
W najbliższą niedzielę
rusza Kino Letnie!

P R U S Z K Ó W 
Tego żaden miłośnik 
dobrych filmów nie  
może przegapić!  
Już w najbliższą  
niedzielę, 26 czerwca, 
startuje piąta edycja 
Pruszkowskiego Kina 
Letniego. Repertuar 
przedstawia się niezwykle 
ciekawie. Na początek 
pasjonujący film „Most 
szpiegów”. Zapraszamy!

D ziesięć gorących 
niedziel pod prusz-
kowskim niebem 
zapowiada się atrak-

cyjnie. Na placu Jana Pawła II  
pojawi się pneumatyczny ekran 
kinowy o wymiarach 7x4 m,  
a także 500 krzesełek i 50 leża- 
ków. W czerwcu i lipcu seanse 
będą startować o godzinie 21.30, 
sierpniu o godz. 20.30, a we wrze-
śniu o godz. 20. Wystarczy zabrać 
ze sobą najbliższych, zaopatrzyć czytaj więcej na str. 2

się w koc i spędzić w  interesujący 
sposób letni wieczór. Czeka Was 
przecież moc kinowych emocji!

Jak prezentuje się tegorocz-
ny repertuar Pruszkowskiego  
Kina Letniego? To zestaw wyjąt-
kowych kinowych hitów, które 
zyskały ogromną popularność. 
A co na początek, w niedzielę 
26 czerwca? Połączenia feno-
menu braci Coen i doświad-
czenia Stevena Spielberga, czyli 
film „Most szpiegów”. Jednym 

słowem – majstersztyk.  To nie- 
banalna historia, osadzona 
w czasach zimnej wojny. Ame-
rykański prawnik James B. Do-
novan (w tej roli znakomity Tom 
Hanks) zostaje wysłany przez 
CIA do Związku Radzieckie-
go. Jego zadaniem jest pomoc 
w uwolnieniu przetrzymywane-
go pilota wojskowego. Nie bę-
dzie to proste. 

Bo
lo

 S
ko

cz
yl

as

Na początek na pl. Jana Pawła II w Pruszkowie zobaczymy 
film „Most szpiegów”. Gorąco zapraszamy!
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– Liczę na to, że będą tu międzynarodowe turnieje. Mam nadzieję, że staniemy się bardzo poważną 
konkurencją dla warszawskiego Torwaru, ze względu na to, że pilnujemy akustyki tej sali. 
Torwar mieści około czterech tysięcy ludzi, a my będziemy mieli halę na trzy i pół tysiąca osób.
Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego o budowie hali widowiskowo-sportowej na terenie miasta
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Repertuar Pruszkowskiego Kina Letniego:
 26 czerwca – Most szpiegów
 3 lipca – Uprowadzona 3
 10 lipca – Millerowie
 17 lipca – Więzień labiryntu – Próby ognia
 31 lipca – John Wick
 7 sierpnia – Wolny strzelec
 14 sierpnia – Za jakie grzechy, dobry Boże?
 21 sierpnia – Zanim zasnę
 28 sierpnia – Agentka
 11 września – Makbet – pokaz specjalny w ramach ARTEfaktów 

– Pruszkowskiego Festiwalu Archeologicznego

historyczne tło nadaje mu spe-
cyficzny charakter. 

A jakie inne hitowe filmy 
zobaczymy podczas Kina Let-
niego? W malowniczej scenerii 
Pruszkowa na ekranie pojawią 
się także Liam Neeson i Forest 
Whitaker w produkcji „Upro-
wadzona 3”. O trening mię-
śni brzucha zatroszczą się 

labiryntu: Próby ognia”. Na fa-
nów mocnych wrażeń czeka 
„ John Wick”. W roli tytułowej 
niezawodny Keanu Reeves. 
„Wolny strzelec” Dana Gilroya
ma na koncie nominację do 
Oscara za najlepszy scena-
riusz. Historia Lou Blooma, 
który filmuje nocne wypadki, 
aby je sprzedawać telewizji 

Jednak „Most szpiegów”, to nie 
tylko intrygująca historia. Film 
niesie również głębszy prze-
kaz. Dzieło Stevena Spielber-
ga pokazuje bowiem, że to, kto 
jest dobry, a kto zły, kto jest 
patriotą, a kto zdrajcą zależy 
tylko od jednej rzeczy. Od te-
go, po której stronie barykady 
się znajdziemy. 

Warto dodać, że ekraniza-
cja jest interpretacją wymiany 
(w lutym 1962 roku) sowieckie-
go agenta KGB Wiliama Fishe-
ra za pilota Powersa i studenta 
Pryora. Jednak miłośnicy kina 
nie powinni w „Moście szpie-
gów” doszukiwać się konkret-
nych historycznych faktów czy 
ciekawostek. Obraz nie jest fil-
mem dokumentalnym, choć 

zasnę” to mocny thriller z wy-
bitną Nicole Kidman w roli 
głównej. Komedia „Agentka” 
to obraz, w którym analitycz-
ka CIA chce uratować świat. 
Czeka ją wiele ciekawych i peł-
nych humoru przygód. Będzie 
też pokaz specjalny w ramach 
projektu ARTEfakty – zoba-
czymy film „Makbet”, w któ-
rym główne role znakomicie 
grają Michael Fassbender i Ma-
rion Cotillard.

Pruszkowskie Kino Letnie 
to wakacyjna propozycja dla 
osób w różnym wieku. Mo-
tywem przewodnim imprezy 
jest zapewnienie mieszkań-
com odpowiednich warunków 
do wspólnego spędzenia cza-
su przy dobrym filmie. A tych 
w tegorocznym repertuarze 
nie brakuje. Przyjdź i zobacz! 

Już w najbliższą niedzielę 
rusza Kino Letnie!

Na początek na pl. Jana Pawła II w Pruszkowie zobaczymy fi lm
„Most szpiegów”. Gorąco zapraszamy na seans! 

DOKOŃczenie ze str. 1

Gorąca atmosfera, cudowny kli-
mat, paczka znajomych. Nie 
ma się nad czym zastanawiać! 
Nie musisz kupować biletu, nie 
musisz martwić się o miejsce. 
Wakacyjne wieczory w Prusz-
kowie zapowiadają się nie-
zwykle interesująco. Gwiazdy 
na niebie i ekranie, czy to moż-
liwe? Tak!

Na filmowe wieczory w let-
niej atmosferze zapraszają 
Prezydent Pruszkowa Jan Sta-
rzyński oraz Grupa Wpr Media. 

W tym roku sponsorem głów-
nym jest Odyssey – nowy salon 
marki Nissan w Pruszkowie. 
Partnerami projektu są: Auto 
Service Zalewscy, Decathlon 
Okęcie, Uczelnia Techniczno-
-Handlowa im. Heleny Chod-
kowskiej, Play Salon Pruszków, 
E. Leclerc, Factory, LongBrid-
ge, MTZ Clinical Research.

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

Wstęp na wszystkie projek-
cje jest bezpłatny. [RED]

bohaterowie komedii „Mil-
lerowie”. Ogromnych emocji 
powinien dostarczyć thriller 
w reżyseria Wesa Balla „Więzień 

dostarczy wielu emocji. Fran-
cuska komedia „Za jakie grze-
chy, dobry Boże?” to ogromna 
porcja śmiechu. Z kolei „Zanim 

Nie musisz kupować biletu, nie musisz 
martwić się o miejsce. Wakacyjne 
fi lmowe wieczory w Pruszkowie 
zapowiadają się niezwykle interesująco  

Film „Most szpiegów” gwarantuje emocjeKino Letnie cieszy się ogromnym zainteresowaniem
Fi

lm
w

eb
.p

l

Ar
cH

iw
um

Z głębokim żalem przyjęliśmy  
wiadomość o śmierci

Pana

 Jacka Szczygła
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piastowie

w latach 1990 – 1998

 Przewodniczącego Rady
Powiatu Pruszkowskiego I Kadencji

Rodzinie i Najbliższym wyrazy współczucia  
składają

Zarząd i Rada Powiatu Pruszkowskiego

02

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy  
wiadomość o śmierci 

Jacka Szczygła
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piastowie 

w latach 1990-1998

Przewodniczącego Rady Powiatu 
Pruszkowskiego w latach 1998-2002

Rodzinie i najbliższym szczere wyrazy współczucia 
składają:

Burmistrz Miasta Piastowa, Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Piastowie,

Radni Rady Miejskiej w Piastowie, Pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Piastowie



5mln zł – tyle może kosztować przebudowa ul. Lipowej w Pruszkowie. Wyczekiwany od lat remont tej ważnej drogi 
rozpocznie się najprawdopodobniej w kwietniu przyszłego roku. Władze Pruszkowa liczą na uzyskanie dofinan-

sowania dla tej inwestycji ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Jest szan-
sa, że Pruszków na ten cel otrzyma nawet połowę wspomnianej kwoty, czyli 2,5 mln zł. 5P i ą t e k ,  2 4  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
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Nie chcą centrum handlowego
 Anna Sołtysiak 

M I C H A Ł O W I C E
Część mieszkańców 
gminy Michałowice nie 
chce, aby na terenie gminy 
powstała galeria handlowa. 
Wójtowi zarzucają 
forsowanie tego pomysłu. 
Tymczasem sprawa  
dotyczy prywatnych 
terenów i urząd ma tu 
praktycznie związane ręce. 

W szystko zaczęło 
się od pomysłu 
stworzenia gale-
rii handlowej na 

24-hektarowym terenie pomię-
dzy Al. Jerozolimskimi a toro-
wiskiem kolejki WKD. Obszary 
te wcześniej należały do kilku 
właścicieli, a w ubiegłym roku 
trafiły w ręce dwóch spółek. No-
wi właściciele snują wizję bu-
dowy w tym miejscu centrum 
handlowego. Snują, bo zgodnie 
z zapisami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego na wspomnianym terenie 
mogą powstać hale przemysło-
we lub centrum logistyczne.  
Żeby zabezpieczyć się przed ta-
kim scenariuszem gmina zde-
cydowała się na wprowadzenie 
zmian w studium. I tu pojawił 
się problem. Część mieszkań-
ców nie godzi się bowiem na 
zmiany, obawiają się, że po-
wstanie tam centrum handlowe. 

Na poniedziałkowej (20 czerw-
ca) radzie gminy pod głosowanie 
poddano punkt dotyczący wpro-
wadzenia zmian w studium. – My-
ślę, że gros ludzi sprowadzało się 
do gminy Michałowice z zamia-
rem spokojnego bycia tutaj i chę-
cią spokoju. Okazuje się, że mamy 
drogi, które niesamowicie hałasu-
ją. W tym momencie powstanie 
nam również centrum handlowe. 

inwestor to zrealizuje do końca? 
– dopytywała Dorota, mieszkan-
ka gminy. – Niech inwestor zro-
bi plany i konsultacje i my wtedy 
przyklaśniemy, a nie straszycie 
nas, że ktoś postawi nam maga-
zyny – mówił inny mieszkaniec. 
To tylko niektóre z głosów. Nie za-
brakło też oskarżeń wynikających 
z obaw. „Teraz chcecie zbudować 
centrum, tiry mi będą tu w nocy 

– Zadaniem inwestora, a nie naszym, 
jest przekonanie do swojej wizji 
mieszkańców – mówi wójt Grabka 

Jeden z punktów posiedzenia rady gminy wywołał duże emocje 
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ak Czy to oznacza, że inwestor 
ma „zielone światło”? Teore-
tycznie. Teraz będzie musia-
ła zostać wszczęta procedura 
zmian Miejscowego Planu Za-
gospodarowania Przestrzenne-
go. Projekt zostanie wyłożony do 
publicznego wglądu, a to ozna- 
cza, że uwagi do niego będą 
mogli zgłaszać mieszkańcy.  
– Obligatoryjnie wyłożenie pla-
nu jest traktowane jako konsulta-
cje. My jesteśmy na nie otwarci. 
To nie jest tak, że czegoś się bo-
imy. Chodzi o to, by mieszkańcy 
również zrozumieli procedury 
– podkreśla Krzysztof Grabka, 
wójt gminy Michałowice. – Za-
daniem inwestora, a nie naszym, 
jest przekonanie do swojej wizji 
mieszkańców – dodaje. 

Inwestor zapowiedział prze-
prowadzenie konsultacji do-
tyczących budowy centrum 
handlowego oraz jego funkcji. 
Dziś przedsięwzięcie jest dopie-
ro w początkowej fazie projekto-
wania. Sprawę będziemy śledzić.

Na posiedzenie rady gminy przyszli mieszkańcy

Moje pytanie jest takie: czy my 
chcemy drugiej Wólki Kosow-
skiej czy Maximusa? Nie negujemy 
obiektu z fontannami, kawiaren-
kami, placem zabaw dla dzieci, ale 
czy gmina jest nam w stanie za-
gwarantować, że to co przedstawia 

pod oknami jeździły”, „Jesteście 
wszyscy ignorantami” – padało ze 
strony mieszkańców.  

Ostatecznie michałowiccy rad-
ni zdecydowali się przyjąć projekt 
uchwały i zgodzili się na wprowa-
dzenie zmian. 
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P R U S Z K Ó W
Ostatni dzwonek, aby złożyć wnio-
sek do pruszkowskiego budżetu oby-
watelskiego na 2017 r. Ostateczny 
termin mija 25 czerwca tego roku. 
Warto przypomnieć, że wniosek musi 
być poparty 30 podpisami mieszkań-
ców danego obszaru. Budżet obywa-
telski rodzi duże zainteresowanie, 

jednak zbyt wielu wniosków do tej 
pory nie złożono. Pozostaje wierzyć, 
że mieszkańcy czekają z tym do sa-
mego końca. – Sprawdzamy jak wy-
gląda to w innych gminach. W wielu 
przypadkach jest tak, że ludzie cze-
kają do końca. Słyszałem o wielu pro-
jektach do budżetu obywatelskiego 

Nabór wniosków 
dobiega końca

w Pruszkowie. Listy z podpisami krą-
żą, więc liczę, że wnioski się pojawią. 
25 czerwca podczas kolejnego Śnia-
dania w Parku rozstawimy punkt mo-
bilny, gdzie będzie można je składać 
– mówił kilka dni temu Michał Lan-
dowski, przewodniczący zespołu ds. 
budżetu obywatelskiego. [JM]  

Reklama

Myślą o budowie świetlicy wiejskiej
M I C H A Ł O W I C E

Gmina Michałowice 
ogłosiła przetarg 
na budowę świetlicy 
wiejskiej w Suchym 
Lesie. Zgodnie 
z założeniami wykonawca 
na realizację zadania 
dostanie osiem miesięcy.

Świetlica ma powstać 
przy ulicy ks. Woź-
niaka. Obiekt będzie 
jednokondygnacyj-

ny. Budynek zostanie wykona-
ny w standardzie energoszczęd-
nym. Świetlica wiejska będzie 
spełniała funkcję kulturalno-
-społeczną. Przewiduje się, że 

Gmina ma gotowy projekt 
świetlicy, a więc nie pozostaje 
nic innego jak budować. Urząd 
w Michałowicach ogłosił postę-
powanie przetargowe, w któ-
rym szuka wykonawcy zadania. 

Zakres robót obejmie budowę 
obiektu o konstrukcji stalo-
wej, wykonanie instalacji sa-
nitarnych oraz elektrycznych, 
a także ogrzewania i wentyla-
cji. Ponadto zwycięska firma 
zobowiązana będzie oświe-
tlić teren, zamontować alarm 
oraz monitoring.

Urząd czeka na oferty do 
4 lipca. Po tym terminie wybie-
rze wykonawcę prac. Na zreali-
zowanie zadania będzie on miał 
osiem miesięcy od dnia podpi-
sania umowy.

Warto przypomnieć, że na 
początku czerwca odbyło się 
uroczyste otwarcie świetlicy 
w Granicy. [JM]

pomieści 50 osób. Powierzchnia 
użytkowa wyniesie ponad 90 mkw. 
Najwięcej miejsca zajmie wielo-
funkcyjna sala. Na terenie wokół 
budynku pojawią się boisko do ko-
szykówki i plac zabaw.

 Anna Sołtysiak 

G R O D Z I S K  M A Z . 
Władze Grodziska 
przygotowują się do 
rozpoczęcia budowy 
Centrum Aktywizacji 
i Integracji Społecznej. 
Inwestycja ma podnieść 
rangę imprez organizowanych 
w mieście do skali 
międzynarodowej. 

C entrum Aktywizacji 
i Integracji Społecz-
nej to nic innego jak 
nowoczesna hala wi-

dowiskowo-sportowa, która ma 
stanąć przy ul. Sportowej w Gro-
dzisku. Uzupełnieniem budyn-
ku mają być wieża widokowa 
z obserwatorium astronomicz-
nym („Mały Kopernik”), ścianka 
wspinaczkowa oraz skatepark. 
Sprawdziliśmy na jakim eta-
pie są przygotowania do inwe-
stycji. – Mamy już pozwolenie 
na budowę. Przetarg planuje-
my ogłosić na początku sierp-
nia. Budowa ruszy jeszcze w tym 
roku – mówi nam Grzegorz Be-
nedykciński, burmistrz Grodzi-
ska Mazowieckiego. – Zgodnie
z wcześniejszymi założenia-
mi budowę hali chcemy zakoń-
czyć w połowie 2018 r. – dodaje. 

Jakie będą dokładne koszty bu-
dowy hali widowiskowo-sporto-
wej? O tym przekonamy się po 
rozstrzygnięciu przetargu. Z sza-
cunków wynika, że może to być 
kwota w granicach 35-40 mln zł. 
Jest szansa, że Grodzisk połowę 
potrzebnej kwoty otrzyma z Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki.

Hala na miarę Torwaru?

ponieważ to miejsce ma jeszcze 
bardziej „rozsławić” gminę. I to 
nie tylko na terenie Polski. – Z na-
szej strony realizacja hali widowi-
skowo-sportowej podniesie rangę 
imprez, które będziemy mogli tu 
organizować. Liczę na to, że będą 
tu międzynarodowe turnieje. Mam 
nadzieję, że staniemy się bardzo 

Tu pojawia się jednak obawa 
o wzmożony ruch samochodo-
wy i brak miejsc parkingowych 
potrzebnych do obsługi dużych 
imprez. – Torwar mieści oko-
ło czterech tysięcy ludzi, a my 
będziemy mieli halę na trzy 
i pół tysiąca osób. Będziemy 
mieli tu dużo miejsc parkin-
gowych, bo całe targowisko sta-
nie się zapleczem parkingowym 
dla tej hali – podkreśla Grze-
gorz Benedykciński. 

Porównanie do warszaw-
skiego Torwaru na myśl przy-
wodzi koncerty, jakie odbywają 
się w warszawskiej hali. Torwar 
gościł rockowe legendy, takie jak 
Motorhead czy Iron Maiden, wy-
stąpili tu również Adam Lam-
bert i Ellie Gouldnig. Niebawem 
zagrają tu Nickelback, Placebo, 
a w grudniu pojawi się Moscow 
City Ballet. 

Czy to oznacza, że imprezy 
podobnego formatu odbywać 
się będą również w Grodzisku? 
– Liczę na to, że tu pojawią się 
bardzo poważne koncerty. I że 
Grodzisk stanie się na mapie za-
chodniego Mazowsza miejscem, 
gdzie ludzie będą przyjeżdżali 
nie tylko na wielkie wydarzenia 
sportowe, ale i kulturalne. Będzie 
to na pewno fajna rzecz – zazna-
cza burmistrz Benedykciński.

Przygotowania do budowy nowoczesnego grodziskiego
Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej

M I L A N Ó W E K
Grodziscy policjanci 
uratowali 47-latka, 
który chciał popełnić 
samobójstwo. 
W ostatniej chwili 
odcięli sznur zaciśnięty 
na jego szyi.

Policyjna załoga z Gro-
dziska została skiero-
wana na jedną z ulic 
w Milanówku. Wez-

wanie dotyczyło interwencji 
domowej. – Mł. asp. Marcin 
Kołdras i sierż szt. Krzysztof 
Malinowski szybko dotarli pod 
wskazany adres. Z mieszkań-
cami ustalili, że jeden z człon-
ków rodziny po awanturze 
wybiegł z domu z zamiarem 
podpalenia się i zrobienia sobie 
krzywdy – informuje asp. Ka-
tarzyna Zych, rzecznik praso-
wy Komendy Powiatowej Policji 
w Grodzisku Mazowieckim.

Funkcjonariusze natychmiast 
rozpoczęli poszukiwania męż-
czyzny. Gdy go znaleźli miał 
zaciśniętą na szyi pętlę. Poli-
cjanci szybko odcięli sznur 
i podjęli się reanimacji nieprzy-
tomnego mężczyzny. Udało się. 

Policjanci uratowali 
mężczyźnie życie

Centrum Aktywizacji i Inte-
gracji Społecznej będzie niejako 
„oczkiem w głowie” grodziskich 
włodarzy. I trudno się temu dziwić, 

poważną konkurencją dla war-
szawskiego Torwaru, ze względu 
na to, że pilnujemy akustyki tej sali 
– podkreśla burmistrz Grodziska. 

– Mam nadzieję, że staniemy się bardzo 
poważną konkurencją dla warszawskiego 
Torwaru – mówi burmistrz Grodziska
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– Dzięki tym natychmiasto-
wym działaniom 47-latek od-
zyskał funkcje życiowe i po 
przyjeździe karetki pogoto-
wia, już w stanie bezpiecznym 
dla swojego życia, trafi ł do szpi-
tala na obserwację – zaznacza 
asp. Katarzyna Zych. [SD]

47-latek już 
w stanie 
bezpiecznym dla 
swojego życia 
trafi ł do szpitala 
na obserwację
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Reklama

Wariant z zamkniętymi torami
R E G I O N

Wracamy do sprawy 
przebudowy podmiejskiej 
linii kolejowej 447 między 
Grodziskiem Mazowieckim  
a Warszawą. Samorządowcy, 
przewoźnicy i PKP PLK 
uznali, że najlepszy  
wariant to całkowite 
zamknięcie ruchu.

P KP Polskie Linie Kole-
jowe na początku tego 
roku przedstawiły dwa 
warianty przebudowy 

torowiska i towarzyszącej mu 
infrastruktury. Pierwszy za-
kładał wykonanie prac w cią-
gu 33 miesięcy z częściowym 
zamknięciem linii, a co za tym 
idzie ograniczeniem przepusto-
wości pociągów. Wybór drugiego 
wariantu oznaczał skrócenie ro- 
bót do 22 miesięcy lecz z całko-
witym wyłączeniem ruchu po  
modernizowanym torowisku.

Wariant definitywny 
21 czerwca na spotkaniu praso-
wym, które zorganizowano na  

pruszkowskim dworcu kolejo- 
wym, przedstawiono definity- 
wny wariant remontu linii 447.

– Dzisiaj możemy powiedzieć, 
że szanując wolę większości, 
wybraliśmy wariant moderni-
zacji, zakładający wstrzyma-
nie ruchu na czas najcięższych 
prac. Jest on najkorzystniej-
szy dla pasażera, bo ogranicza 
zmiany w komunikacji. Korzy-
sta także wykonawca, bo może 
szybko i bezpiecznie pracować  
– mówi Agnieszka Kwapisz, kie-
rownik kontraktu z PLK.

Zastępcza komunikacja
Polskie Linie Kolejowe informu-
ją, że wspólnie z przewoźnikami 
i samorządami analizują różne 
warianty komunikacji zastępczej 
tak, by dobrze funkcjonowała. 

– Zdajemy sobie sprawę z te-
go, że kluczową sprawą dla m.in. 
Grodziska, Brwinowa czy Prusz-
kowa jest komunikacja zastępcza. 
Obecnie analizujemy w jaki sposób 
możemy zapewnić dobrą komu-
nikację autobusową naszym pa-
sażerom. Konkretne ustalenia nie 

Nie będzie 
już straszył?

PRUSZKÓW
Rozpadający się 
budynek przy ulicy 
Pilnikowej w Pruszkowie 
zostanie zabezpieczony. 
Przynajmniej tak 
deklaruje jego  
właściciel.

W łaściciel ka- 
mienicy dwu-
krotnie nie 
stawił się na 

rozprawach administracyj-
nych wyznaczonych przez 
Powiatowy Inspektorat Nad-
zoru Budowlanego. Przeby-
wał za granicą. Teraz jednak 
nastąpił przełom w sprawie.

– Zgłosił się do nas właści-
ciel nieruchomości i zobo-
wiązał się do zabezpieczenia 
budynku w terminie do 14 
dni. Jeżeli wykona niezbęd-
ne zabezpieczenia sprawa 
zakończy się pomyślnie. Wła-
ściciel ma zamiary inwesty-
cyjne w stosunku do swojej 
nieruchomości – mówi Han-
na Kania, Powiatowy Inspek-
tor Nadzoru Budowlanego 
w Pruszkowie. – Jeżeli ten 
pan w ciągu 14 dni nie do-
kona niezbędnych zabezpie-
czeń, czyli m.in. zabicia okien 
i zbicia cegieł, które spadają, 
wtedy wdrożymy procedu-
ry nakazowe – dodaje. [SD]

dofinansowania na przebudowę 
Lipowej – mówi Andrzej Kurzela, 
wiceprezydent Pruszkowa. 

O jakich sumach tu mowa?  
Andrzej Kurzela zaznacza, że 
modernizacja Lipowej pochłonie 
nawet 5 mln zł. Połowa tej kwo-
ty mogłaby pochodzić właśnie 
ze środków zewnętrznych. – To 
orientacyjne kwoty. Wszystkiego 
dowiemy się dopiero po rozstrzy-
gnięciu przetargu. Z doświadcze-
nia wiemy, że koszty są z reguły 
niższe niż zakładane – podkreśla. 

– Myślimy nad etapowaniem tej 
inwestycji. Może nawet wprowa-
dzimy ruch wahadłowy. Osta- 
teczne decyzje jeszcze nie zapa- 
dły. Jedno jest pewne: we wrześ- 
niu 2017 roku ulica Lipowa bę-
dzie już wyremontowana – mówi 
Andrzej Kurzela. 

W ramach remontu oprócz no-
wej nawierzchni na Lipowej po-
jawią się ciąg pieszo- rowerowy 
oraz bardzo wyczekiwane miej-
sca postojowe. Na te ostatnie od 
lat liczą rodzice uczniów Szkoły 

Prace na Lipowej za rok

 Anna Sołtysiak 

P R U S Z K Ó W
Władze Pruszkowa mają  
już zezwolenie na realizację 
inwestycji drogowej 
dotyczące przebudowy ulicy 
Lipowej. Ale prace rozpoczną 
się w przyszłym roku. 

U lica Lipowa to waż-
ne połączenie dwóch 
dróg powiatowych, 
jednak kierowcy omi-

jają ją szerokim łukiem. I trudno 
się dziwić, ponieważ droga jest  
w fatalnym stanie. Dziury, kole-
iny, łaty – to trzy słowa, które ide-
alnie opisują stan jej nawierzchni. 
Władze Pruszkowa od dawna 
zapewniają, że droga przejdzie 
gruntowny remont. 

Do tej pory inwestycja była  
przekładana z powodu budowy 
osiedla mieszkaniowego oraz 
remontu szkoły i budowy no-
wej hali sportowej. Teraz mia-
sto dostało już zielone światło 
do wykonania przebudowy  
ul. Lipowej ponieważ inwestycja 
ma zatwierdzony ZRID. Ale pra-
ce nie ruszą lada dzień... – Pier-
wotnie planowaliśmy dwuletni 
remont. Ostatecznie w porozu-
mieniu z mieszkańcami zdecy-
dowaliśmy się na przeniesienie 
przebudowy tej drogi w całości na 
przyszły rok. Ta inwestycja zna-
komicie nadaje się do Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej. Dlatego 
będziemy starać się o uzyskanie 
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– We wrześniu 2017 r. ulica Lipowa 
będzie już wyremontowana  
– mówi Andrzej Kurzela 

Remont ul. Lipowej miałby 
rozpocząć się w kwietniu przy-
szłego roku i zakończyć po około 
czterech miesiącach. Nie wiado-
mo jeszcze jak konkretnie ma wy-
glądać organizacja ruchu na czas 
prac. Pruszkowscy włodarze za-
pewniają jednak, że mieszkańcy 
ul. Lipowej będą mięli zapew-
niony dojazd do swoich posesji. 

Na ulicy oprócz nowej nawierzchni pojawią się 
ciąg pieszo-rowerowy oraz miejsca postojowe

G R O D Z I S K  M A Z .
Budynek grodziskiego 
Centrum Kultury 
przechodzi remont, 
będzie odnowiony 
wewnątrz i zewnątrz.

N owoczesny ośrodek 
Centrum Kultury  
w Grodzisku Mazo- 
wieckim powstał  

w 2008 r. i prężnie działa. Znaj-
dziemy w nim m.in. kino, salę wi- 
dowiskową. Mieszkańcy polubili 
to miejsce, a szczególnie kino, 
w kórym pojawia się ok. 70 tys.  
widzów rocznie. Jednak po 
ośmiu latach budynek nie oparł 
się upływowi czasu więc posta-
nowiono go odnowić. – Zdecy-
dowaliśmy się na odświeżenie 
obiektu polegające na przywró-
ceniu stanu pierwotnego. Nie 
są to prace związane ze zmianą 
aranżacji czy stylistyki – twier-
dzi Paweł Twardoch, dyrektor 
Centrum Kultury w Grodzisku. 

Jakie elementy będą od-
nowione? – Zmiany polega-
ją na wymianie blatów i kabin 
w łazienkach kina, zostaną też 
wyprane tapicerki oraz wykła-
dziny, planujemy odnowić ele-
wację budynku oraz wymienić 

deski elewacyjne, które się już 
zestarzały. Ponadto zleciliśmy 
cyklinowanie wszystkich par-
kietów w Centrum Kultury, od-
malowanie ścian wewnątrz, od 
nowa kładziemy kostkę grani-
tową przy wejściu do kina  
– mówi dyrektor Twardoch. – Po 
zakończeniu remontu przepro-
wadzimy gruntowne sprzątanie,  
m.in. polimeryzację podłóg 
i mycie okien, aby budynek 
znowu nabrał blasku – dodaje.

Są i inne zamierzenia. – Być 
może przeprowadzimy konkurs 

Centrum w odnowie
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P R U S Z K Ó W
Niedziela (19 czerwca) z Wianka-
mi. Mieszkańcy Pruszkowa korzy-
stali z atrakcji, które przygotowano 
dla nich w Parku Potulickich. Miło 
czas mogły spędzić całe rodziny. Na 
najmłodszych czekały liczne konkur-
sy i zabawy. Radości nie było koń-
ca. Nieco starsi mogli obserwować 

akrobacje rowerowe czy też poka-
zy akrobatyki oraz sportów walki. Na 
imprezie pojawił się również Żbik, 
czyli miejska maskotka. Zainaugu-
rowano sezon kajakowy. Wianki to 
także koncerty – na scenie zaprezen-
towała się m.in. Kasia Lesing & Jam-
rose. Mieszkańcy Pruszkowa mogli 

Atrakcyjne Wianki 
w Parku Potulickich

rozerwać się podczas zabawy na de-
chach. Spore zainteresowanie wzbu-
dziły motocykle. Na placu Jana Pawła 
II do podziwiania były wspaniałe mo-
dele. Warto dodać, że pruszkowski 
klub Nornica w tym roku świętuje 
swoje 40-lecie. Motocykliści ruszyli 
też w trasę ulicami miasta. [JM]  

zostały jeszcze podjęte. Zastęp-
cza komunikacja autobusowa ma 
w swoim założeniu stworzenie ta-
kiego korytarza komunikacyjnego, 
który będzie spełniał oczekiwa-
nia nie tylko tych, którzy pojadą 
do Warszawy, ale też będą poru-
szać się bardziej lokalnie, np. mię-
dzy Grodziskiem a Pruszkowem 
– informuje nas Karol Jakubowski 
z biura prasowego PKP PLK.

PKP Polskie Linie Kolejowe 
sprawdzają też czy dalekobież-
na linia nr 1 mogłaby być alterna-
tywą dla pociągów poruszających 
się po linii podmiejskiej.

Skrócą czas remontu?
Przy wybranym 22-miesięcz-
nym wariancie przebudowy linii  
nr 447 całkowite zamknięcie to- 
rów potrwa 15 miesięcy. 

– Cały czas kładziemy nacisk, 
aby maksymalnie skrócić okres 
tego remontu oraz wyłączenia po-
ciągów z ruchu, o ile oczywiście 
będzie taka możliwość – podkre-
śla Jakubowski.

Jak informują PKP PLK pra- 
ce przygotowawcze wystartu-
ją w maju 2017 r., a zamknięcie 
linii nastąpi cztery miesiące  
później, we wrześniu. [SD]
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Podstawowej nr 6, którzy mają 
problem z podwożeniem swo-
ich dzieci na zajęcia. Mamy też 
inną dobrą informację dla kie-
rowców. W ramach inwestycji 
zostanie przebudowane skrzy-
żowanie ul. Lipowej z al. Armii 
Krajowej. Chodzi o wydziele-
nie dodatkowego pasa do skrę-
tu w prawo na ul. Lipowej.

na aranżację i adaptację klatek 
schodowych. Poprzednio znaj-
dowały się tam kolaże ze zdję-
ciami z naszej działalności. 
Zobaczymy, może ktoś coś in-
nego ciekawego zaproponuje  
– mówi Paweł Twardoch. 

Odnowa Centrum Kultury za-
kończy się 8 lipca. [SD]

Zdecydowano się 
na odświeżenie 
obiektu polegające 
na przywróceniu 
stanu pierwotnego
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W lutym ubiegłego roku sarkofag 
Marszałka Józefa Piłsudskiego tra-
fi ł do Akademii Sztuk Pięknych, gdzie 
został poddany pracom konserwa-
torskim. Teraz wraca do Milanów-
ka. Jakie są efekty renowacji? O tym 
mieszkańcy Milanówka będą mogli 
się przekonać, bowiem 26 czerwca 

o godz. 19. w kaplicy kościoła Matki 
Bożej Bolesnej przy ul. Szkolnej udo-
stępniona będzie pokrywa sarkofa-
gu Marszałka Piłsudskiego. Jednak 
to niejedyna taka okazja. Mieszkań-
cy Milanówka będą mogli zobaczyć 
sarkofag w każdą niedzielę po mszy 
św. o godz. 12.30. Warto nadmienić, 

Sarkofag Piłsudskiego 
ponownie w Milanówku

że zrealizowanie prac konserwator-
skich było możliwe dzięki funduszom 
miejskim. Dodajmy też, że renowacja 
została wykonana w ramach pracy 
magisterskiej dotyczącej konserwacji 
i niestabilności podłoża projektu kon-
strukcyjnego. Pracę nadzorował prof. 
Janusz Smaza z ASP. [JM]  

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

P R U S Z KÓ W
17 czerwca strażacy mieli 
ręce pełne roboty. Silny 
wiatr sprawił, że na drogach 
pojawiło się mnóstwo 
gałęzi. Ale wichura 
łamała nie tylko drzewa. 
Np. z budowy liceum Zana 
w Pruszkowie na chodnik 
spadł stalowy szalunek.

N a Daszyńskiego wi-
chura zwaliła na 
chodnik część rusz-
towania z budowy 

szkoły Zana na chodnik na szczę-
ście nikt nie przechodził – po-
informowała nas czytelniczka.

Na miejscu pojawiła się straż 
pożarna. – W akcji brały udział 

dwa samochody bojowe. Silny 
wiatr sprawił, że z budynku na 
chodnik spadł szalunek. Nie mam 
informacji o osobach poszko-
dowanych. Nikt się do nas nie 
zgłosił. Szalunek został zabez-
pieczony – mówił st. kpt. Karol 
Kroć, rzecznik prasowy Komen-
dy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Pruszkowie.

Przez cały dzień strażacy jeź-
dzili, aby usuwać z dróg drzewa 
i gałęzie. – Otrzymaliśmy kilka-
dziesiąt zgłoszeń. Nie byliśmy 
w stanie na bieżąco wszystkich 
realizować. Z jednego miejsca 
przemieszczaliśmy się w dru-
gie. Ruch na drogach utrudnia-
ły gałęzie i drzewa – dodawał 
st. kpt. Kroć. [JM]

Silny wiatr dał  się we znaki

Młochów jest idealnym miejscem na romantyczny spacer

Pałac i park przyciągają
 Anna Sołtysiak 

M I E J S C E  N A  M A P I E
Jeśli szukacie miejsca na 
aktywne i romantyczne 
spędzenie weekendu to 
koniecznie wybierzcie 
się do Młochowa. Piękny 
zabytkowy pałac oraz dwa 
rezerwaty przyrody pozwolą 
odetchnąć, oderwać się 
od miejskiego zgiełku. 

P ałac w Młochowie to 
jeden z najpiękniej-
szych obiektów w na-
szej okolicy. Został zbu-

dowany w latach 1804 – 1810, 
prawdopodobnie z inicjatywy 
Walerego Faustyna Sobolew-
skiego, szambelana króla Stani-
sława Augusta Poniatowskiego. 
Obiekt zaprojektował archi-
tekt Jakub Kubicki. W trak-
cie I wojny światowej pałac 
uległ spaleniu, ale w 1939 roku 
został częściowo odbudowany. 
Podczas drugiej wojny świato-
wej przejęli go Niemcy. Potem, 

Uroku dodają zajdujące się 
tuż obok pałacu park ze sta-
rodrzewem, stawy z wysepka-
mi oraz ceglany mostek. Park 
w Młochowie został zaprojek-
towany przez Waleriana Kro-
nenberga w 1887 roku. Dodajmy, 
że Kronenberg stworzył w Pol-
sce około 300 parków i ogro-
dów. Klimatyczne oświetlenie 
sprawia, że zarówno młochow-
ski pałac, jak i park jeszcze 
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W Młochowskim Grądzie znaj-
dują się 200-letnie drzewosta-
ny dębowo-grabowo-sosnowe, 
a w Młochowskim Łęgu moż-
na podziwiać grupę zabytko-
wych modrzewi. 

Jeśli szukacie wytchnienia 
i spokoju oraz lubicie bliskość 
przyrody to koniecznie wybierz-
cie się na spacer lub wycieczkę 
rowerową do Młochowa. Wie-
le wskazuje na to, że za kilka 

Całości idealnie dopełniają 
rezerwaty przyrody: Młochowski Grąd 
i Młochowski Łęg
większe wrażenie robią wieczo-
rem. Warto więc wybrać się tam 
na spacer właśnie o tej porze. 

Całości idealnie dopełnia-
ją rezerwaty przyrody: Mło-
chowski Grąd i Młochowski 
Łęg. Dostać się do nich moż-
na spacerując zabytkową aleją 
lip i szlakiem przez mieszany 
las. Na terenach obu rezerwa-
tów wytyczono ciekawe szlaki. 

lat to miejsce będzie tętnić ży-
ciem, ponieważ władze gminy 
Nadarzyn mają już koncep-
cję zagospodarowania pałacu 
na centrum konferencyjno-
-szkoleniowe. Dziś przypała-
cowe tereny przeszły pierwszy 
etap modernizacji, polegający 
na odnowieniu małej architek-
tury w parku oraz rewitaliza-
cji zieleni.
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R E G I O N
Wypełnić, złożyć i czekać 
– tak wygląda droga 
do otrzymania świadczenia 
w ramach programu 
Rodzina 500 +. Niektórzy 
otrzymali już środki, 
inni czekają. 

– Do 15 czerwca do Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Pruszkowie wpłynęło 3858 
wniosków. Wydano 2900 de-
cyzji administracyjnych co 
stanowi 75,17 proc. wyko-
nania względem złożonych 

wniosków. Do chwili obecnej 
zostało wypłacone 5550 świad-
czeń wychowawczych – poin-
formował Pruszków na swoim 
fanpage'u.

Przypomnijmy, że kilka tygo-
dni temu podobnego podsu-
mowania dokonano też w Pod-
kowie Leśnej. – Na dzień 23 maja 
zostało złożonych 180 wnios-
ków na świadczenia dla 260 
dzieci, co daje 98 proc. upraw-
nionych dzieci z Podkowy Leś-
nej do pobierania 500 zł – in-
formował Artur Tusiński, bur-
mistrz Podkowy. [JM]

Wypłata świadczeń 500+

Nie wszyscy płacą za śmieci
P O D K O W A  L E Ś N A

W Podkowie pojawił 
się problem dotyczący 
odbierania odpadów. 
Burmistrz apeluje 
o weryfi kację deklaracji 
śmieciowych.

P onad 3 tys. osób po-
winno uiszczać opła-
ty za odbiór śmieci 
w Podkowie Leśnej. 

Problem w tym, że część miesz-
kańców wystawia odpady, ale nie 
płaci za ich wywóz. – Z danych 
wynika, że ponad 900 osób nie 
zostało zgłoszonych do opłaty za 
śmieci. Bez podpisanej deklaracji 
dotyczących odpadów pozostaje 
obecnie ok. 284 nieruchomości 

– przedstawia Artur Tusiński, 
burmistrz Podkowy Leśnej.

Dodatkowo przeprowadzo-
na kontrola wykazała, że w zgło-
szeniach pojawia się problem 
zaniżania liczby osób zamiesz-
kujących daną nieruchomość. 
Tym samym takie gospodarstwo 
płaci za śmieci mniej niż po-
winno. – Nie zakładam złej wo-
li u mieszkańców, tylko być może 
zbyt słabą informację ze stro-
ny urzędu. Dlatego przypomi-
nam: każda osoba, która mieszka 
w Podkowie Leśnej, również na-
jemca, ma obowiązek uiszczania 
opłaty za śmieci. Deklarację wraz 
z ilością faktycznie zamieszku-
jących osób daną nierucho-
mość należy zgłosić w Urzędzie 

Miasta. Opłata za śmieci se-
gregowane to 15 zł miesięcznie 
od osoby, śmieci niesegregowa-
ne – 30 zł miesięcznie od oso-
by. Opłatę należy wnosić do 
15 marca, 15 maja, 15 września 
i 15 listopada. Urząd nie wysy-
ła rachunków do opłaty – po-
daje burmistrz.

Miasto zapowiada, że szczegó-
łowo zajmie się sprawą. Bur-
mistrz prosi mieszkańców 
o weryfi kację deklaracji śmie-
ciowych. – Urząd ze swojej 
strony podejmuje czynności wy-
jaśniające w stosunku do wła-
ścicieli nieruchomości, których 
złożone deklaracje budzą wąt-
pliwości lub jest ich brak – za-
powiada Artur Tusiński. [JM]

w czasach PRL-u, znalazł się rę-
kach Skarbu Państwa. Od 1966 
roku w pałacu siedzibę miał In-
stytut Ziemniaka (dziś Instytut 

Hodowli i Aklimatyzacji Roślin). 
Natomiast od 15 lat zespół pała-
cowo-parkowy jest własnością 
gminy Nadarzyn.

Jednak pałac to nie wszystko. 
Towarzyszą mu inne zabudo-
wania. To ofi cyny usytuowane 
symetrycznie po obu stronach 

budynku pałacowego oraz bu-
dynek dawnej oranżerii, w której 
mieści się kaplica pw. św Micha-
ła Archanioła.  
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Festyn Dzień Osiedla, który odbył 
się w sobotę 11 czerwca na terenie 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Prusz-
kowie obfitował w liczne atrakcje. 
Wszyscy jednak  z niecierpliwością 
czekali, kiedy na zegarach wybije 
godzina 16.30.  Wtedy to wypusz-
czono w niebo 100 niebieskich 

balonów z logo 100-lecia nada-
nia praw miejskich Pruszkowowi. 
O całej akcji powiadomiono in-
stytucje nadzoru ruchu lotnicze-
go. Wszyscy zastanawiali się, gdzie 
balony wylądują. Niektórzy prze-
żyli szok, gdy dowiedzieli się, że 
doleciały do miejscowości Liszno  

Wypuścili w niebo 
100 niebieskich balonów

w województwie lubelskim, czyli 
200 km od Pruszkowa! Balony do-
tarły do państwa Mielników, którzy 
akurat rozpoczęli budowę domu. 
Pierwszego dnia otrzymali z nieba 
miłą niespodziankę. Balony sprawi-
ły im radość, o czym natychmiast 
zawiadomili Pruszków. [JM]  

Pomysł na wesołe półkolonie dla Maluchów
Czy można zapewnić 
dzieciom wymarzone 
wakacje w cenie połowy 
opłaty za opiekunkę? Tak! 
Przedszkole Muzyczno-
-Arteterapeutyczne 
„Słoneczko” wraz  
z Forum Aktywistów 
Pruszkowskich przygotowało 
półkolonie dla maluchów.

P ółkolonie Letnie to 
propozycja dla dzieci 
w wieku od 3 do 9 lat.  
Program „Akademii 

Małego Melomana” ułożono  
w 8-tygodniową podróż przez 
krainę sztuk pięknych. W każ-
dym tygodniu pobytu dzienne-
go zaplanowano dwie wycieczki. 
Dzieci zobaczą nie tylko ciekawe 

miejsca związane ze sztuką, wy-
poczną na łonie natury, ale spo-
tkają też ludzi pasji. Codzienne 
warsztaty artystyczne poświę-
cone będą każdej dziedzinie 
sztuki: plastyce i ceramice; mu-
zyce i tańcowi; muzeum, historii 
i naturze oraz teatrowi i bajce. 

– Pomysł nie jest nowy, re-
alizuje znaną ideę kuźni ta-
lentów. Kreatywne i aktywne 
spędzanie czasu w grupie to 
gwarancja dobrej zabawy oraz 
marzenie każdego dziecka – 
mówi Maria Wolak, dyrek-
tor Przedszkola „Słoneczko”. 
– Tak wiele atrakcji w tak ni-
skiej cenie udało się osiągnąć 
dzięki współpracy osób, któ-
re po prostu kochają dzieci  
– podkreśla. 

Warto dodać, że dzięki za-
jęciom oferowanym w ramach 
Półkolonii Letnich dzieci nie 
tylko poznają krainę sztuki. 
Będą też mogły rozwinąc swo-
je talenty, zainteresowania. 
A wszystko pod okiem profesjo-
nalnej i wykwalifikowanej kadry 
Przedszkola Muzyczno-Artete-
rapeutycznego „Słoneczko”.

W ramach półkolonii dzie-
ci będą miały zagwarantowane 
wyżywienie, które przygotują 
przedszkolni kucharze.

Artykuł sponsorowany

CB
ŚP

„Fabryka” 
papierosów

N A D A R Z Y N
To kolejny raz gdy 
funkcjonariusze 
Centralnego Biura 
Śledczego Policji 
pojawiają się na terenie 
powiatu pruszkowskiego 
i likwidują nielegalną 
fabrykę papierosów.

P olicjanci z warszaw-
skiego oddziału 
CBŚP otrzymali in-
formację o grupie 

przestępczej, która zmusza-
ła do pracy osoby pochodzące 
z Ukrainy. Ustalili, że „fabry-
ka” znajduje się w Kostowcu 
pod Nadarzynem. – Funkcjo-
nariusze namierzyli miejsce, 
gdzie prawdopodobnie były 
osoby zmuszane do niewol-
niczej pracy. We współpra- 
cy z warszawskimi celnika-
mi weszli do hali magazyno- 
wej o powierzchni 5 tys. mkw. 
Okazało się, że odbywała się 
w niej nielegalna produkcja 
papierosów – informowała 
kom. Agnieszka Hameleusz, 
rzecznik prasowy CBŚP.

W ogromnej hali znajdowa-
ły się dwie linie produkcyjne, 
trzy tony krajanki i około pięć 

Jakie atrakcje czekają latem dzieci z naszego regionu? 

Wakacje czas zacząć
 Jakub Małkiński 

R E G I O N
Wakacje, znów będą 
wakacje” – nucą uczniowie. 
Czekają ich dwa miesiące 
odpoczynku. Co latem 
oferują dzieciom samorządy?

J uż 27 czerwca w Miejskim 
Ośrodku Kultury „Kamyk” 
w Pruszkowie rozpocz-
ną się półkolonie dla dzieci  

w wieku 6-12 lat, które potrwają 
do 22 lipca. Organizatorzy przy-
gotowali wiele zajęć utrzymanych 
w klimacie bajek, baśni i legend.  
W planach są też wycieczki. 

Wakacyjną ofertę przedsta-
wiło Muzeum Dulag 121. W lipcu 
na dzieci w wieku 7-12 lat czekają 
cykle zajęć historycznych. Ponie-
działki to czas podróży młodego 
odkrywcy, wtorki poświęcone bę-
dą przygodom z wehikułem cza-
su, a środy historiom kulinarnych 
czarodziei. Zapisy do 28 czerw- 
ca pod nr tel: 22 758 86 63. Udział  
w zajęciach jest bezpłatny.

Z kolei MKS Pruszków zaprasza 
na „Lato z koszykówką”. Pierwszy 
turnus startuje 27 czerwca, a ostat-
ni 1 sierpnia. Dzieci przez pięć dni 
będą mogły nauczyć się grać w ko-
szykówkę, skorzystać z zajęć ogól-
no-rozwojowych, pójść wspólnie 
na basen czy do kina. Koszt: 250 zł.

Piastów zaprasza na „Lato 
w mieście”. Od 27 czerwca do 29 lip- 
ca dzieci nie będą mogły narze-
kać na nudę. Miejski Ośrodek 
kultury gwarantuje wiele zajęć. 
W programie m.in. poranna gim-
nastyka, zumba, gry i zabawy lo-
giczne, warsztaty gry na bębnach 
afrykańskich. Zajęcia są bezpłatne. 
Zapisy: (22) 723 65 50 i 504 049 789. 

W Grodzisku Mazowieckim 
zapanuje taneczne szaleństwo. 
W dniach 24-31 sierpnia w Cen-
trum Kultury zaplanowano bez-
płatne zajęcia Dance Mix Kids. 

Warsztaty taneczne skierowa-
ne są do dwóch grup wiekowych. 
Na 6-8-latki czeka mini dance, 
a zajęcia junior dance skiero-
wane są do 9-12-latków. Zapisy: 
502 330 230. Z kolei 28 czerw-
ca startują wakacyjne warsztaty 
taneczne dla dorosłych. Zajęcia 
będą odbywać się dwa razy w ty-
godniu. Pierwsze warsztaty gra-
tis. Zapisy: 502 330 230.

Aktywne wakacje przygoto-
wuje gmina Michałowice. Od  
27 czerwca do 25 sierpnia na dzie-
ci czekają gry i zabawy sporto-
we. Zajęcia będą się odbywały 
od poniedziałku do czwartku 
w otwartych strefach rekreacji, 
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będą w Szkole Podstawowej nr 2 
przy ul. Literackiej. Koszt półko-
lonii wyniesie 160 zł. Cena obej-
muje obiady oraz dwie wycieczki. 
8-19 sierpnia miejscem półkolo-
nii będzie Zespół Szkół Gmin-
nych nr 1 przy ul. Królewskiej 69.  
Koszt: 150 zł. Zapisy w Milanow-
skim Centrum Kultury.

Atrakcje dla dzieci w wieku 
7-10 lat przygotował Nadarzyń-
ski Ośrodek Kultury. W progra-
mie wycieczki, zajęcia sportowe, 
warsztaty plastyczne, kino. Zaję-
cia ruszą 27 czerwca i potrwają  
do 15 lipca. Zapisy w sekretaria-
cie NOK przy pl. Poniatowskiego 

MKS Pruszków zaprasza na „Lato  
z koszykówką”. Pierwszy turnus startuje 
27 czerwca, a ostatni 1 sierpnia   
odpowiednio w Michałowicach 
przy ul. Szkolnej, w Komorowie 
przy ul. Kolejowej, w Regułach 
przy ul. Wiejskiej i w Komoro-
wie przy zalewie, w godz. 10-15.

Dzieci z Milanówka będą mogły 
uczestniczyć w półkoloniach „La-
to w Mieście”. Zaplanowano dwa 
turnusy: 4-15 lipca i 8-9 sierpnia. 
W pierwszym przypadku zabawy 
animacyjne, warsztaty artystyczne 

P R U S Z KÓ W
Pod koniec ubiegłego 
tygodnia do Pruszkowa 
zawitała ekipa filmowa.  
Na terenie miasta 
realizowane były sceny 
do obrazu „Pitbull. 
Niebezpieczne kobiety” 
w reżyserii Patryka Vegi.

F ilmowcy pojawili się 
m.in. na ul. Prusa, 
Kopernika i Lipowej. 
Na pierwszej z nich 

obecni byli tacy aktorzy jak: Se-
bastian Fabijański czy Jan Janga-
-Tomaszewski. Na ulicy Lipowej 
można było zaobserwować jak 
Alicja Bachleda-Curuś wybie-
ga z klatki schodowej jednego 
z bloków uciekając przed poli-
cjantami. Również i my pojawi-
liśmy się na planie zdjęciowym, 
ale wykonywanie zdjęć zostało 
nam zabronione.

Kolejna część „Pitbulla” sku-
pia się na kobietach. Jak podkre-
śla reżyser fabułę filmu oparto 
o autentyczne historie z życia. 
Płeć piękną będą reprezento-
wać: Maja Ostaszewska, Alicja 
Bachleda-Curuś, Joanna Kulig, 
Magdalena Cielecka i Anna De-
reszowska. Natomiast w role mę-
skie wcielą się: Piotr Stramowski, 
Artur Żmijewski, Sebastian Fabi-
jański, Andrzej Grabowski oraz 
Tomasz Oświeciński.

Świeżo upieczone policjantki 
będą musiały zmagać się z bru-
talnym, przestępczym światem. 
Życie bohaterek nie jest łatwe, 
a ich mężowie i partnerzy do-
datkowo je komplikują.

To kolejny raz gdy mieszkańcy 
Pruszkowa mogą usłyszeć klapsy 
na planie nowego obrazu Vegi. 
Wcześniej, o czym już informo-
waliśmy, filmowcy pojawiali się 
na Żbikowie. [SD]

„Niebezpieczne kobiety” 
na planie filmowym
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M I C H A Ł O W I C E
Mieszkańcy gminy 
Michałowice chcieliby 
wydłużenia trasy linii L23. 
Liczą na lepszy dojazd  
do stacji WKD. Gmina nie 
myśli o takim rozwiązaniu.

L inia L23 łączy ze so-
bą Raszyn i Pruszków. 
Ostatnio na trasie au-
tobusu pojawiły się 

kolejne przystanki na terenie 
gminy Michałowice. To rozbu-
dziło apetyty mieszkańców. Za-
częli zastanawiać się, czy kurs 
autobusu w większym stop-
niu nie obejmie terenu gminy  
i umożliwi dojazd do stacji WKD. 
Co na to urząd? – Zmiana tra-
sy, a tym samym dodanie kolej-
nych przystanków przy WKD, nie 
jest brane pod uwagę. Po pierw-
sze, linia L23 kursuje na pod-
stawie umowy gminy Raszyn  
i Zarządu Transportu Miejskie-
go w Warszawie, której warun-
ki są ściśle określone. Ponadto,  
w gminie Michałowice doświad-
czyliśmy faktycznego korzystania 
przez mieszkańców z komu- 
nikacji autobusowej, docierającej 
do przystanków WKD – wyjaśnia 
Katarzyna Stygińska z Urzędu 
Gminy Michałowice.

Zastosowanie komunikacyj-
nych udogodnień kilka lat temu 
nie zdało egzaminu. – W okre-
sie od 1 października 2011 roku 
do 31 grudnia 2012 roku kursował 

autobus na trasie Pruszków PKP-
-Nowa Wieś-Komorów WKD 
- Pęcice Małe-Suchy Las-Soko-
łów-Pęcice-Reguły WKD-Pęcice. 
Jednak jak się okazało, linia która 
w całości finansowana była przez 
gminę, nie cieszyła się zaintere-
sowaniem naszych mieszkańców. 
Zaledwie 1-2 osoby korzystały 
z pojedynczego kursu. Dalsze utrzy-
mywanie linii ze względów eko-
nomicznych było nieuzasadnione  
– mówi Katarzyna Stygińska. 

Nie brakuje też pytań o rozbu-
dowę sieci transportowej Micha-
łowic z Raszynem i Pruszkowem. 
Gmina nie wyklucza, że zajmie 
się sprawą. – Taka rozbudowa 
w tym roku nie jest planowa-
na. Być może, jeżeli takie wnio-
ski wpłyną do przyszłorocznego 
budżetu gminy, będziemy roz-
ważali rozbudowę tej komuni-
kacji – podaje przedstawicielka 
gminy Michałowice. [JM]

Bez komunikacyjnych zmian

milionów gotowych i zapako-
wanych papierosów. Grupa 
przestępcza wynajmowała ten 
obiekt i w całości samodzielnie 
przygotowała do nielegalnej 
działalności. Wnętrze zosta-
ło nieźle wyposażone, m.in. 
w pomieszczenia mieszkal-
ne, zaplecze socjalne z salą 
telewizyjną i siłownię. Ale...  
– W hali produkcyjnej pano-
wały uciążliwe dla zdrowia 
warunki pracy z uwagi na za-
pylenie i wysoką temperaturę 
– podkreśla kom. Hameleusz.

Proceder był dobrze roz-
winięty i przynosił ogromne 
dochody. W nielegalnej fa-
bryce produkowano do 5 tys. 
papierosów w ciągu minuty.  
Na miejscu znaleziono urzą-
dzenia do stworzenia kolej-
nej linii produkcyjnej. Według 
szacunków CBŚP straty Skar-
bu Państwa mogły wynieść 
nawet 5,5 mln zł. „Fabryka” 
była profesjonalna i nowo-
czesna, o typowo przemyso- 
wym charakterze. [SD]

Policjanci 
ustalili, że 
„fabryka” 
znajduje się  
w Kostowcu

42 od poniedziałku do czwartku 
w godz. 13-20, a w piątek od 13 do  
17.30. Koszt: 110 zł za tydzień.

Ośrodek Pomocy Społecznej 
i Zespół Szkół w Podkowie Leś- 
nej organizuje wyjazd dla dzieci 
i młodzieży w wieku 9-18 lat do 
Bułgarii. Koszt: 1450 zł. Chętni 
mogą zgłaszać się pod numera-
mi: (22) 729 10 82, 504 067 067 lub 
795 528 743.

280 zł – 1 tydzień pobytu  
(50 zł za dzień)

Kolejny tydzień – 5 proc,  
czyli 5 tydzień gratis 

www.sloneczko-pruszków.pl
Zapisy: 504 411 677 lub 22 661 41 51

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

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

Reklama
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1 lipca rusza remont toru nr 2 na li-
nii Warszawskiej Kolei Dojazdowej 
pomiędzy stacjami Komorów i War-
szawa Śródmieście. Wiemy już, jak 
będzie wyglądała organizacja ru-
chu pociągów. Kolejki będą kurso-
wać na trzech relacjach: Grodzisk 
Mazowiecki Radońska – Warszawa 

Zachodnia WKD z przesiadką na sta-
cji Opacz (codziennie), Milanówek 
Grudów – Komorów z przesiad-
ką do komunikacji zastępczej (co-
dziennie) oraz Grodzisk Mazowiecki 
Radońska – Komorów z przesiad-
ką do komunikacji zastępczej tylko 
w dni powszednie. Odcinek Warsza

1 lipca rozpocznie się 
remont na WKD

wa Zachodnia WKD – Warszawa 
Śródmieście WKD zostanie całko-
wicie wyłączony z ruchu. Ruch na 
odcinku Komorów – Warszawa Za-
chodnia WKD będzie się odbywał 
się wahadłowo po torze nr 1. Pasa-
żerowie skorzystają z zastępczej ko-
munikacji autobusowej. [AS]  

OGNIOtrwali, czyli wielkie forum 
P R U S Z K Ó W

Pruszkowski Festiwal 
Archeologiczny 
ARTEfakty już we
wrześniu. My tymczasem 
zdradzamy informacje 
o kolejnym bloku 
tematycznym imprezy. 

T ym razem chodzi 
o blok „OGNIOtrwali, 
czyli międzynarodo-
we forum hutniczo-

-kowalskie”. To jedna z najcen-
niejszych pereł w koronie całego 
archeologicznego festiwalu. Fo-
rum będzie bezprecedensowym 
wydarzeniem w Polsce, i jednym 
z nielicznych tego typu w Eu-
ropie. Dlaczego? Ponieważ 
do Pruszkowa zjadą badacze, 

naukowcy i rekonstruktorzy 
wytopu żelaza metodami pra-
dawnymi i historycznymi. – W ra-
mach tego bloku swoje doświad-
czenia i wiedzę zaprezentują 
specjaliści z Danii, Norwegii, 
Kanady, Stanów Zjednoczonych 

i oczywiście z Polski – zaznaczają 
pracownicy Muzeum Starożyt-
nego Hutnictwa Mazowieckiego.

Jak zostanie zorganizowane 
forum? W tym celu powstanie 
specjalna przestrzeń ekspe-
rymentalna na terenie miasta. 

W strefi e będą pracować spe-
cjaliści, a mieszkańcy z bli-
ska się temu przyjrzą. – Obok 
hutników znajdziemy utalen-
towanych kowali o wielu spe-
cjalizacjach. Od współczesnych 
rzeźb, przez instalacje po arche-
ologiczne rekonstrukcje – wy-
liczają organizatorzy. Całości 
dopełnią pokazy i rozmaite do-
świadczenia. Nie zabraknie wy-
kładów popularnonaukowych 
oraz klimatycznych wieczor-
nych dyskusji.

ARTEfakty odbędą się w dniach 
9-11 września. Kolejny blok im-
prezy zaprezentujemy za ty-
dzień na łamach Gazety WPR 
i portalu WPR24.pl. Jesteśmy 
patronami medialnymi tego nie-
codziennego festiwalu. [AS]

INFORMATOR KULTURALNY
Grodzisk Maz.

Festiwal 
Bohdana Łazuki 
Grodzisk przez dwa dni 
będzie gościł festiwal 
wielkiego aktora. Pierwszy 
dzień upłynie pod znakiem 
fi lmów m. in. „Chłopaki 
nie płaczą”. Drugiego dnia 
królować będzie muzyka. 
Artysta będzie koncertował 
m. in. z Danielem Olbrychskim. 
Start: 25-26 czerwca
Miejsce: Centrum Kultury, 
Spółdzielcza 9, Bilety: 30 zł

Rodzinny bieg
Jeśli chcecie aktywnie 
spędzić niedzielne popołu-
dnie, to koniecznie weźcie 
udział w 2. Grodziskich 
Biegach Rodzinnych. Biegi 
odbywają się na kilku dystan-
sach dostosowanych do 
grup wiekowych. Zabierzcie 
mamę, brata, babcię 
i ruszajcie na start!
Start: 26 czerwca, godz. 10.00
Miejsce: Szkoła Podstawowa 
w Adamowiźnie

Komorów

Wianki w Komorowie
Konkursy na najładniejszy wia-
nek, gry i zabawy, potańcówka, 

grill i ognisko, malowanie 
buziek – to tylko z niektóre 
z atrakcji, jakie będą czekać 
na mieszkańców Komorowa 
w Kaliszowym Gaiku 
podczas Wianków. 
Start: 25 czerwca, godz. 19.00
Miejsce Świetlica, Kaliszany 18

Pokowa Leśna

Inny Świat
Muzeum im. Anny i Jarosława 
Iwaszkiewiczów zaprasza na 
otwarcie wystawy Jerzego 
Pulchny zatytułowanej 
„Inny Świat”. Artysta to 
nie tylko malarz 
i konserwator dzieł sztuki. 
Uprawia malarstwo 
sztalugowe i ścienne. 
Start: 26 czerwca, godz. 18
Miejsce: Stawisko, Gołębia 1

Pruszków

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: 25 czerwca, godz. 11.00
Miejsce: Park Kościuszki 

Spacer z komentatorem
Wszyscy żyjemy piłkarskimi 
emocjami z Euro2016. 
Ciekawostkę przygotowali 
również organizatorzy 
historycznych spacerów 
po Pruszkowie. Tym razem 
będzie to przechadzka 
z komentatorem sportowym. 
Nie zapomnijcie 
o aparatach!
Start: 25 czerwca, godz. 11.30
Miejsce: Park Kościuszki

Dramat w trzech aktach
Młodzieżowy Dom Kultury 
zaprasza na premierę 
spektaklu „Wysoka ściana” 
Jerzego Zawieyskiego 
w reżyserii Gerarda 
Położyńskiego. Na scenie 
zobaczymy aktorów z Zespołu 
Teatralnego Studio 2. 
Start: 25 czerwca, 
godz. 16.00, Miejsce: MDK, 
Kościuszki 41

 
Raszyn

Poznaj gminę
Ciekawa propozycja dla 
cyklistów. W Raszynie zostanie 
zorganizowana wycieczka 
rowerowa po zakątkach gminy. 
Trasa liczy 20 km. – Zabieramy 
ze sobą coś do picia i jedzenia 
oraz dobry humor – zachęcają 
organizatorzy.
Start: 25 czerwca, godz. 9.45
Miejsce: Centrum Kultury Raszyn, 
al. Krakowska 29A

F o t o m i g a w k a

Na ul. Broniewskiego w Pruszkowie 18 czerwca wywróciła się śmie-
ciarka. – Kierowca chciał skręcić w lewo, jednak pojazd przechylił 
się na prawo i znalazł się na ziemi – mówiła asp. Karolina Kańka, 
rzecznik prasowy pruszkowskiej policji. – Do  zdarzenia doszło 
przed godz. 9, gdy na drodze nie było tłoczno – dodawała. [JM]  
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M I L A N Ó W E K
Duży zbiornik wodny 
i mały brodzik na terenie 
przy ul. Sportowej zostaną 
wyłączone z użytkowania
w tym roku, jednak sam 
plac będzie dostępny. 

Pracownicy Zakładu Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Milanówku dokonali przeglądu 
stanu technicznego basenu. Jest 
on na tyle zły, że kąpiel w dużym
zbiorniku może być niebez-
pieczna dla zdrowia.

Każdego roku basen wymaga 
dużych nakładów fi nansowych, 
głównie z powodu destrukcji be-
tonowego dna i ścian zbiornika. 
Jak informuje milanowski ma-
gistrat średnioroczne koszty 

utrzymania oscylują w granicy 
160 tys. zł, podczas gdy przy-
chody stanowią niewiele po-
nad 24 tys. zł.

Sam teren nie zostanie za-
mknięty. A znajdują się na nim 
m.in. plaża miejska, boiska do 
gry w siatkówkę i badmintona. 
Włodarze Milanówka postano-
wili dołożyć trochę atrakcji. Do-
datkowo znajdziemy tam kino na 
leżaku, różne zabawki dla dzie-
ci, klub gier planszowych, ofertę 
gastronomiczna (grill, lody) oraz 
kurtynę wodną. Otwarcie na po-
czątku lipca, wstęp bezpłatny.

Póki co nie wiadomo dokład-
nie co stanie się z basenem. Jak 
na razie miasto planuje stworzyć 
projekt zagospodarowania terenu 
przy ul. Sportowej. [SD]

Basen będzie zamknięty

P R U S Z K Ó W
W Pruszkowie odbyły 
się obchody 71. rocznicy 
rozpoczęcia moskiewskiego 
procesu szesnastu 
Przywódców Polskiego 
Państwa Podziemnego. 
Uczestnicy uroczystości 
wzięli udział w marszu 
pamięci ulicami miasta.

27 - 2 8  m a r c a  1 9 4 5 
w Pruszkowie So-
wieci aresztowali 

przywódców Polskiego Pań-
stwa Podziemnego. Następnie 
przetransportowano ich do Mo-
skwy i osadzono na Łubiance. 
W czerwcu odbył się pokazowy 
proces polityczny, wydano wyroki...

Pamięć o tych wydarzeniach 
trwa. W 71. rocznicę rozpoczę-
cia procesu szesnastu w kościele 

pw. św. Kazimierza odbyła się 
msza św. w intencji aresztowa-
nych. Następnie odbył się marsz 
pamięci ulicami Pruszkowa. Pod 
pomnikiem Przywódców Pol-
skiego Państwa Podziemnego 
złożono kwiaty i wspominano 
tamte wydarzenia.

Uczniowie Liceum Ogólno-
kształcącego im. Tomasza Zana 
oraz Liceum Ogólnokształcące-
go im. Adama Mickiewicza w Pia-
stowie zorganizowali konferencję 
naukową dotyczącą wydarzeń 
sprzed 71 lat. Natomiast w Mu-
zeum Dulag 121 w Pruszkowie 
odbył się wykład dr Waldemara 
Grabowskiego z IPN. Przedsta-
wił on założenia polityki Związ-
ku Sowieckiego wobec rządu RP 
i Polskiego Państwa Podziem-
nego, zaprezentował polityczne 
skutki procesu szesnastu. [JM]

W rocznicę procesu szesnastu
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z Luxtorpedą

PRUSZKÓW
Gratka dla fanów 
ostrych brzmień. 
Gwiazdą tegorocznego 
Rock Pikniku będzie 
Luxtorpeda. 

W sobotę 25 czer-
wca na tere-
nie Miejskiego 
Ośrodka Kul-

tury „Kamyk” przy ul. Miry
Zimińskiej-Sygietyńskiej 5 
można spodziewać się tłu-
mów. – Celem Rock Pikni-
ku jest przybliżenie dorobku 
występujących zespołów szer-
szej grupie odbiorców oraz 
promocja muzyki rockowej 
– podkreślają pracownicy 
MOK-u.  O godz. 15 zabrzmią 
pierwsze gitarowe riffy. Na 
scenie zobaczymy pięć ama-
torskich zespołów: The Pive, 
Aspekt, Brak Czasu, Absentia 
oraz Swear the Empers. 

Gwiazdą tegorocznego Rock 
Pikniku będzie Luxtorpeda (na 
scenie pojawi się o godz. 20.30). 
Zespół miał zagrać w Pruszko-
wie już dwa lata temu. Jednak 
nie udało się ustalić dogod-
nego terminu. Podobnie by-
ło w ubiegłym roku. 

Zespół Luxtorpeda powstał 
w 2010 r. za sprawą Roberta 
Friedricha (był związany m.in. 
z Acid Drinkers). Rok później 
ukazał się debiutancki album 
grupy zatytułowany „Luxtor-
peda”. Kolejna płyta „Robaki” 
wydana w 2012 r. po miesią-
cu sprzedaży pokryła się zło-
tem. Luxtorpeda ma na koncie 
jeszcze albumy „A morał tej hi-
storii mógłby być taki, mimo 
że cukrowe, to tylko buraki” 
„MYWASWYNAS”. [AS]
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Dąb Brwinosław

K onkurs na nazwę 
dla dębu rosnące-
go przy ul. Pszcze-
lińskiej 8 spotkał 

się z dużym zainteresowa-
niem mieszkańców. Referat 
Ochrony Środowiska i Rolnic-
twa ustalił, że wiek tego drze-
wa sięga już 335 lat. Było ono 
od dawna uznanym pomni-
kiem przyrody, ale do tej pory 
- bezimiennym. W pierwszym 
etapie konkursu mieszkańcy 
zgłaszali swoje propozycje 
nazw. Wśród propozycji po-
jawiły się m.in. takie nazwy 
jak np. Prymas, Semafor, Ska-
mander  oraz imiona męskie: 
Mieszko, Kuba, Edek, Leon, 
Florian, Wacław i Arkadiusz. 
Jury konkursowe wybrało do 
drugiego etapu trzy propo-
zycje: Brwidąb, Brwinosław 
oraz Starodziej. Ostateczny 
wybór należał do internautów, 
którzy wskazywali swojego 
faworyta. Oddano łącznie 186 

głosów. Z ogromną przewagą 
wygrał Brwinosław, na które-
go głosowało 128 osób.

Autorem zwycięskiej na-
zwy dla najstarszego dębu jest 
Bartosz Kalinowski z Falęci-
na, uczeń Zespołu Szkół nr 1 
w Brwinowie. Nazwy zapropo-
nowane przez Małgorzatę Ko-
mę (Starodziej) oraz Agnieszkę 
Brodniewicz (Brwidąb) zajęły 
II i III miejsce. Laureaci kon-
kursu otrzymali nagrody i dy-
plomy na sesji Rady Miejskiej 

Najstarsze drzewo rosnące na terenie gminy Brwinów to okazały, pomnikowy dąb rosnący 
przy ul. Pszczelińskiej. Mieszkańcy gminy Brwinów zdecydowali w głosowaniu internetowym, 
że otrzyma on nazwę Brwinosław.

Reklama

Gmina Brwinów ogłasza 
i rozstrzyga kolejne 
przetargi na przebudowy 
dróg. Trwają też prace 
dotyczące wykonania 
nowej nawierzchni dróg 
w Brwinowie, Czubinie, 
Kaniach, Milęcinie, 
Parzniewie, Żółwinie, 
Otrębusach i Owczarni.

Gminne drogi zmieniają się 
na lepsze. Mieszkańcy mo-
gą obserwować prace przy 
kompleksowej przebudowie 
ulicy Żurawiej, Borkowej, 
Różanej czy Konopnickiej. 
Gmina postanowiła też po-
prawić nawierzchnię ponad 
40 tysięcy m² ulic w techno-
logii odtworzenia destruk-
tem i podwójnego utrwalenia 
powierzchniowego grysami 
i emulsją asfaltową na podbu-
dowie z tłucznia betonowego. 
Zaplanowano prace do wy-
konania na 41 drogach gminy 
Brwinów. Łącznie na wszystkie 
drogi gmina wyda w tym roku 
prawie 13 mln zł. (PR)

41 dróg 
gminnych 
z nową 
nawierzchnią

w Brwinowie, która odbyła się 
22 czerwca 2016 r. Pamiąt-
kowe upominki trafią jesz-
cze w czerwcu także do tych 
osób, które w pierwszym eta-
pie konkursu przesłały swoje 
propozycje nazw zgodnie z za-
sadami konkursu: w regula-
minowym terminie oraz na 
formularzu zgłoszeniowym. 
Te osoby otrzymają powiado-
mienia zapraszające po odbiór 
pamiątkowych koszulek z wi-
zerunkiem Brwinosława. (PR)

P R O M O C J A



P i ą t e k ,  2 4  C Z E R W C A  2 0 1 6

W I A D O M O Ś C I10
P R U S Z K Ó W

W Pruszkowie na ulicy Radosnej 
może znajdować się ładunek wybu-
chowy – taką informację otrzymała 
22 czerwca policja. – Jeden z miesz-
kańców ulicy Radosnej w Prusz- 
kowie powiadomił nas, że ktoś 
podrzucił na balkon paczkę. W tej  
chwili na miejscu są policja, straż 

pożarna, pogotowie ratunkowe  
i pogotowie energetyczne. Funk-
cjonariusze wykonują czynności. 
Obecnie nic więcej nie mogę powie-
dzieć – stwierdziła „na gorąco” asp. 
Karolina Kańka, rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej w Pruszko-
wie. Potem przyszła wiadomość, 

Ładunek wybuchowy 
na balkonie?

że akcja została zakończona. Ze 
względów bezpieczeństwa paku-
nek, który znaleziono na balkonie 
został zneutralizowany przez po-
licyjnych pirotechników. Postępu-
jemy tak zawsze aby ograniczyć 
zagrożenie – powiedziała jedynie 
asp. Karolina Kańka. [JM]  

Przygoda z ekstraklasą, której 
w swojej karierze posmakowa-
łeś, zakończona na dobre?
– Nie! Ostatniego słowa jeszcze 
nie powiedziałem. Mam nadzieję, 
że jeszcze do niej wrócę. Rzecz 
jasna będę na to ciężko praco-
wał, bo nie ma nic za darmo. Li-
czę na poważną szansę, że ktoś 

Wiosną strzeliłeś sześć bra- 
mek. Uważasz, że narobiłeś  
trochę hałasu?
– Sądzę, że za mało. Według mnie 
były szanse, żeby zakończyć ten 
sezon z większym dorobkiem 
bramkowym. Miałem swój cichy 
cel przed rozpoczęciem rundy. 
W sumie zabrakło mi połowy, że-
by w pełni go zrealizować. Myślę, 
że sześć bramek i cztery asysty to 
nie jest najgorszy wynik. Z marszu 
zacząłem grać w podstawowej je-
denastce. Nie miałem okazji tre-
nować z drużyną podczas obozu 
przygotowawczego, wystąpiłem 
w jednym meczu sparingowym. 
Podsumowując, cieszę się z awansu 
Znicza do I ligi. Fajnie, że mogłem 
do tego dołożyć swoją cegiełkę.

W składzie Znicza dalej będzie 
Tomasz Chałas?
– To się okaże. Mój kontrakt koń-
czy się 30 czerwca. Są prowadzo-
ne rozmowy z włodarzami klubu. 
Czekam na odpowiedź. Mam 
nadzieję, że wszystko zakończy  
się happy endem.

Znasz dobrze Roberta Lewan-
dowskiego. Zazdrościsz, że mu 
się udało?
– Nie. Cieszę się bardzo, że 
chłopak osiągnął taki sukces, bo  
zasłużył na to ciężką pracą.

Rozmawiał:
JAKUB MAŁKIŃSKI

Cel: narobić hałasu
W Y W I A D

Kilka lat temu eksperci 
widzieli w nim cudowne 
dziecko polskiej piłki. 
Kontuzje, gorąca głowa  
i brak szczęścia sprawiły,  
że kariera TOMASZA 
CHAŁASA nie potoczyła  
się tak, jakby chciał. 
Napastnik Znicza  
Pruszków zapewnia,  
że nie powiedział  
ostatniego słowa. 

Twoja kariera miała 
zawirowania... 
– Złożyło się na to dużo czynni-
ków. Przede wszystkim kontuzje, 
które pojawiały się w kluczowych 
momentach. Bez wątpienia za-
hamowały mój rozwój. Dorzucił-
bym do tego złe wybory, które też 
mi się przytrafiały. Może miałem 
mniej szczęścia niż ci, którzy gra-
ją na wyższym poziomie.

Kontuzje swoją drogą, ale 
spokojny nigdy nie byłeś. 
– Miałem gorącą głowę. Czasa-
mi nieprzemyślane decyzje i nie-
wyparzony język nie pomagały 
mi. Z perspektywy czasu wiem, 
że mogło to wyglądać inaczej. 
Takie jest życie i widocznie tak 
musiało być. Teraz trzeba cięż-
ko pracować, żeby choć w jakimś 
stopniu to odbudować i jeszcze 
coś z tego ugrać.
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– Myślę, że sześć bramek i cztery  
asysty to nie jest najgorszy wynik  
– mówi napastnik Znicza
na mnie postawi, co da mi moż-
liwość zaprezentowania w pełni 
moich umiejętności.

Pół roku temu wróciłeś do 
Pruszkowa. Celem było odbu-
dowanie formy?

Rozmowa z TOMASZEM CHAŁASEM, napastnikiem  
drużyny Znicza Pruszków

– Tak. Chciałem się odbudo-
wać po kontuzji, której dozna-
łem w Olsztynie. Dodatkowo 
było tam marnie pod wzglę-
dem infrastrukturalnym oraz 
finansowym. Nie płacili. Pewne 
rzeczy były ustalane podczas 
rozmowy z trenerem, jednak 
później wyglądało to inaczej. 

Grałem sporadycznie i zde-
cydowałem się na powrót do 
Znicza. Wydaje mi się, że to do-
bry krok. Przyszedłem w marcu 
i pomogłem w awansie. Czu-
łem się dobrze, bo byłem w ro-
dzinnych stronach.

B R W I N Ó W
Dzień dobry,  
nazywam się Brewka. 
Brewka Kosińska.  
Od niedawna  
jestem mieszkanką  
Brwinowa – tak  
zaczyna się jeden  
z wpisów na profilu 
facebookowym  
Arkadiusza Kosińskiego, 
burmistrza Brwinowa.

K to z nas nie kocha 
zwierząt? A one od-
wzajemniają nasze 
uczucia. Każdy chy-

ba miał w swoim życiu psa, ko-
ta, kanarka, chomika czy rybki. 
Miłość zwierzaka do człowie-
ka jest ogromna. Największym 
uczuciem darzą nas zazwyczaj 
czworonogi, które przybłąkały 
się pod drzwi. Te słowa może 
potwierdzić Arkadiusz Ko-
siński, burmistrz Brwino-
wa, który ostatnio przygarnął 
suczkę Brewkę, powiększając 
psią „rodzinę”. Kosiński ma 
jeszcze Sunię, którą dostał od 
rodziców oraz Rafika, któ-
ry do domu burmistrza trafił  
w ubiegłym roku. 

– Brewka błąkała się po Parz-
niewie. Była zadbana, ale trosz-
kę zagłodzona. Wymiotowała. 
Musiała przejść kwarantannę. 
Od kilku dni jest u nas w domu. 
Z pozostałymi zwierzakami do-
gadała się szybko, choć Sunia 
musiała jej pokazać „kto rzą-
dzi”. Teraz śpią razem zwinięte 
w kulki – mówi nam burmistrz 
Kosiński. – Nie przygarniałbym 
psa, gdybym nie mógł zagwa-
rantować mu odpowiedniej 
opieki. Pies to również obo-
wiązki, więc decyzja o adopcji 
musi być przemyślana. Takie 
psiaki ze zdwojoną siłą po-
trafią oddać przekazaną im  
miłość – podkreśla. [AS]

Nazywam się Brewka

P R U S Z K Ó W
Mieszkańcy są 
zaniepokojeni 
wstrzymaniem prac  
na ul. Działkowej  
w Pruszkowie.  
– Droga zostanie 
oddania w terminie  
– uspokajają urzędnicy.

O d około dwóch ty-
godni nic się nie 
dzieje na remon-
towanym odcin-

ku ul. Działkowej. Prace szły 
bardzo szybko, ale w pewnym 
momencie czar prysł... – czy-
tamy w wiadomości wysłanej 
przez naszego czytelnika na 
adres kontakt@wpr24.pl.

Okazuje się, że inwestycja 
nie jest zagrożona, a powodem 
wstrzymania prac jest… drze-
wo. – Roboty zostały chwilowo 

przerwane ponieważ czekamy 
na decyzję o wycince drzewa, 
które blokuje nam dokończenie 
budowy ścieżki rowerowej. Ter-
min umowny oddania do użyt-
ku ul. Działkowej to 11 lipca i na 
pewno zostanie on dotrzyma-
ny – mówi Elżbieta Korach, 
naczelnik Wydziału Inwesty-
cji, Remontów i Infrastruktu-
ry Technicznej Urzędu Miasta 
w Pruszkowie. – Jak tylko otrzy-
mamy decyzję o wycince drzewa 
natychmiast drogowcy wrócą do 
pracy. Myślę, że będzie to sam 
początek lipca – dodaje.

Niestety, kierowcy będą mu-
sieli jeszcze przez jakiś czas 
zmagać się z utrudnieniami wy-
nikającymi z zamknięcia Dział-
kowej. Aby ominąć budowę 
muszą skorzystać z pobliskich 
ulic, m.in. z Akacjowej, Dębowej, 
Jasnej czy Helenowskiej. [SD]

Drzewo wstrzymało prace

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA GRODZISKA 

MAZOWIECKIEGO 
w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 

w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, dla potrzeb 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chlebnia 

– po południowej stronie ul. Logistycznej w gminie Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., 
poz. 353 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr 359/2016 z dnia 23 maja 2016 
roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Chlebnia – po południowej stronie ul. Logistycznej  
w gminie Grodzisk Mazowiecki.

Zawiadamia się, że gmina Grodzisk Mazowiecki wszczęła postępowanie w sprawie 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym do spo-
rządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, dla potrzeb miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chlebnia – po południowej stronie 
ul. Logistycznej w gminie Grodzisk Mazowiecki.

Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzen-
nego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki w pokoju nr 9 i można zapo-
znać się z nią w godzinach pracy Urzędu.

Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
przebiegają:
1)  od północy – północnymi granicami dz. ew. nr 54/16, 58/4, 60/3, 61/6, 61/7,  

71 i 72/9,
2)  od wschodu – po wschodniej granicy dz. ew. nr 72/9,
3)  od południa – południowymi granicami dz. ew. nr 72/9, 71, 61/7, 70/3, 69/2, 

68/2, 68/1, 67, 66, 65, 64/2, 64/1, 62/4, 63, 62/3, 54/2, 54/6 i 54/12,
4)  od zachodu – po zachodniej granicy dz. ew. nr 54/12 oraz 55, następnie przedłu-

żeniem granicy dz. ew. nr 54/16, a następnie po tej granicy.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do dnia 
18 lipca 2016 r. mogą składać wnioski do opracowywanego dokumentu. Wnioski na 
piśmie należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki, 
pocztą na adres 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32a, ustnie do pro-
tokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Grodzisk  
Mazowiecki lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opa-
trywania podpisem elektronicznym) na adres e-mail: pawel.dabrowski@grodzisk.pl. 
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej  
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której 
wniosek dotyczy.

Zgodnie z art. 41 ustawy  wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 
Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do rozpa-
trzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

z up. Burmistrza 
Zastępca Burmistrza 

Piotr Galiński 

Ogłoszenia

P R U S Z K Ó W
Zawodnicy Karate Klub 
Pruszków nie zawodzą.  
Z mistrzostw Polski 
w karate tradycyjnym 
przywieźli dziewięć medali.

W Sopocie złoty medal 
w fuku-go wywal-
czył Damian Pawlik. 

Tuż za jego plecami uplaso-
wał się klubowy kolega – Ma-
ciej Szcząchor. Jednak Pawlik 
nie zadowolił się wywalcze-
niem jednego medalu. W ku-
mite stanął na drugim stopniu 
podium, a do swojego dorobku 
dołożył brąz w ko-go kumite. To 
nie wszystko. Wraz z drużyną 
zajął trzecie miejsce w kumite. 
Oprócz Pawlika startowali Ma-
ciej Medyński, Kajetan Słowi-
kowski i wspomniany Szcząchor. 

Z brązowego medalu w starcie 
indywidualnym może się rów-
nież cieszyć Medyński.

Kolejny dobry występ za-
notowała Aleksandra Gorzka.  
– W karate tradcyjnym nie ma 
kategorii wagowych. Gorzka 
nie jest najcięższa, ale znako-
micie sobie radzi. W Sopocie 
wygrywała walki efektow-
nie i przed czasem – podaje 
Łukasz Klimczewski z Klubu 
Karate Pruszków. Do złota nie-
wiele zabrakło. Gorzka zdoby-
ła dwa srebrne medale: w kata 
i fuku-go. Do tego dołożyła  
brąz w kumite.

Pruszkowscy karatecy zdo-
byli łącznie dziewięć medali. 
Startowali nie tylko seniorzy, 
ale i juniorzy. Młodym zawod-
nikom z Pruszkowa nie udało się 
jednak stanąć na podium. [JM]

Worek medali karateków
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Zamów: 22 758 77 88
reklama@wprmedia.pl                

Pruszków
ul. Niecała 10/2

P i ą t e k ,  2 4  C Z E R W C A  2 0 1 6

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

 ► Pracownik ochrony do drogerii 
w Pruszkowie, system 12h, stawka 
9,5zł-10zł/h netto. 664 920 349

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę 
tel. 502 036 239 

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

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

 ► Zatrudnię panią do sklepu
mięsnego w Pruszkowie 
tel. 502-380-130

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

 ► Żłobek w Komorowie od 1 sierpnia 
poszukuje osoby na stanowisko 
opiekuna/nauczyciela. Gwarantujemy 
atrakcyjne warunki fi nansowe 
i przyjazną atmosferę. 
WIęcej informacji 603 046 646 

Nieruchomości – sprzedam

 ► Bliźniak Parzniew 
535 478 338 

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

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

 ► Sprzedam działkę Puszków 
ul. Murarska 517m 2 tel 507845166 

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

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 komunalne 
w Piastowie ogrzewane węglem 
na dowolne Piastów, Pruszków 
z ogrzewaniem miejskim 
lub gazowym. Tel. 531 235 259 

 ► 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 
502 510 493 

Sprzedam

 ► SPRZEDAM DRZWI PRZESUWNE 
KOMANDOR WYSOKOSC 2,5 METRA 
SZEROKOSC 90 CM SZKLO MLECZNE 
300 ZL SZT.730771810 

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 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

 ► 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 

 ► 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 

 ► Jeśli chcesz podnieść swój teren, 
działkę, zadzwoń 514-505-590 

 ► 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 

Dam pracę

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

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

 ► WYMIANA OPON, 795 569 659 

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

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

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

Obwieszczenie

starOsty PruszkOwskiegO 
o wszczęciu postępowania w sprawie  

wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej

  
Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępo- 
wanie administracyjne na wniosek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego  
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
dotyczącej budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2844W 
i 2842W w  Podolszynie Nowym w tym: budowy zjazdów, ścieków 
przykrawężnikowych, rowów, gazociągu, wodociągu, oświetlenia, rozbiórki 
ogrodzeń, wycinki.

Inwestycja obejmuje następujące działki: 

Linie rozgraniczające teren inwestycji – stałe zajęcie:  
−	 działki nr ew.: 76/4, 40/1, 43/1, 2/1 (działka powstała z podziału działki 

nr ew. 2), 36/1 (działka powstała z podziału działki nr ew. 36), 37/1 
(działka powstała z podziału działki nr ew. 37), 43/5 (działka powstała 
z podziału działki nr ew. 43/2) – Podolszyn Nowy, gm. Raszyn; 

Linie rozgraniczające teren inwestycji – zajęcie na czas budowy:
−	 działki nr ew.: 4, 3, 44, 43/6 (działka powstała z podziału działki nr ew. 

43/2) – Podolszyn Nowy, gm. Raszyn.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy 
w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 8:00-18:00, wtorek ÷ piątek 
8:00-16:00, w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego 
w Pruszkowie; ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, pokój nr 114  
(I piętro), tel.: 22 738-15-62. 

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA GRODZISKA 

MAZOWIECKIEGO 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego  
planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi 

Chlebnia – po południowej stronie ul. Logistycznej  
w gminie Grodzisk Mazowiecki

 
Na podstawie art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 778), ogła-
szam o podjęciu przez Radę Miejską w Grodzisku Mazowieckim Uchwały 
Nr 359/2016 z dnia 23 maja 2016 roku w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
wsi Chlebnia – po południowej stronie ul. Logistycznej w gminie Grodzisk 
Mazowiecki
Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego przebiegają: 
1)  od północy – północnymi granicami dz. ew. nr 54/16, 58/4, 60/3, 61/6, 

61/7, 71 i 72/9,
2)  od wschodu – po wschodniej granicy dz. ew. nr 72/9,
3)  od południa – południowymi granicami dz. ew. nr 72/9, 71, 61/7, 70/3, 

69/2, 68/2, 68/1, 67, 66, 65, 64/2, 64/1, 62/4, 63, 62/3, 54/2, 54/6 i 54/12,
4)  od zachodu – po zachodniej granicy dz. ew. nr 54/12 oraz 55, następnie 

przedłużeniem granicy dz. ew. nr 54/16, a następnie po tej granicy.
Wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego należy składać do 18 
lipca 2016 r. na adres Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, 05-825 
Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 32a.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przed-
miot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

z up. Burmistrza 
Zastępca Burmistrza 

Piotr Galiński 

Sąd Rejonowy w Pruszkowie zawiadamia, 
że w dniu 28.07.2016r. o godz. 10:00 w sali III sądu odbę-
dzie się posiedzenie w sprawie VKp 57/16 w przedmiocie 
rozpoznania zażaleń pokrzywdzonych na postanowienie 
Prokuratora Rejonowego w Piasecznie z 30.09.2015 r. 
o umorzeniu dochodzenia prowadzonego za sygn. 1Ds 
102/14/III. Posiedzenie wyznaczone na dzień 29.06.2016r. 
zostało zdjęte z wokandy.

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

Grupa Wpr Media Sp. z o.o., wydawca Gazety WPR oraz porta-
lu Wpr24.pl, organizator Targów Nieruchomości i Wnętrz oraz 
Pruszkowskiego Kina Letniego w związku z dynamicznym 
rozwojem, poszukuje:

Zadania:
  Sprzedaż powierzchni reklamowej w pra- 

sie i Internecie
 Sprzedaż pakietów reklamowych przy 

eventach
 Opieka nad powierzonymi klientami
 Aktywne pozyskiwanie nowych klien-

tów biznesowych
 Realizacja zaplanowanego budżetu 

sprzedażowego
 Realizowanie niestandardowych projek- 

tów sprzedażowych
 Przygotowywanie prezentacji i ofert 

sprzedażowych
 
Wymagania:
 Wykształcenie wyższe lub w trakcie 

nauki
 Orientacja na cel i samodyscyplina
 Minimum 2-letnie doświadczenie  

w sprzedaży – WARUNEK KONIECZNY

 Doświadczenie w branży wydawniczej/  
/medialnej mile widziane – WARUNEK 
KONIECZNY

 Wysoki poziom motywacji wewnętrznej
 Umiejętność nawiązywania kontaktów 

z klientami i podtrzymywania pozytyw-
nych relacji

 Znajomość programów MS Office
 Otwartość na zmiany
 Kreatywność
 Komunikatywność
 
Oferujemy:
 Pracę w dynamicznie rozwijającej się 

firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 Współpracę z profesjonalistami o du-

żym doświadczeniu i umiejętnościach
 Atrakcyjne wynagrodzenie składające 

się z podstawy i prowizji
 Niezbędne do pracy narzędzia – kom-

puter, telefon

Specjalistów ds. sprzedaży
 Miejsce pracy: Pruszków

RE Support z siedzibą w Pruszkowie, agencja specjalizu-
jąca się w kompleksowej obsłudze marketingowej dewe-
loperów i branży nieruchomości poszukuje do współpracy 
kreatywnych projektantów do zespołu kreacji.

Opis stanowiska:
  projektowanie logotypów i systemów 

identyfikacji wizualnych
  projektowanie materiałów marketingo-

wych i sprzedażowych
  projektowanie key visuali kampanii
  projektowanie grafik na potrzeby kampa-

nii online (banery, mailingi, newslettery, 
landing pages itp.)

  projektowanie grafik na potrzeby kampa-
nii offline (prasa, outdoor, oznakowanie, 
ulotki, foldery itp.)

  łamanie i skład publikacji
 
Wymagania:
 doświadczenie w projektowaniu poparte  

ciekawym portfolio
 poczucie estetyki i dbałość o detale: 

marginesy, światła, typografia

 biegła znajomość pakietu Adobe  
(Illustrator, Indesign, Photoshop)

 umiejętność pracy z briefem
 znajomości trendów w projektowaniu 

offline i online
 znajomość zagadnień przygotowania 

publikacji do druku
 podstawowej znajomości kodowania 

html/css
 znajomość rynku nieruchomości będzie  

dodatkowym atutem
 terminowość i umiejętność samodziel-

nego prowadzenia projektów
 
Oferujemy:
 pracę przy ciekawych projektach
 atrakcyjne wynagrodzenie
 możliwość rozwoju zawodowego

Graphic Designer – Grafik
Miejsce pracy: Pruszków        Region: mazowieckie

Kandydaci spełniający powyższe wymagania proszeni są o przesłanie CV  
oraz portfolio prezentujące 5 najlepszych projektów (max 10mb) na  

e-mail: rekrutacja@resupport.pl. W tytule prosimy dopisać Grafik – Pruszków.

 ► 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 

 ► Firma sprzątająca zatrudni do 
sprzątania na terenie obiektu 
Tesco Piastów al. Tysiąclecia 7, 
wynagrodzenie płatne terminowo. 
Kontakt pan Roman 789127639 

 ► Fryzjerkę,Kosmetyczkę Brwinów 
607 052 845 

 ► Panie do sprzątania biur 
popołudniami w Pruszkowie 
na Gąsinie, tel. 22-823-19-87 

 ► Panów do sprzątania osiedli 
w Pruszkowie w Warszawie, 
tel. 22-823-19-87 

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

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

 ► 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 
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