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Zawrzało wokół „jedynki”
 EWeLina Latosek 

M I L A N Ó W E K
Z Zespołu Szkół Gminnych 
nr 1 w Milanówku dochodzą 
niepokojące informacje 
o konfl ikcie dyrektor 
z nauczycielami. Padają 
oskarżenia m.in. o mobbing 
i niewypłacanie należnego 
wynagrodzenia. Pod 
znakiem zapytania stoi, 
kto pokieruje placówką 
od nowego roku szkolnego. 

S ygnały o tym, że w „jedyn-
ce” dzieje się coś złego, do-
chodziły od jakiegoś czasu, 

jednak teraz konflikt między 
częścią grona pedagogicznego 
a dyrektor Edytą Sawicką-Do-
masiewicz osiągnął apogeum. 
Nauczyciele zarzucają jej bez-
prawne działania, zastraszanie 
kadry, wprowadzanie w szkole 
nerwowej atmosfery, brak od-
powiedniego wynagradzania za 
zastępstwa i pracę w weekendy. 
Dyrektor stanowczo odrzuca 
oskarżenia, twierdzi, że uprze-
dzenia nauczycieli mają podłoże 
osobiste, a nie zawodowe. 

Konfl iktu nie udało się roz-
wiązać mimo interwencji urzę-
du miasta w Milanówku, który 
dla całej kadry zorganizował CZYTAJ WIĘCEJ NA STR. 2
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szkolenie z komunikacji i bu-
dowania zespołu. Jednocześnie 
wciąż nie wiadomo, kto bę-
dzie zarządzał szkołą od wrze-
śnia. W konkursie rozpisanym 
w kwietniu nie wyłoniono zwy-
cięzcy, choć obecna dyrektor 
była w nim jedyną kandydat-
ką. Zgodnie z decyzją bur-
mistrz Milanówka na czele pla-
cówki prawdopodobnie stanie 
osoba z zewnątrz.  

Edyta Sawicka-Domasie-
wicz dyrektorem ZSG nr 1 zo-
stała pięć lat temu. Problemy na 
linii dyrektor-nauczyciele po 
raz pierwszy ujawniły się na 
początku 2015 roku. – Wtedy 

zorientowaliśmy się, że nie 
dostajemy należnych nam pie-
niędzy. Pod pretekstem „godzin 
dyrektorskich” byliśmy wysyłani 
na zastępstwa, które powinny 
być dodatkowo płatne – mówi 
jeden z nauczycieli (imię i na-
zwisko do wiadomości redak-
cji). – To nieprawda. Wszystko 
zaczęło się od anonimowego 
donosu do burmistrza, a po-
tem część nauczycieli dała się 
zmanipulować – twierdzi Edyta 
Sawicka-Domasiewicz. Co na-
prawdę dzieje się w milanow-
skiej szkole? 
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Zespół Szkół Gminnych nr 1 w Milanówku

Konfl ikt między dyrektorką a częścią nauczycieli w ZSG nr 1 
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– Mieszkania w nowych domach komunalnych dostaną głównie  osoby, które mieszkają w budynkach 
przewidzianych do rozbiórki. Nie oznacza to jednak, że na lokal może liczyć każdy. Nowe lokum 
otrzymały te rodziny, które od przynajmniej dwóch lat na czas płaciły czynsz i w których nie 
występuje problem z chorobą alkoholową. Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego, o przydziałach 
lokali komunalnych w budynkach przy ulicy Traugutta
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„Kolorowa Wyprawka” 
nabiera tempa

R E G I O N
Naszą akcję „Kolorowa 
Wyprawka” wsparli 
kolejni darczyńcy: 
Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych w Pruszkowie 
i fabryka ołowków 
St. Majewski. Dziękujemy!

„K olorową wypraw-
kę” organizuje-
my po raz drugi. 
W poprzednią 

akcję chętnie włączyli się miesz-
kańcy, lokalne fi rmy i instytu-
cje, co pozwoliło wyposażyć 
uczniów w plecaki, kredki, ze-
szyty, farby i wiele innych, przy-
datnych przyborów. Powtórzmy 
tamten sukces! 

Partnerem tegorocznej ak-
cji jest Szkoła Podstawowa nr 
2 im. Kornela Makuszyńskiego 
w Pruszkowie, do której uczęsz-
cza 1005 dzieci. Wszystkie ze-
brane dary zostaną przekazane 
właśnie tej placówce i w pierwszej 

kolejności trafi ą do najbardziej 
potrzebujących uczniów.

Sukcesywnie dołączają do 
nas nowi darczyńcy, a w mi-
nioną środę otrzymaliśmy 
kolejne rzeczy dla uczniów. 
Pracownicy pruszkowskiego 
ZUS-u postanowili wspólny-
mi siłami wesprzeć tegoroczną 
„Kolorową Wyprawkę”. Otrzy-
maliśmy od nich wielką pacz-
kę pełną szkolnych przyborów. 
– Pracownicy inspektoratu ZUS 

Następne dary dla uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 2 nade-
szły od fabryki ołówków St. Ma-
jewski. Co otrzymaliśmy? Masę 
rzeczy, m.in. kredki, flama-
stry, plecaki, bloki rysunkowe, 
zeszyty. Za wszystkie dary bar-
dzo dziękujemy!

Dołącz do naszej akcji, poda-
rowanymi szkolnymi przybo-
rami spraw dzieciom radość! 
Przybory dla uczniów moż-
na przynieść bezpośrednio 

Nasza akcja „Kolorowa Wyprawka” 
potrwa do 28 sierpnia. Przyłącz się!
w Pruszkowie chętnie przyłą-
czają się do akcji na rzecz naj-
młodszych. To nie pierwsza 
nasza inicjatywa. Szczególnie 
nam miło, że tym razem mo-
żemy wspomóc dzieci z prusz-
kowskiej szkoły – mówi Agata 
Kałuża z Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych w Pruszkowie.

do naszej redakcji (Pruszków, 
ul. Niecała 10/2, od poniedział-
ku do piątku w godz. 8-16). Da-
ry można również przekazywać 
podczas niedzielnych, waka-
cyjnych seansów Kina Letnie-
go (startuje 26 czerwca). Akcja 
„Kolorowa Wyprawka” potrwa 
do 28 sierpnia. [SD]

Dary od pracowników pruszkowskiego ZUS 
i fabryki ołówków St. Majewski 
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Wygraj płytę z podpisem Dody!
R E G I O N

Dla darczyńców naszej 
zbiórki przyborów 
szkolnych dla uczniów 
Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Pruszkowie 
mamy niespodziankę. 
Do zdobycia jest płyta 
„7 pokus głównych” 
z autografem Dody!

A rtystka wsparła akcję 
„Kolorowa Wypraw-
ka” podczas majo-
wych Dni Pruszkowa. 

Podpisała też jeden ze swoich 
najgłośniejszych albumów.
Jak zdobyć ten wyjątkowy krą-
żek? Trzeba przyłączyć się do 
naszej zbiórki i na rzecz dzie-
ci ze Szkoły Podstawowej nr 2 

przekazać za naszym pośred-
nictwem dowolną liczbę darów 
– plecaków, piórników, zeszy-
tów, przyborów geometrycz-
nych, farb, kredek, plasteliny, 
bloków rysunkowych i tech-
nicznych, teczek, papieru kolo-

rowego. Płyta z autografem tra-
fi  do rąk jednego z darczyńców. 
O tym, do kogo zdecyduje loso-
wanie, które przeprowadzimy 
29 sierpnia, dzień po zakończe-
niu zbiórki w ramach „Koloro-
wej Wyprawki”. [Red]

Stawy nie zmienią swojej nazwy
G R O D Z I S K  M A Z .

Włodarze Grodziska 
w maju ogłosili konsultacje 
społeczne w sprawie 
ewentualnej nowej nazwy 
dla Stawów Walczewskiego.
Wynik? Pozostanie 
dotychczasowa.

O becnie Stawy Wal-
czewskiego prze-
chodzą gruntowną 
rewitalizację (pisa-

liśmy o tym wielokrotnie). Wraz 
z ich modernizacją włodarze 
wpadli na pomysł, aby nadać im 
nową nazwę. Większość miesz-
kańców negatywnie ustosunko-
wała się do tej propozycji.

– Cieszymy się z tak powszech-
nego odzewu na nasz artykuł. 
Świadczy to o tym, że miesz-
kańcy coraz aktywniej angażują
się w sprawy miasta i chcą się wy-
powiadać na różne tematy. Ta-
ka właśnie była nasza intencja,
chcieliśmy skonsultować z Pań-
stwem, czy istnieje potrzeba 
zmiany obecnej nazwy i jeśli tak,
to jakie są Wasze propozycje. Nie-
stety, wiele osób odebrała naszą 
inicjatywę jako przesądzoną de-
cyzję o zmianie nazwy, co poka-
zuje, że w przyszłości powinniśmy 
bardziej podkreślać konsultacyjny 
charakter tego rodzaju zapytań – 
przeczytaliśmy na stronie interne-
towej gminy Grodzisk Mazowiecki.

Konsultacje społeczne w tej 
sprawie trwały do 29 maja. Zmia-
ny nazwy Stawów Walczewskie-
go nie będzie. – Dziękujemy 
wszystkim, którzy zabrali głos 
w tej sprawie. Przeprowadzone 
konsultacje pokazały, że więk-
szość mieszkańców pragnie 
pozostawienia dotychczasowej 
nazwy i tak też się stanie – napi-
sano na stronie Grodziska.

A jakie propozycje zmiany na-
zwy Stawów przedstawiali miesz-
kańcy? Oto kilka: Zaczarowany 
Zakątek, Na Walca, Park Żabich 
Pieśni, Zacisze Rokicianki, Park 
Świtezianki, Grodziski Park Nimf, 
Stawy Srebrzystych Wód, Park 
Nimf i Driad. [SD]

Zawrzało 
wokół „jedynki”

Konfl ikt eskalował od marca 2015 r.,
kiedy to na stronie interneto-
wej miasta, w zakładce „pytania 
do burmistrza”, pojawił się wpis 
użytkownika podpisanego „na-
uczyciel”, który informował o nie-
prawidłowościach w rozliczeniach 
szkoły z kadrą. – W reakcji pani 
dyrektor zaczęła nas mobbingo-
wać. Wszystkim nauczycielom 
nakazała dyżurować na każdej 
przerwie, o sytuacji w szkole za-
broniła rozmawiać woźnym z na-
mi, a nam z rodzicami uczniów. 
Standardem stało się wzywanie 
na dywanik z kilkudniowym wy-
przedzeniem, dając do zrozumie-
nia, że wezwany zrobił coś złego, 
po czym okazywało się, że chodzi-
ło o coś nieistotnego. Pojawiła się 
też uprzywilejowana grupa kilku 
osób, które „trzymają” z dyrektor. 
Doszło do tego, że my, nauczy-
ciele, dorośli ludzie, zaczęliśmy 
się zwyczajnie bać, bo ze względu 
na atmosferę zastraszenia i ner-
wowości nikt nie chciał bez ab-
solutnej konieczności pojawiać 
się w sekretariacie pani dyrektor 
– mówi jeden z nauczycieli ZSG 
nr 1 (prosi o anonimowość). 

Te zarzuty dyrektor Sawicka-
-Domasiewicz stanowczo odpie-
ra. – Wtedy, w marcu 2015 roku, 
na radzie pedagogicznej odnio-
słam się do wpisu na stronie mia-
sta. Publicznie ogłosiłam, że nie 
było żadnych nieprawidłowości. 
Jeden z nauczycieli wstał i powie-
dział, że nie szanuję pracowni-
ków. Od tego zaczął się najazd 
wszelkich kontroli. Żadna z nich 
nic nie wykazała – twierdzi.

Przeprowadzali je m.in. urząd 
miasta w Milanówku oraz inspek-
cja pracy. Po tegorocznej kontroli 
Okręgowego Inspektoratu Pracy 

wydano wnioski m.in. o dosto-
sowanie regulaminu pracy do 
obowiązującego prawa, pod-
jęcie działań zmierzających do 
przeciwdziałania zjawisku mo-
gącego nosić znamiona mobbin-
gu i udostępnienia pracownikom 
przepisów dotyczących równe-
go traktowania z zatrudnieniu.

Co na to dyrektor Sawicka-
-Domasiewicz? – Uznałam, że 
te zajęcia do niczego nie pro-
wadzą – odpowiada. 

W kwietniu zebrała się komisja 
konkursowa, mająca wyłonić dy-
rektora ZSG nr 1. Mimo, że Edyta 
Sawicka-Domasiewicz była jedy-
ną kandydatką, głosami 5 do 4 nie 
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– Do szkoły zostanie wprowadzony 
nowy dyrektor z zewnątrz – mówi 
burmistrz Wiesława Kwiatkowska 

W międzyczasie działania zmie-
rzające do zażegnania konfl iktu 
podjęła burmistrz Milanówka. 
Dwa miesiące temu zorganizo-
wała szkolenie dla całego grona 
pedagogicznego, które miało słu-
żyć budowaniu zespołu i samo-
rozwojowi. – Warsztaty miały być 
szansą na poprawę komunikacji 
w zespole. Pani dyrektor niestety 
w nich nie uczestniczyła i od razu 
zapaliła mi się czerwona lampka, 
jak można być liderem grupy i nie 
skorzystać z możliwości współ-
pracy z zespołem. Stanęła z boku, 
nie chciała się tym zainteresować 
– wyjaśnia Wiesława Kwiatkow-
ska, burmistrz Milanówka.

zdecydowano o jej wyborze. Nie 
wiadomo więc, kto od września 
stanie na czele placówki. Wia-
domo jednak, że nie będzie to 
nikt z „jedynki”. – Po takim roz-
strzygnięciu konkursu postano-
wiłam zażegnać konfl ikt w ZSG 
nr 1, szczególnie, że w sprawę za-
częto wciągać rodziców. Funkcję 
dyrektora zaproponowałam jed-
nej z wicedyrektorek, ale odmó-
wiła. W tej sytuacji na spotkaniu 
najpierw z panią dyrektor, a po-
tem ze wszystkimi pracownikami 
szkoły powiadomiłam o tym, że 
do szkoły zostanie wprowadzony 
nowy dyrektor z zewnątrz – in-
formuje burmistrz Kwiatkowska.

Konfl ikt między dyrektorką a nauczycielami w ZSG nr 1
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Dyrektor Edyta Sawicka-Domasiewicz

02



252km – to dystans jaki pokonał wiceprezydent Pruszkowa Andrzej Kurzela w trakcie trzydnio-
wej wycieczki rowerowej na trasie Pruszków – Częstochowa. Pierwszy etap tej niecodziennej 

podróźy liczył 75 km (Pruszków – Lipce Reymontowskie), kolejny to 85 km (Lipce Reymontowskie – Piotr-
ków Trybunalski), a ostatni – najtrudniejszy – to odcinek 92 km (Piotrków Trybunalski – Częstochowa). 252P i ą t e k ,  1 0  C Z E R W C A  2 0 1 6
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BANK ODMÓWIŁ CI KREDYTU?  
NIE MASZ ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ? ZADZWOŃ!
POŻYCZKI BANKOWE NA OŚWIADCZENIE!

SALVA FINANSE

TEL. 505 313 565

MASZ CZYSTY BIK  
– Z RESZTĄ SOBIE  

PORADZIMY
ZADZWOŃ JUŻ TERAZ  

I UZYSKAJ  
DOBRE ROZWIĄZANIE

GABINET PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ
Dr n. med. JAN OSYTEK

Adiunkt, specjalista II st. protetyki stomatologicznej

KOMORÓW, UL. BURSZTYNOWA 13               TEL.  506 194 417, 506 194 415

 pełen zakres uzupełnień protetycznych  bezpłatna konsulta-
cja  przygotowanie do protezowania  GWARANCJA/CERTFIKAT

 Pełen zakres usług 
 Bezpłatna konsultacja

 Natychmiastowa naprawa protez
 Gwarancja i certyfikat
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Czterech kandydatów walczyło 
o mandat radnego w wyborach uzu-
pełniających do Rady Miejskiej 
w Brwinowie. Najwięcej głosów 
uzyskała Barbara Koralewska. Prze-
prowadzenie tych wyborów było ko-
nieczne ze względu na rezygnację 
z mandatu Krzysztofa Falkowskiego. 

5 czerwca do urn poszli mieszkańcy 
okręgu nr 9. Wybierali swojego przed-
stawiciela spośród kandydatów: Ra-
fał Nastarowicz, Barbara Koralewska, 
Maria Danuta Tyniec, Waldemar Ma-
tuszewski. Do końca trwała walka 
o mandat między Koralewską i Nasta-
rowiczem. Lepszy wynik zanotowała 

Barbara Koralewska
wybrana do Rady Miejskiej

63-letnia mieszkanka Brwinowa. Ko-
ralewska uzyskała 115 głosów przy 
91 Nastarowicza. Na Marię Danutę 
Tyniec zagłosowało 29 osób, a 22 gło-
sy otrzymał Waldemar Matuszewski. 
W wyborach wzięło udział 257 osób 
z 970 uprawnionych – zatem frek-
wencja wyniosła 26,49 proc. [JM]  

Nawet narkotyki?
– No tak. Z koksu miałeś dużo, 
ale nie aż tyle. Z 15 tys. dolarów 
robiliśmy około 90 tys. Nie mu-
szę chyba nic dodawać...

Jak działał system hazardowy 
gangu pruszkowskiego?
– Szliśmy do gościa, który miał ta-
kie maszyny i mówiliśmy, że mo-
żemy zagwarantować ochronę 
i dać mu miejsca do ich postawie-
nia. Właściciele musieli nam płacić 
100 dolarów komornego od każdej 
maszyny i robili to bardzo chętnie, 
wręcz lgnęli do nas. Zresztą mieli 
ogromne zyski. Przykładowo: do-
stałem kiedyś taką maszynę, poker-
ka. Postawiłem ją na PKP, grali tam 
taksówkarze i ludzie z poczekal-
ni. W miesiąc wyciągałem 20 tys., 
więc co to dla takiego gościa dać 
100 dolarów od maszyny?

Ale jak ze 100 dolarów robiło 
się 3 miliony, i to miesięcznie?
– Takich maszyn był w całej 
Polsce ogrom. A zbieraliśmy 
od wszystkich. Stąd brały się te 
miliony. Dla przykładu: na swój 
samochód odkładałem dwa dni 
– 517 tys zł. 

Trudno mi uwierzyć, 
że to wszystko było legalne. 
– Maszyny to był zupełnie legal-
ny biznes dla nas. 

Były jeszcze bardziej 
opłacalne interesy?
– No, jak otworzyliśmy „Italmar-
ce” to był zupełny legal i przynosił 
krocie. Już w I kwartale 2000 roku 
mieliśmy oddać miliard złotych 
do skarbu państwa. Jest zarobek, 
jest podatek – proste. Ponadto 
byłem armatorem, miałem kil-
ka statków na Odrze. 

Nielegalny biznes przestał 
się opłacać?
– Oczywiście, że nie… Jednak nie 
był już tak bardzo dochodowy. 

Poza tym chcieliśmy z Pershin-
giem odejść od tego całego syfu 
i zostawić sobie automaty oraz 
„Italmarce”. Mielibyśmy nie tyl-
ko kupę pieniędzy, ale i masę 
miejsc pracy.

100. „Forbesa” była osiągalna?
– To spokojnie…

Teraz nie o pieniądzach. 
Jak wyglądałby Pruszków, 
gdyby „Masa” nie został 
świadkiem koronnym?
– Niebezpiecznie. Kiedy posze-
dłem siedzieć to Parasol zrze-
szył sobie wszystkie młode łby. 
Przedtem temperowałem tro-
chę tę młodzież, mówiłem, że 
tu jest nasza sypialnia i nie ma-
cie prawa nic robić we własnym 
gnieździe. A tak jak poszedłem 
do „puchy” wszystko się zmie-
niło. Każdy kiosk, warzyw-
niak, zieleniak musiał płacić 

WYWIAD 
Kiedy rozpoczęły się lata 
90-te dużo się zmieniło. 
Wtedy też zaczęliście 
„zarabiać” duże pieniądze.
– Większe sumy pojawiły się 
po napadach na TIR-y. Taki je-
den pojazd to 480 tys. paczek 
papierosów, każda za 1 dola-
ra. Wychodził bardzo ładny 
rachunek.

Na czym jeszcze 
„zarabiał” gang?
– Wspomniane TIR-y, potem 
narkotyki. W zasadzie każ-
dy okres miał swoje domeny, 
według których zarabiało się 
pieniądze. W latach 1995-1996 
zaczynał się pojawiać hazard 
i maszyny do gry. Jako pierw-
szy zaproponował mi taki biz-
nes Korek, ale zbagatelizowałem 
sprawę. Zająłem się tym później. 
Na początku 1998 roku wysłałem 
chłopaków po całej Polsce i jak 
oni mi wtedy przynieśli ponad 
półtora miliona dolarów… Na-
prawdę musiałem trzymać ci-
śnienie z wrażenia. Taki dumny 
wiozłem wtedy to „siano” Per-
shingowi… To było coś wielkiego!

Niezła suma. Za jaki czas?
– Za miesiąc. Ale później było 
więcej. Mijały kolejne miesią-
ce, co jeden to suma wzrastała. 
Doszliśmy do stanu, gdzie stale 
przynoszono nam ponad 3 mln 
dolarów miesięcznie. 

Roztrwoniliście te 
pieniądze, czy wiedzieliście 
co z nimi zrobić? 
– Można było „poszarpać się” tą 
gotówką. To był taki pieniądz, 
że mogliśmy myśleć z Pershin-
giem czy otworzyć wytwórnię 
płyt, albo coś innego robić. Ma-
szyny to naprawdę był przełom. 
Pierwsza dziedzina od wielu lat, 
która przeskoczyła narkotyki, 
i to zdecydowanie. 

pieniądze. To naprawdę szło 
w złym kierunku.

Czyli mocno urośliby w siłę?
– Nie wiem jakby potoczyły się 
ich dalsze losy. Ale gdy zostałem 
świadkiem koronnym to prze-
kazałem policji nasze operacyj-
ne techniki zarabiania pieniędzy. 
Złapali się za głowę… Powiedzie-
li mi, że pchnąłem ich o 10 lat 
do przodu.

Jak działają dawni „koledzy”? 
Co robią?
– Niektórym wiedzie się lepiej, 
innym gorzej. Kombinują na róż-
ne sposoby, ale w zasadzie w ogó-
le mnie to nie interesuje. 

Jaki jest dziś najlepszy 
biznes dla tej 
„nielegalnej strefy”?
– Głównie papierosy, ich nielegal-
na produkcja, ale też i narkotyki.

funkcjonariusze nic o tym nie 
wiedzą. Natomiast przekupni po-
licjanci to pojedyncze przypadki. 
Przecież taki policjant dzisiaj po-
winien się bać, bo BSW szaleje.

Czym zajmuje się dzisiaj „Masa”?
– Szeroko pojętym biznesem. 
Jeżeli dałem sobie radę z tak wiel-
ką strukturą jak grupa prusz-
kowska, to chyba nie jestem 
najgorszym menedżerem? Poza 
tym realizuję swój plan życiowy. 
Noszę się z zamiarem otwarcia 
obiektu, gdzie będzie rekonwa-
lescencja kardiologiczna.

Film „Pitbull. Nowe Porządki”. 
Co pan o nim sądzi? Reżyser 
zastrzega, że jest to bardzo re-
alistyczna produkcja.
– Vega nie ma pojęcia o świecie 
gangsterskim, a to co mu ktoś 
tam opowiada jest mocno uko-
lorowione. Trzeba podkreślić, że 
jest to scenariusz totalnie fabu-
larny, pod każdym względem. Na-
tomiast sam fi lm fajnie się ogląda, 
dobrze zrobiony, świetnie się po-
dobno sprzedał. 

Wiele osób zarzuca panu,
że podaje nieprawdziwe 
informacje. A książki z cyklu 
„Masa o…” to fi kcja.
– Ja nic nie ukrywam. Wszystko 
co opisuję i wszystko co zrobiłem 
wchodzi mi w pakiet umorzeń. Dla-
tego mogę opowiadać tak, jak by-
ło naprawdę. I robię to. Nie mam 
żadnych hamulców. Taki Słowik czy 
Dziad chcieli coś ugrać na swoich 
książkach, kogoś oczernić, czy nasłać 
podejrzenia. Nie mogą być szcze-
rzy nawet z punktu widzenia praw-
nego, a ja mogę. Ponadto gdzieś… 
14 lat nie dotykałem tego tema-
tu tak dogłębnie. W końcu miałem 
dość nieuporządkowanych i często 
nieprawdziwych informacji, które 
publikowali dziennikarze śledczy.

Rozmawiał:
SEWERYN DĘBIŃSKI

Można było „poszarpać się” 
tą gotówką

To jaki jest nasz dzisiejszy 
Pruszków? 
– To jest zupełnie normalne 
miasto. Ale w każdej miejscowo-
ści, gdzieś tworzą się struktury 
przestępcze. Tak samo jak i ko-
lesiostwo. Najbardziej zatrważa 
mnie to, że nadal jest ta podatna 
na wpływy młodzież. Oni budują 
taką kastę wpisującą się w retorykę 
starych pruszkowskich. To co by-
ło w latach 80-tych na Komorow-
skiej, o czym mówiłem w pierwszej 
części rozmowy, przekłada się na 
dzisiejsze czasy. Nie mówimy o ja-
kiejś dużej skali, ale jest coś ta-
kiego. I to jeszcze w dzisiejszych 
czasach? To jest chore. 

A korupcja? 
– Pruszków to zupełnie inne 
struktury i inni dziś ludzie. Jed-
nak policja nadal nie odbudowa-
ła swojego zaufania. Kiedy CBŚ 
planuje cokolwiek, pruszkowscy 

Druga (ostatnia) część rozmowy z Jarosławem Sokołowskim, ps. „Masa”, 
byłym członkiem gangu pruszkowskiego, świadkiem koronnym
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Dom inteligentny w cenie!

 

 
Piknik RoDzinny  

POZNAJ URSUS
11-12 czerwca

mieszkania od 5700 zł/m2

Biuro Sprzedaży:
ul. Posag 7 Panien 
tel.: (22) 185 59 95
www.ROBYG.pl

Każdy ma szansę
WYGRAĆ nawet10000 zł*  

na wyposażenie mieszkania
*regulamin promocji na www.robyg.pl
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R E G I O N
8 czerwca policjanci z powiatów 
pruszkowskiego i grodziskiego ode-
brali wiele zgłoszeń o podłożonych 
ładunkach wybuchowych w różnych 
instytucjach. Chodziło m.in. o Urząd 
Celny w Pruszkowie. Natychmiast 
na miejscu pojawiły się policja i straż 
pożarna, ewakuowano ludzi. – Nasi 

funkcjonariusze z przeszkoleniem pi-
rotechnicznym są na miejscu – mówi-
ła „na gorąco” asp. Karolina Kańka, 
rzecznik prasowy Komendy Powia-
towej Policji w Pruszkowie. Do po-
dobnych alarmów doszło w innych 
pruszkowskich budynkach (urzę-
du skarbowego i sądu rejonowego), 

Fałszywe alarmy 
bombowe 

a także w Grodzisku Mazowieckim 
czy Brwinowie. Dziś wiemy, że by-
ły to fałszywe alarmy. – Na szczę-
ście nie potwierdziło się ani jedno 
zawiadomienie – zaznacza asp. Ka-
rolina Kańka. Do podobnych fałszy-
wych alarmów bombowych doszło 
w całym kraju. [SD]  

Reklama

być hala produkcyjna lub maga-
zynowa. Nic bardziej mylnego. 
Przy Królewskiej powstaje ka-
meralny park handlowy Retalia. 

Zapytaliśmy inwestora, skąd 
pomysł na lokalizację takie-
go obiektu właśnie w Grodzi-
sku Mazowieckim. – To bardzo 
ciekawy i prężnie rozwijający 
się rynek. Jest tu wiele inwe-
stycji i to duży rynek dla handlu 
i usług – powiedział nam Ma-
rek Wójcikowski, prezes Reta-
lia Parki Handlowe. – Grodzisk 
to szybko rozwijające się mia-
sto, gdzie są znakomite relacje 
inwestorskie z władzami gmi-
ny i powiatu, które oferują po-
moc dla inwestorów na każdym 
etapie – dodaje.

Budowa obiektu przy Kró-
lewskiej ruszyła w kwietniu tego

roku. W minioną środę (8 czerw-
ca) odbyło się uroczyste wmu-
rowanie kamienia węgielnego, 
podczas którego oprócz inwe-
stora i wykonawcy obecni byli 
również włodarze miasta. In-
westycja posuwa się naprzód 
w ekspresowym tempie. I trud-
no się dziwić, ponieważ in-
westor zapewnia, że wielkie 
otwarcie nastąpi niedługo. Nie 
chce jednak podawać konkret-
nej daty. – Oddanie gotowego 
obiektu planujemy na jesień 
bieżącego roku – mówi Ma-
rek Wójcikowski.

Jak konkretnie będzie wyglą-
dać nowe centrum? Powierzch-
nia grodziskiej galerii wyniesie 
2600 metrów kwadratowych. 
Mieszkańcy, którzy wybiorą się 
na zakupy do dyspozycji będą 

 Anna Sołtysiak  

G R O D Z I S K  M A Z .
Grodziszczanie jeszcze 
w tym roku będą mogli 
robić zakupy w nowej 
galerii handlowej. 
Kameralny obiekt powstaje 
przy ul. Królewskiej. 
Wiemy już, jakie sklepy 
się w nim znajdą. 

W ielu mieszkańców 
Grodziska Mazo-
wieckiego i okolic 
od dawna zasta-

nawiało się co takiego powstaje 
przy ulicy Królewskiej 48. Jedni 
stawiali na duży market spożyw-
czy, drudzy uważali, że będzie 
to market budowlany. Jeszcze 
inni przypuszczali, że może tu 

mieli parking z 60 miejscami 
postojowymi. Wiadomo już, że 
głównym operatorem spożyw-
czym Retalii będzie Piotr i Paweł 

również fi rmę Optyk Tondryk. 
Lista najemców nie jest jednak 
pełna. Zapytaliśmy, czy w wol-
nych lokalach znajdą się najemcy 

najemców. W ofercie pozostały 
nam dwa wolne lokale – twierdzi 
Marek Wójcikowski. – Nie ma-
my wymogów dotyczących bran-
ży nowych najemców – dodaje.

Na pytanie czy fi rma Retalia 
Parki Handlowe planuje realiza-
cję kolejnych podobnych przed-
sięwzięć na terenie powiatów 
grodziskiego i pruszkowskie-
go otrzymaliśmy krótką odpo-
wiedź. – Planujemy – powiedział 
Marek Wójcikowski.
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Przy ul. Królewskiej w Grodzisku powstaje 
park handlowy Retalia 

Kameralna galeria 
zaprosi na zakupy

(1300 mkw.). Kolejne trzy skle-
py, które uzupełnią galerię to 
CCC, Pepco oraz Rossmann. 
W parku handlowym znajdziemy 

z konkretnych branż: małej ga-
stronomii (kawiarnia), apteka lub 
usługi (np. bank, biuro podróży). 
– Jeszcze nie mamy pełnej listy 

Oddanie gotowego obiektu planowane 
jest na jesień bieżącego roku
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5 czerwca grodziscy strażacy obcho-
dzili podwójne święto, bowiem powia-
towe obchody Dnia Strażaka zbiegły 
się z jubileuszem 50-lecia zawodowego 
pożarnictwa w Grodzisku Mazowiec-
kim. Na deptaku przed Pomnikiem 
Wolności pojawiły się oddziały pań-
stwowej straży pożarnej, jednostek 

ochotniczych, poczty sztandarowe. Na 
obchodach obecni byli m.in. st. bryg. 
Mirosław Jasztal – zastępca mazo-
wieckiego komendanta wojewódz-
kiego Państwowej Straży Pożarnej  
i Marek Wieżbicki – starosta grodzi-
ski. – Komenda Powiatowa Państwo-
wej Straży w Grodzisku Mazowieckim 

50 lat zawodowej
straży pożarnej

odznaczona została Złotym Medalem 
„Za zasługi dla pożarnictwa”. Wyróż-
niający się funkcjonariusze otrzymali 
awanse. Jednostce ratowniczo-ga-
śniczej przekazane zostały dwa sa-
mochody pożarnicze – mówi bryg. 
Krzysztof Tryniszewski z komendy  
grodziskiej straży pożarnej. [SD]  

Koniec z nieproszonymi, 
zwierzęcymi gośćmi 

P I A S T Ó W
Kontrola sanepidu 
i przeprowadzenie 
deratyzacji – taki finał 
mają doniesienia  
o pojawieniu się gryzoni 
w markecie Tesco  
w Piastowie. W sklepie 
przeprowadzono 
deratyzację. 

S prawę opisywali-
śmy miesiąc temu. 
– W Tesco w Piasto-
wie sprzedają czipsy 

z „bonusem”. Są nim mysie od-
chody w kartonie i poprzegry-
zane opakowania. Zwróciłem 
uwagę pracownikom, ale dzień 
później było to samo. Miej-
my nadzieję, że do tej „nie-
spodzianki” nie dojdą jakieś 
choroby – poinformował nas 
wówczas jeden z czytelników. 
Na dowód przedstawił fotogra-
fie, na których widać grudki 
przypominające odchody gry-
zoni i poprzegryzane opako-
wania z czipsami. A wszystko 
to na palecie w sklepie.  

Te doniesienia wywołały 
lawinę komentarzy naszych 
czytelników. Nic dziwnego, 
bo piastowskie Tesco to jedno 
z najpopularniejszych miejsc 
zakupów, położone jest bowiem 
tuż przy ruchliwych Alejach Je-
rozolimskich. 

Jak zapewniła nas wtedy 
centrala firmy: – Sprzedawa-
nie wysokiej jakości produk-
tów jest dla nas priorytetem, 
dlatego we wszystkich sklepach 

Tesco obowiązują rygorystycz-
ne reguły dotyczące szkodników.  
Natychmiast po zauważeniu 
nieproszonego zwierzęcego 
gościa wzywana jest specjali-
styczna firma, która w huma-
nitarny sposób wypłasza go poza 
teren sklepu.

Jednak po naszej interwen-
cji w piastowskim markecie 
zarządzono kontrolę. Zareago-
wał też pruszkowski sanepid, 

który pojawił się na miejscu, aby 
sprawdzić przestrzeganie pro-
cedur. Co z tego wynikło? – Je-
steśmy po kontroli, przez firmę 
zostały podjęte czynności dera-
tyzacyjne. W tej chwili nie ma 
tam żadnych zagrożeń sanitar-
no-epidemiologicznych – mó-
wi dr Agata Wolska-Adamczyk, 
dyrektor pruszkowskiej Powia-
towej Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej. – Wszystko to, co 
powinno, zostało przez sklep 
wykonane – dodaje.

Wygląda więc na to, że w mar- 
kecie w Piastowie można już 
bez obaw robić zakupy, a klien-
ci nie powinni obawiać się wi-
doku gryzoni. [EL]

Po naszej 
interwencji  
w piastowskim 
markecie 
zarządzono 
kontrolę  

Windy znów działają
R E G I O N

To nie żart. Kolejarze 
wreszcie uruchomili  
windy na dworcach  
PKP w Pruszkowie  
i Grodzisku  
Mazowieckim. 

Windy nie działały od połowy 
marca. Za urządzenia odpo-
wiedzialna jest spółka PKP PLK, 
która zleciła ich „skrupulatny 
przegląd”. Kolejarze tłumaczyli, 
że chodziło o wyeliminowanie 
usterek, które mogłyby się po-
jawić się w przyszłości.

W maju o windy postanowili 
zawalczyć starosta pruszkow-
ski Maksym Gołoś oraz radny 

powiatu pruszkowskiego Ar-
tur Świercz. Skierowali pismo 
do PKP PLK. Zwracano w nim 
uwagę, że dworzec nie jest przy-
jazny dla podróżnych, a windy 
są bezużyteczne.

Nareszcie, po wielu perturba-
cjach, udało się uruchomić pod-
nośniki. Na grodziskim dworcu 
windy działają od 6 czerw- 
ca, a w Pruszkowie były gotowe 
do użytku dzień później. – Wy-
konawca zrobił wszystkie po-
prawki, na które zwróciliśmy 
uwagę. Windy mają zapewnio-
ny serwis, cały system działa 
tak jak powinien – mówi Karol 
Jakubowski z biura prasowego 
PKP PLK. [SD]
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Reklama

L23 nie będzie miał zmienionej trasy
R A S Z Y N

Rozmowy na temat 
przywrócenia poprzedniej 
trasy L23 zakończone. 
Raszyńscy radni uznali,  
że nie jest to konieczne.

L inia L23 jest doskonałym 
środkiem transportu 
dla podróżujących mię-
dzy Raszynem a Prusz- 

kowem. Od września ubiegłe-
go roku autobus jeździ przez 
Laszczki i Falenty. Względem 
poprzedniej trasy czas podróży 
wydłużył się. Pojawiły się głosy 
niezadowolenia wśród pasaże-
rów, a nad sprawą pochylili się 
raszyńscy radni.

W grę wchodziło przywróce-
nie poprzedniej trasy L23. Wią-
zało się to z kolejnymi zmianami. 

Gmina planowała uruchomienie 
linii wewnętrznej, która miała-
by zapewnić mieszkańcom Fa-
lent i Laszczek dogodne warunki 
transportu do al. Krakowskiej. 
Zmian jednak nie będzie. – Za-
stanawialiśmy się, czy przywrócić 
poprzednią trasę L23. Ostatecznie 
podjęliśmy decyzję, że nie jest to 
konieczne. Autobus będzie kur-
sował po dotychczasowej trasie 

– mówi Michał Kucharski, za-
stępca wójta gminy Raszyn.

Nowością na trasie L23 są przy-
stanki Żwirowa i Ku Słońcu. Ku-
charski: – Autobus łączy Raszyn 
i Pruszków. Jeździ przez kilka 
miejscowości. Teraz ustanowio-
no nowe przystanki w Wypędach 
i Puchałach, aby ułatwić miesz-
kańcom dostanie się do Prusz-
kowa bądź Raszyna. [JM]

robotnicy mówili, że nie ma-
ją pustaków, żeby murować. 
Wykonawca poinformował 
nas, że ma przejściowe pro-
blemy. Zjawisko zaczęło się 
powtarzać – mówił wtedy bur-
mistrz Grzegorz Benedykciński. 

budowy wspomnianych bloków 
komunalnych. – Nowy wyko-
nawca został już wprowadzony 
na plac budowy. Roboty trwa-
ją – mówi nam teraz Grzegorz 
Benedykciński. Za dokoń- 
czenie prac firma ELKO z So- 

Domy komunalne z poślizgiem
 Anna Sołtysiak 

G R O D Z I S K  M A Z .
Budowa dwóch domów 
komunalnych przy 
ul. Traugutta w Grodzisku, 
po przestoju związanym 
z wymianą wykonawcy, 
ponownie ruszyła.  
– Mieszkańcy na nowe lokum 
będą musieli poczekać nieco 
dłużej – zaznacza burmistrz 
Grzegorz Benedykciński. 

W zrost liczby miesz-
kań komunalnych 
to jeden z prio-
rytetów w Gro- 

dzisku Mazowieckim. W cią- 
gu kilkunastu miesięcy ma się  
ona powiększyć o blisko 150 ta- 
kich lokali. Pierwsze dwa bu-
dynki komunalne powstają 
przy ul. Traugutta. Trwa tam  
budowa bloków, w których łącz-
nie znajdą się 64 mieszkania.  
Inwestycja nie przebiega jed- 
nak bez kłopotów. 

W kwietniu br. informowa-
liśmy, że grodziski magistrat 
szuka firmy, która dokończy 
prace przy Traugutta. Gmina 
rozwiązała umowę z pierwot-
nym wykonawcą. – Podczas wi-
zyty inspektorów na budowie 
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niku. A lista niedoróbek jest 
dość długa...

Pierwotnie domy komunal-
ne przy ul. Traugutta miały 
być gotowe w czerwcu. Póź-
niej mówiło się o wrześniu. 
Jednak mieszkańcy na loka-
le poczekają jeszcze dłużej. 
– Wyznaczyliśmy nowy ter-
min zakończenia inwestycji. 
To koniec października bieżą-
cego roku. Ten termin jest już 
nieprzekraczalny. Po zakończe-
niu i odebraniu inwestycji za-
cznie się wielka przeprowadzka  
– podkreśla burmistrz. 

Mieszkania (łącznie 64) w no-
wych domach komunalnych już 
rozdzielono. Zapytaliśmy gro-
dziskiego włodarza, kto mógł 
się starać o lokal przy Traugutta 
i na jakich zasadach opierał się 
przydział. – Mieszkania dostaną 
osoby, które mieszkają w bu-
dynkach przewidzianych do 
rozbiórki. Nie oznacza to jed-
nak, że na lokal mógł liczyć każ-
dy – odpowiedział burmistrz 
Benedykciński. – Nowe lokum 
otrzymały te rodziny, które od 
przynajmniej dwóch lat na czas 
płaciły czynsz i w których nie 
występuje problem z chorobą 
alkoholową – dodał.

Po przestoju ruszyła budowa dwóch bloków przy ul. Traugutta

– Zagrażała nam utrata do-
tacji. W takiej sytuacji nie  
było innego wyjścia – dodawał.

Grodziski magistrat ogłosił 
więc przetarg na zakończenie 

chaczewa zainkasuje 3,9 mln zł.  
Co ciekawe, nowy wykonaw-
ca będzie odpowiadał nie tylko  
za doprowadzenie budowy do 
finału. Na jego barkach spocz- 

W nowych dwóch blokach komunalnych 
łącznie znajdą się 64 mieszkania
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Koleje Mazowieckie 12 czerwca wpro-
wadzą nowy rozkład jazdy pociągów. 
Rewolucji nie będzie, ale niektóre 
składy zmienią czas odjazdów i przy-
jazdów. Lepiej więc sprawdzić ich 
kursy. Zatem co się zmieni na trasie 
Warszawa – Skierniewice? Przede 
wszystkim pasażerowie będą musieli 

zwrócić uwagę na godziny kursowa-
nia pociągów. Kiedy spojrzymy na 
nowy grafi k zauważymy, że różnice 
odjazdów i przyjazdów w porówna-
niu do dotychczasowych wynoszą 
od kilku do kilkunastu minut. To nie 
koniec. Kolejowy grafi k wprowadzo-
ny 12 czerwca będzie obowiązywał 

Od 12 czerwca KM
z nowym rozkładem

tylko do 24 dnia tego samego mie-
siąca, zaś 25 czerwca w życie wejdą 
kolejne zmiany. Będą obowiązywać 
do 9 lipca, bowiem następnego dnia 
rozkład kursów składów Kolei Mazo-
wieckich ponownie zostanie skory-
gowany i według niego pociągi mają 
kursować do 3 września. [SD]  

P R U S Z K Ó W
ARTEfakty to wielki 
Pruszkowski Festiwal 
Archeologiczny, który 
odbędzie się już we 
wrześniu. Systematycznie 
przybliżamy szereg 
atrakcji, jakie będą 
czekały na mieszkańców 
i gości.

T ego w Pruszkowie jesz-
cze nie było. Muzeum 
Starożytnego Hutnic-
twa Mazowieckiego 

wspólnie z partnerami przy-
gotowuje w dniach 9-11 wrze-
śnia międzynarodowy festiwal 
archeologiczny. Nie będzie to 
jednak impreza wyłącznie dla 
miłośników i pasjonatów hi-
storii. W trakcie trzydniowe-
go festiwalu każdy znajdzie coś 
dla siebie. Choć organizatory nie 
ukrywają, że głównym celem im-
prezy jest przybliżenie historii
Mazowsza, i to tej pradawnej.
– Poprzez realizację kilkuset 
wydarzeń łącząc aktywności 

popularnonaukowe, artystycz-
ne i animacyjne ARTEfakty wie-
lowymiarowo przybliżą feno-

Sztuka w Antyku, Antyk w sztuce

Całe wydarzenie podzielo-
no na osiem bloków tematycz-
nych. Pierwszy z nich to „ARTE 

literacko-artystyczne. Ale nie 
będą one skupione w jednym 
punkcie, tylko rozsiane po ca-
łym Pruszkowie. W ich skład wej-
dą m.in. performatywne krótkie 
formy teatralne, widowisko ple-
nerowe, inscenizacja fragmen-
tu „Iliady” Homera oraz krótkie 
spektakle. Te ostatnie wydają się 
bardzo interesujące. Przedstawie-
nia potrwają ok. 30 minut i zosta-
ną opatrzone komentarzem. – Ich 
zadaniem jest zaprezentowanie 
w możliwie jak najciekawszy 
sposób elementów obyczajowo-
ści ludów świata antycznego – 
podkreślają organizatorzy. 

To nie koniec atrakcji. Blok 
uzupełnią spotkania literackie 
w Książnicy Pruszkowskiej, dzia-
łania artystyczne Salonu Prusz-
kowskiego czy zaplanowany na 11 
września specjalny seans Prusz-
kowskiego Kina Letniego. 

Patronem medialnym ARTE-
faktów są „Gazeta WPR” i por-
tal WPR24.pl.

Więcej o ARTEfaktach w kolej-
nych wydaniach „Gazety WPR”. [AS]

Już we wrześniu ARTEfakty – festiwal archeologiczny
G R O D Z I S K  M A Z .

Tragiczne motocyklowe 
dni na drogach Grodziska. 
Jeden z prowadzących 
jednoślad zginął 
na miejscu, drugi 
w poważnym stanie 
został odwieziony do 
szpitala. Policja bada 
okoliczności zdarzeń. 

4 czerwca późnym wie-
czorem w Grodzisku 
Mazowieckim doszło do 

zderzenia motocykla z autem. 
– Kierowca osobowej Toyoty 
Corolli podróżował z pasażer-
ką. Jechał ulicą Żyrardowską 
od Żyrardowa w kierunku 
Grodziska. Natomiast moto-
cyklista poruszał się w prze-
ciwnym kierunku. Kierujący 
Toyotą zamierzał skręcić w le-
wo, w ul. Malinową. Niestety 
doszło do zderzenia pojazdów. 
Mimo podjętych prób reanima-
cji 30-letni motocyklista zmarł 
na miejscu zdarzenia – mówiła 
asp. Monika Orlik z Komendy 
Powiatowej Policji w Grodzisku.

7 czerwca rano kolejne w Gro-
dzisku zderzenie motocykla 
z autem. Doszło do niego na 

ul. 3 Maja. – 50-letni motocy-
klista w stanie poważnym został 
przetransportowany do szpita-
la – powiedziała st. asp. Kata-
rzyna Zych, rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Policji 
w Grodzisku Mazowieckim. 

To m.in. te wydarzania stały 
się powodem, dla którego poli-
cjanci postanowili zaapelować 
o bezpieczeństwo na drogach. 
– Czasem brawurą, brakiem 
ostrożności lub łamaniem 
przepisów ruchu drogowego, 
miłośnicy stalowych rumaków 
powodują poważne zagroże-
nia dla siebie lub innych użyt-
kowników dróg – napisano na 
stronie grodziskiej policji. Waż-
ną rolę odgrywają też kierowcy 
aut. – Oczywiście nie zgadzamy 
się ze stwierdzeniem, że tylko 
motocykliści powodują zagroże-
nie na drogach. W stosunku do 
ostatnich wydarzeń jakie miały 
miejsce na drogach Grodziska 
Mazowieckiego też nie chcemy 
stwierdzać, że to motocykli-
ści jednoznacznie zawinili. Aby 
na drogach było bezpiecznie to 
obydwie grupy kierowców mu-
szą zachować rozwagę – mówi 
st. asp Katarzyna Zych. [SD, JM]

Motocyklowe tragedie

men, który czekał na swoją wielką 
chwilę 2000 lat – zaznaczają pra-
cownicy MSHM.

– Sztuka w Antyku, Antyk w sztu-
ce”. Co znajdziemy w tym blo-
ku? Głównie rozmaite działania 

Całe wydarzenie podzielono na osiem 
bloków tematycznych. Pierwszy z nich to 
„ARTE – Sztuka w Antyku, Antyk w sztuce”

Reklama
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Na parkingu w Piastowie 4 czerw-
ca płonął samochód dostawczy. 
– Brak osób poszkodowanych – in-
formowali strażacy. Wiadomość na 
ten temat otrzymaliśmy od czytel-
nika. – Pożar samochodu na parkin-
gu spółdzielczym przy skrzyżowaniu 
ulic Sowińskiego i Wojska Polskiego 

w Piastowie. Na miejscu pojawiły się 
dwa zastępy straży pożarnej. Samo-
chód został szybko ugaszony, jednak 
szoferka spłonęła doszczętnie – na-
pisał na adres kontakt@wpr24.pl. 
– Zgłoszenie otrzymaliśmy ok. godz. 
17.20. Zapalił się pojazd dostaw-
czy z plandeką. Spłonęła komora 

Pożar samochodu 
na parkingu

silnika i wnętrze samochodu. Dzia-
łania strażaków zostały zakończone 
– mówił st. kpt. Karol Kroć, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Prusz-
kowie. Nikt nie ucierpiał w wyniku 
tego zdarzenia. Przyczyny pożaru 
nie były jeszcze znane. [SD]  

Reklama w radiu 
Bogoria 94,5 FM

>>>>>>>>>>
Dział Promocji i Reklamy
tel.: 603 589 233, 605 838 751

 MOC HITOW

JESTESMY Z WAMI OD 18 LAT
Reklama

Nożyce spadły z dachu na głowę kobiety
P R U S Z K Ó W

Z dachu remontowanej 
kamienicy przy ul. Bolesława 
Prusa 66 w Pruszkowie 
spadły nożyce do cięcia 
blachy i raniły kobietę 
w głowę. Do zdarzenia doszło 
3 czerwca ok. godz. 20.30.

Z dachu kamienicy przy 
ul. Prusa spadły duże 
nożyce do cięcia bla-
chy. Niestety raniły 

przechodnia. Sytuacja wygląda 
bardzo poważnie – napisał czy-
telnik w wiadomości wysłanej na 
kontakt@wpr24.pl.

Więcej o tym zdarzeniu powie-
dzieli nam pruszkowscy policjan-
ci. – Podczas wykonywanych prac 
remontowych z budynku Ziele-
ni Miejskiej, który znajduje się 

przy ul. Prusa 66, z wysokości 
około pięciu metrów spadły no-
życe do cięcia blachy na kobie-
tę przechodzącą chodnikiem. 
Z rozciętą głową trafi ła do szpi-
tala – mówiła asp. Marzena Dą-
browska z Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie. – Ustala-
my w jakich okolicznościach do-
szło do tego zdarzenia. Mężczyźni 

pracujący na budowie zosta-
li przebadani, okazało się, że są 
trzeźwi – dodaje.

Na szczęście zdrowie kobiety 
nie jest zagrożone. – Poszkodo-
wana nie straciła przytomności 
i była w stanie ogólnym dobry. 
Miałą rozciętą głowę i łuk brwio-
wy – powiedział Wojciech Diadia 
z Falck Medycyna. [SD]

G R A N I C A
Jedna z najważniejszych 
inwestycji gminy 
Michałowice zakończona 
sukcesem. Nowoczesna 
świetlica przy ulicy 
Czeremchy w Granicy 
została otwarta.

M ieszkańcy Grani-
cy z bliska mogli 
obserwować jak 
powstaje nowo-

czesny obiekt. Świetlica ma 
być wizytówką ich miejscowo-
ści oraz ważnym miejscem ży-
cia społecznego i kulturalnego. 
W obiekcie przy ul. Czeremchy 
będzie można spotkać się, a tak-
że skorzystać z oferty zajęć dla 
dzieci i dorosłych.

która gwarantuje minimalne 
zużycie energii. Ogromną zale-
tą obiektu jest wielofunkcyjna sa-
la o powierzchni ponad 120 mkw. 
Budynek przystosowano do po-
trzeb osób niepełnosprawnych. 

– Na terenie naszej gmi-
ny znajduje się kilka świetlic. 
Otworzyliśmy kolejną w Gra-
nicy, która jest bardzo nowo-
czesna. Budynek jest ładny 
i wykonany w technologii pa-
sywnej. Uzyskał certyfikat 
Małopolskiego Centrum Bu-
downictwa Energooszczęd-
nego Politechniki Krakowskiej 
– mówi Krzysztof Grabka, wójt 
gminy Michałowice

Wydarzenie było doskona-
łą okazją do integracji i wspól-
nej radości. Nie obyło się bez 

Świetlica otwarta
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w Michałowicach
M I C H A Ł O W I C E

12 czerwca mieszkańcy 
będą świętować na 
festynie Dni Gminy 
Michałowice. Jako 
gwiazda wystąpi grupa 
Perfect.

Z espołu Perfect nie 
trzeba przedsta-
wiać. Wielu osobom
kojarzy się przede 

wszystkim z charakterystycz-
nym głosem Grzegorza Mar-
kowskiego. Do grupy dołączył 
w 1979 r. i do dziś pełni rolę jej 
frontmana. Do największych 
przebojów Perfectu należą 
m.in. „Chcemy być sobą”, „Nie 
płacz Ewka” czy legendarna 
„Autobiografi a”. Obecnie ze-
spół jest w trakcie sesji nagra-
niowej, istnieje więc szansa, 
że 12 czerwca usłyszymy też 
nowe utwory.

Perfect będzie gwiazdą fe-
stynu organizowanego z okazji 
Dni Gminy Michałowice, któ-
ry odbędzie się na placu przy 
ul. ks. Jerzego Popiełuszki. 
Zespół na scenie pojawi się 
o godz. 20.30. Jednak impre-
za wystartuje już o 13. Na jakie 
atrakcje mogą liczyć miesz-
kańcy? Na tych mniejszych 
czekać będą dmuchane zjeż-
dżalnie, malowanie buziek, 
liczne konkursy. Nie zabrak-
nie oprawy artystycznej, o któ-
rą zadbali... sami mieszkańcy. 
Na tych nieco większych cze-
kać będzie „miejsce kibica”
(czytaj też str. 10). [AS]

już przejazd do Częstochowy. – 
To był najdłuższy i najtrudniejszy 
etap, ponieważ już zaczynały się 
górki. Tego dnia zrobiliśmy 92 ki-
lometry. Cała trasa liczyła 252 km, 
a dodam tylko, że średnia wie-
ku rowerzystów to... 60 lat – za-
znacza wiceprezydent Kurzela. 
– Tak się wszystkim spodobała ta 

zbyt mało – mówi wiceprezydent 
Pruszkowa. – Doceniłem to, jak 
bardzo potrzebne są nam ścież-
ki rowerowe. Jak wjechaliśmy do 
Częstochowy i pojawiły się tam 
ścieżki z prawdziwego zdarzenia, 
z dobrą nawierzchnią,  to zoba-
czyłem jak duże jest to udogod-
nienie – dodaje. 

Wielka przygoda 
na dwóch kółkach

 Anna Sołtysiak 

P A S J E
Urzędnicy i miejscy 
włodarze to też ludzie 
– mają swoje pasje. 
Nie każdy jednak zdradza, 
co lubi robić po godzinach 
pracy. Dowiedzieliśmy 
się, że wiceprezydent 
Pruszkowa Andrzej Kurzela 
wrócił właśnie z ciekawej 
wycieczki rowerowej.

W iceprezydent Prusz-
kowa Andrzej Ku-
rzela znany jest 
z tego, że aktyw-

nie spędza wolny czas. Gdy tyl-
ko pozwala mu na to grafi k gra 
w tenisa, siatkówkę, jeździ na 
rowerze. W ubiegłym tygodniu 
wspólnie z grupą znajomych 
wybrał się na nieco dłuższą 
przejażdżkę, a dokładniej na trzy-
dniową rowerową wycieczkę do 
Częstochowy. – Pomysł, jak to 
zwykle bywa, był dziełem przy-
padku. Wspólnie z przyjaciółmi 
jeździmy trochę na rowerach po 
okolicy. W zeszłym roku wybra-
liśmy się na dłuższą wycieczkę, 
około 50 km. Uznaliśmy więc, że 
może warto byłoby wybrać się 
na taką kilkudniową. I padł po-
mysł, żeby to była Częstochowa
– mówi nam Kurzela. 

Grupa rowerzystów w czwart-
kowy (2 czerwca) poranek wyru-
szyła sprzed pomnika przy ulicy 
Działkowej w Pruszkowie. Pierw-
szy etap liczył 75 km i zakończył 
się w Lipcach Reymontowskich. 
Kolejnego dnia grupa dojecha-
ła do Piotrkowa Trybunalskie-
go. Ostatni, trzeci odcinek, to 
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 – Cała trasa liczyła 252 km, a dodam 
tylko, że średnia wieku rowerzystów 
to... 60 lat – mówi Andrzej Kurzela 
wyprawa, że myślimy o kolejnej. 
Może tym razem gdzieś na północ 
Polski. Jeszcze tego nie ustalili-
śmy, ale chcielibyśmy wyruszyć 
w tym roku – podkreśla.

Zapytaliśmy Andrzeja Kurze-
lę jak z perspektywy rowerzysty, 
a nie lokalnego włodarza ocenia 
przygotowanie polskich miast do 
podróżowania rowerem. – Myślę, 
że jest jeszcze wiele do zrobie-
nia. Ciężko nam było znaleźć ta-
ką trasę, która nie przebiegałaby 
wśród ruchu, gdzie jeżdżą cięża-
rówki i tiry. Tras komunikacyj-
nych przeznaczonych tylko dla 
rowerzystów jest zdecydowanie 

Czy ta rekreacyjna wyprawa 
przełoży się na jakość dróg ro-
werowych, które w przyszłości 
powstaną w Pruszkowie? Wie-
le wskazuje, że tak. – Doceniam 
teraz program budowy kilkuna-
stu kilometrów ścieżek w Prusz-
kowie i okolicach, który będzie 
realizowany w ramach Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorial-
nych. Ścieżki dla rowerzystów 
są bardzo potrzebne – podkreśla 
Andrzej Kurzela.

Wiceprezydent Pruszkowa ma 
również przesłanie dla mieszkań-
ców: Jeździjcie rowerami bo to 
fantastyczna przygoda.

Gmina Michałowice może 
pochwalić się nowoczesnym 
obiektem, którego uroczyste 
otwarcie nastąpiło 5 czerwca. 
Nie zabrakło podziękowań i wy-
różnień. W uroczystości udział 
wziął wójt gminy Michałowice 
Krzysztof Grabka, wicestarosta 
pruszkowski Krzysztof Rymu-
za, samorządowcy i mieszkańcy.

Niezwykle istotną cechą bu-
dynku są parametry izolacyjne. 
Świetlica została wybudowa-
na w nowoczesnej technologii, 

akcentu muzycznego. Chór od-
śpiewał hymn Granicy oraz za-
prezentował powszechnie znane 
utwory. Na scenie pojawili się 
artyści wykonujący popularne 
piosenki muzyki pop.

Wszyscy mogli uczcić otwar-
cie świetlicy kawałkiem tortu. 
Zarówno starsi jak i młodsi mieli 
okazję miło spędzić czas na po-
bliskim placu zabaw. Na dzieci 
czekały dmuchane zjeżdżalnie, 
gry i zabawy. Dorośli mogli ba-
wić się przy dobrej muzyce. [JM]

Ogromną zaletą obiektu jest 
wielofunkcyjna sala o powierzchni 
ponad 120 mkw  
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Wiceprezydent Pruszkowa z przyjaciółmi 
wybrał się rowerem do Częstochowy

Reklama
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Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
BiUletyn przygotowywany i redagowany przez UrzĄd MieJski w GrodziskU Mazowieckim. RedakcJa WPR nie ponosi odpowiedzialności za Jego treść.

Kręć kilometry dla 
Grodziska Mazowieckiego!

A by wziąć udział w akcji, na-
leży zarejestrować się na 
stronie kreckilometry.pl i 
jako swoje miasto wpisać 

Grodzisk Mazowiecki. Następnie wy-
starczy ściągnąć bezpłatną aplika-
cję „Kręć Kilometry” na smartfona 
(dostępna na urządzenia z systemem 
Android i iOS) i używać jej w trakcie 
rowerowych podróży. Każdy przeje-
chany kilometr trafi  na konto nasze-
go miasta. W aplikacji jest możliwość 
wyboru także innych aktywności np. 
biegania, dlatego do włączenia się do 
akcji zapraszamy wszystkich upra-
wiających sport!

Nowe stojaki rowerowe w orygi-
nalnych kształtach pojawią się w 20 
miastach, które zgromadzą do końca 
września największy dystans. W cza-
sie kampanii, w aplikacji pojawiać się 
będą wyzwania, których ukończenie 

ul. T. Kościuszki 32A, tel. 22 755 55 34;
www.grodzisk.pl

BiUletyn przygotowywany i redagowany przez GminĘ Brwinów. RedakcJa WPR nie ponosi odpowiedzialności za Jego treść. 

Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, Tel. 22 738 26 15
www.brwinow.pl

Brwinów otwiera ogrody

D oceniając obec-
ność w programie 
„tradycyjnych” 
ogrodów (gdyż 

muzyczne wydarzenia w ogro-
dach państwa Laskowskich 
i Wernerów cieszą się od lat 
zasłużoną renomą), jak też 
dołączanie kolejnych, gmina 
Brwinów zaprasza na imprezy, 
koncerty, wystawy, spektakle 
i spotkania. Ogrody otwiera-
ją się nie tylko w Brwinowie, 
lecz także w Kaniach, Ko-
szajcu, Otrębusach, Owczar-
ni i Żółwinie. 

W piątek o godz. 21 na inau-
gurację Festiwalu w parku miej-
skim zagra zespół DAAB – legenda 
polskiego reggae. W sobotę już 
od wczesnych godzin poran-
nych będą odbywać się wystawy 
i warsztaty artystyczne, zajęcia 
edukacyjne, kiermasz książek 
i rękodzieła. Będzie ogród nauko-
wo-doświadczalny, magiczny, zi-
mozielony, psi, smoczy, literacki. 
Bohaterem III Żółwińskich Spo-
tkań Literackich będzie pisarz 
i publicysta Józef Mackiewicz. 
Mali i duzi wielbiciele teatru mo-
gą wybrać się na przedstawienia: 

P R O M O C J A

w Zagrodzie zostanie wystawiona 
„Babcia na jabłoni”, a w ogrodzie 
u państwa Wernerów – „Don-
na Kamelia”. Sołectwo Otrębusy 
zaprasza na spotkanie z ornito-
logiem i polarnikiem – Bolesła-
wem Jabłońskim. W koszajeckim 
Zielonym Zakątku, w pobliżu au-
tostrady A2 i charakterystycz-
nego komina, będzie można po-
czuć klimat „Samych Swoich”. 
Do tańca zagra Kapela Dorosza.

W niedzielne przedpołudnie 
park miejski zamieni się w wio-
skę indiańską, a popołudnie bę-
dzie w artystycznym klimacie: 

uliczka artystów, spektakl i kon-
cert. Będzie można odwiedzić 
ogród ekologiczny oraz malar-
stwa na jedwabiu. W Otrębusach 
w ramach Otwartych Ogrodów 
odbędzie się festyn rodzinny 
z licznymi atrakcjami, a w brwi-
nowskiej Zagrodzie przegląd 
przedstawień szkolnych teatrów. 
W ogrodzie u państwa Laskow-
skich zabrzmią gorące, hiszpań-
skie rytmy i nastrojowe ballady 
w wykonaniu Mai Olenderek. 

Szczegółowy program Festi-
walu Otwarte Ogrody dostępny 
jest na stronie brwinow.pl. (PR) 

pozwoli na zdobycie także nagród in-
dywidualnych. Zachęcamy wszystkich 
do wspólnej rywalizacji o jak najlepsze 
miejsce naszego miasta w rankingu 

miejscowości oraz do realizacji wy-
zwań indywidualnych! Szczegóły i ak-
tualny ranking miast dostępne są na 
stronie: kreckilometry.pl.

Do 30 września trwa 5. edycja kampanii społecznej „Kręć kilometry” orga-
nizowanej przez fundację Allegro All For Planet, która promuje jazdę na ro-
werze jako najbardziej ekologiczną formę transportu. Do wygrania dla miast 
oryginalne stojaki rowerowe, a dla rowerzystów m.in. specjalnie zaprojekto-
wane apteczki rowerowe. Ściągnijcie bezpłatną aplikację już dziś i kręćcie 
dla Grodziska Mazowieckiego!

W najbliższy weekend 10–12 czerwca 2016 r. po raz dziesiąty na terenie gminy Brwinów 
odbędzie się Festiwal Otwarte Ogrody. 24 ogrody zapraszają w swoje gościnne progi.
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Zmagania w II lidze piłkarskiej do-
biegły końca. Zawodnicy Znicza 
Pruszków cieszą się z awansu do 
I ligi. W przyszłym sezonie zespo-
łu nie poprowadzi jednak Dariusz 
Banasik. Żółto-czerwoni w 34 ko-
lejkach II ligi wywalczyli 64 punkty, 
na które złożyło się 18 zwycięstw  

i 10 remisów. Drużyna z Pruszko-
wa zanotowała 6 porażek. W prze-
kroju całego sezonu żółto-czerwoni 
zdobyli 53 bramki, tracąc przy tym 
33. W I lidze na ławce trenerskiej 
Znicza nie zobaczymy już Dariu-
sza Banasika. Dlaczego? – Chcia-
łem zostać w Zniczu, ale nie udało 

Sezon skończony, 
trener odchodzi

się osiągnąć porozumienia z dzia-
łaczami. Myślałem, że po dwóch 
latach pracy jest między nami za-
ufanie. Podjąłem decyzję o odej-
ściu z klubu. Jestem szczęśliwy, że 
awansowaliśmy, ale jest mi smut-
no z powodu rozstania z zespołem  
– wyjaśnia Banasik. [JM]  

Burmistrz zabiera głos w sprawie MCK
M I L A N Ó W E K

Nasza zeszłotygodniowa 
informacja o zamiarze 
odwołania przebywającej 
na urlopie macierzyńskim 
dyrektor Milanowskiego 
Centrum Kultury obiegła 
ogólnopolskie media.  
Do zarzutów w tej sprawie 
odnosi się burmistrz 
Wiesława Kwiatkowska. 

P rzypomnijmy, chodzi o 
próbę odwołania Anety 
Majak z posady szefowej 

MCK. Od stycznia 2015 r. przebywa, 
najpierw na zwolnieniu lekarskim, 
a obecnie na urlopie macierzyń-
skim po urodzeniu dziecka. Nie 
jest tajemnicą, że w takiej sytuacji 
prawo zabrania zwalniania z pracy. 
Mimo to działania w tym kierun-
ku rozpoczęła burmistrz Wiesła-
wa Kwiatkowska. Spotkało się to 
z ostrą krytyką Stowarzyszenia 

Dyrektorów Samorządowych In-
stytucji Kultury, do którego o za-
opiniowanie trafił wniosek w tej 
sprawie. – Widzieliśmy już róż-
ne skandaliczne sytuacje w trak-
towaniu pracowników instytucji 
kultury, ale ta jest niezwykła. To 
zadziwiające, że ktoś publicznie 
przyznaje się do tego, że ciąża i 
macierzyństwo są powodem od-
wołania – mówił nam Paweł Ka-
miński, szef stowarzyszenia. 

Lakoniczny komunikat w tej 
sprawie pojawił się kilka dni te-
mu na stronie internetowej Mi-
lanówka. Burmistrz potwierdziła 
w nim swoje plany i powołała się 

na „brak realizacji koncepcji funk-
cjonowania MCK”. Sęk w tym, że 
trudno tego oczekiwać od oso-
by, która przebywa na urlopie 
czy zwolnieniu.

Czy burmistrz dalej podtrzy-
muje swoje stanowisko? – W tej 
chwili jestem na etapie przemy-
śleń. Nie odmawiam pani Majak 
prawa do zwolnienia czy urlopu. 
Jest młodą kobietą, i ma prawo do 
macierzyństwa. Ale stanowisko dy-
rektora zobowiązuje do pewnych 
rzeczy. Podkreślam, że nie chcę 
jej zwolnić z pracy, chętnie pozo-
stawię panią Anetę na stanowi-
sku instruktora w MCK – wyjaśnia 
Wiesława Kwiatkowska. I dodaje: 
– Nigdy nie twierdziłam, że chcę 
to zrobić teraz. Nie wyznaczyłam 
daty, nie mam zamiaru tego robić 
dzisiaj. Ogłosiłam tylko, że zamie-
rzam ogłosić konkurs i zweryfi-
kować w ten sposób kompetencje 
także pani Majak. [EL]

Trzymaj kciuki 
w miejscu kibica

 Jakub Małkiński 

R E G I O N
Z niecierpliwością 
czekamy na pierwszy 
mecz reprezentacji Polski 
podczas mistrzostw 
Europy we Francji.  
12 czerwca biało- 
-czerwoni zagrają  
z Irlandią Północną.  
Gdzie w regionie,  
w ramach miejsca kibica, 
będzie można przeżywać 
piłkarskie emocje?

M istrzostwa Euro-
py w piłce nożnej 
startują 10 czerwca.  
W meczu otwarcia 

gospodarze, Francja, zmierzą 
się z Rumunią. Spotkania re-
prezentacji Polski ( jesteśmy 
w grupie z Niemcami, Ukra-
iną i Irlandią Północną) bu-
dzą ogromne zainteresowanie 
naszych rodaków. Ciekawym 
sposobem na przeżywanie pił-
karskich emocji jest śledzenie 
meczów w miejscach kibi-
ca. Tworzy się tam szczegól- 
na atmosfera. 

Gdzie w naszym regionie zo-
baczymy mecze w miejscach ki-
bica? Taką możliwość będą mieli 
mieszkańcy Grodziska. – Przy-
gotowujemy miasto kibica, gdzie 
będzie można oglądać mecze 
mistrzostw Europy i przeżywać 
piłkarskie emocje – mówi Ma-
riusz Smysło, dyrektor Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Grodzisku 
Mazowieckim. – Przy Al. Mo-
kronoskich rozstawimy namiot 
o wymiarach 15x10 m. Liczymy, że 
będzie ok. 200 miejsc. Po rozsta-
wieniu zobaczymy, jak to będzie 

wyglądać. Mecze będziemy pusz-
czać z rzutnika. Chcemy pokazać  
wszystkie spotkania – dodaje.

Mecz Polska-Irlandia Północ-
na na telebimie będzie moż-
na obejrzeć w Michałowicach, 
gdzie 12 czerwca na placu przy 
ul. ks. Jerzego Popiełuszki od-
będzie się festyn. Organizatorzy 

W Milanówku też powsta-
nie miejsce kibica. – Sporto-
we zmagania będzie można 
śledzić przy ul. Warszawskiej na 
wprost budynku poczty – po-
daje Daria Gągała z biura pro- 
mocji Milanówka.

A Pruszków? – Mecze są o róż-
nych porach. Często kolejnego 
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Mecz Polska-Irlandia Północna  
na telebimie będzie można  
obejrzeć m.in. w piłkarskiej strefie  
w Michałowicach
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Pomóżmy 
małej Joasi 

K O Z E R K I
Pamiętacie małą  
Joasię Dybińską 
z Kozerek, która 
przeszła operację 
serca w niemieckiej 
klinice? Przebiegła ona 
pomyślnie, ale pojawił 
się problem – tętnice 
płucne Asi nie rozwijają 
się prawidłowo. 

W takich przy- 
padkach wy- 
ko n u j e  s i ę  
cewnikowa-

nie serca. Do ostatniej chwili 
rodzice Joasi mieli nadzie-
ję, że taki zabieg nie będzie 
konieczny. Jednak podczas 
ostatniej wizyty lekarze 
stwierdzili, że lewa tętnica 
płucna nie rośnie zgodnie  
z planem i jest przewężo-
na. Zabieg cewnikowania  
jest konieczny.

Dziewczynka została do 
niego zakwalifikowana, mógł-
by się odbyć w niemieckiej kli-
nice. Ale koszt zabiegu to aż 
8 tys. euro. – Bez interwencji 
życie Asi może być zagrożo-
ne dlatego prosimy Państwa 
o pomoc w zgromadzeniu 
środków niezbędnych na le-
czenie naszej córki. Za okaza-
ną pomoc z góry dziękujemy 
– apeluje mama Joasi.

Jak można pomóc? Doko-
nać wpłaty na rachunek Fun-
dacji na rzecz dzieci z wadami 
serca „Cor Infantis”: 86 1600 
1101 0003 0502 1175 2150 z do-
piskiem „Asia Dybińska”

Dla wpłat zagranicznych: 
USD PL93 1600 1101 0003 
0502 1175 2024 z dopiskiem 
„Asia Dybińska”; EUR PL50 
1600 1101 0003 0502 1175 2022 
z dopiskiem „Asia Dybińska”; 
Kod SWIFT dla przelewów 
z zagranicy: ppabplpk; Bank: 
BGŻ BNP PARIBAS oddział 
w Lublinie, ul. Probostwo 6A, 
20-089 Lublin. [SD]

przygotują specjalną strefę pił-
karską, w której znajdą się m.in. 
symulator rzutów karnych, 
bramka celnościowa czy mega 
piłkarzyki. Mieszkańcy skorzy-
stają z tych atrakcji, a o godz. 18. 
rozpocznie się ściskanie kciu-
ków za drużynę Adama Nawałki.

dnia mieszkańcy muszą wstać 
do pracy. Dodatkowo nie chce-
my zakłócać spokoju innym.  
Na pewno Pruszków będzie prze- 
żywał piłkarskie emocje, ale nie 
planujemy strefy kibica – wyja-
śnia Witold Konieczny z Biura 
Promocji Miasta. 

Wyjaśnienie
W tekście „Budżet dla oby-
wateli” zamieszczonym po-
przednim numerze „Gazety 
WPR” wkradł się błąd. W ra-
mach budżetu obywatelskie-
go w Podkowie Leśnej do 
rozdysponowania będzie  
kwota rzędu 100 tys. zł, a nie, 
jak napisalismy, 10 tys. zł.  
Przepraszamy. [Red]

INFORMATOR KULTURALNY

GRODZISK MAZ.

W zdrowym ciele
W Parku Skarbków odbędzie 
się wielki Eko Piknik. Będą 
warsztaty kulinarne dla dzieci, 
konsultacje z dietetykiem, 
prezentacja form aktywności 
fizycznej oraz pokaz mody  
z tkanin naturalnych.
Start: 11 czerwca, godz. 11.00
Miejsce: Park Skarbków

Jarmark regionalny
Pyszne, bo polskie. Jeśli macie 
ochotę skosztować regional-
nych smakołyków, to nie może 
Was zabraknąć na Jarmarku. 
Oprócz smacznych produktów 
nie zabraknie zabawy. Będzie 
fotobudka, występy folkowych 
zespołów, zwiedzanie miasta 
londyńskim autobusem i kon-
cert Andrzeja Rybińskiego.
Start: 12 czerwca, godz. 11.00
Miejsce: ul. 1 Maja,  
w rejonie Dworca PKP.

MILANÓWEK

FOO w Milanówku
Milanówek otwiera swe ogrody 
dla zwiedzających. W ramach 
FOO będzie można zobaczyć 
m. in. odsłonięcie pierwszej 
w Polsce miniatury architek-
tonicznej Dworu Lasockich. 
Więcej na portalu WPR24.pl.
Start: 10-12 czerwca
Miejsce: Milanówek

PIASTÓW

Festyn rodzinny
Piastów zaprasza do wspólne-
go świętowania Dnia Dziecka. 
Na najmłodszych czekać będą 
kule wodne, ścianko-zjeż-
dżalnia, zamek ze zjeżdżalnią, 
malowanie buziek czy też 
trampolina. Dorośli będą 
mogli poćwiczyć celność na 
strzelnicy paintballowej.
Start: 12 czerwca, godz. 10.00
Miejsce: Stadion Miejski, al. Tysiąclecia 1

 PODKOWA LEŚNA
 

Podkowiańskie ogrody
W ramach Festiwalu Otwar-
tych Ogrodów będzie można 
zwiedzić malownicze zakątki 

Podkowy Leśnej. Festiwal 
otworzy Ogród Księżycowy  
z wystawą prac poświęconych 
rocznicy lądowania na Księ-
życu autorstwa 157 artystów. 
Pełny harmonogram FOO 
na WPR24.pl.
Start: 10-12 czerwca
Miejsce: Podkowa Leśna

PRUSZKÓW

Festyn Dzień Osiedla
Odwiedzających czeka wiele 
atrakcji i niespodzianek, będą 
występy i konkursy. Z okazji 
100-lecia miasta o godzinie 
16.30 odbędzie się uroczyste 
wypuszczenie balonów. 
Start: 11 czerwca, godz. 15.00
Miejsce: SP nr 2, Jasna 2

Na śniadanie do parku
W najbliższą sobotę w Parku 
Kościuszki po raz kolejny 
będzie można zjeść śniadanie 
pod chmurką. Nie zabraknie 
również atrakcji, które  
umilą czas. Będą animacje,  
warsztaty, spotkania  
i konkursy. Zabierz ze sobą 
koc i wypełniony smakołykami 
kosz piknikowy. 
Start: 11 czerwca, godz. 11.00
Miejsce: Park Kościuszki

Fotograficzny pociąg  
do Pruszkowa
Ciekawi Cię historia Pruszko-
wa? Jeśli tak, to koniecznie 
wybierzcie się na historyczny 
spacer ulicami miasta, który 
będzie próbą odszukania po-
wiązań historycznych, kulturo-
wych i społecznych okolicz-
nych miejscowości związanych 
z Pruszkowem. Na trasie spa-
ceru przewidziano bezpłatny 
przejazd koleją WKD. Miejsce 
zbiórki: przy Pałacu Sokoła 
podczas „Śniadania w Parku”. 
Nie zapomnijcie aparatu!
Start: 11 maja, godz. 11.30
Miejsce: Pałacyk Sokoła (zbiórka)

Pamięć Kresów  
– Nasze Korzenie
Tematem spotkania będą 
historie szlacheckich rodów 
kresowych. Doktor Tomasz 
Mleczek opowie o skompliko-
wanym badaniu rodowodów, 
kim był kniaź i czy jego tytuł 
oznaczał to samo, co książę 
oraz dlaczego dawne tytuły 
zaczęły zanikać. Gość Muzeum 
Dulag 121 opowie także  
o tym, skąd wzięła się potęga 
magnaterii ruskiej. 
Start: 12 czerwca, godz.17.00
Miejsce: Muzeum Dulag 121,  
ul. 3 maja 8a
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CENY NETTO OGŁOSZEŃ ZA SŁOWO:
2 zł ....... ogłoszenie zwykłe
3 zł ....... ogłoszenie pogrubione
4 zł ....... ogłoszenie w ramce

 ► 4-osobowa rodzina z Pruszkowa 
(Żbików) poszukuje pani do 
drobnych prac domowych, 
sprzątanie, zakupy, gotowanie. Praca 
na 1/2 etatu. tel. 692461536 

 ► Agencja Pracy Tymczasowej 
Adecco Poland Sp. z o.o. nr rejestru 
346 poszukuje Kandydatów na 
stanowisko: Magazynier
Operator wózka widłowego
Operator maszyny produkcyjnej
Mechanik wózków widłowych
Monter układów 
elektropneumatycznych
Al. Wojska Polskiego 16a 
lok. 44, 05-800 Pruszków, 
Tel. 22 738 88 20 

 ► Galeria Urody Arkadius 
w Podkowie Leśnej poszukuje 
osób na stanowisko: 
- Pomoc fryzjerska 
- Manikiurzystka 
Gwarantujemy świetną atmosferę 
w pracy, umowę, bardzo dobre 
zarobki oraz możliwość ciągłego 
rozwijania się. Oferujemy liczne 
szkolenia które pomogą 
w rozwoju Twojej kariery zawodowej. 
Zainteresowanych zachęcamy do 
przesyłania swojego CV na adres e-mail: 
podkowa@galeriaarkadius.pl bądź 
kontakt telefoniczny 781-540-777. 

 ► Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 
w Piastowie Al. Krakowska 20 zatrudni 
panią w charakterze sprzątaczki 
w pełnym wymiarze godzin. Kontakt 
tel. 22-723-65-53  z p.Mariolą Pawlak

 ► Praca na produkcji w Pruszkowie! 
Jesteś zainteresowany?  Wyślij SMS 
"produkcja" na nr 501 326 691 
Oddzwonimy!

 ► Praca w zakładzie kamieniarskim, 
Pruszków, 501 182 330 

Pracownik Działu Produkcji 
obsługa maszyn linii produkcyjnej; 
manualny montaż wyrobów 
kosmetycznych; pakowanie, 
foliowanie, przygotowanie do 
wysyłki. Oczekujemy: sprawności 
manualnej i dokładności. 
Zapewniamy szkolenie. Praca na 
akord. Atrakcyjne wynagrodzenie. 
Kontakt : 605975105 

 ► Przyjmiemy do pracy w ochronie 
– praca na terenie Pruszkowa 
tel. 696 609 969 

 ► Truck Support s.c. (Błonie) poszukuje 
pracownika na stanowisko: 
mechanik pojazdów ciężarowych. 
Zainteresowanych prosimy 
o kontakt telefoniczny lub mailowy: 
tel.: 602 228 126 e-mail: 
wojciechbyra@trucksupport.pl 

 ► Zatrudnimy osoby z orzeczeniem do 
serwisu sprzątającego. Orzeczenie 
o niepełnosprawności jest elementem 
niezbędnym. Dowóz do pracy 
(opcjonalnie). Osoby zainteresowane 
prosimy o kontakt telefoniczny pod 
numerem 798-912-400 lub 22-730-09-28 

 ► Zatrudnię kierowcę kat. C+E, 
Wymagana karta kierowcy, praca 
po kraju, weekendy w domu 
Tel.798-365-748 

Zlecę położenie 400 m2 
kostki brukowej Milanówek 
tel. 601 347 206 

Nieruchomości – sprzedam

 ► Bliźniak Parzniew 
535 478 338 

 ► Dom jednorodzinny 
w Pruszkowie, pow 122, 
działka 725 – tel. 518 276 329 

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 mieszkanie 
kwaterunkowe 39 m2, dwa 
pokoje z kuchnią na większe 
lub o podobnym metrażu, może 
być zadłużone lub do remontu. 
Mieszkanie znajduje się 
w centrum Pruszkowa z małym 
czynszem. Tel. 664-647-613 
lub 662-291-133 

Automoto – kupię

 ► Skup aut za gotówkę. Szybki 
dojazd i wycena, 533 525 533

Kupię

 ► Kupuję monety militaria porcelane 
srebra zegarki pocztówki inne 
starocie 502510493 

Sprzedam

 ► Sprzedam ubranka niemowlęce 
w bardzo dobrym stanie 
(zara, kappahl NEWBE, smyk, H&M) 
504-204-700

Sprzedam elektryczny silnik 
do łodzi, żaglówki, pontonu fi rmy 
Minn Kota. model: Endura 55 lbs 
(najmocniejszy na rynku – siła 
ciągu 1300 kg) Pięć biegów 
do przodu, trzy do tyłu. 
Stan techniczny bez zarzutu. 
Moduł zmiany biegów wymieniony 
na nowy. Cena 1100 zł,  
tel: 604 114 214 

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie 
montaż serwis 603 375 875 

 ► Brukarstwo meritumbruk@o2.pl 
696 437 501 

 ► Dachy papą, 605 606 914 

 ► Drzewa, krzewy – ścinanie, 
pielęgnacja. Karczowanie 
działek. Utylizacja gałęzi. 
Małoinwazyjne usuwanie 
pni, karp (metodą frezowania). 
Tel. 661-880-661 

 ► DOCIEPLANIE BUDYNKÓW 
TEL:795 96 96 96 

Dam pracę

Niepubliczne  
Przedszkole Montessori

ul. Bolesława Prusa 16, 
05-800 Pruszków

Tel. 22 728 50 50, 608 783 589

ZaPrasZaMy do PrZedsZkola 
Montessori w PrusZkowie

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

www.przedszkole-montessori.com

BALKON W 
KWIATACH 
SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, UL. POGODNA 7

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

Atrakcyjna
praca
dodatkowa
Stanowisko:
Doradca Klienta
w branży finansowej  
- stabilny, długoletni 
   czas zatrudnienia
- wysokie zarobki  

Zadzwoń koniecznie: 517-090-224
lub napisz rekrutacja.eden@edenfinance.pl

Opis stanowiska:
▪	 	Realizowanie	wyznaczonych	celów	rentownościowych	POS/SkF
▪	 	Realizowanie	planów	ilościowych	i	jakościowych	wyznaczonych	przez	przełożonych
▪	 	Przestrzeganie	Procedur,	Standardów	i	Zaleceń	obowiązujących	w	firmie
▪	 	Zapewnienie	wysokiego	poziomu	obsługi	Klientów	w	Punktach	Sprzedaży
▪	 	Kontrolowanie	zaopatrzenia	Punktu	Sprzedaży	na	poziomie	umożliwiającym	prawi-

dłowe	funkcjonowanie	Punktu	Sprzedaży	zgodnie	ze	Standardem	Zatowarowania
▪	 	Raportowanie
▪	 	Przestrzeganie	 zasad	 archiwizacji	 dokumentów	 w	 Punkcie	 Sprzedaży	 zgodnie		

z	Procedurą	Przekazywania	Dokumentów	do	Archiwizacji

Wymagania:
▪	 wysoka	kultura	osobista
▪	 kreatywność	i	pomysłowość
▪	 zaangażowanie	w	pracy
▪	 chęć	nauki	i	zdobywania	nowego	doświadczenia
▪	 uśmiech
▪	 doświadczenie	w	sprzedaży	usług	telekomunikacyjnych	będzie
	 dodatkowym	atutem

Oferujemy:
▪	 	Stabilne	zatrudnienie		

–	umowę	o	pracę
▪	 	Jasne	zasady	współpracy		

–	atrakcyjny,	przejrzysty	system	
prowizyjny	uzależniony		
od	realizowanych	wyników

▪	 	Rozwój	i	podnoszenie	kwalifikacji		
–	wyjątkowe	szkolenia	rozwojowe		
np.	z	heurystycznych	technik		
sprzedaży

▪	 Niesamowite	przeżycia		
–	świetną	atmosferę	w	młodym,	
dynamicznie	rozwijającym	się	
zespole

▪	 „Krok	do	przodu”	 
–	możliwość	awansu

▪	 	Niezbędne	narzędzia	pracy		
–	telefon	komórkowy

Autoryzowany	Przedstawiciel	sieci	komórkowej	PLUS	i	Cyfrowy	Polsat.	Od	11	lat	współpracujący	z	operatorem,	oferując	pełen	wachlarz	
produktów	 grupy	 kapitałowej	 Cyfrowego	 Polsatu.	 Wielokrotnie	 nagradzany	 za	 zaangażowanie,	 kreatywność	 i	 wyniki	 sprzedażowe.	
Promujący	heurystyczny	model	sprzedaży.

Telmax	Andrzej	Goc	–	Autoryzowany	Przedstawiciel	Plus/CP

SPECJALISTA	DS.	SPRZEDAŻY
Miejsce	pracy:	Pruszków				Region:	mazowiecki

Tel	kontaktowy	22	7287674
CV	ze	zdjęciem	proszę	przesłać	na	maila:	pruszkow@coltex.pl	z	dopiskiem	Praca	w	PLUS

 ► Drzewa, krzewy, 
pielęgnacja, modelowanie, 
wycinka, zakładanie 
trawników, ochrona 
roślin (w tym róż); 
512 380 109, 22 758 16 65; 
agro-bio-ogrodnik@wp.pl 

 ► Domofony, videodomofony 
603 375 875 

 ► Hydraulik, 535 872 455 

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

 ► Studnie tel. 601 231 836 

 ► Ziołolecznictwo, 
600 714 376 

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