25 proc. Na drodze 3112W 
zakończono roboty przygoto-
wawcze, fi niszują też prace przy 
odwodnieniu. Roboty ziemne są 
wykonane w 20 proc. – Wszyst-
ko idzie zgodnie z planem, nic nie 
wskazuje na jakiekolwiek opóź-
nienia – poinformowała nas 
Agnieszka Kuruliszwili, rzecz-
nik prasowy Starostwa Powiato-
wego w Pruszkowie.

Termin zakończenia robót na 
drogach 3111W i 3112W to 3 sierp-
nia br.  (AS)

Granica na razie bez szlabanu
PRUSZKÓW
WKD ma trudny 
orzech do zgryzienia. 
Wszystko wskazuje 
na to, że szlaban 
na przejeździe 
kolejowym 
w miejscowości 
Granica nie pojawi 
się zbyt szybko.

Warszawska Kolej Dojazdo-
wa ogłosiła przetarg na zapro-
jektowanie i wykonanie zabu-
dowy urządzeń samoczynnej 
sygnalizacji przejazdowej 
w Granicy. Termin składania 
ofert upłynął 11 czerwca, jed-
nak od tego czasu minęły dwa 
tygodnie i ani widu, ani słychu 
o rozstrzygnięciu. Co się za-
tem dzieje?

Okazuje się, że w postępo-
waniu została złożona jedna 
oferta, ale jest problem. – 
Dotyczy on kwestii fi nansów. 
Złożona oferta przekracza 

budżet przeznaczony na re-
alizację inwestycji – mówi 
Krzysztof Kulesza, rzecznik 
prasowy Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej. Do tej pory nie 
zapadły żadne decyzje, co do 
dalszych kroków.

Są dwa wyjścia z sytuacji. 
– Prowadzimy postępowa-
nie, w toku którego szukamy 
rozwiązania zaistniałego pro-
blemu. Przetarg może zostać 
nieunieważniony, możliwa jest 
również decyzja w zakresie 
zwiększenia środków na in-
westycje – ujawnia Kulesza. 
Zatem na ofi cjalne rozstrzy-
gnięcie sprawy należy jesz-
cze poczekać.

Obecnie prowadzone są 
czynności związane z oceną 
złożonej oferty. Cena przekra-
cza zaplanowany budżet, jed-
nak komisja przetargowa musi 
dokonać analizy dokumentu. 
Termin związania ofertą wy-
nosi 60 dni.  (JM)

przy ul. 3 Maja 26 w Pruszko-
wie (patrz zdjęcie). Zakres prac 
jest szeroki. Na ścianach bu-
dynku mają pojawić się tyn-
ki renowacyjne (z wyjątkiem 
elewacji północno – zachod-
niej), a na ścianach piwnic hy-
droizolacja. Do tego m.in. ma-
lowanie tynków farbami samo-
czyszczącymi, docieplenie 
ściany szczytowej północno 
– zachodniej, wykonanie ob-
róbek parapetów i gzymsu po-
średniego na elewacji z blachy 
powlekanej, wymiana okienek 
piwnicznych na PCV – w ko-
lorze ciemny brąz, wymiana 
stolarki okiennej na PCV, wy-
miana drzwi wejściowych.

Remont czeka balkony, ko-
miny i poddasze, na którym po-
jawi się podłoga. Prace obejmą 
też klatkę schodową.

W ramach zadania zagospo-
darowana ma być posesja, gdzie 
zaplanowano chodnik i wyrów-
nanie powierzchni drobnym 
tłuczniem. Mieszkańcy mo-
gą liczyć na montaż nowych 
grzejników, bo TBS chce także 
wykonać od nowa intalację c.o. 
Całość ma być gotowa w ciągu 
trzech miesięcy od rozpoczę-
cia prac.  (KS, EL)

RASZYN
Gmina Raszyn chce poznać opinię 
mieszkańców na temat jakości obsłu-
gi medycznej. W tym celu magistrat 
rozesłał ankiety i czeka na odpowie-
dzi. Obsługa Centrum Medycznego 
w Raszynie nie cieszy się najlepszą 
opinią, a ku końcowi zmierza umowa 
z obecnym operatorem. – Docierają 

do nas niepokojące oceny. Panują 
różne przekonania, dlatego warto to 
sprawdzić. Mamy prawo żądać odpo-
wiedniej jakości usług. Niepokoi nas, 
że wielu mieszkańców przenosi się do 
innych ośrodków, aby korzystać z pod-
stawowych usług z zakresu służby 
zdrowia – mówi Andrzej Zaręba, wójt 

Ankiety na temat jakości 
obsługi medycznej

gminy Raszyn. Umowa z dotychcza-
sowym operatorem centrum zmierza 
ku końcowi. Co dalej? Zaręba: – Podję-
liśmy działania, aby poszerzyć swoją 
wiedzę na temat obecnego stanu 
rzeczy. W planach mamy przetarg 
na wyłonienie dzierżawcy Centrum 
Medycznego w Raszynie. (JM)
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Festyn Dni Gminy Michałowice
Festyn, który odbył się w niedzielę, 21 czerwca, w Granicy, na boisku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Nowej Wsi otworzył Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice. Gwiazdą wieczoru była Ewa Farna.

D ziałania w ramach festynu 
były zlokalizowane w róż-
nych miejscach. Najwięcej 

uwagi przyciągała oczywiście sce-
na, na której występowały dzieci 
i młodzież z gminnych przedszko-
li i szkół w Nowej Wsi, Komorowie 
i Michałowicach. Wystąpił również 
chór seniorów z Michałowic „Mi-
chałowiczanka”, a także zespoły wo-
kalne z Opaczy-Kolonii „Czerwone 
Korale” i „Czerwone Koraliki”. Po-
za sceną, przez cały czas szczudlarze 
rozdawali dzieciom kolorowe balo-
ny. Na boisku były dmuchane zamki, 
trampoliny, ścianka wspinaczkowa, 
stanowiska do gier planszowych 
i zajęć z robotyki, a także wielu za-
baw sportowych, tj. strzelanie z łu-
ku, rzucanie do celu, mini siłownie. 
Wielkim powodzeniem cieszyły 
się dmuchane kule – piłki (bum-
per ball). Zabawa polegała na tym, 
aby będąc w nadmuchanej kuli grać 
w piłkę nożna. Dzieci świetnie się 
bawiły. Nie zabrakło także malowa-
nia buziek i zdobienia brokatowymi 
tatuażami. W stanowiskach przy-
gotowanych przez Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej najmłodsi 
mogli uczestniczyć m.in. w zaję-
ciach plastycznych, nauce żongler-
ki piłeczkami, chustami i talerzami, 

kręceniu różnych stworów z balonów 
czy puszczaniu wielkich baniek my-
dlanych. W namiocie osiedla Gra-
nica była fotobudka, gdzie chętni 
robili sobie wspaniałe, polaroido-
we zdjęcia. Natomiast w stanowi-
sku michałowickiej biblioteki można  
było podziwiać stare motocylke.

Ważnym momentem imprezy 
było wręczenie nagród: w turnie-
ju tenisa ziemnego Mazovia Cup, 
w turnieju piłkarskim gminnych 
szkół, w zmaganiach rodzinnych 
czy rozgrywkach w plażową piłkę 
siatkową. Warto dodać, że w cza-
sie trwania festynu, zostały zor-
ganizowane wystawy. Przy scenie 
uczestnicy mogli podziwiać prace 
mieszkańców powstałe podczas 
warsztatów rysunku i malarstwa, 
które zostały zorganizowane przez 
sołectwo i osiedle Michałowice. Na-
tomiast nieopodal w szkole zorga-
nizowany został wernisaż malarski  
zatytułowany „Gmina Michałowice 
– cztery pory roku”. Prezentowane 
były obrazy olejne artystów, dla któ-
rych inspiracją były uroki przyrody 
i architektury gminy Michałowice. 

Wielkie zainteresowanie wzbu-
dził pokaz akrobacji rowerowych 
w wykonaniu Piotra Bielaka, któ-
ry trenuje trail rowerowy od ponad 

15 lat.  Bardzo licznie zgromadzo-
nej publiczności zaprezentował 
połączenie skoków na rowerze ze 
sztuką cyrkową,  taką jak żonglerka,  
i skokami wzwyż. Swoimi pokaza-
mi wzbudził wielki podziw i licz-
ne emocje.  

 W tym roku obchodzimy w Pol-
sce 25. rocznicę istnienia samorządu 
terytorialnego. W 1990 roku odby-
ły się pierwsze wybory do rad gmin. 
One przywróciły demokratyczny 
samorząd, umożliwiły lokalnym 

społecznościom na działania zgod-
ne z ich potrzebami i oczekiwania-
mi. Krzysztof Grabka, wójt gminy, 
oraz  Elżbieta Biczyk, przewodni-
cząca Rady Gminy Michałowice, 
upamiętniając tę rocznicę, zapro-
sili  mieszkańców na wspaniały jubi-
leuszowy tort. Wśród zaproszonych 
gości byli także przedstawiciele po-
wiatu pruszkowskiego: Zdzisław Si-
piera, starosta, Krzysztof Rymuza, 
wicestarosta, Dariusz Nowak, wice-
przewodniczący rady, a także obecni 

i byli radni  gminy Michałowice oraz 
jednostek pomocniczych i organiza-
cyjnych gminy.  Została przygoto-
wana także wystawa fotograficzna 
pokazująca 25 lat historii samo- 
rządu terytorialnego w  gminie.

 Festyn prowadzili członkowie 
kabaretu „Weźrzesz” którzy zapre-
zentowali także swój występ kaba-
retowy. Skecze i scenki rodzajowe 
w ich wykonaniu bawiły zgroma-
dzoną publiczność.   

Na zakończenie uczestnicy festy-
nu mogli posilić się znakomitą stra-
żacką grochówką. 

A potem był czas na gwiazdę wie-
czoru.  Wystąpiła znana, szczegól-
nie młodym fanom, gwiazda muzyki 
rozrywkowej, Ewa Farna. Jej występ 
wzbudzał ogromny entuzjazm i ra-
dość. Niektórzy jej fani przybyli na 
koncert kilka godzin wcześniej, po 
to, by zająć najlepsze miejsca przy 
scenie. Publiczność była oczaro-
wana występem, nie tylko perfek-
cyjnym wykonaniem utworów, ale 
także interakcją zespołu z publicz-
nością. Energia, optymizm i radość 
emanowały ze sceny.

 Festyn Dni Gminy Michałowi-
ce zakończyły się bardzo późnym 
wieczorem. Do zobaczenia w przy-
szłym roku!

Gmina Michałowice wysoko w rankingach
W niedawno opublikowanych 
rankingach gmina 
Michałowice znalazła 
się ścisłej czołówce. 
W ogólnopolskim rankingu 
100 najlepszych gmin 
pod względem nauczania 
w szkołach podstawowych 
uplasowała się na 2. miejscu, 
natomiast w rankingu miast 
atrakcyjnych dla biznesu  
– 8. (w kategorii miejscowości 
do 50 tys. mieszkańców).

Ranking 100 najlepszych  
gmin  pod względem na-
uczania w szkołach pod-

stawowych został przygotowany 
przez magazyn społecznościowy 
Blasting News na podstawie wy-
ników, jakie osiągnęli uczniowie 
klas VI ze sprawdzianu. Tegorocz-
ny test składał się z dwóch części, 
pierwsza zawierała zadania z języ-
ka polskiego i matematyki, druga 
- z języka nowożytnego. Ranking 
został opracowany wyłącznie 
w oparciu o pierwszą część. 

 Szkoły podstawowe z gminy Mi-
chałowice osiągnęły wielki sukces, 
zajmując 2. miejsce wśród 2479 
gmin w całym kraju, ze średnim 
wynikiem 79,8%  (szkoła w  Komo-
rowie – 81,7%, w Nowej Wsi – 77,4%  
i w Michałowicach – 79,2%). Lep-
szy wynik osiągnęli tylko uczniowie 
szkół z warszawskiego Bemowa.

  W pierwszej dziesiątce gmi-
na Michałowice jest jedyną gmi-
ną z powiatu pruszkowskiego, 
w którym średni wynik sprawdzia-
nu wyniósł 73,5%. W najlepszej 
100 zabrakło polskich aglomera-
cji miejskich tj.: jak Szczecin, Ka-
towice, Bydgoszcz czy Toruń.    

Warto nadmienić, że w powie-
cie pruszkowskim uczniowie szkół 
gminy Michałowice uzyskali także 
najwyższy wynik z drugiej części 
egzaminu –  języka angielskiego, 
która nie została uwzględniona 
w rankingu. Wyniósł on 91,02%, 
podczas gdy średnia powiatu  
- 84,8%, a kraju - 78%.

 Uczniowie szkół podstawo-
wych gminy Michałowice od wie-
lu lat osiągają znakomite rezultaty 
w nauce, będąc najlepszymi  w po-
wiecie pruszkowskim i plasując się 
bardzo wysoko w kraju. Owocuje to 
oczywiście dobrymi osiągnięciami 
uczniów w kolejnych etapach edu-
kacji, w szkołach gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych. 

 Gratulujemy! Uczniom ży-
czymy doskonałych rezultatów 
w kolejnym roku szkolnym, a w cza- 
sie wakacji dużo odpoczynku 

i niezapomnianych przeżyć, zaś 
nauczycielom wielu sukcesów i sa-
tysfakcji z pracy oraz uśmiechu na 
twarzy przez cały rok.

 Ranking miast atrakcyjnych 
dla biznesu corocznie jest przygo-
towywany  przez  magazyn „For-
bes” oraz Centralny Ośrodek 
Informacji Gospodarczej (CO-
IG). Powstaje w oparciu o wskaźnik 
przyrostu liczby przedsiębiorstw 
w danej gminie/mieście w prze-
liczeniu na 1000 mieszkańców.  
Gmina Michałowice ponownie 

uplasowała się w czołówce  gmin/
miast do 50 tys. mieszkańców.  Po-
dobnie jak w ubiegłym roku znaleź-
liśmy się na 8 miejscu, najwyższej 
pozycji gminy z powiatu pruszkow-
skiego, ze wskaźnikiem przyrostu 
firm w 2014 r. wynoszącym 2,01.  
Atutami gminy Michałowice  są bli-
skość stolicy i międzynarodowego 
lotniska Okęcie, a także dobre po-
łączenie z drogami krajowymi (do 
Krakowa i Wrocławia, a także  do-
bra komunikacja z autostradą do 
Poznania).  Niewątpliwie do wyso-
kiej pozycji w rankingu przyczyniły 
się sprzyjające warunki dla rozwo-
ju budownictwa mieszkaniowego 
– bardzo wysoki wskaźnik istnieją-
cej sieci wodociągowej i kanaliza-
cyjnej, nakładów na  przebudowę 
infrastruktury technicznej (ulice, 
chodniki, ciągi pieszo rowerowe, 
urządzenia melioracyjne), jak rów-
nież społecznej (m.in. rozbudowa 
i modernizacja szkół i przedszko-
li, miejsc rekreacji).  
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GRODZISK MAZOWIECKI
Grodzisk Mazowiecki jest jednym 
z miast, które znalazły się na tra-
sie koncertowej kultowego „Lata 
z Radiem”. Razem z imprezą do 
miasta zawitają gwiazdy polskiej 
sceny muzycznej. Na scenie, któ-
ra stanie na terenie między ulica-
mi Sportową i Daleką pojawią się 

zespoły Red Lips (ze znakomitą 
wokalistką Rudą), Kombii 
(Grzegorz Skawiński – wokal, 
gitara; Waldemar Tkaczyk 
– gitara basowa, Adam Tkaczyk 
– perkusja; Wojtek Horny – in-
strumenty klawiszowe) oraz po-
pularny Mrozu. Specjalny pokaz 

Trasa „Lata z Radiem” zawita 
do Grodziska. Zagra m.in. Kombii

dla dzieci przygotuje 
iluzjonista Maciej Pol. Imprezę 
zwieńczy pokaz fajerwerków. 
Wstęp wolny. Start wydarzenia: 
sobota, 11 lipca, godz. 16. 
Miejsce: teren ZGKiM pomię-
dzy ulicami Sportową a Daleką 
w Grodzisku Mazowieckim. (EL)

Piątek, 26 Czerwca 2015

Reklama

EWELINA 
LATOSEK

PRUSZKÓW
Rock Piknik, Bieg Dzieci, 
Wianki i powitanie 
lata. W Pruszkowie
w miniony weekend 
wiele się działo.

W sobotę publiczność 
rozgrzał dwudzie-
sty, jubileuszowy 

Rock Piknik. Na scenie w Miej-
skim Ośrodku Kultury wystą-
piły młode, obiecujące zespoły, 
a miłośnicy gitarowych brzmień 
mieli ucztę dla ucha. W nie-
dzielę w Parku Potulickich wi-
tano lato.

Rockowe święto to już trady-
cja w Pruszkowie. Na jeden
dzień MOK zmienia się w kuź-
nię muzycznych talentów i pre-
zentuje najlepsze zespoły mło-
dego pokolenia. W minioną 
sobotę, 20 czerwca, wystąpi-
ły Horses on the Wall, Stylite, 
Tajm, Monika Adamska i Mad-
mood oraz Oneiric. Natomiast 
gwiazdą wieczoru był skład Ti-
des From Nebula.

Jak imprezę podsumowują 
organizatorzy? – W koncercie 
uczestniczyły zespoły amatorskie, 
ale ich występy były na bardzo 
wysokim, profesjonalnym po-
ziomie. Znakomicie zaprezen-
towała się gwiazda wieczoru, 
czyli Tides From Nebula. Na-
grodę publiczności zdobył zespół 
Tajm – mówi Ewa Sowa, dyrektor 

pruszkowskiego MOK-u. – Po-
między występami odbywały się 
konkursy, w których można było 
wygrać ciekawe nagrody – dodaje.

W sobotę rock, w niedzielę Wianki
W weekend mieszkańcy Pruszkowa nie mieli powodu, aby się nudzić

kajakowe i strzeleckie, pokazy 
ratownictwa, zabawy dla dzieci, 
pokazy akrobatyczne i sztuk wal-
ki. Można było pojeździć na ku-
cykach i spróbować sił na ściance 
wspinaczkowej. – W konkursie 
na najpiękniejszy wianek wzię-
ło udział 16 osób. Nagrodą dla 
zwycięzcy był rower ufundowa-
ny przez prezydenta Pruszkowa. 
Dużym powodzeniem cieszyło 
się poszukiwanie kwiatu papro-
ci, który po około pół godzinie 
udało się odnaleźć. Szczęśliwy 
znalazca otrzymał w prezen-
cie hulajnogę – mówi Monika 
Michlewicz z biura promocji 
urzędu miasta.

Pruszkowskie Wianki były 
też okazją, aby zrobić coś dobre-
go dla innych. Na pl. Jana Pawła 
II stanął ambulans do oddawa-
nia krwi, do którego ustawiała 
się kolejka chętnych.

Dzień pełen wrażeń zakoń-
czył występ Michała Stawar-
skiego z zespołem i szanty 
w wykonaniu Ponton Band. – To 
była bardzo udana impreza, 
mieszkańcy licznie dopisali. 
Coś dla siebie znalazły i rodziny 
z dziećmi i osoby starsze – pod-
sumowuje Michlewicz.

Swoje święto mieli także naj-
młodsi sportowcy. Na stadionie 
Znicza odbył się II Pruszkow-
ski Bieg Dzieci, w którym wzięło 
udział prawie 300 zawodników. 
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Będzie plac zabaw na Gąsinie
PRUSZKÓW
Mamy dobrą wiadomość 
dla najmłodszych 
mieszkańców 
pruszkowskiego 
Gąsina i ich rodziców: 
w ciągu niespełna dwóch 
miesięcy w dzielnicy 
powstanie plac zabaw.

O placu zabaw, na którym ma-
luchy mogłyby się prawdziwie 
wyszaleć, mieszkańcy Gąsina 
marzyli od dawna. – Dlacze-
go nie ma tutaj przedszkola, 
dlaczego nie ma placu zabaw 
dla dzieci? Wydaje mi się, że 
łapska po podatki z działalno-
ści fi rm, to chętnie się wycią-
ga, ale żeby coś w zamian dać 
mieszkańcom, to już ciężej – to 
jedna spośród licznych wypo-
wiedzi internautów, które zna-
lazły się na portalu wpr24.pl 
w ciągu ostatniego roku.

Teraz marzenie mieszkań-
ców dzielnicy się spełnia. 
W połowie czerwca rozpo-
częła się budowa placu zabaw. 
O ile wszystko pójdzie zgod-
nie z planem, zakończy się ona 
w połowie sierpnia. Na terenie 

przy ulicy Wiśniowej pojawią 
się piaskownica, karuzela, huś-
tawki, zestaw sprawnościowy 
i piłkarzyki, z których dzieciaki 
będą mogły korzystać do woli.

Z powstającej inwestycji 
z całą pewnością ucieszą się 
także dorośli, bo tuż obok pla-
cu zabaw znajdzie się siłow-
nia plenerowa, wyposażona 
w pięć urządzeń do ćwiczeń. 
Odpoczynek będzie możliwy 
dzięki ławkom – te staną na 
terenie planowanego zieleńca. 
Układ alejek i placyków wyko-
nany zostanie z kostki beto-
nowej, sztucznej trawy i jako 
tzw. nawierzchnia rzymska 
z płyt betonowych rozdzielo-
nych trawą.  (KS)
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Ścieżka gotowa
BRWINÓW
Wyczekiwany ciąg 
pieszo-rowerowy 
łączący Brwinów 
i Parzniew jest gotowy. 
Szlak został ofi cjalnie 
odebrany.

Odcinek od skrzyżowania 
brwinowskich ulic Granicznej 
i Pruszkowskiej do ul. Rzecz-
nej w Parzniewie zmienił się 
nie do poznania. Pojawił się 
szeroki chodnik z kostki bru-
kowej, asfaltowa ścieżka dla 
rowerzystów, a także miej-
sca postojowo-wypoczyn-
kowe, plenerowa siłownia 
i tablice informujące o histo-
rii i walorach przyrodniczych 
okolicy. Na całej długości wy-
konano też oświetlenie. Ścież-
ka dla pieszych i rowerzystów 
została ukończona kilka dni 
przed ostatecznym termi-
nem. Formalnie wykonawca 
miał czas do 30 czerwca. In-
westycja powstała w ramach 
projektu „Pola Parzniewskie 
– szlak historyczno-przyrod-
niczy” na który brwinowski 
magistrat otrzymał unijne
dofi nansowanie.  (EL)

W weekend mieszkańcy Pruszkowa nie mieli powodu, aby się nudzić

Udane były też niedzielne 
Wianki. Jakie atrakcje czekały 
na mieszkańców? W Parku Po-
tulickich odbyły się zawody 

W konkursie na 
najpiękniejszy 
wianek wzięło udział 
16 osób. Nagrodą 
dla zwycięzcy był 
rower ufundowany 
przez prezydenta 
Pruszkowa

INFORMACJA ZARZĄDU 
ZWIĄZKU KOMUNALNEGO 

„BRWINÓW”
Zarząd Związku Komunalnego „Brwinów” informuje, 
iż w dniu 28 maja 2015 roku, w Urzędzie Miasta  
w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 14/16, w Urzędzie  
Gminy w Brwinowie ul. Grodziska 12, w Urzędzie 
Gminy Michałowice ul. Al. Powstańców Warsza- 
wy 1, w Urzędzie Gminy Ożarów Mazowiecki  
ul. Kolejowa2, został wywieszony wykaz dotyczą- 
cy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, 
położonych na terenie wsi Moszna w Gminie Brwinów.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr Tel. 
692-140-114, www.zkbrwinow.pl
Józef Osiński – Przewodniczący Zarządu Związku 
Komunalnego Brwinów.

PODKOWA LEŚNA
Obowiązujący 
system wywozu 
śmieci w Podkowie 
spowodował 
w miejskiej kasie 
niedobór. Burmistrz 
szuka rozwiązania.

Okazuje się, że 10 zł za odbiór 
odpadów selekcjonowanych 
i 30 zł za wywóz śmieci, któ-
re żadnej selekcji nie przeszły, 
to w Podkowie za mało. – Ra-
da, która w 2013 roku przyjęła 
takie stawki, założyła, że se-
lekcji będzie dokonywało 60 
procent mieszkańców, a po-
zostałe 40 procent zapłaci za 
wywóz śmieci nieselekcjono-
wanych. Tymczasem odpady 
segreguje 95 procent podko-
wian. To sprawia, że system się 
nie bilansuje – wyjaśnia Ar-
tur Tusiński, burmistrz Pod-
kowy Leśnej.

Deklaracje śmieciowe zło-
żyło prawie 3,5 tys. osób, któ-
re za odbiór odpadów płacą 
449 tys. zł rocznie. Tymczasem 

rzeczywisty koszt ich wywo-
zu i utylizacji lub odzysku wy-
nosi 792 tys. zł. Różnicę, czyli 
342 tys. zł, pokrywa miasto. 
Dla budżetu Podkowy to duże 
obciążenie.

Burmistrz zaproponował 
wprowadzenie zmian do obo-
wiązującego systemu śmiecio-
wego. Jedną z nich jest wybór 
firmy, która odbiera odpady 
z Podkowy co półtora roku 
(dotychczas przetargi były roz-
pisywane co sześć miesięcy). 
W planach jest też wprowadze-
nie ograniczenia wywozu trawy 
i liści, których w mieście-ogro-
dzie nie brakuje. Najważniej-
sza jest jednak zmiana stawki 
za odbiór odpadów selekcjo-
nowanych. Ta może wzrosnąć 
o połowę. – Oszczędności bę-
dę szukał na wszelkie możli-
we sposoby, bo nie chciałbym, 
żeby mieszkańcy musieli pła-
cić jeszcze więcej. Na szczęście 
podkowianie rozumieją ska-
lę tego problemu i godzą się 
na zaproponowane zmiany 
– mówi Tusiński.  (KS)

Proponują zmiany
do systemu śmieciowego

Sukces Gimnazjum Społecznego
Uczniowie klasy pierwszej Gimnazjum Społecznego
w Pruszkowie zdobyli pierwsze miejsce
w Ogólnopolskim Konkursie na �lm promujący
zasady savoir-vivre`u „Od ignoranta do eleganta”.
Zespół i wychowawczyni Pani Katarzyna  Paczkowska
przygotowali �lm pod tytułem „Bajka o Księciu Chamisławie”

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

ZUPRAWAWA NIENIAMI
SZKOKOK ŁYŁYŁ PUBLICZNEJ

OD1991

ZUPRAWAWA NIENIAMI
SZKOKOK ŁYŁYŁ PUBLICZNEJ

OD2004

Gimazjum Społeczne  

www.slo23.edu.pl

30% 
ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA

Reklama
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PODKOWA LEŚNA
Nieudolny łowca motyli próbuje 
złapać ciekawe okazy do kolekcji. 
Bajecznie kolorowe, nienaturalnej 
wielkości, Motyle i Elfy nie są jed-
nak łatwą zdobyczą. Happening 
z bajkowymi postaciami będzie 
można zobaczyć w Podkowie Le-
śnej. Działanie jest improwizowane 

i w stałym kontakcie ze zmieniającą 
się widownią, która stara się pomóc 
którejś ze stron. Akcja symbolizo-
wać będzie zmagania zimy i wio-
sny, wprowadzi wesołą, jaskrawą 
kolorystykę. Teatr Akt wyrósł z tra-
dycji „polskiej szkoły pantomimy”, 
ale szybko zaczął wypracowywać 

„Motyle”, czyli happening 
z bajkowymi postaciami 

własny język teatralny. Doświad-
czenia występów ulicznych przy-
czyniły się do poszukiwań nowych 
środków wyrazu przez aktorów. 
Start: niedziela, 28 czerwca, 
godz. 12.30. Miejsce: Centrum 
Kultury i Inicjatyw Obywatelskich 
w Podkowie, ul. Świerkowa 1. (EL)

Powiat Grodziski www.powiat-grodziski.pl

Wsobotę, 20 czerwca 
2015 roku  już po raz 
3. odbył się marsz pod 

hasłem: „Różni a Równi”. Został on 
zorganizowany przez Zespół Koor-
dynujący realizację Powiatowego 
Programu Ochrony Zdrowia Psy-
chicznego. Jest to inicjatywa pro-
mująca równe traktowanie osób 
z niepełnosprawnością intelektual-
ną, fi zyczną i psychiczną. Na począt-
ku czerwca na stronie internetowej 
powiatu (www.powiat-grodziski.pl)
pojawiła się informacja o organiza-
cji marszu i zaproszenie do wzięcia 
w nim udziału. Dlatego tak bardzo 
cieszy fakt, że tak duża liczba osób 
zdecydowała się w nim tego dnia 
uczestniczyć. Tegoroczne hasło 
brzmiało: „Budujemy mosty przy-
jaźni z cegiełek radości, dobra i wza-
jemnej życzliwości”. 

Marsz rozpoczął się punktual-
nie o godzinie 14.00. Wszystkich 
zebranych powitała Przewodni-
cząca Zespołu oraz Naczelnik Wy-
działu Oświaty, Kultury i Sportu 

Starostwa Powiatu Grodziskie-
go – Lidia Abramczyk. Następ-
nie głos zabrał Starosta Grodziski 
– Marek Wieżbicki, który podzię-
kował za przybycie. 

Spod pomnika Józefa Chełmoń-
skiego uczestnicy marszu przeszli 
deptakiem i ul. Zondka do Parku 
Skarbków. Uroczystego charakte-
ru wydarzeniu dodawała reprezen-
tacja werblistów z Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej z Grodziska Ma-
zowieckiego, którą na co dzień dy-
ryguje kapelmistrz, tambumajor 
– Ryszard Klecha. 

Po przybyciu do Parku Skarbków 
wiązanka białych i zielonych balo-
nów została przez Starostę, Prze-
wodniczącego Powiatu – Jerzego 
Terlikowskiego oraz radnego po-
wiatowego – Władysława Wdowia-
ka wypuszczona do nieba. Rozległy 
się oklaski zgromadzonych tłum-
nie osób. 

Z hasłem przewodnim mar-
szu związany był także konkurs 
plastyczny dla uczniów z różnych 

placówek oświatowych powiatu 
grodziskiego. Jego zasadniczym 
celem była promocja wśród dzie-
ci i młodzieży akceptacji dla osób 
z niepełnosprawnościami oraz 
propagowanie poczucia solidar-
ności i integracji z nimi. Tego dnia 
za udział w konkursie zostało pu-
blicznie nagrodzonych i wyróżnio-
nych wiele prac, które zawisły na 
ścianach w szpitalu, gablotach in-
formacyjnych i szkołach na terenie 
gmin powiatu grodziskiego. Upo-
minki i gratulacje wręczyli Starosta 

Grodziski oraz Przewodniczący 
Rady Powiatu Grodziskiego.

Korzystając z tej szczególnej 
okazji, przedstawiciele Starostwa 
podziękowali lekarzom i specja-
listom, którzy włączyli się w Dni 
Bezpłatnych Porad w Porad-
ni Psychologiczno-Pedagogicz-
nej w Grodzisku Mazowieckim. 
Podczas tych dni nieodpłatnie 
udzielali oni pomocy i wsparcia 
zgłaszającym się osobom. 

W marszu oraz okolicznościo-
wej imprezie uczestniczyli także 

przedstawiciele placówek oświa-
towych znajdujących się na terenie 
powiatu, kierownicy i członkowie 
stowarzyszeń, którzy na co dzień 
pracują na rzecz osób niepełno-
sprawnych w Grodzisku Mazo-
wieckim, Milanówku, Podkowie 
Leśnej. To ich działanie służy 
poprawie sytuacji osób niepeł-
nosprawnych oraz sprzyja ich spo-
łecznej integracji.  

W parku były rozlokowane róż-
nego rodzaju stanowiska, m.in. sto-
isko Publicznego Ogniska Plastycz-
nego im. Jana Skotnickiego, Domu 
Pomocy Społecznej, Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicz-
nej, Powiatowego Urzędu Pracy, 
Stowarzyszenia Rodzin i Przyja-
ciół Osób Niepełnosprawnych, 
Środowiskowego Domu Samopo-
mocy Archidiecezji Warszawskiej 
w Podkowie Leśnej, Stowarzysze-
nia „Malwa Plus”. 

W tym czasie można było za-
poznać się z ofertami niektórych 
powiatowych instytucji pomoco-

wych, wziąć udział w warszta-
tach oraz zakupić prace wykona-
ne przez uczestników warsztatów 
terapii zajęciowej. 

Organizacja takiego typu im-
prez jest  bardzo potrzebna. Takie 
inicjatywy uwrażliwiają na po-
trzeby osób niepełnosprawnych, 
służą nawiązywaniu wzajemnych 
kontaktów, okazywaniu wsparcia, 
zmniejszaniu różnic oraz aktywi-
zacji osób niepełnosprawnych i ich 
integracji ze społeczeństwem. 
Z roku na rok w marszu bierze 
udział coraz więcej osób. 

Mamy nadzieję, że  ta i inne im-
prezy zmienią sposób postrzegania 
osób z niepełnosprawnościami, 
które pomimo, że nieraz róż-
ne, to jednak są równe i zasłu-
gują na godne i pełne szacunku 
traktowanie. Dla władz Powia-
tu Grodziskiego pomoc osobom 
niepełnosprawnym jest i będzie 
sprawą priorytetową.

Anna Gębalska-Berekets

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

Marsz „Różni a Równi” przeszedł ulicami Grodziska 
 

Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów

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

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

F estiwal Otwarte Ogro-
dy to najlepszy czas na 
odnalezienie w Brwino-

wie tradycji dawnego podwar-
szawskiego letniska. Każdego 
roku w ciągu kilku dni miesz-
kańcy organizują kameral-
ne wydarzenia kulturalne 
i artystyczne w swoich prywat-
nych ogrodach, pracowniach 
i w przestrzeni publicznej. Za-
interesowani wybierają muzy-
kę klasyczną lub rozrywkową, 
sztukę, wernisaże lub warszta-
ty plastyczne, a czasem po pro-
stu dobrą zabawę. Festiwalowa 
oferta ukazuje bogactwo Brwi-
nowa, pomysłowość i społeczną 

pracę mieszkańców, a także ich 
zaangażowanie i chęć dzielenia 
się własnymi umiejętnościami 
i talentami. 

W tym roku swoje podwoje 
otworzyło 19 ogrodów. W Brwi-
nowie, Koszajcu, Otrębusach 
i w Owczarni można było 
spędzić ciekawie czas, m.in. 
słuchając muzyki na żywo 
w wykonaniu zawodowców: 
tradycyjnie już w ogrodzie 
Marii Werner-Mickiewicz 
i w ogrodzie Marioli i Macieja 
Laskowskich. W ogrodzie przy 
ul. Słonecznej rozbrzmiewały 
dźwięki XIX-wiecznej ope-
ry „Carmen” George’a Bizeta. 

Przybyli goście z zapartym 
tchem wsłuchiwali się w drama-
tyczny sopran Carmen i baryton 
jej kochanka Don José. Przy ul. 
Okopowej zmiana repertuaru: 
po raz pierwszy można było po-
słuchać starego, dobrego jazzu. 
Muzycy z zespołu Dixie War-
saw Jazzmen zaprezentowali 
klasykę gatunku m.in. „Red Ro-
se for a Blue Lady”, „Rosettę” 
i „Hello Dolly”. Trwający pół-
torej godziny występ jazzma-
nów publiczność nagrodziła 
gromkimi brawami. Doświad-
czeni artyści zyskali sympatię 
słuchaczy, nie tylko miłośników 
jazzu. W innym klimacie – na 

ludowo – przystrojono kosza-
jecki Zielony Zakątek, gdzie 
w sobotni wieczór porywała 
do tańca „na dechach” kapela 
Piotra Dorosza. 

Muzyka jest bez wątpienia 
królową brwinowskich ogro-
dów. Nie tylko dlatego, że pre-
zentują się tu znakomici goście. 
Występują również rodowici 
brwinowianie: utalentowany 
pianista Łukasz Nagórka, a tak-
że wokalistka i kompozytorka 
Maja Olenderek. Artystka wy-
stąpiła w tym roku w podwój-
nej roli: jako gwiazda wieczoru 
hiszpańskiego organizowanego 
przez stowarzyszenie SARNA 

oraz w roli nauczycielki. Pod jej 
bacznym okiem umiejętności 
wokalne szlifuje dziewczęcy ze-
spół Hexagon. W otwartym po 
raz pierwszy ogrodzie przy ul. 
Batorego w Brwinowie wśród 
pięknego starodrzewu zapre-
zentował się Chór Wydartych 
Domom Kur. 

Malarstwo, grafika, ręko-
dzieło, wernisaże sztuki rów-
nież cieszyły się popularnością. 
Parkowa aleja artystów zachę-
cała do zatrzymania wzroku na 
dziełach lokalnych twórców, 
a po parku i Rynku przecha-
dzały się postaci ze „Śniadania 
na trawie” Claude’a Moneta. 

Tegoroczny Festiwal już się 
zakończył, ale w Gminnym 
Ośrodku Kultury nadal moż-
na podziwiać twórczość Zdzi-
sława Beksińskiego.

Tradycyjnie już nie zabrakło 
atrakcji dla dzieci. Dmuchańce, 
zjeżdżalnie, konkursy dla dzie-
ci, farby, kredki i wolna prze-
strzeń do rozwijania młodych 
talentów były domeną Środo-
wiskowego Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz przedszkola 
Magiczna Kraina.     

Organizatorem Festiwalu 
był Gminny Ośrodek Kultury 
w Brwinowie. Kolejna edycja 
w czerwcu przyszłego roku. (PR)

Gmina Brwinów otworzyła swoje ogrody
W dniach 20-21 czerwca 2015 r. mieszkańcy i przyjezdni wzięli udział w wielu wydarzeniach kulturalnych. W gminie Brwinów 
tradycyjnie zagościł Festiwal Otwarte Ogrody.
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WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O XI PRZETARGU USTNYM 
NIEOGRANICZONYM

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

Lp. Oznaczenie 
nieruchomości Pow. w m2 Cena 

wywoławcza w zł. Wadium w zł. Postąpienie 
min. w zł.

Zabudowa jednorodzinna wolnostojąca

1. 112/8 1003 90.000 9.000 900

2. 112/9 1000 90.000 9.000 900

3. 112/15 1001 90.000 9.000 900

4. 112/20 1001 90.000 9.000 900

5. 112/21 1000 90.000 9.000 900

6. 112/23 1199 89.000 9.000 890

Zabudowa jednorodzinna w układzie bliźniaczym

7. 112/12 690 62.000 7.000 620

8. 112/16 750 67.000 7.000 670

9. 112/17 750 67.000 7.000 670

10. 112/24 752 68.000 7.000 680

11. 112/25 753 68.000 7.000 680

Przetarg odbędzie się w dniu 28.07.2015 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Grodzisku Maz. przy ul. Kościuszki 32 A w Sali Konferencyjnej (I piętro).

Przedmiotem przetargu są nieruchomości opisane wyżej, niezabudowane, uregulowane w KW 
WA1G/00056216/2. Zgodnie z decyzjami o warunkach zabudowy przeznaczone pod zabudowę 
jednorodzinną wolnostojącą i bliźniaczą. Wadium należy wpłacić w pieniądzu do kasy lub na konto 
Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz. nr  88 1240 6348 1111 0010 4058 8554 Bank Pekao S.A. 
ul. Grzybowska 53/57 Warszawa do dnia 23.07.2015 r. Cena nieruchomości gruntowych osiągnięta 
w przetargu zostanie powiększona o podatek VAT – 23% i płatna jest jednorazowo przed zawarciem 
umowy sprzedaży. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz. ul. T. Kościuszki 32a oraz opublikowanie na stronie 
internetowej www.grodzisk.pl oraz www.bip.grodzisk.pl. 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Grodzisku Maz., ul. Kościuszki 32a, sala obsługi mieszkańców – stanowisko nr 1, 
tel. 22 755 55 34 wew. 220.

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O XI PRZETARGU USTNYM 
NIEOGRANICZONYM

na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Grodzisku 
Mazowieckim przy ul. Jordanowickiej

Lp. Oznaczenie 
nieruchomości

Pow. 
nieruchomości

w m2

Cena 
wywoławcza 

w zł.

Wadium 
w zł.

Postąpienie 
min. w zł.

Sposób
zagospodarowania

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

6 600 655

zabudowa bliźniacza
2. Dz. 7/141 401 70 600 

+ 23% VAT
7 100 710

Nieruchomości posiadają regularny kształt, są niezagospodarowane i nieuzbrojone, porośnięte 
roślinnością łąkową, uregulowane w KW WA1G/00050955/2. Zgodnie z miejscowym planem zagos-
podarowania przestrzennego nieruchomości położone są na terenie oznaczonym, jako D311-MN 
tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie bliźniaczym. Przetarg odbędzie się 
w dniu 28.07.2015 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz. przy ul. Koś-
ciuszki 32a w Sali Konferencyjnej (I piętro). Wadium należy wpłacić do kasy lub na konto Urzędu 
Miejskiego nr 88 1240 6348 1111 0010 4058 8554 Bank Pekao S.A ul. Grzybowska 53/57 
Warszawa do dnia 23.07.2015 r. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości 
poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Maz. przy ul. T. Kościuszki 32a oraz 
opublikowanie na stronie www.grodzisk.pl oraz www.bip.grodzisk.pl. Dodatkowe informacje o nieru-
chomości 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.

JAKUB 
MAŁKIŃSKI

MILANÓWEK
W miniony weekend 
(19-21 czerwca) 
w Milanówku 
odbył się Festiwal 
Otwarte Ogrody. 
Impreza dostarczyła 
wielu atrakcji.

P rogram festiwalu obfi to-
wał w liczne wydarzenia 
związane z kulturą, sztuką 

oraz zdrowym trybem życia. Rów-
nież dzieci mogły liczyć na atrak-
cje w postaci gier planszowych, 
malowania buziek czy warszta-
tów plastycznych. Warto zwrócić 
uwagę na inicjatywę, która miała 
zapewnić posiłek osobom ubogim 
oraz potrzebującym. Podczas im-
prezy można było też „podróżo-
wać” – w poszukiwaniu kolebki 
ludzkości zainteresowani mogli 
„przenieść się” do Etiopii i przy 
okazji poznać obyczaje, kuchnię 
oraz przyrodę kraju.

– Podczas festiwalu frekwen-
cja była duża – mówi Edyta Bu-
dziewska, koordynator wydarzeń 
artystycznych z Milanowskie-
go Centrum Kultury. I dodaje: 
– Trudno oszacować liczbę osób, 
gdyż atrakcje były zlokalizowa-
ne w różnych miejscach. Pod-
czas otwarcia obecnych było 
200 osób. Z kolei na zakończenie 

Ogrody dostępne dla każdego
Festiwal Otwarte Ogrody w Milanówku cieszył się zainteresowaniem

Milanowska. Okazało się, że jest 
to dobry pomysł na zagospoda-
rowanie przestrzeni publicznej 
oraz integrację mieszkańców. 
W centrum miasta stanęły ławki 
pomalowane przez artystów pla-
styków: Urszulę Święcicką i Syl-
wię Sikorę-Tyszkę.

Dużym zainteresowaniem cie-
szył się koncert fortepianowy 
dedykowany muzycznym dzie-
łom Fryderyka Chopina w wy-
konaniu Michała Brulińskiego. 
– Jeszcze dziesięć minut przed 
startem mieliśmy wątpliwości, 
czy widowisko się odbędzie. 

Padał deszcz, jednak wszystko 
udało się. Koncert przyciągnął 
wiele osób, nawet w jego trak-
cie przybywali kolejni słuchacze. 
Muzyka niosła się w powietrzu, 
panował fantastyczny klimat 
– opisuje Budziewska.

Okazuje się, że Otwarte Ogrody 
są wspólnym działaniem. Edyta 
Budziewska: – Wielu mieszkań-
ców przejawia chęć uczestnic-
twa w organizacji imprezy, co jest 
niezwykle cenne. Bogata oferta 
Otwartych Ogrodów sprawia, że 
cieszy się on popularnością. Wszy-
scy czekają na festiwal. 
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przygotowaliśmy 280 krzesełek, 
wszystkie zostały zajęte.

Ciekawą inicjatywą było ma-
lowanie ławek, zorganizowane 
przez Stowarzyszenie Bibuła 

Ciekawą 
inicjatywą było 
malowanie ławek, 
zorganizowane przez 
Stowarzyszenie 
Bibuła Milanowska

Ciężarówki z zakazem na A2
REGION
Kierowcy samochodów 
ciężarowych muszą 
się mieć na baczności. 
GDDKiA wprowadziła 
dla nich zakaz 
wyprzedzania na A2.

Na autostradzie prowadzone są 
prace związane z wymianą ekra-
nów akustycznych, co rodzi już 
utrudnienia. Działania drogo-
wców wiążą się z koniecznością 
okresowych wyłączeń z ruchu 
jednego pasa jezdni. Dodatko-
wym kłopotem, ale tylko dla 
kierowców ciężarówek, jest 
wprowadzenie zakazu wyprze-
dzania na autostradzie A2.

Regulacja dotyczy odcinka Ko-
notopa–Wiskitki i już obowiązuje. 
Jak podkreślają drogowcy decyzja 
podyktowana jest troską o utrzy-
manie odpowiednich warunków 
w trakcie prowadzenia wymia-
ny wspomnianych paneli. – Dba-
jąc o komfort i bezpieczeństwo 
kierowców podczas wzmożone-
go ruchu w okresie wakacyjnym 
podjęliśmy decyzję o czasowym 
wprowadzeniu ograniczenia dla 
pojazdów ciężarowych. Zosta-
ło ono wprowadzone na okres 

trwania prac gwarancyjnych na 
autostradzie A2, czyli wymiany 
paneli ekranów akustycznych, 
co będzie wiązać się z czasowymi 
zajęciami pasa ruchu – wyjaśnia 
Agnieszka Stefańska, rzecznik 
warszawskiego oddziału Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad. W związku 
z tym na A2 pojawiły się znaki 
zakazujące wyprzedzania przez 
samochody ciężarowe. Zosta-
ły umiejscowione za węzłami 
Wiskitki, Grodzisk, Pruszków 

i za PPO Pruszków w kierunku 
Warszawy i za węzłami Konotopa, 
Pruszków i Grodzisk Mazowiecki 
w kierunku Łodzi. Zakaz będzie 
obowiązywał w trakcie wykony-
wania prac związanych z wymianą 
ekranów, po ich zakończeniu ruch 
na A2 wróci do normy.  (JM)

Zakaz wyprzedzania 
przez ciężarówki 
będzie obowiązywał 
w trakcie wymiany 
ekranów 

GRODZISK MAZOWIECKI
W Grodzisku doszło do pożaru sa-
mochodu stojącego w garażu. 
O zdarzeniu, które miało miejsce 
23 czerwca, poinformował nas 
czytelnik. – Około południa doszło 
do pożaru samochodu osobowego 
zaparkowanego w garażu pod do-
mem przy ulicy Szkolnej – napisał 

m.in. w mailu przesłanym na kon-
takt@wpr24.pl. Jego informację 
potwierdziła policja. – Podczas ła-
dowania akumulatora doszło do 
zwarcia i pojawił się pożar – po-
wiedziała st. asp. Katarzyna Zych, 
rzecznik grodziskiej policji. Wła-
ściciel pojazdu nie był w stanie 

Samochód stanął w ogniu 
podczas ładowania akumulatora

poradzić sobie z płomieniami. 
Konieczna była interwencja straży 
pożarnej. – Samochód stał w gara-
żu, gdy wybuchł pożar, jednak dzia-
łania straży umożliwiły skuteczne 
uporanie się z ogniem. W wyniku 
zdarzenia nikt nie ucierpiał 
– dodawała Katarzyna Zych. (JM)



15GAZETA WPRWPR24.pl

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 

 ► Do sprzątania 608 529 953 

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

 ► Frezer -Produkcja Maszyn Pakujących -Pęcice Małe 
k/Janek - 502-204-866 - biuro3@coffee-service.eu 

 ► Fryzjerkę z doświadczeniem od zaraz 607 052 845 

 ► Operator  - mechanik – elektronik maszyny 
pakujące -  produkcja opakowań sokołów 
k/Janek - biuro@coffee-service.eu

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

 ► Przyjmę do pracy w zakresie ogólno - budowlanym 
z doświadczeniem wiadomości po Tel. 695 455 389.

 ► UKRAINKĘ do pracy gabinecie stomatologicznym 
w Pruszkowie Tel. 506 07 08 16. 

 ► 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 fryzjerkę, wynajmę kosmetycz ce 
pomieszczenie Grodzisk 502 771 636 

 ► Zatrudnię kierowcę kat. C+E. Terminal 
kontenerowy Pruszków i Terminal 
kontenerowy Warszawa ul. Ordona, 
501 242 245 

 ► Zatrudnię pracowników do sprzątania 
i ochrony (mile widziane orzeczenie o 
niepełnosprawności). Praca na terenie 
Pruszkowa. Umowa o pracę, pełny etat. 
Telefon kontaktowy 509 111 221 lub 14 681 62 52 

 ► 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 

 ► 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 

 ► 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  

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

 ► 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, spół.– własność. 
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 

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

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 

ul. Pogodna 7
22 728 90 50
Pruszków

www.hurtownia-ogrodnicza.com

NAJWIĘKSZY  
I NAJLEPSZY

SKLEP
OGRODNICZY

Piątek, 26 Czerwca 2015

Wójt Gminy Nadarzyn 
zawiadamia, 

że na urzędowych tablicach ogłoszeń oraz 
na stornach internetowych urzędu został 
zamieszczony wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do oddania w najem. 

KLIMATYZACJA
DLA CIebIe I TwoJeJ fIrMY

brwinów ul. wilsona 32a  
tel. 696 860 660

www. komfortowe-wentylacje.pl

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

 ► 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 

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

Zdrowie

STOMATOLOGIA RISORIUS kompleksowo, 
także – leczenie dzieci w gazie rozweselającym 
506 07 08 16

Różne
 ► Zamienię działkę z pozwoleniem na budowę 

w Nadarzynie na mieszkanie, 696 023 878 
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