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Osiedle w mieście, a jakby na końcu świata
ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Na uboczu, w zapom-
nieniu, z dala od świata 
– tak można opisać 
osiedle przy ulicy 
Broniewskiego 
w Pruszkowie. 
– Mamy dość życia 
w skansenie. Może 
w końcu władze miasta 
się nami zainteresują 
– żalą się mieszkańcy. 

P apiernia – tak mieszkań-
cy Pruszkowa nazywają 
osiedle przy ul. Broniew-

skiego. Kilkanaście lat temu wy-
dostanie się z tego miejsca nie 
stanowiło problemu. Funk-
cjonował przejazd przez tory 
kolejowe, była nawet kładka. 
Każdego dnia z tych przepraw 
korzystali nie tylko mieszkań-
cy Papierni, ale i dzielnicy Bąki. 

– Teren przy ul. Broniewskiego to wyzwanie, które trzeba podjąć – mówi wiceprezydent Kurzela
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kZ czasem przejazd zamknięto, 
a kładkę rozebrano... 

Jak dziś wygląda osiedle? 
Z jednej strony betonowy mur, 
z drugiej hale produkcyjne. 
Całości dopełnia torowisko, 
które w ostatnich miesiącach 
odgrodzono szpalerem ekranów 
dźwiękochłonnych. Blisko 60 lo-
katorów mieszkających w pięciu 
niszczejących budynkach mówi 
„dość”. – Na tym osiedlu nie ma 
nic. Poza trzepakiem, na którym 
bawią się dzieci, nie mamy doj-
ścia do autobusu, a matki z wóz-
kami przechodzą przez tory. 
Teren wysypany jest cegłą, a to 
woła o pomstę do nieba. Dzieci 
nie mają jak dojeżdżać do szkół 
i przedszkoli. Jesteśmy odcię-
ci od wszystkiego. Zaprasza-
my prezydenta i radnych na to 
osiedle. Przyjedźcie i przekonaj-
cie się jak tam jest – mówiła na 
czerwcowej radzie miasta Tere-
sa Białkowska, mieszkanka osie-
dla na Papierni. – Jesteśmy tak 

zdesperowani, że jeśli trzeba 
to wyjdziemy na tory. Nie ma-
my innego wyjścia – dodawa-
ła. Asystowały jej głosy innych 
mieszkańców, którzy wraz z pa-
nią Teresą zjawili się na sesji.

Okazało się jednak, że wła-
dze miasta dobrze znają sytu-
ację mieszkańców osiedla przy 
ulicy Broniewskiego. – Te bu-
dynki są w fatalnym stanie tech-
nicznym i wizualnym. To jest 
miejsce, którego moglibyśmy 
się wstydzić. Tam trzeba po-
tężnych środków fi nansowych, 
żeby zmienić oblicze tych bu-
dynków i zagospodarować te-
ren. Ale to jest wyzwanie, które 
trzeba podjąć – zapewniał na se-
sji Andrzej Kurzela, wiceprezy-
dent Pruszkowa. 

Z zaproszenia mieszkańców 
postanowili skorzystać radni 
z Komisji Rozwoju, Funduszy 
i  Integracji Europejskiej. Ter-
min spotkania z mieszkańcami 
wyznaczono na koniec lipca. Co 

– Teren przy ul. Broniewskiego to wyzwanie, które trzeba podjąć – mówi wiceprezydent Kurzela
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„Labirynt” 
w Kinie Letnim

PRUSZKÓW

Podczas projekcji thrillera 
„Labirynt” emocje gwarantowane. 
Film wciągnie widzów od 
pierwszego kadru. Tak jak 
każdy z obrazów wyświetlanych 
w ramach Pruszkowskiego Kina 
Letniego. Zapraszamy 2 sierpnia 
na pl. Jana Pawła II. To będzie 
kolejny udany wieczór 
w letniej atmosferze.  2

Reklama

ważniejsze, radni słowa dotrzy-
mali i odwiedzili osiedle. W trak-
cie niespełna miesiąca miasto 
przygotowało również plan re-
witalizacji tego terenu. – Za trzy 
lata będą państwo mieszkali 

w całkowicie innym miejscu niż 
w tej chwili – zapewniał na spo-
tkaniu wiceprezydent Kurzela.
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 Budynki przy ul. Broniewskiego niszczeją, mieszkańcy 
czują się zapomniani

Remont 
na półmetku

REGION

1 lipca, po kilkakrotnym 
przesuwaniu terminu, WKD 
ruszyła z remontem na odcinku 
Warszawa Śródmieście-
-Komorów. Czy przewoźnik zdąży 
z naprawą torów do 31 sierpnia? 
– Według stanu na dziś prace 
przebiegają zgodnie z założonym 
harmonogramem – zapewnia 
Krzysztof Kulesza, rzecznik 
prasowy Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej.  4
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PRUSZKÓW
Kolejna kamienica przy ul. Ołówko-
wej w Pruszkowie zyska nowy wygląd. 
Remont przejdzie budynek pod nu-
merem 6. Ten dom postawiono naj-
prawdopodobniej w latach 30-tych 
XX wieku. Ma pięć kondygnacji i klatkę 
schodową. Wspólnota mieszkaniowa 
wraz z Towarzystwem Budownictwa 

Społecznego „Zieleń Miejska” posta-
nowiły wyremontować kamienicę. 
TBS ogłosiło już przetarg na wyko-
nawcę prac. Do wymiany są m.in. okna 
na klatce schodowej, konieczna jest 
naprawa balkonów oraz moderniza-
cja instalacji centralnego ogrzewania. 
Remont czeka  również przeciekający 

dach. – Oprócz szeregu prac we-
wnątrz, planujemy także remont ele-
wacji – mówi Zbigniew Piotrzkowski, 
prezes TBS-u. Elewacja ma być utrzy-
mana w spokojnej kolorystyce, domi-
nować będą odcienie brązu. Jeśli uda 
się znaleźć wykonawcę, to prace mo-
głyby ruszyć we wrześniu. (AS)

Budynek przy Ołówkowej 6 
zostanie wyremontowany

„Labirynt” 
w Kinie Letnim

Fi
lm

w
eb

Kolejne projekcje  
w ramach 
Kina Letniego:
•	9 sierpnia  

Zniewolony 
•	 16 sierpnia  

Non-stop 
•	23 sierpnia  

Sekretne życie Waltera Mitty
•	30 sierpnia  

Jobs

PRUSZKÓW
Podczas komedii 
„Wielkie wesele” 
pośmiać się było  
z czego. Ale w najbliższą 
niedzielę filmowy 
klimat w ramach 
Pruszkowskiego Kina 
Letniego ulegnie 
zmianie – zobaczymy  
thriller „Labirynt”.

Obraz w reżyserii Denisa Vil-
leneuve'a od pierwszego kadru 
wciąga. Keller Dover (Hugh 
Jackman) żyje szczęśliwie 
w Bostonie z rodziną. Do mo-
mentu, gdy jego sześcioletnia 
córeczka Anna zostaje wraz 
z koleżanką porwana. Śledztwo 
w tej sprawie prowadzi detek-
tyw David Loki (Jake Gyllen-
haal), ale mężczyznę którego 
zatrzymał, policja z braku do-
wodów wypuszcza. Keller po-
stanawia więc sam odnaleźć 
córkę. Emocje gwarantowane, 
od ekranu nie oderwiemy oczu!

Miłośników filmowych hi-
tów pod chmurką zaprasza-
my w niedzielę 2 sierpnia na 
pl. Jana Pawła II w Pruszko-
wie. Początek projekcji amery-
kańskiego thrillera „Labirynt” 
o godz. 20.30.  Wstęp na seans 
oczywiście bezpłatny.

Kino Letnie cieszy się og- 
romnym powodzeniem, wie-
lu mieszkańców Pruszkowa 
i okolic nie wyobraża sobie 
wakacyjnej rozrywki bez  
tej imprezy.

Na filmowe wieczory w let-
niej atmosferze zapraszają 
Prezydent Pruszkowa Jan 
Starzyński oraz Grupa Wpr 
Media. W tym roku sponso-
rem głównym jest Odyssey 
– nowy salon marki Nissan 
w Pruszkowie. Partnerami pro-
jektu są: Auto Service Zalews- 
cy, Decathlon Okęcie, Maxi-
mus Fashion Center, Prak- 
tiker Polska, Uczelnia Tech- 
niczno-Handlowa im. Heleny  
Chodkowskiej.  (GOL)  
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SKUP ZŁOMU PRZY CZOŁGU
PRUSZKÓW

Komunikacja do konsultacji
PRUSZKÓW
Urząd miejski w Pruszkowie 
rozpoczął konsultacje 
społeczne w sprawie 
zmian w komunikacji 
miejskiej. Do końca 
sierpnia można zgłaszać 
uwagi i pomysły.

Organizacja transportu miejskie-
go w Pruszkowie to sporny temat 
wśród jej użytkowników. Jedni 
twierdzą, że autobusów jest za 
mało, drudzy, że ich trasy mogły-
by być lepiej wytyczone, a jeszcze 
inni, że komunikację należałoby 
zaprojektować od nowa. Wszyscy 
będą mieć teraz szansę przeko-
nać pozostałych do swoich racji.

A jakie zmiany brane są pod 
uwagę przez miasto? W planach 
jest zwiększenie liczby linii au-
tobusowych. Obecnie Pruszków 

przecinają cztery, a pojawią się 
dwie nowe. Linia nr 5 połączy 
stację PKP w Pruszkowie z Ma-
lichami, a autobusy nr 6 wyruszą 
z Osiedla Staszica w kierun-
ku Cmentarza Żbikowskiego. 
Kursy mają odbywać się w dni 

miesięczny na wszystkie miejskie 
autobusy. Jego cena to 50 zł dla 
posiadaczy Pruszkowskiej Karty 
Mieszkańca i 90 zł dla pozosta-
łych osób. Planowane jest także 
wprowadzenie biletu jednorazo-
wego bez ograniczeń czasowych 
na daną linię i biletu godzinnego 
umożliwiającego przesiadkę. Su-
gerowana cena to 1 zł dla posia-
daczy karty i 3 zł dla pozostałych.

Zmiany miałyby obowiązy-
wać od 1 stycznia przyszłego ro-
ku. Do propozycji można wnosić 
uwagi. Pruszkowski urząd czeka 
na nie do końca sierpnia. Opinie 
i wnioski można składać pisemnie 
w kancelarii miasta przy ul. Kra-
szewskiego (z dopiskiem „kon-
sultacje komunikacji miejskiej 
na terenie Pruszkowa”) lub elek-
tronicznie na adres prezydent@ 
miasto.pruszkow.pl.  (EL)  

Kolejne przetargowe 
podejście do mostu 
PRUSZKÓW
MZDW unieważnił 
pierwszy przetarg na 
remont pruszkowskiego 
mostu na rzece  
Utrata. Powód?  
Zbyt wysokie ceny ofert. 
Ale ogłoszono kolejne 
postępowanie  
przetargowe.

Przez przeprawę na Utracie 
przebiega droga wojewódzka 
nr 719. To ważny ciąg komuni-
kacyjny – łączy ze sobą m.in. Ży-
rardów, Grodzisk Mazowiecki, 
Brwinów czy Pruszków.

Na początku lipca Moni-
ka Burdon, rzecznik prasowy 
MZDW informowała nas, że 
jeśli uda się wybrać wykonaw-
cę remontu pruszkowskiego 
mostu w pierwszym terminie 
to bardzo prawdopodobne, że 

jego naprawa rozpocznie się już 
w sierpniu. Ale nie udało się, 
bowiem złożone propozycje 
przewyższały kwotę, jaka jest 
planowana na tę inwestycję. Bur-
don: – Oferty złożyły dwie firmy. 
Pierwsza to Warszawskie Przed-
siębiorstwo Mostowe „Mosty” 
z kwotą 2.949.540 zł, natomiast 
druga to Strabag, który zapropo-
nował sumę 2.946.170 zł.

Na jaką kwotę liczy Mazowiec-
ki Zarząd Dróg Wojewódzkich? 
Rzecznik nie chce tego ujawnić.

Kolejny przetarg został już 
ogłoszony. Otwarcie ofert na-
stąpi 6 sierpnia. – Przy tak ru-
chliwej drodze naprawdę jest 
bez znaczenia, czy remont roz-
poczniemy w wakacje czy po nich 
– twierdzi Monika Burdon. Jed-
no jest pewne. Kiedy nastąpi start 
remontu, utrudnienia w ruchu  
drogowym murowane.  (SD)  

Mieszkańcy osiedla podkreślają, 
że nad terenem ciąży jakieś fatum. 
Działka z pięcioma budynkami 
w ostatnich latach przechodziła 
z rąk do rąk. Mimo tego nowi wła-
ściciele, wśród których jest rów-
nież i miasto nie zrobili nic, by 
poprawić wizerunek tego miejsca. 

Burzliwa historia
Jeszcze kilkanaście lat temu osie-
dle znajdowało się na terenie Za-
kładów Naprawczych Taboru 
Kolejowego. Gdy zakłady upadły 
nieruchomości przejął Skarb Pań-
stwa, który później sprzedał je do 
Millenium Logistic Park. Kłopot 
w tym, że o ile teren ZNTK był dla 
Millenium Logistic Park cenny je-
śli chodzi o prowadzoną działal-
ność, a tyle osiedle mieszkaniowe 
było trochę jak „piąte koło u wo-
zu”. MLP zdecydowało się więc 
na wystawienie go na sprzedaż. 
Terenem interesowała się spółka 
zajmująca się obrotem nierucho-
mościami. Lokatorzy obawiali się, 
że nowy właściciel zrobi wszystko, 
by uprzykrzyć im życie i że wylądu-
ją na bruku. Po licznych interwen-
cjach w pruszkowskim magistracie 
udało się znaleźć rozwiązanie.

Dokończenie ze str. 1

energetycznych. Obecnie w bu-
dynku z numerem 1A trwa re-
mont klatek schodowych. 

Mieszkańcy liczą jednak na 
to, że sam teren wkrótce zmie-
ni oblicze. – Po deszczu nie da 
się wyjść z domu, bo mamy tu 
jedno wielkie jezioro, a zamiast 
placu zabaw na środku osiedla 
są kontenery na śmieci – mówili 
na spotkaniu lokatorzy.

Ekspresowe plany
– Państwa ostatnia wizyta spo-
wodowała przyspieszenie prac 
nad projektem rewitalizacji tego 

W trakcie spotkania z miesz-
kańcami o tych perypetiach 
wspomniał wiceprezydent An-
drzej Kurzela – Miasto po pań-
stwa prośbach włączyło się w tę 
sprawę. Po kilkumiesięcznych 
negocjacjach kupiliśmy ten teren  
za 1,7 mln zł z budynkami i miesz-
kaniami – podkreślał. – I przez tyle 
lat ani miasto, ani TBS (Towarzy-
stwo Budownictwa Społecznego 
„Zieleń Miejska” – przyp. red.) 
nic nie zrobiło – dało się słyszeć 
ze zgromadzonego tłumu. 

Inwestycje były, ale...
Dla mieszkańców najważniejsza 
jest poprawa wyglądu budyn-
ków i terenu osiedla. Miasto co 
prawda prowadziło inwestycje 
w tym rejonie, ale nie do koń-
ca pokrywały się one z ocze-
kiwaniami. Na przestrzeni lat 
niewielki fragment ul. Broniew-
skiego zyskał kanalizację, wo-
dociąg i oświetlenia.  Te prace 
kosztowały ponad 500 tys. zł. 
W połączeniu z kosztami wyku-
pu gruntów daje to 2,3 mln zł.  
Od 2009 r. drobne remonty 
w budynkach przeprowadził 
też zarządca, czyli TBS. Obję-
ły one głównie naprawy dachów, 
instalacji wodno-kanalizacyj-
nych czy wykonanie przyłączy 
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Osiedle w mieście, a jakby na końcu świata
– Teren przy ul. Broniewskiego to wyzwanie, które trzeba podjąć – mówi wiceprezydent Kurzela

osiedla. Prezes TBS Zbigniew Pio-
trzkowski został zobowiązany do 
opracowania programu rewitali-
zacji i uzgodniliśmy, że nie może 
to trwać dłużej niż trzy lata – po-
wiedział do mieszkańców Kurzela.

Zaglądamy więc do planów. 
Łącznie na wykonanie remontu 
budynków TBS „Zieleń Miejska” 
będzie musiało przeznaczyć po-
nad 3 mln zł. W 2016 r. opraco-
wywana będzie dokumentacja, 
a robotnicy zmodernizują blok 
z numerem 5. Rok później nowy 
wygląd zyskają domy z numera-
mi 1B, 7 i 9. Na 2018 r. zaplano- 

wano remont budynku 1A oraz 
zagospodarowanie terenu. Ku-
rzela: – Wszelkie prace związa-
ne z odwodnieniem terenu czy 
stworzeniem placu zabaw będą 
finansowane z budżetu miasta. 

Bolączką mieszkańców ul. Bro-
niewskiego i całej dzielnicy Bąki 
jest komunikacja. 

Miejska linia autobusowa po- 
zostawia wiele do życzenia, 
a przedostanie się do stacji WKD 
w Tworkach jest niemożliwe. Wi-
zja budowy kładki nad torami  
PKP to rok 2017. 

– A co do tego czasu? –  pytają 
mieszkańcy. Jedyne co miasto mo-
że zrobić, to przesunąć przystanek 
autobusowy tak, by mieszkańcy 
mogli łatwiej i szybciej mogli się 
do niego dostać. 

Jest potencjał
Mieszkańcy ul. Broniewskiego 
i pruszkowscy radni z zaciekawie-
niem słuchali zapewnień wicepre-
zydenta. Wszyscy stwierdzili, że 
teren ma potencjał, by stać się spo-
kojnym i kameralnym osiedlem. 

– Ważne jest to, by i sami miesz-
kańcy włożyli trochę wysiłku i dbali 
o to miejsce. Jeśli tego nie zrobią, 
to nawet generalny remont będzie 
tylko środkiem doraźnym – pod-
kreśliła radna Anna Hejnowicz. 

Reklama

powszednie w godz. 6-20 z czę-
stotliwością co 90 minut. Nowym 
rozwiązaniem proponowanym 
przez władze jest wspólny bilet 

Nową propozycją 
jest wspólny bilet 
miesięczny na 
wszystkie miejskie 
autobusy
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 Teren osiedla odwiedził wiceprezydent Andrzej Kurzela
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JANKI
Mieszkańcy stolicy i okolic dosko-
nale pamiętają huczne otwarcie 
pierwszego w Polsce wielkopo-
wierzchniowego sklepu IKEA w pod-
warszawskich Jankach. Właśnie 
mijają 22 lata od tego wydarze-
nia. Z tej okazji do niedzieli 9 sierp-
nia IKEA Janki przygotowała 

niespodzianki dla klientów. Wspólnie 
z IKEA Janki zorganizowaliśmy dla 
naszych czytelników konkurs, w któ-
rym do wygrania są zaproszenia na 
obiad do Ikea Janki. Co zrobić, aby 
wziąć udział w konkursie? Należy zło-
żyć życzenia z okazji 22. urodzin IKEA 
Janki. 5 osób, które złożą najbardziej 

Wygraj zaproszenie 
na obiad  w IKEA Janki

kreatywne życzenia, wygra podwójne 
zaproszenia na obiad do restauracji 
IKEA Janki. Wyślij życzenia na ma-
il marta@prinspiration.pl, w tytule 
maila wpisz „Życzenia dla IKEA Jan-
ki”. Czas na przesyłanie odpowiedzi: 
do 5 sierpnia 2015 r. Wyniki konkursu 
będą znane 7 sierpnia. (Red)
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Autokar w rowie
GRODZISK MAZOWIECKI
Na wysokości 
miejscowości 
Władysławów (powiat 
grodziski) autokar 
Polski Bus 26 lipca 
zjechał z jezdni i wpadł 
do rowu. Cztery 
osoby zostały ranne. 

– Kierowca z niewiadomych 
przyczyn zjechał z drogi i wpadł 
do rowu. Cztery osoby zostały 
ranne, ale ich zdrowiu nie za-
graża żadne niebezpieczeństwo 
– powiedział nam mł. asp. Ma-
riusz Kuran, zastępca dyżurne-
go Komendy Powiatowej Policji 
w Grodzisku. Na miejsce wezwa-
no m.in. helikopter Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego. Poważ-
nie rannych (autokarem jechało 
35 osób) na szczęście nie było, ale 
nasi czytelnicy pytają: dlaczego 
helikopter przyleciał na miejsce 
zdarzenia i odleciał na pusto ge-
nerując tylko koszty? Dlaczego 
był wezwany bez podstaw skoro 
wystarczył przyjazd karetek?

O wyjaśnienia w tej sprawie 
zwróciliśmy się do kompetent-
nych osób. Decyzję o rozdyspo-
nowaniu ilości i rodzaju służb 
ratowniczych wydaje dyspozy-
tor. Opiera się on o przekaza-
ne informacje przez telefon na 

numer alarmowy. – W tym przy-
padku mieliśmy wypadek maso-
wy. Z doświadczenia wiemy, że 
jest duże prawdopodobieństwo 
odniesienia poważnych obrażeń 
kiedy mamy do czynienia z wy-
padkiem autokaru. Nas wzywają 
lokalni dyspozytorzy. Na podsta-
wie zebranego wywiadu, który 
mają od osób wzywających po-
moc decydują o tym, jakie siły 
i środki na miejsce danego zda-
rzenia wezwać. Na etapie przyj-
mowania wezwania nie wiadomo, 
co się na miejscu zdarzyło i kto 
jakie obrażenia odniósł. Decyzja 
zapada natychmiastowo. Należy 
spojrzeć z drugiej strony. Co by 
było gdyby helikopter nie przyle-
ciał, a wypadek okazałby się po-
ważniejszy niż przewidziano? 
– mówi nam Justyna Sochac-
ka, rzecznik Lotniczego Pogo-
towia Ratunkowego.

Śmigłowce są wysyłane aby 
szybko ratować życie. – Akurat 
w tym przypadku występowało 
niebezpieczeństwo większej ilo-
ści osób poszkodowanych. Heli-
kopter wysłano, aby takie osoby 
szybciej przetransportował do 
szpitala. My nie bierzemy pod 
uwagę względów ekonomicz-
nych tylko ratujemy czyjeś życie 
– mówi z kolei Maciej Sikorski 
z Falck Medycyna.  (SD)
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Wiejską lepiej omijać
OTRĘBUSY
Trwa przebudowa 
ulic Wiejskiej 
i Przejazdowej 
w Otrębusach.

Prace zostaną wykonane na 
całej długości od skrzyżowa-
nia z drogą wojewódzką nr 720 
ul. Natalińską, do torów WKD 
i za nimi do granicy z Podko-
wą Leśną. Remontowe pla-
ny uwzględniają pojawienie 
się nowej nawierzchni, trzech 
wyniesionych skrzyżowań oraz 
wyniesionego przejścia dla 

pieszych przy przedszkolu na 
ul. Wiejskiej. Przypomnijmy, że 
ul. Wiejska i Przejazdowa sta-
nowią lubiany przez kierowców 
skrót do Podkowy Leśnej, który 
pozwala ominąć fragment ruchli-
wej drogi nr 719. Jednak na czas 
trwania prac lepiej z tego skrótu 
zrezygnować. Zakres przedsię-
wzięcia obejmuje bowiem ze-
rwanie istniejącej nawierzchni 
i wyłączanie z ruchu kolejnych 
fragmentów ulic. Z utrudnie-
niami trzeba liczyć się do koń-
ca września (wówczas remont 
powinien dobiec fi nału).  (EL) 

Koniec przebudowy, droga otwarta
REGION
Cierpliwość kierowców 
została wynagrodzona. 
Mogą swobodnie 
przemieszczać się drogą 
Moszna – Pruszków.

Wykonawca zadania na reali-
zację zamówienia miał czas 
do końca października, jed-
nak inwestycję udało się oddać 
wcześniej. W maju z ruchu wy-
łączona została droga powiatowa
nr 3111W na odcinku od ul. Do-
maniewskiej (droga wojewódzka 
nr 701) do ul. Promyka (droga po-
wiatowa nr 3112W). Z kolei drogę 
nr 3112W (przedłużenie ul. Pro-
myka w Pruszkowie) w miejsco-
wości Moszna Wieś zamknięto 
w lipcu. Prace postępowały szybko, 

co dało pożądany przez kierow-
ców efekt. Mogą już podróżować 
drogą Moszna – Pruszków.

Na wspomnianym odcinku prze-
budowano nawierzchnię jezdni, 
odtworzono rowy przydrożne. 
W końcu kierowcy mogą korzy-
stać z ważnego szlaku komunika-
cyjnego. – Firma Fal–Bruk zgłosiła 
gotowość oddania odcinka do od-
bioru – informuje Zdzisław Sipie-
ra, starosta pruszkowski. I dodaje: 
– Z formalnego punktu widzenia 
inwestycja została w pełni zreali-
zowana. Droga została odebrana 
i już możliwe jest jej użytkowanie.

Powiat pruszkowski na wyko-
nanie remontu dróg nr 3111W 
i 3112W przebiegających przez 
wsie Moszna, Domaniew i Ko-
szajec zdobył dofi nansowanie. 

Część inwestycji pokryły pie-
niądze z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych. – 
Udało nam się pozyskać środki, 
które stanowiły około połowę 
wartości inwestycji. Reszta po-
trzebnych pieniędzy pochodzi-
ła ze środków własnych powiatu 
i gminy Brwinów – mówi Sipiera.
Przy drodze powiatowej 3111 W

(z Domaniewa do Koszajca) 
powstał ciąg pieszo-rowerowy. 
Starosta Sipiera: – Chcemy kon-
tynuować działania w latach 
następnych, aby zwiększyć bez-
pieczeństwo w ruchu drogowym 
w tym rejonie. Zakładamy większą 
ilość ścieżek rowerowych w powie-
cie. Chcemy odgrywać rolę part-
nera dla gmin na tym polu.  (JM) 
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EWELINA 
LATOSEK

REGION 
Jeszcze miesiąc – tyle 
pozostało do zakończenia 
dużego remontu na 
linii Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej. 
Czy przewoźnik 
zdąży na czas?

Prace na odcinku Warsza-
wa Śródmieście-Komo-
rów wymagają zamknię-

cia dla ruchu pociągów toru nr 1, 
którym zwyczajowo kolejki po-
ruszają się w kierunku Grodziska 
Mazowieckiego. Do moderniza-
cji tego odcinka spółka przygoto-
wywała się od dłuższego czasu. 
W końcu, po kilkakrotnym prze-
suwaniu terminu rozpoczęcia 
prac, 1 lipca remont ruszył. Na 
trasę wyjechały autobusy komu-
nikacji zastępczej, pojawiły się 
nowe przystanki, a pasażerowie 
mimo początkowego zamiesza-
nia szybko odnaleźli się w nowej 
„wukadkowej” organizacji ruchu. 
– Przeżyłam już parę remontów 
WKD, tym byłam przerażona, 
wracając pamięcią do tego co się 
działo w takich okolicznościach. 
Ale jeżeli będzie to się odbywa-
ło tak sprawnie jak dotąd, to je-
stem pod wrażeniem  – ocenia 
jedna z pasażerek. Podobnych 
opinii jest więcej. 

Tu niestety nie ma dobrych wiado-
mości. Kulesza: – Aktualnie nie jest 
przewidywana taka możliwość.

Zakres prac na torze nr 1 obej-
muje m.in. wymianę podkładów 
i złączek, uzupełnienie tłucznia, re-
nowację rowów odwadniających 
na wybranych odcinkach, częścio-
wą wymianę szyn, obniżenie ni-
welety toru o 30 cm w rejonie wia-
duktu drogowego w Pruszkowie na 
odcinku ok. 600 m, regulację to-
ru w planie i profi lu. Podobna mo-
dernizacja w przyszłym roku czeka 
tor nr 2 w kierunku Warszawy.

A jak sytuację ocenia sam prze-
woźnik? –  Funkcjonowanie auto-
busowej komunikacji zastępczej 
oceniamy na poziomie umiarko-
wanie dobrym – mówi Krzysztof 
Kulesza, rzecznik prasowy spół-
ki. – Zmiany jak dotychczas były 
wprowadzane trzykrotnie. 13 lipca 
i 22 lipca w zakresie zmiany roz-
dysponowania pojazdów obsłu-
gujących poszczególne kursy oraz 
20 lipca w związku ze zmianą lo-
kalizacji przystanków oraz mody-
fi kacją tras w celu podwyższenia 
punktualności i sprawności reali-
zowanych przewozów – wyjaśnia. 

Od poniedziałku, 3 sierp-
nia, pojawią się kolejne korekty. 
– W odniesieniu do linii nr 2 War-
szawa-Komorów zwiększona 
zostanie liczba połączeń. Wszyst-
kie zmiany staramy się wprowa-
dzać w oparciu o prowadzone 
kontrole funkcjonowania ko-
munikacji zastępczej oraz uwagi 
przekazywane przez podróżnych 
oraz wykonawcy usług przewozo-
wych – informuje Kulesza. 

Półmetek remontu prowo-
kuje najważniejsze z punktu wi-
dzenia pasażerów pytanie. Czy 
przewoźnik zdąży na czas z jego 
zakończeniem? – Według stanu 
na dziś prace przebiegają zgodnie 
z założonym harmonogramem – 
zapewnia przedstawiciel WKD. 
A skoro jest tak dobrze, to czy ist-
nieje szansa, że kolejki powrócą na 
swój tor wcześniej niż 1 września? 

Półmetek remontu na linii WKD
– Prace przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem – zapewnia rzecznik WKD
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– Prace przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem – zapewnia rzecznik WKD

Piątek, 31 Lipca 2015

Przedsprzedaż w biletomatach
Od 1 sierpnia będzie możliwość kupienia biletów okresowych WKD w automa-
tach biletowych w przedsprzedaży. Oznacza to, że podróżny sam wybierze dzień, 
w którym bilet ma być ważny. – Do 31 lipca włącznie w biletomatach będzie działał 
jeszcze stary system, wszystko zmieni się z dniem 1 sierpnia. Maksymalne wyprze-
dzenie czasowe, z jakim można będzie nabyć bilet wynosi siedem dni, podobnie 
jak w kasie biletowej – mówi Krzysztof Kulesza, rzecznik WKD.

Ale to nie koniec planów prze-
woźnika jeśli chodzi o naprawę 
szlaku. Prawdopodobnie wio-
sną przyszłego roku rozpocznie 
się przebudowa mostu nad rzeką 
Zimna Woda. Przeprawa znajdu-
je się między stacjami w Kaniach 
i Nowej Wsi. Wymusi to zmia-
ny w kursowaniu kolejek między 
Komorowem a Podkową Leśną. 
Zgodnie z deklaracjami przewoź-
nika, nie powinno spowodować 
to aż takiej rewolucji w organiza-
cji ruchu, jak w przypadku obec-
nego remontu. 
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PRZEWODNIK GASTRONOMICZNY
Kulinarna mapa staje się coraz bogatsza
REGION
Jeszcze kilka lat 
temu lista lokali 
gastronomicznych 
na mapie powiatów 
grodziskiego 
i pruszkowskiego nie 
była zbyt pokaźna. 
Ale to się zmieniło. 
Miejsc, gdzie można 
znaleźć „coś na ząb” 
znacznie przybyło. 

J edna restauracja serwu-
jąca fast-food, niewielka 
kawiarenka w centrum 

miasta, pizzeria – tak jeszcze 
dziesięć lat temu w olbrzy-
mim skrócie wyglądała ofer-
ta gastronomiczna Pruszkowa. 
W okolicznych miejscowo-
ściach było podobnie. Jednak 
w czasie ostatnich lat mias-
ta naszego regionu znacząco 
się zmieniły. Wraz ze wzro-
stem liczby mieszkańców 
pojawiały się nowe lokale ga-
stronomiczne, które próbują 
sprostać wymaganiom sma-
kowym klientów. A w wyborze 

serwowanych dań są oni coraz 
bardziej wybredni.

Dziś trudno jest ocenić, ile 
kawiarni, restauracji i loka-
li gastronomicznych znajduje 
się na terenie powiatów prusz-
kowskiego i grodziskiego. Wie-
lu mieszkańców nie zdaje sobie 
jednak sprawy, że specjały kuch-
ni azjatyckiej serwowane są tuż 
za rogiem i że na pyszną kawę nie 
trzeba wybierać się do Warsza-
wy. Zwłaszcza, że na „własnym 
podwórku” działa szereg lokali 
gastronomicznych serwujących 
dania z kuchni całego świata. Nie 
można narzekać również na ka-
wiarnie, bo te przyrządzają nie-
samowite kawy i aromatyczne 
herbaty, których zazdrościć po-
winny sieciowe kawiarnie dzia-
łające w Warszawie. Zatem 
zamiast wycieczki do stolicy, 
gdzie znajdziemy powtarzalne 
dania, proponujemy udać się na 
smakową wyprawę po regionie 
i odkryć nowe potrawy. Na ten 
niecodzienny spacer warto się 
wybrać z naszym „Przewodni-
kiem Gastronomicznym”.

Co w nim znajdziemy? Pre-
zentujemy ofertę 20 wybranych 
lokali gastronomicznych z na-
szego regionu. Znaleźć tu można 
kawiarnie, restauracje włoskie, 
francuskie, azjatyckie oraz lokale 

gastronomiczne serwujące pysz-
ne dania. Krótkie opisy restau-
racji pomogą wybrać Państwu tę 
ofertę, która w danej chwili wy-
daje się najbardziej „smakowi-
ta”. Zapraszamy do zapoznania 

się z pozycjami zaprezentowa-
nymi w przewodniku. 

„Przewodnik Gastronomicz-
ny” będzie również dostępny 
w wersji elektronicznej na por-
talu WPR24.pl. Znajdziecie go 

przez tydzień na stronie głów-
nej serwisu. Przewodnik zo-
stanie udostępniony również 
na fanpage'u portalu WPR24.
pl w serwisie społecznościo-
wym Facebook.  (AS) 

BAZYLIA
ul Słowicza 1A
05-807 Podkowa Leśna
(przy stacji WKD)

www.bazylia.net

Pyszna pizza, obłędne makarony,
włoskie wina i super klimat.
Bazylia to miejsce dla wszystkich!  

Serdecznie zapraszamy!

KLUBOKAWIARNIA
PORCELIT  
Ul. B. Prusa 35C lok. 26,05-800 Pruszków
tel.: 696 038 993

www.klubokawiarniaporcelit.pl

Kawiarnia, pub – miejsce dla wszystkich wielbicieli 
spotkań przy kawie – Klubokawiarnia Porcelit. 
W „Porcelicie” każdy znajdzie coś dla siebie, począwszy od dużego
wyboru kaw, poprzez wybór tradycyjnych herbat, słodkich deserów, 
koktajli owocowo warzywnych, alkoholi, jak również przekąsek 
i potraw na ciepło. 
W kawiarni Porcelit, możesz poczuć się jak w odwiedzinach u dobrego 
znajomego ze względu na przytulność tego miejsca oraz przemiłą 
obsługę. Jest to idealne miejsce zarówno do spotkań w gronie 
przyjaciół, jak i do pracy, do obejrzenia skrótów wiadomości 
jak i zagrania w scrabble.

WPR BURGER
Sienkiewicza 5, 05-800 Pruszków
Dowozimy do domu 
tel.: 22 415 00 99

www.wprburger.pl

Pyszne wielkie burgery, domowe frytki, 
duży wybór piw i sport w HD tuż obok stacji PKP Pruszków. 
100% świeżej wołowiny, zero polepszaczy.
Zapraszamy do WPR Burger!

DADDY’S BURGER
ul. Kraszewskiego 26 
05-800 Pruszków

facebook.com/
daddysburgerpoland 

Daddy's Burger to unikatowe miejsce nawiązujące do amerykańskich
tradycji kulinarnych. Specjalność Daddy's to burger o wielu obliczach,
zawierający nieoczekiwane połączenia smaków. Duża porcja
najlepszej jakości wołowiny połączonej ze świeżymi soczystymi
warzywami, unikalnymi sosami, podanej w chrupiącej bułce.
W Daddy's Burger 
zatrzymujemy 
czas celebrując 
nieustannie 
atmosferę 
piątkowego 
popołudnia. 

ORIENT X-PRESS CAFE
Grodzisk Mazowiecki
ul. 11 Listopada 48 (vis a vis PKP)
Tel. 22 793 10 12 13
Otwarte PN-PT 9-20; SOB  12-20; N 13-19
FB/OrientXPressCafe

www.orientxpresscafe.pl

Aromatyczna kawa
Zmysłowa herbata
Yerba Mate
Czekolada na gorąco i mrożona
Frappe, sorbety, smoothies
Grillowane panini, ciabatty, 
Tosty XL, zapiekanki
Sałatki
Lody tradycyjne
Ciasta domowe
Piwo, cydr

STACYJKA CAFÉ
Al. Marii Dąbrowskiej 1
05-806 Komorów
(peron WKD w kierunku W-wy)
www.fb.com/stacyjkacafe

Z tym
kuponem

otrzymasz rabat

10%

Już od 7.00 zmieniamy Wasz dzień w Dzień Dobry.
Podróż WKD do pracy, na uczelnię czy do szkoły jest z nami
przyjemniejsza. Kawy, herbaty, soki, napoje, kanapki,
słodkości i lody naturalne. Wszystko na miejscu i na wynos. 

Zapraszamy!

KOKO DŻAMBO
ul. E. Orzeszkowej 56, 
08-820 Piastów, Tel. 886 56 51 56 

www.facebook.com/
KokoDzambo.KurczakiFrytki

Koko Dżambo to wyjątkowe miejsce na mapie Piastowa, w którym możecie 
zasmakować w najlepszej jakości, świeżych kurczakach zarówno panierowanych jak 
i z rożna, burgerach, tortillach oraz frytkach belgijskich. Jesteśmy entuzjastami 
i maniakami dobrego jedzenia! Zależy nam na tym, aby wszystko co przygotowujemy 
było jak najsmaczniejsze i sprawiało Wam radość z jedzenia.

U nas nie ma półśrodków i chodzenia na skróty. Tu liczy się Jakość!

            Chcesz się cieszyć
smakiem naszych

kurczaków? Dzwoń!
Dowozimy!

Piątek, 31 Lipca 2015



7GAZETA WPRWPR24.pl Przewodnik gastronomiczny

RESTAURACJA
LA VENDA 
Grodzisk Maz., 05-825
Żyrardowska 47/22

www.la-venda.com.pl

Rabat

20%
na wszystko z tym
kuponem oferta

ważna
w lokalu.

Restauracja La Venda to inspiracja
dobrego smaku, stylu i gustu.

Zapraszamy na kulinarną podróż
z domową kuchnią włoską,
wyrabianymi na miejscu 
kolorowymi makaronami,
wyszukaną pizzą, oraz świeżymi
rybami i owocami morza.

NALEŚNIKARNIA 
ALE NALE
ul. B. Prusa 12 lok. 106, 
05-800 Pruszków, Tel.: 22 404 04 22
e-mail: biuro@alenale.pl

www.alenale.pl

Przytulna naleśnikarnia usytuowana naprzeciwko pięknego 
Parku Potulickich zaprasza na AŻ 96 rodzajów naleśników: słodkich i słonych. 
Szczególnie polecamy naleśniki śniadaniowe ze świeżą rukolą! 
W naszym bogatym menu wszyscy znajdą coś dla siebie: mamy naleśniki 
wegetariańskie, z mięsem, rybne oraz 
deserowe plus pankejki (także w wersji 
pełnoziarnistej)! Smażymy naleśniki
na cieście pszennym, orkiszowym, 
gryczanym oraz żytnim i bezglutenowym! 
Polecamy też pyszną lemoniadę 
cytrynowo-ogórkową, kawy mrożone 
i orzeźwiające  smoothie owocowe! 
Do zobaczenia! 

NALEŚNIKARNIA
PETIT BISTRO

Grodzisk Mazowiecki, ul. Obrońców Getta 17

www.petitbistro.pl

RESTAURACJA
W PARKU
Grodzisk Mazowiecki 
ul.Bartniaka 26

www.piknikgrodzisk.plwww.piknikgrodzisk.pl

OISHII SUSHI
ul. Majowa 1, 
05-800 Pruszków
tel. 22 392 97 00, 502 70 20 33

www.oishii.pl

Oishii Sushi to restauracja w Pruszkowie, w której
kulinarne dążenie do doskonałości spotyka się
z kreatywnością. Tajemnicą sukcesu Oishii Sushi
są mistrzowie kuchni, którzy gotując zgodnie
z tradycyjnymi japońskimi recepturami, tworzą
kulinarne dzieła sztuki. W naszej karcie znajdą
Państwo zarówno tradycyjne sushi jak i pozycje
z kategorii fusion. Od poniedziałku do piątku
w godzinach 12.00-16.00 proponujemy
promocyjne zestawy lunchowe, również z dostawą
do domu lub biura. Organizujemy także imprezy
okolicznościowe oraz catering.

RESTAURACJA 
DWÓR SARMATA
Kozery Nowe (k/Grodziska Maz.)
Ul. Krajobrazowa 21

www.dworsarmata.pl

Najlepsza POLSKA  kuchnia w okolicy!

PROMOCJA!
Korytko Sarmackie dla 6-10 osób

 200 zł!  
Szczegóły na Facebooku

Przyjdź i przekonaj się sam!
Zapraszamy od 12 od środy do niedzieli

TRATTORIA ERBARIO
Pruszków
ul. Targowa 6 (wejście od ul. Pogodnej) 
Tel. 531 99 88 96
Pon.-Czw.-Ndz. 12-22; Pt.-Sob. 12-23

www.trattoriaerbario.pl

Kuchnia włoska to nasza pasja, nasz sposób 
na życie. Trattoria Erbario zaprasza na świetną pizzę, 
świeże makarony, podane w klasycznym włoskim stylu 
przekąski i desery. Dobre jedzenie, miła atmosfera, 
bardzo zielony ziołowy ogródek-arrivederci!

RESTAURACJA
BABIE LATO
ul. Spółdzielcza 9
05-825 Grodzisk Mazowiecki

www.restauracjababielato.pl

Kuchnia fusion. Oryginalne połączenia smakowe
podane w niebanalny sposób. Tel. 22 759 66 97

HOTEL VICTOR
PRUSZKÓW

ul. Andrzeja 1A, 05-800 Pruszków

tel. +48 22 430 39 00
e-mail: sales.pruszkow@desilva.pl

Restauracja OLIMPIA oraz stylowy 
Irish Pub to doskonałe miejsce   

na rodzinne przyjęcia, spotkania 
z  przyjaciółmi  i  inne  okazje.

Zapraszamy do Karczmy u Wiencka, ponieważ tylko 
tu zorganizujesz biesiadę na każdą okazję. 
Zapewniamy niepowtarzalny klimat przy muzyce góralskiej 
ze smacznym jedzeniem kuchni staropolskiej.
Organizujemy:
•  Wesela
•  Komunie
•  Imprezy okolicznościowe
•  Konsolacje
•  Spotkania firmowe, itp.

KARCZMA 
U WIENCKA
ul. Ceglana 2,05-806 Komorów
tel. 730 019 665

www.karczmauwiencka.pl

Piątek, 31 Lipca 2015
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GRODZISK MAZOWIECKI
Tenisiści Bogorii Grodzisk Mazo-
wiecki znaleźli się w pierwszej 
„10-tce” ogólnopolskiego rankin-
gu seniorów za sezon 2014/2015. 
Najwyższą lokatę z graczy Bogo-
rii zajął Jakub Kosowski, który 
w poprzednim sezonie występo-
wał w barwach Polonii Bytom. 

W rankingu seniorów nowy naby-
tek wicemistrza Polski uplaso-
wał się na drugim miejscu. Jakuba 
Kosowskiego wyprzedził jedy-
nie Jakub Dyjas. Trójka z Grodzi-
ska Mazowieckiego „złączyła siły” 
– Paweł Fertikowski w rankingu 
jest siódmy, Daniel Górak ósmy, 

Tenisiści Bogorii w pierwszej 
10-tce ogólnopolskiego rankingu

a Robert Floras uplasował się na 
dziewiątej pozycji. Graczy Bogorii 
dzieliła niewielka różnica punkto-
wa. Dodajmy, że w przyszłym se-
zonie w Bogorii nadal występować 
będą Daniel Górak i Paweł Fertikow-
ski. Natomiast Robert Floras zagra 
w PKS Kolping Frac Jarosław. (JM)

ANNA 
SOŁTYSIAK

KOMORÓW
To już pewne. 
We wrześniu nie zostanie 
oddane do użytku nowe 
skrzydło Zespołu Szkół 
w Komorowie. – Na 
opóźnienie wpłynęły 
problemy z uzyskaniem 
pozwolenia na budowę 
– twierdzą urzędnicy. 

W podstawówce, gim-
nazjum i liceum uczy 
się dziś ok. 950 dzie-

ci. Budynki kompleksu są jednak 
zbyt małe, by uczniowie mogli 
chłonąć wiedzę w dogodnych wa-
runkach. Pomysłów na rozwiąza-
nie problemów lokalowych było 
wiele. Niektóre wywołały kon-
trowersje. Przykładem pomysł 
przeniesienia komorowskiego li-
ceum do budynku zespołu szkół 
przy ul. Gomulińskiego w Prusz-
kowie. Sprzeciw mieszkańców, 
rodziców i uczniów sprawił, że 
z tego zrezygnowano.

Ścieżka do polepszenia wa-
runków w szkole pozostała 
więc jedna – rozbudowa. Wła-
dze Michałowic postanowi-
ły, że kompleks powiększy się 
o nowe skrzydło dydaktyczne, 
z którego korzystać będą głównie 
uczniowie klas IV-VI. Dodatko-
wo inwestycja objęła rozbudowę 
sali gimnastycznej. 

„za sterami” zasiadł nowy staro-
sta – Zdzisław Sipiera.

Roboty budowlane ruszyły na 
początku tego roku, ale już wtedy 
było wiadomo, ze dotrzymanie 
pierwotnego terminu zakoń-
czenia prac jest niewykonal-
ne. – Pierwotnie zakładaliśmy, 
że uczniowie z nowego skrzy-
dła skorzystają już 1 września. 
Niestety, opóźnienia związa-
ne z przedłużającą się proce-
durą uzyskania pozwolenia na 
budowę mocno odbiły się na 
harmonogramie prac. Na do-
kumenty czekaliśmy blisko pół 
roku – przyznaje Józef Kawior-
ski, kierownik Referatu Inwesty-
cji i Remontów w michałowicki 
urzędzie gminy. I dodaje: – O te 
pół roku musimy przesunąć więc 
termin zakończenia budowy.

Jednak i tu nie obyło się bez 
perypetii. Wielu mieszkańcom 
nie podobał się projekt nowego 
skrzydła. Argumentowali: klasy 
są źle zaprojektowane i ławki bę-
dą ustawione nieodpowiednio. Nie 
zabrakło też głosów, że dokumen-
ty nie są należycie przygotowane. 
Mieszkańcy nie chcieli również 
zgodzić się na wycinkę drzewo-
stanu znajdującego się na terenie 

Na skrzydło trzeba zaczekać
Rozbudowa Zespołu Szkół w Komorowie zakończy się w połowie grudnia?

Kawiorski nie chce jednak 
podać konkretnej daty odda-
nia nowego skrzydła do użytku. 
– Liczymy na to, że obiekt bę-
dzie gotowy w połowie grudnia. 
Chcielibyśmy na przełomie roku 
oddać budynek do użytku. Ale zo-
baczymy jak wszystko się poto-
czy – mówi. 

Oddanie do użytku to jednak 
nie koniec. Obiekt trzeba bowiem 
umeblować. Tym zadaniem bę-
dzie się zajmować dyrekcja szko-
ły. – Uznaliśmy, że dyrekcja 
będzie wiedziała najlepiej jakie 
wyposażenie powinno trafi ć do 
poszczególnych pracowni. Liczy-
my na to, że uda się skoordynować 
wszystko tak, by w momencie od-
dawania budynku do użytku sale 
lekcyjne były już w pełni wypo-
sażone – zaznacza Kawiorski. 

szkoły. A bez tej wycinki nie moż-
na było ruszyć z budową. 

Gdy michałowickim włoda-
rzom udało się opanować „bu-
rzę” wśród lokalnej społeczności 
Komorowa, wydawało się, że in-
westycja ma zielone światło. Nie-
stety: rozbudowę szkoły na blisko 
pół roku zablokowały procedu-
ry związane z wydaniem pozwo-
lenia na budowę. Pruszkowskie 
starostwo dokumenty zatwier-
dziło na początku grudnia, gdy 

Rozbudowę szkoły 
na blisko pół roku 
zablokowały 
procedury związane 
z wydaniem 
pozwolenia 
na budowę
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Wielofunkcyjna hala 
będzie szyta na miarę
RASZYN
Gmina Raszyn 
rozstrzygnęła przetarg 
na opracowanie 
dokumentacji projektowo 
– kosztorysowej 
budowy wielofunkcyjnej 
hali sportowej.

W postępowaniu złożono czte-
ry oferty. Zwyciężyła fi rma ze 
Szczecina, ma ona dwanaście 
miesięcy od dnia podpisania 
umowy na wykonanie projek-
tu i kosztorysu. – Posiadaliśmy 
własną koncepcję, aby mieć 
pewną podstawę do dalsze-
go działania. W postępowaniu 
przetargowym pod uwagę bra-
liśmy cenę oraz spójność wizji 
fi rmy z naszą koncepcją. Chce-
my, aby hala była nowoczesna 
– wyjaśnia Katarzyna Klima-
szewska, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Sportu w Raszynie. 
I dodaje: – Hala ma być uszyta 
na naszą miarę. Z obiektu będą 
korzystać mieszkańcy Raszyna, 
więc musi on spełniać ich ocze-
kiwania. Każdy użytkownik ma 
być z niej zadowolony.

Głównym zadaniem hali ma 
być zaspokojenie potrzeb miesz-
kańców Raszyna, ale nie tylko 
ich. – Jesteśmy zlokalizowani 
blisko Warszawy, co pozwala 
nam konkurować ze stołecznymi 
halami. U nas będą niższe ceny, 
a wyposażenie i funkcjonalność 
będą stały na wysokim poziomie 
– twierdzi dyrektor GOS-u.

A jak ma wyglądać hala? Ka-
tarzyna Klimaszewska: – Będzie 
miała standardowe wymiary. 
Chcemy, aby istniała możliwość 
podziału boiska na trzy, co po-
zwoli sekcjom młodzieżowym 
przeprowadzać treningi równo-
cześnie. Obiekt powinien być 
dostosowany do potrzeb wszyst-
kich dyscyplin. Pojawi się podest 
do ciężarów, gdyż ta sekcja pręż-
nie się rozwija. Będzie również 
ring bokserski. Liczymy także 
na rozwój części komercyjnej. 
Chodzi o siłownię, fi tness czy 
zajęcia zumby.

Trwają prace na projektem 
hali. Oferta fi rmy „MD Polska” 
Sp. z o.o opiewała na kwotę nie-
spełna 465 tys. zł. A ile pochło-
nie budowa obiektu? – Liczymy, 
że będzie to 15 milionów zło-
tych. Większa część sumy bę-
dzie pochodziła ze środków 
własnych, pięć milionów po-
staramy się pozyskać ze środ-
ków zewnętrznych – wyjaśnia 
dyrektor GOS-u.  (JM)

– Obiekt powinien 
być dostosowany do 
potrzeb wszystkich 
dyscyplin – mówi 
dyrektor GOS-u 

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

Wyniki matur 2015 w powiecie grodziskim
W tym roku egzamin ma-

turalny był przepro-
wa d z o n y  w  d w ó c h 

formułach: nowej – dla tegorocz-
nych absolwentów liceów ogól-
nokształcących oraz starej – dla 
tegorocznych absolwentów tech-
ników. Zdawalność w technikach 
na terenie powiatu grodziskiego by-
ła większa (78,75%) aniżeli w lice-
ach ogólnokształcących (71,86%). 
Wyniki tegorocznych egzaminów 
maturalnych w technikach prze-
wyższyły procentowo średnią zda-
walność na terenie województwa 
mazowieckiego (60%) oraz na te-
renie kraju (64%). 

Najlepszy wynik egzaminów ma-
turalnych (w kategorii technika) 
uzyskał Zespół Szkół Nr 2 w Mi-
lanówku (86,4%), a w kategorii licea 
– Zespół Szkół Nr 1 w Milanówku 

(79%). W kategorii zespoły szkół 
najlepszy wynik uzyskały: Zespół 
Szkół Nr 1 w Milanówku (79%) oraz 
Zespół Szkół Technicznych i Liceal-
nych Nr 2 w Grodzisku Mazowiec-
kim (76,20%).

Według danych zaczerpniętych 
ze strony Okręgowej Komisji Eg-
zaminacyjnej w Warszawie, do no-
wej  formuły przystąpiło 357 osób, 
do starej – 194 osoby. Licealistów 
obowiązywało także zdawanie eg-
zaminu maturalnego z wybranego 
przedmiotu na poziomie rozsze-
rzonym. 

Bardzo dobry wynik w techni-
kach cieszy podwójnie, zwłaszcza, 
że oprócz egzaminów maturalnych 
abiturienci mieli do zdania egzamin 
zawodowy.  

Wśród przedmiotów dodatko-
wych największą popularnością 

cieszyły się: biologia, geografi a i wie-
dza o społeczeństwie. Najczęściej 
wybieranym językiem obcym był 
język angielski. 

Poprawki matur w sierpniu
Niezdanie egzaminu dojrzałości 

w pierwszym terminie to jeszcze 

nie tragedia. Do poprawek mogą 
przystąpić maturzyści, którzy nie 
zdali tylko jednego przedmiotu 
obowiązkowego w części pisem-
nej lub ustnej. W tym przypadku 
chodzi o jeden z trzech przedmio-
tów obowiązkowych: matematykę, 
język polski oraz język obcy. 

Termin pisemnego egzaminu został 
wyznaczony na 25 sierpnia 2015 roku. 
Duża liczba tegorocznych maturzy-
stów ponownie będzie zdawała ma-
tematykę, która sprawia im najwięcej 
problemów. Poprawiać będzie można 
egzamin ustny z języka polskiego, ję-
zyka obcego oraz języka mniejszości 
narodowych. Poprawki egzaminów 
ustnych odbędą się w dniach 24-28 
sierpnia 2015 roku. Pełne wyniki ma-
tur uwzględniające wyniki osób zda-
jących w czerwcu i sierpniu poznamy 
w połowie września br. 

Tegorocznym maturzystom ży-
czymy udanego wakacyjnego wy-
poczynku, za zdających trzymamy 
kciuki i wszystkim życzymy reali-
zacji planów oraz licznych sukce-
sów edukacyjnych i zawodowych.

Anna Gębalska-Berekets
     Starostwo Powiatu Grodziskiego

Zdjęcie udostępnione za zgodą i dzięki uprzejmości dyrekcji Zespołu Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim.

Piątek, 31 Lipca 2015

Rozbudowa Zespołu Szkół w Komorowie zakończy się w połowie grudnia?

 Roboty budowlane ruszyły na początku tego roku
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„Pod Kasztanem” 
nieco później 
PRUSZKÓW
Przedszkole
„Pod Kasztanem” 
prawdopodobnie 
nie będzie gotowe
na 1 września.

Placówka przy ul. Bolesława 
Prusa 27 w Pruszkowie jest 
w trakcie przebudowy. Przed-
szkole zyska nową salę rekre-
acyjną oraz dodatkową klatkę 
schodową. – Niestety nie zdą-
żymy z zakończeniem mo-
dernizacji przedszkola do 
pierwszego września. Jednak 
remont skończymy niedużo 
później ponieważ planujemy 
zrobić to 15 września. Jest to 
termin pewny. Niektóre prace 
można było rozpocząć dopie-
ro kiedy przedszkole było za-
mknięte, w związku z tym nie 
udało się jeszcze kilku rzeczy 
wykonać. Tak naprawdę od po-
czątku planowaliśmy, że nastąpi 
opóźnienie około dwóch tygo-
dni. Jeszcze będziemy wszyst-
ko robili, aby zakończenie prac 
nastąpiło na początku września 
– mówi Andrzej Kurzela, wice-
prezydent Pruszkowa. I dodaje: 
– Wykonawca musi wykończyć 
łazienki, popracować przy scho-
dach wejściowych czy ścianach. 
Takie prace wymagają większej 
dokładności i stąd jeszcze tro-
chę czasu potrzeba aby wszyst-
ko było dopięte na ostatni guzik.

Całkowity koszt zadania 
(w tym termomodernizacji) 
wynosi ok. 2,1 mln zł.  (SD) 
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Pijana matka
wiozła dziecko
MILANÓWEK
Pijana kobieta wiozła ze 
sobą trzyletnią córkę.

Do zdarzenia doszło w Mila-
nówku, w nocy z 27 na 28 lipca. 
– Funkcjonariusze zatrzymali 
kierującą autem do rutynowej 
kontroli. Okazało się, że w jej 
organizmie znajduje się 1,5 
promila alkoholu. Policja za-
trzymała prawo jazdy kobiety – 
mówi asp. Sławomir Janowiec 
z Komendy Powiatowej Policji 
w Grodzisku Mazowieckim.

Co dalej? – Z pewnością 
zostanie jej postawiony za-
rzut prowadzenia pojazdu 
w stanie nietrzeźwości. Wy-
dział dochodzeniowo-śled-
czy w toku czynności ustali, 
czy kobieta stworzyła zagroże-
nie dla dziecka, które przewo-
ziła. Po analizie całej sytuacji 
będzie możliwe wyciągnięcie 
odpowiednich wniosków – wy-
jaśniał asp. Janowiec.  (JM) 

Poszerzą rowerową ofertę 
GRODZISK MAZOWIECKI
W planie zadań 
inwestycyjnych 
grodziskiej gminy 
przewidziano środki 
w wysokości 130 tys. zł 
na rozbudowę istniejącego 
systemu rowerowego. 

Chodzi o powiększenie sieci 
wypożyczalni rowerowych. Ich 
usytuowanie nie jest do końca 
ustalone. Rozważane są m.in. 
zgłaszane przez mieszkań-
ców lokalizacje w rejonach ulic 
Okrężna, Piaskowa i Traugutta. 
Pod uwagę brany jest też rejon 
Szkoły Podstawowej w Adamo-
wiznie. Kiedy rozbudowa nastą-
pi? Póki co, dokładny termin 
nie jest znany.

W planie wydatków budżetu 
gminy zarezerwowano także 200 
tys. zł na bieżącą konserwację sys-
temu GRM, czyli Grodziskiego 
Roweru Miejskiego. Obejmuje 

ona obsługę, przewóz wyposa-
żenia i uzupełnianie stacji w ro-
wery czy obsługę komputerowej 
rejestracji użytkowników.

W ramach projektu „Rozbu-
dowa bazy turystycznej w gminie 
Grodzisk Maz.” wybudowano do 
tej pory dziewięć stacji i zakupio-
no 65 rowerów. Stacje znajdują 
się przy miejscach atrakcyjnych 
turystycznie, obiektach kultu-
ralnych, sportowych czy głów-

nych miejscach przesiadkowych. 
Projekt sfinansowany został 
z perspektywy fi nansowej 2007-
2013, w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego. Całko-
wita wartość przedsięwzięcia to 
ok. 1,3 mln zł, a kwota dofi nan-
sowania 500 tys. zł.

Dodajmy, że w ramach tego pro-
jektu utworzono także Centrum 
Informacji Turystycznej.  (SD) 

EWELINA 
LATOSEK

MILANÓWEK 
W milanowskim urzędzie 
miasta od początku 
roku odbyły się cztery 
wewnętrzne audyty. 
Pytamy o ich wyniki. 

Wewnętrzne kontro-
le to pomysł Wiesła-
wy Kwiatkowskiej, 

burmistrz Milanówka, która za 
sterami miasta stanęła w listo-
padzie zeszłetgo roku. W ciągu 
kilku miesięcy zarządzone zo-
stały cztery audyty. Dotyczyły 
stanu zatrudnienia, gospodar-
ki nieruchomościami, bezpie-
czeństwa informacji i inwestycji. 
Tylko dwa pierwsze kosztowa-
ły miejski budżet ponad 40 tys. 
zł. Audyty miały służyć popra-
wie funkcjonowania urzędu, ale 
jak dotąd władze miasta nie opu-
blikowały ich pełnych wyników. 

A dopytują o nie sami miesz-
kańcy. – Rezultaty prac nie są zna-
ne, a przecież fi rma wzięła za to 
pieniądze i to niemałe. Co mamy 
o tym myśleć? Audyty były gło-
śno zapowiadane, a po ich prze-
prowadzeniu cisza – mówi jedna 
z mieszkanek Milanówka. Podob-
ne głosy pojawiały się także w sek-
cji „Zadaj pytanie burmistrzowi” 
na stronie internetowej miasta. 

Kiedy więc można spodzie-
wać się pełnej informacji w tej 
sprawie? – Wyniki audytów 
nie są informacją publiczną, 
to wewnętrzna wiedza o tym, 
co można poprawić, przezna-
czona tylko dla urzędu – ucina 
burmistrz Kwiatkowska. 

Podobną odpowiedź słyszeli 
dopytujący o audyt mieszkańcy. 
– W mojej opinii sprawozdania 

z audytu wewnętrznego nie wy-
rażają stanowiska burmistrza 
Milanówka, lecz opinię audyto-
ra realizującego zadanie oraz jego 
sugestie dotyczące usprawnienia 
systemu kontroli zarządczej. Dla-
tego też sprawozdanie z audytu 
„kadrowego” urzędu miasta Mi-
lanówka nie stanowi informacji 

Wyniki audytów nie dla każdego?
Sprawa wewnętrznych kontroli w milanowskim magistracie

o to, aby piętnować poszczególne 
osoby, tylko o informację dla kie-
rowników konkretnych komórek, 
co należy zmienić i poprawić – mó-
wi burmistrz Milanówka.

Z zapewnień władz miasta wy-
nika, że chodzi o usprawnienie 
funkcjonowania urzędu, otwarcie 
się na obywateli, lepszą organiza-
cję pracy. Wiesława Kwiatkow-
ska: – Chcemy ustawić się frontem 
do mieszkańców. 

Co zatem z obietnicą, która po-
jawiła się na stronach urzędu mia-
sta w czerwcu tego roku? Chodzi 
o zapewnienie, że podsumowania 
z poszczególnych kontroli zosta-
ną jednak udostępnione. – Mając 
świadomość zainteresowania 
mieszkańców wynikami audytów, 
które mogą wpływać na poprawę 
funkcjonowania urzędu, na stronie 
biuletynu informacji publicznej 
w zakładce „Audyt wewnętrzny” 
opublikowane zostaną podsumo-
wania z przeprowadzonych zadań 
audytowych – czytamy we wpisie 
opublikowanym w połowie czerw-
ca na stronie bip.milanowek.pl. Do 
zamknięcie tego wydania gazety 
nie uzyskaliśmy odpowiedzi na py-
tanie czy i kiedy deklaracja zosta-
nie zrealizowana. 
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Hołd bohaterom 
Powstania Warszawskiego
REGION
W sobotę o godz. 17 
zawyją syreny. 
Zatrzymają się piesi, 
staną auta. W 71 rocznicę 
wybuchu Powstania 
Warszawskiego oddamy 
hołd bohaterom 
zbrojnego zrywu. 
W naszym regionie 
1 sierpnia odbędzie się 
wiele uroczystości.

Pruszków
Urząd Miejski organizuje 1 sierp-
nia o godz. 17 uroczystość przed 
tablicą okolicznościową przy ul. 
Waryńskiego 1. Tam, na terenie 
Elektrowni Pruszków, 71 lat te-
mu miał miejsce zbrojny epi-
zod powstańczy.

Władze powiatu pruszkow-
skiego i Muzeum Dulag 121 
zapraszają na pokaz fi lmu „Po-
wstanie Warszawskie”. Projekcja 
o godz. 21 w hali Międzyszkol-
nego Ośrodka Sportowego przy 
ul. Gomulińskiego. Muzeum Du-
lag 121 organizuje „Niedzielne 
wyprawy szlakiem powstańczej 
Warszawy”. Pierwsza z nich, 
„Wola – powstańcze walki i za-
głada ludności cywilnej”, odbę-
dzie się 9 sierpnia. Następnie 23 
sierpnia „Wyprawa po powstań-
czej Ochocie”. Ostatni spacer, 6 
września, to „Powiśle w Powsta-
niu Warszawskim”. Więcej infor-
macji na www.dulag121.pl. 

Brwinów
W Brwinowie uroczystości (po-
czątek 1 sierpnia godz. 17) odbę-
dą się na placu św. Jana Pawła 
II. Przed pomnikiem żołnierzy 
Armii Krajowej złożone zo-
staną kwiaty, a koncert „Cały 
Brwinów śpiewa piosenki po-
wstańcze” przygotuje Funda-
cja Akademia Profi l. O godz. 18 
rozpocznie się msza św. w inten-
cji poległych w Powstaniu War-
szawskim. O godz. 20 w Parku 
Miejskim można będzie zoba-
czyć fi lm „Błyskawica”. 

Michałowice
1 sierpnia także na terenie gmi-
ny Michałowice odbędą się uro-
czystości, głównie w Pęcicach.. 
Upamiętnione zostaną tam 
71 rocznice Powstania War-
szawskiego, Bitwy i Egzekucji 
w Pęcicach oraz 64 rocznica 
uroczystości pogrzebu i poświę-
cenia Pomnika-Mauzoleum.  2 
sierpnia uroczystości „44. rajd 
po kamienistej drodze” odbędą 
się w kościele parafi alnym w Pę-
cicach. Rozpocznie je o godz. 10 
koncert pieśni patriotycznych, 
potem msza św. O godz. 12.30 za-
planowano Apel Pamięci i skła-
danie kwiatów na powstańczej 
mogile przed Pomnikiem Mau-
zoleum w Pęcicach.

Raszyn
W Raszynie uroczystości roz-
poczną się 1 sierpnia o  godz. 

16.30 na rynku przed Urzędem 
Gminy. Podczas obchodów te-
mu rynkowi zostanie nadana 
nazwa Placu Powstańców War-
szawy 1944. 2 sierpnia o godz. 19 
w Centrum Kultury Raszyn roz-
brzmiewać będą „Piosenki Wal-
czącej Warszawy”. Natomiast 
w Świetlicy Środowiskowej 
w Rybiu odbędą się projekcje fi l-
mów: pierwszy, „Powstanie War-
szawskie”, zostanie wyświetlony 
9 sierpnia. Kolejne „Miasto 44” 
i „Kamienie na szaniec” odpo-
wiednio 16 oraz 23 sierpnia.

Nadarzyn
Urząd Miasta Nadarzyn zapla-
nował na 1 sierpnia o godz. 16.45 
uroczysty apel. O godz. 17. rocz-
nicowe uroczystości odbedą się 
przed krzyżem z popiersiem 
Marszałka Piłsudskiego na pl. 
Poniatowskiego.

Grodzisk Mazowiecki
W Grodzisku obchody rozpoczy-
nają się 1 sierpnia już o godz. 13 
od rodzinnej edukacyjnej gry 
z nagrodami „Grodzisk 44”. 

O 15 nastąpi otwarcie wystawy 
plenerowej na Placu Wolności. 
Także o godz. 15 przed Pomni-
kiem Wolności przy ul. 11 Li-
stopada będzie można usłyszeć 
powstańcze pieśni. O godz. 16.45 
przed Kościołem pw. Św. Anny 
mini koncert Pieśni Powstań-
czych w wykonaniu Młodzie-
żowej Orkiestry Dętej. O godz. 
17 msza św. Natomiast na godz. 
18.30 w grodziskim kinie pokaz 
fi lmu „Miasto 44”. 

Milanówek 
Tegoroczne uroczystości roz-
poczną się o godz. 17 minutą ci-
szy na Cmentarzy Parafi alnym 
w Milanówku. 

Następnie o godz. 18 w koście-
le św. Jadwigi Śląskiej odbędzie 
się msza św. w intencji uczestni-
ków Powstania Warszawskiego. 
O godz. 19 mieszkańcy wspól-
nie zaśpiewają pieśni powstań-
cze i patriotyczne na skwerze 
naprzeciwko kościoła.

Podkowa Leśna
Uroczystości rozpoczną się 
1 sierpnia o godz. 17 na Cmen-
tarzu Miejskim. 

Pamięć bohaterów Powstania 
Warszawskiego będzie uczczo-
na chwilą ciszy. Przy grobach zo-
staną złożone wieńce, zapalone 
będą „Światła Pamięci”.  (SD)
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PIASTÓW
Mężczyzna był pod wpływem alkoho-
lu i w domu dawał upust emocjom. 
Złapał tasak, którym porąbał meble. 
Jego partnerka obawiała się o zdro-
wie, dlatego uciekła z domu i poszu-
kiwała pomocy. Przemieszczając się 
ulicami Piastowa udało jej się zatrzy-
mać patrol policji. Funkcjonariusze 

udali się pod wskazany adres i za-
stali tam agresywnego mężczyznę. 
33-latek nadal demolował dom. Nie 
szczędził też policjantom wyzwisk 
i zdecydował się zaatakować. Wy-
mierzył cios tasakiem w jednego ze 
stróżów prawa, jednak udało się obez-
władnić agresora. Został zatrzymany 

Agresor po alkoholu, 
na dodatek z tasakiem w ręku...

i poddany badaniu na zawartość 
alkoholu w organizmie. Okazało 
się, że miał prawie półtora promi-
la. Śledztwo w sprawie zachowania 
mężczyzny wszczęła pruszkowska 
prokuratura. Za atak na funkcjonariu-
sza publicznego grozi kara do 10 lat 
pozbawienia wolności. (JM)
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Piątek, 31 Lipca 2015

Sprawa wewnętrznych kontroli w milanowskim magistracie

publicznej – czytamy w odpowie-
dzi udzielonej przez burmistrz na 
stronie urzędu. 

W rozmowie z naszą redakcją 
Wiesława Kwiatkowska zazna-
cza, że wnioski z audytów widać 
przede wszystkim po personalnych 
zmianach w urzędzie. Od począt-
ku roku urząd wielokrotnie ogła-
szał nabór na rozmaite stanowiska, 
w tym m.in. na kierownika referatu 
zamówień publicznych, inspekto-
rów i podinspektorów. – Nie chodzi 

W ciągu kilku 
miesięcy 
zarządzone zostały 
cztery audyty
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Plac zabaw gotowy
PRUSZKÓW
Długo wyczekiwane 
miejsce dla 
najmłodszych 
mieszkańców 
pruszkowskiego Gąsina 
oddano do użytku.

Plac zabaw przy ul. Wiśniowej 
wyposażono w piaskownicę, ka-
ruzelę oraz huśtawki. Specjal-
na syntetyczna nawierzchnia 
ma zapewnić bezpieczeństwo 
użytkownikom i amortyzować 
ewentualne „twarde lądowanie”.

Coś dla siebie znajdą również 
nieco starsze dzieci, bowiem po-
jawiły się urządzenie do wspi-
nania a także piłkarzyki na 

sztucznej trawie. Z myślą o mło-
dzieży i dorosłych zaprojektowa-
no siłownię plenerową. Wokół 
ustawiono ławki i kosze, widać 
też sporo nowej zieleni.

Budowa placu zabaw rozpo-
częła się w czerwcu i miała po-
trwać do sierpnia. Ku uciesze 
dzieci prace udało się zakończyć 
przed terminem. Jednak droga 
do powstania na Gąsinie miej-
sca do zabawy nie była łatwa. Pi-
saliśmy o tym. Początkowo plac 
miał powstać na skrzyżowaniu 
ulic Wierzbowej i Podmokłej. 
Ta lokalizacja nie spodobała 
się części mieszkańców, którzy 
obawiali się hałasu. Wybór padł 
więc na Wiśniową.  (EL) 

Pomóżmy małej Asi
GRODZISK MAZOWIECKI
Kilkumiesięczna 
mieszkanka Kozer  
(gm. Grodzisk 
Mazowiecki) liczy na 
wsparcie ludzi dobrej 
woli. Serduszko Asi 
wymaga pilnej i bardzo 
drogiej operacji.  
Czasu jest niewiele.

Asia przyszła na świat w listopa-
dzie zeszłego roku, dwa miesią-
ce przed terminem. Jeszcze gdy 
była w brzuchu mamy zdiagno-
zowano u niej „tetralogię Fallo-
ta z zarośnięciem pnia płucnego, 
dodatkową żyłę główna górną 
lewę, prawostronny łuk aor-
ty i ubytek w przegrodzie mię-
dzykomorowej”.

Po urodzeniu dziewczynka 
przez ponad półtora miesiąca 
leżała w inkubatorze na Oddzia-
le Patologii Noworodka w Szpi-
talu Bielańskim w Warszawie. 
Przez cały ten czas dożylnie 
otrzymywała lek utrzymują-
cy ją przy życiu. Gdy osiągnęła 
odpowiednią wagę możliwe by-
ło przeprowadzenie pierwszej 
operacji na chorym serduszku.

Jednak do pełnego wy-
zdrowienia droga długa. Asia 

wymaga operacji w niemiec-
kiej klinice pod okiem znane-
go kardiochirurga dziecięcego 
prof. Edwarda Malca. Na prze-
szkodzie stoi jednak koszt za-
biegu. To 36,5 tys euro. Takich 
pieniędzy rodzice dziewczynki 
nie mają. – Prosimy o pomoc 
i wsparcie wszystkich ludzi do-
brej woli, zwracamy się także 
do firm. Głęboko wierzymy, że 
z pomocą Boga i dobrych ludzi 
uda nam się uzbierać wymaga-
ną pieniądze i uratować życie 
naszego dziecka. Za wszel-
ką pomoc będziemy bardzo 
wdzięczni, nawet najmniejsza 
kwota przybliży nas o krok do 
planowanej operacji – mówi pa-
ni Marta, mama dziewczynki.

W tej chwili na koncie fun-
dacji, która opiekuje się zbiórką  
dla Asi, jest niewielka część po-
trzebnej kwoty, czyli ok. 4 tys. zł. 
To kropla w morzu potrzeb, 
a operacja powinna odbyć się 
najpóźniej na przełomie paź-
dziernika i listopada tego roku.

Wpłaty na leczenie Asi zbiera 
Fundacja na rzecz dzieci z wa-
dami serca Cor Infantis. Numer 
konta: 86 1600 1101 0003 0502 
1175 2150. Koniecznie z dopi-
skiem „Joanna Dybińska”.  (EL)Nazywa się Bezzębek i pofrunie w Gdyni

PRUSZKÓW
Pruszkowska załoga 
wystartuje w finale 5. 
Konkursu Lotów  
Red Bull w Gdyni. 
Zawody odbędą się 
w połowie sierpnia.

Bartosz Naskręt na co dzień 
projektuje urządzenia na pla-
ce zabaw. W drodze samocho-
dem z domu do pracy spędza 
dużo czasu. Prawdopodobnie 
przemierzając tę trasę usłyszał 
w radiu o konkursie. Tego mu 
było trzeba. Każdy kierowca 
stojąc w korku chciałby wzbić 
się w powietrze, ominąć sznury 
aut i wydostać z codziennej ru-
tyny. Szybko zadzwonił do ko-
legi – Jurka, architekta, którego 
zachęcił do stworzenia zespołu 
i wzięcia udziału w konkursie. Nie 
wierzyli, że dostaną się do finału, 
przecież nadesłano blisko 700 
projektów. Jednak grupa z Prusz-
kowa znalazła się wśród najlep-
szej czterdziestki.

Zespół przyjął nazwę Dzie-
wiczy Lot, od tytułu scenki, jaką 
miał przedstawić przed lotem, nie-
stety obostrzenia dotyczące cza-
su prezentacji zmusiły grupę do 

rezygnacji z tego pomysłu. Ale 
nazwa pozostała. W międzycza-
sie do zespołu dołączyła Dorota, 
partnerka Bartosza, oraz „wiecz-
ny” student Michał. Oboje pomo-
gą w realizacji projektu. Żaden 
z członków grupy nie ma doświad-
czenia w sportach lotniczych, cho-
ciaż Bartosz posiada licencję na 
holowanie statków powietrznych 
na potrzeby parasailingu – czegoś 
w rodzaju paralotni napędzanej 
przez motorówkę.

Główna inspiracja pochodzi z fil-
mu animowanego „Jak wytreso-
wać smoka”, w którym występuje 
smok Szczerbatek. Ponadto pro-
jektanci przyjrzeli się jeszcze ry-
sunkom Leonarda da Vinci, dzięki 
czemu machina będzie miała 
skrzydła podobne do tych, jakie 
kreślił mistrz. Na „pokładzie” 
znajdzie się tylko Bartosz, reszta 
ekipy zajmie się obsługą naziem-
ną. Bezzębek ceni sobie swobodę 
– nie ma sterów, toteż pilot będzie 
miał bardzo mały wpływ na prze-
bieg lotu. Mimo tego maszyna ma 
szansę polecieć. Ale to się okaże 
dopiero w dniu kokursu. Grupa 
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wystartuje nie przeprowadziw-
szy żadnych testów.

W konkursie ważne są rozwią-
zania techniczne, sposób opero-
wania maszyną, jednak punkty 
można zdobyć też za kreatyw-
ność i sposób prezentacji. Spra-
wy warsztatowe oceni m.in. 
Adam Małysz.

Tegoroczna edycja odbędzie się 
16 sierpnia w sercu Gdyni – w oko-
licy Bulwaru Nadmorskiego, Plaży 
Miejskiej oraz Skweru Kościusz-
ki. Regulamin przewiduje tylko  
30 sekund na prezentację maszyn. 
Czy Bezzębek zdąży się wyfruwać 
w tak krótkim czasie?  (SG)

Bezzębek ma 
ponad 4 metry 
długości, a jego 
rozpiętość skrzydeł 
sięga prawie 10 m

Nazywa się Bezzębek i ma metr 
siedemdziesiąt pięć wzrostu, po-
nad cztery metry długości, a jego 
rozpiętość  skrzydeł sięga prawie 
10 metrów. Mowa o maszynie, 
z którą wystartuje pruszkow-
ska grupa lotników-amatorów. 

PRUSZKÓW
Rozmawiamy tuż 
po zakończeniu 
sparingowego spotkania 
pana podopiecznych  
z KS Raszyn. Wygrana 
1:0 z pewnością cieszy, 
jednak początek meczu 
nie był najlepszy.  
Potem Znicz się 
przebudził. 

– Jesteśmy w okresie przygoto-
wawczym, więc chłopcy są zmę-
czeni i ciężko im się poruszać. 
Zaczęli grać gdy organizm zo-
stał rozgrzany, przyzwyczaili się 
do boiska, gdy – jak to się mówi 
–  głowy ostygły. Za dużo było 
chaosu, ale jestem zadowolony, 
bo w tym momencie najważniej-
sza jest praca, żeby fizycznie się 
przygotować, gdyż 22 sierpnia 
gramy pierwszy mecz ligowy. 
Teraz trzeba zrobić podbudo-
wę, a dopiero później pracować 
nad rozwiązaniami taktycznymi. 
Przed rozpoczęciem ligi chce-
my jeszcze rozegrać sparingi. 
Mam nadzieję, że chłopcy bę-
dą systematycznie podnosić 
swój poziom.

Mecz z Raszynem był jednym 
z elementów przygotowań 
do sezonu. Strzeliście  
bramkę, przeciwnik spuścił  
z tonu, z kolei Znicz był  
o dwa tempa szybszy.

prezentuje. Myślę, że jest tutaj 
jeszcze trzech chłopców mają-
cych szanse awansu do pierw-
szej grupy. 

Strzelec bramki Mateusz 
Tarkowski imponuje szybko-
ścią i ma łatwość wychodze-
nia na pozycję.
– To taka moja perełka. Chło-
pak, który przyszedł do nas w li-
stopadzie. Wcześniej nigdzie nie 
trenował i ma wrodzone umie-
jętności wyjścia na pozycję. To 
zawodnik bardzo szybki. Do te-
go  posiada wyczucie dystansu, 
w odpowiednim momencie po-
trafi wyjść w górę do „główki”. 

– Trudno to ocenić. Byliśmy bar-
dzo podmęczeni, gdyż wczoraj 
(28 lipca – przyp. red.) mieliśmy 
ciężki trening. W poniedziałek 
zajęcia również były wyczerpują-
ce. Jednak nasi chłopcy są moc-
ni i trzeba czekać, żeby tak samo 
było w lidze.

Jakie macie założenia  
na zbliżający się sezon?
– Jesteśmy tzw. grupą B. Pełnimy 
rolę „przechowalni”, ewentual-
nie wyszukujemy talenty do gru-
py A. Nad tym pracujemy, wynik 
nie jest ważny, a to, co chłopcy 
do tej pory osiągnęli i awans do 

Nasi chłopcy są mocni i ambitni 
Z RYSZARDEM DUMAŁĄ, trenerem Znicza Pruszków rocznik 2000 
(grupa II), rozmawia Jakub Małkiński

Tego się  trudno nauczyć, a ten 
chłopak to ma.

Co jest istotne w funkcjono-
waniu tak młodej drużyny?
– Chłopcy mogą razem spędzić 
czas i bardzo dobrze się bawić. 
Chętnie przychodzą na treningi. 
Istotne jest to, że mamy wspar-
cie w rodzicach, którzy angażują 
się w działania związane z druży-
ną. Jeden z rodziców mocno nas 
wspiera finansowo. Dzięki niemu 
uzyskaliśmy środki na stroje, wy-
jazdy. To dla nas bardzo ważne, 
że rodzice chcą pomagać i wspie-
rają swoje dzieci. To tworzy faj-
ną atmosferę. 

pierwszej ligi warszawskiej jest 
wyłącznie ich zasługą. Charak- 
teryzuje ich ambicja, systema-
tyczność, uczestnictwo w trenin-
gach, a ja jestem po to, żeby im 
pomóc. Michał Kozaczkow, któ-
ry poszedł do grupy A dobrze się 

– Mam nadzieję, 
że chłopcy będą 
systematycznie 
podnosić swój 
poziom – mówi 
Ryszard Dumała
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GRODZISK MAZOWIECKI 
Widowiskową bajkę o niezwykłym 
podróżniku będzie można obej-
rzeć w ramach cyklu „Niedzielny 
teatrzyk” w Grodzisku Mazo-
wieckim. Guliwer podczas swo-
jej pierwszej morskiej podróży 
jako lekarz okrętowy dociera do 
nieznanego lądu, gdzie żyje lud 

zwany Liliputami. Słyną oni z od-
wagi i waleczności jakiej już dziś 
się nie spotyka. Guliwer, mimo że 
przewyższa ich wzrostem i po-
czątkowo przeraża małych ludzi, 
w końcu zostaje ich przyjacielem 
i wybawcą. Pomaga im w wy-
graniu wojny z ludem Blefusku 

Teatrzyk zaprasza najmłodszych 
na widowiskowego „Guliwera”

i gasi niebezpieczny dla króle-
stwa pożar. To opowieść o dobrym 
człowieku, ale przede wielkim mi-
łośniku przygód i podróży. Start: 
niedziela, 9 sierpnia, godz. 12.30. 
Miejsce: Centrum Kultury w Gro-
dzisku Mazowieckim, ul. Spół-
dzielcza 9. Bilety 10 zł. (EL)

Piątek, 31 Lipca 2015
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Zamów:  22 758 77 88  reklama@wprmedia.pl  Pruszków, ul. Niecała 10/2

CENY NETTO OGŁOSZEŃ ZA SŁOWO:
2 zł ....... ogłoszenie zwykłe
3 zł ....... ogłoszenie pogrubione
4 zł ....... ogłoszenie w ramce

Dam pracę

Ekipę do montażu drzwi, 
stała współpraca, 508 266 707 

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

Firma spożywcza zatrudni pracowników 
fi zycznych. Praca zmianowa. 
Dawidy k. Raszyna, praca@maga.net.pl, 
22 720 57 42 w 125 

Frezer - Produkcja Maszyn Pakujących 
– Pęcice Małe k/Janek - 22/759-00-76 
maszyny2@coffee-service.eu 

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

 ► Praca na produkcji od zaraz w Pruszkowie. 
14 zł/brutto. Kontakt: 797 383 563

Praca w ochronie w Pruszkowie, 
możliwość podnoszenia kwalifi kacji, 
stawka 7 zł/h – 695 155 927

 ► Pracownik magazynowy Ołtarzew 
- kobiety i mężczyźni. Umowa o pracę, 
cały etat, system trzy zmianowy (pon-pt). 
12-14 zł brutto/h. Stałe i stabilne 
zatrudnienie. Wymagamy podstawowej 
obsługi komputera. Dojazd z Pruszkowa 
Ożarowa i Sochaczewa. 722 301 002 
lub ris.oltarzew@randstad.pl 

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

 ► Serwisant – automaty pakujące Sokołów k/Janek 
– tel. 502 259 383 service@coffee-service.eu 

 ► Stolarzy, lakiernika, montażystę okien, 
pomocników 22 7249895 

 ► Technik utrzymania ruchu – automaty pakujące 
Sokołów k/Janek – tel. 502 259 383  
service@coffee-service.eu 

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę tel. 502 036 239 

 ► Zatrudnimy frezera CNC oraz ślusarza 
narzędziowego. Milanówek. 227558435, 
(po 16  kom 605859696) 

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

 ► Zatrudnię Pana do sprzątania posesji i pielęgnacji 
ogrodu 1 dzień w tygodniu w Komorowie 
Tel. 606 742 496

 ► Zatrudnimy presera z doświadczeniem w pracy 
na wtryskarce. Miejsce pracy Pruszków. 602 295 991 

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

Nieruchomości – sprzedam

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

 ► Kawalerkę 24m2, centrum Pruszkowa, 
604 750 393 

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

 ► Mieszkanie w kamienicy w samym 
centrum Pruszkowa, po generalnym
remoncie (w 2008 r.). Duży pokój 22m2, 
sypialnia 9m2, oddzielna kuchnia 8m2, 
łazienka z wc oraz prysznicem 4m2 oraz 
przedpokój 4m2. Do mieszkania przydzielona 
jest piwnica. 503 647 032  

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

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

 ► Zamienię mieszkanie komunalne, 
98m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka 
na mniejsze, 2-pokojowe około 50m2. 
Mieszkanie znajduje się w centrum 
Pruszkowa w odnowionej kamienicy, 
w pobliży parku. Mieszkanie w bardzo dobrym 
stanie, nowe okna, panele na podłodze, 
zadbane. Zamienie na mniejsze – może 
być komunalne lub spółdzielcze również 
w Pruszkowie. 509 683 032 

Nieruchomości – do wynajęcia

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

 ► 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 

Skup Aut od 500 do 20.000 zł 
608 174 892

 
Kupię

 ► 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

 ► Brukarstwo, solidnie, 696 437 501 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki samochodowej, 
505 076 331 

 ► Dachy papą, 605 606 914 

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

 ► Hydraulik, 535 872 455 

 ► Kompleksowe usługi hydrauliczne, 
601 818 310 

 ► Mycie okien, 511 259 852 

 ► Naprawa Sprzętu Ogrodniczego 
609 441 011 

ul. Pogodna 7
22 728 90 50
Pruszków

www.hurtownia-ogrodnicza.com

NAJWIĘKSZY  
I NAJLEPSZY

SKLEP
OGRODNICZY
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Niepubliczne  
Przedszkole Montessori

ul. Bolesława Prusa 16, 
05-800 Pruszków

Tel. 22 728 50 50, 608 783 589

ZaPrasZaMy do PrZedsZkola 
Montessori w PrusZkowie

Posiadamy 15-letnie 
doświadczenie, oryginalne 
pomoce rozwojowe, kameralną 
grupę oraz wykwalifikowaną 
kadrę. Naszym atutem jest 
także duży ogród, własna 
kuchnia oraz parking. Od wielu 
lat patronuje nam Polskie 
Stowarzyszenie Montessori.

www.przedszkole-montessori.com

W związku z dynamicznym rozwojem działalności drukarnia 
fleksograficzna Formika Sp. Z o.o. poszukuje do swojego 
zespołu pracowników na stanowiska produkcyjne w obszarze 
wydziału DRUKU oraz WYCINANIA w charakterze: 

Pomocnika Operator Drukarki 
lub Operatora Wycinarki

Wymagania:
•	wykształcenie zawodowe/średnie techniczne
•	1-2 doświadczenia na podobnych stanowiskach mile 

widziane
•	znajomość podłoży drukowych i/lub podstaw technologii 

farb – mile widziane
•	dobra organizacja pracy, uczciwość, niezawodność 

W przypadku osób bez doświadczenia  
– przyuczymy do pracy na stanowisku.

Oferujemy:
•	ciekawą pracę w najnowocześniejszej, prężnie rozwijającej 

się drukarni w Europie
•	możliwość rozwoju zawodowego
•	umowę o pracę oraz dobre warunki płacowe adekwatne 

do umiejętności, zaangażowania i efektów pracy,

CV  ze zdjęciem oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: 
rekrutacja@formika.com.pl lub pocztą na adres firmy: Formika Sp. 
Z o.o. ul. Św. Jerzego 9, 05-808 Parzniew z dopiskiem na kopercie: 
rekrutacja – Pracownik Produkcji.

Obwieszczenie 
starOsty PruszkOwskiegO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na  
realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i re-
alizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 687 z późn. zm.) zawiadamiam, że 
dnia 24.07.2015 r. została wydana decyzja nr 2/2015  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej doty-
czącej rozbudowy ul. Obrońców Pokoju na odcinku 
od ul. Kościuszki do ul. Powstańców w Pruszkowie  
wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wycinką 
drzew kolidujących z planowaną inwestycją na dział-
kach nr ew.: 99/1, 99/3, 99/4, 99/6, 99/8, 99/10, 99/14, 
99/15, 140/3, 357/3, 357/4 – obr. 19 oraz działce  
nr ew. 109/7 – obr. 21.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się  
z decyzją w godzinach pracy urzędu: poniedziałek  
8.00-18.00, wtorek ÷ piątek 8.00-16.00, w Wydziale 
Architektury Starostwa Powiatowego w Pruszkowie;  
ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, pokój nr 106  
(I piętro), tel.: 22 738-14-32. 

Grupa Wpr Media Sp. z o.o., wydawca Gazety WPR oraz portalu Wpr24.pl, 
organizator Targów Nieruchomości i Wnętrz oraz Pruszkowskiego Kina Letniego

w związku z dynamicznym rozwojem, poszukuje:

Sekretarka / aSyStentka
Miejsce pracy: Pruszków

ZADANIA:
•  prowadzenie biura oraz dbanie o jego właściwe funkcjonowanie
•  bezpośrednia obsługa klienta
•  obsługa korespondencji wychodzącej i przychodzącej, poczty elektronicznej i obsługa korespondencji wychodzącej i przychodzącej, poczty elektronicznej i obsługa korespondencji wychodzącej i przychodzącej, poczty elektronicznej i 

centrali telefonicznejcentrali telefonicznej
•  przygotowywanie dokumentacji związanej z działalnością firmy (zlecenia, faktury, przygotowywanie dokumentacji związanej z działalnością firmy (zlecenia, faktury, przygotowywanie dokumentacji związanej z działalnością firmy (zlecenia, faktury, 

oferty, wnioski, itp.)oferty, wnioski, itp.)
•  •  wspomaganie zespołu firmy w zakresie prowadzonych projektówwspomaganie zespołu firmy w zakresie prowadzonych projektówwspomaganie zespołu firmy w zakresie prowadzonych projektów
•  prowadzenie spraw administracyjnych, współpraca z biurem rachunkowymprowadzenie spraw administracyjnych, współpraca z biurem rachunkowymprowadzenie spraw administracyjnych, współpraca z biurem rachunkowym
•  wykonywanie bieżących czynności zleconych przez przełożonegowykonywanie bieżących czynności zleconych przez przełożonegowykonywanie bieżących czynności zleconych przez przełożonego

WyMAGANIA:
•  wykształcenie wyższe lub w trakcie studiówwykształcenie wyższe lub w trakcie studiówwykształcenie wyższe lub w trakcie studiów
•  doświadczenie w pracy na podobnym stanowiskudoświadczenie w pracy na podobnym stanowiskudoświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
•  bardzo dobra znajomość oprogramowania Microsoft Office, w szczególności bardzo dobra znajomość oprogramowania Microsoft Office, w szczególności bardzo dobra znajomość oprogramowania Microsoft Office, w szczególności 

programów Word, Excel, PowerPoint oraz Internetuprogramów Word, Excel, PowerPoint oraz Internetuprogramów Word, Excel, PowerPoint oraz Internetu
•  umiejętność obsługi urządzeń biurowych (fax, ksero, skaner)umiejętność obsługi urządzeń biurowych (fax, ksero, skaner)umiejętność obsługi urządzeń biurowych (fax, ksero, skaner)
•  zdolności organizacyjnezdolności organizacyjnezdolności organizacyjne
•  odpowiedzialność, dokładność i punktualnośćodpowiedzialność, dokładność i punktualnośćodpowiedzialność, dokładność i punktualność
•  zaangażowanie oraz własna inicjatywa zaangażowanie oraz własna inicjatywa 

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

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego 
wraz z oczekiwaniami finansowymi do dnia 14.08.2015.  

milena.skoczylas@wprmedia.plmilena.skoczylas@wprmedia.plmilena.skoczylas@wprmedia.pl

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

 ► Pranie tapicerki samochodowej, 
511 259 852 

 ► Serwis skuterów 509 424 320 

 ► Spawanie tworzyw 516 315 195 

Studnie, 601 231 836 

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

 ► WYMIANA OPON, 795 569 659 

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

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

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

Zdrowie

 ► Protezy zębowe 380 zł, 508 357 334 

Różne

 ► Zamienię działkę z pozwoleniem 
na budowę w Nadarzynie na mieszkanie, 
696 023 878 
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• 2 minuty pieszo do stacji SKM Piastów
• zielone ogrody na dachu oraz na patio
• restauracje, sklepy i punkty usługowe  na parterze
• mieszkania od 23 m2 do 91 m2

• światłowód w każdym mieszkaniu:  internet 300MB/s

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

15 min. 
do centrum 
Warszawy


