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P R U S Z K Ó W
Jeszcze w tym roku ciężki 
sprzęt może wjechać na  
ul. Warsztatową. Problem  
w tym, że budowa kanalizacji 
deszczowej w tej ulicy nałoży  
się na prace przy poszerzeniu 
Al. Jerozolimskich koło Znicza.

T aki scenariusz ozna-
cza, że z Pruszkowa 
będą tylko dwa wy-
jazdy: przez al. Armii 

Krajowej i Pęcice oraz przez  
ul. Poznańską i autostradę A2. 
Kierowców czekać więc może 
bardzo ciężki czas.

Ciąg drogowy Warsztatowa – 
Broniewskiego – Warszawska to 
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Prace przy budowie kanalizacji deszczowej w ul. Warsztatowej  
i poszerzeniu  Al. Jerozolimskich mogą się nałożyć

Reklama

czytaj więcej na str. 2

Zarządcą  wymienionego wy- 
żej ciągu drogowego jest po-
wiat pruszkowski, który re-
mont dróg zapowiadał już  
sześć lat temu. Do tej pory uda- 
ło się jedynie wymienić frag-
ment nakładki na ul. Warszaw-
skiej w Piastowie.

Szykuje się trudny
czas dla kierowców 

szlak, który łączy Pruszków i Pia-
stów ze stołeczną dzielnicą Ursus. 
Choć połączenie na mapie wyda-
je się dość dogodne, to niewie-
lu kierowców wybiera tę trasę. 
I trudno się dziwić. Nawierzchnia 
jezdni, głównie na ulicy Warszta-
towej (na zdjęciu), jest w fatalnym 
stanie: widać dziury, łaty i wysta-
jące spod asfaltu kocie łby. 
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Po krótkiej przerwie wraca 
Pruszkowskie Kino Letnie!  
W najbliższą niedzielę,  
31 lipca, projekcja filmu  
„ John Wick”, czyli kino  
akcji z najwyższej półki.  
Zapraszamy na pl. Jana Pawła II.  2

W niedzielę Kino
Letnie zaprasza
na film „John Wick”



– Sąd i prokuratura nie stanęły na wysokości zadania, sprawa została zlekceważona, 
zbagatelizowana i nie wiadomo z jakiego powodu. Ich decyzję będziemy zaskarżać, poprosimy 
też o objęcie sprawy nadzorem ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Jesteśmy 
na etapie przygotowywania wniosku. Grzegorz Szuplewski, burmistrz Piastowa o odmowie wszczęcia śledztwa 
w sprawie wycinki drzew na stacji PKP
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John Wick stawia sobie tylko jeden cel: zemstę

P R U S Z K Ó W
Po krótkiej przerwie 
Pruszkowskie 
Kino Letnie wraca 
z „przytupem”. Miłośnicy 
dobrych  filmów akcji 
koniecznie muszą 
odwiedzić w najbliższy 
niedzielny wieczór 
pl. Jana Pawła II. 
Zobaczą emocjonujący 
thriller „John Wick”.

K im jest tajemniczy 
John (w tej roli Ke-
anu Reeves)? O jego 
życiu wiadomo nie-

wiele. Był najlepszym płatnym 
zabójcą w USA. Zostawił swój 
„biznes” dla ukochanej żony. 
Po jej śmierci został mu tylko 
pusty dom i pamiątka – słod-
ki szczeniak sprezentowany 
przez ukochaną. John Wick nie 
będzie jednak mógł w spokoju 
przeżyć żałoby. Wszystko przez 
syna rosyjskiego mafioso... 
Napada na Wicka, zabija mu 
psa, kradnie samochód. Pro-
blem jednak w tym, że nie wie
z kim zadarł...

Przestępczy świat zamie-
ra z przerażenia, gdy na jaw 

emocjonującym, będącym swo-
istym renesansem kina akcji 
fi lmie grają m.in. Michael Ny-
qvist, Alfi e Allen, Willem Dafoe,
Adrianne Palicki.

Kto chce więc spędzić cie-
kawy filmowy wieczór pod 
chmurką nie powinien się za-
stanawiać. Na pewno nie bę-
dzie żałował. Początek projekcji 
w niedzielę 31 lipca o godzi-
nie 21.30. Czekamy na was na
pl. Jana Pawła II w Pruszkowie. 
Gorąco zapraszamy!

Przypominamy również, że 
podczas Kina Letniego zbie-
ramy dary (przybory szkolne) 
dla uczniów Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. Kornela Makuszyńskie-
go w Pruszkowie. Nasza akcja 
„Kolorowa Wyprawka” potrwa 
do 28 sierpnia.

Wstęp na wszystkie projekcje 
w ramach Pruszkowskiego Kina 
Letniego jest bezpłatny.

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

Na fi lmowe wieczory w letniej 
atmosferze zapraszają Prezy-
dent Pruszkowa Jan Starzyński 
oraz Grupa Wpr Media. W tym 
roku sponsorem głównym jest 
Odyssey – nowy salon marki 

„John Wick”, czyli fi lm
akcji w Kinie Letnim
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Nissan w Pruszkowie. Partne-
rami projektu są: Auto Servi-
ce Zalewscy, Decathlon Okęcie, 
Uczelnia Techniczno-Handlo-
wa im. Heleny Chodkowskiej, 
Play Salon Pruszków, E. Lec-
lerc, Factory, LongBridge, MTZ 
Clinical Research. [AS]

Początek projekcji fi lmu „John Wick” 
w niedzielę 31 lipca o godz. 21.30. 
Czekamy na was na pl. Jana Pawła II 
w Pruszkowie. Gorąco zapraszamy!
wychodzi, że Wick wrócił do 
gry. Na nic zdają się prośby, 
groźby czy propozycje wielo-
milionowego odszkodowania. 
John Wick stawia sobie tylko je-
den cel: zemstę. Śmiertelna ka-
ruzela została uruchomiona... 
Oprócz Keanu Reevesa w tym 

Repertuar Pruszkowskiego 
Kina Letniego:
 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 ARTE-

faktów – Pruszkowskiego Festiwalu Archeologicznego
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– Broniewskiego – Warszaw-
ska  trzeba jeszcze poczekać. 
We wrześniu powinna być go-
towa dokumentacja projektowa 

– Mamy tu możliwość przepro-
wadzenia wygodnego objazdu. 
Same prace związane z wyko-
naniem kanalizacji nie będą aż 

W pierwszej kolejności powiat 
planuje wykonanie bardzo waż-
nej instalacji, chodzi o kanaliza-
cję deszczową w ul. Warsztatowej. 
Przedsięwzięcie, które ma po-
chłonąć 5 mln zł, może rozpocząć 
się w tym roku. – Mamy perspek-
tywę całkiem dobrego montażu 
fi nansowego tej inwestycji. Do-
staliśmy już promesę z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska na realizację tego 
zadania. Jeśli podpiszemy odpo-
wiednie dokumenty i przedsta-
wimy odpowiedni plan działania 
to jesteśmy w stanie w tym roku 
podjęć pewne kroki – mówi Mak-
sym Gołoś, starosta pruszkowski.

Wracając do stanu nawierzch-
ni Warsztatowej – żeby nią prze-
jechać trzeba bardzo uważać, 
aby nie uszkodzić zawieszenia 
samochodu. Wielu właścicieli 
aut terenowych z lekką ironią 
mówi, że ta ulica jest idealna 
do testowania możliwości ich 
pojazdów... Bez wykonania ka-
nalizacji w tej drodze nie ma 
nawet co planować remontu 
nawierzchni. Dlatego też po-
wiat szuka fi rmy, która wyko-
na wspomnianą instalację nie 
tylko w ul. Warsztatowej ale też 
w ulicach 3 Maja, Łączniczek AK, 
Poznańskiej, Batalionów Chłop-
skich, rondzie Solidarności 
oraz wykona wylot w kierun-
ku rzeki Utraty. – Chcemy, by 
w przyszłym roku przynajmniej 
połowa tego zadania była zre-
alizowana – podkreśla starosta 
Gołoś. Finał prac zaplanowano 
na kwiecień 2018 r. 

A co z remontem nawierzch-
ni? Po wykonaniu kanaliza-
cji zniszczone fragmenty drogi 
będą odtworzone. Na przebu-
dowę całego ciągu Warsztatowa 

To dobre zapewnienia, ale jest 
problem. Inwestycja nałoży się na 
prace przy poszerzenie Al. Jerozo-
limskich na wysokości kompleksu 
Znicza. Roboty na drodze woje-
wódzkiej nr 719 ruszą prawdopo-
dobnie w październiku br. (z blisko 
6-miesięcznym opóźnieniem). 
Nie wiadomo jeszcze jak będzie 
wyglądała organizacja ruchu. 
Zakładając „czarny scenariusz” 
może być wyłączony odcinek 
od ul. Bohaterów Warszawy do 
ul. Partyzantów wraz ze skrzyżo-
waniami. Terminu fi nału robót do 
tej pory nie podano. 

Nałożenie obu inwestycji może 
oznaczać dla kierowców dramat. 
W ten sposób zostaną pozba-
wieni trzech wyjazdów z miasta 
w kierunku Warszawy: z ronda 
przez Warsztatową, Broniewskie-
go i Warszawką do Ursusa, przez 
ul. Bohaterów Warszawy (wyłą-
czone skrzyżowanie) do Piasto-
wa oraz przez Al. Jerozolimskie. 
– Nie możemy przecież rezy-
gnować z naszych zaplanowa-
nych wcześniej inwestycji tylko ze 
względu na to, że będzie posze-
rzenie drogi wojewódzkiej nr 719 
– mówi Andrzej Bittel.

Taki scenariusz oznacza, że 
z Pruszkowa będą tylko dwa wyjaz-
dy: przez al. Armii Krajowej i Pęcice 
oraz przez ul. Poznańską i auto-
stradę A2. A gdy dodamy do tego 
zamknięcie linii kolejowej 447 pla-
nowane na III kwartał 2017 roku...

Trudny czas dla kierowców
Prace przy budowie kanalizacji deszczowej w ul. Warsztatowej 
i poszerzeniu Al. Jerozolimskich w Pruszkowie mogą się nałożyć
DOKOŃczenie ze str. 1

Nałożenie obu inwestycji może oznaczać 
dla kierowców dramat. W ten sposób 
zostaną pozbawieni trzech wyjazdów 
z miasta w kierunku Warszawy
generalnej przebudowy wspo-
mnianego ciągu, która zakłada 
wytyczenie nowego przebie-
gu ul. Broniewskiego, a do-
kładniej „wyprostowanie” jej 
(zgodnie z zapisami miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego). Dopiero gdy 
powiat pozna koszty przed-
sięwzięcia, będzie można wpi-
sać je do planu inwestycyjnego. 

Budowa kanalizacji deszczowej 
w ul. Warsztatowej będzie więc 
prowadzona głównie w przy-
szłym roku. Przedstawiciele 
starostwa twierdzą, że prace nie 
będą uciążliwe dla kierowców. 

tak uciążliwe ponieważ w dużej 
mierze będą polegały na budowie 
zbiorników retencyjnych – za-
znacza Andrzej Bittel, naczelnik 
pruszkowskiego Wydziału Infra-
struktury i Ochrony Środowiska. 
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W I A D O M O Ś C I
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 Anna Sołtysiak 

G R O D Z I S K  M A Z .
Interdyscyplinarne  
Centrum Innowacji miało 
być kolebką dla naukowców, 
inżynierów i przedsiębiorców. 
Tymczasem plany do tej pory 
nie zostały zrealizowane.  
Co się dzieje z inwestycją?

I CI miało być wspólnym pro-
jektem Agencji Rozwoju 
Mazowsza i gminy Grodzisk 
Mazowiecki. Zgodnie z za-

łożeniami centrum służyłoby mło-
dym przedsiębiorcom. Na działce 
o powierzchni 4 ha w Natolinie za-
projektowano trzykondygnacyjny 
budynek. W obiekcie przewidziano 
centra badawcze, sale konferen-
cyjne, wystawiennicze, semina-
ryjne oraz laboratoria. Centrum 
miało również pełnić funkcję kon-
sultacyjną. To tu młodzi przed-
siębiorcy mogliby uzyskać pomoc  
z zakresu księgowości, prawa,  
finansów. Inżynierowie i naukow-
cy mieli tu opracowywać nowa-
torskie technologie pomocne  
w różnych gałęziach przemysłu. 

Centrum w zawieszeniu
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Plany powstania Centrum Obsługi Biznesu

W 2017 r. gmina ma zlecić wykonanie 
dokumentacji projektowej Centrum 
Obsługi Biznesu

To wszystko plany, które pre-
zentowano aż pięć lat temu. Tym- 
czasem na wspomnianym tere- 
nie w Natolinie nic się nie dzieje.  
– Do tej pory nie było naboru kon-
kursowego, w którym mogliby-
śmy uzyskać środki zewnętrzne 
na budowę Interdyscyplinarnego 
Centrum Innowacji. Z uwagi na 
ten fakt rozwiązaliśmy również 
współpracę z Agencją Rozwo-
ju Mazowsza, która obecnie za-
angażowana jest w duży projekt 
związany z siecią internetową na 
Mazowszu – przyznaje Grzegorz 

Benedykciński, burmistrz Gro-
dziska Mazowieckiego. 

Czy to oznacza, że plany budo-
wy centrum trafiły do szuflady? 
Niekoniecznie. Ale pewne jest to, 
że póki co obiekt w pierwotnym 
kształcie nie powstanie. Plano-
wane jest Centrum Obsługi Biz-
nesu. – Zostawiliśmy sobie grunt  
i w przyszłym roku będziemy 
projektować nieco mniejsze cen-
trum. Nie będzie to miało związ-
ku z innowacjami, a z biznesem 
– mówi burmistrz Benedykciń-
ski. – Chcemy stworzyć miejsce, 
w którym młodzi przedsiębiorcy 
będą mogli skorzystać z sali kon-
ferencyjnej, porad prawnych czy 

księgowych. Chcielibyśmy, aby 
te ostatnie były nieodpłatne dla 
młodych firm, czyli finansowa-
ne z budżetu gminy. Musimy jed-
nak sprawdzić czy taka formuła 
jest zgodna z prawem – zaznacza. 

Burmistrz podkreśla, że cen-
trum jest odpowiedzią na duże 
zainteresowanie gruntami inwe-
stycyjnymi na terenie grodziskiej 
gminy. – Grodzisk jest idealnym 
miejscem do inwestowania. Tuż 
obok przebiega autostrada, któ-
rą szybko można dostać się do 
Warszawy i Łodzi. Chcemy to 

czyli do jakiej kwoty ubezpieczy-
ciel będzie pokrywał nasze le-
czenie? Jest to o tyle istotne, że 
w różnych częściach świata kosz-
ty opieki medycznej są różne. Czy 
pomoc medyczna jest świadczo-
na w formie bezgotówkowej? Czy 
polisa obejmuje skutki chorób 
przewlekłych lub tropikalnych? 
Czy obejmuje koszty ratownictwa 
(przydadzą się na wypadek po-
szukiwania w górach lub na mo-
rzu albo konieczności wezwania 
śmigłowca ratowniczego)? Czy 
wypadki spowodowane terrory-
zmem, zamieszkami lub wojną są 
objęte ochroną? Czy pokrywany 
jest transport zwłok w przypad-
ku śmierci?

W polisie turystycznej istotny 
jest Assistance o szerokim zakre-
sie. Jego wykupienie zobowiązu-
je ubezpieczyciela do organizacji 
wszelkiej pomocy w podróży, po-
mocy medycznej czy ratownic-
twa, pomocy prawnej, pomocy 
w tłumaczeniu, złożenia kaucji, 
zorganizowanie zastępstwa kie-
rowcy, kontynuacji podróży czy 
powrotu do domu.

Kolejnym składnikiem polisy 
turystycznej jest ubezpieczenie 

Następstw Nieszczęśliwych Wy-
padków. Jednorazowe odszkodo-
wanie po wypadku przysługuje 
w razie śmierci lub za trwały 
uszczerbek na zdrowiu. Zwró-
cić należy uwagę jakie wypad-
ki i uszczerbki są w zakresie 
świadczonej ochrony oraz jakie 
są wyłączenia. Czy zakres ochro-
ny dodatkowo obejmuje rehabi-
litację w Polsce?

Ubezpieczenie Odpowie-
-dzialności Cywilnej w życiu 
prywatnym sprzedawane wraz 
z ubezpieczeniem turystycznym 
to ochrona własnych środków 
finansowych przed skutkami 

 Dariusz Kiliszek 

Właśnie zbliża się upra-
gniony urlop, zagraniczny 
wyjazd już dawno zaplano-
wany, jeszcze tylko spako-
wać bagaże i w drogę! W tym 
momencie warto zadbać  
o to, aby podróż marzeń nie 
okazała się ruiną finansową. 

Z a granicą dotknąć mo-
że nas wypadek lub cho-
roba, a z tym związane 
będą zwykle ogromne 

wydatki. Średnie koszty zagra-
nicznego leczenia ambulatoryj-
nego to kilkaset euro, pobytu  
w szpitalu – ok. 1.000 € za dzień, 
transport ambulansem do Pol-
ski – 3.000 €, samolotem sani-
tarnym – 10.000 €, koszt akcji 
ratowniczej z wykorzystaniem 
śmigłowca to ok. 100 € za mi-
nutę. Postarajmy się więc o do-
bra polisę turystyczną.

Polisa turystyczna zawiera  
w sobie kilka składników. Naj-
ważniejszym jest pokrycie kosz-
tów leczenia za granicą. Na co 
należy zwrócić szczególną uwa-
gę? Jaka jest suma ubezpieczenia, 

szkód wyrządzonymi innym oso-
bom (np. zniszczenie sprzętu, 
uszczerbek na zdrowiu).

Polisa turystyczna może 
zwierać ubezpieczenie bagażu 
i sprzętu sportowego od kradzie-
ży, zniszczenia czy utraty. Warto 
sprawdzić w jakich przypadkach 
i jaki sprzęt będzie chroniony.

Przed zawarciem ubezpieczenia 
należy określić kierunek wyjazdu 
(kraj, region świata), okres poby-
tu w podróży, cel wyjazdu (wypo-
czynek, zwiedzanie, sport, nauka, 
praca, leczenie). Przy aktywności 

Ubezpieczenia turystyczne
sportowej musimy określić jej 
charakter – czy uprawiamy sport 
rekreacyjny, sport ekstremalny, 
ryzykowny, wyczynowy, zawodo-
wy. Każde towarzystwo ma swoje 
definicje powyższych terminów i 
powinniśmy sprawdzić do jakiej 
grupy zaliczana jest np. jazda na 
nartach lub nurkowanie.

Osobnym elementem polis tu-
rystycznych jest ochrona ponie-
sionych kosztów na bilet lotniczy 
lub imprezę turystyczną. Załóż-
my, że planujemy wyjazd z du-
żym wyprzedzeniem i kupujemy 

Autor prowadzi Agencję Ubezpieczeń IDEM w Pruszkowie przy ul. Prusa 35a/20 i Dobrej 21.  
Agencja IDEM zapewniając najwyższy standard obsługi i ochrony, została wyróżniona przez Ergo 
Hestię za wyjątkowe podejście do Klientów. To dla nich powołany został Punkt Standard przy  
ul. Prusa, otwarty w marcu 2016 r, będący 21-szą placówką tego typu w Polsce. Agencja otrzyma-
ła Znak Jakości 2016 Ergo Hestii jako jedna z 44 w kraju.

Agencja IDEM współpracuje z kilkunastoma Towarzystwami Ubezpieczeń.

KUPON RABATOWY 
Okaziciel niniejszego KUPONU, uprawniony jest do jego wymiany na zniżkę do 20% na zakup  
nowej polisy turystycznej w Ergo Hestii. Ważne do wyczerpania puli zniżek

bilet lub wycieczkę. Jeśli z przy-
czyn losowych (wypadek, cho-
roba, śmierć bliskiej osoby) nie 
możemy wyjechać, polisa pokryje 
nam poniesione koszty.

Na koniec polecam zapoznać 
się z ogólnymi warunkami ubez-
pieczenia – szczególną uwagę  
proszę zwrócić na definicje, za-
kres i wyłączenia, a wątpliwości 
wyjaśniać ze swoim agentem. 

Wszystkim życzę wspaniałych 
wyjazdów i niezapomnianych 
wrażeń. Natomiast polisa niech 
pozostanie nie wykorzystana.

Artykuł sponsorowany

Nocny 
wandalizm

PRUSZKÓW
Akty wandalizmu na  
ul. Chopina i Sobieskiego 
w Pruszkowie.  
W nocy z 23 na 24 lipca 
poprzebijano opony  
w wielu samochodach. 
Policja szuka sprawców.

N a ulicy Chopina  
uszkodzono 24 po- 
jazdy, zgłoszenia 
dotyczyły prze-

bicia opon. Natomiast na  
ul. Sobieskiego zniszczono 
10 pojazdów, głównie po-
przez zarysowanie prawych 
przednich i tylnych drzwi 
oraz nadkoli. Tylko w jed-
nym przypadku odnotowano 
tam przebitą oponę – mówi 
st. asp. Marzena Dąbrowska  
z Komendy Powiatowej Poli-
cji w Pruszkowie. – Obecnie  
przyjęliśmy 11 zawiadomień  
w tej sprawie – dodaje.

Istotne jest ustalenie spraw-
ców. Policja zabezpieczyła 
nagrania z kamer monito-
ringu. – Osoby, które zgłosi-
ły nam uszkodzenia swoich 
pojazdów są sukcesywnie 
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Na ul. Chopina 
opony przebito  
w 24 pojazdach

wykorzystać, by zachęcić mło-
dych przedsiębiorców do rozpo-
czynania tu działalności. Zależy 
nam, by możliwie jak najbardziej 
ułatwić im start – twierdzi.

W przyszłym roku gmina ma 
zlecić wykonanie dokumentacji 
projektowej Centrum Obsługi Biz-
nesu. Realizacja projektu przewi-
dziana jest na 2018 r. – Szacujemy, 
że to zadanie pochłonie ok. 2 mln zł 
– mówi Grzegorz Benedykciński.  
– Jeśli pomysł się sprawdzi pomyś- 
limy nad rozbudową – dodaje.

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

Tak pierwotnie miało wyglądać ICI

03

przesłuchiwane. Zabezpie-
czamy nagrania z monitoringu 
miejskiego oraz te pochodzące 
od osób prywatnych. Na chwi-
lę obecną nie zatrzymaliśmy 
żadnych podejrzanych. Trwa 
postępowanie – zaznacza st.  
asp. Marzena Dąbrowska. [SD]
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P O D KO W A  L E Ś N A
Spokojna do niedawna 
Podkowa od pewnego czasu 
wstrząsana jest informacjami 
o nieprawidłowościach 
w działaniu samorządu 
poprzedniej kadencji. 
Tym razem wraca sprawa 
budowy szkoły. 

C hodzi o Zespół Szkół 
Samorządowych przy 
ul. Jana Pawła II. O tym,
że miasto prowadzi-

ło sądową batalię z wykonawca-
mi tej inwestycji wiadomo nie od 
dziś. Podobnie jak o tym, że bu-
dowa hali sportowej i remont pla-
cówki miały kosztować 9 mln zł, 
a ostatecznie pochłonęły ponad 
14 mln zł. Nowością jest to, że pod-
kowiańscy radni wezwali bur-

mistrza do powołania zespołu 
prawnego, który zbada „możli-
wość postawienia zarzutów kar-
nych i dochodzenia roszczeń 
w stosunku do osób winnych nie-
gospodarności przy planowaniu 
i budowie sali sportowej oraz roz-
budowie i modernizacji budyn-
ków Zespołu Szkół Samorządo-
wych w Podkowie Leśnej”. 

O co dokładnie chodzi? W mar-
cu 2010 r. rozpoczęto rozbudowę 
wspomnianej placówki. Realiza-
cja inwestycji miała zakończyć się 
półtora roku później, jednak szyb-
ko pojawiły się kłopoty. Generalny 
wykonawca, fi rma Wid Bas, w po-
łowie 2012 r. zeszła z placu budo-
wy nie kończąc zadania. Konieczne 
było zatrudnienie kolejnej, aby 
sfi nalizować całe przedsięwzię-
cie. Po czasie z obiema fi rmami 

Wraca temat budowy szkoły...

i podwykonawcami miasto spo-
tkało się w sądzie, bo nie wywią-
zało się wobec nich z fi nansowych 
zobowiązań. Takich spraw było 
w sumie 11, w tym trzy przegrane 
w sądzie apelacyjnym, w siedmiu 
odbyły się mediacje i podpisano 
ugody, w jednym przypadku sąd 

wydał wyrok częściowo korzystny 
dla Podkowy. Na odszkodowania 
miasto-ogród przeznaczyło w 2014 
r. 340 tys. zł, rok później 1,7 mln zł, 
a w tym roku 400 tys. Dobra wia-
domość jest taka, że wszystkie są-
dowe zmagania już się zakończyły. 

Ale temat pozostał. – Część 
rzeczy na pewno się przedawniła, 
część osób nie pełni już żadnych 
funkcji publicznych, najwięk-
sze błędy i zaniechania dotyczą 
nadzoru burmistrza i kierownika 
z uprawnieniami budowlanymi, 
obsługi prawnej i prowadzenia 
przetargu. Jeśli z analizy zespo-
łu prawnego wyniknie, że od 
tych osób będzie można uzy-
skać odszkodowanie dla miasta, 
to taka sprawa zostanie założona 
– wyjaśnia Artur Tusiński, bur-
mistrz Podkowy. [EL]
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R E G I O N 
Na mapie naszego 
regionu powstaje coraz 
więcej restauracji. 
Gdzie można dobrze 
zjeść? Postanowiliśmy 
przygotować informator 
o lokalnych restauracjach. 
Już 12 sierpnia w „Gazecie 
WPR” i portalu WPR24.pl 
ukaże się kolejny Dodatek 
Gastronomiczny!

K awiarnie, wykwint-
ne restauracje, lo-
kale gastronomiczne 
serwujące kuchnie 

z całego świata – weźmiemy 
pod uwagę wiele takich miejsc! 
Dowiesz się, gdzie zjeść dobre-
go burgera, pyszne sushi, praw-
dziwą włoską pizzę.

Zarówno w Pruszkowie jak 
i w Grodzisku Mazowieckim 
możemy odkrywać różne smaki. 

Najpierw te miasta podbiły lo-
kale serwujące sushi i burge-
rownie. Z czasem pojawiły się 
oferty bardziej egzotyczne – re-
stauracje z jedzeniem indyjskim, 
owocami morza, rybami, kuch-
nią inspirowaną dawnymi prze-
pisami. Do wyboru, do koloru. 

Korzyści z zamieszczenia 
prezentacji:
•  publikacja w „Gazecie WPR” 

12 sierpnia
•  publikacja na portalu WPR24.pl 

– ponad 1 mln odsłon w mie-
siącu

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

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

•  dystrybucja podczas Prusz-
kowskiego Kina Letniego!

Koszt reklamy od 200 zł netto.

Dodatek Gastronomiczny!
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Wojewoda stwierdził nieważność zapisów w studium

Galeria „wypadła” z planu
 Anna Sołtysiak 

R E G U ŁY
Część mieszkańców
gminy Michałowice 
jest zadowolona 
z rozstrzygnięcia wojewody. 
Stwierdził on, że zapisy 
w studium pozwalające na 
budowę galerii handlowej 
w Regułach są nieważne.

P rzypomnijmy: na czerw-
cowej sesji michało-
wiccy radni zatwier-
dzili wprowadzenie 

zmian do „Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy 
Michałowice”. Zmiany te doty-
czyły wprowadzenia zapisów 
umożliwiających budowę cen-
trum handlowego na 24-hek-
tarowym terenie pomiędzy 
Al. Jerozolimskimi a torowi-
skiem kolejki WKD. Z tym roz-
wiązaniem nie godziła się część 
mieszkańców gminy, obawia-
jąc się, że na tym terenie po-
wstanie centrum na wzór tego 
w Wólce Kosowskiej. W trakcie 
czerwcowego posiedzenia ra-
dy zarzucali wójtowi i urzęd-
nikom, że procedura przygo-
towywania studium nie została 
wykonana zgodnie z przepi-
sami. Według projektantów i pla-

nistów projekt studium mógł, 
ale nie musiał być wyłożony do 
ponownych konsultacji. Final-
nie radni przyjęli uchwałę. 

po jego wyłożeniu do publiczne-
go wglądu, bez ponowienia czyn-
ności proceduralnych i taki też 
projekt przedłożył Radzie Gmi-
ny Michałowice do uchwalenia 
– czytamy w uzasadnieniu. 

O komentarz do decyzji wo-
jewody poprosiliśmy Krzysztofa 
Grabkę, wójta gminy Michałowi-
ce. – Nie znam treści tego pisma 
i nie chcę go komentować. To bę-
dzie kwestia radnych jakie kroki 
podejmą dalej i czy będą się od-
woływać. Przepisy planistyczne 
się zmieniają. Zarówno my, jak 
i projektanci byliśmy przekona-
ni, że wszystko jest przeprowa-
dzone zgodnie ze sztuką. Musimy 
poczekać na to, jak sądy będą in-
terpretować nowe zapisy. Zoba-
czymy jaki będzie dalszy ciąg tej 
sprawy – ucina wójt.

Jeśli radni nie zdecydują się na 
złożenie odwołania procedura 
planistyczna związana z przy-
gotowaniem studium będzie 
mogła być kontynuowana. Je-
śli w dokumencie mają zostać 
wprowadzone zapisy umożli-
wiające budowę galerii, to ko-
nieczne będzie kolejne wyłożenie 
planu. Inwestorzy, którzy chcą 
wybudować w Regułach centrum 
handlowe muszą przekonać do 
swojego pomysłu protestujących 
mieszkańców. Jeśli im się to nie 
uda, będą mieli związane ręce.
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jej nieważność. – W przedmio-
towej sprawie doszło do istot-
nego naruszenia prawa w za-
kresie procedury sporządzania 

14mln zł – tyle kosztowała budowa sali sportowej oraz rozbudowa i modernizacja bu-
dynków Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej, choć powinna kosztować

o 5 mln zł mniej. Miasto zmuszone zostało do wypłaty odszkodowań wykonawcom, wobec któ-
rych nie wywiązało się z zobowiązań. 14 mln 

zł
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Uczniowie i nauczyciele klas 2 i 3 
SP9 Pruszków 

serdecznie dziękują 
Panu  

Tadeuszowi Hubertowi 
Jakubowskiemu 

za wprowadzenie w ciekawy  
i nieznany swiat historii  
wojennego Pruszkowa.  

Spotkanie z Panem było dla nas 
niezapomnianym przeżyciem. 

Dziękujemy!

InFormacja

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

Nad poprawnością proce-
dur z uchwalaniem studium czy 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego czuwa 
wojewoda mazowiecki. Również 
uchwała z Michałowic trafi ła na 
jego biurko. Wojewoda stwierdził 

zmian studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Michało-
wice. Wójt gminy Michałowice 
(jako organ odpowiedzialny za 
proces sporządzania studium) 
zmienił projekt zmiany Studium, 

Zmiany dotyczyły wprowadzenia 
zapisów umożliwiających budowę 
centrum handlowego na terenie 
pomiędzy Al. Jerozolimskimi 
a torowiskiem kolejki WKD

Protestujący mieszkańcy pojawili się na sesji rady
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Polisa na beztroskie wakacje!
Chcesz mieć gwarancję 
prawdziwego odpoczynku 
i spokoju podczas 
wakacyjnego wyjazdu? 
Zadbaj o to wcześniej. 
O czym warto pamiętać 
i przed czym się zabezpieczyć 
radzi Wanda Łazęcka 
z agencji Amber oferującej 
ubezpieczenia Warty.

Zadbaj o bezpieczeństwo 
swojego domu 
Decydując się na wyjazd wakacyj-
ny, czy nawet weekendowy, oprócz 
wsparcia sąsiadów, którzy wpad-
ną podlać kwiaty i nakarmić rybki, 
warto pomyśleć o zabezpieczeniu 
się przed skutkami ewentualnych 
przykrych niespodzianek. 

Od kradzieży i huraganu
W czasie wakacji zdarza się nawet 
do 30% więcej włamań i kradzieży 
w domach niż przez pozostałą część 
roku. Prawie codziennością stały się 
też w tym czasie anomalie pogodo-
we tj.  wichury, powodzie a nawet 
trąby powietrzne. Najlepszym za-
bezpieczeniem i to nie tylko pod-
czas wakacji  ale przez cały rok  jest 

Ponieważ w Warcie polisa OC dzia-
ła też poza domem, może się przy-
dać, gdy nasze dziecko, jeżdżąc na 
rolkach, uszkodzi czyjś samochód 
lub przypadkowo zbijemy umywal-
kę w wynajmowanym apartamen-
cie w Polsce lub za granicą.

Od zagubionej walizki
Zagubiona walizka to jedna z tych 
niespodzianek, które skutecznie 
potrafi ą zepsuć każdy wyjazd. Za 
niewielką dopłatą do polisy miesz-
kaniowej można dokupić w Warcie 
ubezpieczenie bagażu i na dwa-
naście miesięcy zabezpieczyć ca-
łą rodzinę  na wypadek utraty nie 
tylko bagażu, ale także zabieranego 
ze sobą sprzętu sportowego i elek-
tronicznego, takiego jak kamera, ta-
blet czy laptop.

I zatroszcz się o zdrowie 
swoje i swoich bliskich
Przed każdym wyjazdem trzeba za-
dbać o polisę turystyczną. Szczegól-
nie, gdy jedziemy za granicę, gdzie 
nawet drobna porada medyczna, za-
kup leków lub środków opatrunko-
wych to koszty, które mogą znacznie 
nadszarpnąć wakacyjny budżet.

dobra polisa mieszkaniowa. Są ofer-
ty, jak np.  WARTA DOM KOMFORT 
PLUS, które pozwalają nam ubez-
pieczyć praktycznie wszystko – od 
sprzętu elektronicznego, poprzez 
kosztowności i dzieła sztuki, pozo-
stawione na tarasie meble ogrodo-
we i narzędzia (np. kosiarki), aż po 
drzewka w ogródku i to co chowamy 
w garażu. Co ważne, mając tę polisę 
możemy liczyć na natychmiastową 
pomoc Warty w sytuacjach awaryj-
nych. Jeśli złodziej uszkodzi zamek 
w drzwiach Warta przyśle ślusa-
rza, a jeśli szalejąca wichura zerwie 
nam rynnę, zorganizuje usługę de-
karza, który ją zabezpieczy. I nawet 
nie trzeba będzie wracać z wyjazdu. 
Wystarczy zostawić zaufanej osobie 
klucze i pełnomocnictwo do podej-
mowania decyzji w sprawach zwią-
zanych z nieruchomością. 

Od zalania sąsiada
Przed wyjazdem warto sprawdzić 
czy nasza polisa mieszkaniowa 
zawiera ubezpieczenie odpowie-
dzialności cywilnej. Będzie ono 
bezcenne, gdy np. pod naszą nie-
obecność pęknie rura i zaleje-
my sąsiada. Ale to nie wszystko. 

Artykuł sponsorowany

CHCESZ DOWIEDZIEĆ
SIĘ WIĘCEJ?

Zadzwoń: tel. 22 728 70 21 

lub 22 862 39 49
lub przyjdź do 

AGENCJI UBEZPIECZENIOWEJ 
AMBER WANDY ŁAZĘCKIEJ: 

al. Wojska Polskiego 20A, 
pawilon 24 w Pruszkowie, 

Orzeszkowej 78 w Piastowie 
lub Mszczonowska 14 w Nadarzynie 

Reklama

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

patruje je właśnie sąd rejonowy 
w Pruszkowie. Od tego jak po-
stąpi zależy, czy rodzice małych 
pacjentów dowiedzą się, co tak 
naprawdę wydarzyło się w przy-
chodni przy ul. Kubusia Puchatka. 
Ogłoszenie wyroku po raz drugi 
zostało jednak przesunięte. Dzień 
przed planowanym posiedzeniem 
zdjęto je z wokandy. 

– Pierwszy termin wyzna-
czony był na 29 czerwca, nie-
stety krótko przed tym okazało 
się, że sędzia przydzielony do 
sprawy nie może pełnić swoich 

oczekiwaniem. Część z nas wzięła 
specjalnie wolne w pracy, aby być 
na ogłoszeniu wyroku, a tu znowu 
okazało się, że jest kolejna zmiana 
– mówi mama jednego z pacjen-
tów (imię i nazwisko do wiadomo-
ści redakcji). – Dla nas ważne jest 
i wskazanie winnego w tej sprawie 
i to, aby dowiedzieć się, co tak na-
prawdę się wydarzyło – dodaje. 

Choć od wybuchu skandalu 
w przychodni DOM MED minę-
ło 2,5 roku, to podmiana szcze-
pionek dalej wpływa na życie 
dzieci, którymi opiekowała się 

 Ewelina Latosek 

P R U S Z K Ó W
Dzień przed spodziewanym 
ogłoszeniem wyroku 
dotyczącego „lewych” 
szczepionek w pruszkowskiej 
przychodni, sprawę zdjęto 
z wokandy. Dlaczego?

D ecyzja sądu rejo-
nowego w Prusz-
kowie miała zapaść 
w czwartek 28 lipca. 

Był to już drugi termin, pierw-
szy wyznaczono na 29 czerwca, 
ale posiedzenie również się nie 
odbyło. Przypomnijmy: chodzi o 
rozpatrzenie zażalenia na umo-
rzenie postępowania w sprawie 
podmienionych szczepionek w 
pruszkowskiej lecznicy DOM 
MED. W lutym 2014 r. wyszło na 
jaw, że pielęgniarka Małgorzata 
R. mogła aplikować dzieciom in-
ną substancję niż preparat na ro-
tawirusy. Zapas tego ostatniego 
w magazynach nie zmniejszał się, 
choć pacjentów nie brakowało. 
Za tego typu „lewe” szczepionki 
Małgorzata R. miała inkasować 
pieniądze do własnej kieszeni.

Sprawę wyjaśniała prokuratura 
rejonowa w Piasecznie. Ostatecz-
nie zdecydowała się ją umorzyć 
bez postawienia jakichkolwiek za-
rzutów. Dla wielu osób, przede 
wszystkim rodziców małych pa-
cjentów DOM MED-u, był to szok. 
Szczególnie, że niemal do same-
go końca postępowania prokura-
tura dawała wyraźne sygnały, że 
Małgorzata R. zostanie oskarżo-
na na podstawie przepisów ko-
deksu karnego. 

Tak się jednak nie stało, a na 
decyzję piaseczyńskiej proku-
ratury wpłynęły zażalenia. Roz-

obowiązków z przyczyn zdro-
wotnych. Wyznaczyliśmy kolejny, 
na 28 lipca. Dwa dni przed tym 
terminem otrzymaliśmy kolejne 
zwolnienie lekarskie. 2 sierpnia 
sędzia powinien wrócić do pra-
cy – wyjaśnia Grzegorz Godzina, 
wiceprezes pruszkowskiego sądu 
rejonowego. – Sędzia w całości 
zapoznał się ze sprawą, a to jest 
ponad 30 tomów akt. Nikt w cią-
gu dwóch dni nie jest w stanie 
go zastąpić – dodaje.

Dla rodziców oczekujących na 
sprawiedliwość to duże rozcza-
rowanie. – Jesteśmy już zmęczeni 

Małgorzata R. – Mój syn ma 5 lat. 
Nie może być szczepiony według 
normalnego kalendarza, za każ-
dym razem musimy kontaktować 
się z lekarzem, a jest tylko jeden, 
który podjął się pomocy. Pozo-
stali bali się odpowiedzialności 
nie wiedząc, co wcześniej zosta-
ło dzieciom podane. A u mnie do 
dziś słowo „szczepienie” wywo-
łuje gęsią skórkę  – mówi mama 
jednego z pacjentów. 

O wyznaczeniu kolejnego 
posiedzenia sądu rejonowego 
oczywiście poinformujemy na 
naszych łamach. 

– Jesteśmy już zmęczeni oczekiwaniem 
– mówią rodzice małych pacjentów

Sztuka w dworcowej sali
G R O D Z I S K  M A Z .

Jedno z pomieszczeń 
grodziskiego dworca 
kolejowego zostanie 
zaaranżowane na potrzeby 
wielofunkcyjnej galerii 
sztuki. Sala będzie 
wyposażona m.in.
w sprzęt multimedialny.

W ubiegłym roku 
budynek dwor-
ca przy ul. 1 Maja 
przeszedł grun-

towny remont, kasy biletowe 
znalazły się w nowym miej-
scu. Natomiast dawne pomiesz-
czenie po kasach przez dłuższy 
czas stało puste. Na początku 
tego roku zorganizowano tam 
wystawę kolejową.

Teraz gmina ma szersze plany 
związane z tym pomieszczeniem 
– zostanie ono zaaranżowane na 
galerię sztuki. Warto dodać, że 
kolejna „mała przebudowa” nie 
będzie ingerowała w zabytkową 
strukturę dworca. Podłoga, su-
fit, ściany czy strop pozostaną 
bez zmian. Zatem co pojawi się 

dla wszystkich niezależnie od 
wieku. Pomieszczenie to będzie 
przestrzenią wielofunkcyjną, czyli 
miejscem relaksu, rozrywki, a na-
wet edukacji. Posłuży do orga-
nizowania spotkań, koncertów, 
warsztatów. W sali zmieści się 
ok. 55 osób. Z pewnością w tym 
miejscu prezentowane będą 

w środku pomieszczenia? Przede 
wszystkim nowe meble i wyposa-
żenie: ściana multimedialna, sie-
dziska mobilne, lada recepcyjna, 
panele grzejnikowe, stoły. Oprócz 
tego nowe oświetlenie, instala-
cje elektryczne i sprzęt multi-
medialny, w skład którego wejdą 
m.in. projektor szerokokątny, 
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lustro projekcyjne, głośniki, od-
twarzacz multimedialny, kom-
puter, kamera.

Komu będzie służyło to miej-
sce? Gmina zaznacza, że sala 
dworcowa zostanie dostosowana 

różne ciekawostki związane z hi-
storią Grodziska.

Firma, która wygra prze-
targ będzie musiała wykonać 
wszystkie prace do 30 listopada 
tego roku. [SD]

Pomieszczenie posłuży do organizowania 
spotkań, koncertów, warsztatów

P O D K O W A  L E Ś N A
30 lipca znany reżyser Andrzej Waj-
da odwiedzi Muzeum im. Anny i Jaro-
sława Iwaszkiewiczów w Stawisku. 
W ostatni weekend lipca odbędzie 
się tam festiwal „Iwaszkiewicz w fi l-
mach Wajdy”. Wśród gości nie mo-
że zabraknąć 90-letniego reżysera. 
Wajda to legenda nie tylko polskiego 

kina. Był reżyserem wybitnych fi lmów 
– „Kanał”, „Popiół i diament”, „Ziemia 
obiecana”, „Danton”, „Katyń”. Czerpał
również z dzieł Jarosława Iwaszkie-
wicza, zaadaptował na duży ekran
opowiadania m. in. „Tatarak” i „Brze-
zina”. Spotkanie z Andrzejem Waj-
dą odbędzie się 30 lipca o godz. 18

Andrzej Wajda 
pojawi się w Stawisku

 w Stawisku. Potem planowana jest 
projekcja filmów „Panny z Wilka”
i „Tatarak”. Drugiego dnia festiwalu 
widzowie zobaczą fi lm „Brzezina” 
oraz pokaz spektaklu telewizyjnego 
„Noc czerwcowa”. Ok. godz. 19.30 
zaplanowano spotkanie z aktorem 
Olgierdem Łukaszewiczem. [JM]  

„Lewe” szczepionki 
znów przesunięte
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Sprawa zażaleń na decyzję prokuratury
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Na terenie jednej z posesji przy ul. Bocz- 
nej w Duchnicach odkryto amuni-
cję. Odnaleźli ją pracownicy szkółki 
krzewów. Informację na ten temat 
otrzymaliśmy od czytelnika. – Praw-
dopodobnie znaleziono jakieś materia-
ły wybuchowe – napisał na kontakt@
wpr24.pl. Jak udało się nam ustalić 

chodziło o naboje do broni krótkiej. 
– Otrzymaliśmy zgłoszenie o odna-
lezieniu amunicji na nieogrodzonym 
terenie szkółki roślin. Pracownicy 
podczas wykonywania robót ogrod-
niczych zauważyli amunicję w małym 
skupisku. Znaleziono ok. 20 sztuk na-
boi. Będziemy musieli ustalić okolicz- 

Naboje na terenie 
szkółki krzewów

ności w jakich doszło do pozostawie-
nia tej amunicji – mówiła podinsp. 
Ewelina Gromek-Oćwieja, rzecznicz-
ka prasowa Komendy Powiatowej 
Policji dla Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego. – Natomiast na pew-
no nie jest to pozostałość po drugiej 
wojnie światowej – dodawała. [SD]  

Wciągająca historia zabytkowego kompleksu 

Sekrety zaklęte 
w murach Austerii

 Ewelina Latosek 

M I E J C E  N A  M A P I E
Bywali tu książęta i kupcy, 
arystokraci i włóczędzy. 
W murach zabytkowej 
Austerii zaklęty jest klimat 
prawdziwego zajazdu.

T o jeden z najbardziej 
charakterystycznych 
budynków w Raszynie. 
Choć lata świetno-

ści ma dawno za sobą, to his- 
toria tego miejsca jest niezmier-
nie ciekawa. Zniszczony i cze-
kający na renowację zabytkowy 
kompleks zapisał się na kar-
tach historii jako miejsce spo-
tkań szlachty, przedstawicieli 
rodów królewskich, ale też zbłą-
kanych wędrowców, którzy pili 
tu wino, spali na siennych po-
słaniach, wdawali się w bójki ze 
współbiesiadnikami z zajadu. Ze 
stajni słychać było rżenie koni,   
z poczty rozmowy posłańców 
wiozących ważne wieści do 

stajnia, wozownia i dziedziniec 
z widokiem na rezerwat Stawów 
Raszyńskich. Na stałe w histo-
rii zajazd zapisał się w 1809 ro-
ku podczas słynnej bitwy pod 
Raszynem. Polskimi wojska-
mi osobiście z balkonu Auste-
rii miał dowodzić książę Józef 

kompleksu pałacowego w Na-
tolinie. – Ciekawostką jest to, 
że największą salę Austerii za-
planowano jako salę bilardową, 
pozostałe pomieszczenia były 
apartamentami i pomieszcze-
niami bazy usług zajazdu – czyta-
my w gminnym opisie budynku. 

Poniatowski. Pewne jest jednak 
tylko to, że bywał tu gościem. 

Zajazd i przyległe budyn-
ki powstały w latach 1784-1790 
jako majątek Piotra Teppera 

Starszego, pochodzącego z boga-
tej rodziny kupców i bankierów. 
Całość zaprojektowana została 
przez Szymona Bogumiła Zuga, 
niemieckiego architekta, auto-
ra m.in. browaru na Solcu, Bia-
łego Pałacyku na Frascati, czy 

Na piętrze znajdowała się sala ta-
neczna. Przez charakterystyczną 
bramę na dzieciniec wjeżdża-
ły powozy. Austeria była miej-
scem cotygodniowych targów, 
a raz do roku odbywał się tu du-
ży jarmark. Ze względu na po-
łożenie na szlakach z Krakowa 
i Wrocławia, odwiedzało ją wie-
lu przybyszów.

Obiekt jest obecnie pod ochro-
ną Mazowieckiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków. 
W tej chwili zamknięty dla zwie-
dzających, zgodnie z zamierze-
niami ma w przyszłości odzyskać 
dawny blask. Przeszkodą są jed-
nak pieniądze, a raczej ich brak. 
Odświeżenie ponad 200-letnich 
murów może kosztować nieba-
gatelną kwotę 20-25 mln zł. A ta-
kiej sumy w budżecie raszyńskiej 
gminy nie ma. Jednocześnie, jak 
wielokrotnie zapewniały lokal-
ne władze, budynkom nie gro-
zi dalsza degradacja, bo zostały 
odpowiednio zabezpieczone. Mi-
łośnikom historii pozostaje więc 
czekać na lepsze czasy dla Auste-
rii i zagłębić się w studiowanie 
archiwalnych źródeł.

Poza budynkiem głównym  
zachowały się poczta, stajnia, 
wozownia i dziedziniec z widokiem  
na rezerwat Stawów Raszyńskich
stolicy prosto z Krakowa czy 
Wrocławia. Funkcjonowały tu 
młyn, kuźnie i wyszynk. To miej-
sce klimatem przypominające 
ten znany z powieści Jacka Pie-
kary o pewnym niezłomnym in-
kwizytorze gustującym w winie 
i wizytach w karczmach. 

To wszystko można obecnie 
oglądać jedynie oczami wy-
obraźni, bo Austeria i to, co 
pozostało po dawnych budyn-
kach kompleksu bardziej przy-
pomina zabytkową ruinę, niż 
obiekt dający świadectwo swo-
jej historii. Ta jednak jest bar-
dzo wciągająca. Poza budynkiem 
głównym zachowały się poczta, 
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N A DA R Z Y N
W maju br. starosta 
pruszkowski skierował do 
prokuratury zawiadomienie 
w sprawie podejrzenia 
popełnienia przestępstwa. 
Chodziło o doprowadzenie 
gminy Nadarzyn 
do niekorzystnego 
rozporządzania  
środkami finansowymi. 

U rząd w błąd mieli  
wprowadzić straża-
cy z Nadarzyna i Mło- 
chowa. Sprawa do-

tyczyła zawyżania ilości godzin 
akcji ratowniczych i szkoleń, 
które zgłaszane były do gminy 
w celu otrzymania ekwiwalentu 
za 2015 r. Starosta pruszkowski  
w kwietniu br. otrzymał zawia-
domienie dotyczące nieprawi-
dłowości w funkcjonowaniu OSP  

w Nadarzynie i Młochowie. Spra-
wa trafiła do prokuratury.

Strażacy z Nadarzyna mieli zy-
skać blisko 90 tys. zł, zaś z Mło-
chowa niecałe 20 tys. zł. Miała to 
być nadwyżka, którą obie jednost-
ki otrzymały poprzez dopisanie 
godzin pracy. Po zapoznaniu się 
ze sprawą prokuratura odmówiła 
wszczęcia postępowania. – Gmi-
na Nadarzyn wypłaciła łącznie za 
rok 2015 w maju 2016 r. ostatecz-
nie kwotę 109 923,84 zł tytułem 
ekwiwalentu dla OSP Nadarzyn 
i Młochów. Z pisma uzyskanego 
od Wójta Gminy Nadarzyn wy-
nikało, że Gmina zweryfikowała 
zgłoszone do wypłaty ekwiwa-
lentu za rok 2015 godziny wy-
pracowane przez OSP Nadarzyn 
i Młochów i ustaliła, że obie jed-
nostki naliczyły mniej godzin 
niż powinny, w związku z tym 
przedstawiły nowe protokoły 

Naliczyli mniej godzin niż powinni
z przeprowadzonych akcji i szko-
leń – czytamy w uzasadnieniu 
postanowienia o odmowie wsz-
częcia dochodzenia.

Warto zwrócić uwagę na 
jeszcze jedną rzecz. OSP bie-
rze udział w działaniach pro-
wadzonych przez Państwową 
Straż Pożarną w Pruszkowie, 
ale nie tylko. – Wskazano rów-
nież, że w przypadku wykony-
wania czynności niezwiązanych 
z działaniami ratowniczymi ist-
nieją różnice między sposobem 
naliczania godzin do PSP Prusz-
ków a Gminy Nadarzyn. Wyjazdy 
zlecone przez Gminę w celu m.in. 
zabezpieczenia różnego rodza-
ju imprez lokalnych, ćwiczenia 
przed zawodami pożarniczymi 
oraz w nich udział strażaków są 
traktowane przez PSP jako tzw. 
wyjazdy gospodarcze – napisa-
no w uzasadnieniu.  [JM]

Uroczystości w 72. rocznicę wybuchu  
Powstania Warszawskiego

Hołd bohaterom
 Seweryn Dębiński 

R E G I O N
Zbliża się 72. rocznica 
Powstania Warszawskiego. 
1 sierpnia w godzinę 
„W” zawyją syreny 
upamiętniając zbrojny 
zryw polskich żołnierzy 
przeciw hitlerowskiemu 
okupantowi. Nie zabraknie 
uroczystości w hołdzie 
Powstańcom oraz cywilnej 
ludności stolicy.

Pruszków
1 sierpnia w powstańczą godzi-
nę „W” odbędzie się uroczystość 
przed tablicą okolicznościową 
przy ul. Waryńskiego zostaną 
złożone kwiaty.

31 lipca przy tej samej ulicy bę-
dzie miała miejsce inscenizacja 
walk o pruszkowską elektrow-
nię – start o godz. 17. Również 
31 lipca koncert Orkiestry Dę-
tej Pruszkowianka pod batutą 
Adama Malcherka. Mieszkańcy 
usłyszą pieśni patriotyczne i woj-
skowe. Początek o godz. 20, za-
raz po mszy św. w kościele przy 
ul. Helenowskiej 3.

Muzeum Dulag 121 organizu-
je cykl spacerów historycznych 
„Niedzielne wyprawy szlakiem 
powstańczej Warszawy”. Pierw-
szy ze spacerów rozpocznie się 
7 sierpnia o godz. 12. – Podczas 
inauguracyjnego spaceru „Po-
wstanie na Pradze” odwiedzimy 
najważniejsze miejsca pamięci 
na terenie warszawskiej Pra-
gi oraz poznamy historie walk 
powstańczych oddziału AK do-
wodzonego przez płk. Antonie-
go Żurowskiego – napisano na 
stronie www.dulag121.pl. Miejsce 
zbiórki: Skwer im. płk. Antoniego 

Żurowskiego na warszawskiej 
Pradze Północ. Kolejne spacery 
odbędą się 21 i 28 sierpnia oraz  
18 września, każdy w innym miejscu.

Grodzisk Mazowiecki
Na grodziszczan będzie czekać 
historyczna, rodzinna gra miej-
ska inspirowana wspomnienia-
mi Stanisława Rembeka, który 
we wrześniu 1939 r. brał udział 
w obronie Warszawy, a czas oku-
pacji spędził właśnie w Grodzisku 
Mazowieckim przy ul. Plantowej. 
W okresie konspiracji był nauczy-
cielem. Wszystko co miało wtedy 
miejsce spisał na kartkach, a opu-
blikowano w „Dzienniku okupa-
cyjnym”. Start gry 30 lipca, o godz. 
15. Natomiast w poczekalni dworca 
można będzie obejrzeć wystawę 
dokumentująca dokonania ośrod-
ka AK „Gąbka” – „Osa” (ekspo- 
zycja dostępna do 15 sierpnia).

Milanówek
W Milanówku obchody rocznicy 
wybuchu Powstania Warszaw-
skiego odbędą się na Cmentarzu 
Parafialnym o godz. 17. Odda-
ny zostanie hołd Powstańcom, 
o godz. 18 rozpocznie się msza św. 
w kościele przy ul. Kościuszki 41.

2 sierpnia na terenie basenu 
miejskiego (ul. Sportowa 72b) wy-
startuje impreza okolicznościo-
wa pt. „Zośkowiec” w Milanówku. 

W programie: rozmowa z Hen-
rykiem Kończykowskim ps. „Ha-
licz”, występ drużyny harcerskiej, 
teatru muzycznego, prezentacje 
grup historycznych.

Michałowice
7 sierpnia o godz. 10 rozpocznie 
się koncert pieśni patriotycznych 
w kościele w Pęcicach, zaś godzi-
nę później zostanie odprawiona 
msza św. Następnie przy Pomni-
ku-Mauzoleum zorganizowano 
uroczysty apel upamiętniający 
poległych Powstańców. Obecna 
będzie Kompania Reprezenta-
cyjna Wojska Polskiego. Począ-
tek o godz.12.30.

Piastów
W hołdzie bohaterom 1 sierp-
nia o godz. 17 zostaną złożone 
kwiaty przy pamiątkowym mu-
rze na terenie gimnazjum nr 2 
(al. Tysiąclecia 3). Godzinę póź-
niej odprawiona będzie msza św. 
w kościele przy ul. Ogińskiego 41, 
a o 19 piastowianie wspólnie za-
śpiewają powstańcze piosenki.

Raszyn
W Raszynie 31 lipca o godz. 20 
odbędzie się koncert „Piosenki 
walczącej Warszawy”, a 1 sierp-
nia nastapią oficjalne uroczysto-
ści. Miejsce obydwu wydarzeń to 
Plac Powstańców Warszawy 1944. 
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Powiat Grodziski
Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Starostwo Powiatu Grodziskiego. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Letni sezon w pełni. Wysokie temperatury, niewłaściwe przechowywanie żywności sprzyjają jej psuciu. 
Na co więc należy zwracać uwagę podczas zakupu artykułu spożywczego? 

 

Lato to również czas wyjazdów 
wakacyjnych, wyboru imprez 
turystycznych. W jaki sposób 
przeprowadzić postępowanie 

reklamacyjne w przypadku niewywiąza-
nia się organizatora z warunków umowy? 
Na te pytania odpowiada pani Katarzyna 
Gałązka-Serwacińska, Powiatowy Rzecz-
nik Konsumentów. 

Pani Rzecznik, chciałabym zapytać 
o reklamację produktów spożywczych, 
o podstawy prawne na podstawie których 
można wnioskować o reklamację. Czy 
każdy taki produkt można reklamować?  
- Artykuły spożywcze,  jak każdy inny 
produkt podlegają reklamacji w opar-
ciu o zapisy dotyczące rękojmi  zawarte 
w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Ko-
deks cywilny (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 380) 

   Na zgłoszenie problemu mamy zgod-
nie  z cytowaną ustawą 2 lata, ale  ogra-
nicza nas termin przydatności towaru 
do spożycia. 

   Zgodnie z  ustawą z dnia 25 sierp-
nia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności 
i żywienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., 

poz. 594) środki spożywcze oznakowane 
datą minimalnej trwałości lub terminem 
przydatności do spożycia mogą znajdo-
wać się w obrocie do tej daty lub terminu. 
Za wprowadzenie do obrotu lub użycie do 
produkcji środka spożywczego po upły-
wie terminu przydatności do spożycia lub 
daty minimalnej trwałości grozi grzywna.

   Kupujący   stwierdziwszy, że nabyty  
towar nie jest zgodny z umową na przy-
kład zepsuty, nieświeży, przeterminowa-
ny, zabrudzony, może złożyć   w sklepie  
w którym  dokonał  zakupu  reklamację, 
zwrócić wadliwy produkt żądając  wy-
miany  na   dobry lub zwrotu  pieniędzy. 
Ważne, aby  sprawdzić najpierw termin 
przydatności do spożycia. Jest  to  istot-
ne  gdyż  reklamacje  możemy  składać   
do końca  okresu  ważności czy  przy-
datności   produktu.   Dobrze  jest  tak-
że  mieć  paragon.  

   Sprzedawca ma 14 dni na rozpa-
trzenie reklamacji. Jeśli w przewidzianym 
terminie nie ustosunkuje się  w przed-
miotowej sprawie, wówczas uznaje się, 
iż zgłoszenie  było  zasadne,  a żądanie  
konsumenta  staje  się  wymagalne.

Na co zwrócić szczególną uwagę pod-
czas letnich zakupów?   
-W przypadku zakupu towaru na tar-
gowiskach czy  letnich  zakupów   w ob-
jazdowych punktach, mamy  takie sama 
prawa dochodzenia swoich roszczeń jak 
przy zakupach  w sklepach. Przedsię-
biorcy prowadzący handel na targowi-
sku przyjmują pełną odpowiedzialność 
za towar bądź usługę, którą świadczą. 
Konsument  dokonując zakupów w takim  
punkcie  powinien pamiętać o koniecz-
ności uzyskania potwierdzenia zawar-
cia umowy czy to rachunku, paragonu, 
faktury czy też świadka. Może to   uła-
twić  złożenie  reklamacji  w  sytuacji  gdy   
kilku  przedsiębiorców  oferuje  tożsa-
my  towar   w  jednym  miejscu targo-
wisku, plaży.  
 
Jakich porad udzieliłaby Pani kon-
sumentom, którzy planują wyjazdy 
wakacyjne i poszukują ofert imprez 
turystycznych?   
-Ponieważ  lato w pełni, warto kilka słów 
poświęcić  reklamacji imprez turystycz-
nych. Niezależnie od tego, czy wykupiliśmy 

wycieczkę w ofercie last minute po obni-
żonej cenie, czy w dużo  wcześniej płacąc  
pełną   cenę, przysługują nam takie  same 
prawa do  otrzymania pełnowartościowej 
usługi turystycznej oraz możliwość złoże-
nia reklamacji w przypadku niewywiązania 
się organizatora imprezy z umowy. Czę-
sto zdarza się, że wracamy  rozczarowa-
ni, ponieważ organizator nie zapewnił mu 
warunków, do których świadczenia zobo-
wiązał się w umowie.

W jaki sposób dochodzić własnych praw, 
gdy wycieczka, wakacyjny wyjazd nie 
spełni naszych oczekiwań?
   -Postępowanie reklamacyjne nie ma 
charakteru obligatoryjnego. Konsument 
może od razu wystąpić na drogę sądową. 
Jednak warto skorzystać  z procedury  
złożenia   reklamacji  do przedsiębiorcy, 
gdyż  realne jest, że organizator impre-
zy turystycznej przychyli się do złożonej 
reklamacji. Niezadowolony turysta mo-
że także  poskarżyć  się na działalność 
biura  do samorządu gospodarczego, 
do którego ono należy, do urzędu mar-
szałkowskiego województwa, w którym 
zostało zarejestrowane, czy do Minister-
stwa Sportu i Turystyki. Złożenie skargi 
nie jest jednak równoznaczne ze złoże-
niem reklamacji.

   Na  złożenie reklamacji  mamy 30 
dni od dnia zakończenia wyjazdu. Or-
ganizator turystyki nie może w umowie 
skracać wskazanego terminu. Ograni-
czenia w tym zakresie są niedozwolone 
a ich  stosowanie   uznane być mogą za  
klauzule abuzywne (niedozwolone posta-
nowienia umowne). Organizator imprezy 

powinien ustosunkować się do naszej re-
klamacji w terminie 30 dni od jej złoże-
nia, w przypadku gdy reklamacja została 
złożona po zakończeniu imprezy tury-
stycznej, lub 30 dni od dnia zakończenia 
imprezy, jeżeli klient złożył reklamację 
w trakcie jej trwania. Brak  ustosunko-
wania  się  na piśmie w terminie 30 dni 
od dnia zakończenia imprezy turystycz-
nej, uważa się, że przedsiębiorca  uznał 
reklamację za uzasadnioną.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała 
Anna Gębalska-Berekets

Samodzielne Stanowisko Promocji 
Powiatu Grodziskiego 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów 
przyjmuje interesantów w budynku Sta-
rostwa Powiatu Grodziskiego w budynku 
przy ulicy T. Kościuszki 30, w budynku 
B, w pokoju nr 17. Dodatkowe informa-
cje zamieszczone są na stronie: www.
powiat-grodziski.pl

Porady Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Temat wyciętych drzew i ekranów znajdujących się wokół 
stacji PKP w Piastowie wciąż budzi emocje

Mają żal i będą walczyć
 Ewelina Latosek 

P I A S T Ó W 
Wraca sprawa wycinki 
drzew na peronie PKP 
w Piastowie i szarych 
ekranów wokół stacji. 
Mieszkańcy i władze miasta 
zapowiadają dalszą walkę.  

E mocje odżyły na nowo 
kilka dni temu, kiedy 
okazało się, że kole-
jarze wycięli wysokie 

na ponad metr pędy, które wy-
rosły z pieńków pozostałych po 
robiniach akacjowych. Te ostat-
nie mimo ogromnego sprzeciwu 
mieszkańców i władz miasta tra-
fi ły pod topór w lutym tego ro-
ku. PKP Polskie Linie Kolejowe 
podtrzymują swoje stanowisko, 
że wszystko odbyło się zgodnie 
z prawem. Innego zdania jest 
burmistrz i piastowianie. 

Gorycz z powodu usunię-
cia drzew teraz znów powraca. 
– To skandal, a zaczynam po-
dejrzewać, że już złośliwość. Od 
pni pozostałych na peronie za-
częły odrastać pędy. Niektóre były 
mojego wzrostu, ale i im koleja-
rze nie mogli darować i wycięli 
wszystko – denerwuje się pani 
Barbara, mieszkanka Piastowa. 
– Nie mogę wybaczyć im tego, co 
zrobili. Byłam już w tej sprawie 

w Najwyższej Izbie Kontroli, u mi-
nistra środowiska, wybieram się 
do kancelarii prezydenta. Nie od-
puszczę – dodaje. 

Dalszą walkę o ukaranie win-
nych usunięcia z peronu kilku-
dziesięcioletnich robinii zapo-
wiadają władze miasta. Do pro-
kuratury trzykrotnie zgłaszały 
już doniesienie na działania PKP 
PLK. Trzykrotnie spotkało się to 
z odmową wszczęcia śledztwa. Za 
każdym razem burmistrz składał 
zażalenie na taką decyzję i tyle sa-
mo razy sąd je oddalał. O taką po-
stawę wymiaru sprawiedliwości 
burmistrz Grzegorz Szuplewski 
ma równie wielki żal, jak o wy-
cięcie drzew. 

– Uważamy sprawę za niezała-
twioną. Stoimy na stanowisku, że 
złamane zostało prawo. W rozmaity 
sposób próbujemy tego dowodzić, 

jest tak, że eskalowaliśmy ocze-
kiwania. Przezroczyste ekrany 
pojawiły się w Brwinowie, Mi-
lanówku i Grodzisku. Estetyka 
tych w Piastowie jest tragiczna. 
Dodatkowo w pobliżu naszej sta-
cji mieszka pani, która jako ma-
ła dziewczynka przeżyła traumę 
mieszkania w sąsiedztwie getta 
warszawskiego i kojarzy się jej 
to jednoznacznie. Jakim prawem 
wyrządza się krzywdę takim lu-
dziom? – zaznacza burmistrz. 

Tu jednak wielkich nadziei na 
szybką poprawę sytuacji nie ma. 
– Po zaskarżeniu działań sądu 
i prokuratury wystąpię do zarzą-
du PKP PLK o interwencję. Mam 
nadzieję, że ekrany zostaną prze-
budowane w formie bardziej przy-
jaznej dla ludzi i zastanowimy się 
jak ponownie zazielenić naszą sta-
cję kolejową – mówi Szuplewski.
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także tym organom, które powin-
ny to kontrolować. Niestety, nikt 
nie zadaje sobie trudu, aby prze-
analizować co się stało. Sąd i pro-
kuratura nie stanęły na wysokości 
zadania, sprawa została zlekcewa-
żona, zbagatelizowana i nie wiado-
mo z jakiego powodu. A przecież 
od tego jest wymiar sprawiedliwo-
ści, aby to badać. Ich decyzję bę-
dziemy zaskarżać, poprosimy też 
o objęcie sprawy nadzorem mi-
nistra sprawiedliwości i proku-
ratora generalnego. Jesteśmy na 
etapie przygotowywania wniosku 
– mówi burmistrz Szuplewski. 

Problemem w dalszym ciągu 
pozostają szare, szpecące ekra-
ny akustyczne. Mimo, że wła-
dze miasta proponowały inne 
rozwiązania niż szpaler beto-
nowych zasłon, kolejarze i w tej 
kwestii postawili na swoim. – Nie 

P R U S Z K Ó W
W ostatnim czasie 
pojawiły się rankingi 
najniebezpieczniejszych 
miejsc w Polsce, do 
których niektórzy 
zaliczają pruszkowską 
dzielnicę Żbików. 
Czy tak faktycznie jest?

Z naszych informacji 
i statystyk nie wynika, 
że dzielnica Żbików 
w Pruszkowie jest 

najmniej bezpiecznym miej-
scem. To w latach 90-tych 
powyższa dzielnica miała złą 
opinię z uwagi na tworzenie się 
pruszkowskiej mafi i. Aktualnie 
wszelkie zdarzenia z tego tere-
nu są ilościowo i charakterem 
podobne do zdarzeń mających 
miejsce na terenie innych czę-
ści Pruszkowa czy gmin podle-
głych – mówi st. asp. Marzena 
Dąbrowska z Komendy Powia-
towej Policji w Pruszkowie.

Wytypowanie miejsca nie-
bezpiecznego wcale nie jest 
proste. Czy można je jedno-
znacznie wskazać na mapie 
powiatu pruszkowskiego? – 
Wynika, że wydarzenia o cha-
rakterze kryminalnym – typu: 
kradzieże z włamaniem, kra-
dzieże, uszkodzenia mienia czy 
pobicia – rozkładają się rów-
nomiernie na terenie całego 
powiatu. W związku z powyż-
szym nie można jednoznacznie 
wskazać najniebezpieczniej-
szych miejsc na mapie powiatu 

pruszkowskiego. W każdej gmi-
nie, jak też w każdej części 
Pruszkowa dochodzi do prze-
stępstw czy wykroczeń różne-
go rodzaju, ale należy mocno 
podkreślić, że z biegiem lat 
tendencja jest spadkowa, tzn. 
dochodzi do mniejszej ilości 
zdarzeń. Potwierdzają to na-
sze statystyki policyjne – po-
daje st. asp. Dąbrowska.

Również grodziska policja 
nie jest w stanie wskazać naj-
niebezpieczniejszego miejsca 
na swoim terenie. – Statystyka 
nam nie pomoże. W tym przy-
padku warto wziąć pod uwagę 
opinię mieszkańców. Podczas 
debat społecznych zadajemy 
im takie pytania. Jednak trud-
no nam wytypować najniebez-
pieczniejsze miejsce. Na tle 
innych jednostek garnizonu 
stołecznego powiat grodziski 
uchodzi za bezpieczny – mó-
wi st. asp. Katarzyna Zych, 
rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Grodzi-
sku Mazowieckim. [JM]

Czy dzielnica Żbików 
jest niebezpieczna? 

ar
eo

na
ut

a.
pl

R E G I O N
Czterech Wietnamczyków i dwóch 
Polaków zostało oskarżonych o udział 
w zorganizowanej grupie przestęp-
czej trudniącej się produkcją i przemy-
tem narkotyków. Środki wytwarzano 
m.in. w Pruszkowie, Raszynie i Jan-
kach. We wrześniu 2015 roku Straż 
Graniczna zatrzymała sześć osób 

podejrzanych o produkcję amfeta-
miny. Funkcjonariusze zlikwidowali 
też wytwórnię niedozwolonych środ-
ków. Odkryto 27 kg metamfetaminy, 
urządzenia do produkcji narkotyków 
oraz ok. 300 tys. zł w różnych walu-
tach. Podczas śledztwa ustalono, że 
każdy z członków miał określone 

Grupa przestępcza 
z aktem oskarżenia

zadania. Za produkcję narkotyków 
odpowiadali obywatele Wietnamu. 
Z kolei Polak dostarczał prekursor 
do ich wytwarzania. Następnie nar-
kotyki trafi ały do Republiki Czeskiej 
bądź polskiego dystrybutora, który 
też został oskarżony. Zatrzymanym 
postawiono 13 zarzutów. [JM]  
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R E G I O N

Przy ul. Fasolowej 36 w stołecznych
Włochach spłonęły mieszkania na 
ostatnich kondygnacjach bloku. 
Z ogniem walczyło ponad 40 zastępów 
straży, w tym z powiatów grodziskie-
go i pruszkowskiego. Pożar wybuchł 
27 lipca po południu. Zaczęło się od 
jednego z mieszkań na czwartym 

piętrze. – Warszawa ul. Fasolowa z bu-
dynku ewakuowano ok. 300 osób, 
pali się cały ciąg poddasza. Na miej-
scu 150 strażaków i 39 wozów gaśni-
czych – pisała na Twitterze Państwowa 
Straż Pożarna. Zaangażowano jedno-
stki z naszego regionu. – Od nas po-
jechały dwa zastępy z OSP Raszyn 

Groźny pożar 
bloku we Włochach

oraz jeden z Pruszkowa – powiedział 
st. kpt. Karol Kroć, rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Pruszkowie. Nato-
miast z powiatu grodziskiego wyruszy-
ły pojazdy z Milanówka i Grodziska 
Mazowieckiego. Dokładna przyczy-
na pożaru nie była jeszcze znana.  [SD]  

B R W I N Ó W
Wymienione w tytule 
środki będa przeznaczone 
na przebudowę drogi 
dojazdowej z Brwinowa, 
Milanówka i Podkowy Leśnej 
do węzła A2 w Pruszkowie. 
Inwestycja powinna dobiec 
fi nału do 30 września 2016 r.

M odernizacja drogi 
nr 3111W, prowa-
dzącej z Domanie-
wa do Brwinowa 

to jedno z najważniejszych te-
gorocznych zadań powiatu 
pruszkowskiego. Kierowcy wie-
lokrotnie podkreślali, że stan na-
wierzchni tej trasy jest fatalny. 
W ubiegłym roku przebudowa-
no drogę na odcinku od ul. Do-
maniewskiej do ul. Promyka. 
Obecnie prowadzony jest re-
mont fragmentu od wiaduktu 
nad autostradą A2 do Moszny. 

Przebudowa tej tej drogi wią-
że się z ogromnymi kosztami. 

Cennym wsparciem w kierun-
ku realizacji inwestycji jest do-
tacja w wysokości ponad 1,5 mln 
zł. Umowę w tej sprawie podpi-
sali Zdzisław Sipiera, wojewo-
da mazowiecki oraz Maksym 
Gołoś, starosta pruszkowski. – 
Gmina Brwinów przygotowała 
wniosek, który został podpisa-
ny przez zarząd powiatu prusz-
kowskiego. Pierwotnie wpisana 
została kwota 2,4 mln zł, jednak 
po rozstrzygnięciach przetar-
gowych konieczna była korekta. 
Dofi nansowanie może wynosić 

Ponad 1,5 mln zł dotacji na drogę

50 proc. wartości inwestycji – wy-
jaśnia Arkadiusz Kosiński, bur-
mistrz Brwinowa.

Inwestycja jest realizowana 
przez powiat pruszkowski, który 
wspiera gmina Brwinów. Łączny 
koszt realizacji zadania to ponad 
3,1 mln zł. Brwinowski magistrat 
ze środków własnych przezna-
czył 600 tys. zł.

Zadanie jest realizowane 
w ramach rządowego Progra-
mu rozwoju gminnej i powia-
towej infrastruktury drogowej 
na lata 2016–2019. [JM]

P R U S Z KÓ W
Na remont ul. Działkowej 
mieszkańcy czekali od 
dawna. Nowa nawierzchnia 
drogi byłaby gładka jak 
tafl a lodu gdyby nie… 
progi zwalniające. 

Z takim problemem 
zwróciło się do nas kil-
ku mieszkańców. – Jaki 
jest sens zamontowa-

nia „spowalniaczy” na ul. Dział-
kowej? Tam nie ma dużo przejść 
dla pieszych, ponadto w ciągu tej 

Kierowcy bardzo chętnie korzy-
stają z tego szlaku. Czy montaż 
progów zwalniających nie jest 
przysłowiowym „strzałem w ko-
lano”? – Garby pojawiły się na 
wniosek samych mieszkańców. 
Wniosek ten padł na spotkaniu 
z prezydentem, które odbyło 
się w Szkole Podstawowej nr 
2. Ich montaż jest zasadny po-
nieważ po jednej stronie Dział-
kowej są takie posesje, z których 
wyjazd umiejscowiony jest 
bezpośrednio przy jezdni – mó-
wi Elżbieta Korach, naczelnik 

Wydziału Inwestycji, Remontów 
i Infrastruktury Urzędu Miejskie-
go w Pruszkowie.

Gdy powstanie tunel pod to-
rowiskiem PKP w ciągu Dział-
kowej ruch samochodów bę-
dzie większy niż dotychczas. 
– To jest kolejny argument, że 
garby muszą tam być. Po to, aby 
było bezpiecznie – podkreś-
la Korach. [SD] 

Gdy powstanie tunel pod torowiskiem 
PKP w ciągu ul. Działkowej ruch aut 
będzie większy niż dotychczas
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INFORMATOR KULTURALNY
GRODZISK MAZ.

„Rosyjskie pieśni 
i romanse”
W ramach cyklu „Klasyka 
w Parku” będzie można usły-
szeć najpiękniejsze romanse 
oraz pieśni w języku rosyjskim 
i polskim w wykonaniu sopra-
nistki Natalii Kovalenko absol-
wentki Akademii Muzycznej 
im. P. Czajkowskiego w Kijowie.
Start: 31 lipca, godz. 16.00
Miejsce: Park Skarbków

MILANÓWEK

„Marsjanin”
Kino na leżaku zaprasza 
na pokaz fi lmu „Marsjanin” 
z Mattem Damonem. 
Po nieudanej ekspedycji 
na Marsie zostaje tylko 
jeden członek załogi. 
Mark nie ma kontaktu 
z dowództwem, a na dodatek 
zapasy żywności również 
nie są zbyt okazałe. Mężczy-
zna stara się przetrwać 
w trudnych warunkach.
Start: 30 lipca, godz. 21.00
Miejsce: Basen Miejski

NADARZYN

ZaPARKuj w Młochowie
Cykl koncertów w plenerze 
trwa w najlepsze. Tym 
razem w Mochowie zabrzmią 
utwory Warsa, Kuźniaka, 
Montiego oraz Gardela 
w wykonaniu zespołu Cup 
of Time. Widzowie powinni 
zabrać ze sobą koc, by móc 
delektować się muzyką na 
parkowej polanie.
Start: 31 lipca, godz. 16.00
Miejsce: Park w Młochowie

PIASTÓW

Półki do spółki
Jeśli przeczytałeś już 
wszystkie książki 
z domowej biblioteki 
i szukasz nowych tytułów 
to koniecznie wybierz się 
na wymianę książek. Weź te 
pozycje, które nie przypadły 
ci do gustu i wymień na inne. 
Zamiana odbywa się na
zasadzie sztuka za sztukę.
Start: 31 lipca, godz. 12.00
Miejsce: Smaczne Zdrowie, 
al. Krakowska 15b

Letnie prezentacje
W każdą letnią niedzielę 
w parku przy piastowskim 
urzędzie miejskim będą 
odbywać się koncerty 
pod chmurką. Przed publicz-
nością może zaprezentować 
się każdy. Nieważne na czym 
grasz, nieważne jaki 
utwór wybierzesz – chętni 
mogą zgłaszać się pod 
nr. 530 527 398.
Start: 31 lipca, godz. 16.00.
Miejsce: Park Jerzego i Bogny 
Sokorskich

PODKOWA LEŚNA

Muzyczne Kino Letnie
CKiIO zaprasza na pokaz 
plenerowy na łące 
przed Pałacykiem 
Kasyno. Widzowie 
obejrzą komedię muzyczną 
„24 Hour Party People”,
która pokazuje brytyjską 
rewolucję muzyczną 
trwającą od lat 70-tych 
do początku 90-tych 
XX wieku. 
Start: 30 lipca, godz. 21.00
Miejsce: Pałacyk Kasyno

Blok Studium ARTEfaktu
P R U S Z K Ó W

Pruszkowski Festiwal 
Archeologiczny ARTEfakty 
zbliża się wielkimi 
krokami. Prezentujemy 
ostatni z ośmiu bloków 
tematycznych imprezy, 
czyli Studium ARTEfaktu. 

A RTEfakty to między-
narodowy festiwal 
archeologiczny, któ-
ry uświetni obchody 

100-lecia nadania praw miej-
skich Pruszkowowi. Impreza 
odbędzie się w dniach 9 – 11 
września i będzie się składa-
ła z ośmiu bloków tematycz-
nych (o siedmiu już pisaliśmy). 
– W ciągu trzech festiwalo-
wych dni, poprzez realizację 
kilkuset wydarzeń, łącząc ak-
tywności popularnonaukowe, 
artystyczne i animacyjne AR-
TEfakty wielowymiarowo przy-
bliżą fenomen, który czekał na 

powierzchnię! Przeszukaj miasto 
i znajdź zabytki bądź ich wierne 
kopie. Niepozorne? A jednak naj-
drobniejsze artefakty zachwycają 
– mówią organizatorzy imprezy. 
–Te proste przekazy pokazują, 
że niepozorne na pierwszy rzut 
oka przedmioty stanowią źró-
dło poznania przeszłości, w tym 
najstarszych dziejów Pruszko-
wa – dodają.

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

swoją wielką chwilę 2000 lat – 
mówią organizatorzy. Promo-
cja festiwalu trwa już od kilku 
miesięcy. Wszystko za sprawą 
Studium ARTEfaktu.

Czym jest to studium? W tym 
bloku przewidziano umieszcze-
nie drobnych zabytków lub ich 
wiernych kopii w różnych miej-
scach Pruszkowa. Do tej pory 
można było je zobaczyć m.in. 
w trakcie Śniadań w Parku. 
– Artefakty skryte dotąd pod 
naszymi stopami wychodzą na 

AR
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Kontrowersyjne
progi zwalniające 

drogi ma kiedyś powstać tunel 
pod torami. Przecież takie roz-
wiązanie będzie tamowało ruch 
– czytamy w wiadomości wysła-
nej na kontakt@wpr24.pl.

W istocie Działkowa jest jed-
ną z ważniejszych ulic w Prusz-
kowie. Łączy ul. Solidarności 
z drogą wojewódzką nr 719, 
ponadto „przecina” duże osie-
dla w Pruszkowie i Parzniewie. 

Cz
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el
ni

kŚwietlica 
za świetlicę

REGUŁY
Mieszkańcy Reguł 
czekają na świetlicę, 
która pojawi się w 
miejsce... świetlicy. 
Nowy budynek ma 
powstać do końca roku.

N a zebraniach wiej-
skich mieszkańcy 
Reguł zwracali 
uwagę, że świe-

tlica powinna być rozbu-
dowana. Dlaczego? Na świe-
tlicę został zaadaptowany 
budynek hydroforni, gdzie 
warunki nie były najlepsze. 
– Brak węzła sanitarnego, 
miejsce nie w pełni doświe-
tlone. Mieszkańcy zaadapto-
wali go na swoje potrzeby, 
jednak niebawem pojawi 
się lepszy budynek – mówi 
Katarzyna Szediw z Urzędu 
Gminy Michałowice.

Gmina ogłosiła przetarg 
na budowę świetlicy wiej-
skiej w Regułach. Powstanie 
ona w miejsce hydroforni, 
która zostanie zburzona.

Nowy budynek będzie 
spełniał potrzeby miesz-
kańców. Konstrukcja jedno-
kondygnacyjnego obiektu 
zostanie wykonana w sys-
temie szkieletowym z cien-
kościennych, zimno giętych 
prof i l i  sta lowych.  Po-
wierzchnia zabudowy ma 
wynieść blisko 170 mkw. 
Głównym punktem będzie 
sala wielofunkcyjna, gdzie 
mieszkańcy spędzą czas. 
W budynku nie zabraknie 
aneksu kuchennego, zaple-
cza, toalet. Warto dodać, że 
świetlica została zaprojek-
towana w standardzie ener-
gooszczędnym. [SD]
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Maksym Gołoś Starosta Pruszkowski
serdecznie zaprasza na 

inscenizację walk o pruszkowską elektrownię
realizowaną wspólnie z PGNiG TERMIKA S.A.

w ramach obchodów 72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

31 lipca o godz. 17.00 
Teren Elektrociepłowni Pruszków ul. L. Waryńskiego 1/3

WSTĘP WOLNY
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

POWIAT
PRUSZKOWSKI

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Biuletyn przygotowywany i redagowany przez UrzĄd Miejski w Grodzisku Mazowieckim. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Kto w środku lata intensywnie przygotowuje się 
do zimy? Luiza Złotkowska o swoich treningach, 

pasjach i planach na nadchodzący sezon
Zegar już tyka! Do igrzysk 
olimpijskich w koreańskim 
Pjongjang ponad 550 dni. 
Dla kibiców to szmat czasu, 
bo przed nami wciąż letnie 
IO w Brazylii. Oni jednak 
już myślą o tym, co wydarzy 
się w 2018 roku. Oni, 
czyli łyżwiarze szybcy. 

W śród nich jest 
oczywiście Luiza
Złotkowska, dwu-
krotna meda-

listka igrzysk olimpijskich, wi-
cemistrzyni olimpijska z Soczi. 
Nasza utytułowana pancze-
nistka wie, że to ostatni dzwo-
nek na eksperymenty! Dlatego 
w tym roku zdecydowała się 
na zmianę łyżew. Kolor? Mię-
towy! „Jeden z moich ulubio-
nych” – śmieje się Luiza, która 
w tym roku świętowała w gronie 
najbliższych 30. urodziny.

Z nowych łyżew - przynaj-
mniej na razie - Luiza jest zado-
wolona. „Jeździło mi się dobrze, 

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

będę to kontynuować” - mówi 
nasza łyżwiarka szybka, która za 
sobą ma już pierwszy obóz na 
lodzie. Niedawno wróciła z nie-
mieckiego Inzell, gdzie przez 
3 tygodnie trenowała w łyżwiar-
skiej mekce pod okiem starego, 
nowego trenera. Witold Mazur, 
z którym dotychczas pracowa-
ła dwukrotna medalistka igrzysk 
olimpijskich, zastąpił Wiesława 
Kmiecika na stanowisku trenera 
kadry łyżwiarzy szybkich. „Sko-
ro Witold Mazur dołączył do ka-
dry męskiej, to ja też. W grupie 
jest sześciu zawodników, wśród 
nich oczywiście mistrz olim-
pijski z Soczi Zbigniew Bródka” 
– mówi Luiza. Treningi są po-
twornie ciężkie. „Robię prak-
tycznie to samo, co Zbyszek. 
Nasze zajęcia różnią sie tylko 
obciążeniami na siłowni. Dla 
mnie to duży wysiłek, ale fajnie 
jest trenować z kimś, kto jest lep-
szy ode mnie. Widzę, jaki Zby-
szek ma charakter i mogę z tego 
korzystać” - dodaje. 

Złotkowska dobrze czuje 
się w „męskim” towarzystwie. 
„Gdy jest za dużo kobiet, poja-
wiają się problemy. Atmosfera 
w grupie jest naprawdę faj-
na, wszyscy nastawieni są na 
treningi” – komentuje. 

Za sobą ma już trzy zgrupo-
wania. W Zakopanem, Zieleńcu 
i - wspomnianym już - niemiec-
kim Inzell. Przed nią między 
innymi wyjazd do Włoch. Gdy 
pytam ją o dom, bez wahania 

odpowiada: Grodzisk Mazo-
wiecki. „Tu odpoczywam, to jest 
moje miejsce. Mam tu rodzinę, 
przyjaciół” - opowiada. Uspo-
kaja ją... gotowanie. A właściwie 
wypieki. „W tym jestem dobra,
talent kulinarny odziedziczy-
łam po mamie” – śmieje się. 

Docenia czas wolny, bo wie, 
że ma go bardzo niewiele. „Pod-
czas zgrupowań czas jest wypeł-
niony w 100 procentach. Jeżeli 
już mam wolne, to staram się 

przeznaczyć ten czas na rege-
nerację” – mówi. Często pozwala 
sobie na drzemkę, ale w grani-
cach rozsądku - maksymalnie 
30 minut. Wieczór to czas na se-
ans. „Rzadko jednak oglądam 
do końca, zasypiam w trakcie” 
– śmieje się. Wtajemniczeni wie-
dzą też, że lubi dobrą muzykę. 
Ma słabość do O.N.A, ale ostatnio 
częściej słucha Florence & The 
Machine. „Miałam jechać na kon-
cert, ale nie udało się. Od przy-
jaciółki dostałam płyty. Słucham 
w aucie i podśpiewuje” - mówi 
Luiza, która po cichu myśli już 
o kolejnych igrzyskach olimpij-
skich w 2018 roku w Korei Połu-
dniowej. Z dwóch poprzednich 
przywiozła medale - brązowy 
z Vancouver i srebrny z Soczi. 
Do kolekcji brakuje jej tylko zło-
tego. Biało - czerwone z pewno-
ścią stać na jego zdobycie! 

Sezon 2016/2017 to dla Luizy 
dwa ważne starty - mistrzo-
stwa świata i mistrzostwa Eu-
ropy, które odbędą się w Polsce, 

a dokładniej w Warszawie na Ste-
gnach. Zobaczymy najlepszych 
łyżwiarzy, na czele z multime-
dalistką igrzysk olimpijskich 
– Czeszką Martiną Sablikovą. 
To będzie prawdziwa gratka dla 
fanów sportów zimowych. 

Na razie jednak przed Luizą 
kolejny obóz. Tym razem we 
Włoszech. Do domu wróci pod 
koniec sierpnia i na pewno bę-
dzie mogła liczyć na pomoc są-
siadów. „Przyzwyczaili się, że 
mnie nie ma. Ostatnio, gdy wró-
ciłam z Inzell, właśnie kończyli 
grilla i pomogli mi się rozpako-
wać” - opowiada. Jak mawia sta-
re przysłowie: „Wszędzie dobrze, 
ale w domu najlepiej”. A dom jest 
w Grodzisku Mazowieckim... 

Luiza od dwóch lat reprezen-
tuje barwy klubu UKS Sparta, 
dla którego wywalczyła 7. tytu-
łów mistrzyni Polski. W czerwcu 
– w swoim debiucie w Pucha-
rze Świata w jeździe na rolkach 
– zajęła 4. miejsce.  

Edyta Sienkiewicz

P R O M O C J A
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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

10
P R U S Z K Ó W

Żółto-czerwoni już 30 lipca rozpo-
czynają rozgrywki w I lidze. Trener 
Andrzej Prawda patrzy z nadzieją na 
zbliżający się sezon. – Na treningach 
obserwuję zawodników i twierdzę, 
że w drużynie jest duży potencjał. 
Nie będziemy chłopcami do bicia 
w I lidze. Jak każdy trener chcę, aby 

jakość drużyny była na jak najwyż-
szym poziomie – mówi szkolenio-
wiec Znicza. Za zdobywanie bramek 
w I lidze ma odpowiadać Adrian Pa-
luchowski, który wrócił do Pruszko-
wa po dwóch latach. Wszyscy liczą 
na jego skuteczność. Do zespołu 
dołączyli także Piotr Basiuk, Rafał 

Znicz rozpoczyna
boje w I lidze

Zembrowski, Mateusz Długołęcki 
i Karol Podliński. Okienko transfe-
rowe otwarte jest do końca sierpnia 
i niewykluczone, że Znicz dokona 
jeszcze wzmocnień. Rozgrywki w I li-
dze pruszkowscy piłkarze zainaugu-
rują na własnym stadionie meczem 
z Bytovią Bytów. [JM]  

momencie przyspiesza, na-
gle zatrzymuje się i krzyczy: 
„Mam, złapałem!”. Po chwili 
wraca do oddalonych o kilka 
kroków koleżanek, które pow-
tarzają: „Bulbasaur”.

Pokemony są wszędzie. 
Wzdłuż Al. Jerozolimskich moż-
na spotkać wiele z nich. To raj 
dla graczy, którzy od samego ra-
na polują na kolejne zdobycze. 
Dla przykładu: w Regułach idąc 

ulicami Pruszkowa, Michałowic, 
Grodziska czy Brwinowa i szu-
kają pokemonów. Na graczy 
wpadł nawet brwinowski wło-
darz. – Pierwszy raz spotka-
łem w Brwinowie graczy „Poke-
mon Go”. Dwóch. Na Biskupickiej 
róg Szkolnej – napisał na swo-
im facebooku burmistrz Arka-
diusz Kosiński.

Pidgey, Squirtle, Vulpix, Dig-
lett, Poliwag, Abra, Machop – czy 

Pokemony są wszędzie
 Jakub Małkiński 

R E G I O N
Aplikacja Pokemon Go 
bije rekordy popularności. 
Z każdym dniem przybywa 
graczy, którzy na ulicach 
szukają pokemonów. 
Także w naszym regionie.

J apoński serial „Pokemon” 
trafi ł do Polski w 2000 r. 
Przed telewizorami zasia-
dały rzesze dzieci, aby śle-

dzić przygody Asha Ketchuma. 
Pochodzący z Alabastii trener 
chciał zostać mistrzem Poke-
mon. Wraz z wiernym, choć po-
czątkowo niesfornym Pikachu 
oraz przyjaciółmi ruszył w świat, 
żeby spełnić marzenia. Łapał 
kolejne pokemony, rywalizo-
wał w zawodach.

M i n ę ło  k i l ka n a ś c i e  l a t 
i „Ashów” przybyło. Nie tyl-
ko w Japonii, ale i na naszych 
ulicach. Wokół roi się od gra-
czy Pokemon Go. Miłośnicy 
zabawy tworzą grupy na por-
talu Facebook, gdzie dzielą się 
wrażeniami. Podają lokalizacje, 
w których można znaleźć kon-
kretne pokemony i chwalą się 
tymi złapanymi.

Na naszych oczach rodzi się 
nowe zjawisko społeczne, które 
pochłania tysiące, być może już 
miliony ludzi. Hasło „pokeball 
idź” stało się niemal powszech-
ne. Chłopak idący ul. Kościusz-
ki w Pruszkowie w pewnym 

Z każdym dniem w naszym regionie przybywa graczy

Dostali 
schronienie

B R W I N Ó W
Pożar domu przy 
ul. Stalowej w Brwinowie. 
Ogień zniszczył znaczną 
część dachu, co uniemożliwia
przebywanie w budynku. 
Cztery osoby uzyskały 
niezbędną pomoc 
ze strony gminy.

D o zdarzenia doszło 
21 lipca. – Zgłosze-
nie w sprawie po-
żaru na ul. Stalo-

wej otrzymaliśmy ok. 16. Palił 
się dom jednorodzinny na po-
ziomie poddasza i dachu – po-
daje st. kpt. Karol Kroć, rzecznik 
prasowy pruszkowskiej straży 
pożarnej. – Pożar był silnie roz-
winięty, ale udało się go szybko 
opanować. Nikt nie ucierpiał. 
Mieszkańcy ewakuowali się 
sami z budynku. Przy gasze-
niu pożaru pracowało 21 stra-
żaków. Częściowo spłonął dach 
budynku. Podczas akcji sto-
sowaliśmy pianę, aby jak naj-
mniej zalać wnętrze budynku 
i ograniczyć straty – dodawał.

Obecnie budynek nie nadaje 
się do zamieszkania. – Urząd 
Gminy Brwinów zapewnił 
czworgu pogorzelcom lokal 
tymczasowy oraz uruchomił 
niezbędne działania kryzyso-
we: począwszy od zapewnienia 
brezentów na zabezpieczenie 
budynku przed opadami at-
mosferycznymi. Podstawio-
ne zostały kontenery na śmieci 
i rzeczy zniszczone w pożarze. 
Ponadto, pracownicy Środo-
wiskowego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Brwinowie 
udzieli mieszkańcom bu-
dynku doraźnej pomocy, a po 
złożeniu formalnego wniosku 
przez właścicielkę nierucho-
mości w najbliższych dniach 
będzie możliwe udzielenie do-
datkowego wsparcia z tzw. re-
zerwy kryzysowej – wyjaś-
niał Arkadiusz Kosiński, bur-
mistrz Brwinowa. [JM]

K O Z E R Y
Nasi czytelnicy znają 
historię małej Joasi 
Dybińskiej z Kozer. 
Dziewczynka przeszła 
operację serca 
w niemieckiej klinice, 
ale konieczny jest kolejny 
zabieg. Rodzice Asi 
proszą o wsparcie.

P aństwo Dybińscy 
jeszcze przed naro-
dzinami dziecka
dowiedzieli się, że 

będzie ono chore. U Asi stwier-
dzono tetralogię Fallota z za-
rośnięciem pnia płucnego, 
dodatkową żyłę główną górną 
lewą, prawostronny łuk aorty 
i ubytek w przegrodzie mię-
dzykomorowej. Rodzice mie-
li świadomość, że czeka ich 
walka o zdrowie córki. Poja-
wiła się szansa przeprowadze-
nia operacji serca w niemieckiej 
klinice, ale problemem były
koszty. Z pomocą przyszli dob-
rzy ludzie. Udało się.

W listopadzie Asia przeszła 
operację serca w Uniwersy-
teckiej Klinice w Munster. Le-
karze wypełnili ubytek między 
komorami wykorzystując tkan-
kę z osierdzia. Mała Asia musiała 
regularnie odwiedzać kardio-
loga. Podczas kolejnej wizyty 
okazało się, że jedna z tętnic 
płucnych nie rośnie tak jak 
powinna. Konieczny jest zabieg 
cewnikowania, podczas któ-
rego do tętnicy wprowadzony 

będzie specjalny balonik. Ro-
dzice dziewczynki liczyli, że 
wszystko uda się przeprowa-
dzić w Polsce. Pierwszy wolny 
termin to... styczeń 2017 r. Zbyt 
późno. Ratunkiem jest przepro-
wadzenie zabiegu w niemiec-
kiej klinice.

– Jednak jest jedno, co mar-
twi mamusię i tatusia. Zbliża się 
koniec lipca, a brakuje jeszcze 12 
tys. zł abym mogła pojechać do 
Munster na cewnikowanie. Ten 
zabieg interwencyjny powinien 
odbyć się najpóźniej w sierpniu 
aby zapobiec nieodwracalnym 
zmianom w serduszku. Bardzo 
dziękujemy Wszystkim za do-
tychczasową pomoc: fi nanso-
wą, modlitwy oraz dobre słowo 
– czytamy na facebookowej 
stronie małej Asi.

Jak pomóc dziecku? Należy 
dokonać wpłaty na rachunek 
Fundacji na rzecz dzieci z wa-
dami serca „Cor Infantis”:
86 1600 1101 0003 0502 1175 
2150 z dopiskiem „Asia Dybiń-
ska”. Dla wpłat zagranicznych: 
USD PL 93 1600 1101 0003 0502 
1175 2024 z dopiskiem „Asia 
Dybińska”; EUR PL 50 1600 
1101 0003 0502 1175 2022 z do-
piskiem „Asia Dybińska”; 
Kod SWIFT dla przelewów
z zagranicy: ppabplpk; Bank: 
BGŻ BNP PARIBAS oddział
w Lublinie, ul. Probostwo 6A, 
20-089 Lublin

Można też wysłać sms 
o treści S4292 na numer 72365
(koszt 2,46 zł brutto). [JM]

Pomóżmy małej Asi
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po godz. 7 po bułki można zła-
pać Venonata.

Niektórzy zastanawiają się 
nad powodami tego szaleństwa, 
ale bywa, że sami mu ulegają. 
Tworzą się grupy, które chodzą 

masz już wszystkie? Z pewno-
ścią podróż w świat pokemonów 
wciąga, ale też zastanawia. Nie-
którzy pytają: kiedy skończy się 
to szaleństwo?

A wy łapiecie pokemony?

Dla przykładu: w Regułach idąc po godz. 7 
po bułki można złapać Venonata

Reklama

MIEJSCE
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ



OgłoszeniaZamów: 22 758 77 88
reklama@wprmedia.pl                

Pruszków
ul. Niecała 10/2
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CENY NETTO OGŁOSZEŃ ZA SŁOWO:
2 zł ....... ogłoszenie zwykłe
3 zł ....... ogłoszenie pogrubione
4 zł ....... ogłoszenie w ramce

 ► Pracownik produkcji – Rusiec
Kontakt: 500-401-351
karolina.swiszcz@partnerpraca.pl

 ► Recepcjonistkę, 
CV: info@PalacykOtrebusy.pl 

 ► Sprzątającą, Hotel Pałacyk Otrębusy, 
503 164 828 

 ► STOLARZY I POMOCNIKÓW ZAKŁAD 
MILANÓWEK 601 348 917 

 ► Trattoria Erbario zatrudni młodą, 
sympatyczną kelnerkę do zespołu. 
Kontakt telefoniczny 513962034. 

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę 
tel. 502 036 239 

 ► Zatrudnię hydraulika, pomoc hydraulika 
601 93 95 45 

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

 ► Zatrudnię kierowce C+E terminal 
kontenerowy Pruszków 501 242 245 

 ► 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 

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 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 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 

Auto-moto – sprzedam
 ► GOLF IV 1,6 benzyna, 2003r., 210 000 km, 

606 453 326 

Sprzedam

 ► Dacze za miastem 535 487 338 

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 

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

 ► DOCIEPLANIE BUDYNKÓW 
TEL: 795 96 96 96 

Dam pracę

 ► Agencja Pracy Tymczasowej 
Adecco Poland Sp. z o.o. (nr 346) 
poszukuje osób do pracy na 
produkcji, magazynie i stanowiska 
specjalistyczne. Zgłoś się do nas! 
Al. Wojska Polskiego 16a lok. 44, 
05-800 Pruszków, Tel. 22 738 88 20 

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

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

 ► Pracowników ochrony na obiekt 
logistyczny w Teresinie tel 609 604 204 

 ► Pracowników ochrony na obiekt 
spedycyjny  w m. Moszna Parcela. 
Tel. 0 608 69 69 29 
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CZAS NA PRZETWORY,  
SŁOIKI, SŁOJE, BUTELKI, 
AKCESORIA DO WINA.

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, UL. POGODNA 7

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

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

Jesteśmy jednym jednym z liderów w Europie w produkcji opakowań 
dla przemysłu spożywczego, kosmetycznego i farmaceutycznego. 
Szukamy ludzi pełnych pasji i zaangażowania.
Dbamy o kulturę organizacyjną i budujemy ją na zaufaniu i szacunku 
do innych. Jeżeli chcesz pracować w innowacyjnej i dynamicznie roz-
wijającej się firmie i mieć kontakt z nowoczesną technologią, lubisz 
pracę organizacyjną i prowadzenie procesów oraz chcesz mieć wpływ 
na wygląd opakowań na rynku FMCG prześlij nam swoje CV. Obecnie 
prowadzimy rekrutację na stanowisko:

Pomocnika Operatora Drukarki 
Miejsce pracy: Parzniew pod Warszawą

Zakres obowiązków:
•	 przygotowanie materiałów do produkcji,
•	 przygotowanie maszyn do pracy (czyszczenie i ustawianie maszyn),
•	 pomoc przy przezbrojeniu maszyn,
•	 obsługa systemu do rejestracji produkcji
•	 praca na liniach produkcyjnych zgodnie z instrukcjami 

technologicznymi
Wymagania:
•	wykształcenie zawodowe/średnie techniczne
•	 dobra organizacja pracy, uczciwość, niezawodność 
•	 rzetelność, dokładność, precyzyjność

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

Oferujemy:
•	 Stabilne warunki zatrudnienia: umowę o pracę, wynagrodzenie 

adekwatne do umiejętności, zaangażowania i efektów pracy, Pakiet 
opieki medycznej, możliwość korzystania z dofinansowań z Fundu-
szu Socjalnego.

•	 Pracę w stabilnym i nowoczesnym, prężnie rozwijającym się zakła-
dzie produkcyjnym

CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: re-
krutacja@formika.com.pl lub pocztą na adres firmy: 

Formika Sp. Z o.o. ul. Św. Jerzego 9, 05-808 Parzniew z dopiskiem 
na kopercie: rekrutacja- Pracownik Produkcji.

PRACA STAŁA  
NA MAGZYNIE 

PRUSZKÓW

GI GROUP  
ul. Ołówkowa 1e/91, Pruszków

praca.pruszkow@gmail.com
tel: 668 281 016,  

783 140 200

Jesteśmy jednym z liderów w Europie w produkcji opakowań dla przemysłu  
spożywczego, kosmetycznego i farmaceutycznego. Szukamy ludzi pełnych pasji  
i zaangażowania.
Dbamy o kulturę organizacyjną i budujemy ją na  zaufaniu i szacunku do innych. 
Jeżeli chcesz pracować w innowacyjnej i dynamicznie rozwijającej się firmie i mieć 
kontakt z nowoczesną technologią, lubisz pracę organizacyjną i prowadzenie pro-
cesów oraz chcesz mieć wpływ na wygląd opakowań na rynku FMCG  prześlij 
nam swoje CV. Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowisko:

Stanowisko:  
Drukarz flexo/Technik Poligraf

Miejsce pracy: Parzniew okolice Warszawy/Pruszków
Zakres obowiązków:
•	Obsługa maszyn drukujących (preferowane flexo)
•	Obsługa urządzeń CTP i Kuchni Farbowej  (wykonywanie form 

fotopolimerowych,  recepturowanie farb, praca z spektrofotometrem)
•	Sprawdzanie poprawności plików graficznych
•	Odpowiedzialność za realizację zleceń zgodnie z planem produkcyjnym
•	Odpowiedzialność za jakość druku
•	Odpowiedzialność na jakość przygotowanych farb i form fotopolimerowych
•	Praca zgodnie ze standardami firmy
•	Przygotowywanie i nadzór nad farbami
•	Raportowanie realizowanych operacji
•	Nadzór nad okresową konserwacją maszyny
•	Zapewnienie efektywnej pracy obsługiwanego urządzenia
Wymagania:
•	Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku 
•	Doświadczenie w pracy w środowisku zorientowanym na jakość, zarządzanym 

zgodnie ze standardem ISO9001 oraz ekspozycja na wymogi ISO22000,  
oraz HACCP

•	Wykształcenie min. średnie - mile widziane wykształcenie poligraficzne
•	Znajomość technologii druku Fleksograficznego – mile widziana
•	Bardzo dobre rozróżnianie kolorów
•	Spostrzegawczość
•	Umiejętność rozwiązywania problemów
•	Umiejętność pracy w zespole 
•	Doskonała organizacja stanowiska pracy, uczciwość, niezawodność
Oferujemy:
•	ciekawą pracę w najnowocześniejszej, prężnie rozwijającym się zakładzie 

produkcyjnym w Europie
•	możliwość rozwoju zawodowego  oraz pracę w twórczej i przyjaznej 

atmosferze
•	stabilne warunki zatrudnienia: umowę o pracę, opiekę medyczną oraz 

wynagrodzenie adekwatne do umiejętności, zaangażowania i efektów pracy,
•	dowozimy pracowników autobusem z kierunku Warszawy (Warszawa 

Zachodnia – Parzniew)

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji ze zdjęciem prosi-
my przesyłać na adres: rekrutacja@formika.com.pl lub pocztą na adres firmy:  
Formika Sp. Z o.o. ul. Św. Jerzego 9, 05-808 Parzniew z dopiskiem na kopercie: 
rekrutacja- DRUKARZ/TECHNIK POLIGRAF

Dyrektor Szkoły Podstawowej  
im. Witolda Doroszewskiego  

w Nadarzynie działający z upoważnienia 
Wójta Gminy Nadarzyn zawiadamia, 

że na szkolnych i urzędowych tablicach 
ogłoszeń oraz na stronach internetowych 
urzędu został zamieszczony wykaz 
pomieszczeń przeznaczonych do oddania 
w najem obejmujący salę gimnastyczną 
o powierzchni 167 m2 mieszczącą się  
w Szkole Podstawowej w Nadarzynie przy 
ulicy Sitarskich 4 (działka nr ewidencyjny 
448/1 obręb Nadarzyn, gm. Nadarzyn)

Dołącz do nas! 
Poprowadź Salonik Prasowy
Kolporter jest liderem rynku dystrybucji prasy i właścicielem 
największej w Polsce sieci saloników prasowych. Jeśli 
jesteś aktywny i zaangażowany oraz cenisz sobie swobo-
dę w działaniu to dołącz do nas. Jesteś bowiem idealną 
osobą do poprowadzenia jednego z ponad 1000 naszych 
saloników.

•	 Gwarantujemy	stałe	wynagrodzenie	podstawowe	oraz	
atrakcyjny system prowizji.

•	 Nie wymagamy wkładu własnego.

Odwiedź stronę internetową twojsalonik.pl

 ► Domofony, videodomofony 603 375 875 

 ► Hydraulik, 535 872 455 

 ► Protezy zębowe 450 zł, 508 357 334 

 ► Studnie tel. 601 231 836 

 ► 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 



R E K L A M A
P i ą t e k ,  2 9  L I P C A  2 0 1 612

CentrumStrzeleckie.pl
Dawidy Bankowe, ul. Starzyńskiego 43 
tel.: 22 460 47 07 
e-mail: info@centrumstrzeleckie.pl
7 dni w tygodniu  12.00 - 20.00
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