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Zapach mało 
przyjemny...

REGION

Sortownia odpadów MZO znajduje 
się  w dzielnicy Gąsin, blisko 
granicy z brwinowskim osiedlem 
Parzniew. Mieszkańcy narzekają 
na uciążliwość zakładu. – Ostatnio 
o godz. 22 był taki smród, 
że nie dało się okna otworzyć 
– mówił jeden z mieszkańców 
Parzniewa na spotkaniu 
z Arkadiuszem Kosińskim, 
burmistrzem Brwinowa.  6

Reklama

Rozpoczął się 
proces dróżnika

GRODZISK MAZOWIECKI

Ruszył proces dróżnika 
oskarżonego o spowodowanie 
tragicznego wypadku 
w Kozerkach. Przypomnijmy, 
że na przejeździe zginęła 
kobieta, a jej dwie 
córeczki w ciężkim stanie 
trafi ły do szpitala.  18

Koniec marzeń o wspólnym bilecie?
ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Mieszkańcy powiatów 
pruszkowskiego 
i grodziskiego 
marzą o tym, by 
móc podróżować na 
podstawie wspólnego 
biletu. Jednak od lat 
ich pragnienie się 
nie spełnia. I wiele 
wskazuje, że tak 
zostanie.

D z i ś  m i e s z k a ń c y 
Pruszkowa i Pia-
stowa na podstawie 

Warszawskiej Karty Miej-
skiej mogą korzystać z ko-
munikacji organizowanej 

Włodarze gmin naszego regionu podkreślają, że ZTM to trudny partner do rozmów
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sprzez Zarząd Transportu 

Miejskiego oraz – na okre-
ślonych trasach – z pociągów 
Kolei Mazowieckich i War-
szawskiej Kolei Dojazdowej. 

Podróżni z pozostałych 
miejscowości naszego regio-
nu obecnie muszą kupować 
dwa bilety: na komunikację 
działającą w ich gminach 
oraz na komunikację war-
szawską. Jest to nie tylko 
kłopotliwe, ale i kosztowne. 
Wygodniej i taniej byłoby 
kupić jeden bilet. Niektó-
rzy snują również wizję, by 
Szybka Kolej Miejska, któ-
ra dziś stację końcową ma 
w Pruszkowie, docierała do 
Grodziska Mazowieckiego. 

W teorii realizacja tych 
postulatów wydaje się łatwa. 

W praktyce okazuje się raczej 
niemożliwa do zrealizowania. 
Dlaczego? Odpowiedź na to 
pytanie jest prosta. Chodzi 
o pieniądze. Zarząd Trans-
portu Miejskiego za posze-
rzenie strefy żąda ogromnych 
kwot. Natomiast włodarze 
podwarszawskich miejsco-
wości podkreślają, że pienią-
dze, które musieliby wyłożyć 
na wspólny bilet wolą prze-
znaczyć na realizację waż-
nych inwestycji.

Czy jest więc jakakolwiek 
szansa na usprawnienie ko-
munikacji w naszym regio-
nie, czy też wspólny bilet, 
jak wiele na to wskazuje, po-
zostanie w sferze marzeń? 

WiĘceJ  2  Niektórzy snują wizję, by SKM docierała do Grodziska Mazowieckiego
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REGION
Wracamy do sprawy 
kontrowersyjnej wycinki 
drzew przy linii WKD. 
Co do powiedzenia mają 
włodarze gmin na trasie 
kolejki? Jako pierwszych 
zapytaliśmy burmistrzów 
Podwarszawskiego 
Trójmiasta Ogrodów.

Samorządy chcą bronić drzew na linii WKD
Temat opisywaliśmy w po-
przednim wydaniu Gazety 
WPR. Przypomnijmy, na mo-
cy nakazu Urzędu Transpor-
tu Kolejowego „wukadka” 
powinna przeprowadzić wy-
cinkę roślinności znajdującej 
się w odległości 15 metrów od 
osi torów. W praktyce ozna-
cza to, że pod topór miałoby 

trafić ok. 2 tys. drzew wzdłuż 
całej linii. 

Problem najdotkliwiej może 
odbić się na miejscowościach 
powiatów pruszkowskiego 
i grodziskiego, bo właśnie tutaj 
kolejki przejeżdżają przez tere-
ny zalesione, w tym dwa miasta 
ogrody: Milanówek i chronioną 
przez konserwatora Podkowę 

Leśną. Po sprzeciwie Starostwa 
Powiatowego w Pruszkowie, 
stanowiska w sprawie zajmu-
ją kolejne samorządy. Zależy 
od nich wiele. Wiadomo, że 
WKD będzie musiała wystą-
pić do nich o formalną zgodę 
na usunięcie drzew i innej ro-
ślinności. Bez takowej działania 
przewoźnika będą bezprawne. 

Jakiej decyzji „wukadka” może 
się spodziewać? 

O to w pierwszej kolejności 
zapytaliśmy burmistrzów Pod-
kowy Leśnej, Milanówka i Brwi-
nowa.Te trzy miejscowości 
zrzeszone są w Podwarszawskim 
Trójmieście Ogrodów.

WiĘceJ  4

Włodarze gmin naszego regionu podkreślają, że ZTM to trudny partner do rozmów

Walczą 
o pieniądze

MILANÓWEK

Byli pracownicy MIFAM-u nie 
rezygnują z walki o wypłatę 
należności. Ok. 250 osób nie 
dostało bowiem wynagrodzenia 
za ostatni rok swojej pracy. 
Co więcej, zakład nie odprowadzał 
składek na ZUS, co wyszło 
na jaw po jego upadłości.  5
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GRODZISK MAZOWIECKI
W jednym z mieszkań na tere-
nie Grodziska Mazowieckiego 20 
września znaleziono zwłoki. Infor-
mację o tym makabrycznym od-
kryciu otrzymaliśmy od czytelnika. 
– W Grodzisku przy ul. Radońskiej 
jest straż pożarna, policja i pogoto-
wie. W mieszkaniu odkryto zwłoki 

– napisał w mailu nadesłanym na 
adres kontakt@wpr24.pl. – Zna-
leźliśmy ciało 70-letniego męż-
czyzny. Na ten moment wiemy, że 
do zgonu doszło jakiś czas temu. 
Zwłoki są już stanie rozkładu. Męż-
czyzna mieszkał sam. Zgłosił się do 
nas jeden z jego znajomych, który 

Znaleziono ciało
70-letniego mężczyzny

bezskutecznie próbował dostać  
się do mieszkania  – mówiła st. asp. 
Katarzyna Zych, rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Policji w Gro-
dzisku Mazowieckim. – Trudno w tej 
chwili mówić o przyczynach śmier-
ci. Bierzemy pod uwagę wszystkie 
scenariusze – dodawała. (AS)
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O tunelu  
na Gąsinie
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PRUSZKÓW
Włodarze Pruszkowa 
spotkają się  
z mieszkańcami Gąsina. 
Porozmawiają  
o inwestycjach.

– Mieszkańcy Gąsina są bardzo 
zainteresowani sprawami dziel-
nicy i tym co dzieje się w mieście 
– mówi Andrzej Królikowski, 
wiceprezydent Pruszkowa.

Spotkanie, którego głównym 
motywem będzie budowa tune-
lu pod torami w ciągu ulic Dział-
kowej i Błońskiej, odbędzie się 
7 października o godz. 18. Miej-
sce: Szkoła Podstawowa nr 10 
przy ul. Pływackiej 16.

Nie zabraknie też informacji 
o innych inwestycjach.  (AS)

16 października
Informator 
Motoryzacyjny

REGION
Nie wiesz gdzie 
zmienić opony lub 
wyprostować felgę? 
Szukasz fachowego 
blacharza? Już 16 
października na 
łamach Gazety WPR 
i portalu WPR24.pl 
ukaże się Informator
Motoryzacyjny.

Zaprezentujemy w nim lo-
kalne oferty firm z branży 
motoryzacyjnej: serwisów 
i warsztatów samochodo-
wych, sklepów i salonów 
z częściami, myjni, komi-
sów i firm specjalistycznych.

Zachęcamy do publikacji 
reklamy w dodatku, gwaran-
tującym najszerszy zasięg 
w regionie – 30 tys. czytel-
ników Gazety WPR, ponad  
80 tys. unikalnych użytkow-
ników portalu WPR24.pl 
oraz blisko 9 tys. fanów 
na facebookowym profilu. 
Szczegóły w biurze rekla-
my pod numerem telefonu  
(22) 758 77 88.   (Redakcja)
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Warszawski Zarząd Transpor-
tu Miejskiego u włodarzy gmin 
naszego regionu uchodzi za 
trudnego partnera do rozmów. 
Takie opinie zgodnie wygłaszane 
są m.in. w Pruszkowie i Piasto-
wie. I trudno się dziwić. W ostat-
nich latach wymienione wyżej 
gminy zrezygnowały ze współ-
pracy z ZTM przy liniach do-
wozowych do stacji kolejowych, 
czyli popularnych „elek”. Okaza-
ło się, że stworzenie takich połą-
czeń samodzielnie, nawet przy 
utrzymaniu honorowania War-
szawskiej Karty Miejskiej, jest 
znacznie tańsze. 

Podróżni rozumieją, że siła 
przebicia podwarszawskich wło-
darzy jest zbyt mała w porówna-
niu ze stanowiskiem monopolisty 
za jakiego uważany jest Zarząd 
Transportu Miesjkiego. Pada-
ją więc propozycje, by zawiązać 
swego rodzaju koalicję międzyg-
minną, która mogłaby się zająć 
negocjacjami z ZTM. – Przecież 
można zawiązać stowarzyszenie 
pomiędzy poszczególnymi mia-
stami czy powiatami. Zawsze ten 
głos byłby silniejszy, bo prezen-
towane byłoby stanowisko kilku 
stron. Czemu nikt na takie roz-
wiązanie nie wpadł? – pyta czy-
telnik Mateusz. 

Wystarczy jednak cofnąć się 
nieco w czasie. Kilka lat temu 
taką koalicję międzygminną za-
wiązano. W jej skład weszły m.in. 
Pruszków, Piastów, Brwinów, 

Dlaczego gminy wystrze-
gają się współpracy z Zarzą-
dem Transportu Miejskiego? 
Chodzi też o zasady dopłat do 
wspólnego biletu. – Gdyby te 
zasady były jasne, powiedz-
my, że za każdego pasażera 
dopłacamy konkretną kwotę. 
Ale ZTM takich informacji nie 
udziela, a proponowane kwoty 
przedstawia bez szczegółowych 
uzasadnień – mówi Arkadiusz 
Kosiński, burmistrz Brwinowa. 

Pozostaje jeszcze jedna moż-
liwość. Zgodnie z przepisami 
komunikację międzygminną 
organizować, a co za tym idzie 
również finansować, powinny 
powiaty. Jednak ani w powie-
cie pruszkowskim, ani grodzi-
skim tak się nie dzieje. Głównie 
ze względu na kondycje finan-
sową. Warto dodać, że powiat 
pruszkowski około 20 mln zł 
musi oddać w formie janosi-
kowego. Starosta pruszkow-
ski Zdzisław Sipiera podkreśla 
jednak, że sprawa komunika-
cji jest dla niego istotna. – Ten 
temat jest ważny i będziemy 
musieli się za niego zabrać  
– mówi krótko.

To jednak nie koniec. Zgod-
nie z przepisami komunika-
cję ponadpowiatową powinien 
organizować marszałek wo-
jewództwa. A co za tym idzie 
w rozmowy z ZTM spocząć 
winny na barkach Adama Stru-
zika. Ten jednak podkreśla, że 
swój obowiązek już spełnił, po-
nieważ spółka Koleje Mazowiec-
kie podlega właśnie pod niego. 

Milanówek, Nadarzyn oraz Gro-
dzisk Mazowiecki. Ten ostatni 
został zobligowany do prowa-
dzenia negocjacji z ZTM. Jak 
zakończyły się rozmowy? Ła-
two się domyślić – fiaskiem.  

Nie ma również szans na 
wydłużenie linii Szybkiej Ko-
lei Miejskiej do Grodziska 
Mazowieckiego. Dlaczego? 
Pierwsza sprawa to odległość 
od Warszawy. W taryfie bileto-
wej ZTM widnieje podział na 
dwie strefy: jedna obejmuje sto-
licę, druga miejscowości pod-
warszawskie. Gdyby SKM miała 

Nadszedł koniec marzeń 
o wspólnym bilecie?
Włodarze gmin naszego regionu podkreślają, że Zarząd
Transportu Miejskiego to trudny partner do rozmów 

dotrzeć do Grodziska ZTM mu-
siałby stworzyć strefę trzecią, 
ze względu na odległość gminy 
od Warszawy. Kolejna sprawa 
to koszty. Do funkcjonowania 
SKM automatycznie musiały-
by się dołożyć również Brwinów 
i Milanówek. Sam Grodzisk za 
SKM musiałby dopłacić blisko... 
3 mln zł. Wspólny bilet koszto-
wałby drugie tyle.

Padają propozycje, 
by zawiązać swego 
rodzaju koalicję 
międzygminną, 
która mogłaby się 
zająć negocjacjami 
z ZTM

Dokończenie ze str. 1

Wandale zniszczyli ścieżkę 
GRODZISK MAZOWIECKI
W nocy z 19 na 20 
września zdewastowano 
ścieżkę edukacyjną 
na grodziskich Górach 
Szwedzkich. Sprawcy 
zniszczyli pulpity oraz 
tablice informacyjne.

– Było to dla nas ogromne za-
skoczenie. Ścieżka, którą udo-
stępniliśmy kilkanaście dni temu 
została zdewastowana. Cięż-
ko pojąć jak takie dziedzictwo 
kulturowe, świadectwo naszej 
historii mogło zostać zaprze-
paszczone w jedną noc – mówi 
Tomasz Krupski, wiceburmistrz 
Grodziska Mazowieckiego. – 
Chcemy naprawić ścieżkę. Mu-
simy zabezpieczyć teren w taki 

sposób, aby więcej nie docho-
dziło do takich zdarzeń. Tam-
tejsza przestrzeń jest ciemna, 
nieoświetlona i oddalona od za-
budowań. Temat zabezpieczenia 
tego miejsca musimy dokładnie 
przeanalizować. Współpracu-
jemy również z policją w tej 
sprawie, aby Szwedzkie Górki 
zostały objęte szczególną obser-
wacją – dodaje.

Włodarze Grodziska Mazo-
wieckiego apelują do mieszkań-
ców aby nie godzili się na takie 
akty wandalizmu. Zgłaszali je 
odpowiednim organom.

Krupski. – W Szwedzkie Góry 
zainwestowano pieniądze wspól-
ne, wszystkich mieszkańców.

Straty wyceniono wstępnie 
na kilka tysięcy złotych.  (SD) 

 
Kandydatów do parlamentu
zapraszamy do współpracy
WYBORY
Wybory 
parlamentarne  
już 25 października. 
Znamy nazwiska 
kandydatów  
z naszego regionu. 
Zachęcamy  
ich do korzystania 
z łamów Gazety WPR 
i portalu WPR24.pl.

Swoich reprezentantów 
mieszkańcy wskażą na jed-
nej spośród ośmiu list, które 
zarejestrowano w Państwo-
wej Komisji Wyborczej. 
O mandaty poselskie i se-
natorskie ubiegać się będą 
Zjednoczona Lewica, Komi-
tet Kukiz'15, Partia Razem, 
Prawo i Sprawiedliwość, Pol-
skie Stronnictwo Ludowe, 
KORWiN, Platforma Oby-
watelska oraz Nowoczesna 
Ryszarda Petru. 

W całym kraju wybranych 
zostanie 460 posłów oraz 100 
senatorów. Powiaty pruszkow-
ski i grodziski stanowią część 
okręgu obejmującego podwar-
szawskie powiaty i miejscowo-
ści. Z tego terenu do Sejmu 
dostanie się 12 osób. Wybie-
rzemy też jednego senatora. 

Jakie kandydaci mają pro-
pozycje dla mieszkańców? 
Które problemy lokalne są dla 
nich istotne? Kandydatów do 
parlamentu zapraszamy do 
korzystania z naszych łamów. 

Szczegóły w biurze rekla-
my pod nr. Tel. (22) 758 77 88,  
wew. 21.   (Red.)
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GASIN, UL. PRZEJAZDOWA 17
*PROSIMY O TELEFONICZNE POTWIERDZENIE CENY NA DZIEN DOSTAWY

SKUP ZŁOMU PRZY CZOŁGU
PRUSZKÓW

Uwaga! 
Praca  

dla Ciebie!!!
Firma AAS Sp. z o.o. 
poszukuje dla jednej 

z drukarni  
w Pruszkowie:

• Falcmistrzów
• Operatora PrePress

• Operatorów linii 
zbierająco-szyjącej

• Operatorów sklejarki

Zainteresowanych kandydatów  
prosimy o zgłoszenia mailowe 
wraz z CV wraz z klauzulą do-
tyczącą wyrażenia zgody na prze-
twarzanie danych osobowych dla
celów niniejszej rekrutacji na adres:
anna.sadowska@aasystems.pl
lub kontakt tel. 797 318 859

Kupię AntyKi StArocie
Monety, banknoty, medale, odznaczenia, orzełki, hełmy, szable,  
bagnety, wyposażenie wojskowe, stare zdjęcia, pocztówki, do-
kumenty, cukiernice, tace, świeczniki, zegary i zegarki, stare 
książki sprzed 1939 roku, znaczki pocztowe, złom srebra, płyty 
winylowe, stare motocykle oraz części motocyklowe, wyposaże-
nie z likwidacji mieszkań, domów, strychów, itp.

KontAKt: 602 224 873, 515 825 259
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PRUSZKÓW
Drogowcy pracują przy budowie 
odwodnienia na ulicy Warsztato-
wej w Pruszkowie. Kierowcy mu-
szą liczyć się z utrudnieniami. Na 
Warsztatowej, na odcinku pomię-
dzy ulicami Brzezińskiego i Długą 
zamknięty będzie jeden pas jezd-
ni. A na czym polegają roboty? 

– Zakres prac obejmie wykona-
nie kanału deszczowego, przyka-
nalików i wpustów deszczowych 
oraz studni rewizyjnych. Odtworzo-
na zostanie podbudowa betonowa 
i położona nawierzchnia bitumicz-
na w miejscach wykopu – informu-
je Agnieszka Kuruliszwili, rzecznik 

prasowy pruszkowskiego staro-
stwa powiatowego. Prace związane 
z budową odwodnienia potrwają do 
5 października. W planach jest też 
gruntowna przebudowa ul. Warsz-
tatowej. Kiedy nastąpi? Starostwo 
liczy, że uda się ją rozpocząć w przy-
szłym roku. (JM)

Prace na ulicy Warsztatowej. 
Są utrudnienia dla kierowców

Piątek, 25 Września 2015

– Podejrzewam, że scenariusz 
będzie taki, że WKD wystąpi do 
wójtów i burmistrzów gmin o po-
zwolenia na wycinkę drzew, nie 
uzyska jej i wtedy będzie mogła 
umyć ręce. Odpowiedzialność zo-
stanie przerzucona na samorzą-
dy, choć to przewoźnik powinien 
dbać o stan drzew – mówi Artur 
Tusińki, burmistrz Podkowy Le-
śnej. – WKD wyraźnie nie chce 
wydawać pieniędzy na pielęgna-
cję i utrzymanie roślinności, jak-
by zapomniała o swojej historii 
i o swoich początkach, kiedy li-
nia była projektowana jako do-
jazd właśnie do miast ogrodów. 
Drzewa wycina się szybko, ale 
aby wyrosły czeka się dziesiątki 
i setki lat – dodaje.

Zgody władz Podkowy na wy-
cinkę nie będzie. Co więcej, bur-
mistrz miasta zapowiada wspólną 
z sąsiednimi samorządami mobi-
lizację w tej sprawie. – W pierw-
szej połowie października planuję 
wystąpić do władz okolicznych 
gmin z propozycją spotkania 
i wypracowania jednolitego sta-
nowiska wobec wycinki. Będę 
namawiał do sprzeciwu i prze-
konywał, że ten, kto to wymy-
ślił powinien wylecieć z roboty. 
To idiotyzm podobny do pomy-
słu stawiania ekranów akustycz-
nych wzdłuż takiej linii jak WKD 
– wyjaśnia burmistrz Tusiński. 

W ocenie podkowiańskie-
go włodarza przewoźnik ma 

planom WKD – twierdzi pani 
Iwona, mieszkanka Otrębus. 

Jakie jest więc stanowisko 
władz gminy? – To nieprawda. 
Uważam, że przepisy na pod-
stawie których działa UTK są 
kompletnie nieżyciowe i nijak 
mają się do WKD, która bar-
dziej przypomina podmiejski 
tramwaj niż linię kolejową – 
wyjaśnia Arkadiusz Kosiński, 
burmistrz Brwinowa. Jak doda-
je, na terenie gminy największy 
problem dotyczy Owczarni, gdzie 
do usunięcia kwalifi kowałoby się 
około stu okazów. – To zdrowe, 
piękne drzewa – dodaje. Ewentu-
alny wniosek o pozwolenie na ich 
wycinkę trafi  jednak nie na biurko 
burmistrza, lecz starosty powia-
towego, bo chodzi o zamknięte 
tereny kolejowe. Starostwo już 
zapowiedziało, że wyrazi zgodę 
tylko w przypadku, gdy dane drze-
wo będzie chore.

zobowiązania wobec mieszkań-
ców regionu, bo utrzymuje się nie 
tylko ze sprzedaży biletów, ale tak-
że z państwowych dotacji. – To są 
nasze podatki. Nie może być tak, 
że „wukadka” odcina się od tego. 
Drzewo zawsze może runąć, ale 
powinniśmy minimalizować ry-
zyko. Usuwać tylko chore, resz-
tę pielęgnować i w razie potrzeby 
przycinać, czy podwiązywać – za-
znacza burmistrz Podkowy.

Czy do sprzeciwu dołączy Brwi-
nów? – Temat wycinki drzew 
wzdłuż torów WKD poruszy-
łam na na spotkaniu z burmi-
strzem Brwinowa. Wydawał się 

Samorządy chcą bronić drzew na linii WKD
Burmistrzowie Podkowy Leśnej, Brwinowa i Milanówka przeciw wycince
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– Planuję 
wystąpić do władz 
okolicznych gmin 
z propozycją 
spotkania 
i wypracowania 
jednolitego 
stanowiska wobec 
wycinki – mówi 
burmistrz Podkowy

zupełnie niezainteresowany spra-
wą. Ze słów burmistrza (mam na-
dzieję, że źle to zinterpretowałam) 
wynikało, że nie będzie w żaden 
sposób próbował opierać się 

Opóźniona naprawa ul. Armii 
Krajowej w końcu wystartuje
BRWINÓW
Miał się zakończyć, 
a nawet się nie 
rozpoczął. Chodzi 
o remont ulicy Armii 
Krajowej w Brwinowie, 
która powinna być 
już oddana do użytku 
w nowej odsłonie.

Gmina Brwinów rozstrzygnę-
ła przetarg na realizację zada-
nia jeszcze w lipcu, ale umowę 
podpisała w połowie kolejnego 
miesiąca. Wykonawca otrzymał 
miesiąc czasu na wybudowanie 
jezdni i miejsc postojowych oraz 
przebudowę chodnika przy uli-
cy Armii Krajowej.

Okazuje się, że termin nie 
został dotrzymany. Wykonaw-
ca nawet nie pojawił się na placu 
budowy. Dlaczego? Na przeszko-
dzie stanęła kwestia czasowej or-
ganizacji ruchu. – Konieczne 
okazało się wydłużenie termi-
nu i aneksowanie umowy z uwagi 
na bardzo długi czas oczekiwania 
na zatwierdzenie projektu cza-
sowej organizacji ruchu – mówi 
Mirosława Kosiaty, kierownik 
biura promocji gminy Brwinów.

Wykonawca niebawem ma 
rozpocząć roboty, a kiedy je 
zakończy? – Brakowało nam 
tylko dokumentu dotyczące-
go czasowej organizacji ruchu. 
Wszystko było przez to wstrzy-
mane. Wejście fi rmy na ulicę 
Armii Krajowej planowane jest 
w przyszłym tygodniu i prace 
prawdopodobnie potrwają 
około miesiąca. Mają się za-
kończyć w październiku. Wy-
konawca jest solidny i można 
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się spodziewać, że nie będzie 
już przeciągania terminu reali-
zacji zadania – tłumaczy Miro-
sława Kosiaty.

I dodaje: – Przetarg wskazy-
wał na to, że wszystko zakończy 
się do końca września, ale czas, 
kiedy fi rma mogła działać nie zo-
stał wykorzystany. Czekaliśmy 
na niezbędne dokumenty.  (JM)

Prace mają się 
zakończyć 
w październiku

Reklama

Dokończenie ze str. 1

O losie większości drzew na te-
renie gminy nie zadecydują więc 
jej władze. Czy mimo to Brwinów 
dołączy do wspólnego sprzeciwu 
samorządów, jakie proponuje bur-
mistrz Podkowy Leśnej? – Oczy-
wiście, że tak. Wycinanie drzew 
i tworzenie pustyni to nieporozu-
mienie – zapewnia Kosiński. Gmi-
na jeden wniosek już odrzuciła. 
Chodziło o należący do samorzą-
du fragment u zbiegu linii WKD 
z ul. Spacerową w Otrębusach. 

Do wspólnego sprzeciwu wobec 
wycinki ma przyłączyć się także 
Milanówek. – Niestety nie jestem 
w stanie obiecać, na ile okaże się 
on skuteczny, bo obecne prawo 
działa na korzyść WKD. Dzięki 
wsparciu konserwatora zabytków 
udało nam się ocalić część drzew 
przy linii PKP, być może uda się to 
powtórzyć w przypadku WKD – 
mówi burmistrz Wiesława Kwiat-
kowska.  (EWELINA LATOSEK)



5GAZETA WPRWPR24.pl WiadomościPiątek, 25 Września 2015

 

 

 

 

 

·

 
 

 

 

Oczekujemy:

 

 

· Chęci do pracy i zaangażowania

 

· Zdolności interpersonalne oraz umiejętności organizacyjne,

 
 

· Rzetelności i dbałości o jakość wykonywanej pracy.

 

Oferujemy:

 

· Umowę o pracę,

 

· Profesjonalne szkolenia i realne możliwości awansu,
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Rzeźnik 
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Auchan to grupa handlowa o międzynarodowym zasięgu.
W 16 krajach świata zatrudniamy ponad 300 tysięcy współpracowników. W Polsce od 1996 roku 

otworzyliśmy 41 hipermarketów oraz 7 centrów logistycznych. Obecnie poszukujemy Kandydatów i Kandydatek 
na stanowisko: 

Dopłaty do wypoczynku, bony na święta
tel. 22 735-86-59; 22 735-86-16; 22 735-86-13
mail: a.dolecka@auchan.pl

Miejsce pracy: Auchan Janki 
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MIFAM: Pracownicy walczą o pieniądze
MILANÓWEK
Uzyskanie zaległych 
wynagrodzeń za pracę 
i uregulowanie 
długów w ZUS. Tego 
domagają się byli 
pracownicy upadłej 
fabryki w Milanówku. 
Tymczasem syndykowi 
udało się w końcu 
sprzedać grunty
przy ul. Królewskiej.

Niegdyś MIFAM był symbolem 
świetności miasta. Zatrudniał 
setki pracowników, był wiodą-
cym producentem narzędzi chi-
rurgicznych i dentystycznych. 
Pozostały po nim długi i dział-
ka, której nikt nie chciał kupić. 
Zakłady w lutym 2014 r. zna-
lazły się w stanie upadłości li-
kwidacyjnej. Syndyk kilkakrotnie 
bez powodzenia próbował sprze-
dać pofabryczne tereny przy ul. 
Królewskiej. Udało się to dopiero 
w połowie września tego roku. – 
15 września rozstrzygnięty został 
przetarg na sprzedaż gruntów. 
Stanęła do niego jedna fi rma. Za 
działkę przy ul. Królewskiej  5 
mln zł zaoferował właściciel sie-
ci marketów budowlanych OBI 
– mówi Gaweł Jarosiński, syn-
dyk masy upadłościowej. 

Z walki o wypłatę należno-
ści nie rezygnują byli pracow-
nicy fabryki. Ok. 250 osób nie 
dostało bowiem wynagrodze-
nia za ostatni rok swojej pracy. 
Co więcej, zakład nie odprowa-
dzał składek na ZUS, co wyszło 
na jaw po jego upadłości. Sta-
rania pracowników wspiera 
posłanka z Milanówka, Alicja 

Olechowska. – To niebywale 
skomplikowana sprawa. Pra-
cownicy znaleźli się w drugiej 
grupie w kolejności do otrzyma-
nia pieniędzy z likwidacji mająt-
ku spółki. Prawdopodobnie ich 

Stali się współwłaścicielami 
zakładu, a to oznacza, że gro-
zi im komornik – tłumaczy Ali-
cja Olechowska. Jak dodaje, 
z problemem pracownicy nie 
zostaną sami. – Jestem w trak-
cie opracowywania propozycji 
co z tym zrobić. Zapoznałam 
się z dokumentacją pokontrol-
ną Państwowej Inspekcji Pra-
cy, z której wynika, że każdego 
roku stwierdzano uchybienia, 
a skala kombinacji przy opła-
caniu składek do ZUS była 
ogromna. Dziwię się, że orga-
ny skarbowe i PIP mogły do te-
go dopuścić – mówi posłanka.  

Obecna kadencja Sejmu do-
biega końca. Czy przed wy-
borami parlamentarnymi uda 
się coś jeszcze zrobić dla by-
łych pracowników MIFAM-u? 
– Będę tę sprawę prowadzić do 
samego końca. To bardzo waż-
ne, aby znalazły się środki, aby ci 
ludzie nie mieli niedoborów na 
kontach emerytalnych – zapew-
nia Olechowska.  (EL) 
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JAKUB 
MAŁKIŃSKI

REGION
Z jednej strony radość 
kierowców, z drugiej 
frustracja. Odcinek 
łączący trasę S8 z DK7 
w Sękocinie sprawił, że 
zakorkowały się Janki.

K ierowcy mogą już korzy-
stać z nowego łącznika 
trasy S8 z DK7. Ma on 

umożliwić płynny ruch w kierun-
ku Krakowa. Wszystko byłoby 
w porządku, gdyby nie korki, któ-
re tworzą się w Jankach. Dojazd 
do Sękocina w godzinach szczy-
tu jest utrudniony.

Dlaczego? Kierowcy jadący 
al. Krakowską mogą korzystać 
tylko z dwóch pasów. Jeden pro-
wadzi do Warszawy, a drugi do 
Mrokowa. Powrót ze stolicy dla 
mieszkańców Janek i okolic jest 
koszmarem. Dodatkowo zmotory-
zowani nadal borykają się z nową 

tym idzie, na chwilę obecną jest to 
rozwiązanie, które utrudnia ruch, 
ale jest konieczne, aby przepro-
wadzić remont tego odcinka i do-
celowo ten ruch realnie udrożnić. 
Dzięki temu będzie możliwe pusz-
czenie większego natężenia ruchu 
przy dużo mniejszych utrudnie-
niach, czyli zwiększenie płynno-
ści tego odcinka.

Jeden pas ruchu dla powraca-
jących z Warszawy w kierunku 
Janek to za mało. Kiedy kierow-
cy mogą spodziewać się zmian? 
Niewykluczone, że sprawdzi się 

organizacją ruchu, dla wielu z nich 
pozostaje nieczytelna.

Nic nie wskazuje jednak, aby 
w najbliższym czasie dojazd do Ja-
nek miał być łatwiejszy. – Obecnie 
mamy zastosowane rozwiązanie, 
które możliwe jest przy obecnym 
etapie przebudowy. Chodzi o prze-
budowę do parametrów drogi eks-
presowej odcinków S8, a DK7 
dostosowujemy do wymagań 
standardów drogi krajowej o ru-
chu przyspieszonym – wyjaśnia 

Nowy łącznik zakorkował Janki
Kierowcy jadący al. Krakowską mogą korzystać tylko z dwóch pasów 

czarny scenariusz i utrudnienia 
potrwają do grudnia. Krynicki: 
– Jezdnia wylotowa w kierunku 
Warszawy w związku z remon-
tem została zamknięta. Ruch 
trzeba było przenieść na inny 
odcinek. Droga, która docelo-
wo ma być jezdnią lokalną pełni 
zarazem rolę jezdni w kierunku 
Warszawy. Utrudnień można się 
spodziewać do momentu odda-
nia tego odcinka, czyli jeszcze 
dwa miesiące. Będziemy na bie-
żąco to sprawdzać i informować 
o ewentualnych zmianach.  
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Niewykluczone, 
że sprawdzi się 
czarny scenariusz 
i utrudnienia 
potrwają do grudnia

Kierowcy jadący al. Krakowską mogą korzystać tylko z dwóch pasów 

Jan Krynicki, rzecznik prasowy 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo-
wych i Autostrad. I dodaje: – Co za 

PRUSZKÓW
Można będzie przebierać w propo-
zycjach? 7 października odbędzie 
się 4. edycja Powiatowych Targów 
Pracy w Pruszkowie. Pojawi się po-
nad 40 pracodawców. – W tym roku 
jest bardzo duże zainteresowanie 
wystawców. Mamy ponad 40 pra-
codawców z branży produkcyjnej, 

usługowej, ochroniarskiej, którzy 
są zainteresowani uczestnictwem. 
Wśród nich są fi rmy wcześniej ko-
rzystające z naszej propozycji, ale 
pojawią się też nowe – mówi Mo-
nika Wyrostek z Powiatowego 
Urzędu Pracy w Pruszkowie. Targi 
staną się okazją do zapoznania się 

7 października odbędą się 
Powiatowe Targi Pracy

z bieżącymi ofertami pracy, ale nie 
tylko. – Będą również stoiska infor-
macyjne. Pojawią się punkty Woje-
wódzkiego Urzędu Pracy, Okręgowej 
Inspekcji Pracy – dodaje Wyrostek. 
Targi odbędą się w Międzyszkolnym 
Ośrodku Sportu przy ul. Gomuliń-
skiego 4 w godz. 10-13. (JM)

nie starczy. Całość zobowiązań 
wraz z zaległymi wynagrodze-
niami za pracę oraz niezapła-
conymi składkami do ZUS, to 
około 6 mln zł – wyjaśnia. 

Nie są to jeszcze najgorsze 
wieści. – Mimo, że nie do-
stali wynagrodzeń za pracę, 
zostali wciągnięci do współ-
odpowiedzialności za długi. 

Syndykowi 
udało się 
w końcu sprzedać 
grunty przy 
ul. Królewskiej

 Tu był kiedyś MIFAM...
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NADARZYN
To ciekawy i coraz bardziej popular-
ny nie tylko w naszym regionie spo-
sób na pozbycie się niechcianych 
już rzeczy. Chodzi o książki, fi ran-
ki, meble, zabawki i wszystkie inne 
przedmioty, które niepotrzebnie ku-
rzą się w garażach. Będzie można 
je sprzedać lub wymienić podczas 

wyprzedaży organizowanej przez 
Nadarzyński Ośrodek Kultury. Ak-
cja „Uwolnij garaż” to okazja, żeby 
nie tylko pozbyć się niechcianych 
przedmiotów, ale również „upolo-
wać” coś wyjątkowego dla siebie. 
Osoby, które są zainteresowa-
ne wystawieniem swojego stoiska 

„Uwolnij garaż”, czyli z korzyścią 
pozbyj się niechcianych rzeczy 

podczas wyprzedaży mogą zgła-
szać się do NOK-u osobiście lub pod 
nr tel. (22) 729 89 15. Termin przyj-
mowania zgłoszeń mija 1 paździer-
nika. Start: sobota, 3 pażdziernika, 
godz. 9–12. Miejsce: Nadarzyński 
Ośrodek Kultury, Pl. Poniatowskie-
go 42. Wstęp wolny. (EL)

Piątek, 25 Września 2015

Ozonoterapia to leczenie mieszaniną ozonowo-tlenową. Ozon działa 
grzybo- i bakteriobójczo, osłabia wirusy oraz dotleniania organizm. 
Poprawia mikrokrążenie przez uelastycznienie krwinek czerwonych, 
powoduje wzrost ogólnej odporności organizmu, a także przyspiesza 
procesy regeneracji komórek. Ozonoterapia ma zastosowanie m.in.  
w leczeniu: boreliozy, chorób skórnych (grzybic), trudno gojących się 
ran, stopy cukrzycowej, zespołu przewlekłego zmęczenia, migren, 
choroby Hashimoto i wielu innych. Efekty terapeutyczne osiąga się 
poprzez „sterowanie” dawką ozonu, połączeniem technik zabiegowych 
oraz ilością zabiegów. Podstawowy cykl terapeutyczny składa się  
z 10 zabiegów. Techniki podawania ozonu zależą od rodzaju schorze-
nia, to np.: kroplówka z ozonowanej soli fizjologicznej, kąpiel w suchym 
gazie (tzw. rękaw ozonowy), podawanie ozonu do jam ciała, ozonowa-
nie krwi (tzw. autohemotransfuzja) i inne. 
Od 1 września 2015 r., w Pruszkowie, na rogu Al. Niepodległości 
 i ul. Drzymały, w bliskim sąsiedztwie Starostwa Powiatowego zaczę-
ło działalność Centrum Ozonoterapii wraz z gabinetem rehabilitacji. 
Osoby prowadzące Centrum to dr Justyna Sadowska – Pietrzak, spe-
cjalista ozonoterapii oraz Artur Warzocha, fizjoterapeuta z wieloletnim 
doświadczeniem. Pani Justyna uczy lekarzy stosowania ozonu w me-
dycynie, stale współpracuje z autorytetami z różnych dziedzin medycy-
ny. Posiada dostęp do najnowszych badań w tym temacie. Pan Artur 
jest terapeutą manualnym, wykorzystującym holistyczne podejście do 
pacjenta. Współpracuje m. im. z ośrodkiem rehabilitacyjnym dla dzieci 
w śpiączce – Kliniką Budzik. W Centrum Ozonoterapii zajmuje się tera-
pią obrzęków limfatycznych, bólami kręgosłupa i innymi dysfunkcjami. 
Stosuje terapię czaszkowo – krzyżową u dorosłych i dzieci. 

Centrum Ozonoterapii, Pruszków, ul. Drzymały 23,  
tel. 602 322 968 oraz 603 507 061

www.ozonoterapia.pruszkow.pl
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Strażacy
pomogli 
bobrom
KOZERY
Strażacy z Ochotniczej 
Straży Pożarnej 
w Izdebnie Kościelnym 
uratowali rodzinę 
bobrów. Samica 
z dwoma małymi 
utknęła w studni.

Najczęściej strażacy wzy-
wani są do pożarów i wy-
padków drogowych. Ale nie 
zawsze. Niecodzienna sytu-
acja miała miejsce 18 wrześ-
nia we wsi Kozery. Rodzi-
na bobrów składająca się 
z samicy i dwojga małych 
utknęła w trzymetrowej 
studni melioracyjnej. Po-
mocy zwierzętom udzielili 
strażacy z OSP w Izdebnie 
Kościelnym oraz okolicz-
ni mieszkańcy.

Jak przebiegała akcja?
– Linką ratowniczą, na tzw. 
pętelkę, złapaliśmy zwierzę-
ta za ogony. Następnie mu-
sieliśmy umieścić je w spe-
cjalnym podbieraku i dopie-
ro wyciągaliśmy do góry. Naj-
większy problem stanowiła 
samica, bo była największa 
i najcięższa. Akcja trwała 
półtorej godziny – opowia-
da Paweł Pietrzak, prezes 
OSP w Izdebnie Kościel-
nym. I dodaje: – Działania 
nadzorowane były przez pra-
cownika z wydziału ochro-
ny środowiska. Staraliśmy 
się, aby bobrom nie stała się 
krzywda. Wszystko przebie-
gło pomyślnie.

Jak bobry trafi ły do stud-
ni? Pietrzak: – W rowach 
nie ma wody. Drenacja na 
polach połączona jest stud-
niami. Bobry prawdopo-
dobnie weszły najpierw do 
rury odpływowej przez prze-
rdzewiałą kratkę. Przema-
szerowały około jednego 
kilometra i trafi ły do stud-
ni. Niestety nie potrafi ły wy-
dostać się o własnych siłach.

Pomocy bobrom udzielili 
strażacy z Izdebna Kościel-
nego Paweł Pietrzak oraz 
Waldemar Tkaczyk, ale w ak-
cji pomagali też mieszkań-
cy Andrzej Matusiak i Paweł 
Owczarek. Zaraz po szczęśli-
wie zakończonej akcji bobry 
wypuszczono na wolność. 
Szybko udały się w kierun-
ku lasu.  (SD) 
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Zabiorą się za ulicę Robotniczą
PRUSZKÓW
Starostwo powiatowe 
szuka fi rmy, która 
zajmie się remontem 
następnego odcinka 
ul. Robotniczej 
w Pruszkowie. Droga ma 
być zmodernizowana 
jeszcze w tym roku.

Stan Robotniczej pozostawia wie-
le do życzenia. Nawierzchnia jest 
zniszczona po licznych robotach 
związanych z budową uzbrojenia 
drogi. Dziury i pęknięcia znacznie 
zmniejszają komfort jazdy. W tym 
roku wykonano remont pierwsze-
go odcinka ulicy, pomiędzy Pro-
myka i Kaletniczą. Jeszcze dwa 
miesiące temu przedstawiciele 
starostwa podkreślali, że mo-
dernizacja kolejnych fragmen-
tów Robotniczej będzie możliwa 
dopiero w przyszłym roku. – We-
dług kosztorysu przebudowa ul. 
Robotniczej wyniesie prawie 2 
miliony złotych. Na 2015 r. na ten 
cel zostało przeznaczone w bu-
dżecie 500 tys. zł, co umożliwi 
zrealizowanie pierwszego eta-
pu od ul. Promyka do ul. Kalet-
niczej – tłumaczył wtedy Piotr 

Borowiec z pruszkowskiego sta-
rostwa powiatowego.

Okazuje się jednak, że starostwu 
udało się wygospodarować dodat-
kowe środki i kolejny fragment dro-
gi ma być przebudowany jeszcze 
w tym roku. Chodzi o odcinek od 

wschodniej oraz budowę chodni-
ka po zachodniej stronie jezdni.

Firma, która zwycięży w prze-
targu na wykonanie wszystkich 
prac będzie miała maksymalnie 
60 dni od momentu podpisania 
umowy. Starostwo wyznaczyło 
też minimalny termin wykonania 
robót – nie mogą one trwać krócej 
niż 20 dni. Jeszcze nie wiadomo 
jak będzie wyglądała organizacja 
ruchu na czas remontu. Projekt 
ma przygotować wybrany w prze-
targu wykonawca.

Przebudowa drogi będzie się 
też wiązała z wycinką drzew. Pod 
topór pójdzie 14 okazów: klony, 
brzozy, grab, akacja i kasztano-
wiec. W zamian zostaną wyko-
nane nasadzenia.

Kiedy poznamy zwycięzcę 
przetargu? Najprawdopodob-
niej w październiku.  (AS) 

ul. Kaletniczej do Południowej. Pra-
ce obejmą frezowanie nawierzch-
ni oraz przebudowę chodnika po 

Tym razem 
do remontu pójdzie 
odcinek od 
ul. Kaletniczej 
do Południowej
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REGION
Sortownia odpadów 
na pograniczu 
Pruszkowa i Brwinowa 
daje się okolicznym 
mieszkańcom we znaki. 
– W upały nie można było 
wytrzymać. Teraz też 
bywają dni, że nie
warto otwierać okna, 
bo smród jest nie do 
zniesienia – mówią. 

Sortownia odpadów Miej-
skiego Przedsiębiorstwa 
Oczyszczania w Prusz-

kowie znajduje się  w dzielnicy 
Gąsin, blisko granicy z brwi-
nowskim osiedlem Parzniew. 
Mieszkańcy Gąsina i Parzniewa 
od dawna  narzekają na uciążli-
wość zakładu. – Ostatnio o godz. 
22 był taki smród, że nie dało się 
okna otworzyć. Jak pojechałem 
na miejsce to pracownik twier-
dził, że przecież nie śmierdzi 
– mówił jeden z mieszkańców 
Parzniewa na wrześniowym 
spotkaniu z Arkadiuszem Ko-
sińskim, burmistrzem Brwino-
wa. – Znam takich, co dzwonili 
na straż miejską, a funkcjonariu-
sze pytali: A po co my tam poje-
dziemy? Z policją było podobnie 
– wtórował inny. 

Mieszkańcy podkreślali rów-
nież, że największy odór można 
poczuć, gdy pracownicy MZO 

przewożą zalegające odpady do 
hali sortowniczej. – Jak ruszą le-
żące od pięciu dni odpady i ła-
dują to spycharkami do hali, to 
wtedy wszystko jest pootwiera-
ne, a smród jest ogromny. Takie 
wożenie jest przez dwie godziny 
– twierdził jeden z mieszkańców.

Okazuje się, że problem bur-
mistrzowi Brwinowa jest zna-
ny. – Sygnały dotyczące MZO 
docierają do mnie od kwietnia 
lub maja. Im się robiło cieplej, 
tym było ich więcej. Ja nieste-
ty nie mogę wysłać tam stra-
ży miejskiej, ponieważ MZO 

skończyło i czy jakieś zalece-
nia zostały wydane. 

Zwróciliśmy się więc do władz 
Pruszkowa z zapytaniem, czy 
miasto w jakikolwiek może po-
móc mieszkańcom i rozwiązać 
odorowy problem. – Jest już 
decyzja dotycząca rozbudowy 
sortowni. Jednak nim do tego 
dojdzie konieczne są zmiany 
w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego. 
Chodzi o granice zabudowy na 
działce sortowni. Bez tych zmian 
rozbudowa śluzy jest niemożli-
wa – mówi Andrzej Królikow-
ski, wiceprezydent Pruszkowa. 
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Z sortowni zapach mało przyjemny...
– Teraz też bywają dni, że nie warto otwierać okna – twierdzą mieszkańcy Gąsina i Parzniewa

– W sortowni śluza już jest, ale 
ilość odpadów jest zbyt duża. 
Zdarza się, że nie mogą trafić 
na taśmę sortowniczą od razu 
i przez kilka dni muszą być skła-
dowane. Dlatego konieczne jest 
jej powiększenie – podkreśla. 

Królikowski twierdzi, że mia-
sto robi wszystko, by zmniejszyć 
uciążliwości mechaniczno-biolo-
giczne sortowni. – Na pryzmach 
składowany jest materiał kom-
postowy. Zleciliśmy już wykona-
nie nowych pomiarów. Chcemy, 
by MZO ustawiło więcej ekra-
nów antyodorowych – zaznacza 
wiceprezydent Pruszkowa. 

Czy to oznacza, że miesz-
kańcy Parzniewa i Gąsina do 
momentu wybudowania no-
wej śluzy będą musieli wdy-
chać mało przyjemne zapachy 
z sortowni? Andrzej Królikow-
ski: – Podjęliśmy doraźne kro-
ki, by zmniejszyć uciążliwości. 
W sortowni ma być taka organi-
zacja pracy, która pozwoli zmi-
nimalizować zaleganie odpadów 
na otwartym terenie. Pryzmy 
mają być otwierane w odpo-
wiednich warunkach pogodo-
wych, tak by zapach nie roznosił 
się po okolicy. MZO już wdro-
żyło te wytyczne. 

– Chcemy, by 
MZO ustawiło 
więcej ekranów 
antyodorowych 
– mówi 
wiceprezydent 
Królikowski

znajduje się na terenie Prusz-
kowa – zaznaczał Arkadiusz Ko-
siński. I dodawał: – Zwróciłem 
się z tym problemem zarówno 
do Urzędu Miejskiego w Prusz-
kowie, jak i do Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środo-
wiska. Były uruchamiane kon-
trole, ale nie wiem jak to się 

– Teraz też bywają dni, że nie warto otwierać okna – twierdzą mieszkańcy Gąsina i Parzniewa

 Sortownia odpadów MZO w Pruszkowie znajduje się w dzielnicy Gąsin
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Przyjdź na targi. Znajdź swój nowy dom.

Hala Znicz

Reklama

PRUSZKÓW
Szukasz mieszkania, 
domu, działki? Brakuje ci 
inspiracji do wykończenia 
wnętrz? Potrzebujesz 
fachowej porady 
kredytowej? Przyjdź na 
8. edycję WPR Targów 
Nieruchomości i Wnętrz, 
która odbędzie się 
10 i 11 października 
w Pruszkowie.

W PR Targi Nierucho-
mości i Wnętrz to 
pierwsza regionalna 

giełda nieruchomości na Mazow-
szu, ciesząca się ogromnym za-
interesowaniem. Podczas ósmej 

WPR Targi Nieruchomości i Wnętrz coraz bliżej
edycji imprezy w targowej hali 
pojawi się kilkudziesięciu wy-
stawców – głównie dewelope-
rów prowadzących inwestycje 
m.in. w Pruszkowie, Grodzisku 
Mazowieckim, Brwinowie. Na 
targach nie zabraknie stoisk sa-
morządów, banków, doradców 
fi nansowych czy pośredników 
w obrocie nieruchomościami. 
Posiadacze własnego „M” bę-
dą mogli odwiedzić stoiska fi rm 
związanych z aranżacją i wy-
posażeniem wnętrz.

Na targach będzie można zapo-
znać się z gamą inwestycji z rynku 
pierwotnego oraz wtórnego. War-
to zaznaczyć, że wystawcy przygo-
tują specjalne promocyjne oferty, 

obowiązujące tylko w czasie trwa-
nia imprezy.

Nie zabraknie stoisk, na których 
goście poznają nowinki z zakresu 
wykończenia i wyposażenia wnętrz. 
Doradcy fi nansowi zaprezentują 

oferty kredytowe i pomogą wy-
brać najkorzystniejszy wariant 
finansowania zakupu mieszka-
nia. Dla gości imprezy przygoto-
wano wiele atrakcji, m.in. Targowy 
Klub Malucha prowadzony przez 
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rA brwinowskie przedszkole „Tuptuś” 

oraz Kawiarnię Targową którą zor-
ganizuje Cafe Malavi. Nie zabrak-
nie strefy doradców.

Targi są imprezą ogólnodo-
stępną – wstęp wolny. Odbywają 
się pod honorowym patronatem 
Prezydenta Miasta Pruszkowa 
Jana Starzyńskiego. Sponsorem 
targów jest Agroman. Partnerem 

motoryzacyjnym jest fi rma Polmot 
Auto. Partnerem targów jest Ho-
me Profi t. Patronat medialny obję-
ły: Metro, Gazeta WPR, WPR24.
pl, tabelaofert.pl, KRN.pl, Inspira-
cje, GTV, TEL-KAB, nieruchomo-
ści.biz, Extradom, Radio Bogoria, 
Radio Sochaczew, nadarzyn.tv, 
TV Skierniewice, Życie Żyrardo-
wa i obiektyw.info. 

WPR Targi Nieruchomości i Wnętrz
10 i 11 października 2015 r. w godz. 10.00-16.00

Hala Znicz, ul. Bohaterów Warszawy 4, 05-800 Pruszków
Wstęp wolny, www.targi.pruszkow.pl

Kontakt dla mediów: Anna Juszczak-Borysiuk, tel. 22 758 77 88, 882 063 073
e-mail: anna.borysiuk@wprmedia.pl

DODATEK NIERUCHOMOSCI
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OKAZJA
W trakcie 8. edycji WPR Targów Nie-
ruchomości i Wnętrz redakcja Gaze-
ty WPR i portalu WPR24 też będzie 
miała swoje stoisko. Nasi dzienni-
karze będą czekali na Czytelników 
chcących podzielić się nurtujący-
mi ich sprawami. Ale to nie wszyst-
ko. Odwiedzając stoisko WPR będzie 

można bezpłatnie zamówić ogłosze-
nie w Gazecie WPR. Więc jeśli wyko-
nujesz konkretne roboty budowlane, 
remontujesz mieszkania, organizu-
jesz przeprowadzki czy masz smykał-
kę w naprawianiu sprzętu RTV i AGD, 
to ogłoszenie jest w sam raz dla Cie-
bie. Jedna osoba może zamówić 

Zgłoś temat, zamów 
darmowe ogłoszenie!

jedno ogłoszenie. Emisja ogłoszeń – 
w rubryce drobne i składających się 
maksymalnie z 10 słów – zaplanowa-
na jest na 16 października. Dla rekla-
modawców też mamy niespodziankę. 
W dniu Targów zakupiona reklama 
w Gazecie WPR i portalu WPR24.pl 
objęta będzie rabatem 40 proc.! (Red)

Praktycznie w każdej 
podstołecznej 
miejscowości działają 
ośrodki kultury

Piątek, 25 Września 2015

Reklama

Dodatek Nieruchomości

ANNA 
SOŁTYSIAK

ROZRYWKA
Galeria handlowa, 
kawiarnia, kino – takich 
miejsc nie trzeba szukać 
tylko w stolicy. Oferta 
rozrywkowa i handlowa 
w podwarszawskich 
miejscowościach jest 
coraz bogatsza.

S ypialnie Warszawy – tak 
wiele osób nazywa mia-
sta i gminy wokół stolicy. 

Na pierwszy rzut oka to okre-
ślenie może się wydawać traf-
ne. Osiedla powstają jak „grzyby 
po deszczu”, ale wielu nowych 
mieszkańców podwarszawskich 
miast rozrywek szuka w stoli-
cy. Zapominając, że na miejscu 
atrakcje są na wyciągnięcie ręki. 

Praktycznie w każdej podsto-
łecznej miejscowości działają 
ośrodki kultury, które mogą po-
chwalić się szeroką ofertą. Oprócz 
zajęć dla dzieci i seniorów często 

W naszym regionie działają trzy 
centra – w Jankach, Brwinowie 
i Podkowie Leśnej. Kolejne takie 
obiekty są w planach. Galerie ma-
ją powstać również w Pruszkowie 
czy w Grodzisku Mazowieckim.

A co z tymi, którzy po pracy lu-
bią wybrać się na miasto na obiad 
lub do kawiarni? I w tym przypad-
ku oferta jest bogata. W samym 
tylko Pruszkowie znajdziemy re-
stauracje z kuchnią polską, włoską, 
chińską, hinduską, meksykańską 
czy amerykańską. Liczba kawiar-
ni również stale rośnie. 

odbywają się w nich koncerty, 
występy znanych kabaretów czy 
spektakle teatralne. W tej formie 
rozrywki przoduje Grodzisk Ma-
zowiecki. W tamtejszym Centrum 
Kultury (na zdjęciu) grały już ta-
kie zespoły jak Wishbone Ash czy 
Dżem, a pod koniec października 
wystąpi kabaret Hrabi. W 2017 ro-
ku w Pruszkowie działalność roz-
pocznie Centrum Dziedzictwa 

Sypialnie to błędne określenie
Po rozrywkę nie trzeba jeździć do stolicy. Na miejscu jest bogata oferta

Warto wspomnieć o rozmaitych 
akcjach plenerowych. Kalendarz 
imprez pod chmurką jest tak in-
teresujący, że trudno zdecydować 
się na wybór konkretnego eventu. 
Mieszkańcom proponowane są 
różnego rodzaju pikniki, festyny, 
koncerty muzyki poważnej, jaz-
zowej, rozrywkowej, Śniadania 
w parku, kino plenerowe.

Jak widać podwarszawskie 
miejscowości tętnią życiem. Po 
rozrywkę nie trzeba się więc uda-
wać do stolicy, bo jest na miej-
scu. Z bogatą ofertą. 
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Po rozrywkę nie trzeba jeździć do stolicy. Na miejscu jest bogata oferta

Kulturowego – obiekt powstają-
cy przy ul. Bohaterów Warszawy 
będzie dysponował m.in. kinem 
oraz salą widowiskową.

Dla osób, które zakupy uwiel-
biają robić w galeriach handlowych 
również mamy dobrą wiadomość. 

Ile może kosztować 
wykończenie mieszkania?
REMONTY
Euforia! Masz już własne 
M. Przed przeprowadzką 
koniecznie jest 
jeszcze wykończenie 
nowego lokum. Ile to 
może kosztować?

Suma wydanych pieniędzy za-
leżeć będą od kilku czynników: 
wielkości mieszkania, standardu 
wykończenia oraz tego, czy re-
mont będziemy robić sami czy 
może zdecydujemy się na facho-
wą ekipę. Najwięcej pieniędzy 
wydamy na... kuchnię. Więk-
szość z nas decyduje się na uło-
żenie w niej płytek, a te dobrej 
jakości są droższe od paneli. 
Meble z reguły zamawiamy na 
wymiar, ponieważ łatwiej je do-
pasować niż gotowe komplety. 
Sporo środków pochłoną sprzę-
ty – płyta, piekarnik, zmywarka, 
okap, lodówka. To właśnie one 
windują koszty. Niekiedy wy-
kończenie kuchni może pochło-
nąć nawet 20 tysięcy złotych. 

A co z łazienką? Tu zakup 
wszystkich materiałów, takich 
jak kleje, płytki i fugi to koszt 

od 3 do 5 tys. zł. Gdy dołożymy 
do tego sanitariaty – umywalkę, 
WC i wannę kwota ta wzrasta 
do około 10 tys. zł. 

Salon, sypialnia i przed-
pokój mogą pochłonąć około 
17 tys. zł. Kwota ta zależy jed-
nak od standardu wyposażenia, 
a w wyliczeniach nie uwzględni-
liśmy sprzętu RTV. To oznacza, 

ze samodzielne wykończenie 
mieszkania o powierzchni 50-
60 metrów kwadratowych mo-
że kosztować blisko 50 tys. zł. 

Jeśli zdecydujemy się na fa-
chową ekipę wraz z projektan-
tem koszty będą wyższe, ale za 
to zaoszczędzimy czas i zapew-
ne nerwy.   (AS)

Samodzielne wykoń-
czenie mieszkania 
o powierzchni 
50-60 mkw. 
może kosztować 
blisko 50 tys. zł

Osiedle Książenice 
– bliżej niż myślisz!
W lipcu otworzono odcinek trasy S8 łączący trasę katowicką z Alejami Jerozo-
limskimi. Nowy odcinek pozwala na ominięcie Al. Krakowskiej i Raszyna, w któ-
rym codziennie tworzyły się korki. Dzięki temu z Osiedla Książenice dojedziemy 
do Warszawy zaledwie w 25 minut!

Nowa trasa - wygodny dojazd!
Obecnie mieszkańcy Osiedla Książenice mają do wyboru dwie ekspresowe trasy 
dojazdu do Warszawy – autostradę A2 i trasę ekspresową S8. Na autostradę A2 
wjeżdżamy węzłem Grodzisk Mazowiecki (8km), na trasę S8 w Siestrzeni – tylko 
2km od Osiedla Książenice. Obie trasy łączą się z warszawskim ringiem co daje 
wygodny dojazd do większości dzielnic Warszawy – Ursynowa, Mokotowa, Ocho-
ty, Woli, Włoch, Żoliborza, Bielan, Śródmieścia.

Kup dom, zamieszkaj przed Świętami!
W ofercie Osiedla Książenice znajdują się domy w stanie deweloperskim już od 389 
tys. zł. Każdy model posiada garaż, ogródek i taras. Do wyboru są również różne 
powierzchnie budynków – od 99m2 do 144m2. Decydując się teraz na zakup do-
mu można zamieszkać w nim jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia i spę-
dzić je wspólnie z rodziną wokół własnego kominka.

Zapraszamy na Osiedle Książenice – pokażemy domy, pomożemy wybrać mo-
del najlepszy dla Ciebie i Twojej Rodziny. Zapraszamy od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8-16.00, w soboty od 11.00  do 14.00 oraz w innym dogodnym dla 
Państwa terminie po wcześniejszym umówieniu się – 668 815 170.

Przyjedź! Zobacz! Zamieszkaj! 
www.osiedleksiazenice.pl
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NIESPODZIANKA
Firma Home Profit przygotowa-
ła niespodziankę dla osób, które 
odwiedzą 11 i 12 października WPR 
Targi Nieruchomości i Wnętrz. 
Pierwszych 25 gości w sobotę i taka 
sama liczba w niedzielę stanie się 
posiadaczami karty rabatowej Ho-
me Profit. Jak ją zdobyć? Po prostu 

szybko udać się w tych dniach do 
stoiska informacji. Karty uprawnia-
ją do zakupów (do wyboru 300 ma-
rek) ze stałymi rabatami w ponad 
700 sklepach na terenie całej Pol-
ski. Aby otrzymać rabat wystarczy 
przy zakupie okazać kartę sprze-
dawcy. Jedyne co musisz zrobić 

Możesz stać się posiadaczem 
karty rabatowej Home Profit

aby ją dostać to nie dać się wyprze-
dzić innym. Wystarczy odpowied-
nio ustawić zegarek i jako jeden 
z pierwszych zjawić się na Tar-
gach w pruszkowskiej Hali Znicz. 
Nie zmarnuj takiej okazji, daj się 
ponieść zakupowemu szaleństwu 
z kartą rabatową Home Profit! (SD)

Piątek, 25 Września 2015

Reklama

Dodatek Nieruchomości
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TABLICA
Chcesz sprzedać, kupić lub wy-
nająć nieruchomość? A może 
oferujesz usługi budowlane lub 
projektujesz wnętrza? Miejsce na 
darmowej tablicy czeka! Podczas 
8. edycji WPR Targów Nierucho-
mości i Wnętrz w pruszkowskiej 
Hali Znicz goście będą mogli 

zamieścić bezpłatne ogłosze-
nia na specjalnej tablicy. Zosta-
nie ona umieszczona w pobliżu 
Kawiarni Targowej. Taka darmo-
wa tablica to dla ciebie wyjątko-
wa okazja! Ogłoszenie, które na 
niej zamieścisz będzie bardzo wi-
doczne dla odwiedzających Targi, 

Bezpłatna tablica ogłoszeń 
na Targach w Hali Znicz

a tych, jak wskazują poprzednie 
edycje imprezy, jest bardzo wie-
lu. Masz więc ogromną szansę, 
że twoja propozycja spotka się 
z odzewem. Przyjdź 10 i 11 paź-
dziernika na WPR Nieruchomości 
i Wnętrz i skorzystaj z bezpłatnej 
tablicy ogłoszeń! (SD)

Piątek, 25 Września 2015Dodatek Nieruchomości

Reklama

Do końca roku 
gotowy ma być 
kolejny odcinek trasy 
S8, który ułatwi 
dojazd do Warszawy

ANNA 
SOŁTYSIAK

KOMUNIKACJA
Pociągiem, autobusem 
a może samochodem? 
Możliwości dojazdu do 
stolicy są coraz lepsze. 
Miejscowości z pasma 
zachodniego dobrze 
skomunikowano 
z Warszawą.

N ajwygodniejsza forma 
dojazdu do stolicy to 
własne auto. O ile sama 

droga jest wygodna i raczej bez-
problemowa, to musimy liczyć się 
z korkami na warszawskich dro-
gach i koniecznością zostawienia 
samochodu najczęściej na płat-
nym parkingu. Nie każdy decyduje 
się na takie rozwiązania. I trudno 
się dziwić, bowiem niekiedy kosz-
ty zakupu biletu miesięcznego 
są o wiele mniejsze niż benzyny 
i miejsca na parkingu strzeżonym. 

Dlatego decydując się na naby-
cie mieszkania warto sprawdzić 

przewoźnik uchodzi za najbar-
dziej punktualnego w całym kraju. 

W miejscowościach takich jak 
Nadarzyn, Raszyn, Michałowi-
ce czy Piastów mieszkańcy mają 
do dyspozycji autobusy warszaw-
skiego Zarządu Transportu Miej-
skiego, które również docierają do 
stolicy. To nie koniec. W planach 
jest stworzenie linii tramwajowej, 
która miałaby docierać w okolice 
centrum handlowego w Jankach. 

A co jeśli ktoś nie chce dojeż-
dżać do pracy komunikacją? 

połączenia kolejowe i autobuso-
we. A te w ostatnich latach uległy 
poprawie. PKP PLK fi niszują już 
z modernizacją linii dalekobieżnej 
Warszawa – Łódź, a w przyszłym 
roku ma się rozpocząć remont na 
linii podmiejskiej między Grodzi-
skiem Mazowieckim a Warszawą. 
W ramach tej inwestycji wybu-
dowana zostanie stacja kolejowa 
w Parzniewie w gminie Brwinów. 

Z dojazdem do stolicy nie ma kłopotów
Miasta z pasma zachodniego są dobrze skomunikowane z Warszawą

Połączenia drogowe w naszym 
regionie również są coraz lepsze. 
Z Grodziska, Milanówka, Brwi-
nowa czy Pruszkowa łatwo do-
jedziemy do stolicy – zarówno 
na Bemowo, Wolę, Włochy, Mo-
kotów czy Ursynów. Wystarczy 
wjechać na autostradę i dalej po-
kierować się na trasę S2 lub S8. To 
nie koniec udogodnień. Do koń-
ca bieżącego roku gotowy ma być 
kolejny odcinek trasy S8, który 
ułatwi dojazd do stolicy od stro-
ny Krakowa i Katowic. 
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Wzrośnie wkład. 
Trudniej o kredyt?
KREDYTY 
Od stycznia 2016 r. 
zmienią się warunki 
udzielania kredytów 
hipotecznych. Wkład 
własny wzrośnie
z 10 do 15 proc. 

Co to oznacza w praktyce? Na 
pierwszy rzut oka wydaje się, 
że zakup własnego „M” może 
być trudniejszy. Część banków 
dopuszcza jednak możliwość 
zaliczenia w poczet wkładu wła-
snego dodatkowej nieruchomo-
ści. Nie musi to być więc tylko 
gotówka. Innym rozwiązaniem 
jest dodatkowe ubezpieczenie. 
Przy jego wykupieniu dalej moż-
liwe będzie uzyskanie kredytu 
w wysokości 90 proc. wartości 
mieszkania lub domu. 

Docelowo stawka, którą trze-
ba będzie samodzielnie zabez-
pieczyć przy składaniu wniosku 
kredytowego wyniesie 20 proc. 
Zacznie obowiązywać w 2017 r. 
O ile dla banków będzie to kolej-
ny krok w realizacji rekomendacji 
Komisji Nadzoru Finansowego, 

o tyle obaw o dostępność fi nan-
sowania zakupu nieruchomo-
ści nie kryją deweloperzy. Polski 
Związek Firm Deweloperskich 
wystąpił już do KNF z apelem 
o ponowne rozpatrzenie decy-
zji. Jego propozycja to podwyż-
szanie wkładu własnego o 1 lub 
2 proc. rocznie i możliwość zali-
czenia jako wkład własny kosz-
tów wykończenia mieszkania. 

KNF argumentuje jednak, że 
wyższy wkład własny oznacza 
mniejsze zadłużenie dla kredy-
tobiorców i większą stabilność 
systemu bankowego. Wygląda 
więc na to, że z zakupem wła-
snego „M” powinni spieszyć 
się ci, których oszczędności 
lub stan posiadania nie pozwolą 
na zabezpieczenie jednej piątej 
wartości nieruchomości.   (EL)

Od stycznia wkład 
własny wzrośnie 
do 15 proc. 

Póki co podróżnych czekać będą 
utrudnienia, ale po fi nale moder-
nizacji kolej powinna stać się nie-
zawodna. Ogromną popularnością 
w naszym regionie cieszy się War-
szawska Kolej Dojazdowa. Ten 
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Na WPR Targach Nieruchomości 
i Wnętrz (10 i 11 października) poja-
wi się stoisko, gdzie będzie moż-
na uzyskać intresujące informacje 
na temat kredytów. Niezależny do-
radca fi nansowy Tomasz Orzeł po-
może wybrać najkorzystniejszą 
ofertę i wyjaśni zasady udzielania 

kredytów. Nie wiesz przez jaki okres 
ważne jest zaświadczenie o zarob-
kach, na jakie oprocentowanie mo-
żesz liczyć? Zastanawiasz się jakich 
dokumentów wymaga bank? A mo-
że nie wiesz czy banki akceptują 
dochody z umów za granicą lub po 
prostu chcesz dowiedzieć się jak 

wziąć kredyt na mieszkanie aby 
nie żałować? Wszystkiego dowiesz 
się podczas 8. edycji Targów. 
Odwiedź stoisko porad kredytowych 
i zasięgnij opinii specjalistów. 
Dodajmy, że na Targach bezpłat-
nie będzie też można porozmawiać 
z architektami z fi rmy Divani. (SD)

Piątek, 25 Września 2015Dodatek Nieruchomości

Dział sprzedaży:
Tel.: 720 905 705, 22 392 88 59
biuro@csi-development.com.pl
www.csi-development.com.pl

Dni otwarte 
26-27 wrzesnia 2015 w godzinach 10-15 

przy ul. Powstańców 9 w Pruszkowie 

jesienna promocja!

Bessy Polska Sp z o. o. istnieje na rynku od 2005 r. Od samego początku działalność Spółki związana jest ze sprzedażą  
i montażem stolarki okiennej i drzwiowej. 
        Od 2010 r. jesteśmy salonem firmowym producenta okien i drzwi        Od 2010 r. jesteśmy salonem firmowym producenta okien i drzwi        Od 2010 r. jesteśmy salonem firmowym producenta okien i drzwi EUROCOLOR.

Produkty wykonane z należytą starannością, przynoszące konkretne i wyraźne korzyści. Podstawowym założeniem proponowanych rozwiązań jest po-
łączenie aspektów dotyczących wysokiej jakości, gwarancji bezpieczeństwa, zarządzania energią i komfortu obsługi na długie lata (do 15 lat gwarancji).

W naszej ofercie oprócz okien znajdą państwo również:
 tarasy i elewacje kompozytu drewna ECOTEAK z 25 lat gwarancjąECOTEAK z 25 lat gwarancjąECOTEAK
 drewniane drzwi zewnętrzne i wewnętrzne robione na wymiar firmy AGMAR,
 stalowe drzwi zewnętrzne firmy WIKĘD, DELTA
 wewnętrzne drzwi INTENSO, PORTA, DRE, POL-SKONE, ASILO, VOSTER,
 bramy garażowe WIŚNIOWSKI I HORMMAN

Zapraszamy na Targi Nieruchomości i Wnętrz, gdzie będziecie Państwo mogli bliżej zapo-
znać się z naszą ofertą specjalnie przygotowaną dla uczestników tej imprezy.

Jednocześnie zachęcamy do odwiedzenia naszej strony: w w w. b e s s y. p l

Reklama

EWELINA 
LATOSEK

MIESZKANIA
Stabilne ceny, ożywienie 
na rynku, rekordowe 
wyniki deweloperów. 
Taki bilans zachęca 
do myślenia o zakupie 
własnego „M”. 

W szystko wskazuje, 
że branża nierucho-
mości ma poważne 

zawirowania za sobą, a sytuacja 
uspokoiła się na tyle, że coraz 
więcej osób rozważa możliwość 

Rekordowy rok dla branży nieruchomości
kupna mieszkania. Z danych opu-
blikowanych przez Narodowy 
Bank Polski wynika, że w drugim 
kwartale tego roku ceny na rynku 
pierwotnym wzrosły nieznacznie 
(o 0,71 proc), a na wtórnym po-
zostały na tym samym poziomie, 
co w poprzednim okresie. Obrót 
nieruchomościami okrzepł.

Kolejna dobra informacja, to 
rekordy sprzedażowe dewelope-
rów i fakt, że nie zwalniają oni tem-
pa. Liczba rozpoczętych budów 
w ciągu 2014 roku przekroczyła 
80 tys. To najlepszy wynik w hi-
storii i niemal podwojenie w sto-
sunku do 2013 r. A drugi kwartał 

tego roku to 11-procentowy wzrost 
sprzedaży mieszkań w porówna-
niu do pierwszych trzech miesięcy. 

Mieszkań będzie zatem więcej 
i będą łatwiej dostępne. Sprzyja te-
mu też dobra sytuacja w sektorze 
fi nansowym. Jak informuje NBP 
rośnie liczba kredytów udziela-
nych w rodzimej walucie, a poziom 
tych, których spłata jest zagrożona, 
utrzymuje się na niskim poziomie. 
W praktyce oznacza to, że zarów-
no instytucje jak i kredytobiorcy 
wyciągnęli wnioski z kryzysu fran-
kowego i więcej osób ze spokojem 
reguluje zobowiązania, lub mo-
że zaplanować ich zaciągnięcie.

Na rynku otwierają się też 
nowe możliwości. Chodzi nie 
tylko o większą swobodę w de-
cydowaniu o tym, jakich rozmia-
rów mieszkanie nabyć, ale też 

o lokalizację. Kupujący wciąż 
jeszcze najczęściej decydują się 
na średnie „M” o powierzchni od 
40 do 60 mkw. Okazuje się jed-
nak, że wraz z wielkością lokum 
maleje cena za metr, a dopłaca-
jąc jedną piątą kwoty można ku-
pić mieszkanie o połowę większe. 
Wszystko wskazuje więc na to, że 
do łask powrócą duże. 

Kolejna kwestia to lokaliza-
cja. Tradycyjnie już najdroższe są 
centra dużych miast, a pod tym 
względem w rankingach od lat 
przoduje Warszawa. Nabywcy 
coraz częściej decydują się więc 
zamieszkać na przedmieściach 

lub w mniejszych miastach w są-
siedztwie stolicy. Kluczowa jest 
nie tylko niższa cena, ale sam 
komfort życia z dala od zgiełku 
wielkiej metropolii.  

Wiedzą o tym deweloperzy. 
W podwarszawskich miejsco-
wościach realizowanych jest 
obecnie prawie 130 inwestycji. 
Boom trwa m.in. w Pruszkowie, 
Ząbkach, Markach i Lesznowoli. 
Co kwartał na rynek trafi a oko-
ło 500-600 nowych mieszkań 
w tych lokalizacjach. Ich ceny są 
niższe nawet o 40 proc. od war-
szawskich. I nie zapowiada się, aby 
ten trend osłabł.  

Drugi kwartał tego 
roku to 11-procentowy 
wzrost sprzedaży 
mieszkań w porównaniu 
do pierwszych trzech 
miesięcy 

PORADY

Bezpłatne porady kredytowe 
podczas Targów
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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
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Reklama

PROGNOZY
Coraz więcej osób osiedla się na 
terenach podwarszawskich. Trud-
no się dziwić. Życie jest tu tańsze 
w porównaniu z pobliską stolicą. 
Dochodzą dobre połączenia ko-
munikacyjne z Warszawą: dojazd 
z Pruszkowa w zależności od wybo-
ru środka transportu wynosi 20-30 

min., a z Grodziska Mazowieckie-
go 30-40 min. Także infrastruk-
tura miast podstołecznych jest 
dobrze rozwinięta –  znajdziemy tu 
pokaźną ofertę szkół, przedszko-
li, sklepów czy zielone parki. Od lat 
rośnie liczba mieszkańców dwóch 
głównych miast z podregionu 

Pruszków i Grodzisk dobrymi
miejscami do osiedlenia

warszawskiego-zachodniego. Cho-
dzi o Pruszków i Grodzisk Mazowiec-
ki. W 2000 roku wymienione miasta 
zamieszkiwało odpowiednio 54331 
i 34399 osób, w 2005 r. –  55244 
i 37091. Dziś te liczby wzrosły do 
60068 i 44718. I wszystko wskazuje 
na to, że będą szły w górę. (SD)

JAKUB 
MAŁKIŃSKI

MIESZKANIE
Zakup mieszkania to 
jednocześnie wiele 
pytań. Warto wiedzieć, 
co znajduje się w pobliżu 
miejsca, w którym 
zamierzamy osiąść.
 

D la każdego istotne jest, aby 
w razie potrzeby udać się 
np. do sklepu i nie tracić 

na to zbyt wiele czasu. Najlep-
sze rozwiązanie to dostępność 
najważniejszych punktów „pod 

Kupując mieszkanie, sprawdź co masz po sąsiedzku  
ręką”. Wychodząc z mieszkania 
przejść przez piękny park, zosta-
wić dziecko w przedszkolu, kupić 
pieczywo na śniadanie, a wracając 
z pracy iść na fi tness czy do kina 
– czy ktoś by tak nie chciał? To 
pytanie raczej retoryczne.

Kupując mieszkanie war-
to więc sprawdzić, co się znaj-
duje (lub znajdzie) na obszarze 
lub w pobliżu osiedla, które wy-
braliśmy. Przy budowie nowych 
osiedli coraz częściej uwzględ-
niane jest powstanie placów za-
baw, sklepów czy przedszkola. To 
krok naprzód. Do lamusa przecho-
dzą smutne, zapuszczone tereny 

wokół wielkich blokowisk, gdzie 
główną atrakcją był trzepak...

Warto przyjrzeć się bliżej ofer-
tom deweloperów i wybrać od-
powiadającą nam propozycję. 
Oczywiście najważniejsze jest 
mieszkanie i jego funkcjonal-
ność. Ale nie tylko. Dodatkowe 
atuty to bliskość punktów usłu-
gowych i dogodna komunikacja, 
pozwalająca swobodnie poruszać 
się własnym autem jak i miejska. 

Na rynku pojawia się coraz wię-
cej ofert, które gwarantują bo-
gaty pakiet. Nowoczesne osiedle 
przy ul. Staszica w Pruszkowie 
tworzone przez fi rmę Imperia ma 

przyciągać m.in. dzięki dostępności 
sklepów oraz kawiarń. LW Deve-
lopment zapewnił dzieciom swo-
ich klientów przedszkolny lokal 
na terenie pruszkowskiego osie-
dla Sunhouse. Kolejny z dewelo-
perów, EBB, realizując inwestycję 
Osiedle Grafi towe zaadaptował za-
bytkowy budynek fabryki ołów-
ków. Dziś znajdziemy w nim 
restaurację, a niebawem pojawią 
się punkty handlowo-usługowe.

Te oferty powinny usatysfak-
cjonować wymagającego klienta. 
Zanim jednak wybierzemy naj-
lepszą propozycję warto się z nią 
dokładnie zapoznać. 
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Kupując mieszkanie, sprawdź co masz po sąsiedzku  

Ostatnie 
mieszkania
4999 zł/m2

tel. 22 729 03 13
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FOTOMIGAWKA

 17 września na skrzyżowaniu ulic Komorowskiej i Ceramicznej 
w Pruszkowie zderzyły się dwa samochody. Srebrne renault 
jechało ul. Ceramiczną w kierunku Polnej, skoda Komorowską od 
strony al. Armii Krajowej. W wyniku zderzenia pierwsze z tych aut 
wylądowało na słupie, a drugie na płocie posesji sąsiadującej ze 
skrzyżowaniem. – Jedna osoba została poszkodowana. Kobietę 
w wieku 60 lat z urazem barku przewieziono do szpitala – mówił 
Wojciech Diadia, kierownik stacji Falck Medycyna. – Zdarzenie 
zakwalifi kowaliśmy jako wypadek – twierdziła st. asp. Marzena 
Dąbrowska z pruszkowskiej policji.  (EL) 
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Policjanci zagrali w piłkę, 
aby pomóc Karolince
GRODZISK MAZOWIECKI
Grodziska komenda 
policji po raz trzeci 
zorganizowała 
charytatywny turniej 
w halową piłkę nożną. 
Środki fi nansowe 
zbierane podczas 
imprezy przekazano dla 
9-letniej Karolinki.

W turnieju (19 i 20 września) 
w hali przy ul. Wesfala 3 udział 
wzięło m.in. 18 reprezenta-
cji służb resortu Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych oraz 
Obrony Narodowej. Byli też go-
ście z zagranicy, specjalnie dla 
Karolinki w piłkę zagrali mun-
durowi z Litwy. Celem przedsię-
wzięcia była pomoc w leczeniu 
dziewczynki, mieszkanki powia-
tu grodziskiego.

Karolina Majczyna urodziła 
się w 27 tygodniu ciąży, jej waga 
wynosiła wtedy 880 g. Po trzech 
dniach od narodzin dziewczynka 
dostała wylewu dokomorowego 
oraz krwawienia śródmiąższo-
wego. Lekarze stwierdzili też re-
tinopatię. Karolinka nie mówi, 
nie chodzi, do niedawna nie po-
trafi ła sama siedzieć. Jest szansa 
aby zaczęła chodzić, ale do te-
go prowadzi długa i kosztowna 

droga. Turnusy rehabilitacyjne 
przekraczają fi nansowe możli-
wości rodziny dziewczynki jed-
nak bez nich nie dostanie szansy 
na normalne życie.

A kto wygrał w piłkarskim 
turnieju? Zwyciężyła druży-
na z Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Bydgoszczy. Na dru-
gim miejscu uplasowali się poli-
cjanci z Komendy Głównej, a na 
trzecim z Komendy Wojewódz-
kiej w Lublinie.

Impreza miała też akcent 
muzyczny. Wystapili: Masters, 
Bayera, Dennis – Krzysztof 
Leśnik, Jagoda, Dariusz Przy-
bysz z Artrock, Marco Bocchi-
no oraz Extained.

Suma zebrana podczas tur-
nieju nie jest niestety wystar-
czająca. Dlatego wciąż można 
przekazywać darowizny prze-
lewając pieniądze na konto fun-
dacji „Zdążyć z pomocą”:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć 
z Pomocą”

ul. Łomiańska 5
01-685 Warszawa
Bank BPH S.A.
15 1060 0076 0000 3310 

0018 2615
Tytułem: 6668 Majczyna 

Karolina darowizna na pomoc 
i ochronę zdrowia.   (SD) 

Nadzieja w dodatkowym przystanku „czwórki” 
BRWINÓW
Mieszkańcy 
brwinowskiego 
osiedla Parzniew 
narzekają na brak 
odpowiedniej 
komunikacji miejskiej. 
Problem rozwiązałby 
dodatkowy przystanek 
linii nr 4.

Parzniew to osiedle leżące na gra-
nicy z Pruszkowem. Mieszkańcy 
tego osiedla mają problem z dojaz-
dem. Chodzi głównie o osoby, któ-
re auta nie posiadają lub po prostu 
wolą korzystać z pociągu. Dotar-
cie do stacji PKP w Brwinowie lub 

Pruszkowie czy do WKD w Ko-
morowie to spore wyzwanie.

Rozwiązanie problemu wydaje 
się proste: uruchomić dodatkowy 
przystanek dla jednej z pruszkow-
skich linii miejskich, a dokładnie 
nr 4 obsługującej dzielnicę Gąsin. 
Ale... – Możemy dołożyć pienią-
dze do tej linii tylko w zakresie 
w jakim wjeżdża ona na teryto-
rium gminy Brwinów. Władze 
Pruszkowa twierdzą, że przez to 
iż nasi mieszkańcy dojeżdżają do 
przystanku kolejowego, to chcą 
żebyśmy się dokładali do wspól-
nego biletu. A nam przepisy za-
braniają dawania pieniędzy na 
wspólny bilet – mówi Arkadiusz 

ANNA 
SOŁTYSIAK

NADARZYN
Dzieci z podstawówki 
w Ruścu mogą 
uczestniczyć w zajęciach 
ze strzelania sportowego. 
Okazuje się jednak, że 
Gminna Organizacja Ligi 
Obrony Kraju z Nadarzyna 
nie była zarejestrowana 
w mazowieckich 
strukturach. Czy to 
oznacza, że działała 
nielegalnie?

W Szkole Podstawowej 
w Ruścu od blisko de-
kady organizowane są 

zajęcia ze strzelania sportowego. 
Uczniowie strzelają m.in. z urzą-
dzeń pneumatycznych, w tym  
przypadku wiatrówek. Zajęcia 
te na mocy porozumienia z dy-
rekcją szkoły prowadziła Gminna 
Organizacja Ligi Obrony Kraju. 
Często organizowała też zawody 
strzeleckie w całej gminie. 

Członkowie LOK w Nadarzy-
nie, m.in. wójt Janusz Grzyb i je-
go zastępca Tomasz Muchalski 
twierdzą, że gminne struktury 
wypełniały wszelkie obowiązki 
związane z istnieniem koła, m.in. 
opłacały składki i prawidłowo je 
rozliczały. Co więcej, wielu człon-
ków zostało uhonorowanych me-
dalami za zasługi za działalność 
na rzecz LOK. Ale nagle poja-
wił się problem. Zarząd Główny 
LOK-u w swoich pismach pod-
kreśla, że: „Gminna Organizacja 
LOK w Nadarzynie dotychczas 
nie była zgłoszona i zarejestro-
wana w strukturach Mazowiec-
kiej Organizacji Wojewódzkiej 
LOK w Warszawie”.

Jak to się stało, że przez blisko 
dekadę organizacja mogła działać 
bez zgłoszenia? Zapytaliśmy o to 
Tomasza Muchalskiego, zastęp-
cę wójta Nadarzyna. – Członko-
wie naszego koła LOK działali nie 
tylko w naszych gminnych struk-
turach, ale również na wyższych 

Natomiast wójt Nadarzyna 
Janusz Grzyb w piśmie do wo-
jewódzkiego LOK stwierdził: 
„Z ubolewaniem przyjmuje-
my wiadomość, że mimo pro-
pagowania wartości zawartych 
w statucie Ligi Obrony Kraju, 
jak również wypełniania celów 
statutowych oraz wielokrotne-
go nienagannego funkcjonowa-
nia struktur LOK na terenie 
gminy Nadarzyn, Zarząd Głów-
ny LOK de facto wyklucza nas 
ze swoich struktur i przekreśla 
wszystkie dotychczasowe osią-
gnięcia członków struktur LOK
na terenie gminy Nadarzyn.” 

– Z jednej strony wojewódz-
ki LOK mówi, że nasze koło nie 
było zarejestrowane, a z dru-
giej twierdzi, że nie płaciliśmy
składek. Jedno wyklucza drugie, 
bo skoro według wojewódz-
kich struktur nie byliśmy za-
rejestrowani, to jednocześnie 
nie musieliśmy opłacać skła-
dek. Jeśli MOW LOK składek 
wymaga to znaczy, że uznaje 
działanie naszego koła. Dodam 
tylko, że składki odprowadza-
liśmy i rozliczaliśmy popraw-
nie. Teraz będziemy czekać na 
wyjaśnienia – mówi Tomasz 
Muchalski. Sprawę będzie-
my monitorować.

szczeblach LOK-u w powiecie 
i województwie. Wybierali na-
wet władze wojewódzkie LOK. 
Na końcu ktoś coś bezsensow-
nie przeoczył i to będziemy wy-
jaśniać – odpowiada.

Dyrektor Pionu Sportów 
Obronnych Politechnicznych 
i Wodnych Biura Zarządu Głów-
nego LOK Jerzy Salamucha wciąż 

Gminny LOK bezprawny?
W szkole w Ruścu odbywają się zajęcia strzelania sportowego
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– Na końcu ktoś 
coś bezsensownie 
przeoczył 
i to będziemy 
wyjaśniać – mówi 
wicewójt Muchalski

widzi szanse na współpracę. „Je-
żeli uznacie państwo, że chcecie 
działać w strukturach Ligi Obrony 
Kraju, to proponujemy formalnie 
zgodne ze statutem powołanie kół, 
przedłożenie dokumentacji wy-
maganej w statucie, oraz właściwe 
opłacanie składek członkow-
skich” – czytamy w piśmie skiero-
wanym do Muchalskiego. 

W szkole w Ruścu odbywają się zajęcia strzelania sportowego

konsultacje dotyczące komuni-
kacji miejskiej. Wiele wniosków 
zgłosili właśnie mieszkańcy Parz-
niewa. To tylko pokazuje jak wie-
lu mieszkańców tamtego osiedla 
korzysta z naszej infrastruktury 
oraz Szybkiej Kolei Miejskiej. To 
nie jest tak, że Brwinów nie mo-
że się dołożyć. Wystarczy popa-
trzeć na Otwock, gdzie ościenne 
gminy też dokładają się do wspól-
nego biletu – twierdzi Andrzej 
Kurzela, wiceprezydent Prusz-
kowa. – Nie widzimy problemu, 
by autobus linii numer cztery miał 
dodatkowy przystanek. Pytanie 
tylko czy Brwinów chce się do tego 
dołożyć – dodaje.  (AS) 
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BRWINÓW
Szczyt zachorowań ma grypę 
przypada na styczeń, ale już te-
raz warto pomyśleć, jak jej unik-
nąć. Seniorzy z gminy Brwinów 
mają w tym roku ułatwienie w po-
staci darmowego programu szcze-
pień. – Mogą z nich skorzystać 
osoby po 65 roku życia, które są 

zameldowane na terenie gminy 
Brwinów na pobyt stały lub cza-
sowy. Warunkiem jest też brak 
przeciwwskazań lekarskich oraz 
pisemna zgoda na szczepienie 
– informuje urząd gminy. Szczepie-
nia potrwają do 30 listopada. Aby 
zgłosić się do programu, należy 

Darmowe (dla seniorów) 
szczepienia przeciw grypie

wypełnić deklarację udziału i zło-
żyć ją osobiście lub wysłać pocz-
tą na adres: Urząd Gminy Brwinów, 
ulica Grodziska 12, 05-840 Brwi-
nów. W celu zaszczepienia się ko-
nieczna będzie wizyta w Lecznicy 
Rodzinnej Alfa w Brwinowie przy 
ul. Powstańców Warszawy 8. (EL)

 W szkole w Ruścu zajęcia ze strzelania sportowego 
odbywają się od blisko dekady

Kosiński, burmistrz Brwinowa. 
I dodaje: – Jeśli ja miałbym dopła-
cić kilkaset tysięcy do wspólnego 
biletu to mówię nie.

Co na to władze Pruszko-
wa? – Końca dobiegają nasze 

Reymonta 
po naprawie
GRODZISK MAZOWIECKI
Niedawno do 
użytku oddano ulicę 
Reymonta w Grodzisku 
Mazowieckim. 
Mieszkańcy będą mieli 
okazję do oceny jej 
przebudowy.

Ul. Reymonta wcześniej była 
piaszczysta i nieutwardzona. 
W związku z tym, że w pobli-
żu pojawiły się nowe budynki, 
a co za tym idzie mieszkańcy, 
inwestycja była konieczna. 
W sobotę 26 września za-
mieszkujący ten teren będą 
mogli ocenić wykonane prace 
podczas spotkania sąsiedzkie-
go, które odbędzie się o godz. 
12 na nowym placu zabaw. Ale 
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nie tylko ocenią roboty: w pro-
gramie spotkania znalazły się 
m.in. pokaz ratownictwa me-
dycznego Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Grodziska Mazo-
wieckiego, rozmowy infor-
macyjne z przedstawicielami 
policji, zjazd zabytkowych sa-
mochodów i grupy motocyklo-
wej, gry i zabawy dla dzieci.

A co zrobiono na Rey-
monta? Wykonawca prac na 
całym odcinku ulicy poło-
żył nawierzchnię jezdni oraz 
chodniki z kostki betonowej. 
Wstawiono też nowe krawęż-
niki, obrzeża betonowe. Po-
jawiło się oznakowanie i dwa 
progi zwalniające. Ponadto 
w ramach przebudowy wy-
konano kanalizację deszczo-
wą i oświetlenie   (SD) 

 

Mieszkańcy ocenią 
rezultaty prac 
modernizacyjnych 
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PODKOWA LEŚNA
Prace w Parku Przyjaźni Polsko-Wę-
gierskiej w Podkowie rozpoczęte. Po 
rewitalizacji park ma być miejscem, 
w którym można miło spędzić czas. 
Obecnie realizowany jest pierwszy 
etap robót. Wykonawca musi wyre-
montować nawierzchnię, zewnętrz-
ne instalacje oraz zbudować murek 

do umieszczenia płaskorzeźby. Alej-
ki zyskają nawierzchnię z kruszy-
wa naturalnego z obramowaniem 
z kostki kamiennej. Remont na-
wierzchni nie kończy działań związa-
nych z rewitalizacją parku. Teren ma 
zyskać nową szatę roślinną oraz ele-
menty małej architektury. Magistrat 

Ruszył remont Parku
Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

niebawem ogłosi kolejny przetarg. 
Podkowa na działania związane z re-
witalizacją parku pozyskała dofi -
nansowanie w wysokości 275 tys. zł. 
Całość inwestycji to niespełna 1 mln 
zł. Wszystkie prace powinny 
zakończyć się na przełomie paź-
dziernika i listopada. (JM)

Święto Miasta
Letnisko Milanówek powstało pod koniec XIX wieku poprzez parcelacje gruntów 
Michała Lasockiego, leżących wzdłuż Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Milanówek 
stał się wówczas bardzo popularny, zjeżdżała się tu elita, zamożni mieszkańcy War-
szawy stawiali tu domy letniskowe, powstawały okazałe wille. Milanówek w latach 
20. i 30. przeżywał swoją świetność. W tym roku władze Miasta chciały przywrócić 
klimat z tamtych lat. W miniony weekend miasto ponownie zmieniło się w letni-
sko. W dwudniowych obchodach Święta Miasta Milanówka wzięli udział miesz-
kańcy w strojach i w atmosferze z lat 20-tych i 30-tych.
W sobotę 19. września ulica Warszawska w Milanówku zmieniła swój charakter. 
Tłumnie przybyli mieszkańcy Milanówka ubrani w stroje z dawnych lat. Na ulicy 
wystawiono stoiska, w których stylowe kelnerki i sprzedawcy oferowali m.in. przy- 
smaki wg receptur babć i prababć. Po ulicach chodzili szczudlarze, grali katarynia-
rze, a mim zaczepiał przechodniów rozbawiając swoimi scenkami. Dużym powo-
dzeniem cieszył się także pokaz mody z lat 20-tych na schodach willi „Matulinka” 
oraz Interaktywna Wystawa Muzeum Jedwabnictwa Milanowskiego przywołująca 
historie powstania w Milanówku Centralnej Doświadczalnej Stacji Jedwabniczej. 
O 18:30 ruszyła parada z orkiestrą na czele, która poprowadziła mieszkańców 
do Ochotniczej Straży Pożarnej. Tam czekały występy dzieci z Przedszkola nr 1  
w Milanówku, przedstawienie stowarzyszenia T-Art pt: „Miłość Ci wszystko wyba-
czy…” i potańcówka na dechach u Strażaków przy dźwiękach zespołu KierzBand. 
Drugi dzień Święta Miasta obchodziliśmy na milanowskich kortach, które po-
wstały właśnie w 1925 roku. Tenisiści w strojach z lat 20-tych, Mistrzowie Polski 
oraz mieszkańcy Milanówka dali niesamowity pokaz gry w tenisa na najwyższym 
poziomie. Ożywiliśmy ulicę Krakowską, na której rozbrzmiewały dźwięki zespo-
łu The Warsaw Dixilanders, przez cały czas można było się przejechać bicyklem  
i tricyklem oraz zrobić sobie zdjęcie na wystylizowanej ściance. Wieczór należał do 
Sławomira Hollanda, który przedstawił teksty Hemara, Gałczyńskiego i Tuwima 
oraz do Justyny Reczeniedi, która dała niesamowity koncert pt. „Powróćmy jak za 
dawnych lat”. Przez cały dzień można było obejrzeć także wystawę Batików, a wie-
czorem wziąć udział w aukcji na rzecz ratowania willi „Walerii”. Po zmroku zebrała 
się widownia, aby podziwiać pokaz ognia w wykonaniu grupy artystycznej.  
Mieszkańcy Milanówka mogli przez dwa dni poczuć się jak za dawnych lat, spotkać 
się na kawie z przyjaciółmi, zjeść pączki z różą, pograć w krykieta i przy lampce 
wina zagrać partyjkę brydża. Klimat Święta Miasta udzielił się wielu mieszkańcom, 
którzy powyciągali z szafy muszki, szelki, kapelusze, rękawiczki i perły. Dopisa-
ła także pogoda. Milanówek w tym czasie odwiedzili burmistrzowie i delegacje 
Miast Partnerskich - Lidzbarka Warmińskiego i niemieckiego Welzheim. Była 
to pierwsza impreza w mieście przywołująca klimat lat 20-tych i 30-tych okresu,  
w którym Miasto przeżywało swój najlepszy czas. Byliśmy ciekawi czy nowa forma 
„Dni Milanówka” spotka się z aprobatą i czy Milanowianie włączą się do zabawy. 
Wydarzenie o takim charakterze opowiada historię, buduję atmosferę Miasta oraz 
jednoczy i integruje mieszkańców. Frekwencja i liczba poprzebieranych mieszkań-
ców pokazały, że pomysł się spodobał. Dziś po kilku dniach od wydarzenia nadal 
zbieramy gratulacje za atmosferę, którą udało się stworzyć w centrum Milanówka. 
Wielkie podziękowania dla głównego organizatora Milanowskiego Centrum Kul-
tury oraz dla wszystkich przedsiębiorców, mieszkańców i instytucji, bez których 
nie bawilibyśmy się tak dobrze. Uczestnicy wydarzenia potwierdzili, że obraliśmy 
słuszny kierunek, dlatego już gromadzimy nowe pomysły na przyszłoroczne Święto 
Miast w podobnej konwencji. Serdecznie dziękujemy tym, którzy bawili się z nami 
i zapraszamy już za rok.

Daria Gągała 
Zespół ds. Komunikacji Społecznej 

Urząd Miasta Milanówka

Reklama

Powiat Grodziski

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

 

„Dialog Dwóch Kultur” to im-
preza, która została zapo-
czątkowana w Krzemieńcu 

w dniach 3-9 września 2015 roku. Dru-
ga jej część odbywała się 19 września 
w Muzeum im. Anny i Jarosława Iwasz-
kiewiczów w Stawisku. Muzeum po raz 
pierwszy w tym roku było współorgani-
zatorem tego wydarzenia. Ideą dialogu 
jest promowanie kultury Polski i Ukra-
iny oraz budowanie porozumienia mię-
dzy intelektualistami obydwu państw. 

„Dialog Dwóch Kultur” to próba 
znalezienia punktów stycznych, cze-
goś co połączy a nie podzieli. Uroczy-
ste obchody rozpoczęły się 4 września 
złożeniem kwiatów przy grobie matki 
Juliusza Słowackiego – Salomei Słowac-
kiej-Becu. Warto nadmienić, że pomnik 
ten powstał dzięki inicjatywie Jarosła-
wa Iwaszkiewicza. Przedstawiciele oby-
dwu narodowości złożyli także wieńce 
przed pomnikiem Tarasa Szewczenki, 
który określany jest przez Ukraińców 
mianem „wieszcza narodowego”. In-
auguracji wydarzenia w Krzemieńcu 
towarzyszyła wystawa kwiatów, wyko-
nana przez mieszkającą na tamtym te-
renie młodzież akademicką i szkolną. 

Uroczysta inauguracja miała miej-
sce tradycyjnie przed Muzeum Juliusza 

Słowackiego. Tam też swoje przemó-
wienia wygłosili m.in. wiceminister kul-
tury Ukrainy - Bronisław Styczyński, 
przedstawiciele władz ukraińskich róż-
nego szczebla, przedstawiciele polskie-
go Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, przedstawiciel Konsula-
tu Generalnego RP we Lwowie – Woj-
ciech Biliński.

Tego samego dnia rozpoczęły się 
również sesje naukowe: „Roman-
tyzm polski i romantyzm ukraiński” 
oraz „Tadeusz Czacki – jego dzieło 
i dziedzictwo”. Wykłady i prezenta-
cje odbywały się zarówno w dwor-
ku-Muzeum im. J. Słowackiego oraz 
Sali kolumnowej dawnego Liceum 
Krzemienieckiego (obecnie: Insty-
tut Humanistyczno-Pedagogiczny Ta-
rasa Szewczenki). 

Częścią „Dialogu Dwóch Kultur” był 
także Międzynarodowy Plener Foto-
grafi czny w Krzemieńcu zorganizowa-
ny dla artystów polskich i ukraińskich 
oraz Warsztaty Kulturalno-Artystycz-
ne dla artystów malarzy. 

Uczestnicy „Dialogu Dwóch Kultur” 
złożyli także wieńce na Cmentarzu Or-
ląt Lwowskich oraz odwiedzili m.in. po-
mniki pisarzy, jak np. Gabriela Zapolska 
czy Władysław Bełza. 

Bardzo ważnym momentem pobytu 
na Ukrainie było odsłonięcie  tablicy 
poświęconej Świętemu Janowi Pawło-
wi II w kościele parafi alnym w Krze-
mieńcu, z udziałem Jego Eminencji ks. 
arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckie-
go, metropolity lwowskiego oraz werni-
saż wystawy z Muzeum Jana Pawła II 
w Wadowicach – „Jan Paweł II – czło-
wiek i kultura”. 

Organizatorami „Dialogu Dwóch 
Kultur” byli: Muzeum im A. i J. Iwasz-
kiewiczów w Stawisku, Fundacja „Po-
moc Polakom na Wschodzie”, Muzeum 

im. J. Piłsudskiego w Sulejówku, Krze-
mieniecka Rada Rejonowa, Wydział 
Kultury Tarnopolskiej Administracji 
Państwowej, Muzeum Juliusza Sło-
wackiego w Krzemieńcu oraz Oddział 
Kultury i Turystyki Krzemienieckiej 
Administracji Państwowej.  

II część „Dialogu Dwóch Kultur” 
odbyła się 19 września w Stawisku. 
Byli tam obecni m.in. Dmytro Paw-
łyczko (pierwszy ambasador Ukrainy 
w Warszawie), Tamara Sienina (dy-
rektor Muzeum im. J. Słowackiego 
w Krzemieńcu), Helena Haśkiewicz 

(pracownik merytoryczny muzeum), 
Mikołaj Jarmoluk (radca Ambasady 
Ukrainy), Dorota Janiszewska-Jaku-
biak (dyrektor Departamentu Dzie-
dzictwa Kulturowego Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Kulturowego), 
Stanisław Lutkiewicz (prezes Towa-
rzystwa Odrodzenia Kultury Polskiej 
im. J. Słowackiego w Krzemieńcu). Sta-
rostwo Powiatu Grodziskiego reprezen-
towali: Starosta Grodziski –Marek 
Wieżbicki, Przewodniczący Rady Po-
wiatu – Jerzy Terlikowski oraz Członek 
Zarządu – Mirosław Paciorek. 

Po wstępie dyrektora muzeum 
w Stawisku, głos zabrał Starosta Gro-
dziski, który podziękował za organiza-
cję tego wydarzenia. Zwrócił ponadto 
uwagę, że ta część niezwykłego „dia-
logu”, jednego z największych przed-
sięwzięć, jakie organizuje Polska 
i Ukraina odbywa się tutaj – w powie-
cie grodziskim, w muzeum w Stawisku. 
Wyraził też nadzieję, że 2015 rok nie 
będzie ostatnim rokiem bytności te-
go wydarzenia, ale będzie to początek 
kolejnych lat wzajemnej współpracy. 

Wszyscy zebrani tego dnia w Stawi-
sku mogli wysłuchać pieśni w wykonaniu 
Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni 
i Tańca Mazowsze im. T. Sygietyńskiego 

oraz fortepianową aranżację znanych 
pieśni ukraińskich w wykonaniu Ma-
rii Baka-Wilczek. Laureaci Konkursu 
Recytatorskiego im. J. Iwaszkiewicza, 
uczniowie szkół z Żółwina i Podkowy 
Leśnej, zaprezentowali m.in. utwory 
J. Słowackiego, I. Franki i Karola Woj-
tyły. Goście mogli także wysłuchać pre-
lekcji naukowej dotyczącej Tajemnic 
mistyki Juliusza Słowackiego. 

Na terenie muzeum udostępniono 
również wystawę fotografi czną Piękno 
Krzemieńca V Pleneru Fotografi czne-
go w Krzemieńcu dla artystów polskich 
i ukraińskich oraz przedstawiono wy-
stawę Wielcy Krzemienieccy Mistrzo-
wie Fotografi i – Sheybal, Gronowski, 
Hermanowicz. 

Łącznie w spotkaniach wzięło 
udział kilkaset osób. Spotkania i dys-
kusje przyczyniły się do wzajemnego 
poznania i zrozumienia kultur: polskiej 
i ukraińskiej. 

„Dialog Dwóch Kultur” pokazał, że 
można współpracować i twórczo ubo-
gacać międzynarodowe relacje. 

Anna Gębalska-Berekets
Starostwo Powiatu 

Grodziskiego

Polska i Ukraina w  „Dialogu Dwóch Kultur” 

ANNA SOŁTYSIAK
JAKUB MAŁKIŃSKI

GRODZISK MAZOWIECKI
W grodziskim Zespole 
Szkół im. Hipolita 
Szczerkowskiego 
działa specjalna szkoła 
zawodowa. Rodzice 
uczniów uważają, 
że kierunki kształcenia 
mogłyby być lepsze. 

W szkole uczniowie 
upośledzeni umysło-
wo w stopniu znacz-

nym lub umiarkowanym oraz 
ci z więcej niż jedną niepełno-
sprawnością przysposabiani są 
do pracy. Dziś uczniowie zdo-
bywają  doświadczenia w ta-
kich zawodach jak sprzedawca 
i kucharz. W tym roku urucho-
miono jedynie klasę pierwszą na 
kierunku sprzedawca.

Wielu rodziców uważa, że ofer-
ta szkoły nie jest dostosowana do 
panujących na rynku pracy re-
aliów. – Dziś ciężko o dobrą pra-
cę. A tym dzieciom, ze względu na 
ich niepełnosprawność jest jesz-
cze trudniej. Kształcenie sprze-
dawców nie jest chyba dobrym 
pomysłem. No bo co, dzieci bę-
dą siedzieć w markecie za kasą? 
Przecież to nie jest miejsce dla 
nich! A kierunek kucharz? Że-
by takie dziecko wylądowało na 
obieraku czy zmywaku? A nawet 
jak skończą naukę to potem i tak 

pomoc w biurze czy nawet oso-
ba do sprzątania to zawody, w któ-
rych można znaleźć zatrudnienie. 
Wystarczy trochę chęci – dodaje

Jak na te zarzuty odpowiada 
dyrekcja szkoły? Spokojnie. – 
Te kierunki są tworzone w mia-
rę zapotrzebowania i zgłaszania 
się do nas uczniów. W tej chwili 
nie mamy chętnych na inne kie-
runki, dlatego też nie są one two-
rzone. Zawsze wcześniej robimy 
rozeznanie wśród gimnazjali-
stów i do tej pory nie było zgło-
szeń, co do innych kierunków. 
Nawet w tej chwili nie mieliśmy 
chętnych na kierunek kucharza. 
Obecnie mamy tylko jedną klasę 
pierwszą o kierunku sprzedaw-
cy. To wszystko jest również uwa-
runkowane rekrutacją naszych 
uczniów. Jeżeli nie ma zaintere-
sowania z ich strony to bez sensu 

zostają bez pracy. Szkoła zawo-
dowa co kształci bezrobotnych – 
mówi jden ze zdenerwowanych 

Kierunki zgodne z zapotrzebowaniem
Czy oferta Zespołu Szkół im. Hipolita Szczerkowskiego jest dostosowana do rynku pracy? 

jest tworzyć kierunek, na który nie 
ma chętnych – tłumaczy dyrektor 
Agnieszka Klonowska  

I podkreśla: – My jesteśmy 
placówką kształcenia specjal-
nego. Nasi uczniowie muszą 
posiadać orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego i tak na-
prawdę są to absolwenci naszego 
gimnazjum. Stąd też mamy ro-
zeznanie w ich sytuacji. Niejed-
nokrotnie uczymy ich od szkoły 
podstawowej i mniej więcej wie-
my w jakim kierunku chcieliby 
się kształcić. W związku z tym 
takie kierunki są organizowa-
ne. Jesteśmy w bezpośrednim 
kontakcie z poradnią psycho-
logiczno-pedagogiczną, z orga-
nem prowadzącym i rodzicami. 
To zawsze jest w jakiś sposób 
uzgadniane i dostosowywane 
do potrzeb uczniów.

Organem kierującym szko-
łą jest grodziskie starostwo po-
wiatowe. Okazuje się, że radni 
powiatowi też postanowili zająć 
się tym tematem. – Jest problem 
z kształceniem zawodowym. Ale 
nie wynika on tylko z braku od-
powiednich kierunków. Chodzi 
też o małą liczbę chętnych. Ro-
biliśmy ankiety w gimnazjach, 
w których pytaliśmy jakimi 
kierunkami są zainteresowani 
uczniowie. Podobne możemy 
zrobić w przypadku uczniów 
szkoły specjalnej – twierdzi Je-
rzy Terlikowski, przewodniczą-
cy rady powiatu grodziskiego.  
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– W tej chwili nie 
mamy chętnych 
na inne kierunki, 
dlatego też nie 
są one tworzone 
– mówi dyrektor 
Klonowska

rodziców. – Czy nikt nie może się 
wysilić i zastanowić się nad po-
szerzeniem oferty szkoły? Po-
mocnik lakiernika, mechanika, 

Wiadomości
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PIASTÓW
Po prawie miesiącu poślizgu 
wreszcie czynna jest studnia oli-
goceńska przy ul. Wysockiego 
w Piastowie. W sierpniu mieszkań-
cy skarżyli się na niskie ciśnienie 
z ujścia studni. Nie było wyjścia – 
należało wymienić pompę wod-
ną, która pracowała zaledwie 10 

miesięcy od poprzedniej zmiany. 
Studnia miała wrócić do użytku 2 
września. Termin nie został dotrzy-
many gdyż konserwator napotkał 
kolejne problemy. Po wymianie 
pompy i włączeniu jej okazało się, 
że niedrożne są głowice fi ltrujące. 
Sprowadzenie tych elementów nie 

Wreszcie płynie oligocenka  
ze studni przy ul. Wysockiego 

było proste. Włodarze miasta za-
powiedzieli drugi termin oddania 
studni na 21 września. Ale i tutaj 
nastąpił dwudniowy poślizg. 
Teraz mieszkańcy mogą swobod-
nie korzystać z naprawionej 
oligocenki. Ciśnienie nie powinno 
już sprawiać kłopotów. (SD)

Dąbrowskiego 
i Godebskiego 
w projekcie
PIASTÓW
Władze miasta szukają 
fi rmy, która przygotuje 
dokumentację 
projektową 
na przebudowę ulic 
Godebskiego 
i Dąbrowskiego.

Dziury, łaty – tak wygląda 
większość dróg w Piastowie. 
Kierowcy i mieszkańcy pod-
kreślają, że jeździ się po nich 
wręcz dramatycznie. Władze 
miasta mają jednak związane 
ręce. W tym roku na inwesty-
cje przeznaczono niewiele po-
nad 6 mln zł. Większość zadań 
już zrealizowano i w kasie bra-
kuje pieniędzy na duże przed-
sięwzięcia. Dlatego Piastów 
zaczyna przygotowania do in-
westycji, które będzie można 
zrealizować w przyszłym ro-
ku lub latach kolejnych. Jed-
nym z takich zadań będzie 
przebudowa ulic Godebskie-
go i Dąbrowskiego połączona 
z budową odwodnienia.

Piastowski magistrat szuka 
fi rmy, która zajmie się przygoto-
waniem dokumentacji projekto-
wej dla wspomnianej inwestycji. 
Wybrane przedsiębiorstwo bę-
dzie musiało przygotować pro-
jekt budowlano-wykonawczy, 
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Czy ekrany muszą być tak wysokie?
BRWINÓW
Wzdłuż linii kolejowej 
Warszawa-Skierniewice 
PKP PLK stawiają 
ekrany dźwiękochłonne. 
Wywołuje to 
kontrowersje. Kolejny 
przykład z Brwinowa. 

Nasi czytelnicy zwrócili uwagę na 
problem instalowanych ogrom-
nych ekranów wzdłuż ulicy Prusz-
kowskiej. – Zwracam uwagę na 
niepokojacy fakt. Ekrany będą 
miały po 5 metrów wysokości i w 
pełni zasłonią naszą stację kolejo-
wą. Patrole policji, straży miejskiej 
i innych służb jak i przypadko-
wi przechodnie nie będą mogli 
stwierdzić w żaden sposób co 
dzieje się wewnątrz odgrodzonego 
tunelu – napisał jeden z mieszkań-
ców w mailu wysłanym na kon-
takt@wpr24.pl.

Argumenty te podważa Arka-
diusz Kosiński, burmistrz Brwi-
nowa. – Moje wątpliwości budziła 
kwestia nieprzezierności ekra-
nów w rejonie przystanku kole-
jowego. Udało nam się wywalczyć 
w części, że na wysokości same-
go przystanku elementy ekranów 
będą przeźroczyste. Wszystkie 
przejścia schodkami będą czyn-
ne tak jak ma to miejsce obecnie. 
Kontrole służb będą się odbywa-
ły tak jak do tej pory – mówi Ko-
siński. I dodaje: – Podejrzewam, 
że niektóre osoby niekoniecznie 

schodzą po schodach tylko idą do 
końca peronu i schodzą na skróty 
w kierunku ul. Grodziskiej. Stąd 
problem ekranów, które działają 
jak ogrodzenie. Obecnie Pendo-
lino jeździ z ograniczoną pręd-
kością, a w którymś momencie 
będzie ono jeździło 160 km/h. 
W związku z tym przejście przez 
tory w taki sposób może dopro-
wadzić do tragedii.

tego projektu zmodernizowany 
zostanie przystanek w naszym 
mieście i pojawią się kamery mo-
nitoringu – mówi Kosiński.

Wracamy do sprawy ekra-
nów. Kolejny czytelnik: – Budo-
wane w Brwinowie mają ponad 
5 metrów wysokości, natomiast 
te w Milanówku ok. 2,5 m. Jak to 
możliwe? Dlaczego u nas nie mo-
gą powstać takie ekrany, które nie 
będą tak bardzo odgradzać jednej 
strony miasta od drugiej? 

– Nie dostaliśmy zgody na niż-
sze ekrany. W Milanówku bu-
dynki są dość mocno oddalone 
od torów, nie znajdują się w bez-
pośrednim kontakcie jak to ma 
miejsce u nas. Od strony połu-
dniowej mamy ul. Pruszkow-
ską, od razu przy niej znajdują 
się zabudowania. Ci, co miesz-
kają blisko torów nie chcieliby 
niższych ekranów – odpowiada 
burmistrz. – Z punktu widzenia 
estetyki są rzeczywiście nieko-
rzystne, ale musimy jakoś połą-
czyć te dwie rzeczy.  (SD) 

Udany naukowy piknik
GRODZISK MAZOWIECKI
Nauka nie musi być 
nudna. Pokazał to 
rodzinny piknik na 
terenie grodziskiego 
Centrum Kultury.  

Zarówno umysły ścisłe jak 
i humanistyczne znalazły coś 
dla siebie. I Rodzinny Pik-
nik Naukowy który odbył się 
19 września przyciagnął wielu 
mieszkańców, szczególnie naj-
młodszych. – Frekwencja była 
duża, a stoiska oblegane. Huma-
niści mogli wziąć udział w wykła-
dzie o kulturze i życiu wikingów. 
Ich dzisiejszy obraz wykreowa-
ny przez fi lmy jest znacznie od-
mienny od prawdziwego. Po 
raz pierwszy przygotowaliśmy 
także stoisko pszczelarskie, 
gdzie można było obserwo-
wać żywe pszczoły w szklanym 
ulu. Pracownicy Willi Rado-
goszcz zorganizowali warsz-
taty historyczne o Grodzisku 

Mazowieckim – mówi Daniel 
Prędkopowicz ze Stowarzysze-
nia Europa i My, pomysłodawca 
i organizator pikniku.

Umysły ścisłe też otrzyma-
ły odpowiednią dawkę emo-
cji. Prędkopowicz: – Kolejną 
z atrakcji było planetarium, 
które jak zawsze cieszyło się 
ogromną popularnością. Moż-
na było tam wejść na 20-mi-
nutowe seanse i obejrzeć na 
nieboskłonie fi lmy edukacyjne 
związane z astronomią. Odbyły 
się również warsztaty z tworze-
nia rakiet, zabaw suchym lodem, 
nagrywania fi lmu dronami czy 
ciekawostki jak np. sprawdze-
nie ile człowiek będzie ważył na 
Marsie, a ile na Księżycu.

Głównym celem pikniku było 
zachęcenie dzieci do nauki i zdo-
bywania wiedzy o świecie. Or-
ganizatorzy chcieli pokazać, że 
edukacja niekoniecznie musi 
się wiązać z nudnym i żmud-
nym obowiązkiem.  (SD) 
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GRODZISK MAZOWIECKI
Przedłuża się wydawanie 
decyzji środowiskowej 
dla budowy zachodniej 
obwodnicy Grodziska 
Mazowieckiego. Trudno 
określić również termin 
realizacji samej inwestycji. 

Z achodnia obwodnica Gro-
dziska to jedno z najważ-
niejszych przedsięwzięć 

drogowych w tej okolicy. Jej zada-
niem jest wyprowadzenie ruchu 
z centrum miasta, rozładowanie 
korków i ułatwienie dojazdu do 
autostrady A2. Mieszkańcy cze-
kają na obwodnicę od przeszło 20 
lat. Budowę pierwotnie planowa-
no na lata 2015-2017. Wszystko 
wskazuje jednak, że tego terminu 
będzie bardzo trudno dotrzymać.

Trasa obwodnicy zachodniej ma 
przebiegać od Kałęczyna, przez 
Kozerki, Kozery, Natolin, Tłu-
ste i Radonice, do Błonia. Przez 
część mieszkańców szlak został 
oprotestowany, a sprawa trafi ła do 
Samorządowego Kolegium Od-
woławczego, które uchyliło decy-
zję środowiskową dla inwestycji. 

– Potem dopiero będziemy mo-
gli na nowo ubiegać się o ZRID.

Całość inwestycji kosztować 
ma 250 mln zł. Fragment prze-
biegający przez grodziską gminę 
pochłonie 160 mln zł. Wciąż nie 
wiadomo jednak, kiedy pierwsza 
łopata zostanie wbita. – Trudno 
to określić. Nie wiemy w tej chwi-
li jak bardzo trzeba będzie ko-
ordynować naszą dokumentację 
z decyzją środowiskową. Wnio-
skowaliśmy o dwie. Jedna doty-
czy gminy Grodzisk, druga gminy 
Błonie – wyjaśnia Burdon. – Nie-
wykluczone też, że jeśli pojawią 
się odwołania sprawa może jak 
poprzednio skończyć się w są-
dzie – dodaje. 

oraz bardzo duża liczba uwag 
i wniosków złożonych przez stro-
ny postępowania, zainteresowane 
społeczeństwo oraz samego inwe-
stora – wyjaśnia Barbara Kilińska 
z Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Warszawie. 

O jakie konkretnie uwagi cho-
dzi? – Skierowane do tutejszego 
urzędu pisma, pochodzące zarów-
no od zwolenników, jak i przeciw-
ników realizacji przedmiotowej 
inwestycji, dotyczyły w szczegól-
ności przebiegu planowanej dro-
gi, jej oddziaływań na środowisko 
oraz poprawności i kompletności 
zebranej w sprawie dokumenta-
cji. Z kolei inwestor wniósł m.in. 
o nadanie decyzji środowiskowej 

Grodzisk na obwodnicę jeszcze poczeka
Po otrzymaniu decyzji środowiskowej potrzebne będzie ponowne wystąpienie o ZRID

Fragment 
obwodnicy 
przebiegający 
przez grodziską 
gminę pochłonie 
160 mln zł

Mazowiecki Zarząd Dróg Woje-
wódzkich oczekuje więc na po-
nowne jej wydanie.

Warunki Regionalnego Dy-
rektora Ochrony Środowiska 
w Warszawie dla realizacji tej in-
westycji mieliśmy już poznać, jed-
nak ze względu na „skomplikowany 
charakter sprawy i konieczność 
rozpatrzenia złożonych do pro-
wadzonego postępowania uwag 
i wniosków” wydanie decyzji od-
roczono o dziesięć dni. – Skompli-
kowany charakter sprawy wynika 
z konieczności przeprowadzenia 
pogłębionej analizy zebranego rygoru natychmiastowej wykonal-

ności. – wyjaśnia przedstawiciel-
ka RDOŚ. Jak ustaliliśmy, decyzja 
czeka już na podpis dyrektora 
i może pojawić się lada chwila.

Po otrzymaniu decyzji śro-
dowiskowej potrzebne będzie 
ponowne wystąpienie o ZRID, 
czyli zezwolenie na realizację in-
westycji drogowej. – Konieczna 
będzie aktualizacja całej doku-
mentacji, aby skoordynować ją 
z tym, co zostanie uwzględnione 
przez RDOŚ. Na razie nie wiemy 
co to dokładnie będzie, ale takie 
prace mogą potrwać około roku – 
mówi Monika Burdon, rzecznik 
prasowy Mazowieckiego Zarzą-
du Dróg Wojewódzkich. I dodaje: 
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W 2018 roku PKP PLK mają na 
stacji w Brwinowie stworzyć mo-
nitoring. – W tej chwili go nie ma. 
Jednak PKP kończy tworzyć do-
kumentację projektową przebudo-
wy linii podmiejskiej. W ramach 

Ekrany stawiane 
w Brwinowie mają 
ponad 5 metrów 
wysokości, a te 
w Milanówku ok. 2,5 m
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 Zadaniem obwodnicy zachodniej jest m.in. rozładowanie korków w Grodzisku

materiału dowodowego, na który 
składa się m.in. raport o oddziały-
waniu przedsięwzięcia na środowi-
sko wraz z kilkoma uzupełnieniami 

przedmiar robót, opracować 
kosztorys inwestorski oraz 
specyfikację techniczną wy-
konania i odbioru robót bu-
dowlanych. Kiedy poznamy 
wykonawcę dokumentacji? Naj-
prawdopodobniej na początku 
października. Na wykonanie 
zadania firma będzie miała 
czas do 24 grudnia tego roku. 
Przygotowanie dokumentacji 
może kosztować ok. 120 tys. zł.

A kiedy Godebskiego i Dą-
browskiego zostaną zmoder-
nizowane? Jest szansa, że 
inwestycja zostanie wpisana 
do przyszłorocznego budżetu 
Piastowa. Wiele będzie jednak 
zależeć od kosztów przebudo-
wy obu ulic. Poznamy je do-
piero w grudniu. Ostatecznie 
o tym, czy i która z dróg  zo-
stanie wyremontowana zde-
cydują radni.  (AS)  

Wykonawca 
dokumentacji 
będzie miał czas 
do 24 grudnia
tego roku
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OBWIESZCZENIE WOJEWODY  
MAZOWIECKIEGO

Działając, na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 88 ust. 1 pkt 1 i art. 90 ust. 2 usta-
wy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  
z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), informuję o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach prowadzonego przez tutejszy or-
gan postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: 

„„Modernizacja Linii Kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki – Prace 
Przygotowawcze” 2. Szlak Warszawa Włochy – Pruszków od km 8,200 do km 14,893. 
Przebudowa układu torowego oraz odwodnienia powierzchniowego. Budowa i przebu-
dowa odwodnienia wgłębnego podtorza, dróg, stacji i przystanków za pomocą drenów, 
drenokolektorów oraz kolektorów. Rozbiórka oraz budowa nowych peronów wraz z po-
chylniami oraz schodami. Przebudowa ekranu akustycznego.  Przebudowa dojść do przejść 
podziemnych. Budowa i przebudowa istniejących przejść podziemnych. Przebudowa 
urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Budowa urządzeń zasilania obiektów stacyjnych 
i oświetlenia zewnętrznego na terenie inwestycji. Budowa i przebudowa urządzeń teleko-
munikacji kolejowej. Rozbiórka i budowa nowej sieci trakcyjnej. Usunięcie kolizji z istnie-
jącą infrastrukturą podziemną”.

Roboty budowlane będą realizowane na działkach ewidencyjnych (oznaczonych jako dz. 
ew., przy czym (cz. dz.) oznacza część wymienionej działki, wskazaną na mapie w projekcie 
zagospodarowania terenu) zlokalizowanych na terenie:    

dzielnicy Ursus m. st. Warszawy:
obręb 1108 dz. ew. nr: 1 (cz. dz.), 2/25, 
obręb 1107 dz. ew.: 58/39, 58/29, 92/9, 92/8, 58/31, 92/7, 92/6, 92/5, 92/4, 92/11, 

92/3, 92/2, 92/1, 92/10, 
obręb 0909 dz. ew. nr: 77/12, 77/10,
obręb 1106 dz. ew. nr: 82/4, 82/1, 82/2, 87/64, 87/60, 87/62, 82/3,
obręb 1101 dz. ew. nr: 1/5, 1/2, 20/6, 19/18, 18/25, 17/1, 16/1, 120/2, 15/36, 15/34, 

15/30, 9/19, 120/1, 9/37, 9/39, 9/41, 7/30 (cz. dz.), 7/31, 5/11, 4/1, 3/1, 2/1,
gminy Piastów, pow. pruszkowski:
obręb 0006 dz. ew. nr: 267/24, 267/17, 267/15, 267/13, 275/3, 275/10 (cz. dz.), 275/2,
obręb 0004 dz. ew. nr: 278/36, 278/6 (cz. dz.), 278/7 (cz. dz.), 278/35 (cz. dz.), 278/18, 

92/3, 278/17, 278/16, 278/10, 
obręb 0003 dz. ew. nr: 453/13, 453/4, 453/3, 453/2,
miasta Pruszków, pow. pruszkowski:
obręb 0012 dz. ew. nr: 75/34 (cz. dz.), 75/6, 75/5 (cz. dz.), 75/4 (cz. dz.), 75/37 (cz. dz.).
Po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz doko-

naniu wymaganego literą prawa uzgodnienia z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem 
Sanitarnym w Warszawie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wyda 
postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia, które będzie 
stanowiło podstawę, do wydania przez Wojewodę Mazowieckiego, decyzji o pozwoleniu 
na budowę ww. inwestycji.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administra-
cyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.), w przypadku zawiadomienia stron poprzez 
obwieszczenie, doręczenie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni 
od dnia publicznego ogłoszenia.

Wszyscy zainteresowani mogą się zapoznać z niezbędną dokumentacją sprawy oraz zło-
żyć uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej do protokołu, w terminie 
21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej 
oceny oddziaływania na środowisko. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. Zgodnie z art. 35 ww. usta-
wy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie 
podanego powyżej terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia. 

Niezbędna dokumentacja sprawy dostępna jest w Wydziale Infrastruktury Mazowiec-
kiego Urzędu Wojewódzkiego (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pok. 606).
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OBWIESZCZENIE WOJEWODY 
MAZOWIECKIEGO

Działając, na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 88 ust. 1 pkt 1 i art. 90 ust. 2 
ustawy z  dnia 3  października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), informuję o przystąpieniu 
do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach 
prowadzonego przez tutejszy organ postępowania w sprawie wydania decyzji  
o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: 

„Modernizacja Linii Kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki 
– Prace Przygotowawcze” 3. Stacja Pruszków od km 14,893 do km 18,011. 
Przebudowa układu torowego oraz odwodnienia powierzchniowego. Budowa 
i przebudowa odwodnienia wgłębnego podtorza, dróg, stacji i przystanków za 
pomocą drenów, drenokolektorów oraz kolektorów. Rozbiórka oraz budowa nowego 
peronu. Rozbiórka kiosku handlowego. Remont wiaty peronowej. Budowa dojść do 
przejść podziemnych. Remont i przebudowa istniejącego przejścia podziemnego. 
Przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Budowa urządzeń zasilania 
obiektów stacyjnych i oświetlenia zewnętrznego na terenie inwestycji. Budowa 
i przebudowa urządzeń telekomunikacji kolejowej. Budowa i przebudowa sieci 
trakcyjnej. Usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną”. 

Roboty budowlane będą realizowane na działkach ewidencyjnych (oznaczonych 
jako dz. ew., przy czym (cz. dz.) oznacza część wymienionej działki, wskazaną na 
mapie w projekcie zagospodarowania terenu) zlokalizowanych na terenie:    

miasta Pruszków, powiat pruszkowski:
obręb 0012 dz. ew. nr: 75/34 (cz. dz.), 75/32, 75/35, 75/36, 75/37 (cz. dz.),
obręb 0016 dz. ew. nr: 218/62 (cz. dz.), 
gminy Brwinów, powiat pruszkowski:
obręb 0017 Parzniew dz. ew. nr: 89 (cz. dz.), 88 (cz. dz.), 18 (cz. dz.).
Po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz 

dokonaniu wymaganego literą prawa uzgodnienia z Państwowym Wojewódzkim 
Inspektorem Sanitarnym w Warszawie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Warszawie wyda postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji 
przedsięwzięcia, które będzie stanowiło podstawę, do wydania przez Wojewodę 
Mazowieckiego, decyzji o pozwoleniu na budowę ww. inwestycji.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.), w przypadku 
zawiadomienia stron poprzez obwieszczenie, doręczenie obwieszczenia uważa się za 
dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wszyscy zainteresowani mogą się zapoznać z niezbędną dokumentacją sprawy 
oraz złożyć uwagi i  wnioski w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej do 
protokołu, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o przystąpieniu 
do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko. Złożone uwagi  
i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Warszawie. Zgodnie z art. 35 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 
na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie podanego powyżej terminu, 
pozostawia się bez rozpatrzenia. 

Niezbędna dokumentacja sprawy dostępna jest w  Wydziale Infrastruktury 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, 
pok. 606). 
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Warunek arunek konieczny: 
doświadczenie w sprzedaży pdoświadczenie w sprzedaży powierzchni reklamwierzchni reklamowej

w prasie, własna baza klientasie, własna baza klientóów.
Oferujemy atOferujemy atrakcyjne wynagrodzenie – podyjne wynagrodzenie – podstawa + prowizja,

niezbędne narzędzia pniezbędne narzędzia pracy i możliwości rozości rozwoju
w prężnie rozwijająw prężnie rozwijająw prężnie rozwijającym się wydawnictwie regionalnym.  wie regionalnym.  

Specjalistę ds. sprzedaży 
powierzchni reklamowej

Grupa Wpr Media, wydawca Gazety WPR oraz portalu WPR24.pl 
w związku z dynamicznym rozwojem zatrudni

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

MILANÓWEK
W nocy z 21 na 22 września na po-
sesji w Milanówku doszło do nie-
wyjaśnionej do tej pory eksplozji. 
– W wyniku wybuchu uszkodzeniu 
uległ budynek mieszkalny. Nie ma 
osób poszkodowanych – relacjono-
wała „na gorąco” st. asp. Katarzy-
na Zych, rzecznik grodziskiej policji.. 

Śledztwo przekazano Komendzie 
Stołecznej Policji. – Nie możemy 
udzielić szczegółowych informacji 
na temat tego zdarzenia ze względu 
na dobro śledztwa – poinformowa-
ła nas dyżurna z zespołu prasowego 
KSP. Sprawą zajmuje się też proku-
ratura. – 23 września wpłynęły akta. 

Eksplozja na na terenie 
jednej z posesji w Milanówku

Prokurator dopiero się z nimi zapo-
znaje i będzie podejmował decyzję 
co do wszczęcia postępowania w tej 
sprawie – mówi Paweł Blachowski, 
prokurator rejonowy w Grodzisku. 
I dodaje: – Pierwsze z naszych roz-
patrywanych założeń zakłada, że 
nie był to przypadek. (SD)

SEWERYN 
DĘBIŃSKI

GRODZISK MAZOWIECKI
W poniedziałek ruszył 
proces dróżnika 
oskarżonego 
o spowodowanie 
we wrześniu 2013 r. 
tragicznego wypadku 
w Kozerkach. Grozi 
mu do 12 lat więzienia.

W wyniku wypadku na
przejeździe kolejo-
wym na miejscu zgi-

nęła kobieta, a jej dwie małe có-
reczki w ciężkim stanie trafi ły 
do szpitala.

21 września prokurator w Są-
dzie Rejonowym w Grodzisku 
Mazowieckim odczytał akt 
oskarżenia. Jak do zarzutów 
odniósł się oskarżony dróżnik? 
– Złożył krótkie wyjaśnienia i nie 
przyznał się do zarzucanych czy-
nów. Odmówił odpowiedzi na 
pytania sądu oraz prokuratora. 

która miała problem z wyminię-
ciem innego samochodu cięża-
rowego i w pewnym momencie 
zatrzymała się za torami jedno-
cześnie blokując pojazd kobie-
ty na przejeździe w Kozerkach. 
Niedługo później nadjechał po-
ciąg podmiejski, który w wyniku 
ograniczonej widoczności (mgła) 
zbyt późno rozpoczął hamowa-
nie i uderzył w samochód kobie-
ty. Auto zostało odrzucone na 
sąsiedni tor. Za chwilę tym to-
rem nadjechał kolejny pociąg 

Ograniczał się tylko do odpo-
wiedzi na pytania obrońcy – po-
wiedział nam Paweł Blachowski, 
prokurator rejonowy w Grodzi-
sku Mazowieckim.

Akt oskarżenia trafi ł do sądu 
w grudniu ubiegłego roku i obej-
mował dwa zarzuty. Pierwszy: 
spowodowania niebezpieczeń-
stwa katastrofy w ruchu lądo-
wym i wypadku ze skutkiem 
śmiertelnym, drugi – poświad-
czenia nieprawdy. 

Jak wynika z materiałów 
zgromadzonych przez pro-
kuraturę szlabany w trakcie 
tragicznego zdarzenia były pod-
niesione. Natomiast dróżnik do 
dziennika kolejowego wpisał, iż 
rogatki zamknął. Dodajmy, że 
w chwili tragedii był pod wpły-
wem amfetaminy.

Tragedia, która zdarzyła się 30 
września 2013 r. odbiła się gło-
śnym echem. Rankiem kobie-
ta wraz z dwiema córeczkami 
w wieku 3 i 9 lat jechała autem. 
Przed nią podążała ciężarówka, 

Dróżnik na ławie oskarżonych
Sprawa tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym w Kozerkach

(dalekobieżny) i doszczętnie 
roztrzaskał pojazd.

Dróżnik twierdził, że zawiodła 
komunikacja, gdyż nie uzyskał 
sygnału dźwiękowego, który in-
formuje o zbliżającym się pocią-
gu. Nie widział przeciwwskazań, 
aby podnieść szlaban i wpuścić 
na przejazd auta. Gdy otrzymał 
sygnał było już za późno.

– Sąd wyznaczył następny 
termin rozprawy na grudzień 
tego roku – mówi prokurator 
Paweł Blachowski. 
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Wyczyszczą studzienki
REGION
Na drodze wojewódzkiej 
nr 719 pojawił się 
problem: pozapychane 
studzienki odpływowe.

– Studzienki odpływowe są za-
pchane w ciągu trasy 719 od Gro-
dziska praktycznie aż do samego 
Pruszkowa. Sytuacja taka ma 
miejsce od wielu miesięcy – na-
pisał do nas czytelnik Ireneusz.

Co w tej kwestii ma do powie-
dzenia Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Warszawie? 
Po naszej interwencji drogowcy 
zajmą się zapchanymi studzien-
kami kanalizacyjnymi na drodze 
wojewódzkiej 719 prowadzącej 
z Grodziska Mazowieckiego 

do Pruszkowa. – Dziękujemy 
za ten sygnał i zaraz przekaże-
my go do naszego rejonu drogo-
wego, żeby w harmonogramie 
swoich prac uwzględnili ten fakt 
– powiedziała Monika Burdon, 
rzecznik prasowy MZDW. I do-
dała: – Czyszczenie studzienek 
w pierwszej kolejności odbywa 
się po zimie. Poza tym czynno-
ści te wykonujemy w miarę po-
trzeb oraz możliwości.

A jak często drogowcy zajmu-
ją się studzienkami i sprawdzają 
ich stan? Burdon: – Mamy ogra-
niczoną liczbę pracowników, 
a oprócz czyszczenia studzie-
nek wiele innych zadań. Stara-
my się sprawdzać i kontrolować 
stan studzienek.  (JM) 

Wiadomości
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AGENCJA W PRUSZKOWIE  
UL. KRASZEWSKIEGO 5

(50 METRÓW OD STACJI WKD PRUSZKÓW)
 

NOWOŚĆ!
Wypłaty z konta na dok. tożsamości

SZYBKO I KOMFORTOWO DOKONASZ:
Wpłat na konto, Realizacji przelewów, Zmian na koncie

OPŁACISZ RACHUNKI:  
m.in. czynsz w Sp-ni Pruszkowskiej – 0 PLN, 

Gaz, prąd, telefon itp. – 2,50 PLN

ZAŁOŻYSZ: KONTO, LOKATĘ

UZYSKASZ: POŻYCZKĘ, KARTĘ KREDYTOWĄ 
ZŁOŻYSZ WNIOSEK O KREDYT HIPOTECZNY

Czynne: Poniedziałek – Piątek 10:00 – 18:00, 
Sobota 10:00 – 13:00 

PKO BANK POLSKI

OGŁOSZENIE
Instytut Technologiczno – Przyrodniczy w Falentach

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na najem 
Wynajem nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym hotelowo-szko-
leniowo-konferencyjnym na okres 20 lat, na działce gruntowej nr ew. 13/1 o po-
wierzchni 0,58 ha, budynek o powierzchni użytkowej 2141,9 m2 wraz z 30 miej-
scami parkingowymi, położonej przy ulicy Aleja Hrabska 4 w Falentach gmina 
Raszyn woj. mazowieckie.
Ofertę przetargową należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Najem nieru-
chomości ………..”, od poniedziałku do piątku, w godz.8:00 do 15:00, w terminie 
do dnia 09.10.2015 r. do godziny 12:00, na adres: Instytut Technologiczno-Przyrod-
niczy Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn woj. mazowieckie, sekretariat dyrektora.
O dopuszczeniu do przetargu decydować będzie data i godzina wpływu oferty  
do Instytutu. Oferty winny zawierać:
•	 Oferowaną cenę najmu w wysokości netto (bez należnego podatku od towarów 

i usług),
•	 Dane o oferencie tj. imię, nazwisko lub nazwa, adres zamieszkania lub siedziby, 

nr telefonu, a w przypadku przedsiębiorców także: aktualny odpis z KRS lub 
zaświadczenie z Ewidencji Działalności Gospodarczej,

•	 Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez za-
strzeżeń,

•	 Dowód wpłaty wadium.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10000 
PLN na konto Instytutu w BGŻ SA I Filia o/woj. Warszawa 24 2030 0045 1110 
0000 0029 2710 najpóźniej do godz. 12.00 dnia 09.10.2015r. Wymóg ten zostanie 
spełniony, gdy kwota wadium znajdzie się na koncie bankowym Instytutu. Kwota 
wadium dotyczy całego zakresu przetargu.
    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.10.2015 o godz. 12.30 w w Pałacu Instytutu 
w Falentach.
Wadium przepadnie na rzecz wynajmującego, jeżeli oferent, którego oferta została 
przyjęta uchylił się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez oferenta, którego 
oferta zostanie przyjęta będzie zarachowane na poczet ceny najmu. Pozostałym 
uczestnikom przetargu wadia zostaną zwrócone niezwłocznie po zakończeniu prze-
targu. W razie przyjęcia oferty z najwyższą ceną netto do kwoty tej zostanie doliczo-
ny należny podatek od towarów i usług.
    Okres związania ofertą wynosi 60 dni.
Wynajem nieruchomości nastąpi na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania prze-
targu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warun-
ków odstąpienia od przetargu (Dz. U. z 1993 r., nr 97, poz. 443 z późn. zm.) oraz po 
uzyskaniu przez Instytut zgody Ministra Skarbu Państwa, stosownie do przepisów 
ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących 
Skarbowi Państwa (Dz. U. z 1996 r., nr 106, poz. 493 z późn. zm.) Instytut dysponu-
je wstępną zgodą Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dokonanie powyższej 
czynności prawnej. Podpisanie umowy najmu nastąpi w terminie uzgodnionym. 
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru 
najemcy spośród oferujących tę samą cenę lub kontynuowania przetargu w formie 
licytacji między tymi ofertami, a także prawo unieważnienia przetargu bez podania 
przyczyn. 
Szczegółowych informacji o przedmiocie najmu udziela w dni robocze w godz. 8.00 
do 15.00 zastępca dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych ITP w Falentach 
Kazimierz Borys 22 628 37 63.

OGŁOSZENIE
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U.  
z 2015r. poz. 782) 

Wójt Gminy Raszyn informuje,
że zgodnie z wydanym Zarządzeniem Nr 146/2015 
z dnia 15.09.2015 roku, podał do publicznej wia-
domości poprzez wywieszenie z dniem 17 września 
2015r. na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w siedzi-
bie Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a wykazu, 
w formie ogłoszenia o  nieograniczonym pisemnym 
przetargu, na wynajęcie  na okres 3 lat, budynków 
Centrum Medycznego Raszyn wraz z terenem przy-
ległym,  oraz wyposażeniem przeznaczonych na pro-
wadzenie działalności leczniczej w zakresie publicz-
nej ochrony zdrowia. 
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu do-
stępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 
Raszyn (www.bip.raszyn.pl), w zakładce przetargi.

AkcjA jesień  
NAjwiększy wybór cebul

(tulipANy, krokusy,  
hiAcyNty, NArcyze i iNNe 
orAz NAwozy jesieNNe)

sklep oGroDNiczy  
w pruszkowie, ul. pogodna 7

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

Sprzątanie grobów
Pruszków

509 683 032

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

MIEJSCE 
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

22 758 77 88

OGŁOSZENIE
„Burmistrz Miasta Piastowa informuje, że w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Piastowie przy ul. 11 Li-
stopada 8, na tablicy ogłoszeń na I piętrze, w okresie 
od  23.09.2015 r. do 15.10.2015 r. zostały wywieszo-
ne wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących 
własność Miasta Piastów przeznaczonych do zbycia.”

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

Dam pracę

 ► Apteka w Piastowie zatrudni 
technika lub magistra farmacji 
tel.22 753 40 10 

 ► Drukarnia  w Pruszkowie zatrudni 
maszynistę offsetowego na D745 
i D747. Tel. 602 32 07 47

Firma produkcyjno-handlowa 
z Otrębus zatrudni pracownika 
produkcyjnego do tworzyw 
sztucznych. Wymagane 
umiejętności techniczne oraz 
udokumentowany staż pracy.
Oferty na mail: info-praca@ricco.pl, 
fax: 22 846 08 91 

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

 ► Nadarzyn salon fryzjerski zatrudni 
fryzjerkę, uczennicę, manicurzystkę. 
Tel. 664-551-490 

 ► Ogrody Podkowa Leśna 
Tel. 696-039-978 

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

 ► Pomocnika do ekipy montującej 
okna. Wymagana dobra kondycja 
fi zyczna, inteligencja i chęć do nauki. 
tel 508 266 707 

 ► Poszukujemy Pracowników Ochrony 
na obiekt handlowy, Warszawa Ursus. 
Tel. 605 446 860. 

 ► Poszukujemy Pracowników 
Ochrony na osiedle mieszkaniowe 
i obiekt budowlany, Walendów 
k. Nadarzyna. Tel. 695-804-224, 
667-676-007.

Nieruchomości – sprzedam

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

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 

 ► 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 

Okazja sprzedam mieszkanie 
70 m 3000 za m2 1pietro 4pok Blok 
ocieplony i odnowiony w tym roku. 
Cena 205 000.- Tel. 600 214 802 

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 

Nieruchomości – inne

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

Automoto – kupię

 ► Auto-skup z lat 1997-2010 
tel. 608-174-892. Gotówka. 

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

 ► Kupię każde auto 727-678-862 

 KUPIĘ KAŻDE 
AUTO 502133386 

Kupię

 ► Kupię Medale Odznaki Odznaczenia 
tel. 501 591 903 

 ► Kupię Każdy Komputer Laptop
 600 570 570

Sprzedam

 ► Sprzedam Laptopa 160zł 
509 909 232 

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie 
montaż serwis 603 375 875 

 ► Brukarstwo, solidnie, 
696 437 501 

 ► Drzewa, krzewy, pielęgnacja, 
modelowanie, wycinka, 
karczowanie, nasadzanie 
roślin, opryski ochronne 
(w tym róż); 512 380 109, 
22 758 16 65 

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

 ► Domofony, videodomofony 
603 375 875 

 ► Frezowanie pni. 
Tel. 661-880-661 

 ► Hydraulik, 535 872 455 

 ► Kompleksowe usługi 
hydrauliczne, 601 818 310 

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

 ► Mycie okien, 511 259 852 

 ► Ocieplenie budynków. 
Tel. 785-884-035 

 ► Pranie tapicerki samochodowej, 
511 259 

Studnie, 601 231 836 
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