
 Anna Sołtysiak 

P R U S Z K Ó W
Wyczekiwane od lat prace 
przy poszerzenie fragmentu 
Al. Jerozolimskich 
w Pruszkowie wystartują 
w połowie przyszłego 
tygodnia, w nocy 
z 26 na 27 października.

800 -metrowe przewę-
żenie drogi woje-

wódzkiej nr 719 w Pruszkowie od 

dawna sprawia, że kierowcy jadą-
cy od strony Warszawy tuż przed 
centrum miasta stają w korkach. 
Przez lata Samorząd Wojewódz-
twa Mazowieckiego, do którego 
należy droga, obiecywał posze-
rzenie tego niewielkiego odcin-
ka. Obietnice wreszcie zaczynają 
się spełniać. 

Remont tego fragmentu Al. Je-
rozolimskich w Pruszkowie ruszy 
w przyszłym tygodniu. Kierowcy 
muszą przygotować się na zmia-
ny w organizacji ruchu i spore 
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do poszerzenia dw 719

CZYTAJ WIĘCEJ NA STR. 2

Wreszcie rusza remont „wąskiego gardła”

utrudnienia. Pierwotnie zakła-
dano, że prace będą wykonywane 
„pod ruchem”. Drogowcy mieli 
wybudować nową jezdnię, prze-
nieść na nią ruch i zająć się re-
montem starej nitki. Już miesiąc 
temu na łamach „Gazety WPR” 
i portalu WPR24.pl informowa-
liśmy, że ten scenariusz z dnia na 
dzień staje się coraz mniej praw-
dopodobny. Wtedy pojawiły się 
pierwsze głosy dotyczące całko-
witego zamknięcia remontowa-
nego odcinka Al. Jerozolimskich. 

Drogowcy skorzystają właśnie 
z tego rozwiązania. 

– Zamknięcie planowane jest 
na noc z 26 na 27 października. 
Z ruchu zostanie wyłączony od-
cinek między skrzyżowaniami 
z ul. Bohaterów Warszawa oraz 
z ul. Partyzantów. Oba skrzyżo-
wania będą przejezdne – infor-
muje Monika Burdon, rzecznik 
prasowy Mazowieckiego Zarzą-
du Dróg Wojewódzkich.  
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– Cały czas docieram do ich głów i powtarzam, że mogą rywalizować 
z każdym zespołem w I lidze. Z dnia na dzień wygląda to coraz lepiej. 
Miejmy nadzieję, że będzie miało to przełożenie na wyniki. 
– Dariusz Kubicki, trener Znicza Pruszków, o swoich piłkarzach
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Moje dziecko mówi, ale tylko w domu
Mutyzm wybiórczy (MW) 
to zaburzenie lękowe. 
Nie wynika z zaburzeń 
neurologicznych czy też 
przeżytej przez dziecko 
traumy. Jest to lęk przed 
mówieniem i byciem 
usłyszanym.   Rodzice 
najczęściej dostrzegają 
problem, gdy ich pociecha 
idzie do przedszkola, 
w którym słyszą 
„Państwa dziecko nic nie 
mówi”. Zaskoczeni taką 
wiadomością pytają,  
„jak to, przecież w domu 
buzia mu się nie zamyka?” 

D ziecko z MW najczę-
ściej swobodnie roz-
mawia w domu, ale 
milczy lub nie roz-

mawia swobodnie w przedszko-
lu, szkole czy w innych sytuacjach 
społecznych. Może w ogóle nie 
odzywać się do nauczycieli, ró-
wieśników lub mówić tylko do 
wybranych osób. Niektóre dzie-
ci z MW mają problemy z jedze-
niem i korzystaniem z toalety na 
terenie szkoły lub przedszkola. 

Z MW się nie wyrasta, 
dziecku trzeba po-
móc stosując meto-
dę małych kroków  
i eliminując czynniki 

podtrzymujące. Niezbędnym 
elementem terapii jest bliska 
współpraca rodziców, nauczy-
cieli i specjalistów pracujących 
z dzieckiem. Tylko w takiej do-
brze współpracującej triadzie  
jesteśmy w stanie osiągnąć efek- 
ty i pomóc dziecku w przezwy-
ciężeniu lęku przed mówieniem. 
Ważnym jest aby w pracy z dziec-
kiem przestrzegać kilku zasad: 
 Nie zmuszaj dziecka do mó-

wienia i nie zawstydzaj, jeśli 
nie jest w stanie rozmawiać  
w danej chwili. 

 Traktuj dziecko tak samo jak 
inne dzieci – nie skupiaj na 
nim swojej uwagi. 

 Nie karz dziecka za brak mo-
wy, nie bądź sfrustrowany, je-
śli dziecko nie mówi. 

 Nie zadawaj otwartych pytań, 
zmień je na pytania zamknięte 
tak aby dziecko mogło kiwnąć 
głową tak lub nie.

 Postaraj się unikać kontak-
tu wzrokowego - stań z boku 
lub kucnij. 

 Jeśli dziecko się odezwie – ukryj 
swoje zdziwienie. Zachowuj się 
normalnie. 

Specjaliści z Niepublicznej Porad-
ni Psychologiczno Pedagogicznej 
„Uśmiech” wychodząc naprzeciw 
potrzebom rodziców i nauczy-
cieli organizują grupę wsparcia.

W trakcie regularnych spotkań 
rodzice i nauczyciele dobrowol-
nie mogą podzielić  się swoimi 
troskami, doświadczeniami, 
spostrzeżeniami i radościami.  
W bezpiecznej atmosferze, ka-
meralnej grupie, przy wsparciu 
psychologa, można posłuchać 
lub opowiedzieć o tym wszyst-
kim, co dla nas ważne, uzyskać 
wsparcie i pomysły do dalszej 
pracy a także dowiedzieć się cze-
goś więcej na temat MW. Przyjdź 
i przekonaj się, że są ludzie, któ-
rzy borykają się z podobnymi 
problemami związanymi z wy-
chowaniem dziecka.  

Pierwsze spotkanie od-
będzie się w środę 26.10 o 
godz. 18.00 w SP nr 10 przy  
ulicy Pływackiej 16 w Prusz- 
kowie. Koszt udziału  
w spotkaniu 25 zł.  Zapi-
sy pod nr tel 608 129 340.

odzywać się do nauczycieli, ró
wieśników lub mówić tylko do 
wybranych osób. Niektóre dzie-
ci z MW mają problemy z jedze-
niem i korzystaniem z toalety na 
terenie szkoły lub przedszkola. 

Z MW się nie wyrasta, 
dziecku trzeba po-
móc stosując meto-
dę małych kroków 
i eliminując czynniki 

i przekonaj się, że są ludzie, któ
rzy borykają się z podobnymi 
problemami związanymi z wy
chowaniem dziecka.  

Pierwsze spotkanie od
będzie się w środę 26.10 o 
godz. 18.00 w SP nr 10 przy 
ulicy Pływackiej 16 w Prusz-ulicy Pływackiej 16 w Prusz-u
kowie. Koszt udziału 
w spotkaniu 25 zł.  Zapi
sy pod nr tel 608 129 340.

Pływacka 16, 05-800 Pruszków (budynek Szkoły Podstawowej nr 10)
608 129 340, poradnia.uśmiech@wp.pl

www.poradniausmiech.pl
Znajdziesz na na facebook’u:
Poradnia-Psychologiczno-Pedagogiczna-Uśmiech

Artykuł sponsorowany

na „wąskim gardle”. Zapytaliśmy 
wiceprezydenta Andrzeja Ku-
rzelę o powód takich starań. – 
Chodziło nam tylko o kilka dni. 
Chcieliśmy, by roboty rozpoczęły 
się po Dniu Wszystkich Świętych, 
czyli po 1 listopada. Nie chcieli-
śmy, żeby osoby odwiedzające 

groby bliskich miały problem 
z wjazdem do miasta – zazna-
cza Kurzela. 

Drogowcy na takie rozwiązanie 
się nie zgodzili. Dla wykonawcy 
każdy kolejny dzień zwłoki mo-
że oznaczać opóźnienia. – Wyko-
nawca ma przed sobą wiele pracy. 

Poszerzenie Al. Jerozolimskich 
za 20 mln zł wykona fi rma Stra-
bag. Inwestycje podzielono na 
dwa etapy. W ramach pierwszego 
przebudowane zostaną wszyst-
kie instalacje podziemne, w tym 
magistrala wodociągowa zasila-
jąca Pruszków. Wykonawca wy-
mieni również grunt pod drogą, 
która zostanie wybudowana od 
podstaw. – Pierwszy etap będzie 
trwał pięć miesięcy. Kolejny obej-
muje przebudowę skrzyżowań. 
Prace zakończą się pod koniec 
sierpnia 2017 roku – mówi nam 
Monika Burdon, rzecznik pra-
sowy Mazowieckiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich. 

Jak jechać?
Znamy już nową organiza-
cję ruchu, która będzie obo-
wiązywała w czasie zamknięcia 

Dodatkowo przed nami zima. 
Wszyscy liczymy na to, że będzie 
łagodna. Każdy dzień jest ważny. 
Mówimy tu o kilku dniach, ale 
takie przesunięcie mogłoby wy-
wołać większe opóźnienia – ucina 
Monika Burdon.

Remont na remoncie 
Warto dodać, że zamknięcie 
Al. Jerozolimskich nałoży się 
na inny, trwający już remont 
w Pruszkowie. Chodzi o wymianę 
nakładki w al. Wojska Polskiego 
(również dw 719). Roboty trwają 
tam od 4 października i według 
harmonogramu mają zakończyć 
się 30 listopada. Kłopot w tym, 
że najgorsze jeszcze przed nami. 
W trakcie frezowania nawierzchni 
i układania nowej masy wszystkie 
skrzyżowania z al. Wojska Polskie-
go na odcinku od ul. Powstańców 
do ul. Miry Zimińskiej-Sygie-
tyńskiej będą nieprzejezdne. 

Drogowcy przygotowują się do poszerzenia dw 719
DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 pruszkowskiego fragmentu 

Al. Jerozolimskich. 
– Na skrzyżowaniu dw 719 

z ul. Bohaterów Warszawy będzie 
przeprogramowana sygnaliza-
cja świetlna. Objazd został po-
prowadzony ulicami Bohaterów 

Warszawy i Partyzantów – pod-
kreśla Monika Burdon. Podob-
nie na drugim skrzyżowaniu 
(dw 719 z ul. Partyzantów). A co 
z pieszymi? Ci będą się poru-
szać po istniejących chodni-
kach. Wykonawca przygotuje 
również przejścia tymczasowe. 

Alternatywną trasą dla kierowców 
jadących od strony stolicy będzie 
przejazd przez Reguły, ul. Regul-
ską i dalej przez Pęcice. Co cieka-
we, inaczej będą musiały poruszać 
się samochody ciężarowe. – Samo-
chody o masie powyżej 3,5t jadące 

od strony Grodziska Mazowieckiego 
będą kierowane drogą wojewódzką 
nr 579 do węzła autostrady A2 w Gro-
dzisku – mówi Monika Burdon. 

Chcieli przesunięcia
Władze Pruszkowa chciały o kilka 
dni przesunąć rozpoczęcie prac 

Stawy wcześniej 
niż zakładano

 Seweryn Dębiński 

G R O D Z I S K  M A Z .
Ten etap przebudowy 
Stawów Walczewskiego 
jest w fi nalnej fazie. 
– Kończymy już roboty, 
powinniśmy zdążyć 
do końca listopada 
– informuje nas Stanisław 
Olkowski, kierownik 
Obsługi Techniczno-
-Inwestycyjnej Urzędu 
Miasta w Grodzisku 
Mazowieckim. 

I nwestycja rozpoczęła 
się pod koniec ubiegłe-
go roku. To jedno z naj-
większych przedsięwzięć 

jakie jest obecnie realizowane 
w gminie Grodzisk Mazowiec-
ki. Zakres prac przewidywał 
wykopanie nowego zbiornika 
wodnego i pogłębienie istnie-
jącego, przebudowanie po-
mostu, wyregulowanie rzeki 
Rokicianki, wzmocnienie skarp 
oraz wybudowanie chodni-
ków. Urzędnicy z grodziskie-
go magistratu poinformowali 
nas, że większość z wymienio-
nych robót została wykonana. 
Ponadto Stawy Walczewskie-
go mają być gotowe wcześniej 
niż zakładano.

– Praktycznie kończymy 
już roboty. Mimo, że umowny 
termin realizacji tego zadania 
to kwiecień przyszłego roku, 
myślę, że wykonawca uwinie 
się do końca listopada. W tej 
chwili układane są ścieżki dla 

pieszych. Później będą pro-
wadzone prace porządkowe 
– mówił nam kilka dni temu 
Stanisław Olkowski.

Ale to nie wszystko. Rewita-
lizacja Stawów Walczewskiego 
zakłada dodatkowe zagospoda-
rowanie terenu, bowiem całość 
ma pełnić funkcję rekreacyj-
no-wypoczynkową. Według 
planów pojawi się miejsce do 

uprawiania sportów wodnych, 
m.in. żeglarstwa oraz wędko-
wania. Nie zabraknie rowerków 
wodnych i łódek. W pobliżu bo-
iska Orlik zaplanowano ekoma-
rinę z funkcją gastronomiczną. 
Co ciekawe, w bliskiej okolicy 
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ul. Warszawskiej ma powstać 
stok rekreacyjny (będzie można 
korzystać z niego latem i zimą) 
a na stawach dostępne będzie 
kąpielisko. Dopełnienie będą 
stanowić takie elementy jak plac 
zabaw, siłownia plenerowa, pla-
ża, mostek, fontanna oraz ma-
ła architektura.

Prace te będą realizowane 
w przyszłym roku. – Nasadzenia 

roślinności oraz prace związane 
z zagospodarowaniem terenu 
objęte są innymi postępowa-
niami przetargowymi. Niektó-
re już rozstrzygamy. Jednak to 
plany na kolejny rok – tłuma-
czy Olkowski. [SD]

To jedno z największych przedsięwzięć 
jakie jest obecnie realizowane 
w gminie Grodzisk Mazowiecki
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Wreszcie rusza remont „wąskiego gardła”

Zamknięcie Al. Jerozolimskich nałoży 
się na inny, trwający już remont
w Pruszkowie. Chodzi o wymianę 
nakładki na al. Wojska Polskiego 
(również dw 719).
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7– tyle razy w proteście przeciw budowie linii 400 kV na ulice wychodzili mieszkańcy m.in. Gro-
dziska, Jaktorowa i Żabiej Woli. Odbyło się pięć blokad dróg, manifestacja i pikieta w Warsza-

wie. To największa taka mobilizacja społeczna w ostatnich latach w naszym regionie. 7P i ą t e k ,  2  W R Z E Ś N I A  2 0 1 6
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Reklama

ReklamaZ linią 400 kV walczyć 
nie przestaną

 Andrzej Golec 

R E G I O N
„Nie damy się”, „Tu chodzi  
o nasze życie” – to tylko 
niektóre z okrzyków jakie 
wznosili protestujący 
przeciwko budowie  
linii 400 kV. Prosili 
o rozmowę z prezesem 
Jarosławem Kaczyńskim.  
Nic z tego nie wyszło. 

18 października był 
dniem zimnym, padał 
też deszcz. Ale przy  

ul. Nowogrodzkiej, przed war- 
szawską siedzibą Prawa i Spra-
wiedliwości, chłód nie dawał 
się we znaki. Odwrotnie – było  
gorąco. Protestowało kilkaset  
osób, przybyli jako przedsta- 
wiciele mieszkańców 13 gmin 
przez które miałaby przebie-
gać „sławna”  już linia elektro-
energetyczna 400 kV. Chodzi  
o gminy Tarczyn, Żabia Wola, 
Jaktorów, Brwinów, Grodzisk 
Mazowiecki, Stromiec, Głowa-
czów, Promna, Jasieniec, Gró- 
jec, Ożarów Mazowiecki, Biało- 
brzegi, Radziejowice.

Pikieta przed siedzibą PiS roz-
poczęła się o 14-tej i trwała trzy 
godziny. Już z dala rzucały się 
w oczy transparenty z dramatycz-
nymi napisami: „Kredyt na życie, 
a linia na dobicie” czy „Zakopcie 
kabel nie ludzi”. Uwagę zwracały 
też ustawione kartonowe postaci 
m.in. ministra Piotra Naimskiego 
i posła Jacka Sasina z ich wcze-
śniejszym wypowiedziami na 
temat 400 kV... 

Protestujący przybyli z pety-
cją do prezesa Jarosława Kaczyń-
skiego, ale przede wszystkim 
chcieli choćby krótkich rozmów. 
– Czekamy, wyjdźcie do nas  
– prosili. I podkreślali drama-
tyzm ich sytuacji spowodowany 

planowanym przebiegiem linii 
400 kV. – Słupy nie mogą stać  
35 metrów od naszych domów. 
Panie prezesie, prosimy o wspar-
cie – krzyczeli.

Do spotkania nie doszło. W re-
zultacie do protestujących wy-
szedł przedstawiciel PiS i nieco 
skonsternowany odebrał pety-
cję do prezesa Kaczyńskiego.  
– To skandal. Znów nikt nie chce 
z nami rozmawiać – padało ze 
strony pikietujących.

– Swoją petycję złożyliśmy 
na ręce przedstawiciela Prawa 
i Sprawiedliwości. Nie było szans, 
żeby osobiście wręczyć petycję 
prezesowi Kaczyńskiemu, choć 
prosiliśmy o krótkie spotkanie. 
Kolejny raz nikt nie chce z nami 

rozmawiać, kolejny raz czujemy 
się oszukani – powiedział nasze-
mu reporterowi Marcin Tobera 
ze Społecznej Grupy Koordy-
nacyjnej, jeden z organizato-
rów protestu.

A co zawierała petycja? „Proś-
bę o pomoc i ochronę mieszkań-
ców Mazowsza Południowego 
i Zachodniego przed źle za-
planowaną inwestycją mającą 
na celu realizację budowy linii 
elektroenergetycznej najwyż-
szych napięć 2 x 400 kV Kozie-
nice-Ołtarzew”. 

Do Jarosława Kaczyńskiego, 
jako lidera rządzącej partii, au-
torzy petycji zwracają się m.in. 
o „przyjrzenie się genezie na-
szej tragedii i przyczynach igno-
rowania głosu zaniepokojenia 
obywateli oraz podjęcie działań 
zmierzających do uwzględnienia 

przez inwestora kompromiso-
wego przebiegu linii 2 x 400 kV 
Kozienice-Ołtarzew, wypracowa-
nego w trakcie wielomiesięcznych 
konsultacji społecznych”.

W petycji podkreślono deter-
minację mieszkańców terenów, 
przez które ma przebiegać 400 
KV. „Mamy nadzieję, że będzie 
Pan w stanie zapobiec nieszczę-
ściu, jakim jest zawrócenie się 
władz i organów państwowych 
przeciwko obywatelom, bo bę-
dziemy bronić naszej sprawy 
własnymi ciałami z gotowością 
narażenia życia” – czytamy

A z walki protestujący na pew-
no nie zrezygnują. Już teraz za-
powiadają kolejną manifestację 
8 listopada w Warszawie. Twier-

dzą, że na miarę tej, która odbyła 
się w stolicy 22 września (uczest-
niczyło w niej ok. 8 tys. osób). 
A może i większą...

Warto przypomnieć, że zgod-
nie z wynikiem długich, wspól-
nych prac strony społecznej 
i spółki Polskie Sieci Elektro-
energetyczne linia 400 kV po-
winna powstać wzdłuż autostrady 
A2 i drogi krajowej nr 50, a więc 
ominąć większość gmin nasze-
go regionu. Wydawało się, że to 
wariant ostateczny, wskazywali 
na to zarówno przedstawiciele 
PSE jak i ministerstwa energii. 
Tymczasem na początku sierpnia 
nastąpił zwrot: 80-metrowe słu-
py wysokiego napięcia inwestor 
planuje postawić w bezpośrednim 
sąsiedztwie terenów mieszkal-
nych, m.in. w Jaktorowie, Żabiej 
Woli, Brwinowie i Grodzisku...

Protest przed warszawską siedzibą PiS
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Już z dala rzucały się w oczy 
transparenty z dramatycznymi 
napisami: „Kredyt na życie, a linia na 
dobicie” czy „Zakopcie kabel nie ludzi”
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G R O D Z I S K  M A Z .
Grodziska galeria jest już 
niemal gotowa. Do grona 
najemców dołączyła 
największa i najbardziej 
rozpoznawalna na polskim 
rynku sieć sprzedaży  
m.in. książek, wydawnictw 
muzycznych, filmów  
czy gier – Empik.

J ak duży będzie lokal, w któ-
rym znajdzie się Empik? 
To trzystumetrowy salon 
umieszczony na parterze 

centrum handlowego. Kupimy 
tam wszelkie pozycje związa-
ne z kulturą, wiedzą i rozryw-
ką. Empik oferuje: dziesiątki 
tysięcy książek, płyt z muzyką, 
filmów, gier multimedialnych, 
czasopism, artykułów papier-
niczych, zabawek edukacyjnych  
i gier planszowych, a także bi-
lety na różnorodne wydarzenia.

– Galeria Grodova na po-
wierzchni ponad 5 tys. mkw. 
oferuje pełne spektrum ar-
tykułów istotnych z punktu 

widzenia potrzeb codziennych 
jak i zakupów specjalistycz-
nych, modowych i hobbystycz-
nych – mówi Dorota Beltrani, 
dyrektor ds. komercjaliza-
cji w Napollo. – Oferta sieci 
Empik doskonale wpisuje się 
w nasze założenia dotyczące 
tenant-mix galerii w Grodzisku 
Mazowieckim, która znajduje 
się w ścisłym centrum miasta 
i powinna spełniać potrze-
by różnych grup wiekowych 
oraz sprofilowane oczekiwa-
nia klientów – dodaje.

Wśród najemców galerii  
znajdują się m.in. Stokrotka, 
Cosmedica, Rossmann, RTV  
EURO AGD, Martes Sport, 
Smyk, TXM, 50 Style, Diverse, 
Medicine. W centrum dostęp-
ne będą też usługi, w tym m.in. 
salon fryzjersko – kosmetycz-
ny Lok&Roll, biuro podróży, 
Optyk Tondryk, kantor, salo-
nik Kolportera, salon Play oraz 
oferta gastronomiczna.

Galeria Grodova ma zostać 
otwarta w grudniu tego roku. [SD]

W Galerii Grodova  
będzie też Empik

G R O D Z I S K  M A Z .
W nocy z 17 na 18 
października doszło do 
pożaru w kamienicy przy 
Placu Zygmunta Starego  
w Grodzisku. – Trzeba było 
ewakuować mieszkańców  
– informowali strażacy.

C o dokładnie się wyda-
rzyło? – Zaczęło się pa-
lić pomiędzy podłogą 

pierwszego piętra a sufitem 
parteru. Ponieważ konstruk-
cja sufitu była drewniana, ła-
two znalazł się tam ogień. 
Mieliśmy do czynienia z poża-
rem wewnętrznym ukrytym. 
Potrzebowaliśmy dostać się 
do niego. Dlatego przy pomo-
cy sprzętu musieliśmy dostać 
się do wnętrza tej podłogi aby 
ugasić pożar. W trakcie działań 
dziewięć osób z siedmiu lokali 

Ogień w kamienicy wybuchł w nocy
zostało ewakuowanych – mó-
wił asp. Piotr Szała z Komendy 
Powiatowej Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Grodzisku Mazo-
wieckim. – Jedną osobę, starszą 
kobietę, zabrano do szpitala  
z objawami podtrucia tlenkiem 
węgla – dodawał.

Dlaczego wybuchł ogień?  
– Najprawdopodobniej do poża-
ru przyczynił się piec typu ko-
za, który miał nieprawidłowo 

wykonane odprowadzenie spa-
lin – podkreśla asp. Szałas.

Straty są niemałe. Jak poin-
formowali nas strażacy, dwa 
lokale są całkowicie wyłączo-
ne z użytkowania. W jednym 
z nich nie ma części podłogi  
a w drugim sufitu. Ponadto do  
kolejnych dwóch lokali jest  
ograniczony dostęp (z uwagi na 
uszkodzony fragment podło-
gi na klatce schodowej). [SD]

Debatowali  
o bezpieczeństwie

Spotkanie służb i władz gminy  
z mieszkańcami 

 Ewelina Latosek 

B R W I N Ó W
W miniony wtorek  
z mieszkańcami Brwinowa 
spotkali się przedstawiciele 
służb i władz gminy.  
Temat? Bezpieczeństwo  
oraz działalność policji  
i straży miejskiej. 

B yła to okazja, aby po-
dyskutować o tym, co  
niepokoi, zgłosić pro-
blem. Arkadiusz Kosiń- 

ski, burmistrz Brwinowa mówi:  
– Po prezentacji komendantów 
policji i straży miejskiej miesz-
kańcy zadawali pytania oraz 
zgłaszali swoje spostrzeżenia  
i wnioski zarówno do policji, stra-
ży miejskiej, jak i zarządców dróg 
wojewódzkich i powiatowych.  
Z policjantów najczęściej na pyta-
nia odpowiadali Dariusz Nawotnik 
– zastępca komendanta powiato-
wego policji w Pruszkowie, Piotr 
Ziembiński – komendant komisa-
riatu policji w Brwinowie, a także 
Sławomir Ścibisz – zastępca na-
czelnika Wydziału Ruchu Drogo-
wego KPP w Pruszkowie.  

Mieszkańcy dopytywali m.in. 
o czas reakcji i liczbę patroli po-
licyjnych. Funkcjonariusze od-
powiadali, że od zgłoszenia do 
przyjazdu załogi mija 12 minut 
poza miastem i niecałe 10 na 
terenie Brwinowa. Minimalny 
stan patroli w całym powiecie 

pruszkowskim to 6, ale w prak-
tyce policja wystawia od 6 do 10 
patroli w sześciu rejonach. Do-
datkowe patrole drogowe or-
ganizuje WRD, a w sprawach 
kryminalnych interweniują poli-
cjanci z odpowiedniego wydziału.

Brwinowianie zgłosili prośby 
o częstsze kontrole prędkości, 
m.in. w rejonie skrzyżowania 
w Mosznie, w Domaniewie, na  
ul. Powstańców Warszawy, ul. Bis- 
kupickiej i ul. Wilsona w Brwino-
wie, na ul. Książenickiej w Owczar-
ni, na ul. Słonecznej w Żółwinie. 
Jeden z mieszkańców zwrócił 
uwagę na przypadki nieustępo-
wania pierwszeństwa pojazdom 
znajdującym się na rondzie Felik-
sa Nowosielskiego przez pojazdy 
wjeżdżające rano z ul. Granicznej 
w Brwinowie. – Policjanci obiecali 
kontrole w tym rejonie – zaznacza 
burmistrz Kosiński. 

Korzystając z obecności na 
spotkaniu przedstawicieli dro- 

gowców i władz powiatu, miesz-
kańcy wskazali też na potrze-
by związane z utrzymaniem 
ulic, chodników, opowiedzieli 
o problematycznych punktach 
w swojej okolicy. Mowa by-
ła m.in. o wyznaczeniu dodat-
kowych przejść dla pieszych 
i utwardzeniu pobocza w Do-
maniewie, stojącej wodzie na 
ul. Natalińskiej w Otrębusach, 
przywróceniu skrzyżowania 
równorzędnego dróg powiato-
wych w Mosznie, problemie nie-
bezpiecznego mostu na granicy 
Czubina i Milęcina, braku po-
boczy przy ul. Słonecznej i na 
ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie 
oraz ul. Żółwińskiej w Owczar-
ni. Mieszkańcy zgłosili też kilka 
postulatów budowy sygnalizacji 
świetlnej na przycisk na przej-
ściach dla pieszych, m.in. przy 
ul. Słonecznej w Żółwinie, przy 
ul. Wilsona i Powstańców War-
szawy w Brwinowie.
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R E G I O N
Ruszył nabór na 
wolontariuszy akcji 
Szlachetna Paczki,  
która prężnie działa 
też w naszym regionie. 

Szlachetna Paczka łą-
czy tych, którzy chcą 
nieść pomoc z tymi, 
którzy  jej potrzebu-

ją. Akcją objęte są najbardziej 
poszkodowane przez życie 
osoby i rodziny. Na dwa tygo-
dnie przed Bożym Narodze-
niem otrzymują w prezencie 
to, czego im brakuje. W tym ro-
ku finał akcji odbędzie się w 11 
i 12 grudnia. Do tego momen-
tu pozostało sporo do zrobie-
nia. Chodzi przede wszystkim 
o wytypowanie i dotarcie do 
osób, którym Szlachetna Pacz-
ka ma pomagać oraz określenie 
ich potrzeb. Tym właśnie zaj-
mują się wolontariusze. – Jeśli 
masz skończone 18 lat i trochę 
wolnego czasu, który chciał-
byś poświęcić dla innych, zgłoś 
się do drużyny SuperW. Tu po-
za niezapomnianymi przeży-
ciami, wewnętrzną satysfakcją  
i radością będziesz miał moż-
liwość samorozwoju, zdobycia 
doświadczenia pracy w grupie 
oraz poznania ciekawych lu-
dzi – zachęca Anna Lorens ze 
Szlachetnej Paczki w Piastowie. 
Akcja po raz kolejny zostanie 
w tym roku przeprowadzona 
m.in. w Pruszkowie, Grodzi-
sku, Piastowie czy Brwino-
wie. Szczegóły, miejscowości 
i kontakt z koordynatorami  
można znaleźć na stronie 
www.szlachetnapaczka.pl/
superw?action=button_zgla-
szamsie_boxwolo&place= 
superw_roleszp. [EL]

Przyłącz się 
do Szlachetnej 
Paczki

AS

P R U S Z K Ó W
Z wyjątkowym programem do Prusz-
kowa zawita Neo Nówka, jedna  
z najpopularniejszych grup kabare-
towych. Występ będzie podsumo-
waniem jej 15-letniej działalności. 
Neo Nówkę tworzą Roman Żurek, 
Michał Gawliński i Radosław Bie-
lecki, którzy przez lata działalności 

wymyślili wiele kultowych ske-
czów. Nie zabraknie ich także pod-
czas pruszkowskiego występu. Nie 
może obyć się bez „Nieba”, skeczu 
który został przez widzów wybra-
ny skeczem 30-lecia. Neo-Nówka 
szykuje też niespodzianki. O war-
stwę muzyczna zadba koncertujący 

Neo Nówka z jubileuszowym 
występem w Pruszkowie

od lat z kabaretem zespół Żarówki. 
Niespodziankę dla naszych Czytel-
ników mamy także i my. Śledźcie por-
tal wpr24.pl i szukajcie konkursów. 
Nagrodą w nich będą wejściówki na 
występ kabaretu. Odbędzie się on 
4 grudnia o godz. 19 w pruszkow-
skiej Hali Znicz. [EL]  

AGENCJA W PRUSZKOWIE  
UL. KRASZEWSKIEGO 5

(50 METRÓW OD STACJI WKD PRUSZKÓW)
 

SZYBKO I KOMFORTOWO DOKONASZ: 
Wpłat i wypłat z konta. Realizacji przelewów. Zmian na koncie.

ZREALIZUJESZ:  
przekazy Western Union

OPŁACISZ RACHUNKI:  
na m.in.czynsz w Sp- ni Pruszkowskiej – 0 PLN, 

Gaz, prąd, telefon itp. – 2,50 PLN

ZAŁOŻYSZ: KONTO, LOKATĘ

WYLICZYSZ ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ
UZYSKASZ: POŻYCZKĘ, KARTĘ KREDYTOWĄ,  

KREDYT HIPOTECZNY 

Czynne: Poniedziałek – Piątek 10:00 – 18:00, 
Sobota 10:00 – 13:00 

PKO BANK POLSKI



Piątek, 21 PAŹDZIERNIKA 2016

W I A D O M O Ś C I

f

sala spotkań

26.10.2016 godzina 18.00

Miejski Ośrodek Kultury, sala kinowa, ul. Warszawska 24, Piastów

Iwona Śledzińska-Katarasińska, 
Beata Małecka-Libera, Tomasz Nowak
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Niespodzianka odzyska blask

 Anna Sołtysiak 

G R O D Z I S K  M A Z .
Władze Grodziska 
ogłosiły przetarg na 
remont zabytkowej 
Willi Niespodzianka. 
Wykonawcę prac poznamy 
najprawdopodobniej na 
początku listopada. 

W illa Niespodzianka 
to perła na mapie 
Grodziska Mazo-
wieckiego. Budy-

nek powstał w 1903 r. i pełnił 
funkcję domu letniskowego. Wil-
lę zaprojektowano w stylu eklek-
tycznym z detalem secesyjnym. 
W 1932 roku rodzina Chmielew-
skich sprzedała ją Maurycemu 
Frejdlichowi. Później w budyn-
ku przy ul. Kościuszki mieszka-
ła rodzina Wykuszów. Po wojnie  
w willi znajdowały się miesz-
kania kwaterunkowe, a przez 
ostatnie lata budynek stoi pusty.

O tym, że władze Grodziska 
chcą uratować zabytkowy bu-
dynek wiadomo było od daw-
na. W 2014 roku „Niespodzianka” 
stała się własnością gminy. Od 
tamtej pory w budynku rozebra-
no zniszczone podłogi i scho-
dy, wykonano podparcie stropu 
oraz zabezpieczono dach. Trwa-
ją przygotowania do generalnej 
naprawy willi. Władze grodzi-
skiej gminy ogłosiły przetarg na 
remont  „Niespodzianki” wraz 
z jej rozbudową i zmianą funkcji 

na cele administracyjne i kul-
turalne. – Chcielibyśmy ruszyć 
z pracami jeszcze w tym roku 
– mówi nam Grzegorz Bene-
dykciński, burmistrz Grodzi-
ska Mazowieckiego.

Wykonawcę prac poznamy  
najprawdopodobniej na począt-
ku listopada. Zgodnie z har- 

monogramem finał robót bu-
dowlanych zaplanowany jest 
na koniec listopada 2017 roku. 
Do 20 grudnia 2017 budynek 
ma uzyskać wszystkie odbiory. 
Huczne otwarcie planowane 

Koszt przebudowy willi to około 2 mln zł

jest na na przełom 2017 i 2018 r., 
a dokładnie na noc sylwestro-
wą. – Remont willi nie jest zbyt 
skomplikowany. Obiekt ma być 
gotowy na 31 grudnia 2017 r. 
Chcemy w Sylwestra zrobić hucz- 
ne otwarcie. Z uwagi na to, że 
w „Niespodziance” będzie sala 
ślubów w noc sylwestrową jako 

burmistrz udzielę ślubu, a wszy-
scy zebrani odśpiewają młodej 
parze „Sto lat” – podkreśla bur-
mistrz Benedykciński.

Przebudowa „Niespodzianki” 
pochłonie ok. 2 mln zł.

Zgodnie z harmonogramem finał 
robót budowlanych zaplanowany 
jest na koniec listopada 2017 roku
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Ogłoszenia

P R U S Z K Ó W
W Krakowie odbyły się 
mistrzostwa świata  
w karate tradycyjnym.  
Z dobrej strony pokazali 
się zawodnicy Karate Klub 
Pruszków. Aleksandra 
Gorzka wywalczyła tytuł 
mistrzyni świata! 

P o raz kolejny Gorzka 
potwierdziła swoją 
dominację. W 2015 r. 
triumfowała w mi-

strzostwach Polski i wywalczy-
ła tytuł najlepszej zawodniczki  
w Europie. Teraz poszła za cio-
sem. W Krakowie w konkuren-
cji kata wywalczyła złoty medal. 
Zawodniczka Karate Klub Prusz-
ków wyprzedziła Abooali Sooom-
laz z USA oraz Marię Depta.

To niejedyna zdobycz Gorz- 
kiej podczas mistrzostw świata.  

W kumite drużynowym za-
wodniczka z Pruszkowa sta-
nęła na najwyższym stopniu 
podium razem z Marią Depta, 
Justyną Marciniak i Agniesz-
ką Sajdutka. Polki wyprzedziły  
Czeszki i Litwinki.

W fuko-go mężczyzn z brą-
zowych medali cieszą się Ma-
ciej Szcząchor i Damian Pawlik. 
Ten drugi stanął też na najniż-
szym stopniu podium w koshiki 
karate. – Jestem zadowolo-
ny z osiągniętych rezultatów. 
Dałem dobre walki i w efekcie 
mogę się cieszyć ze zdobycia 
dwóch medali – mówi Damian 
Pawlik. – Poziom sportowy był 
wysoki. W każdej konkurencji 
startowała duża liczba zawod-
ników. Dostać się do pierwszej 
„czwórki” było niezwykle cięż-
ko – dodaje zawodnik Karate 
Klub Pruszków. [JM]

Aleksandra Gorzka
wraca ze złotem
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P R U S Z K Ó W
16 października 
wieczorem doszło  
do napadu w jednym  
z salonów gier  
w Pruszkowie. 
Prokuratura wszczęła  
w tej sprawie śledztwo. 

O napadzie infor- 
mowaliśmy już na 
portalu WPR24.pl. 
Według nieofi-

cjalnych doniesień napastnik 
miał pobić mężczyznę w sa-
lonie gier i ukraść mu gotów-
kę. Poszkodowany z urazem 
głowy trafił do szpitala. Wte-
dy policjanci nie chcieli nam 
podać szczegółów. Jedyne co 
usłyszeliśmy to, że „doszło do 
takiego zdarzenia”.

Teraz wiemy już, że pro-
kuratura prowadzi śledztwo 
w tej sprawie. – Śledztwo zo-
stało wszczęte 19 października 
w sprawie rozboju na pracow-
niku automatów do gier. Zo-
stał on uderzony twardym 
narzędziem. Nie tylko użyto 
przemocy wobec tego pana, 
ale i zabrano mu pieniądze, 
złotówki oraz dolary, a także 
dowód osobisty i prawo jaz-
dy – powiedział nam Andrzej 
Zwoliński, zastępca proku-
ratora rejonowego w Prusz-
kowie. – Do rozboju doszło 
w salonie gier przy al. Armii 
Krajowej – dodał. [SD]

Napad
w salonie 
gier 

P R U S Z K Ó W
17 października ok. godz. 11 doszło 
do ewakuacji Sądu Rejonowego  
w Pruszkowie. Przyczyną była po-
dejrzana przesyłka.– Do sądu trafi-
ła przesyłka z nieustaloną substancją 
w środku. Decyzją prezesa sądu za-
rządzono ewakuację. Na miejscu znaj-
duje się policja, która zabezpiecza 

rejon. Dlatego też na chwilę obecną 
zablokowana jest ul. Kraszewskiego – 
mówiła na „gorąco” st. asp. Marzena 
Dąbrowska z Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie. Służby infor-
mowały, że wszyscy są bezpieczni. 
Co się okazało? – Jednostki, które 
przyjechały na miejsce wykonały 

Ewakuacja sądu
rejonowego

wstępny test substancji znajdują-
cej się w przesyłce. Okazało się, że 
są to sproszkowane leki. Będziemy 
prowadzili postępowanie w tej spra-
wie. Dokładne dane będziemy mogli 
określić  gdy otrzymamy opinię bie-
głego z fizykochemii – powiedziała 
st. asp. Dąbrowska.  [SD]  

f

26.10.2016 godzina 18.00

Andrzej Czerwiński, 
Magda Kochan, Zbigniew Konwiński

sala spotkań

L'amour Maison, ul. Piłsudskiego 33 (wejście od ul. Warszawskiej), Milanówek
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P R Z E P I S Y
W przyszłym roku na 
świeżo upieczonych 
kierowców jak i tych 
bardziej doświadczonych 
będą czekały zmiany  
w przepisach. Jakie?

N owo ś c i ą  b ę d z i e  
24-miesięczny okres  
próbny od daty wy-
dania uprawnień. 

Oznacza to, że kierowca, który 
dopiero co odebrał prawo jaz-
dy przez osiem miesięcy nie 
będzie mógł jeździć szybciej 
niż 50 km/h w terenie zabu-
dowanym oraz 80 km/h poza 
nim. Na autostradach i dro-
gach ekspresowych „nowi” 
kierowcy pojadą maksymal-
nie 100 km/h. 

W ciągu pierwszych dwóch 
lat od zdobycia uprawnień do 
kierowania starosta będzie mógł 
przedłużyć ten okres o kolejne 
dwa w przypadku gdy kierow-
ca w okresie próbnym popeł-
ni dwa wykroczenia. Natomiast 
jeżeli popełni trzy wykrocze- 
nia lub przestępstwo drogowe,  

Kurs zamiast egzaminu

W mroźne dni przyda się zimo-
we ogumienie. To temat bagate-
lizowany przez wielu kierowców, 
którzy twierdzą, że nie ma żad-

nych różnic pomiędzy oponą zi-
mową a letnią. Błąd! Ogumienie 
przystosowane do warunków zi-
mowych zapewnia lepszą przy-
czepność na śniegu, a co za tym 
idzie krótszą drogę hamownia 

(bieżnik w zimowej oponie musi 
wynosić minimum 4 mm). Jesień 
to odpowiedni czas, by zadbać 
o wymianę opon.

Sprawdźmy też stan akumu-
latora. Specjaliści od elektryki 
wykonują test, który pokazuje 
jak bateria zachowuje się pod-
czas dużych mrozów. Przecież 
nie chcemy, żeby nad ranem, gdy 
spieszymy się np. do pracy, na-
gle samochód odmówił nam po-
słuszeństwa i... nie odpalił. Idąc 
tym tokiem warto również zwró-
cić uwagę na układ zapłonowy.

Są też rzeczy z pozoru błahe,  
ale ułatwiające nam życie. To 
m.in. stan reflektorów i zamon-
towanych w nich żarówek oraz 
wycieraczki, które zapewniają 
nam dobrą widoczność w deszcz 
lub śnieżycę. Jeśli w ciepłe dni 
używaliśmy dywaników tekstyl-
nych wymieńmy je na te wyko-
nane z gumy (zatrzymują wodę). 
Na koniec zajmijmy się nadwo-
ziem tak, by nie korodowało. 
Warto zamalować odpryski, ry-
sy, następnie umyć i nawoskować 
karoserię. Można też udać się  
do odpowiedniego serwisu w celu  
wykonania zabezpieczenia an-
tykorozyjnego podwozia. Wisien- 
ką na torcie niech będzie zabez-
pieczenie gumowych uszcze- 
lek specjalnymi preparatami na 
bazie silikonów. 

 Seweryn Dębiński 

P R Z E G L Ą D
Skończył się letni  
sezon, trwa jesień,  
a niebawem rozpocznie  
zima. Należy pamiętać  
o przygotowaniu swoich 
samochodów, aby 
zapewniały bezpieczeństwo 
nam i innym  
uczestnikom ruchu. 

P rzegląd pojazdu to nie 
tylko pieczątka wbita  
w dowód rejestracyj-
ny. Na bieżąco musi-

my dbać o podzespoły naszych 
samochodów, a wszystko po to, 
aby zimą uniknąć niechcianych 
„niespodzianek”. Jak wiadomo to 
trudny okres zarówno dla ma-
szyn jak i ludzi.

O co musimy zadbać? Na co 
zwrócić uwagę? Przede wszyst-
kim jeśli sami nie potrafimy maj-
sterkować to najpewniej udamy 
się do serwisu. Tam wyspecjalizo-
wani fachowcy sprawdzą pojazd 
„od góry do dołu”, jednak warto 
wiedzieć nieco więcej o swoim 
samochodzie. Po pierwsze trze-
ba zwrócić uwagę na to w jakiej 
„kondycji” są płyny eksploatacyj-
ne. Jeśli od dawna ich nie wymie-
nialiśmy zróbmy to jeszcze przed 
zimą, szczególnie gdy chodzi 

Przygotuj auto na zimne dni
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o płyn w układzie chłodzenia. 
Niedopilnowanie tej kwestii mo-
że doprowadzić do uszkodzenia 
silnika! Temperatura zamarzania 

takiej cieczy powinna oscylować 
w granicach -37 stopni Celjsusza. 
Pamiętajmy również o płynie ha-
mulcowym, a także zmianie pły-
nu w zbiorniczku od spryskiwaczy  
– z letniego na zimowy.

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

MECHANIKA 
POJAZDOWA 
Pełen zakres usług, wulkanizacja,  

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

WSZYSTKIE MARKI  
TANIO, SZYBKO I SOLIDNIE

Reklama

O podzespoły naszych samochodów musimy dbać na bieżąco

Ogumienie przystosowane do 
warunków zimowych zapewnia lepszą 
przyczepność na śniegu, a co za tym 
idzie krótszą drogę hamownia

wtedy... starosta będzie mógł 
cofnąć uprawnienia. 

Co ciekawe, pierwsze osiem 
miesięcy „świeżo upieczony” 
kierowca będzie musiać jeździć 
z zielonym listkiem na szybie. 
Przejdzie też obowiązkowe 
szkolenia – między czwartym 
a ósmym miesiącem – dwie go-
dziny kursu teoretycznego. Jego 
koszt to 100 zł. Na tym nie ko-
niec. W tym samym okresie kie-
rowca będzie musiał przejść też 
szkolenie praktyczne – 200 zł. 

Zmiany nie ominą doświad-
czonych zmotoryzowanych.  
Po przekroczeniu 24 pkt. kar-
nych kierowca nie będzie mu-
siał przechodzić powtórnego 
egzaminu, bowiem każdy kto 
przekroczy ten limit zostanie 
skierowany na 28-godzin-
ny kurs. Konieczne będzie 
też uzyskanie zaświadczenia 
od psychologa. Po spełnieniu 
tych zadań kierowca na pięć 
lat trafi pod baczne oko sta-
rosty. Jeśli kierujący ponownie 
przekroczy limit w tym cza-
sie, będzie musiał pożegnać 
 się z uprawnieniami... [SD]

T E C H N I K A
Na świecie produkuje  
się coraz więcej  
aut elektrycznych  
lub hybrydowych.  
To postęp,  
którego nie da  
się uniknąć.

Nissan właśnie ogłosił, że w Ja-
ponii jest już więcej stacji do 
ładowania elektrycznych sa-
mochodów niż stacji paliwo-
wych (wliczono też prywatne 
stacje elektryczne). Sprzedaż,  
a co za tym idzie popularność 
aut elektrycznych, stale rośnie. 

Niemal każda czołowa marka 
posiada w ofercie taki samo-
chód. Choć niedawno jeszcze 
nikt w to nie wierzył, wydaje 
się, ze auta elektryczne opa-
nują świat. 

Ale Japonia to kolebka wszel-
kich innowacji. W Polsce czy też 

całej Europie auta elektryczne 
wydają się tylko lekko „kopać” 
swym prądem, ale to wcale nie 
oznacza, że nie są obecne. Kiedy 
opanują świat? Z pewnością nie 
jutro, ani za rok czy dwa. Na-
tomiast warto mieć na uwadze 
ten technologiczny postęp. [SD]

Samochody „na prąd” niedługo opanują świat?
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Benepol największy dealer samochodów użytkowych Volkswagena posiadający kilka 
oddziałów w Polsce, jest obecny również w Święcicach koło Warszawy. Specjalizacją 
Benepolu są samochody dostawcze. Doświadczeni pracownicy potrafi ą znaleźć 
rozwiązania dla profesjonalistów, którym zależy na niezawodnym i dobrze dobranym 
narzędziu pracy, jakim jest samochód na potrzeby fi rmy. 

Oddział w Święcicach przy ulicy Zaborowskiej 1, posiada prężny dział sprzedaży 
pojazdów użytkowych Volkswagen, z korzystną ofertą leasingową i ubezpieczeniową, 
autoryzowany serwis oraz dział  sprzedaży części zamiennych.

  jedyny pick-up z turbo dieslem 3.0 V6
  świetne osiągi: maksymalna prędkość 

– 193 km/h, maks. moc 165 kW/224 KM 
i moment obrotowy 550 Nm, a od 0 do 100 km/h 
przyspiesza w ciągu 7,9 s.

  najnowsze systemy radiowe i nawigacyjne oraz 
mobilne usługi internetowe

  trzy wersje wyposażenia: Trendline, Comfortline, 
Highline

  model specjalny Aventura: bezkompromisowy 
i wyjątkowy

Volkswagen Amarok – pick-up klasy premium 
już w przedsprzedaży! 

Solidny i niezawodny – wyglądem i precyzją wykonania nowy Volkswagen Amarok zachwyci także tych klientów, którzy kupowali 
klasyczne SUV-y. Pick-up, który równie dobrze spisuje się na asfalcie, jak i w terenie. 

Umów się na jazdę testową, tel. 504 069 810 

Autoryzowany Serwis VW  Benepol Święcice
05-860 Płochocin, ul. Zaborowska 1, tel. 22 733 76 36                     www.benepol.pl

ciężkiej pracy i poświęcenia 
w budowaniu zaufania
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P R U S Z K Ó W
Kolejny raz 
w Pruszkowie pojawią 
się koty rasowe. Mowa 
o międzynarodowej 
wystawie organizowanej 
przez Polski Związek 
Felinologiczny. 

22 oraz 23 paź-
dziernika to 
dni, które po-

winni sobie zapisać w kalen-
darzu wszyscy „kociarze”. 
Każdy kto kocha miauczące 
czworonogi jest zaproszony 
na tę imprezę. Od godziny 
8 do 18 w pruszkowskiej Hali 
Znicz będą przebywać hodow-
cy wraz ze swoimi pupilami. 
To okazja, by zobaczyć wie-
le kocich piękności w jednym 
miejscu. Zaprezentowane zo-
staną różne rasy, m.in. koty 
brytyjskie, maine coon, rosyj-
skie, syberyjskie, norweskie 
leśne, sfi nksy, tajskie i inne!

Według harmonogramu im-
preza rozpocznie się w sobotę 
o godz. 8 (dla zwiedzających 
od godz.10). Przez półtorej 

godziny będą trwać kontro-
le weterynaryjne, od 9.30 do 
10.00 „korekty”, a już w go-
dzinach 10-14 odbędzie się 
sędziowanie. Ponadto każdy 
z sędziów wybierze spośród 
ocenianych przez siebie ko-
tów jednego przedstawiciela 
dla danej kategorii, co ozna-
cza nominację do konkursu 
„Best In Show”. Odbędzie się 
on o godz. 16. Natomiast ko-
niec wystawy zaplanowano na 
godzinę 18. Podobny harmo-
nogram ma dzień kolejny, czy-
li niedziela.

Ale cała impreza w Hali Znicz
to nie tylko wystawa kotów. 
Przyjadą również sprzedaw-
cy, którzy będą oferowali cie-
kawe produkty, zabawki, czy
też pożywienie dla futrzaków.

Bilety do nabycia przed 
wejściem na wystawę.

Start: 22 i 23 październi-
ka. Miejsce: Hala Sportowa 
Znicz, ul. Bohaterów War-
szawy 4, Pruszków. [SD]

Rasowe koty 
opanują 
Pruszków!

Każdy kto kocha 
miauczące 
czworonogi jest 
zaproszony 
na tę imprezę

Szykują się do wyborów
 JakUb Małkiński 

P R U S Z K Ó W
Młodzieżowa Rada 
Miasta Pruszkowa 
nabiera kształtów. 
Pod koniec listopada 
odbędą się wybory, 
które pozwolą wyłonić 
członków pruszkowskiej 
młodzieżówki. 
Niebawem chętni będą 
mogli zgłaszać swoje 
kandydatury. 

W maju zakończy-
ły się prace nad 
statutem MRM, 
podczas czerwco-

wej rady miasta powołano gre-
mium. 11 października prezydent 
Jan Starzyński ustanowił Miejską 
Radę Wyborczą, na której bar-
kach leży zadanie przeprowadze-
nia wyborów do młodzieżowego 
gremium. Warto zaznaczyć za-
angażowanie i ogromny wkład 
radnej Anny Hejnowicz, która 
jest inicjatorką idei MRM.

Z pewnością chętnych do zasia-
dania w pruszkowskiej młodzie-
żówce nie zabraknie. W dniach 
24-28 października przyjmo-
wane będą kandydatury, a wy-
bory zostaną przeprowadzone 
29 bądź 30 listopada br. w prusz-
kowskich szkołach. – Placówki 
gimnazjalne oraz ponadgimna-
zjalne podzielono na 11 okręgów 
wyborczych. W każdym zostanie 
wybrany jeden kandydat. Łącznie 

w Młodzieżowej Radzie Miasta 
zasiądzie 24 członków. 13 z nich 
stanowić będą osoby z grupy ini-
cjatywnej ds. powołania RM. To oni 
od początku uczestniczyli w pra-
cach i pomagali wypromować ideę 
wśród innych uczniów. Za dwa lata 

wszyscy członkowie zostaną wyło-
nieni w wyborach – przedstawia 
Michał Landowski z Biura Rady 
Miejskiej w Pruszkowie.

MRM umożliwi młodzieży 
aktywne uczestnictwo w życiu 
społecznym i realizowanie wła-
snych pomysłów. – Rada będzie 

Kto będzie kandydatem do Młodzieżowej Rady Miasta?

organem konsultacyjnym i do-
radczym. Dzięki jej powstaniu 
młodzież zyska możliwość kon-
taktu z władzami miasta i wyra-
żania własnych potrzeb. To także 
szansa na integrację międzypo-
koleniową oraz promowanie idei 

społeczeństwa obywatelskiego 
– mówi Landowski.

Formularz zgłoszeniowy 
kandydata do Rady Młodzie-
żowej można pobrać na www.
pruszkow.pl/__data/assets/
pdf_fi le/0019/27244/Formularz-
-zgloszeniowy-MRM-2016.pdf.

Wybory zostaną przeprowadzone 
29 bądź 30 listopada br. 
w pruszkowskich szkołach
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P O D K O W A  L E Ś N A
Decyzja zapadła. Mieszkańcy 
Podkowy Leśnej mogli 
głosować na projekty, 
które zostaną zrealizowane 
w ramach budżetu 
obywatelskiego na 2017 rok. 
Spośród ośmiu propozycji 
wybrali cztery.

P ierwotnie mieszkańcy 
zgłosili 10 projektów, 
ale weryfi kację formal-
ną przeszło 8 z nich. Na 

początku października ruszyło 
głosowanie. Każdy mieszkaniec 
Podkowy mógł poprzeć maksy-
malnie trzy propozycje. Ich koszt 
jest zróżnicowany, stąd możli-
we było, że uda się zrealizować 
kilka pomysłów. Tak się stanie. 
W przyszłym roku wykonane zo-
staną cztery projekty.

W puli budżetu obywatelskiego 
na 2017 rok jest 100 tys. zł. Naj-
więcej mieszkańców, 254, opo-
wiedziało się za wykonaniem 
wiaty na rowery na terenie Ze-
społu Szkół Samorządowych. 
Przypuszczalny koszt tej inwe-
stycji to 30 tys. zł. Podkowianie 
postawili również na aktywność. 
W Leśnym Parku Miejskim lub 

w pasie zieleni między ulicą Aka-
cjową i Modrzewiową chcą za 
50 tys. zł przygotować specjal-
ną strefę atrakcji dla młodzieży. 
Projekt uzyskał 148 głosów.

Kolejne zwycięskie propozy-
cje są mniej kosztowne. Kule bule 

przed Pałacykiem Kasyno wyce-
niono na 12 tys. zł. Pomysł poparło 
76 osób. Nasadzenia drzew igla-
stych o włos wyprzedziły projekt 

Zrealizują cztery projekty
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żywej architektury w mieście. Na 
pierwszą propozycję zagłosowa-
ło 60 osób, na drugą – 59.

Wśród projektów, na które gło-
sowano były również: hotspot 
w Parku Przyjaźni Polsko-Wę-
gierskiej (56 głosów), boisko 

do siatkówki plażowej przy 
ul. Storczyków (49) oraz wymia-
na słupków bezpieczeństwa na 
kilku ulicach (31). [JM]

Najwięcej mieszkańców, 254, 
opowiedziało się za wykonaniem 
wiaty na rowery na terenie Zespołu 
Szkół Samorządowych 

P I A S T Ó W
Niewystarczająca liczba 
mieszkań komunalnych to 
bolączka wielu miast. Na 
tej liście znajduje się też 
Piastów, który postanowił 
zająć się sprawą. 
Magistrat ogłosił przetarg 
na wykonanie zespołu 
budynków komunalnych.

Z pewnością to krok 
w dobrą stronę. In-
westycja zostanie 
wykonana na działce 

pomiędzy ul. gen. Maczka 
i ul. płk. Sułkowskiego. – Do tej 
pory nie budowaliśmy takich 
obiektów. W większości na-
sze zasoby stanowią budynki 
przedwojenne. Planowana in-
westycja to 38 mieszkań. Budy-
nek będzie energooszczędny 

i wykonany w dobrym stan-
dardzie. Mamy świadomość, 
że nie zlikwiduje to wszyst-
kich problemów. Zapotrze-
bowanie na lokale komunalne 
jest znacznie większe – tłuma-
czy Konrad Rytel, zastępca bur-
mistrza Piastowa.

Piastów już na wiosnę miał 
przygotowaną dokumenta-
cję projektową, jednak zwle-
kał z ogłoszeniem przetargu. 
Włodarze czekali na zakoń-
czenie prac przy budowie od-
wodnienia północnej części 
miasta. – Cały rok przygotowa-
liśmy projekty oraz niezbędną 
dokumentację. Udało nam się 
uzyskać dotację z Banku Go-
spodarstwa Krajowego. Otrzy-
mamy 35 proc. wartości całej 
inwestycji. Jaka będzie to kwo-
ta, okaże się po wyłonieniu wy-
konawcy – przedstawia Rytel.

Zapotrzebowanie na lokale 
komunalne jest duże, a ich liczba 
ograniczona. Kto może liczyć na 
mieszkanie? – O tym zadecydu-
je komisja miejska po uwzględ-
nieniu odpowiednich kryteriów 
– podaje zastępca burmistrza.

Na efekty trzeba będzie pocze-
kać. Do 26 października poten-
cjalni wykonawcy mogą składać 
oferty w postępowaniu przetar-
gowym. Prawdopodobnie bu-
dowa ruszy jeszcze w tym roku, 
ale jej końca należy wypatrywać 
w czerwcu 2018 roku. [JM]

Postawią tak potrzebne 
lokale komunalne
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Inwestycja zostanie wykonana 
na działce pomiędzy ul. gen. 
Maczka i ul. płk. Sułkowskiego
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Reklama

M I C H A Ł O W I C E
Samoloty są uznawane za jeden z naj-
bezpieczniejszych środków transpor-
tu, m.in. dzięki precyzyjnym sposobom 
kierowania ruchem lotniczym. Tym 
ostatnim zajmują się kontrolerzy 
z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrz-
nej. Ostatnio PAŻP nabyła działkę 
od Agencji Nieruchomości Rolnych. 

Chodzi o teren w Regułach, pomię-
dzy al. Powstańców Warszawy, prze-
dłużeniem ul. Granicznej oraz torami 
WKD. Na działce ma powstać nowa 
siedziba agencji. Pracować tu będą 
m.in. technicy, inżynierowie, kontro-
lerzy ruchu. Władze Agencji nie po-
dają jeszcze dokładnych terminów 

Nowa siedziba PAŻP 
w Regułach

realizacji inwestycji. Wiadomo, że 
koncepcja zagospodarowania dział-
ki zostanie przygotowana w drodze 
konkursu architektoniczno-urbani-
stycznego. Władze PAŻP deklarują 
dołożenie wszelkich starań aby prze-
bieg inwestycji był jak najmniej uciąż-
liwy dla mieszkańców Reguł.  [AS]  
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Nowy wóz 
w OSP Żółwin

Gmina Brwinów 
otrzymała 190 tys. zł 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie 
na zakup samochodu
ratowniczo-gaśniczego.

Umowa z przedstawicie-
lami WFOŚiGW zosta-
ła podpisana po koniec 

września. Nowoczesny samo-
chód z napędem 4x4 kosztował 
910 200 zł. Gmina Brwinów na 
jego zakup otrzymała dotację 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warsza-
wie w wysokości 190 tys. zł,  
z funduszu Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Ma-
zowieckiego w wysokości 100 

tys. zł, Komendant Główny PSP 
przyznał dotację w wysokości 150 
tys. zł, a 10,2 tys. dołożyli strażacy 
z Żółwina ze środków własnych.

Samochód ratowniczo-ga-
śniczy marki Scania trafi ł już do 
strażaków z OSP Żółwin. Posia-
da specjalistyczne wyposażenie, 
m.in.: nowoczesne autopom-
py, zbiorniki na wodę i środ-
ki pianotwórcze, urządzenia 
kontrolno-sterownicze, urzą-
dzenia sygnalizacyjno-ostrze-
gawcze świetlne i dźwiękowe, 
drabiny, maszt oświetleniowy 
teleskopowy, wyciągarkę o na-
pędzie elektrycznym, zwijadło, 
zestaw ratownictwa medyczne-
go, sprzęt ratownictwa drogo-
wego (narzędzia hydrauliczne, 
pompy, zwijadła przewodów), la-
tarki, radiotelefony przenośne, 
wentylator oddymiający. (PR)

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

Pożegnanie Tadeusza Łapińskiego

T adeusz Łapiński 
urodził się 20 czerw-
ca 1928 r. w Rawie 
Mazowieckiej. Stu-
diował malarstwo 

na Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie, a jego umiejęt-
ności otworzyły mu drogę do 
światowej kariery artystycz-
nej. Był autorem oryginalnych 
rozwiązań w zakresie warszta-
tu litografi i barwnej – to stawia 
wieloletniego mieszkańca Gro-
dziska Mazowieckiego w czołów-
ce współczesnych grafi ków na 
świecie. Był inspiracją dla mło-
dych twórców, zwłaszcza w śro-
dowisku akademickim (od 1972 
roku był profesorem Uniwersy-
tetu Maryland).

Artysta był zdobywcą licz-
nych nagród w Polsce i za gra-
nicą, m.in. I nagrody na I Bien-
nale w Krakowie, nagrody 
UNESCO, wielkiej nagrody na 
międzynarodowej wystawie 
grafi cznej Europahaus w Wied-
niu oraz najwyższej nagrody 

Profesor Tadeusz Łapiński, jeden z najwybitniejszych współczesnych grafi ków, 
Honorowy Obywatel Grodziska Mazowieckiego zmarł 14 września na Florydzie w wieku 88 lat. 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 28 października 2016 r.
stowarzyszenia Audubon Ar-
tists w Nowym Jorku. Został 
także uhonorowany przez Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego złotym medalem 
GLORIA ARTIS.

Twórczość wybitnego gra-
fi ka prezentowana była w kra-
jach Europy, Azji i obu Ameryk 
podczas dwustu pięćdziesię-
ciu wystaw m.in. w najważniej-
szych amerykańskich galeriach 
i muzeach (Museum of Modern 
Art, National Academy Galleries 
w Nowym Jorku, Miami Museum 
of Modern Art) oraz w Muzeum 
Narodowym w Krakowie.

Msza święta żałobna, w dniu 
28 października 2016 r., rozpocz-
nie się o godzinie 14.00 w koście-
le pw. Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy przy ul. Piaskowej 21 
w Grodzisku Mazowieckim. Po 
nabożeństwie kondukt żałob-
ny uda się na Cmentarz Pa-
rafialny przy ul. Radońskiej. 
Rodzinie składamy wyrazy głę-
bokiego współczucia.

 

27 października 2016 r. 
gmina Brwinów zakończy 
obchody Roku Wacława 
Kowalskiego.

W acław Kowal-
ski sprowadził 
się do Brwino-
wa na począt-

ku lat 50. Mieszkał tutaj aż do 
śmierci i dziś spoczywa na tu-
tejszym cmentarzu. Był jed-
nym z najpopularniejszych 
polskich aktorów. Zadebiu-
tował niewielką rolą w fi lmie 
„Zakazane piosenki”, ale sławę 
przyniosła mu rola Kazimie-
rza Pawlaka w fi lmach „Sami 
swoi”, „Nie ma mocnych” oraz 

„Kochaj albo rzuć”. Zagrał w 
ponad 100 fi lmach i serialach 
(wystąpił m.in. w roli dozor-
cy Popiołka w serialu „Dom”). 
Przez wiele lat występował na 
scenach teatrów w Warszawie 
– w Klasycznym, Polskim, 
Na Woli. W 1988 r. otrzymał 
„Wiktora” dla najpopularniej-
szej postaci TVP.

Trwałym śladem po tego-
rocznych obchodach jest mu-
ral, który powstał przy rondzie 
Wacława Kowalskiego – w jed-
nym z najbardziej uczęszcza-
nych punktów Brwinowa. Na 
dniach ukaże się publikacja 
„Swojak. Słynny aktor, miesz-
kaniec Brwinowa”. (PR)

Aktor z Brwinowa 

P R O M O C J A
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Pracownikom Środowiskowego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Brwi-
nowie służył przez 16 lat. Zastąpi 
go teraz nowy samochód, a zielony 
„maluch” trafi na licytację. Fiaty 126, 
obecnie rzadko widuje się na ulicach. 
Ale sentyment do nich pozostał. Je-
den z egzemplarzy tego kultowego 

samochodu do dziś służy brwinow-
skiemu ŚOPS, ale wkrótce ma się to 
zmienić. Placówka zyska nowy pojazd, 
opla combo. – Zastąpi on wysłużone-
go 16-letniego „malucha”, fiata 126 
ELX z 2000 r. „Maluszek” jest na cho-
dzie, chcemy przeznaczyć go na licyta-
cję. Wartość tego samochodu nie jest 

Zielony maluch 
na licytację

wielka, ale są pasjonaci, dla których to 
nie ma znaczenia – mówi Arkadiusz 
Kosiński, burmistrz Brwinowa. – To 
piękny zielony samochód – dodaje. 
Termin licytacji nie jest na razie zna-
ny. – Zgodnie z procedurami samo- 
chód najpierw musi wycenić rzeczo- 
znawca – wyjaśnia Kosiński.  [EL]  

Zajazd Nadarzyński 
tylko wspomnieniem

 Seweryn Dębiński 

N A D A R Z Y N
Trwa proces wyburzania 
od lat nieużywanego 
Zajazdu Nadarzyńskiego. 
Jak informują drogowcy 
na jego miejscu powstanie 
węzeł Nadarzyn. 

D la wielu osób budy-
nek Zajazdu Nada-
rzyńskiego to było 
zwykłe „straszydło” 

szpecące okolice Nadarzyna, 
zaś dla innych to miejsce wspo-
mnień i nostalgii. Ta potężna 
nieruchomość (jak na tamte cza-
sy) została wybudowana w la- 
tach 70-tych przez Gminną Spół- 
dzielnię Samopomoc Chłopska. 
Zajazd umiejscowiono przy dro-
dze krajowej nr 8, w niedale-
kiej odległości od Warszawy.  
W latach swojej świetności był 
on prawdziwym wzorem luksu-
su i perłą architektury, bowiem 
niegdyś zachwycał swym nowo-
czesnym wyglądem.

A co można było w nim zna-
leźć? Między innymi: restaura-
cję, sowicie wyposażony drink 
bar, pokoje noclegowe, dużą 
salę dyskotekową i piękny ta-
ras. Wielu mieszkańców nasze-
go regionu z pewnością pamięta 
huczne i klimatyczne dancingi, 
które odbywały począwszy od 
lat 70-tych do połowy 90-tych. 
Wokół tego miejsca powstało 
też wiele historii – słynne „po-

siadówy” osób z pruszkowskiego 
gangu, mówiono, że zajazd po-
dobno został spalony, rzekomo 
miało też tam powstać centrum 
konferencyjno-hotelowe. Nato-
miast w kwestii ciekawostek, to 
w tym obiekcie nakręcono kilka 

scen przygód porucznika Bore-
wicza z serialu „07 zgłoś się”.

Dziś od wielu lat niszczejący 
budynek przestaje istnieć. Za-
jęli się nim drogowcy, którzy 
właśnie rozpoczęli proces wy-
burzania Zajazdu Nadarzyńskie-
go. Wiemy już co powstanie na 
jego miejscu. – W ramach do-
stosowania drogi krajowej nr 8 
do parametrów trasy ekspre-
sowej na odcinku Przeszkoda-

-Paszków, wykonawca rozpoczął 
wyburzanie Zajazdu Nadarzyń-
skiego. W tym miejscu powstanie 
węzeł Nadarzyn – powiedzia-
ła nam Małgorzata Tarnowska 
z Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad. [JM]

Wykonawca rozpoczął wyburzanie 
Zajazdu Nadarzyńskiego. W tym 
miejscu powstanie węzeł Nadarzyn 
– powiedziała nam Małgorzata 
Tarnowska  
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INFORMATOR KULTURALNY
BRWINÓW

Targ przydasiów
Przejrzyj szafy i półki, po-
zbieraj nietrafione prezenty, 
koraliki, wazoniki lub książki 
i zabierz na Targ Przydasiów. 
Rzeczy, które dla ciebie są 
nieprzydatne, dla innych 
mogą okazać się skarbem. 
A jeśli szukasz ciekawych 
przedmiotów do wystroju 
domu, to koniecznie wybierz 
się na „targowisko”.
Start: 23 października, godz. 10.00
Miejsce: Park Miejski 

GRODZISK MAZ.
 
T/Aboret w Poczekalni PKP
Poczekalnia Przestrzeń 
Kulturze Przyjazna zaprasza 
na ciekawy koncert. Gościem 
wieczoru będzie zespół T/Abo-
ret. 4 osoby, 13 instrumentów, 
1 opowieść i niebywałe ethno 
jazzowe kompozycje – tak 
w skrócie można opisać ten 
zespół. To trzeba usłyszeć.
Start: 22 października, godz. 18.00
Miejsce: Poczekalnia PKP,  
Dworzec kolejowy

MICHAŁOWICE
 
Szachy Wikingów
Jeśli jeszcze nie graliście w Sza-
chy Wikingów, to w weekend 
będziecie mogli poznać tę grę. 
Jej celem jest, podobnie jak 
w szachach, wyeliminowanie 
króla. Jednak tu plansza do 
gry i zasady są zupełnie inne  
i angażują całą rodzinę! Do gry 
wystarczy równa powierzch-
nia 5x8 metrów, ale można 
ją dostosowywać do wieku 
czy zdolności zawodników. 
Spróbujecie?
Start: 22 października, godz. 14.00
Miejsce: Szkoła Podstawowa w 
Michałowicach

MILANÓWEK 
 
Otwieramy drzwi Walerii
Przed nami czwarte już spo-
tkanie w Willi Waleria.  
Tematem weekendowych 
spotkań będzie moda.  
W sobotę będzie można  
oglądać wystawę ubrań 
zaprojektowanych przez 
mieszkanki Milanówka.  
O godz. 18.00 odbędzie się 
trzecie spotkanie z cyklu „Wo-
kół jednego dzieła sztuki”. Na 
niedzielę zaplanowano pokaz 
mody pod hasłem „Spódnica”.
Start: 22 października, godz. 14.00, 23 
października, godz. 16.00
Miejsce: Willa Waleria

NADARZYN
 
„Podejrzana osoba”
Nadarzyński Ośrodek Kultury 
zaprasza na komedię  
w jednym akcie. Chorobliwie 
zazdrosny mąż, podejrzana  
o zdradę żona, wścibski słu-
żący – to wszystko składa się 
na świetną komedię. Sztukę 
Stanisława Dobrzańskiego 
„Podejrzana osoba” zaprezen-
tują aktorzy z debiutującej  
na scenie grupy teatralnej  
To masz Teatr.
Start: 22 października, godz. 18.00
Miejsce: Nadarzyński Ośrodek Kultury

PIASTÓW

Półki do spółki
Jeśli przeczytałeś już 
wszystkie książki z domowej 
biblioteki i szukasz nowych 
tytułów, to koniecznie wybierz 
się na wymianę książek. Weź te 
pozycje, które nie przypadły  
ci do gustu i wymień na inne. 
Zamiana odbywa się na zasa-
dzie sztuka za sztukę.
Start: 22 października, godz. 12.00
Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna

Pomóż złapać sprawcę przemocy
M I C H A Ł O W I C E

Policjanci  
z michałowickiego 
komisariatu poszukują 
sprawcy przemocy. 

D o sytuacji doszło  
30 września tego ro-
ku pomiędzy godz. 
10.30-10.50 w lesie 

w Pęcicach Małych. – Nieusta-
lony dotąd mężczyzna dopro-
wadził przemocą do poddania 
się innej czynności seksual-
nej kobietę. Sprawca jechał le-
śną drogą rowerem górskim 
w ciemnym kolorze – napi-
sano na stronie internetowej  
kpppruszkow.policja.waw.pl.

Mężczyzna (jego portret pa-
mięciowy publikujemy) wy-
gląda następująco: drobna 
budowa ciała, włosy ciem-
ne, krótko ostrzyżone, twarz 
prostokątna, jasna cera. Ma 
ok. 170-176 cm wzrostu. Poli-
cjanci określają jego wiek na 
40 lat. Wiadomo, że ubrany  
był w czarną polarową bluzę 
z długim rękawem, zielone 
spodnie typu bojówki z bocz-
nymi kieszeniami.

Wszelkie informacje na temat 
tej sprawy można przekazywać 
do komisariatu policji w Mi-
chałowicach. Numer telefonu  
– 22 60 46 745. Mail – kpppruszkow 
@policja.waw.pl. [SD]

Najprawdopodobniej wje-
chał do lasu od strony dawnego  
Maximusa. Po zajściu oddalił się 
w tę samą stronę...

Syndyk masy upadłości Roberta Jarząbka, 
w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt X GUp 183/15 ogłasza przetarg na sprzedaż spół-
dzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 35, położonego w Milanówku, przy 
ulicy Piotra Skargi 9, dla którego Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim prowadzi księgę 
wieczystą KW o nr WA1G/00055746/9.

Minimalna cena sprzedaży wynosi 119.000,00 zł brutto (sto dziewiętnaście tysięcy złotych).

Zainteresowani powinni składać oferty oraz dokonać wpłaty wadium (w wysokości 11.900,00 zł) 
na rachunek sprzedającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 listopada 2016 roku, przy 
czym decyduje data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym masy upadłości. Oferty na-
leży składać osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie (00-454) 
przy ul. Czerniakowskiej 100A lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje 
data wpływu do Sądu).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 listopada 2016 roku o godz. 09:30 w gmachu Sądu w sali nr 119. 

Warunki przetargu oraz operat szacunkowy dotyczący nieruchomości dostępne są w Sądzie Re-
jonowym dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i  restruktury-
zacyjnych, ul. Czerniakowska 100A oraz w Biurze Syndyka w Warszawie, ul. Pięciolinii 3, adres 
mailowy: oferty@wydrzynski.com.pl

Ogłoszenie

Kiedyś odbywały się tam klimatyczne dancingi

PODKOWA LEŚNA
 
Kwintet Camerata  
w Stawisku
W ramach festiwalu „Muzyczne 
Konfrontacje” w Muzeum im. 
Anny i Jarosława Iwaszkiewi-
czów wystąpi Krzysztof Her-
dzin oraz Kwintet Camerata.  
W programie koncertu: muzyka 
Juliusza Zarębskiego i Henryka 
Mikołaja Góreckiego oraz Béli 
Bartóka – „Tańce rumuńskie” 
i Johannesa Brahmsa – „Tańce 
węgierskie” (Epilog poświę-
cony 60. Rocznicy Powstania 
Węgierskiego 1956). 
Start: 23 października, godz. 17.00 
Miejsce: Muzeum 
im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów

PRUSZKÓW
 
Jagodziński w MSHM
Muzeum Starożytnego 
Hutnictwa Mazowieckiego 
zaprasza na kolejną odsłonę 
cyklu „Koncerty jesienne”. Tym 
razem w oranżerii odbędzie się 
recital fortepianowy Andrzeja 
Jagodzińskiego. W programie 
usłyszymy jazzowe aranżacje 
pod szyldem „Chopin i muzyka 
polska”. Bilety w cenie 30 zł.
Start: 22 października, godz. 19.00
Miejsce: Muzeum Starożytnego 
Hutnictwa Mazowieckiego

Poranek teatralny dla dzieci
Miejski Ośrodek Kultury 
„Kamyk” zaprasza małych 
mieszkańców Pruszkowa na 
przedstawienie. Na scenie  
MOK zobaczymy aktorów 
 z krakowskiego Teatru Maska 
w sztuce „Warzywa i owoce 
mają czarodziejskie moce”. 
Po spektaklu przewidziane są 
animacje dla dzieci „Tropem 
rycerskiej przygody”. Bilety 5 zł
Start: 23 października, godz. 12.00
Miejsce: Miejski Ośrodek  
Kultury „Kamyk”
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Syndyk masy upadłości  
Karoliny Tempskiej, 

w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt X GUp 605/15 
ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomo-
ści gruntowej położonej przy ulicy Legionów 7 w Kadach, 
gmina Grodzisk Mazowiecki, powiat grodziski dla której Sąd 
Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim prowadzi księgę wie-
czystą nr WA1G/00040786/3.
Minimalna cena sprzedaży wynosi 350.000,00 zł (trzysta 
pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto.

Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 20 listopada 2016 roku. Wpłaty wa-
dium na rachunek sprzedającego należy dokonać w terminie 
do 20 listopada 2016 roku. Oferty należy składać osobiście  
w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warsza-
wie (00-454) przy ul. Czerniakowskiej 100A lub przesłać je 
na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpły-
wu do Sądu).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 listopada 2016 roku o godz. 
13:00 w gmachu Sądu w sali nr 14. 

Warunki przetargu oraz operat szacunkowy dotyczący nieru-
chomości dostępne są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, 
X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i  restruk-
turyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A oraz w Biurze Syndyka  
w Warszawie, adres mailowy: oferty@wydrzynska.com.pl

Wójt Gminy Nadarzyn  
zawiadamia, 

że na urzędowych tablicach ogłoszeń oraz 
na stronach internetowych urzędu zo-
stał zamieszczony wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Reklama

P R U S Z K Ó W
Tę nowoczesną prezentację koncep-
cji urbanistyczno-architektonicznej 
można oglądać od 17 września. Ze 
względu na dużą popularność wysta-
wy „Pruszków przyszłości”  miasto 
podjęło decyzję o przedłużeniu czasu 
jej trwania. – Wśród zwiedzających 
spotkać można całe pruszkowskie 

rodziny, młodzież, osoby starsze, jak 
również osoby spoza naszego mia-
sta zainteresowane rozwojem Prusz-
kowa – informuje prezydent miasta 
Jan Starzyński, za pośrednictwem 
strony internetowej pruszkow.pl. 
– „Pruszków przyszłości” będziemy 
mogli oglądać aż do 10 listopada! A 

Wystawa „Pruszków 
przyszłości” dłużej

co takiego zobaczymy na wystawie? 
Przede wszystkim architekturę, któ-
ra wyprzedza dzisiejsze rozwiąza-
nia, a w przyszłości może stać się 
częścią Pruszkowa – czytamy da-
lej. Ekspozycja dostępna w Urzę-
dzie Stanu Cywilnego w Pruszkowie
na pl. Jana Pawła II.  [SD]  

Starcie o fotel lidera
 JakUb Małkiński 

G R O D Z I S K  M A Z .
Kolejne wyzwanie 
przed Bogorią Grodzisk 
Mazowiecki w tenisowej 
Lidze Mistrzów. 
28 października w hali 
przy ul. Westfala 3a 
podopieczni Tomasza 
Redzimskiego zagrają 
z FC Saarbrucken. Stawką 
rywalizacji będzie 1. 
miejsce w grupie C.

P oczątek sezonu Bogo-
ria może uznać za uda-
ny. Zespół z Grodziska 
wygrał 3 z 4 spotkań 

w Superlidze i jest wiceliderem 
rozgrywek. Również inaugura-
cyjne spotkanie w Lidze Mistrzów 
podopieczni Redzimskiego roz-
strzygnęli na swoją korzyść. Po-
konali 3:0 TTC Ostrava. Takim 
samym rezultatem skończyło się 
spotkanie najbliższego rywala Bo-
gorii, FC Saarbrucken z francu-
skim G.V. Hemmebont TT. Jednak 
w Bundeslidze zespół gra w krat-
kę i zajmuje 5. pozycję.

Spotkanie między Bogorią a Sa-
arbrucken to walka o 1. miejsce 
w grupie. – Zespoły rozegrały do-
piero po jednym spotkaniu. Można 
powiedzieć, że zwycięzca najbliż-
szego meczu będzie bliżej awansu 
do ćwierćfi nału, ale wygrana ni-
czego nie przesądza – mówi To-
masz Redzimski, trener Bogorii.

Saarbrucken ma mocny i wy-
równany skład. Na pierwszy plan 
wysuwa się Tiago Apolonia, który 

jest 18. zawodnikiem światowego 
rankingu. Groźny będzie też Pa-
trick Franziska.  – Apolonia gra 
tradycyjny tenis. Zdecydowanie 
groźniejszy jest Franziska. 24-la-

tek gra na wyższym poziomie. Za-
wsze przez do ataku, Apolonia jest 
bardziej stabilny. Na Tokicia trze-
ba uważać, ale on podczas ostat-
niej wizyty w Grodzisku zanotował 
dwie porażki – twierdzi Redzimski.

Bogoria wcale nie musi się 
obawiać rywala. Ma niezwykle 

mocną kadrę. Gao Ning przez la-
ta znajdował się w czołowej „20” 
światowego rankingu. Z kolei Pa-
nagiotis Gionis to brązowy meda-
lista mistrzostw Europy 2013. Na 
pozycji numer „3” jeden z najlep-
szych polskich tenisistów stoło-
wych – Daniel Górak. W obwodzie 
są jeszcze Oh, Yosida czy Young-
sik. – Takiego składu nie mieliśmy 
w historii – ocenia szkolenio-
wiec grodziszczan.

Trener Redzimski doskonale 
wie, że jego podopieczni muszą 
dać z siebie wszystko, aby odnieść 
drugie zwycięstwo w tegorocz-
nych rozgrywkach Ligi Mistrzów. 
– W tenisie stołowym nie gra się 
na czas, ani nie liczy się na błędy 
rywala. Nie ma miejsca asekura-
cję. Trzeba grać o każdy punkt, 
set, mecz. Na pewno rywal nie 
da nam nic za darmo – tłumaczy 
41-letni trener Bogorii. 

Spotkanie 
między Bogorią 
a Saarbrucken 
to walka 
o 1. miejsce 
w grupie C

Nie zastanawiałem się długo
W Y W I A D

DARIUSZ KUBICKI 
podjął się trudnego 
wyzwania. Na jego 
barkach leży ciężar 
wyciągnięcia Znicza 
Pruszków z ostatniego 
miejsca w I lidze. Były 
trener Legii Warszawa 
widzi postęp w grze 
żółto-czerwonych.

Znicz znajduje się w trudnej 
sytuacji, jednak podjął się pan 
zadania wyciągnięcia zespołu 
z ostatniego miejsca w tabeli. 
Pierwszy mecz i zwycięstwo. 
W kolejnym porażka, ale dru-
żyna wygląda nieco lepiej.
– Najważniejsze w futbolu jest 
to, żeby zwyciężać. Jestem nie-
zadowolony z wyniku osiągnię-
tego w Siedlcach (0:1 – przyp. 
red.). Przynajmniej chciałem 
zremisować to spotkanie. Nie 
mogę mieć pretensji do dru-
żyny, czasami takie mecze się 
zdarzają. Wychodzili z sie-
bie, żeby wywieźć choć jeden 
punkt. Widać, że gra spra-
wia im radość i przyjemność. 
W naszej sytuacji musimy to 
przełożyć na punkty.

Ma pan ogromne doświadcze-
nie i zderzył się z niejedną sy-
tuacją. Co potrzeba Zniczowi, 
żeby odbił się od dna?
– Do wszystkiego, co się ro-
bi w życiu trzeba podchodzić 
z wiarą. Cały czas docieram 
do ich głów i powtarzam, że 
mogą rywalizować z każdym 

zespołem w I lidze. Z dnia na 
dzień wygląda to coraz lepiej. 
Miejmy nadzieję, że będzie 
miało to przełożenie na wyniki.

Podjął pan decyzję o zmianie 
kapitana. Czy to sposób, aby 
pokazać, kto rządzi w zespole?
– Pierwsza rzecz, w każdej 
drużynie, którą prowadzę de-
cyduję o tym, kto jest kapita-
nem. Po drugie, w mojej ocenie 
niekorzystnym rozwiązaniem 
jest nadawanie opaski bram-
karzowi. Z tego względu, że ma 
utrudniony kontakt z sędzią 
podczas meczu. Stąd zmiana. 
Nie miałem żadnych zarzutów 
do Piotrka Misztala. Uważa-
łem, że kapitanem powinien 
być zawodnik z pola i został 
nim Maciej Mysiak.

W Zniczu gra pański syn – Pa-
tryk. Niektórzy już wietrzą, że 
teraz będzie przebywał wię-
cej na boisku.
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– Nie moją winą jest to, że klub, 
w którym występuje mój syn 
zaproponował mi pracę. To nie 
jest komfortowa sytuacja – ani 
dla mnie, ani dla niego. Do-
wodem jest zadane pytanie. 
Aczkolwiek nie traktuję go 
ani lepiej, ani gorzej, lecz tak 
samo jak innych zawodników.

Po kilku latach wrócił pan do 
Pruszkowa. Dużo się zmieniło?
– Nad propozycją pracy w Zni-
czu nie zastanawiałem się dłu-
go. Z racji tego, że występuje 
tu mój syn. Od 2-3 lat, rów-
nież za mojej wcześniejszej 
przygody, klub jest stabilny fi -
nansowo. Nie ma żadnych za-
ległości. Wtedy łatwiej można 
stawiać wymagania zawodni-
kom i nawiązać dialog. To też 
miało bardzo duże znaczenie, 
że podjąłem wyzwanie. 

Rozmawiał 
JAKUB MAŁKIŃSKI 
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SPRZEDAM 
DZIAŁKĘ 

BUDOWLANĄ
KOMORÓW GMINA 

MICHAŁOWICE  
ul. STARA DROGA  

Z M.P.Z.P 1688 M. KW.  

TEL. 694 545 840

Sprzątanie grobów
Pruszków

509 683 032



Ogłoszenia Zamów: 22 758 77 88
reklama@wprmedia.pl                

Pruszków
ul. Niecała 10/2

Piątek, 21 PAŹDZIERNIKA 2016

 ► PRACA W OCHRONIE DLA RENCISTY 
W Pruszkowie 600 009 700 

 ► Pracownik Ochrony, system zmianowy, 
możliwość umowy o prace, 
Piastów/Pruszków, 695 330 619, 
arkadiusz.zietala@konsalnet.pl 

Sklep ”BONNA” w Piastowie zatrudni 
sprzedawcę telefon 797-295-499 

 ► Sprzątającą, Hotel Pałącyk Otrębusy, 
501-359-517 

 ► Sprzątanie biur i pomieszczeń 
socjalnych w Sokołowie k. Janek 
w godz. 6-13, 504-204-700 

 ► Straciłaś pracę i nie wiesz co dalej? 
Pracuj jako opiekun seniorów 
w Niemczech lub Anglii! Wyjedź z nami 
już dziś i odbierz bonus do 500 euro! 
Tel. 506 289 039 PROMEDICA24 

 ► 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 kobietę (najchętniej do
30 lat lub 50+) do produkcji i pakowania 
w Milanówku. tel. 501 000 005, 
e-mail: info@tantus.pl

 ► Zatrudnię panią z doświadczeniem do 
sklepu mięsnego w Pruszkowie, praca 
dwuzmianowa 502 380 130 

 ► Zatrudnię tokarza oraz ślusarza 
narzędziowego - praca przy formach 
wtryskowych. Milanówek. 
Tel. 22 755 84 35 lub 605859696 

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

 ► Biuro 65 m2, ul. Połczyńska,
Jelonki. 3 pomieszczenia, łazienka, 
hol. Klimatyzacja, parking. 
1800 zł do uzgodnienia. 
500 050 396 

 ► 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

 ► SKUP AUT ZA GOTÓWKĘ, SZYBKI DOJAZD 
I WYCENA 533-525-533 

Kupię

 ► KUPIĘ RÓŻNE RZECZY W ATRAKCYJNEJ 
CENIE 788 882 780 

 ► Kupuję monety militaria porcelanę 
srebra zegarki pocztówki
inne starocie, 502 510 493 

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż 
serwis 603 375 875 

 ► Brukarstwo meritumbruk@o2.pl 
696 437 501 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

 ► Drzewa, krzewy - ścinanie, pielęgnacja. 
Karczowanie działek. Utylizacja gałęzi. 
Małoinwazyjne usuwanie pni, karp 
(metodą frezowania). Tel. 661-880-661 

 ► Domofony, videodomofony 603 375 875 

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

 ► Glazura hydraulika i łazienka 
518 970 605 

 ► Hydraulik, 535 872 455 

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

 ► Przyjmę prace na frezarce CNC 
560x1035x510 (z); ploter frezujący 
1500x2500x500 (z); formy wtryskowe- 
detale. Tel. 22 755 84 35 lub 605 85 96 96 

 ► Studnie tel. 601 231 836 

Dam pracę

Do montażu autoalarmów w nowych 
samochodach. 501 083 999, 
501 091 125 

Elektryków do pracy przy nowych 
autach 501 083 999 

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

 ► MAGAZYNIER – UPRAWNIENIA NA WÓZEK 
WIDŁOWY - PRACA W SOKOŁOWIE
K/JANEK – TEL. 502204864; 
E-MAIL: TADEUSZ@COFFEE-SERVICE.EU 

 ► Magazynier z orzeczeniem Nadarzyn 
tel. 22 6465965 

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

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

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

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

AKCJA JESIEŃ  
NAJWIĘKSZY WYBÓR CEBUL  

KWIATOWYCH ORAZ  
AKCESORIÓW DO PRODUKCJI  

WINA I PRZETWORÓW
SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, ul. Pogodna 7

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

 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

517 965 792

 ► 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 

Różne

WOLONTARIAT + JAZDA KONNA 
ZA DARMO! Zostań Szarżowym 
wachmistrzem, rozwijaj swoje 
jeździeckie umiejętności w zamian za 
pracę przy koniach! Możesz zapisać 
się na dyżury nawet nie mając 
żadnego doświadczenia, wszystkiego 
Cię nauczymy. W zamian za pomoc 
oferujemy możliwość pobierania 
bezpłatnych lekcji jazdy konnej na 
każdym poziomie zaawansowania 
dla wolontariuszy, którzy pomyślnie 
zakończą przeszkolenie. Dogodny 
dojazd komunikacją podmiejską WKD: 
35 minut! oraz samochodem (dojazd 
asfaltem od ul. Pruszkowskiej). 
Kontakt: Anna Zieleśkiewicz,
e-mail: azieleskiewicz@gmail.com, 
tel: 506 441 079
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