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Zerwany dach budynku przy ul. Jarzynowej w Pruszkowie
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 Ewelina Latosek 

R E G I O N
Zerwane dachy, połamane 
drzewa, zniszczone 
uprawy rolne – to bilans 
burzy, która przeszła nad 
Pruszkowem, Brwinowem, 
Piastowem i Grodziskiem  
w minioną niedzielę. 

P orywisty wiatr, grad  
i ulewny deszcz znów 
dały się we znaki w na-
szym regionie. To dru-

ga po czerwcowym oberwaniu 

chmury tak duża nawałnica, po 
której trzeba liczyć straty. Dach 
nad głową straciły dwie rodzi-
ny z Pruszkowa, jedna z Doma-
niewa (gm. Brwinów), na trzech 
budynkach w Piastowie uszkodzo-
ne zostało poszycie. W Grodzisku 
Mazowieckim woda zalała tunel 
w ciągu ulicy Bałtyckiej. Wszędzie 
drzewa łamały się jak zapałki.

Strażacy z Pruszkowa podjęli  
62 interwencje. – Przede wszyst-
kim źródłem szkód był silny 
i porywisty wiatr. W związku 
z opadami na ulicach pojawiła się 
woda, ale nie było konieczności 

Znów trzeba liczyć straty. Dach nad głową straciły 
dwie rodziny z Pruszkowa, jedna z Domaniewa

czytaj więcej na str. 2

odpompowywania jej. Najbar-
dziej ucierpiał rejon wzdłuż au-
tostrady A2. Odnotowaliśmy trzy 
przypadki zerwania dachów na 
budynkach jednorodzinnych. 
Dwa w Pruszkowie, jeden w Do-
maniewie. W mniejszym stop-
niu uszkodzone zostały dachy 
na trzech budynkach w Piasto-
wie. Strażacy usuwali także po-
walone drzewa – informuje mł. 
bryg. Lesław Pawul z Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Pruszkowie.

Pełne ręce roboty mieli również  
strażacy z Grodziska. – Wzięliśmy  

Kolorowa Wyprawka
została przekazana!  2

udział w 16 akacjach. W 15 przy- 
padkach zgłoszenia dotyczyły 
usuwania gałęzi i konarów drzew, 
które spadły na ulice bądź linie 
energetyczne. Konieczne było 
pompowanie wody w tunelu na ul. 
Bałtyckiej. Działania prowadzali-
śmy do godz. 1 w nocy. Żadnych 
większych szkód nie odnotowali-
śmy, nikt też nie ucierpiał – wyja-
śnia bryg. Krzysztof Tryniszewski, 
rzecznik prasowy Komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Grodzisku Mazowieckim.  

9 września startują ARTEfakty, 
impreza rangi międzynarodowej. 
To wyjątkowe wydarzenie, będzie 
pełno atrakcji.  W ramach tego 
archeologicznego festiwalu 
zobaczymy również film „Makbet” 
– pokaz specjalny Pruszkowskiego 
Kina Letniego. Seans 11 września  
o godz. 20.30.  5

ARTEfakty 
opanują miasto
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Nawałnica zrywała dachy



– Lokale komunalne i socjalne to rozwiązanie dla tych, którzy nie są 
w stanie wziąć kredytu. Kłopot w tym, że niektórzy nie doceniają tej 
pomocy i narzekają. Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego o głosach 
niezadowolenia dotyczących przydziału lokali w budynkach przy ul. Traugutta.
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Dary, które przez 
ponad dwa miesiące 
zbieraliśmy dla uczniów 
Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Pruszkowie, zostały 
przekazane placówce. 
– Dziękujemy za każdy 
zeszyt, plecak czy linijkę 
– mówi Marek Śrębowaty, 
dyrektor „dwójki”. 

„K olorową Wypraw-
kę” zorganizowali-
śmy po raz drugi. 
Nie zawiedli na-

si Czytelnicy, którzy do redakcji 
WPR przynosili kredki, długopi-
sy, bloki, papier kolorowy i wiele 
innych przyborów szkolnych. Do 

podarunki dla dzieci ze Szko-
ły Podstawowej nr 2. „Kolorową 
Wyprawkę” wsparły fi rmy Hame-
lin i St. Majewski. Wszystkim ser-
decznie dziękujemy! 

Dary trafiły już do podsta-
wówki przy ul. Jasnej. Kilka du-
żych pudeł wyładowanych po 
brzegi m.in. zeszytami, bloka-
mi, farbkami, kredkami czeka 
na rozpakowanie i przekazanie 
uczniom. – To wspaniały gest, 
bo potrzeby są ogromne. Zda-
rzają się przypadki, że dziec-
ko rozpoczyna naukę nie mając 
nic – podkreśla dyrektor Marek 
Śrębowaty. – Cieszymy się, że 
mogliśmy pomóc. Zależy nam, 
aby robić coś dobrego dla spo-
łeczności lokalnej, która już od 

Kolorowa Wyprawka 
została przekazana!
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– mówi Andrzej Kurzela, wice-
prezydent Pruszkowa. – Nieste-
ty tak się nieszczęśliwie składa, 
że jest to środek sezonu i żad-
na z fi rm budowlanych nie chce 
przyjść wcześniej niż w listopa-
dzie. Szukamy nadal, szukają też 
sami poszkodowani, ale już usły-
szeli oni od jednego z przedsię-
biorstw, że może się tego podjąć 
najszybciej za pół roku. Być mo-
że po artykule w „Gazecie WPR” 
ktoś jednak się zgłosi – dodaje. 

Duże szkody żywioł wyrzą-
dził w gminie Brwinów. – Widać 
to na przykładzie Domaniewa, 
gdzie w całości zerwany został 
dach domu jednorodzinnego. 
W środku nocy z niedzieli na 
poniedziałek wydawałem dys-
pozycje wydania folii i brezentu. 
W poniedziałek pracownicy opie-
ki społecznej wypłacili pierw-
szą zapomogę. Gmina podstawiła 

kontenery i dalej będziemy po-
magać – mówi Arkadiusz Kosiń-
ski, burmistrz gminy Brwinów. 

Straty w uprawach rolnych
Ucierpieli też rolnicy. – Najwięk-
sze straty są w uprawach rol-
nych. Grad niszczył pola. Jeśli 
ktoś miał np. kilka hektarów bu-
raków cukrowych, które jeszcze 
miesiąc powinny zostać w ziemi, 

Najdotkliwiej skutki burzy od-
czuli mieszkańcy domów, które 
wiatr pozbawił dachu. W Prusz-
kowie taka sytuacja miała miej-
sce przy ulicach Jarzynowej 
i Brzezińskiego. Szczególnie 
dramatycznie wyglądało to przy 
ul. Jarzynowej, gdzie dach od-
leciał niemal w całości. – Na 
miejscu był jeden zastęp z JRG 
Pruszków, dwa z OSP Raszyn 
oraz samochód z podnośnikiem 
z Grodziska Mazowieckiego. Ak-
cja trwała od godz. 21 praktycz-
nie do 3 w nocy – mówi mł. bryg. 
Lesław Pawul z pruszkowskiej 
straży pożarnej. – Strażacy za-
bezpieczyli budynek plande-
kami przekazanymi z urzędu 
miasta. Zniszczeniu uległ dach, 
komin, ogrodzenie oraz samo-
chód marki Żuk, na który spadł 
dach – dodaje.

Ruszyli z pomocą 
Do pomocy poszkodowanym ro-
dzinom z Jarzynowej i Brzeziń-
skiego ruszyły władze miasta.

– Dostarczyliśmy wodę pit-
ną, plandeki, podstawione zo-
stały kontenery, aby można było 
uprzątać teren i przygotować do 
budowy nowego dachu. Mamy 
obietnicę przedsiębiorców, że 
gotowi są pomóc. Procedury 
wypłaty bezzwrotnej zapomogi 
rozpoczęła też pomoc społecz-
na. To kwoty rzędu kilku tysięcy 
złotych. Do tego potrzebny jest 
przynajmniej wstępny kosztorys 

Nawałnica 
zrywała dachy

Znów trzeba liczyć straty. Dach nad głową straciły 
dwie rodziny z Pruszkowa, jedna z Domaniewa

DOKOŃczenie ze str. 1

Olgierdowi Lewanowi  
wyrazy współczucia z powodu 

śmierci

Mamy
składają Rada  

i Zarząd Powiatu Pruszkowskiego 
oraz Pracownicy Starostwa Powiatowego  

w Pruszkowie

Dary trafi ły już do podstawówki przy 
ul. Jasnej – To wspaniały gest, bo 
potrzeby są ogromne. Zdarzają się 
przypadki, że dziecko rozpoczyna 
naukę nie mając nic – podkreśla 
Marek Śrębowaty, dyrektor „dwójki” 
akcji można było przyłączyć się 
podczas tegorocznych Dni Prusz-
kowa i seansów Kina Letniego. 

Dobre serce okazali pracow-
nicy pruszkowskiego ZUS, któ-
rzy z własnych pieniędzy zakupili 

wielu lat obdarza nas zaufaniem 
– mówi Milena Skoczylas, wi-
ceprezes zarządu Grupy Wpr 
Media i koordynatorka zbiórki.  

Z „Kolorową Wyprawką” wra-
camy za rok! [EL]

Kolejne odroczenie zamiast decyzji
P R U S Z K Ó W

Pruszkowski sąd 
rejonowy miał w środę 
7 września ogłosić decyzję 
w sprawie zażalenia na 
umorzenie śledztwa 
dotyczącego „lewych 
szczepionek” w przychodni 
DOM MED. Miał, ale 
posiedzenie odroczono.

T o już trzecie odro-
czenie. Wyrok sądu 
mieliśmy poznać naj-
pierw  czerwcu, potem

w lipcu, a następnie we wrześniu. 
Na środowym posiedzeniu oka-
zało się, że trzeba poczekać ko-
lejny miesiąc. – Sędzia referent 
uległ poważnemu wypadko-
wi komunikacyjnemu i na po-
czątku września przedstawił 

informację przyjęli z dużym 
rozczarowaniem. – Czekamy już 
bardzo długo, chcemy w końcu 
wiedzieć, co dalej. Ta sprawa nie 
może się tak zakończyć – powie-
działa nam mama jednego z po-
krzywdzonych dzieci.

Przypomnijmy: sąd rejonowy 
zdecyduje, czy zasadne są za-
żalenia na decyzję prokuratory 

kolejne zwolnienie lekarskie. 
W tej sytuacji zmieniono skład 
orzekający dla sprawy, ale no-
wy sędzia miał tylko jeden dzień 
na zapoznanie się z aktami, a to
40 tomów. Posiedzenie zosta-
je odroczone do 3 października 
do godz. 9.30 – ogłosił sędzia.

Obecni na sali rodzice ma-
łych pacjentów DOM MEDU tę 

w Piasecznie, która umorzy-
ła śledztwo w sprawie „lewych 
szczepionek” w przychodni przy 
ul. Kubusia Puchatka w Prusz-
kowie. Tuż po wybuchu skan-
dalu i ujawnieniu, że dzieciom 
podawano nieznaną substan-
cję zamiast preparatu na rota-
wirusy, mowa była o zarzucie 
narażenia na bezpośrednie ry-
zyko utraty zdrowia i życia. 
Miała go usłyszeć pielęgniarka 
Małgorzata R., która aplikowa-
ła szczepionki. Prokuratura nie
zdecydowała się na to.

Na tę decyzję wpłynęły zażale-
nia i to właśnie ich zasadność ba-
da pruszkowski sąd. Może wydać 
postanowienie albo o utrzyma-
niu w mocy decyzji piaseczyńskiej 
prokuratury, o jej uchyleniu w ca-
łości lub części. [EL]

Cz
yt

el
ni

k

An
na

 S
oł

ty
si

ak

M
AP

02

to w tej chwili liście zostały cał-
kowicie ścięte, z ziemi sterczą 
kikuty. Tak samo jest z mar-
chewką, podobnie jak nie da 
się sprzedać dziurawej kapusty. 
A w miejscowościach Falęcin, Bi-
skupice czy Milęcin mamy wielu 
producentów rolnych – zazna-
cza burmistrz Kosiński. – Uru-
chamiamy działania związane 
ze szkodami – dodaje.

Miał szczęście
O szczęściu może za to mówić 
jeden z pracowników ochrony 
z Piastowa, który dyżurował przy 
ul. Sowińskiego. 

– Mężczyzna znajdował się 
w budce, którą porwał silny 
wiatr. Budka uderzyła w ogro-
dzenie i w końcu zatrzymała się 
na samochodzie osobowym. 
Mężczyzna nie doznał żadnych 
obrażeń, odmówił wezwania ka-
retki pogotowia, mimo, że był 
bardzo roztrzęsiony – powiedział 
mł. bryg. Lesław Pawul z Ko-
mendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Pruszkowie.
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Szykuje się wielki protest
 Ewelina Latosek 

R E G I O N
To ma być największy 
protest przeciwko budowie 
linii 400 kV w gminach 
naszego regionu. – Idziemy 
na Warszawę! – zaznaczają 
mieszkańcy i zapowiadają 
demonstrację przed siedzibą 
premier Beaty Szydło. 

P o blokadach dróg to 
kolejny sygnał sprze-
ciwu wobec planów 
spółki Polskie Sieci 

Elektroenergetyczne. A te, przy- 
pomnijmy, wprawiły w osłu- 
pienie wszystkich. W sierpniu in-
westor ogłosił, że zamierza wybu-
dować linię wysokiego napięcia  
w przebiegu najbardziej kontro-
wersyjnym i najmocniej opro- 
testowanym, mimo że wielo-
miesięczna analiza i konsultacje 
społeczne wskazały na inną tra-
sę – wzdłuż autostrady A2 i drogi 
krajowej nr 50. Same PSE określa-
ły ją jako najbardziej optymalną  
i najmniej szkodliwą społecz-
nie. Po czym nagle ogłoszono 
powrót do wariantu przebiegu 
m.in. przez Jaktorów, Żabią Wo-
lę i Grodzisk Mazowiecki.

Koniec złudzeń
Mieszkańcy poczuli się oszuka-
ni. Wielu z nich angażowało się 
w dialog z PSE i wierzyło w dobre 

22 września planowana jest demonstracja przed Kancelarią Premiera

Fa
ce
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t
intencje spółki. Stracili już jed-
nak złudzenia.

– Niektórzy ludzie te słupy bę-
dą mieć w ogródku, a gdy się bu-
dowali nikt ich nie informował, że 

W proteście ma wziąć udział  
ok. 5 tys osób, m.in. z gmin Brwinów, 
Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów,  
Żabia Wola, Ożarów Mazowiecki

Właśnie przeciwko temu miesz-
kańcy m.in. Grodziska, Jaktorowa 
i Żabiej Woli zaprotestują 22 wrze-
śnia. W godz. 10.30-15 z warszaw-
skiego Placu Trzech Krzyży planują 

ma tu powstać jakakolwiek linia. 
Zostają z wielotysięcznymi kredy-
tami i ziemią, której ani nie można 
sprzedać, ani nie da się na niej żyć. 
Nie odpuścimy tej walki – mówi 
nam jedna z mieszkanek Żabiej 
Woli. – Tajemnicą poliszynela jest, 
że zagrały tu układy i układziki 
i stąd ten nagły zwrot w działa-
niu PSE – dodaje. 

przejść pod Kancelarię Prezesa Ra-
dy Ministrów, gdzie złożą petycje 
do premier Beaty Szydło i ministra 
Piotra Naimskiego, pełnomocnika 
rządu ds. strategicznej infrastruk-
tury energetycznej. To ważne także 
dlatego, że od obu tych osób padały 
deklaracje, że linia wysokiego na-
pięcia nie powstanie nad głowami 
mieszkańców i bez ich zgody.

Zarząd Powiatu Grodziskiego
informuje, iż w dniach od 08.09.2016 r. do 28.09.2016 r. 
w siedzibie Starostwa Powiatu Grodziskiego w Grodzisku 
Maz. przy ul. Kościuszki 30 i ul. Żyrardowskiej 48 bud. A 
na tablicach ogłoszeń został wywieszony wykaz nierucho-
mości Powiatu Grodziskiego przeznaczonych do oddania 
w najem/dzierżawę. Wykaz został także zamieszczony na 
stronie internetowej www.powiat-grodziski.pl
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Galeria Grodova już w grudniu 
G R O D Z I S K  M A Z .

Grodziska galeria handlowa 
jest już praktycznie 
gotowa. Trwają prace 
wykończeniowe.  
Ujawniamy planowany 
termin otwarcia Galerii 
Grodova dla klientów. 

W izja budowy galerii 
handlowej w Gro-
dzisku Mazowiec-
kim jest znana od 

dawna. Jednak dopiero w 2015 r. 
plany zaczęły się materializować. 
W grudniu ubiegłego roku odby-
ło się uroczyste wmurowanie ka-
mienia węgielnego pod budynek 
powstający przy ul. Sienkiewicza.

W lipcu przedstawiciele firmy 
Napollo, inwestora, zapewnia-
li nas, że budowa idzie zgodnie 
z planem. Prace zbliżają się do 
końca. Najemcy weszli już do lokali 
i obecnie aranżują pomieszczenia 
zgodnie z potrzebami. Przekaza-
nie wszystkich wynajmowanych 
powierzchni powinno zakończyć 
się jeszcze we wrześniu. Budynek 
galerii jest przygotowywany do 
odbioru budowlanego. Trwa też 
porządkowanie terenu przy cen-
trum handlowym, m.in. chodnika 
i okolicznej zieleni.

ds. komercjalizacji w Napollo.  
– Oferta galerii, na jej kompakto-
wej powierzchni, jest bardzo bo-
gata i adresowana do różnych grup 
klientów. Znajdzie się tu moda,  
akcesoria, artykuły z kategorii zdro-
wie i uroda, hobby, elektronika  
czy artykuły spożywcze – dodaje.

Wśród najemców galerii znaj-
dują się m.in. Stokrotka, Cosme-
dica, Rossmann, RTV EURO AGD, 
Martes Sport, Smyk, TXM, 50 Sty-
le, Diverse, Medicine. W centrum 
dostępne będą też usługi, w tym 
m.in. salon fryzjersko – kosme-
tyczny Lok&Roll, biuro podróży, 
Optyk Tondryk, kantor, salonik 
Kolportera, salon Play oraz ofer-
ta gastronomiczna. [AS]

Kiedy Galeria Grodova otwo-
rzy podwoje dla klientów? Znamy 
już planowany termin, to gru-
dzień tego roku. – Galeria Gro-
dova jest realizowana zgodnie 

z harmonogramem i cieszy nas, 
że klienci będą mogli zrobić świą-
teczne zakupy już w nowym cen-
trum handlowym w mieście 
– mówi Dorota Beltrani, dyrektor 

Budynek 
galerii jest 
przygotowywany 
do odbioru 
budowlanego

Ogłoszenie

Poparcie 
W proteście ma wziąć udział ok. 
5 tys osób z gmin Białobrzegi, 
Brwinów, Głowaczów, Grodzisk 
Mazowiecki, Jaktorów, Jasieniec, 
Promna, Stromiec, Tarczyn, Ża-
bia Wola i Ożarów Mazowiecki. 

Poszczególne samorządy wy-
raziły już swoje poparcie, zade-
klarowały pomoc logistyczną 
w organizacji demonstracji, 
w tym m.in. zapewnienie do-
jazdu autokarami.

Ale sprzeciw wobec linii 400 
kV to nie tylko blokady dróg 
i protesty. Mieszkańcy twierdzą 
też, że na swój teren nie wpusz-
czą przedstawicieli PSE, którzy 
przygotowują dokumentację pro-
jektową i fotograficzną dla inwe-
stycji. Ci pojawili się już w gminie 
Jasieniec i nie zostali zbyt cie-
pło przyjęci. – Nie ma się czemu 
dziwić. Ludzie naprawdę są zde-
sperowani i bronią często dorob-
ku swojego życia. To i tak nic. Na 
Ukrainie takie słupy są podpalane 
– mówi jedna z osób wybierają-
cych się na warszawski protest.  

Trwa też zbiórka publiczna, 
której celem jest pozyskanie 
funduszy na obsługę prawną 
i pokrycie kosztów związanych 
z organizacją protestów czy wy-
kupienie ogłoszeń w ogólnopol-
skiej prasie. Pieniądze na ten cel 
można przekazywać za pośred-
nictwem Stowarzyszenia Nasza 
Gmina Jaktorów.

62 – tyle razy interweniowali pruszkowscy strażacy przy usuwaniu szkód spowodowanych gwałtow-
ną burzą, która w niedzielę, 4 września, przetoczyła się nad Pruszkowem, Piastowem i Brwinowem. 

Silny wiatr pozbawił dachów trzy domy jednorodzinne, kolejne trzy poważnie uszkodził. Dużo pracy mieli 
też grodziscy strażacy, którzy po niedzielnej ulewie brali udział w 16 akcjach. 62P i ą t e k ,  2  W R Z E Ś N I A  2 0 1 6P i ą t e k ,  9  W R Z E Ś N I A  2 0 1 6
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Na ruchliwym skrzyżowaniu drogi 
wojewódzkiej nr 720 i ul. Piaseckiego 
w Otrębusach powstanie rondo. To 
dobra wiadomość dla uczniów i ro-
dziców z pobliskiego zespołu szkół. 
Obecnie krzyżówka ulic Natalińskiej 
(DW 720) i Piaseckiego nie należy do 
najbezpieczniejszych. Budowa ronda 

ma sprawić, że będzie inaczej. Projekt 
jest w fazie przygotowania. – Uda-
ło nam się przekonać marszałka 
województwa, aby gmina Brwinów 
przygotowała dokumentację projek-
tową i sfinansowała wykupy grun-
tów, bo trzeba wyciąć kawałek lasu. 
Marszałek zobowiązał się, że sfinan-

Powstanie rondo
przy szkole w Otrębusach 

suje budowę – mówił na spotkaniu  
z mieszkańcami Otrębus burmistrz 
Arkadiusz Kosiński. Kiedy ruszy in-
westycja? – Projekt powinien być go-
towy do połowy grudnia. Wszystko 
zależy od tego, czy w przyszłym roku 
znajdą się pieniądze w budżecie wo-
jewództwa – wyjaśnił Kosiński. [EL]  

Reklama

Dzień otwarty
w ośrodku 
Dębak 

PODKOWA LEŚNA
W jakich warunkach żyją 
cudzoziemcy trafiający 
do ośrodka Dębak? 
Można się o tym było 
przekonać 3 września, 
podczas dnia otwartego 
w placówce.

P rogram był wypeł- 
niony po brzegi.  
– Na wszystkich go-
ści czekały liczne 

atrakcje oraz otwarci i życz-
liwi tymczasowi mieszkańcy  
z Tadżykistanu, Czeczeni, 
Gruzji i Syrii. Podczas dnia 
otwartego można było spró-
bować potraw etnicznych 
przygotowanych przez cu-
dzoziemców, nauczyć się gry  
na bębnach. Dzieci śmiga-
ły na dmuchanej zjeżdżalni, 
w międzyczasie podjadając 
watę cukrową. Na zakończe-
nie goście mogli obejrzeć 
sztukę teatralną z udzia-
łem dzieci z ośrodka. Wszy-
scy zainteresowani zwiedzili 
budynki, a w nich m.in. przed- 
szkole, świetlicę, miejsce do 
nauki i integracji. Mieszkań-
cy Dębaka chętnie zawie- 

R E G I O N 
Już 16 września  
w Gazecie WPR i na portalu 
WPR24.pl ukaże się 
Dodatek Zdrowie.  
Wiele ciekawostek,  
opinie ekspertów  
i porady. Zapraszamy  
do współpracy!

Z bliża się jesień, a więc 
pora trudna dla zdro-
wia. Wszyscy chce-
my przejść przez ten 

czas bezboleśnie. Ale jak? Za-
stanawiamy się nad tym i szu-
kamy odpowiedzi. Martwimy 
się, pojawiają się kolejne oba-
wy, stajemy się bezsilni. Tak 
nie może być! Warto zajrzeć do 
Dodatku Zdrowie, który ukaże 
się już 16 września.

Zadbaj o siebie i swoją rodzi-
nę. W naszym Dodatku Zdro-
wie znajdą się: ciekawe artykuły, 
wywiady ze specjalistami, cie-
kawostki, cenne wskazówki 
i porady. Jednym słowem – to 
wspaniała recepta, dzięki której 

każdy zyska niezbędną wiedzę 
na temat zdrowia. Dzięki niej 
każdy będzie mógł świadomie 
dbać o formę.

Korzyści z zamieszcze-
nia prezentacji:
•  publikacja w Gazecie WPR 16 

września
•  publ ikac ja  na porta lu  

WPR24.pl – ponad 1,5 mln od-
słon w miesiącu

•  promocja dodatku na naszym 
facebookowym profilu – 13 tys.  
użytkowników z regionu.

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

Zachęcamy firmy do publika-
cji reklamy w Dodatku Zdrowie. 

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

Czas na Dodatek Zdrowie!

Mieszkańcy  
Dębaka chętnie  
zawierali  
znajomości,  
opowiadali  
o sobie,  
uczestniczyli  
w wydarzeniu 
rali znajomości, opowiadali 
o sobie, uczestniczyli w wy-
darzeniu – wyjaśnia Artur 
Tusiński, burmistrz Podko- 
wy Leśnej.

– Dni otwarte w ośrodku dla 
cudzoziemców to inicjatywa 
mająca na celu wspieranie in-
tegracji obcokrajowców w Pol-
sce. Organizatorem akcji była 
Fundacja Refugee w ramach 
realizacji projektu na wspar-
cie procesu preintegracji cu-
dzoziemców ubiegających się 
o nadanie statusu uchodźcy 
ze społeczeństwem polskim 
– podkreśla Artur Tusiński.

W ośrodku Dębak przeby-
wa obecnie ok. 200 osób. [JM]

Okazało się bowiem, że podejrzany 
mężczyzna może mieć na sumieniu 
nie tylko obnażanie się przed dzieć-
mi, ale także próbę wykorzysty- 
wania seksualnego nieletnich. 
Dokładnych okoliczności zatrzy-
mania 34-latka policja nie chce 
ujawniać. – Mężczyzna został wy-
typowany dzięki pracy operacyj-
nej funkcjonariuszy z Komendy 
Powiatowej Policji w Grodzisku 
Mazowieckim i zatrzymany na 
terenie Grodziska. Nic więcej na 
ten temat powiedzieć nie mogę. 
Ze względu na charakter tej spra-
wy i fakt, że dotyczy ona dzieci 
poniżej 15 roku życia nie może-
my udzielać takich informacji 
– mówi st. asp. Marzena Dą-
browska z Komendy Powiatowej  
Policji w Pruszkowie. 

O co dokładnie podejrzewa-
ny jest zatrzymany mężczyzna? 

jego dokonania, które jednak nie 
następuje.”. Pozostałe dwa zarzuty 
oparte są na art. 200 par. 4: „Ka-
rze określonej w par. 3 (do trzech 
lat więzienia) podlega, kto w celu 
swojego zaspokojenia seksualnego 
lub zaspokojenia seksualnego in-
nej osoby prezentuje małoletniemu 
poniżej lat 15 wykonanie czynno-
ści seksualnej”. Niewykluczone za-
tem, że 34-latek dopuścił się próby 
gwałtu lub molestowania.  

 W pruszkowskiej prokuratu-
rze przeprowadzono pierwsze 
czynności procesowe z udzia-
łem podejrzanego. Mężczy-
znę początkowo zatrzymano na  
48 godzin, jednak w policyjnej celi 
spędzi dużo więcej czasu. W śro-
dę, 7 sierpnia, sąd wydał decyzję 
o jego tymczasowym aresztowa-
niu na trzy miesiące. Grozi mu ka-
ra do 12 lat pozbawienia wolności. 

Czy 34-latek przyznaje się 
do zarzucanych mu czynów? 
– Generalnie nie. Przyznał się 
tylko do obnażania się, ale do 
usiłowania innych czynności 
seksualnych już nie – twierdzi 
prokurator Andrzej Zwoliński. 

Zapytaliśmy także, czy mężczy-
zna „współpracuje” z organami 
ścigania. – Złożył krótkie wyja-
śnienia – mówi prok. Zwoliński. 

Obecnie nie jest znana dokład-
na liczba dzieci pokrzywdzonych 
przez Zbigniewa Z. Istnieje bowiem 
prawdopodobieństwo, że ich ro-
dzice nie zgłosili się jeszcze na 
policję czy do prokuratury. – W ta-
kich sytuacjach prosimy o kontakt  
z nami – zaznacza prokurator. 

Niestety, w przypadkach mole-
stowania samo zgłoszenie sprawy 
może nie wystarczyć. Tego typu 
sytuacje mogą pozostawić ślad 
w psychice dziecka i czasami nie 
obywa się bez pomocy psycholo-
ga. Częste skutki wykorzystywa-
nia seksualnego to m.in. depresja, 
stany lękowe, czy stres pourazowy.

Podejrzany o próbę gwałtu?

 Ewelina Latosek 

R E G I O N
Od kilkunastu dni 
mieszkańców naszego 
regionu elektryzują 
informacje o rowerzyście, 
który obnażał się przed 
dziećmi m.in. w Brwinowie  
i Milanówku. Mężczyzna jest 
już w policyjnej celi,  
grozi mu do 12 lat więzienia. 

Zdjęcia z monitoringu, 
na których widać eks-
hibicjonistę, upublicznił 
brwinowski radny Rafał 

Wysocki. Kamera zarejestrowała 
jak nieznany mężczyzna w spor-
towym stroju zaczepia i obnaża 
się przed dwiema dziewczyn-
kami na osiedlu Sochaczewska  
w Brwinowie. Ujęcie szybko obie-
gło internet, wywołało falę obu-
rzenia i obaw o bezpieczeństwo 
dzieci. 34-latka na rowerze wi-
dziano także w Milanówku i kil-
ku ościennych miejscowościach. 

Na nogi postawieni zostali po-
licjanci z Pruszkowa, Brwino-
wa i Grodziska Mazowieckiego. 
Kilka dni po zdarzeniu na osie-
dlu Sochaczewska podejrzany 
mężczyzna był już w ich rękach.  
– Zbigniew Z. został zatrzyma-
ny w niedzielę 4 września na te-
renie Grodziska Mazowieckiego. 

Rowerzysta, który obnażał się przed dziećmi został  
zatrzymany. Usłyszał już zarzuty

– Zbigniew Z. usłyszał trzy zarzu-
ty z art. 13 par. 1 w związku z art. 
200 par. 1 Kodeksu Karnego i ko-
lejne dwa z art 200 par. 4 Kodek-
su Karnego – informuje Andrzej 
Zwoliński z Prokuratury Rejonowej 
w Pruszkowie.  Artykuł 200 par. 1 
brzmi: „Kto obcuje płciowo z ma-
łoletnim poniżej lat 15 lub dopusz-
cza się wobec takiej osoby innej 
czynności seksualnej lub doprowa-
dza ją do poddania się takim czyn-
nościom albo do ich wykonania, 
podlega karze pozbawienia wol-
ności od lat 2 do 12.”. Prokuratura 
łączy go z art. 13 par. 1, który sta-
nowi: „Odpowiada za usiłowanie, 
kto w zamiarze popełnienia czy-
nu zabronionego swoim zacho-
waniem bezpośrednio zmierza do 

W środę, 7 sierpnia, sąd wydał 
decyzję o tymczasowym aresztowaniu 
mężczyzny na trzy miesiące. Grozi mu 
kara do 12 lat pozbawienia wolności 
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W poniedziałek zostały mu przed-
stawione dwa zarzuty z art 200 
par. 4 Kodeksu Karnego. Dzień 
później kolejne trzy. Usłyszał  
łącznie pięć zarzutów – infor-
muje st. asp. Marzena Dąbrow-
ska z Komendy Powiatowej  
Policji w Pruszkowie. 

Początkowo funkcjonariu-
sze nie chcieli podać paragrafu, 
na podstawie którego 34-latko-
wi postawiono wspomniane trzy 
kolejne zarzuty. – Ze względu 
na dobro śledztwa nie ujawnia-
my tych informacji – zaznaczała  
st. asp. Marzena Dąbrowska. O tym, 
dlaczego policja zachowała ta-
ką ostrożność przekonaliśmy się 
po rozmowie z zastępcą proku-
ratora rejonowego w Pruszkowie. 
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Krakowiany czekają na plac zabaw 
dla dzieci. Gmina Nadarzyn ma już 
gotowy projekt. Urząd wystąpił  
z zapytaniem ofertowym i czeka na 
propozycje potencjalnych wyko-
nawców. O powstanie placu zabaw 
zabiegała rada sołecka wsi Krakowia-
ny. W przyszłości planowane jest też 

wykonanie na terenie dodatkowych 
obiektów, m.in. boiska wielofunkcyj-
nego i skweru. Obecnie w zakres prac 
wejdą roboty rozbiórkowe, budowa 
bezpiecznej nawierzchni, założenie 
trawnika oraz instalacja zabawek. 
Całkowita powierzchnia placu za-
baw wyniesie 835,75 m.kw. Mają się 

W Krakowianach
będzie plac zabaw

na nim pojawić zestaw zabawowy ze 
zjeżdżalnią oraz pomostem linowym, 
tablica do rysowania, huśtawka dwu-
osobowa i sprężynowiec. Rodzice bę-
dą mogli wygodnie usiąść na ławkach 
i obserwować swoje pociechy. Wyko-
nawca na realizację zadania będzie 
miał czas do końca listopada. [JM]  

Reklama

 Anna Sołtysiak 

P R U S Z K Ó W
Pruszkowski Festiwal 
Archeologiczny ARTEfakty  
to pierwsza tego typu 
impreza w Pruszkowie.  
– To wyjątkowe wydarzenie 
o bezprecedensowej 
formule – zaznaczają 
organizatorzy. 

A RTEfakty są imprezą 
rangi międzynarodo-
wej. Ideą festiwalu jest 
ukazanie nowego spoj-

rzenia na starożytną spuściznę 
Mazowsza. A ta jest dość duża. Na 
Mazowszu działało bowiem drugie 
co do wielkości centrum metalur-
giczne „barbarzyńskiej” Europy. 
Centrum miało kontakty nie tyl-
ko z okolicznymi plemionami, ale  
i z Imperium Rzymskim. W ciągu 
trzech festiwalowych dni dzię-
ki ośmiu blokom i realizacji po-
nad 100 wydarzeń będzie można  
cofnąć się do czasów świetności 
Mazowsza sprzed wieków.

Pierwszy dzień festiwalu  
(9 września) dedykowany jest gru- 

pom zorganizowanym. Grupy 
przedszkolaków, uczniów, do-
rosłych i seniorów będą mogły 

Zajęcia będą prowadzone w Par-
ku Potulickich (od strony stud-
ni oligoceńskiej).

warsztatów dla dzieci, prelekcji, 
wykładów i ciekawych spotkań 
– większość z nich będzie odby-
wać się w centrum Pruszkowa, 
ale warto dokładnie zapoznać 
się z harmonogramem. Sobo-
ta festiwalowa upłynie również 
pod hasłem pikników w plene-
rze: na Malichach zaplanowano 
piknik rekonstrukcyjny, w Par-
ku Kościuszki będzie tematycz-
ne „Śniadanie w Parku”. W Parku 
Potulickich będzie można od-
wiedzić stanowiska rekonstruk-
torów i piecowisko. 

Niedzielne spotkania z ARTE- 
faktami ruszą o godz. 12.00. 
I tego dnia nie zabraknie inte-
resujących spotkań i ciekawych 
wykładów. Warto obejrzeć in-
scenizację rzymskich zaślubin, 
wybrać się na spacer „Sto lat 
Pruszkowa w pigułce” czy zo-
baczyć „Pompę Gladiatorów” lub 
rozbicie pieca. Nie zabraknie też  
filmowego pokazu (patrz obok)

Szczegółowy program im-
prezy jest dostępny na stronie 
artefakty.mshm.pl. Patronem 
medialnym festiwalu są portal  
WPR24.pl oraz Gazeta WPR

M
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zwiedzić obozowiska, obejrzeć 
pokazy walk gladiatorów oraz 
sprawności bojowej legionistów. 

W sobotę 10 września ARTE-
fakty już od godz. 10.00 opa-
nują całe miasto. Nie zabraknie 

W ciągu trzech festiwalowych dni, 
dzięki ośmiu blokom i realizacji 
ponad 100 wydarzeń będzie można 
cofnąć się do czasów świetności 
Mazowsza sprzed wieków

P R U S Z K Ó W
Już w najbliższy 
weekend w ramach 
Pruszkowskiego Festiwalu 
Archeologicznego 
ARTEfakty, będzie  
można zobaczyć seans  
specjalny Pruszkowskiego  
Kina Letniego. 

T ym razem wyświe-
tlony zostanie film 
„Makbet” z Micha-
elem Fassbenderem 

w roli głównej. Ekranizacja szek-
spirowskiego dramatu to nie-
zwykle trudne wyzwanie. Jednak 
reżyser Justin Kurzel poradził 
sobie z tym całkiem nieźle. Hi-
storia Makbeta jest powszechnie 
znana. Wiedźmy przepowiada-
ją lordowi świetlaną przyszłość. 
Ambicję i żądze władzy podsyca 
Lady Makbet (Marion Cotillard). 
Proroctwa w końcu się spełnią. 
Ale Makbet będzie musiał wiele 
za to „zapłacić”. Czy korona war-
ta jest morza krwi? Żądza wła-
dzy, pasja, zdrada i szaleństwo 
– te słowa najlepiej opisują hi-
storię Makbeta.

Seans odbędzie się w niedzielę 
(11 września) na pl. Jana Pawła II  

w Pruszkowie. Na widzów cze-
kać będą leżaki i krzesełka. 
Wstęp na seans jest bezpłat-
ny. Pokaz w ramach ARTE-
faktów rozpocznie się o godz. 
20.30. Pamiętajcie o ciepłych ko- 
cach i kurtkach. 

Na filmowe 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 Service 
Zalewscy, Decathlon Okęcie, 
Uczelnia Techniczno-Handlo-
wa im. Heleny Chodkowskiej, 
Play Salon Pruszków, E. Leclerc, 
Factory, LongBridge, MTZ Cli-
nical Researc. [AS]

Pokaz specjalny PKL
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ARTEfakty opanują miasto
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P R U S Z K Ó W
Rafał Kosiec walczy o powrót do 
pełnej sprawności po złamaniu krę-
gosłupa. W akcję pomocy włączyli 
się piłkarze Znicza Pruszków. Prze-
kazali dwie koszulki z podpisami na 
aukcję organizowaną przed Fun-
dację Mistrzów Sportu. Jak już pi-
saliśmy, życie Rafała zmieniło się 

o 180 stopni w marcu. Zawodnik 
warszawskiej Polonii spadł ze 
schodów i trafi ł do szpitala. Stwier-
dzono, że ma złamany kręgosłup 
i skazywano na wózek inwalidzki. 
Po miesiącu opuścił szpital i uczył 
się chodzić od początku, jednak na 
efekty trzeba było czekać kilka 

Znicz wspiera Rafała 
w walce o zdrowie

miesięcy. Obecnie 29-letni Kosiec 
porusza się samodzielnie, ale do 
pełnej sprawności daleko. Męż-
czyzna podejmuje walkę, jednak 
rehabilitacja i leki sporo kosztu-
ją. Przypomnijmy, że Rafał Kosiec 
grał w Zniczu Pruszków w sezonie 
2013/2014. [JM]  
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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

B R W I N Ó W
Sąsiedzi nie pozostali 
obojętni na los pani 
Grażyny, mieszkanki 
Brwinowa, której 
w lipcu spłonął dach 
domu. Zbierają środki 
na odbudowę i liczą 
na wsparcie ludzi 
dobrej woli. 

S ytuacja pani Graży-
ny jest trudna. Zda-
niem organizatorów 
zbiórki dom znajduje 

się w fatalnym stanie i nie na-
daje do zamieszkania. Wierzą, 
że wspólnymi siłami dadzą radę 
odbudować dach. – W ubiegłym 
roku jeden z pokoi w domu pani 
Grażyny spłonął. Teraz chodzi 
o cały budynek, który nie nada-
je się do zamieszkania. W lipcu 
podczas prac dekarskich spłonął 
dach. Stan budynku jest fatal-
ny, nie ma prądu, odpada tynk, 
pojawił się grzyb – opisuje Iza-
bela Jaskólska, sąsiadka i organi-
zatorka akcji „Pomóż Grażynce 
odbudować dach po pożarze”.

Położenie dachu to ogrom-
ne koszty. Pani Grażyny na to 
nie stać. – Więźba została zro-
biona i pokryta folią, ale to do-
piero początek. Nie ma jednej 
z bocznych ścian. Wewnątrz 
trzeba zerwać podłogi i budo-
wać dom praktycznie od nowa. 

To ogromne koszty. Liczymy, 
że wspólnymi siłami nam się 
to uda. Zbiórka trwa do 31 paź-
dziernika i prowadzimy ją na 
terenie Brwinowa, Milanówka 
i Pruszkowa – podaje organi-
zatorka akcji.

Wolontariusze będą zbie-
rać środki do puszek. Pojawią 
się przy szkołach czy kościo-
łach. W Brwinowie chcą cho-
dzić „od domu do domu”. – Pani 
Grażynka jest weterynarzem 

Sąsiedzi o dobrych sercach
pomogą pani Grażynie 
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N A D A R Z Y N
Niespodzianki 
czekały na Dominikę 
Leśniewicz podczas 
pożegnalnego 
spotkania 
w Nadarzynie. 
Mistrzyni Europy 
w siatkówce z 2003 r. 
oficjalnie zakończyła 
karierę zawodniczą. 

O statnim klubem 
popularnej „Do-
mino” był GLKS 
Nadarzyn. Nie 

spodziewała się, że poże-
gnanie będzie obfitowało 
w tyle wrażeń. – Zorgani-
zowaliśmy wspólny trening, 
w którym wzięły udział 
dziewczyny grające ze mną 
wcześniej. Nie zabrakło też 
młodych zawodniczek, któ-
re trenują w klubie. Odbył 
się również trening-mecz 
– opisuje Dominika Leśnie-
wicz. – Otrzymałam podzię-
kowania z klubu. Dziewczyny 
przygotowały dla mnie tort. 
Największe wzruszenie na-
stąpiło dopiero po wszystkim. 
Coś się kończy, coś zaczyna, 
ale sportowa pasja trwa da-
lej – dodaje.

Symboliczne znaczenie 
miała zmiana, która nastą-
piła podczas meczu. Scho-
dzącą Leśniewicz zastąpiła 
jej córka, 10-letnia Wiktoria.

„Domino” nie rozstaje się 
jednak z siatkówką. Dalej 
będzie trenowała młodzież 
w klubie GLKS Nadarzyn. [JM]

Niezadowoleni 
z mniejszych mieszkań 

 Anna Sołtysiak 

G R O D Z I S K  M A Z .
Budowa dwóch bloków 
komunalnych przy 
ul. Traugutta w Grodzisku 
Mazowieckim powoli 
wchodzi w fi nałową 
fazę. Mieszkania są już 
rozdzielone, ale nowi 
lokatorzy nie są do końca 
zadowoleni. Dlaczego?

B udownictwo komunal-
ne i socjalne w Grodzi-
sku Mazowieckim jest 
priorytetem dla miej-

scowych władz. Dzięki inwesty-
cjom w nowe lokale gmina będzie 
mogła przesiedlić mieszkańców 
ze zniszczonych kamienic. To po-
zwoli na rozebranie zrujnowa-
nych budynków.

Niebawem do użytku oddane 
zostaną dwa bloki przy ul. Trau-
gutta. 60 mieszkań, choć jeszcze 
niegotowych, ma już swoich loka-
torów. Lokale zostały rozdzielo-
ne, ale nie każdy jest zadowolony 
z przydziału. Wszystko rozcho-
dzi się o metraż nowych miesz-
kań (około 40 m kw.) oraz o ich 
typ. – Faktycznie dostaliśmy no-
we mieszkania. Ale one wcale nie 
są komunalne. W lokalu komunal-
nym mieszkam obecnie. Z urzędu 
otrzymaliśmy pisma z wypowie-
dzeniem najmu mieszkania. Ma-
my też nowe umowy, ale nie na 
lokal komunalny, tylko na socjalny 
– mówi jedna z przyszłych loka-
torek budynku przy ul. Traugutt-
ta, która prosi o anonimowość. 
– Cieszę się z nowego mieszka-
nia, tylko że będzie ono znacz-
nie mniejsze niż to, w którym 
dziś mieszkam. W lokalu komu-
nalnym pokój przypadający na 
osobę nie może być mniejszy niż 
10 m kw. W lokalu socjalnym to 
już tylko 5 m kw. Dlaczego gmina 
robi takie rzeczy, że zmusza nas 

do przyjęcia mniejszych miesz-
kań, skoro należą nam się takie 
same – dodaje. 

Grzegorz Benedykciński, bur-
mistrz Grodziska Mazowieckie-
go zapytany o całą sytuację nie 
krył oburzenia. – Dajemy tym lu-
dziom przepiękne mieszkania. Ze 
wszystkimi wygodami, mediami, 
wyłożonymi podłogami. Faktycz-
nie są przypadki, że przydzielone 
lokale są mniejsze, ale standard 
jest znacznie wyższy – mówi nam 
burmistrz. – Dziś wiele osób zwy-
czajnie mieszka w slamsach, 
gdzie toalety są na korytarzach. 

buduje i urządza mieszkania pod 
klucz. – Żeby kupić mieszkanie 
o powierzchni 60 m kw. trzeba 
wyłożyć 300 tys. zł. My nie będzie-
my rozdawać takich mieszkań, bo 
pokrzywdzeni byliby ci, którzy ta-
kie mieszkania kupują i spłacają 
sami. Lokale komunalne i socjalne 
to rozwiązanie dla tych, którzy nie 
są w stanie wziąć kredytu. Kłopot 
w tym, że niektórzy nie docenia-
ją tej pomocy i narzekają – ucina 
grodziski włodarz.

Przepisy regulują jedynie przy-
dział lokali socjalnych. Zgod-
nie z prawem pomieszczenie 
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– Zbiórka trwa 
do 31 października 
i prowadzimy 
ją na terenie 
Brwinowa, 
Milanówka 
i Pruszkowa 
– podaje 
organizatorka 
akcji pomocy
i dobrym człowiekiem. Wielu 
ludziom leczy zwierzęta za dar-
mo. Chcemy jej pomóc – mówi 
Izabela Jaskólska.

Środki można przesłać rów-
nież na konto: 91 1320 1537 2389 
6831 3000 0001. [JM]

Jeśli komuś tak strasznie prze-
szkadza lokal w wyższym stan-
dardzie, ale o nieco mniejszym 
metrażu to zapraszam do mnie 
do gabinetu. Przydzielę miesz-
kanie o większym metrażu i ta-
kim samym standardzie w jakim 
mieszkają dziś: bez ciepłej wody 
i toalety – dodaje.  

Benedykciński podkreśla, że 
gmina nie jest deweloperem, który 

przypadające na jedną osobę nie 
może być mniejsze niż 5 m kw. 
Jeśli gospodarstwo domowe jest 
jednoosobowe, to pomieszczenie 
nie może być mniejsze niż 10 m 
kw. Kwestia zasad przydziału lo-
kalu komunalnego nie jest unor-
mowana odgórnie. Każda gmina 
samodzielnie tworzy i uchwala 
regulamin przyznawania miesz-
kań komunalnych.

– Dajemy tym ludziom przepiękne 
mieszkania, ze wszystkimi wygodami, 
mediami. Dziś wiele osób zwyczajnie 
mieszka w slamsach, gdzie toalety są 
na korytarzach – mówi Benedykciński
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Nadarza się okazja, aby zaprezen-
tować dzieło natury światu. Gmi-
na Brwinów organizuje, już po raz 
piąty, konkurs na największe warzy-
wo i owoc. Do 7 października moż-
na zgłaszać najdorodniejsze okazy. 
– Aby wziąć udział w konkursie, 
należy wypełnić kartę zgłoszenia 

i załączyć do niej zdjęcie wyhodo-
wanego owocu lub warzywa wraz 
z krótkim opisem hodowli. Warun-
kiem udziału w konkursie jest rów-
nież okazanie komisji konkursowej 
dorodnego plonu w miejscu jego 
wyhodowania – informuje brwinow-
ski magistrat. Warto wspomnieć, 

Owocowo-warzywny 
konkurs z nagrodami

że w konkursie mogą wziąć udział 
mieszkańcy gminy, a także osoby 
mające działkę na jej terenie bądź 
grunty rolne. Dla zwycięzców prze-
widziano nagrody rzeczowe. Pula 
przeznaczona na upominki wynosi 
1000 zł. Ogłoszenie wyników na-
stąpi 14 października. [JM]  

Reklama
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panowanie na pojazdem i do-
szło do zderzenia z nowiutkim 
mercedesem. Naszego samo-
chodu prawie nie ma, a z mer-
cedesa została połowa. Trzeba 
zapłacić za naprawę mercede-
sa. To będzie duża kwota. Z wła-
snych środków byłoby trudno 
ja wypłacić. 

Nie chcąc rozwijać szerzej tego 
tematu wspomnieć tylko należy, 
że zdarzają się wypadki, gdzie  
z winy kierującego, osoby po-
noszą uszczerbek na zdrowiu, 
zostają niepełnosprawnymi, 
lub tracą życie. Jakkolwiek jest 
to tragedia życiowa, to również 
pociąga za sobą skutki finansowe 
w postaci należnych odszkodo-
wań, kosztów leczenia, rehabi-
litacji, czy rent.

Jeszcze inne spojrzenie – 
sytuacja, w której ktoś swoim 
autem uszkodził nasz pojazd. 
Jeśli sprawca nie miałby OC – 
musiałby pokryć szkodę. Gdy 
szkoda jest duża – uzyskanie 
odszkodowania od prywatnej 
osoby może być kłopotliwe. Na 
pewno będzie łatwiejsze od to-
warzystwa ubezpieczeń.

Warto nadmienić, ze OC po-
siadaczy pojazdów jest obo-
wiązkowe, a za jego brak karę 
nakłada z urzędu Ubezpiecze-
niowy Fundusz Gwarancyjny. Na 
chwilę obecną kara za brak OC 
powyżej 14 dni dla samochodu 
osobowego wynosi 3 700 zł.

Kolejnym, już dobrowolnym,  
składnikiem polisy komuni-
kacyjnej jest Autocasco (AC). 
To ubezpieczenie chroni nasz 
pojazd od przeróżnych szkód, 
które mogą się nam przytra-
fić, np.: uszkodzenia pojazdu, 
wypadki z naszej winy, zderze-
nia (z pojazdami, przedmiota-
mi, zwierzętami), uszkodzenia 
spowodowane żywiołami (grad, 
powódź, upadki drzew), aż po 
kradzież pojazdu. 

Czego spodziewamy się po 
tym ubezpieczeniu? Tego, że  
w przypadku każdej szkody 
otrzymamy pełen zwrot kosz-
tów jej naprawy. Nie zawsze tak 
jest, a to dlatego, że w pogoni 
za coraz niższą składką skon-
struowano uboższe pakiety AC, 
znacznie różniące się między so-
bą, nawet w tym samym towa-
rzystwie. Spróbujemy przyjrzeć 
się tym różnicom.

W Autocasco każde towarzy-
stwo ubezpieczeń określa wła-
sne warunki tego ubezpieczenia 
w dokumencie zwanym Ogólne 
Warunki Ubezpieczenia (OWU) tj. 
co jest ubezpieczone, od czego, 
co jest wyłączone z ochrony, ja-
kie są parametry ubezpieczenia. 
Poniżej wymienione są najważ-
niejsze parametry, które różni-
cują konkretne polisy AC.

Suma ubezpieczenia – jest to 
maksymalna kwota jaką towa-
rzystwo może wypłacić w przy-
padku szkody. Ustala ją zwykle 
ubezpieczający i powinna ona 
odpowiadać wartości rynko-
wej pojazdu. 

Zakres terytorialny – dotyczy 
miejsca obowiązywania ubez-
pieczenia: czy tylko w Polsce czy 
w Europie, a jeśli tak to w ja-
kich krajach? System likwidacji 

 Dariusz Kiliszek

K ażdy posiadacz po-
jazdu ubezpiecza 
swój pojazd, a w każ- 
dym razie powinien  

to zrobić. Wszyscy więc mamy po-
lisy, ale nie zawsze wiemy, co  
w nich jest zawarte i czym róż-
ni się jedna polisa od innej.  
A zatem, po kolei przyjrzymy się 
dokładniej ich zawartości, czyli 
poszczególnym składnikom po-
lisy komunikacyjnej.

Pierwszym i obowiązkowym 
jest Ubezpieczenie Odpowie-
dzialności Cywilnej Posiada-
czy Pojazdów Mechanicznych 
(OC). Wszystkie polisy OC ko-
munikacyjne w Polsce mają taki 
sam zakres i odpowiedzialność, 
które są regulowane stosow- 
ną Ustawą. 

Kogo i od czego chroni OC? 
Kierujący pojazdem lub posia-
dacz pojazdu może wyrządzić 
komuś lub czemuś jakąś szkodę 
materialną (np. spowoduje wy-
padek i uszkodzi inny pojazd) lub 
osobową (np. potrąci pieszego na 
pasach). Osoba, która spowodo-
wała szkodę jest zobowiązana do 
jej naprawienia lub wypłaty za-
dośćuczynienia. Jeśli nie posiada 
OC – pokrywa szkody z własnych 
środków, natomiast jeśli posiada 
stosowną polisę – towarzystwo 
ubezpieczeń wypłaca odszko-
dowanie pokrzywdzonym. Tak 
więc ubezpieczony bezpośred-
nio nie otrzymuje odszkodowa-
nia, ale towarzystwo ubezpieczeń 
przejmuje za ubezpieczonego  
jego zobowiązania. 

Wielu klientów traktuje OC 
komunikacyjne jako kolejny 
„podatek”, który musi płacić, 
a nic z tego nie ma. Powiedz-
my, że przydarzyło nam się nie-
szczęście – podczas jazdy po 
mieście naszym starym fiatem 
urwało nam się koło. Straciliśmy 

szkody – kosztorysowy i ser-
wisowy. System kosztoryso-
wy – ubezpieczony otrzymuje 
kwotę odszkodowania wyliczoną 
na podstawie systemów kosz-
torysowych. Serwisowy – od-
szkodowanie liczone jest według 
kosztów naprawy i cen części 
według autoryzowanych stacji 
obsługi danej marki. Dodatko-
wo należy zadać sobie pytania 
- czy uwzględniane będą części 
oryginalne, czy zamienniki? Czy 
wprowadzona jest amortyzacja 
części, tj. pomniejszenie war-
tości części do odszkodowania 
wraz z wiekiem auta – np. 50% 
po 10 latach? Czy wprowadzo-
no udział własny – kwota lub 
procent, o jaki zmniejszone 

Ubezpieczenia komunikacyjne
będzie odszkodowanie, np. 10%, 
albo 2.000 zł. Jaki jest zakres 
szkód objętych ubezpieczeniem  
– każda szkoda czy tylko ma-
łe szkody np. do 5.000 zł, czy 
duże szkody np. kradzież lub 
szkoda całkowita.

Ubezpieczenie Następstw 
Nieszczęśliwych Wypadków 
Kierowcy i Pasażerów (NNW) 
– jest to ubezpieczenie na wy-
padek śmierci lub uszczerb-
ków na zdrowiu wynikających 
z ruchu pojazdu. Ubezpieczają-
cy sam określa sumę ubezpie-
czenia. Ubezpieczonym jest 
każdy kierowca prowadzą-
cy pojazd oraz każdy pasażer. 
Ubezpieczeni otrzymują świad-
czenie dla trwałego uszczerb-
ku, a uposażani w przypadku  
śmierci ubezpieczonych.

Ubezpieczenie Assistance – 
dotyczy pomocy kierowcy na 
drodze. W tym ubezpieczeniu 
zwykle jest wiele różnych wa-
riantów. Najprostsze i najtańsze 
– to pomoc po wypadku – bez-
płatna laweta do przewiezienia 
rozbitego auta. Wyższe warian-
ty zawierają pomoc nie tylko po 
wypadku, ale też po awariach 
na drodze. 

Istotnymi parametrami są: 
suma ubezpieczenia, zakres 
terytorialny, zdarzenia po ja-
kich przysługuje pomoc, limi- 

Autor prowadzi Agencję Ubezpieczeń IDEM w Pruszkowie przy ul. Prusa 35a/20  
i Dobrej 21, tel. 695-591-227.
Agencja IDEM zapewniając najwyższy standard obsługi i ochrony, została wyróż-
niona przez Ergo Hestię za wyjątkowe podejście do Klientów. To dla nich powo-
łany został Punkt Standard przy ul. Prusa, otwarty w marcu 2016 r, będący 21-ta 
placówką tego typu w Polsce. Agencja otrzymała 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 15% na 
zakup nowej polisy komunikacyjnej w Ergo Hestii. Ważne do wyczerpania puli zniżek.

ty kilometrów holowania, li-
mity minimalnej odległości od 
miejsca zamieszkania, kto de-
cyduje o miejscu docelowym 
holowania, czy przysługu-
je auto zastępcze, na jak długo  
i w jakich przypadkach?

To ubezpieczenie w warian-
tach bogatszych pozwala ze 
spokojem wybrać się w każdą 
podróż, czy to w codziennym 
korzystaniu z pojazdu, czy na 
wakacje w Polsce, czy na za-
graniczne wojaże.

Dodatkowymi składnika-
mi ubezpieczenia, które mogą 
znaleźć się na polisie, są: Ubez- 
pieczenie szyb samochodowych, 
Ochrona utraty zniżek, Ubez-
pieczenie bagażu podróżnego, 
Ubezpieczenie kluczyków i do-
kumentów i Zielona Karta. 

Każdy polisa komunikacyj-
na jest dobra pod warunkiem, 
że wiemy, jakiej ochrony ocze-
kujemy. Czy mamy nowe auto  
i zakres AC musi być najlepszy, 
czy trochę starsze i obawiamy 
się tylko drobnych uszkodzeń? 
Czy wyjeżdżamy za granicę  
i przeraża nas wizja  awarii auta 
w nieznanym kraju? Na te i inne 
pytania powinniśmy znać odpo-
wiedź przed zawarciem ubez-
pieczenia,  a nie po szkodzie, 
tak aby wiedzieć co dokładnie 
zawiera nasza polisa.

Artykuł sponsorowany

P R U S Z K Ó W
Wakacje skończyły się nie tylko dla 
dzieci i młodzieży, ale i koszykarek 
Lidera Pruszków. Podopieczne Jac-
ka Rybczyńskiego rozpoczęły przygo-
towania do nowego sezonu. Drużyna 
przeszła kilka zmian w letnim okre-
sie transferowym i zawodniczki mu-
szą złapać ze sobą wspólny język.  

W składzie ekipy nie zobaczymy Anny 
Dąbek, która nadawała ton grze ze-
społu w poprzednim sezonie. Wśród 
Liderek nie brakuje jednak nowych 
twarzy. Klub zakontraktował: Alicję 
Minczewską, Katarzynę Szyller, Ma-
rzenę Marciniak oraz Monikę Bieniek. 
W zespole nadal występować będą: 

Liderki szykują się 
do nowego sezonu

Agata Bobrowska, Daria Doga, An-
na Karasek, Kamila Kowalska (wcześ- 
niej Petryka), Kinga Milcarz i Zuzanna 
Wrzesień. W przygotowaniach będą 
brały też udział wychowanki druży-
ny. Sezon Liderki rozpoczną 1 paź-
dziernika. We własnej hali zmierzą  
się z SMS PZKosz Łomianki. [JM]  

F o t o m i g a w k a

2 września w Kotowicach doszło do wypadku. Prowadzącego 
auto marki Citroen przewieziono do szpitala. – Samochód  
uderzył w drzewo, odbił się od niego i trafił w kolejne – mówiła  
st. asp. Marzena Dąbrowska z pruszkowskiej komendy  
policji. – Prawdopodobnie kierowca stracił panowanie nad 
pojazdem – dodawała. [JM]  
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Podczas II Podkowiańskiego 
spaceru umiejętności aktor-
skie zaprezentował burmistrz 
Artur Tusiński. – Przyszło mi 

się zmierzyć z postacią Józefa 
Tolibowskiego i odegrać słyn-
ną scenę zrywania nenufarów. 
Doświadczenie o tyle ciekawe, 

Burmistrz zrywał nenufary
P O D K O W A  L E Ś N A

Burmistrz Artur Tusiński 
stanął przed trudnym 
zadaniem. Ale nie  
natury urzędowej,  
lecz aktorskiej. Podczas  
II Podkowiańskiego  
spaceru wcielił się  
w rolę jednego z bohaterów 
filmu „Noce i dnie”. 

A daptacja powieści  
Marii Dąbrowskiej, 
mimo upływu lat, cie- 
szy się popularnością. 

Wiele filmowych scen utkwi-
ło w pamięci widzów. W nie-
co innej postaci „Noce i dnie”  
można było podziwiać w Pod-
kowie Leśnej.

że nie znałem głębokości sta-
wu, na szczęście obyło się bez 
nieprzyjemnych niespodzianek,  
a i pogoda wręcz zachęcała do 
kąpieli – opisuje.

Z pewnością wyjątkowy klimat 
pozwolił burmistrzowi wczuć się 
w rolę. Aktorzy oraz uczestnicy 
spaceru ubrani byli w stroje epo-
ki. Podkowiański włodarz debiut 
aktorski ma za sobą, ale liczy na 
kolejne role. – Już za rok, 2 wrze-
śnia 2017, odbędzie się III edy- 
cja Podkowiańskiego spaceru  
z… „Ogniem i mieczem”, obfi-
tująca w jeszcze bardziej zaska-
kujące niespodzianki. Ciekawe, 
co przyjdzie mi zagrać? – zasta-
nawia się Tusiński, burmistrz 
Podkowy Leśnej. [JM]
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Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Biuletyn przygotowywany i redagowany przez UrzĄd Miejski w Grodzisku Mazowieckim. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

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

niepełnosprawnych. Szko-
ła i jej otoczenie są całkowicie 
pozbawione barier architek-
tonicznych. To tylko wybrane 
przykłady, które z pewnością 
zadecydowały o podwójnym 
zwycięstwie w ogólnopol-
skim konkursie.

Tytuł „Modernizacji Roku 
2015” w kategorii „Szkolnictwo” 
przyznany przez jury konkur-
su i w ramach plebiscytu inter-
nautów to wielka satysfakcja. 
Ta wygrana grodziskiej gminnej 
inwestycji, której koszt wyniósł 
ponad 8 mln zł, nie byłaby moż-
liwa, gdyby nie profesjonalizm 
wykonawców, czyli Pracow-
ni Projektowej A1 Włodzimie-
rza Kwiecińskiego i Korporacji 
Budowlanej „DARCO” Dariusza 
Żaka oraz głosy mieszkańców 
i sympatyków, za co jesteśmy 
bardzo wdzięczni.

Co do samego konkursu, war-
to dodać, że przeprowadzono go 
pod patronatem: Ministerstwa 
Edukacji Narodowej, Minister-
stwa Pracy, Rodziny i Polity-
ki Społecznej, Pełnomocnika 

Rządu ds. Osób Niepełnospraw-
nych, Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska, Głównego 
Inspektora Nadzoru Budowlane-
go i Instytutu Badawczego Dróg 
i Mostów. Jego organizatorem 
jest Stowarzyszenie Ochrony 
Narodowego Dziedzictwa Ma-
terialnego i Targi Pomorskie 
przy współudziale Związku Po-
wiatów Polskich i Polskiej Izby 
Przemysłowo-Handlowej Bu-
downictwa, a celem propago-
wanie i wspieranie działań dla 
ratowania obiektów i budowli 
dziedzictwa narodowego oraz 
promocja m.in. wysokiej jakości 
wykonawstwa robót budowla-
nych, nowoczesność technolo-
gii i rozwiązań projektowych. 

Ranga konkursu oraz świa-
domość, że w swojej kategorii 
wygraliśmy z realizacjami ta-
kich miast jak Warszawa, Rze-
szów, Zabrze, czy Legnica są dla 
Grodziska Mazowieckiego po-
wodem do dumy.

Anna Redel, Wydział 
Promocji Urzędu Miejskiego 

w Grodzisku Mazowieckim

Szkoła Podstawowa nr 1 
w Grodzisku Mazowieckim 

Modernizacją Roku!

O głoszenie wyników 
i wręczenie sta-
tuetek odbyło się 
w środę, 24 sierpnia 

na Zamku Królewskim w War-
szawie. Tytuł „Modernizacji Ro-
ku” przyznano w 13 kategoriach, 
a wyboru najlepszych realizacji 
dokonano spośród 672 zgłoszeń.

– Jesteśmy ogromnie dumni, 
że nasz trud włożony w uratowa-
nie tak ważnego dla nas zabytku 
został dostrzeżony i doceniony 
w konkursie tej rangi. Jest to je-
den z najpiękniejszych obiek-
tów w gminie, silnie osadzony 
w świadomości naszych miesz-
kańców. Wielu kończyło „jedyn-
kę” i są związani emocjonalnie 
z tym miejscem. Ze względu na 
kilkukrotną przebudowę budy-
nek był w bardzo złym stanie. 
Ludzie obawiali się, że ten sym-
bol Grodziska ulegnie zniszcze-
niu. Nie pozwoliliśmy na to i dziś 
możemy świętować nasz wielki 
sukces – mówił Grzegorz Bene-
dykciński, burmistrz Grodziska 
Mazowieckiego, który osobiście 
odebrał statuetkę.

Zwycięski obiekt mieszczący 
się przy ul. Kilińskiego 8B po-
chodzi z II połowy XIX wieku
i ma charakterystyczną dla 
zabudowy uzdrowiskowej 
z tamtego okresu formę ar-
chitektoniczną, której źródeł 
można by doszukiwać się w al-
pejskich kurortach. Wybudo-
wany w parku, pełnił funkcje 
lecznicze i uzdrowiskowe. Ku-
racjuszami byli m.in. Włady-
sław Reymont, Adolf Dygasiński, 
Kazimierz Przerwa-Tetmajer. 
W okresie międzywojennym 
stał się siedzibą Urzędu Miej-
skiego, a po II wojnie światowej 
Liceum Pedagogicznego. Od 
wielu lat mieści się w nim Szko-
ła Podstawowa nr 1.

Aktualne wnętrze szko-
ły jest unikatowe. To połącze-
nie historii z nowoczesnością. 
W budynku wykorzystano re-
likty, oryginalne kafl e posadzki, 
które wmontowano w kamienny 
podest schodów. W holu głów-
nym na ceramicznych płytach 
utrwalono historię budynku. 
Ponadto za sprawą np. prze-
szklonej nowoczesnej windy 
osobowej budynek został do-
stosowany do potrzeb osób 

Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku zdobyła tytuł Modernizacji 
Roku 2015 w kategorii Szkolnictwo. Zarówno internauci, jak i jury konkursowe 
jubileuszowej XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego „Modernizacja 

Roku 2015” byli zgodni, że grodziska „jedynka” zasłużyła na I miejsce.

P R O M O C J A
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Spacerujący w Parku Kościuszki 
zobaczyli szczura. Czy może stwa-
rzać zagrożenie? – Szczur jak gdy-
by nigdy nic biega sobie po Parku 
Kościuszki w samym centrum Prusz-
kowa, tuż przy placu zabaw, podcho-
dzi do ludzi – napisała Agnieszka na 
kontakt@wpr24.pl. Gryzoń nie prze-

jawia strachu. Bywa nawet „sympa-
tyczny” – można powiedzieć. Jed-
nak spacerowicze nie patrzą na 
niego przychylnie. Liczą, że sprawę 
uda się rozwiązać. – Otrzymaliśmy 
zgłoszenie o szczurze, który pojawił 
się w Parku Kościuszki. Miał znajdo-
wać się w okolicy fontanny „Małych 

W Parku Kościuszki 
szczur podchodzi do ludzi 

Muzykantów”. Po dotarciu na miej-
sce nie zlokalizowaliśmy go – mówi-
ła Urszula Skrabska z pruszkowskiej 
straży miejskiej. – Teren będzie cały 
czas monitorowany – dodała. Niektó-
rzy zwracają uwagę, że może to być 
to szczur hodowlany. Należałoby go 
odłowić i zanieść do lecznicy.  [JM]  

POWIAT
PRUSZKOWSKI

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Maksym Gołoś Starosta Pruszkowski, 
Maria Makowska Przewodnicząca Rady Powiatu Pruszkowskiego 
oraz Ksiądz Kanonik Bogdan Przegaliński Proboszcz Parafii 
pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Pruszkowie
serdecznie zapraszają na 

obchody  77. rocznicy Bitwy pod Brwinowem, Ołtarzewem oraz Błoniem
które odbędą się

11 września 2016 r. - niedziela 
11.15 – Msza św. w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP,  ul. 3 Maja 124, Pruszków (Żbików)
12.30 - Apel Pamięci z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego na cmentarzu 
komunalnym (ul. Domaniewska) przy mogiłach uczestników bitwy (okolicznościowe przemówienia, 
złożenie wiązanek w asyście wojskowej)

Patronat Honorowy Podsekretarza Stanu w Ministerstwie 
Obrony Narodowej prof. dr hab. Wojciecha Fałkowskiego.

nie rozkładu, z kłębiącymi się 
na nich robakami. Wśród nich 
przechadzały się kozy, kury 

złom i deski z wystającymi
gwoździami. Kozy miały za 
schronienie brudną, o wiele za 

Okrucieństwo nie zna granic...
 Ewelina Latosek 

N A D A R Z Y N
We wsi Szamoty koło 
Nadarzyna odkryto 
nielegalną ubojnię. 
Właścicielce posesji 
grozi kara za udział
w tym procederze 
i znęcanie nad 
zwierzętami. 

N a działkę w Szamo-
tach w asyście poli-
cji wkroczyli przed-
stawiciele Fundacji 

Viva! i Towarzystwa Opieki 
nad Zwierzętami w Milanów-
ku. W drewnianej komór-
ce znaleźli noże, haki, tasaki 
i siekiery, zaniedbane zwierzę-
ta. – Na podłodze i ścianach 
widoczne były ślady krwi, 
a w kącie leżała zakrwawio-
na skóra owcy. Na półce znaj-
dowały się foliowe torebki, 
przygotowane do pakowa-
nia mięsa. Przed komórką 
inspektorzy znaleźli worki 
ze szczątkami zwierząt w sta-

Odkryto nielegalną ubojnię na terenie wsi Szamoty 

Vi
Va

!In
te
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e Sprawą zajął się Powiato-

wy Inspektorat Weterynarii 
w Pruszkowie. Pomieszczenia 
na posesji w Szamotach zaplom-
bowano. Według właścicielki, 
ubój prowadził obywatel Chin, 
mieszkający w okolicy. – Jak nie-
ofi cjalnie dowiedzieliśmy się od 
okolicznych mieszkańców, po-
dobne praktyki są tu nagminne 
– mówi Artyfi kiewicz. I dodaje: 
– Ta sytuacja pokazuje, jak nie-
skuteczny jest system nadzoru 
nad produkcją mięsa. Na doda-
tek żaden organ państwowy nie 
jest w stanie realnie skontrolo-
wać, czy zwierzętom minimali-
zuje się cierpienia podczas ich 
zabijania, tak jak wymaga tego 
prawo. Ilość sprzętów do zabi-
jania zwierząt i przygotowa-
ne do tego celu pomieszczenie 
wskazują, że w tym przypadku 
skala procederu jest duża.

Inspektorzy odebrali inter-
wencyjnie młodego, wychu-
dzonego koziołka i kaczkę ze 
złamaną nogą. Zgłosili wójtowi 
gminy Nadarzyn chęć przyjęcia 
pozostałych kóz i ptaków. 

i kaczki. Posesja była zaśmie-
cona przez niebezpieczne dla 
nich przedmioty, takie jak 

małą, rozpadającą się komór-
kę – informuje Paweł Artyfi-
kiewicz z Viva! Interwencje.

Reklama

Inspektorzy odebrali interwencyjnie 
młodego, wychudzonego koziołka 
i kaczkę ze złamaną nogą



OgłoszeniaZamów: 22 758 77 88
reklama@wprmedia.pl                

Pruszków
ul. Niecała 10/2
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 797 705 105
  

  

Wynagrodzenie
podstawowe

1000 zł + premia

Praca
 doradca klienta

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

!
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

517 090 224
rekrutacja.eden@edenfinance.pl

Mile widziani Emeryci

AKCJA JESIEŃ  
NAJWIĘKSZY WYBÓR CEBUL

(TULIPANY, KROKUSY,
HIACYNTY, NARCYZE I INNE
ORAZ NA WOZY JESIENNE)

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, ul. Pogodna 7

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

Konkurs „Moja zaradność” kierowany jest do klientów, którzy w czasie trwania konkursu zawrą umowę pożyczki  
i wyślą zgłoszenie konkursowe. Konkurs trwa w okresie od 16.08.2016 r. do 11.09.2016 r.  Regulamin konkursu dostępny jest  
na stronie www.optima.pl i u przedstawicieli terenowych. Nagrody w konkursie: 4 x10 000 zł oraz 50 nagród rzeczowych  

do wyboru, o wartości do 500 zł każda. Optima Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-244), ul. Grunwaldzka 82,  
KRS 0000355315, NIP 5833101093.

500 600 370
ZADZWOŃod 500 do 12 000 zł i WygrAj 

W KONKUrSiE nawet

Weź
pożyczkę

lub nagrody rzeczowe! 10 000 zł   

 ► Przedszkole w Nadarzynie zatrudni 
pomoc nauczyciela. Tel. 607-615-231.

 ► Sprzątającą, Hotel Pałacyk Otrębusy, 
503-164-828.

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

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 – kupię
 ► CAŁE USZKODZONE 504 899 717 

 ► Kupię stary motorower komar 
i podobne tel. 600 105 537 

Kupię
 ► KUPIĘ RÓŻNE RZECZY W ATRAKCYJNEJ 

CENIE 788 882 780 

Sprzdam
 ► Sprzedam po modernizacji kotłowni: 

kocioł gazowy, termę i piec CO. 
Tel. 796 573 006 

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 

 ► Nauka gry na gitarze 608 092 964.

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

Dam pracę

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

 ► Kelnera/kę, 503-164-828, 
info@PalacykOtrebusy.pl

MEDLAB-PRODUCTS SP. Z O.O. 
Z RASZYNA ZATRUDNI PAKOWACZKĘ 
DO PAKOWANIA WYROBÓW 
LABORATORYJNYCH. PRACA 
W SYSTEMIE DWUZMIANOWYM, 
UMOWA O PRACĘ. INFORMACJE: 
(22) 7203512 W. 150

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

 ► PRACA W OCHRONIE DLA RENCISTY 
W Pruszkowie 600 009 700 

 ► Pracownik ochrony, Pruszków, Piastów, 
system 7-21, stawka 10zł/h, możliwość 
etatu, 668 310 156

 ► POSZUKUJEMY NA STANOWISKO 
KELNERKI ORAZ KIEROWCY CV 
PROSIMY NA pizzeria.biesiadowo.
pruszkow@gmail.com, 728 730 720

Poszukujemy pracowników do 
ochrony osiedla mieszkaniowego 
w Pruszkowie. Zainteresowanych 
prosimy o kontakt 510-015-776

 ► 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 

Różne

Rodzina, która straciła dach na głową 
po nawałnicy pilnie poszukuje dekarzy 
i cieśli. Pruszkow. Tel. kontaktowy 
504898354, 507810992 

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

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

Sąd Rejonowy w Pruszkowie  
zawiadamia, 

że w dniu 03.10.2016 r. o godz. 09:30 w sali III  sądu od-
będzie się posiedzenie w sprawie VKp 57/16 w przedmio-
cie rozpoznania zażaleń pokrzywdzonych na postanowie-
nie Prokuratora Rejonowego w Piasecznie z 30.09.2015 r.  
o umorzeniu dochodzenia prowadzonego za sygn. 1Ds 
102/14/III

Niepubliczne  
Przedszkole Montessori

ul. Bolesława Prusa 16, 
05-800 Pruszków

Tel. 22 728 50 50, 608 783 589

ZaPrasZaMy do PrZedsZkola 
Montessori w PrusZkowie

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

www.przedszkole-montessori.com

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
System pracy: dwie zmiany

Wynagrodzenie: 13 zł brutto/ godz. + atrakcyjna premia
Lokalizacja: Moszna-Parcela, k. Pruszkowa

KONTAKT 607 447 346
Agencja nr 10052

poszukuję osób na stanowisko:

PRACOWNIK KOMPLETACJI
 PRACOWNIK DZIAŁU  

ZAMÓWIEŃ INTERNETOWYCH

DARMOWY 
DOJAZD!

PRACA 
OD ZARAZ
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