
 EWELINA LATOSEK 

R E G I O N
Szok, skandal, zostaliśmy 
oszukani – to najczęściej 
powtarzające się opinie na 
temat decyzji o powrocie 
do wariantu przebiegu linii 
400 kV, zgodnego z zapisami 
planu zagospodarowania 
przestrzennego Mazowsza. 

D ecyzja podjęta przez 
zarząd Polskich Sie-
ci Elektroenerge-
tycznych spadła jak 

grom z jasnego nieba. W środę, 
3 sierpnia, na stronie interne-
towej inwestycji pojawił się la-
koniczny komunikat, w którym 
czytamy, że „w związku z prote-
stami społecznymi skuteczna re-
alizacja inwestycji w korytarzu, na 
który wskazała analiza wielokry-
terialna, nie jest możliwa” (chodzi 
o trasę wzdłuż autostrady A2 
i drogi krajowej nr 50 – przyp. red.). 
– W związku z powyższym inwe-
stor postanowił wytyczyć trasę 
w korytarzu określonym obowią-
zującym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego Województwa 
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Kontrowersyjna linia wysokiego napięcia może jednak
przebiegnąć przez tereny gmin naszego regionu 

Reklama

CZYTAJ WIĘCEJ NA STR. 2

wie. Na podstawie wspomnianej 
analizy wielokryterialnej za naj-
mniej szkodliwy społecznie uzna-
no wariant omijający większość 
gmin naszego regionu. Doku-
ment powstał w toku prac Gru-
py Roboczej z udziałem inwestora 
i strony społecznej. Przygotowali go 
eksperci z Politechniki Warszaw-
skiej, a prawidłowość przyjętej 
metody potwierdziły niezależ-
ne autorytety. PSE postanowi-
ło jednak o wyrzuceniu do kosza 
efektu wielomiesięcznych prac.

Mieszkańcy o 400 kV: Oszukano nas!

Mazowieckiego. Decyzja o wy-
borze wariantu wynikającego 
z obowiązujących dokumentów 
planistycznych pozwoli na reali-
zację inwestycji umożliwiającą 
wyprowadzenie mocy z rozbu-
dowywanej Elektrowni Kozieni-
ce – zaznacza PSE. To oznacza, 
że zagrożone powstaniem wyso-
kich słupów wysokiego napięcia 
znów są gminy naszego regionu: 
Grodzisk Mazowiecki, Jakto-
rów i Żabia Wola.

Ten ruch PSE zaskakuje tym 
bardziej, że inwestor już raz ogła-
szał ostateczny wybór w tej spra-
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Pruszkowskie Kino Letnie nie 
zwalnia tempa. W najbliższą 
niedzielę, 7 sierpnia, przygotowuje 
coś dla widzów o mocnych nerwach. 
Zobaczymy film „Wolny strzelec”. 
Zapraszamy na pl. Jana Pawła II.   2

Kino Letnie 
pokaże fi lm
„Wolny strzelec”



Z niechęcią, ale przyjmujemy do wiadomości, że ten gazociąg to ważna sprawa. 
Wynegocjowaliśmy najkorzystniejszy dla nas wariant, co nie znaczy, że nie będzie on 
dla niektórych uciążliwy. To inna sytuacja niż z linią 400 kV, bo instalacja będzie zakopana 
pod ziemią. Andrzej Kurzela, wiceprezydent Pruszkowa o budowie gazociągu Rembelszczyzna-Mory-Wola Karczewska
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P R U S Z K Ó W
W najbliższą niedzielę 
Pruszkowskie Kino 
Letnie przygotowuje coś 
dla widzów o mocnych 
nerwach. Cykl sierpniowych 
seansów zainauguruje 
fi lm „Wolny strzelec”.

P KL nie zwalnia tempa. 
Thriller „John Wick”, 
który obejrzeliśmy 
na pl. Jana Pawła II 

w minioną niedzielę trzymał 
w napięciu, nic więc dziwne-
go, że przyciągnął widzów. Mi-
mo chłodnego wieczoru leżaki 
i krzesełka szybko wypełni-
ły się po brzegi. „John Wick” 
był piątym pokazem w ramach 
Pruszkowskiego Kina Letnie-
go. Tym samym jesteśmy już 
na półmetku wakacyjnych pro-
jekcji pod chmurką. Teraz za-
praszamy na kolejny seans, 
amerykański dramat kryminal-
ny „Wolny strzelec”.   

Poznajcie Louisa Blooma 
(w tej roli znakomity Jake Gyl-
lenhaal). Lou szuka pracy i chce 
spełnić swój „amerykański 
sen”. Przypadek sprawia, że 
znajduje na to sposób. Zaczy-
na filmować nocne wypadki 

na najwyższe szczeble kariery. 
„Wolny strzelec” pokazuje jak 
wiele są w stanie zrobić ludzie, 
by spełnić marzenia w czasach 
gdy sumienie jest wadą...

Gorąco zachęcamy do wy-
brania się najbliższą niedzielę, 
7 sierpnia, na seans. Na pl. Jana 
Pawła II na widzów będą cze-
kać wygodne leżaki i krzeseł-
ka. Zabierzcie ze sobą znajo-
mych i rodzinę. Dobra zabawa 
gwarantowana! Sierpniowe
projekcje Pruszkowskiego 
Kina Letniego startują o godz. 
20.30. Wstęp na wszystkie sean-
se jest bezpłatny.

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.

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 
Nissan w Pruszkowie. Partne-
rami projektu są: Auto Servi-
ce Zalewscy, Decathlon Okęcie, 

Kino Letnie zaprasza
na „Wolnego strzelca”
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Uczelnia Techniczno-Handlo-
wa im. Heleny Chodkowskiej, 
Play Salon Pruszków, E. Leclerc, 
Factory, LongBridge, MTZ Cli-
nical Research.

Więcej informacji na stronie: 
www.kino.wpr24.pl. [AS]

W najbliższą niedzielę, 7 sierpnia, 
zabierzcie ze sobą rodzinę, 
znajomych i razem zobaczcie film 
„Wolny strzelec”. Emocje i dobra 
zabawa gwarantowane! Start 
projekcji na pruszkowskim 
pl. Jana Pawła II o godz. 20.30
i zbrodnie. W zamian za pie-
niądze dostarcza materiały lo-
kalnym stacjom telewizyjnym. 
Jego apetyt na takie materia-
ły podkręca Nina Romina (Re-
ne Russo). Bloom jest w stanie 
zrobić wszystko, by wspiąć się 

Repertuar Pruszkowskiego 
Kina Letniego:
 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

Inscenizacja walk o elektrownię

P R U S Z K Ó W
W minioną niedzielę 
na ul. Waryńskiego 
można było zobaczyć 
efektowną inscenizację 
walk o budynek 
elektrowni. 

P rzypomniano w ten 
sposób wydarzenia 
sprzed 72 lat. AK na 
terenie elektrowni 

sprzętem wojskowym. Nad ra-
nem powstańcy zmuszeni zostali 
do kapitulacji.

Inscenizacja tych wydarzeń 
przygotowana została przez Po-
wiat Pruszkowski, Muzeum Du-
lag 121 i PGNiG TERMIKA S.A. 

Uroczystości w 72. roczni-
cę wybuchu Powstania War-
szawskiego odbyły się w wie-
lu miejscowościach nasze-
go regionu. [EL]  

przy ul. Waryńskiego w Prusz-
kowie działała od 1941 r. Utwo-
rzono wówczas oddział o kryp-
tonimie „Nenufar”. Do chwili 
wybuchu Powstania Warszaw-
skiego żołnierze gromadzili 
broń. 1 sierpnia 1944 r. o godz. 
19 podjęli próbę odbicia budyn-
ku z rąk hitlerowców.

Elektrownię udało się zdo-
być. Niestety, nie na długo. 
Niemcy powrócili z ciężkim 
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w pracach nad kompromisem, 
choć mogły. O tym, że pod uwa-
gę brany jest przebieg linii 400 
kV na ich terenie wiadomo było 
od miesięcy. Dlaczego inwestor 
odrzuca więc dorobek tych, któ-
rzy chcieli z nim współpracować 
i brali dział w ustaleniach Grupy 
Roboczej? Na to pytanie nie do-
staliśmy konkretnej odpowiedzi. – 
Bardzo nam zależało na uzyskaniu 
kompromisu. Nie możemy dłużej 
czekać – ucina rzeczniczka PSE. 

się – mówi Anna Kurzela-Szy-
bilska, prezes Stowarzyszenia 
Nasza Gmina Jaktorów. – Czu-
jemy się oszukani. Sprawa została 
rozegrana politycznie. Widocz-
nie ktoś komuś spłacił dług 
wdzięczności – ocenia Tomasz 
Drelichowski ze Stowarzysze-
nia Otwarta Brama z Żabiej Wo-
li. – Decyzja PSE jest kompletnie 
niezrozumiała. Zaprzecza opra-
cowaniom, które zostały zleco-
ne przez samego inwestora. Nie 

Skąd ta nagła zmiana? – Od pół-
tora roku strona społeczna nie 
zaangażowała się w wypracowa-
nie kompromisowego rozwiąza-
nia, bojkotowane były spotkania 
Grupy Roboczej, nie wszyscy 
przychodzili, inni kontestowa-
li, a my jesteśmy ustawowo zo-
bligowani do zabezpieczenia 
bezpieczeństwa energetycz-
nego kraju – twierdzi Beata Ja-
rosz, rzecznik prasowy Polskich 
Sieci Elektroenergetycznych. 

Faktycznie, w marcu tego ro-
ku część stowarzyszeń zerwała 
rozmowy z PSE. Ale, co warto 
podkreślić, nie wszyscy zde-
cydowali się na ten krok. Z ty-
mi organizacjami, które chciały 
dalej współpracować z inwesto-
rem, PSE spotkały się w ramach 
powołanej do tego celu Grupy 
Roboczej. Poszukiwanie kom-
promisowego rozwiązania trwa-
ło więc dalej. Co więcej, efektem 
tej współpracy było powstanie 
wspomnianej już analizy wie-
lokryterialnej. Co na to PSE? 
– Kolejne grupy zaczęły konte-
stować. Nie możemy dłużej tego 
przeciągać. Skoro nie udało się 
wypracować wariantu kompro-
misowego, to wracamy do  planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego – twierdzi rzeczniczka PSE. 

I tu znów trzeba zaznaczyć, że 
wariantem kompromisowym miał 
przecież być ten wzdłuż autostra-
dy A2 i drogi krajowej nr 50. – 
Oprotestowali go inni, ci, którzy 
nie uczestniczyli w pracach Grupy 
Roboczej. Nie możemy się dłużej 
przepychać – mówi Beata Jarosz. 

Wariant ten oprotestowały sa-
morządy z Żyrardowa i Wiskitek. 
Co istotne, nie uczestniczyły 

Mieszkańcy o 400 kV: 
Oszukano nas!

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

– To dziwna sprawa – mówi Grzegorz 
Benedykciński, burmistrz Grodziska

Jak na tę woltę PSE zareago-
wano w naszym regionie? – To 
skandal. Jesteśmy w szoku. Prze-
cież mamy pisma od ministra 
Piotra Naimskiego, pełnomoc-
nika rządu do spraw strategicz-
nej infrastruktury energetycznej, 
który zapewnia, że linia 400 kV 
nie przejdzie przez Jaktorów. Je-
śli PSE myśli, że zostawimy to bez 
echa to się myli. Mobilizujemy 

ma żadnego logicznego uza-
sadnienia. Cały wysiłek wielu 
stowarzyszeń i mieszkańców 
z niejasnych powodów został 
odrzucony. To dziwna spra-
wa. Nie mam zielonego pojęcia 
skąd ten zwrot. Mam nadzie-
ję, że to nie polityka odegrała 
tutaj znaczenie – mówi Grze-
gorz Benedykciński, burmistrz 
Grodziska Mazowieckiego.
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Krok do ścieżek
rowerowych

REGION
Sześć gmin naszego 
regionu podpisało 
porozumienie, które 
ułatwi pozyskanie 
dofi nansowania 
na budowę 
zintegrowanego 
systemu ścieżek 
rowerowych. 

P rzedsięwzięcie, 
w którym biorą 
udział Grodzisk, 
Pruszków, Micha-

łowice, Podkowa Leśna, Mi-
lanówek i Żyrardów nosi nie-
co skomplikowaną nazwę 
„Redukcja emisji zanieczysz-
czeń powietrza w gminach 
południowo-zachodniej czę-
ści Warszawskiego Obsza-
ru Funkcjonalnego poprzez 
budowę Zintegrowanego 
Systemu Tras Rowerowych 
- Etap 1” w ramach Zinte-
growanych Inwestycji Tery-
torialnych w Warszawskim 
Obszarze Funkcjonalnym.

Co to znaczy w praktyce?
Gminom, które decydują 
się na współpracę i rozwój 
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Podpisanie 
porozumienia 
to pierwszy 
krok w walce 
o 28 mln zł 
na tego typu 
inwestycje
infrastruktury rowerowej 
łączącej ich obszary łatwiej 
jest pozyskać wielomiliono-
we unijne dofi nansowanie 
na projekt i budowę ścieżek 
dla jednośladów.

Podpisanie porozumie-
nia to pierwszy krok w wal-
ce o 28 mln zł na tego typu 
inwestycje. Całość ma po-
chłonąć o 10 mln zł więcej. 
Te pieniądze gminy dołożą 
z własnej kieszeni. – Wybu-
dowane i zmodernizowane 
trasy rowerowe przyczynią 
się do szerszego wykorzy-
stania transportu niezmo-
toryzowanego, zmniejszenia 
wykorzystania samochodów 
osobowych, niższej emi-
sji zanieczyszczeń powiet-
rza i hałasu, nie wspomi-
nając o poprawie bezpie-
czeństwa ruchu drogowego 
– informuje pruszkowski 
urząd miejski.

Realizacja przedsięwzię-
cia ma rozpocząć się w latach 
2017-2018. Wszystko zależy 
teraz od pozytywnego roz-
patrzenia wniosku gmin. [EL]
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70metrów – taką szerokość ma pas technologiczny dla linii 400 kV, która 
może pojawić się w naszym regionie. To obszar, w którym obowiązuje 

zakaz zabudowy i nasadzeń zieleni, użytkowanie tego terenu jest bardzo ograniczone. 70P i ą t e k ,  5  S I E R P N I A  2 0 1 6
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Reklama w radiu 
Bogoria 94,5 FM

>>>>>>>>>>
Dział Promocji i Reklamy
tel.: 603 589 233, 605 838 751
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JESTESMY Z WAMI OD 18 LAT

Nadarzyn nie chce gazociągu
 EWELINA LATOSEK 

R E G I O N
Kolejna duża inwestycja 
wywołuje sprzeciw 
w naszym regionie. 
Władze i mieszkańcy gminy 
Nadarzyn mobilizują się 
w proteście wobec 
planowanej budowy 
gazociągu Rembelszczyzna-
-Mory-Wola Karczewska.  

Z godnie z założeniami, 
instalacja o długości 
30 km ma przecinać 
teren gmin Pruszków, 

Nadarzyn, Raszyn, Piastów, Mi-
chałowice i Brwinów. Inwestor 
bierze pod uwagę dwie możli-
wości. – Dwa warianty przebiegu 
dotyczą gazociągu przyłącze-
niowego o średnicy 400 mm do 
stacji Sękocin stanowiącego in-
frastrukturę towarzyszącą ga-
zociągowi. Preferowany wariant 
zakłada, że gazociąg przyłącze-
niowy do stacji Sękocin będzie 
zlokalizowany na terenie gmin 
Nadarzyn oraz Raszyn, a także 
na terenie Nadleśnictwa Choj-
nów będącego w zarządzie La-
sów Państwowych. Wstępnie 
do tego wariantu pozytyw-
nie odniosło się Nadleśnic-
two Chojnów oraz negatywnie 
Gmina Nadarzyn. Gazociąg zo-
stał zaprojektowany w taki spo-
sób, aby tam gdzie to możliwe 
zminimalizować ograniczenie 

w zabudowie oraz dotychcza-
sowym wykorzystaniu terenu. 
Z tego powodu w naszej oce-
nie jest to wariant optymalny 
– wyjaśnia Monika Bończa-To-
maszewska ze spółki GAZ SYS-
TEM, która jest odpowiedzialna 
za inwestycję. – Wariant alterna-
tywny zakłada przebieg gazociągu 

oraz Nadleśnictwo Chojnów. 
Do czasu podjęcia ostatecznych 
decyzji  ten wariant jest nadal 
analizowany – dodaje.

Dla przedsięwzięcia wydana 
już została decyzja o uwarun-
kowaniach środowiskowych. 
Mieszkańcy i władze gmi-
ny Nadarzyn zapowiedzieli 

Zgodnie z założeniami, instalacja 
o długości 30 km ma przecinać teren 
gmin Pruszków, Nadarzyn, Raszyn, 
Piastów, Michałowice i Brwinów  

Mobilizacja, czyli protest wobec planowanej inwestycji

przyłączeniowego przez tereny 
gmin Michałowice, Raszyn, Nada-
rzyn, a także teren Nadleśnictwa 
Chojnów. Wstępnie do tego roz-
wiązania negatywnie odniosły 
się  Urząd Gminy Michałowice 

odwołanie od niej. – Nie je-
steśmy informowani o dzia-
łaniach inwestora, zgłosiliśmy 
swoje uwagi, ale nie zostały 
uwzględnione – mówi Tomasz 
Muchalski, wicewójt gminy. Te 
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zarzuty spółka odpiera. – Nie-
jednokrotnie odbywały się spo-
tkania inwestora z władzami 
poszczególnych gmin na tere-
nie powiatu pruszkowskiego 
oraz właścicielami nierucho-
mości. Odpowiadamy także na 
wszystkie pytania osób prywat-
nych lub instytucji publicznych 
kierowane do nas – twierdzi 
Monika Bończa-Tomaszewska. 

Inny stosunek do inwesty-
cji niż Nadarzyn mają władze 
Pruszkowa. – Z niechęcią, ale 
przyjmujemy do wiadomości, 
że ten gazociąg to ważna spra-
wa. Wynegocjowaliśmy najko-
rzystniejszy dla nas wariant, co 
nie znaczy, że nie będzie on dla 
niektórych uciążliwy. To inna 
sytuacja niż z linią 400 kV, bo 
instalacja będzie zakopana pod 
ziemią, na dobrą sprawę nikt nie 
będzie wiedział, że on tam jest 
– wyjaśnia Andrzej Kurzela, 
wiceprezydent Pruszkowa.
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Zawodnik Bogorii Grodzisk Mazo-
wiecki Daniel Górak jest już w Bra-
zylii. Przed tenisistą stołowym ry-
walizacja w Igrzyskach Olimpijskich 
w Rio de Janeiro. Warto wspomnieć, 
że popularny „Góra” wystąpi w tur-
nieju drużynowym. Wraz z nim w ka-
drze znaleźli się Jakub Dyjas i Wang 

Zeng Yi. Biało-czerwoni polecieli do 
Rio de Janeiro z nadziejami na me-
dal. Przed wylotem do Rio Górak 
spotkał się z władzami Grodziska, 
od których otrzymał kilka upomin-
ków. Nie zabrakło życzeń udanego 
startu w Brazylii. Ważnym punk-
tem dla Góraka było ślubowanie 

Daniel Górak
powalczy w Rio

olimpijskie. Tenisista Bogorii bę-
dzie reprezentował nasz region 
w Brazylii. Rywalizacja drużynowa 
rozpocznie się 12 sierpnia. Warto 
podkreślić, że Górak to jeden z naj-
bardziej utytułowanych polskich 
graczy. W Bogorii występuje od 
ośmiu sezonów. [JM]  

Reklama

Reklama

G R O D Z I S K  M A Z .
Kilka ulic na terenie 
gminy Grodzisk Mazowiecki 
zyska oświetlenie.

W ielokrotnie pod-
kreślamy sprawę 
bezpieczeństwa 
w ruchu drogo-

wym. Ogromną rolę w tym ro-
lę odgrywa oświetlenie, które 
tak pieszym jak i kierowcom 
ułatwia poruszanie się w porze 
nocnej. Problem w tym, że nie 
na wszystkich ulicach są zamon-
towane lampy.

Gdzie więc się pojawią? Na 
liście znalazły się: ulice Willo-
wa, Słonecznikowa i Borówko-
wa w Grodzisku Mazowieckim,
ul. Przesmyk w Kałęczynie, ul. Pla-
tanowa w Czarnym Lesie, ul. Orla 

w Opypach oraz ulica Krajobra-
zowa w Kozerach. W niektórych 
przypadkach oświetlenie bę-
dzie zamontowane na istnieją-
cych słupach, zaś w pozostałych 
konieczna jest ich budowa (m.in. 
na Platanowej).

Prace związane z budową 
oświetlenia powinny zakończyć 
się do 30 grudnia tego roku. Gro-
dziski urząd na oferty od poten-
cjalnych wykonawców czeka do 
12 sierpnia. [JM]

Ulice zostaną oświetlone

Sprawa rozbudowy wylotówki na Katowice
Wieści z placu budowy S8
 ANNA SOŁTYSIAK 

R E G I O N
Kiedy rozpoczną się roboty 
na krajowej „ósemce”? 
Trwa oczekiwanie
na wydanie zezwoleń 
na realizację inwestycji 
drogowych. Bez tego 
nie ruszy przejmowanie 
gruntów potrzebnych 
pod poszerzenie trasy.

K ra jowa „ósemka” 
w ostatnich latach jest 
systematycznie mo-
dernizowana. Kierow-

cy korzystają już z nowego od-
cinka drogi Salomea – Wolica, 
który łączy Al. Jerozolimskie, 
trasę S2 (przez węzeł w Opaczy) 
z wylotówką na Katowice. Odci-
nek ten kończy się Paszkowie. 
W Radziejowicach, czyli ponad 
20 kilometrów dalej, kierowcy 
ponownie wjeżdżają na ekspre-
sówkę, która prowadzi do Piotr-
kowa Trybunalskiego. Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad zdecydowała się na remont 
również wspomnianego odcin-
ka między Paszkowem a Radzie-
jowicami. Także on będzie miał 
status drogi ekspresowej.

Rozbudowę „ósemki” po-
dzielono na dwa etapy. Pierwszy 
obejmuje fragment o długości 
9,9 km między Radziejowicami 

a Przeszkodą. W ramach drugie-
go etapu zostanie przebudowa-
ny nieco dłuższy odcinek (11,6 km) 
z Przeszkody do Paszkowa. Dro-
gowcy w ubiegłym roku wybrali 

upoważnia ich m.in. do przejmo-
wania prywatnych działek po-
trzebnych do realizacji inwestycji. 
– Jeśli ZRID ma nadany rygor na-
tychmiastowej wykonalności to 
inwestor może przejąć działkę po 
wydaniu decyzji przez wojewodę. 
Przekazanie działek GDDKiA i po-
stępowanie wojewody w sprawie 
ustalenia kwoty odszkodowania to 
dwie odrębne procedury. Jedna 
nie zależy od drugiej – tłumaczy 
Marta Małęczyńska.

Co to oznacza dla osób, które 
muszą oddać swoje działki? Jeśli 
ZRID będzie miał rygor natych-
miastowej wykonalności, to mo-
że stać się tak, że drogowcy zajmą 
grunty, a właściciele na pieniądze 
z odszkodowań nadal będą czekać.

Prace przygotowawcze już 
wystartowały. Ale obejmują one 
jedynie istniejący pas drogowy. 
– Prace na nieruchomościach 
przeznaczonych pod rozbudo-
wę, ale znajdujących się obecnie 
poza pas em drogowym będą 
mogły ruszyć po wydaniu ZRID 
– zaznacza Marta Małęczyńska.

Rozbudowa trasy katowickiej 
zakłada stworzenie na bazie ist-
niejącej DK8 drogi ekspresowej. 
W Żabiej Woli, Siestrzeni, Mło-
chowie i Nadarzynie zbudowane 
zostaną węzły drogowe.

Zlikwidowane będą przejścia 
dla pieszych. Wzdłuż drogi sta-
ną ekrany akustyczne.
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realizację inwestycji drogowej. Pla-
nowany termin złożenia wniosku 
do wojewody to pierwsza połowa 
sierpnia. Zakładamy, że termin 
uzyskania ZRID to ok. 6 miesięcy, 

fi rmy, które zajmą się pracami. 
Za krótszy odcinek odpowiada 
Strabag, a za dłuższy Itercor.

Choć od podpisania umów mi-
nęło wiele miesięcy, to na pla-
cu budowy niewiele się dzieje. 
– W przypadku zadania nr 1 to wy-
konawca kompletuje materiały 
stanowiące załączniki do wniosku 
o wydanie decyzji o zezwoleniu na 

wszystko z uwagi na konieczność 
przeprowadzenia kolejnej oce-
ny oddziaływania na środowisko 
– mówi nam Marta Małęczyńska 
z GDDKiA. – Wykonawca zadania 
nr 2 czeka już na wydanie ZRID. 
Przewidujemy, że nastąpi to w pierw-
szej połowie sierpnia – dodaje.

Bez decyzji ZRID drogowcy ma-
ją związane ręce. Ten dokument 

Bez decyzji ZRID drogowcy mają związane 
ręce. Ten dokument upoważnia ich m.in. 
do przejmowania prywatnych działek 
potrzebnych do realizacji inwestycji

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 sma-
ki. Najpierw te miasta podbiły 
lokale 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.

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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P R U S Z K Ó W
Ruszyła modernizacja Oddziału Cho-
rób Wewnętrznych Szpitala Powia-
towego w Pruszkowie. Oznacza to 
czasowe zamknięcie oddziału. Re-
mont potrwa do końca sierpnia. 
W tym czasie pacjenci wymagają-
cy hospitalizacji będą kierowani do 
Szpitala Kolejowego w Pruszkowie 

i Szpitala Wolskiego w Warszawie. 
Chorzy już przebywający na inter-
nie zostaną wypisani do domów albo 
przeniesieni na inne oddziały szpitala 
na Wrzesinie. A jaki jest zakres prac? – 
Stworzymy pacjentom lepsze warunki 
pobytu, lepsze zaplecze socjalne. Bę-
dą sale z indywidualnymi łazienkami. 

Remont oddziału 
szpitala na Wrzesinie

Dostosujemy oddział do wymagań 
unijnych. Będziemy dysponowali 
22 łóżkami w bardzo dobrym standar-
dzie. To kolosalny przeskok jakościo-
wy – mówi Mieczysław Brągoszewski, 
dyrektor szpitala. Remont będzie się 
odbywał tak, aby nie zakłócić funk-
cjonowania innych oddziałów. [EL]  
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Burmistrz odpiera zarzuty
 EWELINA LATOSEK 

P O D K O W A  L E Ś N A 
Wraca sprawa możliwości 
złamania zakazu 
prowadzenia działalności 
gospodarczej przez 
burmistrza Podkowy 
Leśnej Artura Tusińskiego. 
Włodarz konsekwentnie 
odpiera zarzuty. 

T rwa postępowanie 
wyjaśniające woje-
wody mazowieckiego,
który sprawdza czy 

burmistrz nie złamał prawa za-
kazującego samorządowcom 
prowadzenia działalności gospo-
darczej i zasiadania we władzach 
prywatnych spółek. Okazuje się, 
że w Krajowym Rejestrze Sądo-
wym znajdują się dokumenty 
podpisane przez podkowiańskie-
go włodarza w styczniu i mar-
cu 2015 r., czyli już po wyborze 
na burmistrza i po upływie usta-
wowego terminu, który mają sa-
morządowcy, aby uporządkować 

swoje sprawy i zrezygnować
z zakazanej działalności.

Wojewoda, który ma prawo 
wygasić mandat burmistrzowi 
w przypadku stwierdzenia nie-
prawidłowości, nie zajął jeszcze 
stanowiska w tej sprawie. Wy-
jaśnianie trwa. Ale do zarzutów 
odnosi się sam Artur Tusiński. 
– Burmistrz nie może robić 
dwóch rzeczy. Zasiadać w spół-
kach prawa handlowego i pro-
wadzić fizycznie działalności 
gospodarczej, czyli wykony-
wać ciągłych systematycznych 
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działań o świadczących o chęci 
zarobku. Wszystkich formalno-
ści dopełniłem w grudniu 2014 r. 
(w przewidzianym w prawie 
czasie – przyp. red.). Faktycz-
nie podpisałem sprawozdanie 
za rok 2013 w roku 2015, ale tam 
odnosiłem się do roku, w któ-
rym byłem członkiem zarzą-
du i byłem odpowiedzialny za 
sprawy spółki. Miałem do te-
go prawo, bo takie jest orzecz-
nictwo. Przypadkowo w stosie 
dokumentów znalazło się peł-
nomocnictwo do wykreślenia 

Podkowa jest w moim sercu
W Y W I A D 

Rozmowa z ALEKSANDRĄ 
SEGHI, autorką książek 
o Toskanii i kuchni włoskiej, 
od urodzenia związaną 
z Podkową Leśną. 

Skąd wzięła się fascynacja Wło-
chami i kuchnią?
– To nastąpiło dawno temu. Za-
częłam studiować italianisty-
kę i rozpoczęły się wyjazdy do 
Włoch. To było pierwsze ze-
tknięcie i pierwsza wielka mi-
łość do tego kraju. Spędzałam 
tam każde wakacje i ferie. Pod-
czas jednego z wyjazdów zro-
biłam kurs kulinarny i od razu 
złapałam „bakcyla”. W moim ro-
dzinnym domu zawsze się go-
towało i było pełno gości. Teraz 
tę tradycję kultywuję w we Wło-
szech, gdzie mieszkam z mę-
żem i córką. 

W Twoich książkach znajdzie-
my nie tylko przepisy na po-
trawy kuchni włoskiej, ale też 
opowieść o tym jak żyje się 
w Toskanii. 
– Pierwszą moją książkę „Sma-
ki Toskanii” można trzymać na 
półce w kuchni tak, by można 
było z niej skorzystać w każdej 
chwili. Pozostałe to już opo-
wieść o życiu w Toskanii, nie 
tylko od tej strony idyllicznej. 
Staram się pokazać jak żyje się 
tam na co dzień. We Włoszech 
jest inny tryb życia, jest sjesta, 
która powoduje że w pracy jest 
się cały czas, bo z biura wycho-
dzi się o 19 czy 20. Co ciekawe, 
wielu Włochów nie jada we wła-
snym domu, bo nie ma czasu 
gotować. Jest ta słynna włoska 

mamma, która od rana pichci 
dla całej rodziny. Jej zadanie to 
rano wyjść na targ, kupić świe-
że warzywa, pieczywo i nakar-
mić rodzinę. 

Takiej książki wcześniej nie by-
ło. Wiadomo było o kilku opusz-
czonych miastach w Toskanii, 
natomiast o innych ludzie nie 
wiedzieli. Oczywiście miejsco-
wi – tak. Ale trzeba było do nich 
dotrzeć. Nikt wcześniej nie od-
krył wszystkich takich miejsc. 
Ta książka to też przewodnik – 
można z nią jechać do Włoch 
i zgodnie ze wskazówkami typu 
„skręć w lewo za dużym drze-
wem” zobaczyć opuszczone 
miasta. Do wielu z nich nie da 
się dojechać autem, trzeba do-
trzeć pieszo. 

Często bywasz w Podkowie?
– Do rodziny przyjeżdżam dwa 
razy w roku, w wakacje i na 
Boże Narodzenie. Do Podko-
wy mam ogromny sentyment. 
Tu spędziłam połowę mojego 
życia. Tu są moi przyjaciele. 
Miasto-ogród jest w moim ser-
cu cały czas.

Rozmawiała: 
EWELINA LATOSEK 

(Druga część rozmowy z Alek-
sandrą Seghi, tym razem o taj-
nikach włoskiej kuchni, ukaże się 
za tydzień w Dodatku Gastrono-
micznym Gazety WPR).

*
Dla naszych czytelników mamy 
konkurs. Trzy pierwsze oso-
by, które we wtorek 9 sierpnia 
o godz. 12 przyślą maila na ad-
res konkurs@wpr24.pl otrzymają 
książkę „Miasta widma w Toska-
nii” z autografem autorki.  
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Twoja ostatnia książka „Mia-
sta widma w Toskanii” różni się 
od poprzednich. Jest przewod-
nikiem po opuszczonych miej-
scach w tym regionie Włoch. 
– Włożyłam w nią mnóstwo pra-
cy, półtora roku poszukiwań. 

Do Podkowy 
mam ogromny 
sentyment. 
Tu spędziłam 
połowę mojego 
życia. Tu są moi 
przyjaciele

mnie z KRS. Wystarczyłoby, aby 
podpisali je pozostali członko-
wie zarządu i wspólnicy, nie 
ja. Tak się stało, że też pod-
pisałem, ale ten dokument 
jest nieważny w miejscu mo-
jego podpisu, bo już nie mia-
łem możliwości reprezentacji 
spółki. To nie jest prowadze-
nie działalności gospodarczej 
– wyjaśnia Tusiński.

Jego zdaniem pojawienie się 
takich zarzutów ma związek 
z nieprawidłowościami wy-
krytymi w urzędzie. Chodzi 
m.in. o manko w miejskiej kasie,
zaniechania związane z roz-
budową szkoły i ustawianie 
przetargów. – Ja tu chyba wdep-
nąłem w niezły bałagan w Pod-
kowie. Odnoszę wrażenie, że im 
bliżej byłem tych rzeczy, któ-
re wyszły, tym większy krzyk 
się podnosił. Przez konotacje 
rodzinne lub osobiście pew-
ne osoby są zainteresowane, 
aby niektóre rzeczy nigdy nie 
wyszły na światło dzienne 
– mówi burmistrz.

Przedszkole Pomarańczowa Ciuchcia  
w Piastowie zatrudni

nauczyciela wychowania  
przedszkolnego

z wykształceniem kierunkowym  
od 22.08.2016. 

Zgłoszenia cv tel: 505-064-505
lub e-mail:  

piastow@pomaranczowa-ciuchcia.pl

Reklama

B Ł O N I E
W Kopytowie (gmina 
Błonie) mężczyzna 
wdrapał się na przęsło 
mostu. Jak twierdzą 
świadkowie najpierw 
uciął sobie drzemkę na 
wysokości, a następnie 
skoczył na jezdnię. Został 
przewieziony do szpitala. 

C ałe zdarzenie mia-
ło miejsce rankiem 
4 sierpnia. Mężczy-
zna... spał na jed-

nym z elementów konstruk-
cyjnych przeprawy nad Utra-
tą. – O godz. 7.10 otrzymaliśmy 
zgłoszenie o człowieku leżą-
cym na pylonie mostu. Po do-
tarciu na miejsce mężczyzna 
leżał na wysokości ośmiu me-
trów. Strażacy zabezpieczyli 
miejsce, rozstawili podno-
śnik i skokochron. Bez żad-
nych rozmów mężczyzna 
wstał, odwrócił się i skoczył 
na jezdnię – opisywał st. kpt. 
Rafał Własinowicz, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej 
w Błoniu. – 20-kilkulatek stra-
cił przytomność. Zanim na 
miejsce dotarło pogotowie ra-
tunkowe działania z zakresu 
pierwszej pomocy przepro-
wadzili strażacy. Mężczyzna 
odzyskał przytomność. W wy-
niku skoku z wysokości od-
niósł kilka obrażeń. Został 
przetransportowany do szpi-
tala – dodawał.

Dlaczego młody mężczy-
zna zdecydował się skoczyć 
z wysokości i co sprawiło, że 
postanowił zdrzemnąć się 
w takim miejscu? Sprawa bę-
dzie wyjaśniana. [JM]

Skoczył... na jezdnię mostu
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OSP Żółwin dofi nansuje 
zakup samochodu

Gmina Brwinów przezna-
czyła kwotę 900 000 zł na 
sfinansowanie zakupu
średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego 

z napędem 4x4. Cena jedynej oferty 
złożonej w postępowaniu przetargo-
wym była jednak wyższa o 10 200 zł. 
Brakującą kwotę zdecydowali się doło-
żyć strażacy z Żółwina, do których ma 
trafić samochód. Pieniądze będą po-
chodzić ze środków własnych OSP Żół-
win. Na najbliższej sesji Rada Miejska 
w Brwinowie ma wprowadzić tę kwo-
tę do gminnego budżetu.

Porozumienie zostało podpisane 
3 sierpnia 2016 r. przez burmistrza gmi-
ny Brwinów Arkadiusza Kosińskiego 
oraz przedstawicieli OSP w Żółwinie – 
prezesa Karola Zakrzewskiego i skarb-
nika Piotra Kura. 

Nowo zakupiony pojazd marki Sca-
nia z pewnością będzie przydatny żół-
wińskiej straży, ma zastąpić 30-letniego 
Stara z 1986 r. Dzięki pojazdowi stra-
żacy będą mogli szybciej i sprawniej 
udzielać pomocy w nagłych przypad-
kach. Samochód ratowniczo-gaśniczy 

Burmistrz gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński oraz przedstawiciele 
OSP w Żółwinie podpisali porozumienie, na mocy którego 

strażacy przekażą gminie ponad 10 tys. zł do� nansowania na zakup 
samochodu ratowniczo-gaśniczego.

będzie posiadał specjalistyczne wypo-
sażenie, m.in.: nowoczesne autopompy, 
zbiorniki na wodę i środki pianotwór-
cze, urządzenia kontrolno-sterownicze, 
urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegaw-
cze świetlne i dźwiękowe, drabiny, maszt 
oświetleniowy teleskopowy, wyciągarkę 
o napędzie elektrycznym, zwijadło, ze-
staw ratownictwa medycznego, sprzęt 
ratownictwa drogowego (narzędzia hy-
drauliczne, pompy, zwijadła przewo-
dów), latarki, radiotelefony przenośne, 
wentylator oddymiający.

Gmina Brwinów na zakup samocho-
du otrzymała dotację z funduszu Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazo-
wieckiego w wysokości 100 tys. zł, z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej kwotę 190 tys. zł, 
a Komendant Główny PSP przyznał do-
tację w wysokości 150 tys. zł. (PR)

Dawid potrzebuje naszej pomocy
P R U S Z K Ó W

Uśmiechnięty 27-latek 
ze zdjęcia to Dawid 
Chojnacki z Pruszkowa. 
Nie widać tego po 
radosnej minie, ale 
walczy z ciężką chorobą 
i potrzebuje pomocy 
ludzi o dobrym sercu. 

Z poważnymi proble-
mami zdrowotnymi 
Dawid zmaga się od 
trzech lat. W 2013 r. wy-

kryto u niego guz w okolicach 
piersi. Niestety nie pomogło 
jego usunięcie, groźna zmiana 
powróciła. – Przeszedłem ko-
lejny zabieg, po czym wypisa-
no mnie do domu. Czułem się 
dobrze, funkcjonowałem jak 
przeciętny, zdrowy człowiek, 
ale po jakimś czasie zacząłem 
kuleć, prawy staw biodrowy bo-
lał coraz bardziej. Trafi łem do 
szpitala, okazało się, że poja-
wiły się patologiczne złamania, 
a co za tym idzie – przerzuty 
do kości. Przeszedłem kolejną 
operację – tym razem na nogę,
która była gwoździowana. Na 
onkologii spędziłem około mie-
siąca w pozycji leżącej. Onkolo-
dzy oznajmili, że będę dostawał 
dosyć mocną chemię (8 frakcji 
AT). Chemioterapię znosiłem 
przyzwoicie, chwilę po zosta-
łem wypisany do domu – opo-
wiada Dawid.

Stan mężczyzny pogorszył się 
w tym roku. – Zacząłem chodzić 
o kuli i myślałem, że wszystko 
zmierza w dobrym kierunku... 

Do czasu. Najgorsze zaczęło się 
w trakcie majówki bieżącego ro-
ku. Spędzałem czas z rodziną na 
świeżym powietrzu, mając pod 
opieką Fabianka. Pamiętam tyl-
ko rozmazany wzrok i pobudkę 
w szpitalu. Z opowieści rodzi-
ny i ratowników medycznych 
wiem, że był to bardzo silny na-
pad epilepsji. Podczas padacz-
ki złamaniu patologicznemu 

patologicznych złamań nóg cały 
czas leżę. W chodzeniu pomaga 
mi balkonik, ale jest to kwestia 
dojścia do łazienki i z powrotem 
– mówi 27-latek.

Szansą dla Dawida jest tera-
pia w prywatnej klinice. To jed-
nak wiąże się z dużymi kosztami. 
Dlatego mężczyzna prosi o pomoc 
fi nansową. Jego apel jest tym bar-
dziej poruszający, że walczy nie 

Fu
nd

ac
ja

 A
li

vi
a

Apel Dawida jest tym bardziej 
poruszający, że walczy nie tylko 
o swoje życie, ale także o rodzinę – żonę 
i kilkumiesięcznego synka Fabianka
uległ drugi staw biodrowy, a co 
gorsze – po tomografi i dowie-
działem się o zmianach nowo-
tworowych także w mózgu. 
Onkolodzy podjęli leczenie ra-
dioterapią paliatywną, po czym 
kazali czekać, a to nie była naj-
lepsza z możliwych informacji. 
Gorszą informacją jest również 
fakt, że od czasu majówki z racji 

tylko o swoje życie, ale także o ro-
dzinę – żonę i kilkumiesięcznego 
synka Fabianka.

Jak go wesprzeć? Darowizny na 
leczenie Dawida można wpłacać na 
jego konto: 11 1020 1778 0000 2102 
0097 8569 z dopiskiem „Dla Dawi-
da” lub za pośrednictwem Funda-
cji Alivia: https://skarbonka.alivia.
org.pl/dawid-chojnacki. [EL]

INFORMATOR KULTURALNY
GRODZISK MAZ.

„Klasyka w Parku”
Tym razem w Parku Skarbków 
będą rozbrzmiewać marsze 
koncertowe, tanga, walce, 
muzyka fi lmowa i wiele innych 
wiązanek muzycznych. Wszyst-
ko za sprawą Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej im. Feliksa 
Dzierżanowskiego pod batutą 
Ryszarda Klechy.
Start: 7 sierpnia, godz. 16.00
Miejsce: Park Skarbków

Letnia potańcówka
Na jeden dzień Targowisko 
Miejskie zamieni się 
w taneczną scenę. Wszystko 
za sprawą zespołu Pretext. 
Nie ważne czy umiecie 
tańczyć, czy nie. 
Start: 7 sierpnia, godz. 17.30
Miejsce: Targowisko Miejskie

NADARZYN

„Prot i Filip”
„Jeśli tylko masz ochotę, Prot 
z Filipem, Filip z Protem, dziś 
rozśmieszą cię, rozbawią, 
wszystkich w dobry humor 
wprawią!” NOK zaprasza 
wszystkie dzieci na plenerowe 
przedstawienie „Prot i Filip” 
w wykonaniu aktorów 
z Teatru Odskocznia. 
Start: 7 sierpnia, godz. 12.00
Miejsce: Park w Młochowie

PĘCICE

Rajd po kamienistej drodze
Michałowice upamiętniają 
Powstanie Warszawskie oraz 
bitwę i egzekucję w Pęcicach. 
W kościele parafi alnym 
w Pęcicach odbędzie się koncert 
pieśni patriotycznych oraz uro-
czysta msza św. Przed Pomnikiem 
– Mauzoleum zostanie odczyta-
ny apel poległych oraz nastąpi 
uroczyste złożenie kwiatów.
Start: 7 sierpnia, godz. 10.00
Miejsce: Kościół w Pęcicach, 
Pomnik - Mauzoleum

PIASTÓW

Letnie prezentacje
W każdą letnią niedzielę w par-
ku przy piastowskim urzędzie 
miejskim będą odbywać się 
koncerty pod chmurką. Przed 
publicznością może zaprezen-
tować się każdy. Nieważne, 
na czym grasz, nieważne, jaki 
utwór wybierzesz – chętni mogą 
zgłaszać się tu: 530 527 398. 
Start: 7 sierpnia, godz. 16.00
Miejsce: Park Jerzego i Bogny 
Sokorskich

PODKOWA LEŚNA

Potańcówka 
Połowa wakacji już za nami. 
Z tej okazji w Podkowie Leśnej 

odbędzie się potańcówka. 
O klimatyczną muzykę zadba 
niezawodny DJ Mosquito. 
– Bawimy się na całego 
– podkreślają organizatorzy. 
Start: 6 sierpnia, godz. 19.00 
Miejsce: Pałacyk Kasyno

„Albumy 
Sienkiewiczowskie”
Muzeum Anny i Jarosława 
Iwaszkiewiczów zapraszają 
na wykład z pokazem 
multimedialnym 
pt. „Albumy Sienkiewiczow-
skie”. Refl eksje o twórczości 
Sienkiewicza przedstawi 
Katarzyna Jakimiak. 
Start: 7 sierpnia, godz. 17.00
Miejsce: Muzeum w Stawisku

PRUSZKÓW

Szlakiem powstańczej 
Warszawy
Muzeum Dulag 121 zapraszająt 
na spacery historyczne po 
Warszawie. Cykl otworzy 
„Powstanie na Pradze”. 
– Odwiedzimy najważniejsze 
miejsca pamięci na terenie 
warszawskiej Pragi oraz 
poznamy historię oddziału 
AK dowodzonego przez 
płk. Antoniego Żukowskiego 
– zachęcają organizatorzy.
Start: 7 sierpnia, godz. 12.00
Miejsce: Skwer im. płk Antoniego 
Żurowskiego, Warszawa 
(Praga Północ)

W poniedziałek 15 sierpnia 2016 r. uroczystości rozpocznie msza 
św., która zostanie odprawiona o godz. 10.30 w kościele pw. św. 
Floriana w Brwinowie. Po niej przed Pomnikiem Niepodległo-
ści odbędzie część ofi cjalna. O godz. 17 w dworku Zagroda przy 
ul. Grodziskiej 57 w Brwinowie Fundacja Akademia Profi l, która 
złożyła w konkursie ofert swoją propozycję oprawy uroczystości 
i otrzymała dotację z budżetu gminy Brwinów w ramach wspierania 
działalności pożytku publicznego, zaprasza na RETROkoncert. (PR)
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MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel  
to wyjątkowe oraz nowoczesne centrum konferen-
cyjno-kongresowe w Ożarowie Mazowieckim, od-
dalone zaledwie 12 km od centrum Warszawy. Indy-
widualnie zaprojektowane oraz stylowo urządzone 
zaplecze konferencyjne o łącznej powierzchni 3500 
m2 zapewnia organizację każdej imprezy na najwyż-
szym poziomie.

Mazurkas Catering 360° jest liderem w świadczeniu 
usług cateringowych w całej Polsce. Naszym pracow-
nikom oferujemy przyjazne warunki pracy w młodym, 
ambitnym zespole oraz realne szanse rozwoju.

W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy 
do współpracy doświadczonych osób na stanowisko:

 
POMOC KUCHENNA

Miejsce pracy: Ożarów Mazowiecki

OCZEKIWANIA OD KANDYDATA:
• Doświadczenie w pracy na kuchni
•   Chęć podejmowania nowych wyzwań gastrono-

micznych
•  Aktualna książeczka do celów sanitarno – epide-

miologicznych
•   Sumienność i uczciwość

OFERUJEMY:
• Zatrudnienie na umowę zlecenie w firmie o wyso-

kiej renomie cateringowo-restauracyjnej i o ugrun- 
towanej pozycji na rynku

• Elastyczny grafik pracy
• Możliwość awansu na wyższe stanowiska w struk-

turze

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV  
ze zdjęciem na adres:

MCC Mazurkas Conference  
Centre & Mazurkas Hotel

Ul. Poznańska 177, 
05-850 Ożarów Mazowiecki 

Email: m.kania@mazurkashotel.pl

W.KRUK jest najstarszą firmą jubilerską w Polsce.  
W sieci ponad 90 salonów firmowych prowadzi  

sprzedaż biżuterii i markowych zegarków. 

Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Doradca Klienta
Salon W.KRUK, CH Janki Warszawa

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie ofert  
na adres praca@wkruk.pl

z dopiskiem w tytule: W.KRUK – Rekrutacja Doradca Klienta  
CH Janki Warszawa 

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się  
z wybranymi kandydatami 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  
ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.  

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

 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

ceny netto ogłoszeń za słowo:
2 zł ....... ogłoszenie zwykłe
3 zł ....... ogłoszenie pogrubione
4 zł ....... ogłoszenie w ramce

 ► Szukam miłej, kulturalnej 
opiekunki do 90-letniej  
mamy (eleganckiej, chodzącej)  
w Pruszkowie, tel 606 308 342. 

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

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę  
tel. 502 036 239 

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

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

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

 ► Zatrudnię piekarza  
do małej rodzinnej piekarni. 
Pruszków tel. 609775601 

 ► 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 

 
 

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

 ► DOCIEPLANIE BUDYNKÓW  
TEL: 795 96 96 96

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

 ► Domofony, videodomofony  
603 375 875 

 ► Hydraulik, 535 872 455 

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

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 

Kamieniarz z doświadczeniem 
do firmy w Ursusie  
501800882

 ► Operator monitoringu wizyjnego, 
Pruszków, Warszawa-Ursus, 
Włochy, Bielany, praca w godz. 
7-21, stawka 10zł/h, możliwość 
etatu. 668 310 156 

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

Pracownik produkcji,  
Grodzisk, Natolin,  
Ożarów, atrakcyjne 
wynagrodzenie,  
tel. 514-948-236 

 ► Szkoła językowa  
w Malichach zatrudni anglistę.  
Doskonałe warunki. CV na:   
malichyschool@malichyschool.pl 

 ► 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 

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Michałowice ogłasza, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy  
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r.,  
poz. 1774 ze zm.) w siedzibie Urzędu Gminy w Regułach (05-816  
Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1) zostały wywie- 
szone na okres od dnia 4 sierpnia 2016 r. do dnia 24 sierpnia 2016 r.:
-  wykaz nr 7/2016 nieruchomości przeznaczonych przez Gminę  

Michałowice do sprzedaży,
-  wykaz nr 8/2016 nieruchomości przeznaczonych przez Gminę  

Michałowice oddania w dzierżawę i w najem.

CZAS NA PRZETWORY,  
SŁOIKI, SŁOJE, BUTELKI, 
AKCESORIA DO WINA.

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, UL. POGODNA 7

www.hurtownia-ogrodnicza.pl



R E K L A M A
P i ą t e k ,  5  S I E R P N I A  2 0 1 608


