
Przeszła wielka nawałnica...
 Ewelina Latosek 

R E G I O N
Godzina ulewnego deszczu  
w minioną niedzielę sprawiła, 
że ulice miast naszego  
regionu zmieniły się w rwące  
potoki. Zalane zostały 
budynki i samochody, wiatr 
połamał drzewa. Czy jesteśmy 
przygotowani na takie 
załamania pogody?

C zegoś takiego nie widzie-
liśmy w naszym regionie 
od lat. Zalane po dach au-
to w tunelu pod torami 

PKP w Brwinowie, nieprzejezdne 

ulice i woda po kolana na skrzy-
żowaniach w Pruszkowie, potoki  
w Grodzisku i Milanówku. A to 
wszystko w wyniku godzinnej ulewy. 
– To była ściana wody. W moim bloku 
do podziemnego garażu lał się wiel-
ki strumień. Udało mi się wyprowa-
dzić z niego samochód, ale niewielu 
mieszkańców wpadło na ten pomysł. 
Ich auta zostały zalane. To był obraz 
jak z jakiegoś kataklizmu – opowia-
da jeden z mieszkańców Pruszkowa. 

Woda wdzierała się do piwnic i ga-
raży, utrudniła też poruszanie się po 
mieście służbom ratunkowym i zwy-
kłym kierowcom. – Wsiadanie do sa-
mochodu w tę ulewę to była fatalna 
decyzja. Wydawało się, że główne czytaj więcej na str. 2
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drogi powinny być przejezdne, a tu 
okazało się, że na wylotówce z Prusz-
kowa, na skrzyżowaniu al. Wojska 
Polskiego i ul. Przyszłości stoi metr 
wody i zatopiony van. Jeszcze gor-
szym pomysłem była próba objecha-
nia tego skrzyżowania przez osiedle 
Staszica. Godzina błądzenia po ulicz-
kach, a na każdym wyjeździe znów  
jezioro – mówi nasz czytelnik. 

– Pruszków pod wodą i to nie 
przesada. Przy dworcu PKP, na ul. 
Sienkiewicza ludzie chodzili po ko-
lana w wodzie. W innej części miasta 
widziałem jak ktoś pływa pontonem 
między blokami – relacjonuje inny. 



– Ponieważ anomalie pogodowe zaczynają się powtarzać, to musimy być na takie sytuacje 
gotowi. Nasz zespół kryzysowy przygotowany jest na to, żeby rozdawać worki, które 
piaskiem będzie można napełnić w TBS. Śledzimy też na bieżąco prognozę pogody
Andrzej Kurzela, wiceprezydent Pruszkowa, po niedzielnej nawałnicy jaka przeszła w regionie  
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Dużo łagodniej załamanie po-
gody odczuli mieszkańcy powia-
tu grodziskiego, choć i tam woda 
wdzierała się do piwnic i budyn-
ków. Straż wyjeżdżała w sumie 
45 razy.

Najważniejsze pytanie, jakie 
nasuwa się po przejściu nawał-
nicy, to jak jesteśmy do takich 
zdarzeń przygotowani. Szcze-
gólnie, że wiele wskazuje na 
to, że tego typu ulewy mogą się 
w najbliższym czasie powtarzać. 

czasie i przy tak dużych opa-
dach – wyjaśnia Andrzej Kurze-
la, wiceprezydent Pruszkowa. 
– Na szczęście ta ulewa nie była 
zbyt długa i ta woda, rzeczywi-
ście w niespotykanych ilościach, 
szybko spłynęła. Ponieważ ano-
malie pogodowe zaczynają się 

Pełne ręce roboty przez dobę od 
niedzielnej ulewy mieli prusz-
kowscy strażacy. Interweniowali 
300 razy przy wypompowywa-
niu zalanych pomieszczeń, ulic, 
usuwaniu powalonych drzew. 
Konieczne było też zabezpie-
czenie uszkodzonej konstrukcji 
budynku przy ul. Przejazdowej. 
Tam pod ciężarem wody zapadł 
się dach. Straż wypompowywała 

powtarzać, to musimy być na 
takie sytuacje gotowi. Nasz ze-
spół kryzysowy przygotowany jest 
na to, żeby rozdawać worki, które 
piaskiem będzie można napełnić 
w TBS. Śledzimy też na bieżąco 
prognozę pogody – zapewnia. 

Podobnego zdania o możliwo-
ściach infrastruktury i pracy miej-
skich służb są strażacy. – Zdarzało 
się, że kanalizacja była zatykana 
przez zabierane przez wodę nie-
czystości, liście, gałęzie czy zwykłe 
śmieci, co powodowało niedroż-
ność urządzeń hydrotechnicznych. 
Później dzięki pracy strażaków i in-
nych służb, w tym zakładu wodo-
ciągów, który udrażnia te arterie, 
woda opadowa mogła odpływać 
– mówi st. kpt Karol Kroć, rzecz-
nik prasowy Komendy Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej 
w Pruszkowie. – Jesteśmy dobrze 
przygotowani, mamy odpowied-
ni sprzęt i przeszkolonych stra-
żaków – dodaje. – Tego deszczu 
było bardzo dużo. Wszystkie in-
stalacje kanalizacyjne i deszczo-
we liczone są na średnie warunki. 
W przypadku normalnego deszczu, 

Tak wielka nawałnica
nie przeszła od kilku lat
Niedzielna ulewa zamieniła ulice miast naszego regionu w rwące potoki

DOKOŃczenie ze str. 1

jeśli studzienki są odpowiednio 
konserwowane i drożne, to speł-
niają swoje zadanie. W tym wypad-
ku, kiedy w krótkim okresie spada 
tak dużo deszczu, to żadna instala-
cja kanalizacyjna nie jest w stanie 
tego przepompować – tłumaczy 

bryg. Krzysztof Tryniszewski, 
rzecznik prasowy grodziskiej 
straży pożarnej.

A o czym powinni pamiętać 
mieszkańcy w przypadku pow-
tórzenia się ulewy o takich roz-
miarach?

– Ważne, aby nie postępo-
wać pochopnie, obserwować 

Czy odpowiednie służby i infra-
struktura, w tym kanalizacja 
i odwodnienie, są odpowiednio 
zabezpieczone? Wreszcie, czy 

Najważniejsze pytanie, jakie nasuwa 
się po przejściu nawałnicy, to jak 
jesteśmy do takich zdarzeń gotowi  
wodę z licznych zalanych piwnic 
i garaży. Ze skutkami ulewy wal-
czyło 17 zastępów i 120 strażaków, 
często nieprzerwanie, jeżdżąc od 

otoczenie, zwracać uwagę na 
nadmiar wody, pochylone drze-
wa, elementy, które na co dzień 
nie stanowią zagrożenia, ale 
w wyniku silnego wiatru czy na-
poru wody mogły stać się nie-
stabilne. Warto też zachować 

ostrożność przy przemieszczaniu 
się, odczekać, słuchać komuni-
katów i kontaktować się z naj-
bliższymi. Ale jeśli nie musimy 
ruszać w podróż, to lepiej zwlekać 
do momentu, aż będziemy mieć 
pewność, że ulewa czy wichura 
ustała i nic nas złego po drodze 
nie spotka – wyjaśnia st. kpt Kroć.

Jak wygląda praca strażaków 
w takich sytuacjach jak nie-
dzielna ulewa?
– Jeśli chodzi o działania zwią-
zane z ulewnym deszczem czy 
silnym wiatrem, które generu-
ją w krótkim czasie dużą liczbę 
zdarzeń, to tu bardzo obciążo-
ne jest stanowisko kierowania. 
Dyżurny musi jednocześnie 
odbierać telefony, prowadzić 
jednostki do działań, utrzymy-
wać łączność radiową. Praca 
dyspozytora w takich momen-
tach jest bardzo ciężka. Zda-
rza się, że ktoś dojeżdża i go 
wspiera. Pamiętam dwa, trzy 
lata temu jak straszna ulewa 
zalała nam Grodzisk i praktycz-
nie w czterech pełniliśmy służ-
bę na tym stanowisku i każdy 
miał co robić. Jeden przyjmo-
wał zgłoszenia i zapisywał je 
w kolejności, drugi tylko roz-
mawiał przez radiostację z ty-
mi jednostkami, które działały, 
a dwaj pozostali dysponowa-
li jednostki do służby i wpisy-
wali je w ewidencję. 

Na co muszą być gotowi stra-
żacy podczas interwencji?
– Te działania prowadzone są 
w trudnych warunkach, czę-
sto na wysokości i przy sil-
nym wietrze, więc taka praca 
z drabiny, z kosza czy podno-
śnika wiąże się z pewnym ryzy-
kiem, bo silny podmuch może 
na przykład sprawić, że konar 
uderzy w strażaka. W dodatku 
przy porywistym wietrze nie 
zawsze możemy rozłożyć cały 
sprzęt. Kolejna kwestia: stra-
żacy kończąc jedną akcję nie 
mają nawet chwili odpoczyn-
ku, tylko z miejsca na miejsce 
muszą przez kilka godzin jeź-
dzić i realizować kolejne akcje.
Rozmawiała: EWELINA LATOSEK

Bez chwili odpoczynku
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wezwania do wezwania. W czasie 
ulewy powalone drzewo zablo-
kowało szlak Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej, a pociągi Kolei Ma-
zowieckich i SKM miały nawet 
kilkadziesiąt minut opóźnienia. 

godzina intensywnych opadów 
powinna doprowadzać do para-
liżu miasta? 

– Nawet najdoskonalsza kana-
lizacja deszczowa nie odbierze 
takiej ilości wody w tak krótkim 

Rozmowa z bryg. Krzysztofem Tryniszewskim, 
rzecznikiem prasowym grodziskiej straży pożarnej 

Jak dużo pracy mieli prusz-
kowscy strażacy przy usuwaniu 
skutków niedzielnej ulewy?
– W sumie otrzymaliśmy około 
350 zgłoszeń. W ok. 300 pod-
jęliśmy działania, w pozosta-
łych mieszkańcy sami usunęli 
skutki, lub okazało się, że in-
terwencja nie była potrzebna. 
Zaangażowanych było w su-
mie 120 strażaków, 17 zastę-
pów. To były 24 godziny nie-
przerwanej pracy. Pierwsze 
zgłoszenie otrzymaliśmy 
w niedzielę krótko po godz. 15. 
Zakończyliśmy interwencje 
w poniedziałek popołudniu. 
Zaangażowaliśmy maksimum 
sił i środków z państwowych 
i ochotniczych jednostek z te-
renu całego powiatu.   

Jakie to były interwencje?
– Sporo pracy było przy zda-
rzeniach o dużych rozmiarach. 
Przykładem jest budynek przy 
ul. Przejazdowej, gdzie pod na-
porem wody uszkodzona zo-
stała konstrukcja, a dach złożył 

się do środka. Były też sytu-
acje, gdzie praktycznie całe 
ulice znajdowały się po wo-
dą. Najwięcej naszych działań 
dotyczyło wypompowywania 
wody z piwnic, garaży i miejsc, 
gdzie nie była w stanie sama 
odpłynąć kanalizacją burzo-
wą. Mieliśmy też kilkadziesiąt 
powalonych drzew, złamanych 
konarów, które trzeba było usu-
nąć z dróg i chodników. Tych 
działań było dużo i były różno-
rodne. Część kierowców traciła 
orientację i nieświadomie zjeż-
dżała na pobocze i trzeba by-
ło te samochody wyciągać lub 
zabezpieczać. Na szczęście ni-
komu nic się nie stało.
Rozmawiała: EWELINA LATOSEK

Otrzymaliśmy ok. 350 zgłoszeń
Rozmowa ze st. kpt Karolem Krociem, rzecznikiem 
prasowym pruszkowskiej straży pożarnej
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62dni – tyle czasu będą trwały utrudnienia na linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej związane z remon-
tem toru nr 1. Podróżni w tym czasie będą mogli korzystać z kolejek, które będą kursować według 

okrojonego rozkładu, specjalnych linii komunikacji zastępczej oraz z pociągów Kolei Mazowieckich i Szyb-
kiej Kolei Miejskiej. We wszystkich środkach komunikacji będą honorowane bilety WKD. 62P i ą t e k ,  1  L I P C A  2 0 1 6
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Likwidacja gimnazjów 
wzbudza konsternację

 Ewelina Latosek 

R E G I O N
Plany powrotu do „starego” 
modelu oświaty, czyli ośmiu 
klas szkoły podstawowej  
i czteroletniej szkoły średniej 
zelektryzowały rodziców, 
nauczycieli i samorządowców. 

L ikwidację gimnazjów  
i ponowne wprowa-
dzenie rozwiązania 8+4  
zapowiedziała minister 

edukacji narodowej Anna Zalew-
ska. Zmiany mają wejść w życie 
w roku szkolnym 2017/2018, czyli 
już za kilkanaście miesięcy. Prze-
widziano trzyletni okres przej-
ściowy, co oznacza, że czasu na 
adaptację będzie więcej. Nie ła-
godzi to jednak obaw rodziców, 
nauczycieli i samorządowców. 
Dodajmy, że ci ostatni zobowią-
zani są do prowadzenia i finanso-
wania działalności podstawówek 
i gimnazjów.

– Samorządowcy zwracają się 
do nas z konkretnymi pytaniami, 
czyli np. mają na swoim terenie 
dwie podstawówki i dwa gimna-
zja. I co mają zrobić z gimnazja-
mi po przeniesieniu uczniów do 
szkoły powszechnej, szczegól-
nie, że gimnazja w skali całego 
kraju kosztowały samorządy po-
nad 119 mld zł. To najnowocze-
śniejsze i najnowsze szkoły, które 
funkcjonują kilka lub kilkanaście 
lat. Najlepiej wyposażone i z du-
żym zapleczem sportowym. Py-
tanie, co teraz stanie się z tym 
majątkiem i dorobkiem w wielu 
gminach. Są też takie samorzą-
dy, które na budowę gimnazjów 
zaciągnęły kredyty i spłacają je do 
dzisiaj. A nagle okazuje się, że tych 
szkół nie będzie – mówi Mag-
dalena Kaszulanis, rzeczniczka 

prasowa Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego.

Po programie 500+ i likwidacji 
obowiązku szkolnego dla dzieci 
6-letnich to kolejna reforma rządu, 
której realizacja spadnie na barki 
lokalnych władz. – Jak zwykle nikt 
nie zastanawia się skąd wziąć na 
to pieniądze, tylko dokłada zadań. 
Ta ekipa robi to samo, co wszyst-
kie inne – ocenia Wiesława Kwiat-
kowska, burmistrz Milanówka. 
– Ogłoszenie tych zmian to zasko-
czenie. Zmusi nas do przewróce-
nia praktycznie wszystkiego. Nie 

obiektach, gdzie działają gimna-
zja, uruchomione zostaną szko-
ły podstawowe. Musimy dokonać 
analizy i wycenić to. W tej chwili 
nie mamy na to środków w bu-
dżecie miasta. Ale na razie trze-
ba to rozpatrywać w kategorii 
projektów, bo to nie jest jeszcze 
ustawa sejmowa i wersja osta-
teczna – mówi Andrzej Kurzela,  
wiceprezydent Pruszkowa. 

Już od przyszłego roku szkol-
nego z gimnazjum „odpadnie” 
jedna klasa, za to w podsta-
wówkach pojawią się VII klasy. 

Prawdopodobnie konieczne będzie 
przeprojektowanie budynku szkoły 
podstawowej, która ma powstać na Gąsinie 

Samorządowcy zaniepokojeni planami ministra edukacji

oszczędzamy na dzieciach, wy-
datki planujemy racjonalnie, ale 
tu jest obawa czy za tymi decy-
zjami pójdą pieniądze umożliwia-
jące wprowadzenie tej reformy 
– mówi Piotr Galiński, wicebur- 
mistrz Grodziska Mazowieckiego. 

Jak plany MEN przyjęto w Prusz- 
kowie? – Obawiamy się, że to my 
będziemy musieli ponieść koszty 
tej reformy, a będą one na pew-
no, likwidacja gimnazjum to po-
ważna sprawa. Poza tym w tych 

– To dla nas istotna zmiana. Mu-
simy zastanowić się jak to zro-
bić. Najtrudniejszy będzie okres 
przejściowy. Ale pamiętajmy, że 
wracamy do tego, co już kiedyś 
było, więc zmiana powrotna bę-
dzie łatwiejsza – wyjaśnia Kurzela.

Prawdopodobnie konieczne bę-
dzie przeprojektowanie budynku 
szkoły podstawowej, która ma po-
wstać na Gąsinie. Zmian nie będzie 
za to na placu budowy kompleksu 
oświatowego na Bąkach.
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Wiele pytań i wątpliwości mają 
też sami rodzice. Choć dokład-
ny projekt zmian trzeba jesz-
cze poczekać, to wiadomo już, 
że uczniowie rozpoczynający 
we wrześniu szóstą klasę szko-
ły podstawowej nie zostaną gim-
nazjalistami i trafią jako pierwszy 
rocznik do powracającej klasy VII. 
Uczniowie, którzy po wakacjach 
trafią do I klasy gimnazjum mają 
być ostatnim rocznikiem, który 
dokończy edukację „starym” try-
bem. Trudna sytuacja może cze-
kać placówki w 2019 r., kiedy do 
szkoły średniej trafią dwa rocz-
niki – jeden objęty już nową re-
formą, drugi kontynuujący naukę 
według poprzednich zasad. 

Zmiany mają dotyczyć również 
programu nauczania. Ministerstwo 
zamierza położyć większy nacisk 
na naukę historii, języka polskiego, 
chemię, fizykę i biologię.



P i ą t e k ,  1  L I P C A  2 0 1 6

W I A D O M O Ś C I

ISSN 2451-0890, PR: 18306

Wydawca: Grupa Wpr Media Sp. z o.o.
Redaktor naczelny: Maciej Skoczylas

Nakład kontrolowany 30 tys. egz.
Jesteśmy członkiem 
Związku Kontroli Dystrybucji Prasy

Drukarnia: Polskapresse Sp. z o.o., 
Oddział Poligrafi a, drukarnia w Warszawie

Redakcja: 
Pruszków, ul. Niecała 10/2
tel/fax. 22 758 77 88
e–mail: redakcja@wpr24.pl

Reklama: tel./fax 22 758 77 88
biuro@wprmedia.pl

Ogłoszenia: tel./fax 22 758 77 88; 
Pruszków, ul. Niecała 10/2

Zespół redakcyjny: 
Bogdan Skoczylas, Maciej Skoczylas, 
Milena Skoczylas, Andrzej Golec, 
Anna Sołtysiak, Seweryn Dębiński, 
Ewelina Latosek, Anna Juszczak-Borysiuk, 
Jakub Małkiński

Nr konta bankowego – mBank
91 1140 2004 0000 3602 7552 0917

Partnerskie biura ogłoszeń: 
IN–FORM, www.biuroogloszen.net, 
SMS>+48 695 818 067 
(info wyłącznie 9–15 > tel. 22 755 69 28)

TOM–OFFICE tel. 22 728 97 90
Pruszków ul.Kraszewskiego 27/16

Studio grafi czne: Marcin Ziółkowski
Graphics & Design Studio, 
www.gdstudio.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do 
skracania i adiustacji tekstów oraz 
nadawania tytułów listom. Tekstów 
i materiałów niezamówionych nie 
zwracamy. 

Anonimów nie drukujemy. 
Redakcja nie odpowiada za treść 
reklam i ogłoszeń. 

E–wydanie dostępne na 
www.wpr24.pl

media

R E G I O N
Nasza redakcja może pochwalić 
się bardzo dobrymi statystykami. 
W czerwcu portal WPR24.pl odnoto-
wał ponad 2 mln odsłon! To dowód, że 
nasza praca cieszy się Waszym uzna-
niem. Dziękujemy, że odwiedzacie 
nasz portal i że to tu oraz w „Gazecie 
WPR” szukacie informacji z regionu. 

Dokładamy wszelkich starań, by za-
mieszczane przez nas materiały były 
ciekawe i dotykały ważnych dla Was 
spraw. Rosnące z miesiąca na miesiąc 
statystyki pokazują, że Wy, drodzy 
Czytelnicy, odpowiadacie na nasze 
zaangażowanie i codziennie wracacie 
do portalu WPR24.pl po informacje 

Ponad 2 mln odsłon!
Bardzo dziękujemy!

z regionu. Ponad 2 mln odsłon to nie-
jedyny rekord serwisów pod szyldem 
WPR. W czerwcu przekroczyliśmy też 
12 tys. polubień na naszym Facebo-
okowym fanpage'u. Przypominamy, 
że znajdziecie nas również na Twitte-
rze, Instagramie i Snapchacie. Jeszcze 
raz wielkie dzięki! [ReD]  

większość seansów Kina Letnie-
go, to ciekawy sposób na spędze-
nie wolnego wieczoru, zwłaszcza, 
że repertuar jest interesujący 
– mówił po projekcji pan Adam. 

Kolejnym fi lmem tej edycji Ki-
na Letniego będzie francuski ob-
raz sensacyjny „Uprowadzona 3”
w reżyserii Oliviera Megatona. 
Grają m.in. Liam Neeson i Forest 
Whitaker. Emocjonujaca fabu-
ła na pewno przyciągnie kino-
manów nie tylko z Pruszkowa. 
Emerytowany agent CIA  Bryan 
Mills (Neeson) zostaje oskarżo-
ny o zamordowanie żony. Ucieka 
policji, chce za wszelką cenę do-
wieść swojej niewinności, w grę 
wchodzi także bezpieczeństwo 
córki. Bohater szuka prawdzi-
wych sprawców zamordowania 
żony... Będzie co oglądać! Za-
praszamy w najbliższą niedzie-
lę (3 lipca) na pl. Jana Pawła II 
w Pruszkowie. Seans rozpocz-
nie się o godz. 21.30. Wstęp, tak 

jak na pozostałe projekcje w ra-
mach Pruszkowskiego Kina Let-
niego, bezpłatny.

Przypominamy też, że pod-
czas Kina Letniego zbiera-
my dary (przybory szkolne) dla 
uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. Kornela Makuszyńskie-
go w Pruszkowie. Nasza akcja 
„Kolorowa Wyprawka” potrwa do 
28 sierpnia. 

Na fi lmowe wieczory w letniej 
atmosferze zapraszają Prezydent 
Pruszkowa Jan Starzyński oraz 
Grupa Wpr Media. W tym roku 
sponsorem głównym jest Odys-
sey – nowy salon marki Nissan 
w Pruszkowie. Partnerami pro-
jektu są: Auto Service Zalew-
scy, Decathlon Okęcie, Uczelnia 
Techniczno-Handlowa im. Heleny 
Chodkowskiej, Play Salon Prusz-
ków, E. Leclerc, Factory, Long-
Bridge, MTZ Clinical Research.

Więcej informacji na stronie: 
www.kino.wpr24.pl.

Udany początek 
Kina Letniego

 SeweRYn DĘBiŃski 

P R U S Z K Ó W
Za nami pierwszy seans 
w ramach piątej edycji 
Pruszkowskiego Kina 
Letniego! Choć pogoda 
niezbyt sprzyjała, 
to prawdziwi kinomani 
nie dali za wygraną. 
26 czerwca frekwencja na 
pl. Jana Pawła II dopisała.

W miniony niedziel-
ny filmowy wie-
czór przydał się 
termos z gorącą 

herbatą, cieplejszy ubiór, para-
sol – było dość chłodno i chwi-
lami padał deszcz (wcześniej 
w regionie przeszła nawałnica).
Ale dla miłośników dobrych fi l-
mów nie stanowiło to żadnej 
przeszkody. Na projekcji thril-
lera „Most szpiegów” pojawi-
li się licznie. Jedni oglądali fi lm 
Stevena Spielberga pod dachem 
pałacyku, drudzy pod parasola-
mi, a jeszcze inni „twardo” sie-
dzieli na krzesełkach. Atmosfera 
jaką wytworzyli nasi kinomani na 
pl. Jana Pawła II była naprawdę 
gorąca, a na twarzach wielu z nich 
gościł uśmiech. Start, mimo po-
godowych przeciwności, możemy 
uznać za bardzo udany!

– Z cukru nie jesteśmy więc 
się chyba nie rozpuścimy? Pogo-
da wcale mnie nie zniechęciła, to 
tylko letnia mżawka. Przyznam, 
że każdego roku przychodzę na 

W najbliższą niedzielę kolejna projekcja, fi lm 
„Uprowadzona 3”. Emocje gwarantowane!

Fragment 
drogi 3111W 
zamknięty

B R W I N Ó W
30 czerwca zamknięto 
drogę powiatową 
nr 3111W na fragmencie 
od wiaduktu nad 
autostradą A2 do 
Moszny. Kierowcy muszą 
korzystać z objazdów.

Z amknięcie związa-
ne jest z realizacją 
ostatniego etapu 
przebudowy drogi 

powiatowej nr 3111 W, Doma-
niew-Brwinów łączącej szlaki 
wojewódzkie nr 701 i 720 sta-
nowiącej dojazd z Brwinowa, 
Milanówka i Podkowy Leśnej 
do węzła autostrady A2 – na-
pisano na stronie interneto-
wej powiatu pruszkowskiego.

Jest to jedno z ważniejszych 
i kosztownych przedsięwzięć 
powiatu pruszkowskiego na 
ten rok. Do całkowitej prze-
budowy przewidziano drogę 
od Moszny, poprzez wiadukt, 
do mostu na Zimnej Wodzie.
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Wykonawca 
będzie musiał 
przebudować 
całą konstrukcję 
jak i również 
nawierzchnię 
jezdni

Wykonawca będzie musiał 
przebudować całą konstruk-
cję jak i również nawierzchnię 
jezdni. Wzdłuż drogi powsta-
ną ścieżka rowerowa z kostki 
brukowej bezfazowej, chod-
niki oraz zjazdy o nawierzchni 
bitumicznej. Realizator robót 
będzie miał również za zada-
nie odnowienie rowów przy-
drożnych, remont lub wymianę 
przepustów. Przypomnijmy, że 
w ubiegłym roku pruszkowski 
powiat przebudował drogę 
nr 3111W na odcinku od ulicy Do-
maniewskiej (droga wojewódz-
ka nr 701) do ul. Promyka (droga 
powiatowa nr 3112W). [SD]

Reklama

R E G I O N 
Na mapie powiatów 
grodziskiego 
i pruszkowskiego powstaje 
coraz więcej restauracji. 
Gdzie można dobrze 
zjeść? Postanowiliśmy 
przygotować informator 
o lokalnych restauracjach. 
15 lipca i 12 sierpnia 
w „Gazecie WPR” i portalu 
WPR24.pl ukaże się 
Dodatek Gastronomiczny!

K awiarnie, wykwint-
ne restauracje, loka-
le gastronomiczne 
serwujące kuchnie 

z całego świata – weźmiemy 
pod uwagę wiele takich miejsc! 
Dowiesz się, gdzie zjeść do-
brego burgera, pyszne sushi, 
prawdziwą włoską pizzę.

W naszym dodatku Czytelni-
cy znajdą też wywiady z cieka-
wymi osobami, które z branżą 
kulinarną mają do czynienia 
każdego dnia. Przeprowadzi-
my również sondę i dowiemy 
się czego oczekują mieszkań-
cy Pruszkowa i okolic od lokal-
nych restauracji.

Korzyści z zamieszczenia 
prezentacji:
•  publikacja w Gazecie WPR 

15 lipca i 12 sierpnia
•  publ ikac ja  na porta lu 

WPR24.pl – ponad 1 mln 
odsłon w miesiącu

•  promocja dodatku na naszym 
facebookowym profilu –
12 tys. użytkowników z regionu.

•  dystrybucja 4 tys. egzempla-
rzy „Gazety WPR” na stacjach 
SKM i WKD Pruszków

•  dystrybucja podczas Prusz-
kowskiego Kina Letniego!

Zapraszamy 
do współpracy! 

Grupa Wpr Media Sp. z o.o.
ul. Niecała 10/2, 05-800 Pruszków

Tel/fax: +48 22 758 77 88
E-mail do biura reklamy: 
reklama@wprmedia.pl

Dodatek Gastronomiczny!
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Repertuar Pruszkowskiego Kina Letniego:
 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

Kinomani pojawili się licznie Kadr z fi lmu „Uprowadzona 3”
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7 LIPCA, GODZ. 7:00

WIELKIE
OTWARCIE

PARZNIEW
C.H. ATUT 

ul. Solidarności 1
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W I A D O M O Ś C I

P I A S T Ó W
Władze Piastowa myślą o rewitaliza-
cji miasta. Zachęcają mieszkańców do 
udziału w ankiecie. – Rozpoczęliśmy 
prace, których efektem będzie opra-
cowanie „Gminnego Programu Re-
witalizacji Miasta Piastowa 2016+”. 
Chcemy wspólnie z Państwem wy-
typować obszar (obszary) w naszym 

mieście, które wymagają rewitali-
zacji. Dlatego będziemy Państwa 
przez najbliższe miesiące zapraszać 
na warsztaty i prosić o wypełnianie 
ankiet – czytamy na stronie magistra-
tu. – Przystępując do diagnozy chcemy 
wspólnie z Państwem ustalić głów-
ne problemy rozwojowe naszego 

Pomysły na rewitalizację 
obszarów miasta

miasta – podkreślają urzędnicy. Pro-
gram ma być gotowy jesienią. Oprócz 
wypełnienia ankiety na stronie 
www.ankietka.pl/ankieta/233347/
ankieta-do-mieszkancow-dotyczaca-
rewitalizacji-w-miescie-piastow opinie 
i pomysły można zgłaszać np. telefo-
nicznie pod nr. (22) 770 52 60. [AS]  

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

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 wykwalifi kowanej kadry 
Przedszkola Muzyczno-Artete-
rapeutycznego „Słoneczko”.

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

ARtykUŁ sPonsoRoWany

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

Kolejny tydzień – 5 proc, 
czyli 5 tydzień gratis 

www.sloneczko.pruszkow.pl
Zapisy: 504 411 677 lub 22 661 41 51
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Zburzą dom, 
będzie parking

G R O D Z I S K  M A Z .
Na miejscu budynku 
komunalnego przy 
pl. Króla Zygmunta 
Starego 6 w Grodzisku 
powstanie parking. 
Jednak najpierw trzeba 
rozebrać dom.

C hodzi o trzykon-
dygnacyjny obiekt 
komunalny. Wy-
budowany został 

z pełnej cegły, zaś jego szkielet 
tworzą drewniane stropy. Bu-
dynek jest w złym stanie tech-
nicznym i nie wygląda zbyt 
estetycznie. Ponadto został 
wykonany w starej technolo-
gii, która nie spełnia obecnie 
przyjętych norm i standardów.

Gmina postanowiła zburzyć 
dom przy pl. Króla Zygmun-
ta Starego 6, a w jego miejscu 
stworzyć miejsca postojowe 
dla aut. – Budynek komunalny 
oraz tzw. przybudówki, któ-
re znajdują się na tym placu 
zostaną rozebrane. Planuje-
my stworzyć tam taki teren 
do parkowania o nawierzchni 
z kruszywa. To duży obszar, 
zajmujący ok. 3 tys. mkw, co 
pozwoli na postój nie mniej 
niż 60 pojazdów – mówi 
Stanisław Olkowski, kie-
rownik Obsługi Techniczno-
-Inwestycyjnej Urzędu Miasta 
w Grodzisku Mazowieckim. 
Budynek jest już pusty, jego 
mieszkańców przesiedlono do 
innych lokali. 

Wykonawca wybrany 
w przetargu będzie zobo-
wiązany do rozebrania domu 
w ciągu 60 dni od podpisa-
nia umowy. [SD]

Obiekt przy ul. Sienkiewicza rośnie w szybkim tempie

Galeria Grodova 
nabiera kształtów

 Anna SoŁtYsiak 

G R O D Z I S K  M A Z .
W Grodzisku powstaje 
nowoczesne centrum 
handlowe pod nazwą Galeria 
Grodova. Sprawdzamy 
na jakim etapie są prace 
budowlane i jak przebiega 
komercjalizacja obiektu 
przy ul. Sienkiewicza. 

W izja budowy cen-
trum handlowego 
w Grodzisku Ma-
zowieckim pow-

stała kilka lat temu. Jednak do-
piero w ubiegłym roku plany 
nabrały realnych kształtów. 
W grudniu 2015 r. odbyło się uro-
czyste wmurowanie kamienia wę-
gielnego pod inwestycję. – Galeria 
Grodova to pierwsza nowoczesna 
galeria handlowa w mieście, zloka-
lizowana w samym jego centrum, 
przy ul. H. Sienkiewicza, w sąsiedz-
twie Centrum Kultury z kinem 
oraz głównego deptaku miejskie-
go – mówiła wtedy Dorota Beltrani, 
Asset & Leasing Director w Gru-
pie Napollo. To było ponad pół ro-
ku temu, dlatego sprawdzamy na 
jakim etapie inwestycja jest teraz. 

Zgodnie z planem
Budynek Galerii Grodova będzie 
miał powierzchnię 9 tys. mkw., 
z czego 5,1 tys to powierzchnia 
handlowa dla najemców. Dwu-
kondygnacyjny obiekt przy 
ul. Sienkiewicza rośnie w szyb-
kim tempie. Prace przebiegają 
zgodnie z założeniami. – Budo-
wa idzie zgodnie z harmonogra-
mem. Nawet nieco go wyprzedza 
– zaznacza Agnieszka Podbiel-
ska z biura prasowego Napollo, 
inwestora Galerii Grodova. 

Pozostaje zatem pytanie: kie-
dy grodziszczanie będą mogli 
zrobić pierwsze zakupy w cen-
trum? – Planujemy zakończenie 
naszej inwestycji jeszcze w tym 
roku. Chcielibyśmy otworzyć ga-
lerię w grudniu. Dziś na podanie 
dokładnego terminu jest jeszcze 
za wcześnie. Wstępnie będziemy 
mogli mówić o tym po wakacjach 
– mówi Agnieszka Podbielska.

Utrudnienia tylko drogowe
Budowa galerii odbija się lek-
kim rykoszetem na kierowcach 
i pieszych. W kwietniu zamknię-
to chodnik przy ul. Sienkiewicza 
przylegający do terenu inwesty-
cji. Zlikwidowano też przejście 
dla pieszych. Niedawno wyłą-
czono z ruchu jeden pas jezdni 
na Sienkiewicza. 

– Wykonawca otrzymał od nas 
zgodę na zajęcie pasa drogowe-
go do końca czerwca. Wystąpił 
o przedłużenie tego terminu do 
19 lipca – mówi Monika Burdon, 
rzecznik prasowy Mazowieckie-
go Zarządu Dróg Wojewódzkich. 
– Wiemy już, że inwestor gale-
rii będzie przebudowywał układ 
drogowy, ale nie otrzymaliśmy 
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jeszcze projektów do uzgodnie-
nia – dodaje.

Ciekawa oferta
Jakie sklepy i butiki znajdą miesz-
kańcy Grodziska i okolic w Galerii 
Grodova? Obok sklepu spożyw-
czego Stokrotka, salonu RTV EU-
RO AGD, apteki Cosmedica oraz 
sklepu Rossmann, przewidzia-
ne są butiki z modą i akcesoria-
mi takie jak Diverse, Quiosque, 
Medicine Everyday Therapy czy 
50 Style. 

To nie koniec. W galerii znajdą 
się również salon fryzjersko-ko-
smetyczny Lok&Roll, salonik pra-
sowy Kolporter, salon Play, Optyk 
Tondryk. W ostatnim czasie do na-
jemców galerii dołączyła restau-
racja American Broast serwująca 
pieczonego kurczaka, kanapki 
z kurczakiem w różnych odsło-
nach, burgery wołowe, z rybą oraz 
wegańskie a także wybór sałatek, 
napojów, w tym shake’ów. – Ame-
rican Broast to nie tylko nowość 
w naszej galerii, ale również no-
wa marka na polskim rynku – do-
daje Agnieszka Podbielska. – Jeśli 
chodzi o proces komercjalizacji to 
jest on już na fi niszu – zaznacza.

 

P R U S Z KÓ W
Od piątku 1 lipca 
obowiązuje nowa 
organizacja miejskiej 
komunikacji 
w Pruszkowie. 
Pasażerowie pojadą 
nowymi liniami 
autobusowymi 
i nowocześniejszą fl otą.

Na ten dzień podróż-
ni czekali długo. Do-
tychczas siatka po-
łączeń autobusowych,

 ich rozkład jazdy i punktual-
ność zasłużenie bywały obiek-
tem kąśliwych uwag. Linie 
obsługiwali różni przewoźni-
cy, różnymi typami autobusów, 
na różnych biletach. Brakowa-
ło koordynacji, na czym traci-
li pasażerowie. Stąd pomysł 
na gruntowną rewolucję, któ-
ra wchodzi w życie 1 lipca. 

Co się zmieni? Przede wszyst-
kim uruchomione będą dwie 
nowe linie. Numer 5 pojedzie 
na trasie Pruszków-Malichy, 
rozpoczynając i kończąc bieg 
na pętli przy ul. Spacerowej 
w Malichach. W kierunku 
Pruszkowa autobus pojedzie 

następnie ulicami Plantową, 
Powstańców, Staszica, Sien-
kiewicza, Kościuszki, Prusa, 
wiaduktem nad torami PKP, 
3 Maja (tu aż pięć przystanków), 
Żbikowską i Ożarowską do sta-
cji PKP Ożarów Mazowiecki. 
Podobną trasą autobusy wró-
cą do Pruszkowa. Wczesnym 
rankiem pojadą co trzydzie-
ści minut, w godz. 8.40-15.20 
co godzinę, potem co półto-
rej. W weekendy i święta kur-
sy co 120 minut.

„Stare” trasy pozostają bez 
większych zmian. Nowością 
jest wprowadzenie kursów 
weekendowych na linii nr 2 
oraz wydłużenie ośmiu kur-
sów linii nr 4 do Parzniewa, na 
czym skorzystają mieszkańcy 

Nowe autobusy 
i nowe dwie linie

EW
el

in
a 

La
to

se
k

ulicami Dolną, Sadową, Party-
zantów, Bohaterów Warszawy, 
a następnie Bolesława Prusa, 
al. Wojska Polskiego, Pogodną 
i Gordziałkowskiego. Wróci do 
Malich ulicami Powstańców, 
Chopina, Kościuszki, Prusa, 
Bohaterów Warszawy, Par-
tyzantów i Sadową. Kursy co 
godzinę i co półtorej. W week-
endy co dwie.

Autobusy nr 6 połączą Prusz-
ków i Ożarów Mazowiecki. 
Start na pętli Osiedle Staszica, 

tamtejszego dużego osiedla. 
Wszystkie linie obsługiwać bę-
dzie PKS Grodzisk Mazowiecki, 
który gwarantuje, że autobusy 
będą nowe, wygodne i w jed-
nolitej kolorystyce. 

Ile będzie kosztował prze-
jazd? Posiadacze Pruszkow-
skiej Karty Mieszkańca za 
bilet godzinny zapłacą 1 zł, za 
miesięczny – 50 zł. Dla pozo-
stałych bilet jednogodzinny 
będzie kosztował 3 zł, a kar-
net 90 zł. [EL]

Numer 5 pojedzie na trasie Pruszków-
-Malichy, a autobusy nr 6 połączą 
Pruszków i Ożarów Mazowiecki 
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M I L A N Ó W E K
Porządek w przestrzeni miejskiej jest 
istotny. – Zwracam się do Państwa 
z apelem dotyczącym utrzymania po-
rządku i czystości tak w naszym mie-
ście jak i na terenie waszych posesji. 
Dbałość o porządek w naszym otocze-
niu służy nie tylko lepszej estetyce, ale 
też zdrowiu i dobremu samopoczuciu 

– mówi Wiesława Kwiatkowska, bur-
mistrz Milanówka. – Utrzymanie 
porządku wymaga zaangażowania 
wszystkich mieszkańców. W trosce 
o estetyczny wygląd nie wyrzucajmy 
odpadów do lasu! Nie zaśmiecajmy 
parków! Zadbajmy w miarę naszych 
możliwości o nasze budynki i zieleń 

Burmistrz apeluje
o porządek i czystość

wokół posesji. Nie zaśmiecajmy, nie 
zatruwajmy, nie niszczmy naszego 
wspólnego dobra. Nasza gmina po-
siada wiele walorów przyrodniczo 
– krajobrazowych oraz historycz-
nych, dlatego zwracam się do Państwa 
z apelem o dbanie o tereny, których 
jesteśmy gospodarzami – apeluje. [JM]  

Reklama

P R U S Z KÓ W
Mieszkańcy Pruszkowa 
czekali praktycznie 
do samego końca ze 
składaniem wniosków 
w ramach budżetu 
obywatelskiego na 
2017 rok. Na ostatniej 
prostej projekty 
lawinowo wpływały 
do urzędu. Licznik 
(ale jeszcze nie
fi nałowy) zatrzymał 
się na 46.

W tym przypad-
ku trzeba by-
ło wykazać się 
cierpliwością. 

Na tydzień przed zakończe-
niem przyjmowania zgłoszeń 
w urzędzie były zaledwie dwa 
wnioski. Mieszkańcy Prusz-
kowa pracowali nad swoimi 

w parku. Urząd był nieczyn-
ny, ale przedstawiciele magi-
stratu przyjmowali wnioski na 
świeżym powietrzu. Landow-
ski: – Podczas Śniadań w parku 
otrzymaliśmy 12 zgłoszeń. Te-
raz czeka nas formalna we-
ryfi kacja zgłoszeń. Będziemy 
wzywać projektodawców do 
uzupełnienia ewentualnych 
braków. Następnie dokona-
my szczegółowej analizy zło-
żonych projektów.

Mieszkańcy Pruszkowa do 
wykorzystania mają 950 tys. zł.
Ta kwota została podzielona 
na siedem obszarów. Jakie po-
mysły zgłaszali mieszkańcy? 
– Pojawiły się różne propo-
zycje. Wnioski dotyczą budo-
wy placów zabaw, organizacji 
koncertów, boisk wielofunk-
cyjnych, toalet publicznych, 
szkoleń, przejść dla pieszych, 

Projektów nie brakuje, 
czas na analizę Karty jak świeże bułeczki

P R U S Z K Ó W
Pruszkowska Karta 
Mieszkańca spotkała 
się z ogromnym 
zainteresowaniem. 
Kolejne osoby składają 
wnioski o jej wydanie. 
Karty rozchodzą 
się jak świeże bułeczki, 
a ich posiadacze 
czekają na kolejne 
zniżki. 

O becnie PKM upraw-
nia do ulg za prze-
jazdy autobusami 
linii miejskich. Mia-

sto porozumiało się także z Ho-
telem Victor by DeSilva, który 
został partnerem programu. 
Posiadacze PKM będą mogli 
skorzystać z 10 proc. ulgi na 
wszystkie usługi oferowane 
przez ośrodek. – Trwają rozmo-
wy z lokalnymi przedsiębior-
stwami na temat ich dołączenia 
do programu. O postępach 
i pojawieniu się nowych zni-
żek będziemy na bieżąco infor-

mować – zapewnia Magdalena 
Kędzierska z Urzędu Miejskie-
go w Pruszkowie.

od połowy czerwca mogą skła-
dać wnioski. Już od pierwszego 
dnia wydawania kart urzędnicy 

Ogromne zainteresowanie Pruszkowską Kartą Mieszkańca
okazania pierwszej strony de-
klaracji podatkowej. To warunek 
do wyrobienia Pruszkowskiej 
Karty Mieszkańca. Osoby skła-
dające wniosek drogą elektro-
niczną mogą odebrać kartę 
następnego dnia w urzędzie 
bądź w pływalni Kapry – wy-
jaśnia Magdalena Kędzierska.

Aby otrzymać Pruszkow-
ską Kartę Mieszkańca należy 
złożyć wniosek o jej wydanie. 
Można tego dokonać w urzędzie 
miejskim w pokojach 22, 23 i 30
(w godz. 8-16), a także w pływal-
ni Kapry. Tam punkt wydawania 
kart jest czynny od poniedziałku 
do piątku w godz. 16-20. O PKM 
mogą ubiegać się osoby miesz-
kające w Pruszkowie i rozlicza-
jące się w miejscowym urzędzie 
skarbowym. 

Do grona gmin wprowadza-
jących Kartę Mieszkańca chce 
dołączyć też Brwinów. Uchwa-
łę w tej sprawie radni przyjęli 
w trakcie czerwcowego posie-
dzenia. Cały system ma wystar-
tować 1 stycznia 2017 r. [JM, AS]
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skwerów dla zwierząt czy też 
pojawienia się biblioteki ple-
nerowej. Projekty przyjmo-
waliśmy do 25 czerwca. Być 
może ktoś wysłał wniosek 
pocztą, więc jeszcze czekamy. 
Mam nadzieję, że w sierpniu 
znana będzie już ostateczna 
liczba projektów, które na-
stępnie zostaną poddane 
pod głosowanie – wyjaśnia
Michał Landowski. [SD]

– Przez trzy ostatnie dni wpłynęło 
najwięcej wniosków. Łącznie jest 
ich 46 – podaje Michał Landowski
pomysłami i zbierali podpi-
sy. Finisz okazał się imponu-
jący. – Przez trzy ostatnie dni 
wpłynęło najwięcej wniosków. 
Łącznie jest ich 46 – podaje 
Michał Landowski, przewod-
niczący zespołu ds. budżetu 
obywatelskiego.

Dobrym pomysłem okaza-
ło się zorganizowanie punktu 
mobilnego podczas sobot-
niego, 25 czerwca, Śniadania 

Mieszkańcy wielokrotnie py-
tali, kiedy program wystartu-
je. Po licznych zapowiedziach 

mają ręce pełne roboty. – W ciągu 
10 dni wydaliśmy 1700 kart. Pra-
gnę przypomnieć o konieczności 

– W ciągu 10 dni wydaliśmy 1700 kart 
– mówi Magdalena Kędzierska 
z Urzędu Miejskiego w Pruszkowie

P R U S Z KÓ W
Rock Piknik kolejny raz
okazał się strzałem 
w dziesiątkę. 25 czerwca 
na terenie przy Miry 
Zimińskiej-Sygietyńskiej 
stawiło się wielu fanów 
ciężkiego grania.

I mpreza wystartowała 
o godz. 15. Na scenie za-
prezentowało się kilka 
ciekawych zespołów roc-

kowych. Frekwencja początko-
wo nie była zbyt oszałamiająca (w 
tym samym czasie odbywał się 
mecz piłkarski Polska – Szwaj-
caria). Jednak z każdą godziną na 
terenie przy Miejskim Ośrodku 
Kultury „Kamyk” pojawiało się 
coraz więcej miłośników rocka.

O godz. 20.30 na scenę wy-
szła gwiazda wieczoru – grupa 
Luxtorpeda. Wtedy widownia 
była już pełna. Muzycy porwali 
swoimi utworami publikę. A ta 
była rewelacyjna! Wystarczyły 
pierwsze dźwięki piosenek, by 
publiczność zaczynała śpiewać 
z muzykami. Warto podkreślić, 

że ostrych dźwięków z przyjem-
nością słuchali tak seniorzy, do-
rośli, młodzież, jak i... kilkulatki.

Słowa uznania należą się też 
samym muzykom Luxtorpedy. 
Oprócz prezentacji porywa-
jacych utworów i gitarowych 
solówek weszli w interakcję 
z publicznością. Odniesienia do 
zwycięstwa polskiej reprezen-
tacji, czy kilka opowiedzianych 
historyjek z życia członków 
zespołu (m.in. o wcieleniu się 
w rolę DJ na weselu) rozbawi-
ły pruszkowską publiczność. 
W trakcie rozmów z widzami 
słyszeliśmy same pochwały. Je-
dyne czego miłośnicy ciężkich 
brzmień chcieli to... więcej ta-
kich imprez. [AS]

Fani ciężkiego grania 
byli zadowoleni
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G R O D Z I S K  M A Z .
W połowie maja 
drogowcy rozpoczęli 
remont przepustu 
w ciągu ulicy Sienkiewicza 
w Grodzisku. Niestety 
kierowcy muszą 
borykać się ze sporymi 
utrudnieniami. 
Sprawdzamy na jakim 
etapie są prace.

T o bardzo ważny szlak 
komunikacyjny poło-
żony niemal w samym 
centrum miasta. Co-

dziennie korzysta z niego wielu 
kierowców. Remont przepustu 
związany jest ze zwężeniem 
ul. Sienkiewicza, czyli drogi 
wojewódzkiej nr 579, to z kolei 
powoduje spore utrudnienia. 
A mieszkańcy Grodziska dosko-
nale wiedzą jak duże natężenie 
ruchu tam panuje.

– Kolejność robót budowla-
nych zaplanowana jest w taki 
sposób, aby ograniczenie ruchu 

trwało możliwie jak najkrócej 
i ograniczało się do wykonania 
robót przy których jest niezbęd-
ne. Pozostałe roboty prowadzo-
ne są z możliwie jak najmniejszą 
ingerencją w ruch – mówi Mo-
nika Burdon, rzecznik praso-
wy Mazowieckiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich.

Na jakim etapie są prace dro-
gowe? – Wykonawca robót za-
kończył już między innymi 
wykonywanie płyty dennej prze-
pustu i jest w trakcie wykony-
wania wypełniania (iniekcji) rys 
oraz wyrównania (reprofi lacji) ze-
wnętrznych powierzchni beto-
nowych przyczółków torkretem. 
Ponadto wykonawca zakończył 
rozbiórkę wsporników chod-
nikowych, warstwy ochron-
nej oraz izolacji przeciwwodnej 
na płycie nośnej – podkreśla 
Monika Burdon.

Prace powinny zakończyć się 
do 31 sierpnia tego roku, a koszt 
całego przedsięwzięcia to 
280 tys. zł. [SD]

Roboty na przepuście 
idą zgodnie z planem

R E G I O N
Radni z okolicznych 
gmin, miast i powiatów 
oceniają prace 
samorządowych 
włodarzy. W ostatnim 
czasie otrzymali oni 
absolutoria za 2015 r. 

A bsolutorium jest bar-
dzo ważne. W przy-
padku, gdy radni nie 
udzielają go włoda-

rzowi rozpoczynają się proce-
dury związane z odwołaniem 
wójta, burmistrza czy prezy-
denta w trybie referendum. 
W naszym regionie na niespo-
dzianki nie ma co liczyć. 

Sensację za to wywołała 
deklaracja wójta Nadarzyna 
Janusza Grzyba, który swo-
je stanowisko piastuje od 
18 lat. – Nie będę już kandy-
dował, to jest moja ostatnia 
kadencja. Poinformowałem 
o tym wcześniej, aby wszy-
scy mieli świadomość mojej 
decyzji – mówi Janusz Grzyb. 

– Niestety muszę zrezygno-
wać ze względów zdrowot-
nych – dodaje.

Gratulacje za otrzymane 
absolutorium należą się Grze-
gorzowi Benedykcińskiemu, 
burmistrzowi Grodziska Ma-
zowieckiego, który uzyskał je 
już po raz... 21.

W ostatnich tygodniach ab-
solutorium otrzymali: Wiesła-
wa Kwiatkowska, burmistrz 
Milanówka; Arkadiusz Ko-
siński, burmistrz Brwinowa; 
Artur Tusiński, burmistrz 
Podkowy Leśnej; Grzegorz 
Szuplewski, burmistrz Pia-
stowa oraz Andrzej Zaręba 
wójt Raszyna. Zarząd Powia-
tu Pruszkowskiego ze starostą 
Maksymem Gołosiem na cze-
le też zyskał aprobatę radnych 
i absolutorium. 

Wcześniej informowaliś-
my o udzieleniu absolutoriów 
Janowi Starzyńskiemu, pre-
zydentowi Pruszkowa oraz 
Krzysztofowi Grabce, wójto-
wi Michałowic. [AS]

Włodarze dostali od radnych 
absolutoria za 2015 rok  
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P R U S Z K Ó W
Z peronu w pruszkowskich Twor-
kach kobieta skoczyła pod nadjeż-
dżający pociąg Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej. Zdarzenie miało miej-
sce 30 czerwca, po godzinie 9.40. 
– Kobieta w wieku około 40 lat sko-
czyła z peronu wprost pod nadjeż-
dżający pociąg WKD jadący w kie-

runku Komorowa – powiedziała nam 
asp. Karolina Kańka, rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej Policji
w Pruszkowie. Poszkodowaną prze-
transportowano do szpitala. – W sta-
nie bardzo ciężkim, m.in. z bardzo 
poważnymi obrażeniami głowy i koń-
czyn, została zabrana przez śmigło-

Skoczyła z peronu pod 
nadjeżdżający pociąg

wiec Lotniczego Pogotowia Ratun-
kowego do szpitala przy ulicy Sa-
szerów w Warszawie – mówił Woj-
ciech Diadia z Falck Medycyna. To 
tragiczne zdarzenie spowodowało 
też utrudnienia na linii WKD, ruch 
pociągów po torze nr 1 został przez 
pewien czas wstrzymany.  [SD]  

Reklama

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.

Władze Grodziska zamierzają odmienić centrum miasta 

Środki dzięki 
sprzedaży działek

 Anna SoŁtYsiak 

G R O D Z I S K  M A Z .
Władze Grodziska 
Mazowieckiego chcą 
odmienić centrum miasta. 
Jak? Głównie chodzi 
o rozbiórkę starych 
budynków w rejonie 
deptaka i... 

M iasto pięknieje 
w oczach. Nowe 
parki i tereny zie-
lone przyciąga-

ją nowych mieszkańców, a tym 
którzy w Grodzisku przebywają 
od dawna, znane im miejsca po-
kazują się w lepszej, odmienionej 
odsłonie. Ważnym punktem dla 
miasta jest deptak i jego okolice. 
Choć jest to ścisłe centrum, to nie 
cieszy się już tak wielką popularno-
ścią wśród grodziszczan jak jeszcze 
kilka lat temu. Duży wpływ ma na 
to wygląd kamienic przy deptaku. 
Kilka z nich przeszło gruntowne 
remonty. Mimo to wiele budyn-
ków wciąż deptak szpeci. To ma się 
zmienić. – W ramach procesu re-
witalizacji będziemy remontować 
kamienice. Na szczęście nie ma ich 
tak dużo. Jedną z najważniejszych 
jest dla nas Willa Niespodzianka 
– mówi nam Grzegorz Benedyk-
ciński, burmistrz Grodziska Ma-
zowieckiego. – Kilka kamienic 
również jest naszych. Duża część 
budynków jest jednak w rękach 
prywatnych – dodaje.

Z mapy miasta w najbliższym 
czasie znikną m.in. domy przy 
ul. Harcerskiej. – Gros tych sta-
rych ruder to budynki gminne. 
Będziemy wyprowadzać stamtąd 
ludzi, a budynki rozbierać. Mamy 
już koncepcję co zrobić z dział-
kami – zaznacza Benedykciński. 

Okazuje się, że grodziski magi-
strat nie chce inwestować na tym 
terenie. Działki mają trafić pod 
młotek. Nim się to jednak stanie 
konieczna była decyzja rady miasta. 
W trakcie czerwcowej sesji radni 
wyrazili zgodę na sprzedaż dwóch 
działek przy ul. Harcerskiej ozna-
czonych numerami 3 i 5. Nie obyło 
się jednak bez emocji. Kilku rad-
nych było za pozostawieniem tych 
działek w zasobie gminy. – Będę 
przeciwko, bo uważam, że upo-
rządkowanie tak, ale nie sprze-
daż. Może dziś rezerwa (w postaci 
działek – przyp. red.) jest nam nie-
potrzebna. Ale za pięć, dziesięć lat 
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14-15 mln zł swoich środków. Na 
działki przy ul. Harcerskiej nie 
mam pomysłu ani żadnej potrze-
by, by stanowiły rezerwę dla gminy 
na cokolwiek. Na deptaku mamy 
jeszcze 60 mieszkań, takich gdzie 
pozalewane są piwnice. Na Sien-
kiewicza też mamy ten „Pekin”. 
Wy koniecznie musicie iść i zo-
baczyć w jakich warunkach ci lu-
dzie żyją. Będzie mi wtedy łatwiej 
rozmawiać – zwrócił się do rad-
nych burmistrz. – Możemy sobie 
zostawić rezerwy, ale nie mamy 
fabryki pieniędzy. Jesteśmy bo-
gatą gminą, lecz nie na tyle, żeby 
z niczego budować nowe budynki. 

Radni wyrazili zgodę na sprzedaż 
dwóch działek przy ul. Harcerskiej 
oznaczonych numerami 3 i 5
będzie nowa wizja zagospodarowa-
nia tego terenu dla nas wszystkich 
– zaznaczyła radna Ewa Górska. 

Burmistrz Grzegorz Bene-
dykciński podkreślał jednak, że 
sprzedaż wspomnianych dzia-
łek jest potrzebna. Dzięki temu 
gmina zyska środki na realizację 
kolejnych zadań inwestycyjnych. 

– Na budowę nowych domów 
komunalnych musimy mieć około 

Chcę żebyście byli przekonani, że 
to nie jest tak, że my mamy ja-
kąś „bidę”. Nie, nie mamy „bidy”. 
My mamy naprawdę wyjątkowo 
dobrą sytuację fi nansową, ale je-
żeli chcemy zrobić więcej rzeczy, 
to musimy mieć więcej pieniędzy 
– zaznaczył na sesji. 

Ostatecznie radni niejedno-
głośnie wyrazili zgodę na sprze-
daż działek przy ul. Harcerskiej. 

Podróżujących kolejką WKD czeka szereg utrudnień

Ruszył remont toru nr 2
 Anna SoŁtYsiak 

R E G I O N
Pasażerowie Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej podczas 
wakacji muszą przygotować 
się na szereg utrudnień. 
1 lipca wystartował 
remont toru nr 2 pomiędzy 
stacjami Komorów 
i Warszawa Śródmieście. 

W ubiegłym roku
WKD na tym sa-
mym odcinku 
prowadziła re-

mont toru nr 1. Podróżni mo-
gli korzystać z pociągów, ale 
kursy odbywały się na skróco-
nej relacji. Pewną rekompensa-
tą była zastępcza komunikacja 
autobusowa, która po począt-
kowej wpadce (pierwszego 
dnia remontu autobusy utknęły 
w korkach i kursowały „stada-
mi”) zyskała później przychyl-
ne opinie pasażerów.

W tym roku powtórka. Nie 
obejdzie się oczywiście bez 
utrudnień. Kolejki, podobnie jak 
rok temu, przez okres remon-
tu kursują na trzech relacjach: 
Grodzisk Mazowiecki Radoń-
ska – Warszawa Zachodnia WKD 
z przesiadką na stacji Opacz (co-
dziennie), Milanówek Grudów 
– Komorów z przesiadką do ko-
munikacji zastępczej (codzien-
nie) oraz Grodzisk Mazowiecki 
Radońska – Komorów z prze-
siadką do komunikacji zastęp-
czej (tylko w dni powszednie). 
Odcinek Warszawa Zachodnia 
WKD – Warszawa Śródmieście 
WKD został całkowicie wyłączo-
ny. Natomiast ruch na odcinku 
Komorów – Warszawa Zachod-
nia WKD odbywa się wahadłowo 
po torze nr 1.

Pasażerów, którzy chcą sko-
rzystać z zastępczej komunikacji 
autobusowej czeka niezbyt miła 

niespodzianka. W ubiegłym ro-
ku do dyspozycji mieli trzy linie. 
W tym roku kolejarze urucho-
mili komunikację zastępcza tyl-
ko na dwóch trasach: Komorów 
– Warszawa Śródmieście WKD 
(w ciągu całego dnia) oraz Prusz-
ków – Warszawa Śródmieście 
WKD (dni powszednie jedynie 
w godzinach porannego i po-
południowego szczytu).

Podróżni jadący komuni-
kacją zastępczą muszą pa-
miętać o ręcznym skasowania 
biletów. W autobusach nie ma 
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przypadku należy go „skaso-
wać” u kierownika pociągu KM. 
Bilet będzie ważny w określo-
nej na nim strefie czasowej. 
Warszawska Kolej Dojazdowa 
porozumiała się z Zarządem 
Transportu Miejskiego i bilety 
WKD są honorowane także w po-
ciągach SKM i niektórych auto-
busach ZTM.

Pasażerowie, którzy zdecydują 
się na wybranie innego środka lo-
komocji mogą zwrócić przewoź-
nikowi bilety (zarówno częścio-
wo jak i całkowicie niewykorzys-

W tym roku kolejarze uruchomili 
komunikację zastępcza tylko na 
dwóch trasach: Komorów – Warszawa 
Śródmieście WKD oraz Pruszków 
– Warszawa Śródmieście WKD
kasowników, więc na bilecie 
trzeba zapisać datę oraz godzinę 
i minutę rozpoczęcia przejazdu. 
Podróż autobusem będzie jed-
nak dłuższa niż składem WKD. 
Ale pasażerowie mogą być 
w miarę spokojni – nie trzeba 
kupować droższych biletów.

Bilet WKD honorowany jest 
także w pociągach Kolei Mazo-
wieckich pomiędzy Grodziskiem 
a Warszawą Śródmieście. W tym 

tane), ale tylko te, które zostały 
nabyte do 30 czerwca. Bilety za-
kupione w automatach można 
zwracać w warszawskim Cen-
trum Obsługi Klienta (Warsza-
wa, ul. Świętokrzyska, pawilon 
1000 E2 czynny od poniedziałku 
do piątku w godz. 8– 18), a ku-
pione w kasie właśnie w niej.

Remont na linii WKD powi-
nien zakończyć się 31 sierpnia 
tego roku.

Deptak w Grodzisku Mazowieckim
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Reklama

MateRiaŁ PRasoWy

P O D K O W A  L E Ś N A
Anna Foss-Dobrzyńska, wieloletni 
sekretarz a później I wiceprezes To-
warzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu 
Podkowa Leśna walczyła z chorobą. 
Przegrała… Anna Foss-Dobrzyńska 
urodziła się w 1941 r. Niemal 30 lat 
temu podjęła decyzję o przeprowadz-
ce do Podkowy. – Przyciągnęła ją tu 

m.in. atmosfera i tradycja aktywno-
ści społecznej, w której jej społecz-
nikowska natura znalazła znakomite 
pole do działania – napisano na stro-
nie Podkowy Leśnej. W latach 90-tych 
uczestniczyła w pracach nad statu-
tem miasta, strategią zrównoważo-
nego rozwoju Podkowy Leśnej oraz 

Podkowa w żalu, zmarła  
Anna Foss-Dobrzyńska 

planem zagospodarowania prze-
strzennego. Była współinicjatorką 
wydania w 2006 r. przez TPMOPL 
Karty Mieszkańca Podkowy Leśnej. 
Od 2005 r. uczestniczyła w organiza-
cji festiwalu „Otwarte Ogrody”. W la-
tach 1994-1998 i 2010-2014 pełniła 
funkcję radnej miasta. [SD]  

R A S Z Y N
Policjanci zatrzymali 
w Raszynie 28-letniego 
mężczyznę podejrzewanego 
o wykorzystywanie 
seksualne 13-letniej 
dziewczynki.

Matka 13-latki zgłosiła jej za-
ginięcie. Policjanci znaleź-
li dziewczynkę w mieszkaniu 
na warszawskim Mokotowie, 
które miało należeć do Rafała G. 
Mężczyzny jednak tam nie za-
stali. Zatrzymali go w Raszynie.
Rafał G. miał wykorzystać fakt, 

że dziewczynka uciekła z do-
mu. Miał ją więzić i wykorzy-
stywać w swoim mieszkaniu. 
Po powrocie 13-latka wszystko 
opowiedziała matce. Czy taki 
scenariusz miał miejsce? – Nie 
potwierdzam, ani nie zaprze-
czam – ucina Michał Dziekański, 
rzecznik Prokuratury Okręgo-
wej w Warszawie. – Prowadzone 
jest śledztwo przeciw Rafałowi 
G. Mówimy o przestępstwie 
z art. 200 §1 kodeksu karnego, 
którego treść dotyczy obcowa-
nia płciowego z małoletnim po-
niżej lat 15 – dodaje. [JM]

Więził i wykorzystywał?
P R U S Z KÓ W

Pruszkowska policja 
otrzymała zgłoszenie 
o pobiciu księdza. 
Okazało się, że 
pobicia nie było, 
a za księdza podawała 
się... kobieta.

Policjanci otrzymali zgłoszenie 
o pobiciu duchownego i poje-
chali we wskazane miejsce. Na 
ulicy Przeskok czekała na nich 
kobieta. Dokładnie opisała całe 
zdarzenie, którego de facto... nie 
było. – Kobieta podawała się za 

księdza proboszcza. Twierdzi-
ła, że wierni napadli ją na ple-
banii – wyjaśnia asp. Karolina 
Kańka, rzecznik Komendy Po-
licji w Pruszkowie.

W związku z zaistniałą sytua-
cją funkcjonariusze wezwali po-
gotowie. Kobieta została prze-
wieziona do szpitala w Tworkach. 
– Interwencję podjęliśmy po go-
dzinie 4. Podczas rozmowy ko-
bieta twierdziła, że do pobicia 
miało dojść o godz. 6. Pogoto-
wie zabrało ją na obserwację do 
Tworek – mówi rzecznik prusz-
kowskiej policji. [JM]

Podawała się za... księdza

N A D A R Z Y N
W poniedziałek 
(27 czerwca) mieszkańcy 
Kostowca usłyszeli strzały. 
Policjanci z pruszkowskiej 
komendy użyli broni 
podczas zatrzymania 
podejrzewanego 
o kradzieże.

Informację o zdarzeniu 
przesłał nam czytelnik. 
– Przed godziną 21 w Ko-
stowcu słychać było jakieś 

strzały i krzyki. Wielu mieszkań-
ców zaniepokoiła ta sytuacja, 
wiecie co tam się stało? – napisał 
Mateusz na kontakt@wpr24.pl.

W Kostowcu (gm. Nadarzyn) 
doszło do zatrzymania złodzieja 
samochodów. – W poniedziałek 
wieczorem pruszkowscy kry-
minalni dokonali zatrzymania 
mężczyzny podejrzewanego 
o kradzieże z włamaniem. Jedna 

z takich zuchwałych kradzie-
ży „na śpiocha” miała miejsce 
w tym roku w maju na terenie 
Nadarzyna, gdy z posesji znik-
nęły dwa auta – mówi asp. Ka-
rolina Kańka, rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszkowie.

Akcja w Kostowcu nie była 
łatwa, funkcjonariusze musieli 
sięgnąć po broń. – Z uwagi na 
to, że zostało zagrożone życie 
i zdrowie policjantów, odda-
li oni kilka strzałów w pojazd, 
który jechał wprost na nich. Po-
nadto w trakcie pościgu doszło 
do kolizji radiowozu z uciekają-
cym samochodem – podkreśla 
asp. Katarzyna Kańka.

Podejrzewany o kradzieże 
mężczyzna został zatrzymany. 
Okazało się też, że pojazd mar-
ki Iveco, którym uciekał, został 
skradziony na terenie powiatu 
warszawskiego zachodniego. [SD]

Obława na złodzieja, padły strzały
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Gmina zaplanowała remonty kilku budynków placówek 
oświatowych, m.in. w Nadarzynie i Młochowie 

W wakacje szkoły do odnowy

 JakUB MaŁkiŃski 

N A D A R Z Y N
Uczniowie korzystają 
z wakacji, a szkoły 
szykują się do remontów. 
Gmina Nadarzyn 
planuje przeprowadzić 
modernizację kilku 
budynków placówek 
oświatowych. 
Ogłosiła przetarg 
na wykonanie prac.

W budynku przed-
szkola w Młocho-
wie planowane 
jest cyklinowa-

nie parkietu w sali oddziału oraz 
wykonanie obudowy grzejników 
w dwóch salach dydaktycz-
nych. W przedszkolu w Nada-
rzynie konieczna jest wymiana 
rozdzielnic elektrycznych. Nie 
obędzie się bez wydzielenia al-
tany śmietnikowej. W budynku 
żłobka w Ruścu planowany jest 
remont kotłowni. Zamontowana 

zostanie też ścianka mobilna do 
wydzielenia sali zabaw od miej-
sca snu dzieci.

w szatni i hali oraz malowanie 
ścian i sufi tów w salach lekcyj-
nych przewidziano w budynku 
podstawówki w Kostowcu.

W gimnazjum w Nadarzynie 
planowana jest renowacja te-
renu. Wśród zadań wymienić 
należy także malowanie kil-
ku pomieszczeń w budynku. 
Z kolei w nadarzyńskiej pod-
stawówce konieczna jest m.in. 
naprawa furtki wejściowej, wy-
miana oświetlenia w szatni, ko-
rytarzu oraz archiwum. Prace 
remontowe nie ominą szko-
ły podstawowej w Woli Krako-
wiańskiej. Chodzi o malowanie 
ścian w kilku pomieszczeniach, 
remont schodów przy wyjściu 
ewakuacyjnym oraz regulację 
z naprawą zacinających się okuć 
ślusarki okiennej.

Nadarzyński urząd czeka na 
oferty do 8 lipca. Po tym terminie 
gmina wybierze wykonawcę bądź 
wykonawców poszczególnych 
prac. Każde z zadań powinno 
być zrealizowane do 22 sierpnia.
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pojawią się w szkole podstawo-
wej w Młochowie, gdzie nie obę-
dzie się także bez malowania 

Polki łykają 
fałszywe poczucie 
bezpieczeństwa
Jak wynika z raportu 
„Polki a menopauza 
2016 – leczklimakterium.
pl”zrealizowanego przez 
ARC Rynek i Opinia, aż 49% 
respondentek w wieku 
45 - 55 lat przyznaje, 
że przechodzi lub 
przechodziła już menopauzę. 

N ajpopularniejszą meto-
dą łagodzenia dolegliwo-
ści związanych z okresem 

klimakterium jest według respon-
dentek Hormonalna Terapia Za-
stępcza (HTZ), stosuje ją jednak 
zaledwie 17% badanych. Para-
doksalnie, największym zaufaniem 
społecznym cieszą się suplementy 
diety, za którymi nie stoją wyniki 
badań klinicznych, potwierdzające 
skuteczność oraz bezpieczeństwo. 
Dla 67% mieszkanek Mazowsza su-
plementacja jest główną metodą 
walki z dolegliwościami związa-
nymi z przekwitaniem. 

Tylko 54% ankietowanych Ma-
zowszanek uważa, że ustawowy 
wymóg ciągłej kontroli bezpie-
czeństwa stosowania obejmuje 
wyłącznie leki. Może to świadczyć 
o niepokojąco niskiej znajomo-
ści różnic pomiędzy suplemen-
tem diety a lekiem bez recepty, 
gwarantującym bezpieczeń-
stwo i skuteczność dowiedzio-
ną w trakcie badań klinicznych.

Więcej informacji na temat 
menopauzy na: www.leczklimak-
terium.pl.

Potrzeby Polek 
w odniesieniu do preparatów 

łagodzących objawy menopauzy

Jaka jest różnica między 
lekiem i suplementem diety?

Tylko 23% kobiet wie, 
że istnieją leki łagodzące 

objawy menopauzy 
dostępne w aptece 

bez recepty

Różnią się one od 
suplementów diety 

wymogami prawnymi 
dotyczącymi 

bezpieczeństwa 
i skuteczności

LEK SUPLEMENT

LEK
Gwarantuje 

SKUTECZNOŚĆ 
i BEZPIECZEŃSTWO

terapii

SUPLEMENT
Nie daje 

ŻADNYCH GWARANCJI, 
służy uzupełnianiu diety

bezpieczeństwo

skuteczność

kompleksowość

cena

Leczy lub zapobiega 
chorobie

Rejestracja 
i dopuszczenie 
do obrotu przez 

URPLWMiPB albo 
Komisję Europejską 

Posiada dokumentację 
potwierdzającą 

skuteczność, jakość 
i bezpieczeństwo 

stosowania

Posiada wskazania, 
przeciwwskazania, 
informacje o działa-

niach niepożądanych

Ciągły 
monitoring jakości 
i bezpieczeństwa

Ustawa Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001r, art. 2  
(Dz.U.2001r. Nr 126, poz. 1381)
Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dn. 25.08.2006r. 
(Rz.U.2010r. Nr 136, poz. 914z późn.zm.)

*
**

* **

Środek spożywczy 
uzupełniający dietę

Wprowadzenie 
na rynek 

wymaga tylko 
powiadomienia 

Sanepidu

Prawo nie wymaga 
dokumentacji 

potwierdzającej jakość, 
bezpieczeństwo 
i skuteczność

Brak wskazań, 
przeciwwskazań 

i informacji o działa-
niach niepożądanych

Brak wymogu ciągłego 
monitorowania jakości 

i bezpieczeństwa

Potrzeby kobiet 
w okresie klimakterium 

- leki vs
 suplementy diety

Dane z raportu Polki a menopauza 2016
- leczklimakterium.pl

Dane z raportu Polki a menopauza 2016 
- leczklimakterium.pl

ARC Rynek i Opinia, luty 2016
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Lampy oświetlenie ewaku-
acyjnego, czujki pożarowe, 
drzwi ewakuacyjne – te elementy 

ścian w sali gimnastycznej. Na-
tomiast generalny remont dwóch 
łazienek, wymianę oświetlenia 

W nadarzyńskiej podstawówce 
konieczna jest m.in. naprawa furtki 
wejściowej, wymiana oświetlenia 
w szatni, korytarzu

MIEJSCE
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

22 758 77 88
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P R U S Z K Ó W
Ponad 140 kolarzy najwyższej klasy 
zawita do Pruszkowa, gdzie w dniach 
1-3 lipca na torze BGŻ Arena odbę-
dzie się Grand Prix Polski. Dla wie-
lu zawodników to jeden z ostatnich 
startów przed Igrzyskami Olimpij-
skimi w Rio de Janeiro. Wszyscy 
szlifują formę i ostrzą sobie zęby na 

walkę o medale. Na pruszkowskim 
welodromie nie zabraknie gwiazd. 
O triumf powalczą m.in. medalist-
ka olimpijska Laura Rebecca Trott, 
wicemistrz świata Matthijs Buchli 
czy nasz mistrz Europy Damian 
Zieliński. Rywalizacja odbędzie się 
w konkurencjach: sprint drużynowy, 

Grand Prix Polski 
na torze BGŻ Arena

wyścig drużynowy na dochodzenie, 
sprint indywidualny, keirin, omnium, 
wyścig punktowy i scratch. Nie za-
braknie dodatkowych atrakcji. 1 lip-
ca o godz. 20.40 zaplanowano próbę 
bicia rekordu Guinnnessa w godzin-
nej jeździe na tylnym kole. Wstęp na 
zawody wolny. [JM]  

OGŁoszenie

OBWIESZCZENIE WOJEWODY 
MAZOWIECKIEGO

Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 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 t.j.) w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie 
wydania decyzji o  zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „rozbudowa 
drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Przeszkoda –Paszków  
o długości ok. 11.6 km.”, zawiadamiam, że w dniu 30.05.2016r. oraz w dniu 22.06.2016r. 
inwestor zmienił wniosek w zakresie działek inwestycyjnych: 
wniosek pierwotny dotyczył działek:
- w projektowanym pasie drogowym, nienależące do Skarbu Państwa, do przejęcia 
pod inwestycję (w nawiasach numery działek po podziale - tłustym drukiem numery 
działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję):
gmina Nadarzyn:
obręb 0003 Kajetany dz. nr ewid.: 230/1 (230/7, 230/8),
obręb 0004 Kostowiec dz. nr ewid.: 1/2 (1/3, 1/4),
zmieniono:
- w projektowanym pasie drogowym, nienależące do Skarbu Państwa, do przejęcia 
pod inwestycję (w nawiasach numery działek po podziale - tłustym drukiem numery 
działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję):
gmina Nadarzyn:
obręb 0003 Kajetany, działki nr ew.: 230/1 (230/9, 230/10),
obręb 0004 Kostowiec, działki o nr ew.: 1/2 (1/6, 1/5),

dodano:
- w projektowanym pasie drogowym, nienależące do Skarbu Państwa, do przejęcia 
pod inwestycję (w nawiasach numery działek po podziale - tłustym drukiem numery 
działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję):
gmina Nadarzyn
obręb 0011 Rusiec, działki nr ew.: 670 (670/1, 670/2).
W pozostałym zakresie obwieszczenie z dnia 10.02.2016r. nie ulega zmianie.
  Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 23 ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie 
uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
     Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pok. 609 
w dniach: pn. – w godzinach 13.00 – 16.00, śr. i pt - w godzinach 8.00 – 12.00, gdzie 
można składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy do dnia 
wydania orzeczenia w sprawie.
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P R U S Z K Ó W
Pruszkowski Festiwal 
Archeologiczny ARTEfakty 
coraz bliżej. Poniżej 
prezentujemy kolejny 
blok tematyczny imprezy.

C o się kryje pod szyl-
dem NaukOVO? 
W tym bloku tema-
tycznym ARTEfaktów 

goście imprezy poznają najnow-
sze badania nad historią i kultu-
rą antyczną i to z pierwszej ręki. 
„Nowinki” prezentować będą na-
ukowcy i przedstawiciele środo-
wisk akademickich. Wszystko w 
łatwy i przystępny sposób. 

Nie zapomniano o najmłod-
szych. – Czy wiesz, że Sokra-
tes zaczepiał przechodniów na 
rynku miasta, a Platon zwykł 
nauczać w gaju? My urządzimy 
Akademię Platońską w Parku Po-
tulickich. Twoje dzieci odkryją 

dlaczego filozofowie kochają 
mądrość, a Ty będziesz mógł 
posłuchać naukowców akade-
mickich prezentujących swo-
je odkrycia naukowe tuż obok 
– zachęcają organizatorzy im-
prezy. W Akademii mali słuchacze 
będą mogli wziąć udział w za-
jęciach z fi lozofem, który w pro-
sty sposób postara się przybliżyć 
im zagadnienia znane staro-
żytnym myślicielom.

W ramach bloku NaukOVO 
zaplanowano cykl prelekcji. Każ-
dego festiwalowego dnia będzie 
można wysłuchać ich aż pięciu. 
Każda będzie trwała 30 minut. 
Wykłady odbędą się w specjal-
nie zaaranżowanej przestrzeni 
w Parku Potulickich. Strefa Na-
ukOVO powstanie w sąsiedztwie 
obozowisk rekonstruktorów. 

Patronem medialnym ARTE-
faktów są „Gazeta WPR” i portal 
WPR24.pl. [AS]

NaukOVO, czyli 
wiedza akademicka

P R U S Z K Ó W
W najbliższą niedzielę 
do Pruszkowa 
zawita Lato z Radiem, 
a to oznacza zabawę 
i wyjątkowe koncerty. 
Na scenie pojawią 
się Natalia Szroeder, 
Sylwia Grzeszczak 
i Varius Manx 
z Kasią Stankiewicz.

P o raz pierwszy w his-
torii Pruszków od-
wiedzi Lato z Ra-
diem, czyli najpopu-

larniejsza w Polsce audycja wa-
kacyjna. Serdecznie zaprasza-
my wszystkich pruszkowian 
na teren wokół studni oligo-
ceńskiej na końcu ulicy Lipo-
wej. Koncertować będą takie 
gwiazdy jak Natalia Szroeder, 
Sylwia Grzeszczak czy zespół 

Varius Manx. Przygotowana 
jest lawina ciekawych ofert 
sportowo-rekreacyjnych dla 
dzieci, duża powierzchnię zaj-
mie także gastronomia – mó-
wi Witold Konieczny, naczelnik 
pruszkowskiego biura promo-
cji. – Jest to kolejne, znaczące 
wydarzenie w ciągu wielu wy-
darzeń związanych ze stule-
ciem naszego miasta – dodaje.

W niedzielę, 3 lipca od go-
dziny 9 na antenie I progra-
mu Polskiego Radia wystartuje 
transmisja prosto z Pruszko-
wa! – Będą tzw. wejścia „na 
żywo”, rozmowy na tematy 
pruszkowskie z ludźmi miesz-
kającymi tutaj. Warto będzie 
włączyć odbiorniki na ten czas 
– zaznacza Witold Konieczny.

Start: 3 lipca (niedziela), godz. 
9. Miejsce: Pruszków, ul. Lipo-
wa. Wstęp wolny. [SD]

W niedzielę Lato z Radiem
zawita do Pruszkowa

Fa
ce

Bo
ok

INFORMATOR KULTURALNY
Grodzisk Maz.

Klasyka w parku
W tegoroczne wakacje 
wraca cykl koncertów 
w plenerze. Tym razem 
muzycy będą koncertować 
pod hasłem „Popołudnie 
z agentem 007”. W parku 
usłyszymy utworzy 
z fi lmów o brytyjskim 
agencie w niesamowitych 
aranżacjach, oprócz James 
Bond Theme  muzycy 
zagrają takie utwory, jak 
Goldfi nder czy Golden Eye. 
Start: 3 lipca godz. 16.00
Miejsce: Park Skarbków

Letnia potańcówka
Na jeden dzień Targowisko 
Miejskie zamieni się 
w taneczną scenę. Wszystko 
za sprawą Marka Musińskie-

go i jego zespołu. Nie ważne 
czy umiecie tańczyć, czy nie. 
Koniecznie wybierzcie się na 
potańcówkę. Świetna zabawa 
gwarantowana.
Start: 3 lipca, godz. 17.30
Miejsce: Targowisko Miejskie

Milanówek

Dotyk jedwabiu
Galerii Matulka wernisaż 
wystawy „Dotyk jedwabiu”. 
Malowanie na jedwabiu 
to technika precyzyjna,
sprzyjająca kontemplacji, 
wyciszeniu, odkrywaniu 
samego siebie. Swoje prace 
zaprezentują milanowscy 
artyści: Ewa Noińska, Alicja 
Narbutt, Danuta Olender, 
Joanna Mokrzycka i Andrzej 
Niewolewski. 
Start: 2 lipca, godz. 18.00
Miejsce: Galeria Matulka

Piastów

Letnie prezentacje
W każdą letnią niedzielę 
w parku przy piastowskim 
urzędzie miejskim będą 

odbywać się koncerty pod 
chmurką. Przed publiczno-
ścią może zaprezentować się 
każdy. Nieważne na czym grasz, 
nieważne jaki utwór wybierzesz 
– chętni mogą zgłaszać się 
pod nr. 530 527 398. 
Start: 3 lipca, godz. 16.00
Miejsce: Park Jerzego 
i Bogny Sokorskich

Podkowa Leśna 

Kino – Muzyka
Mimo wakacyjnej przerwy 
nie milknie „PROJEKT: Kino 
Muzyka”, czyli przegląd najcie-
kawszych wykonań muzyki 
klasycznej. W piątek będzie 
można posłuchać i obejrzeć re-
jestracje koncertów Johannesa 
Brahmsa i Niccolo Paganiniego. 
Start: 1 lipca, godz. 19.00 
Miejsce: CKIO, Świerkowa 1

Korespondencja
Muzeum Anny i Jarosława 
Iwaszkiewiczów zapraszają 
na „Lato w Stawisku”. Tym 
razem prezentowana będzie 
najnowsza książka Wydaw-
nictwa „Zeszyty Literackie” 

Reklama

zatytułowana „Koresponden-
cja. Listy Pawła Hertza oraz 
Anny i Jarosława Iwaszkiewi-
czów”. Spotkanie poprowadzą 
Agnieszka i Robert Papiescy 
oraz Marek Zagańczyk. 
Start: 3 lipca godz. 17.00
Miejsce: Muzeum Anny 
i Jarosława Iwaszkiewiczów

 
Pruszków

I wojna światowa
Muzeum Dulag 121 zaprasza 
na ósmy spacer historyczny. 
Tym razem tematem spaceru 
będzie I wojna światowa 
i dzieje Pruszkowa w la-
tach 1914 – 1918. W ramach 
spaceru opowiemy o najważ-
niejszych wydarzeniach 
I wojny światowej, które 
miały miejsce na terenach 
Pruszkowa i okolic. Przy-
pomnimy m. in.: bitwę nad 
Utratą, wycofanie się wojsk 
rosyjskich w 1915 roku oraz 
główne zniszczenia wojenne 
z tamtego okresu. Spacer 
poprowadzą go Aleksandra 
Wojda i Jacek Zegarłowicz. 
Start: 2 lipca godz. 12.00.
Miejsce: Dworzec PKP, Sienkiewicza
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Pruszków
ul. Niecała 10/2

P i ą t e k ,  1  L I P C A  2 0 1 6

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

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

Zatrudnię osoby do sprzątania 
hali produkcji spożywczej 
w Parzniewie k. Pruszkowa. 
Praca w systemie zmianowym. 
Wynagrodzenie: 10 zł brutto/godz. 
Kontakt: 507 088 737 
(pon. – pt w godz. 8.00-16.00).

 ► 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

 ► 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 

Sprzedam

 ► Sprzedam drzwi przesuwne 
komandor wysokość 2,5 metra 
szerokość 90 cm szkło mleczne 
300 zł szt.730771810 

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 

 ► 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 

Gimazjum Społeczne  

•  Wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej
•  Życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga, bezpieczeństwo
•  Nauczanie w zespołach klasowych – do 18 osób
•  Zwiększona ilość godzin z matematyki i języka polskiego
•  Język angielski w wymiarze rozszerzonym
•  Dodatkowo w liceum od 1 do 3 przedmiotów w wymiarze 

rozszerzonym – do wyboru
•  Zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie; 

klub malarstwa, rzeźby i projektowania; klub filmowy; koła przedmiotowe
•  Indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu
•  Własna biblioteka, stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne
•  Zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), taniec, koło strzeleckie, siłownia

Pruszków, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10
Sekretariat 9.00-14.00, tel.: 022 758 76 80

e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl

Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 23  

UPRAWAWA NIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ
OD 1991

ZUPRAWAWA NIENIAMI
SZKOKOK ŁYŁYŁ PUBLICZNEJ

OD2004

www.slo23.edu.pl

30% 
ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA

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

 ► Agencja Pracy Tymczasowej 
Adecco Poland Sp. z o.o. nr rejestru 
346 poszukuje na terenie Pruszkowa 
100 osób (panie i panowie) 
do pracy na produkcji i magazynie. 
Zgłoś się już teraz! 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 

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

 ► Fryzjerkę, kosmetyczkę Brwinów 
607052845 

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

 ► Pracowników ochrony. 
Obiekty handlowe 
Grodzisk Maz. 695 330 358 

 ► 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 

 ► 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 

05-800 Pruszków Al. Jerozolimskie 451 
tel: 795-569-659, www.pitstopserwis.eu

MECHANIKA 
POJAZDOWA 
Pełen zakres usług, wulkanizacja,  

zawieszenia, hamulce, rozrządy, sprzęgła, 
klimatyzacja i wiele innych. 
Diagnostyka komputerowa. 

WSZYSTKIE MARKI  
TANIO, SZYBKO I SOLIDNIE

 797 705 105
-  

wystarczy
dowód osobisty

-  
gotówka
w jeden dzień

Pożyczka
 ekspresowa

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

Nawet
do 6000zł

Sprawdź nas!
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

797 705 110
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