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R E G I O N
Pojawienie się żółtych 
barierek na stacji WKD 
w Regułach wzburzyło 
mieszkańców. – Epidemia 
„barierozy”, jakbyśmy byli 
bezmózgami, które wytaczają 
się z kolejki wprost pod koła 
samochodów – komentują. 

P oczątek tej „choroby” po 
raz pierwszy opisywali-
śmy na łamach Gazety 
WPR i portalu WPR24.pl

kilka miesięcy temu. Labirynty 
żółtych barierek pojawiły się wów-
czas m.in. na stacji WKD w Otrę-
busach. Teraz wspomniana „epi-
demia” dotarła do Reguł (patrz 
zdjęcie). Opiniami na temat in-
stalacji mieszkańcy dzielą się na 
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CZYTAJ WIĘCEJ NA STR. 2

„Barieroza” na szlaku kolejki WKD
forum dyskusyjnym. – Okropień-
stwo. Dla bezpieczeństwa wy-
starczą biało-czerwone barierki. 
Żółte powinny być pomalowane 
na stonowany kolor – pisze pan 
Wojciech. – Była moda na ekra-
ny akustyczne, a teraz nadeszła 
moda na barierki! – komentuje 
pan Artur. 

To niejedyne kontrowersyjne 
ostatnio posunięcie WKD. Choć 

z jednej strony cieszy, że w grudniu 
zmieniony zostanie rozkład jaz-
dy, a połączeń będzie więcej, to 
z drugiej dla popularnej „wukadki” 
mieszkańcy i pasażerowie mają 
mniej sympatii niż przed rewo-
lucją, która dotknęła przystanki 
i przejazdy na trasie kolejki. A pla-
nów ich modyfi kacji jest więcej...
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– Spotkanie mnie nie satysfakcjonuje. Proponowane rozwiązania są 
niewystarczające. Będziemy robić wszystko, aby ulepszyć bezpośrednie 
powiązanie dw 718 i dw 719. Andrzej Kurzela, wiceprezydent Pruszkowa, o proponowanej koncepcji 
nowego wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Poznańskiej
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G R O D Z I S K  M A Z .
Podczas warsztatów 
medycyny naturalnej 
w Grodzisku uczestniczce 
zajęć zaaplikowano 
wydzielinę żaby z puszczy 
amazońskiej. Kobieta 
straciła przytomność 
i została przewieziona 
do szpitala, gdzie zmarła.

Od niepamiętnych lat 
plemiona Amazo-
nii stosują terapię 
kambo w celu zwięk-

szenia odporności. Jednak 
nie wszyscy mogą się jej pod-
dać. Terapia nie jest wska-
zana dla osób z nadciśnieniem, 
chorobami serca, uczulo-
nych na jad owadów i kobiet 
w ciąży. Popularność kambo 
wzrasta w wielu krajach, w tym 
w Polsce. Tymczasem...

Podczas warsztatów medy-
cyny naturalnej w Grodzisku 
jednej z uczestniczek zajęć za-
aplikowano kambo – wydzieli-
nę żaby z puszczy amazońskiej. 
Skutek był dramatyczny. Zmar-
ła. Prokuratura wszczęła śledz-

two w sprawie nieumyślnego 
spowodowania śmierci. Zleco-
no sekcję zwłok kobiety, a tak-
że zbadanie wydzieliny kambo.

– Prokuratura wszczęła śledz-
two w sprawie śmierci Haliny 
T., która uczestniczyła w warsz-
tatach medycyny naturalnej 
organizowanych przez Konra-
da S. w jednej z siłowni w Gro-
dzisku Mazowieckim. 30-letniej 
mieszkance Warszawy zaapli-
kowano na skórę wydzielinę ża-
by – mówi Dariusz Ślepokura, 
prokurator rejonowy w Grodzi-
sku Mazowieckim.

Po zaaplikowaniu wydzieli-
ny samopoczucie kobiety po-
gorszyło się. – Pojawiły się 
wymioty i biegunka, kobieta 
straciła przytomność. Na miej-
sce wezwano pogotowie, które 
przewiozło 30-latkę do Szpita-
la Zachodniego w Grodzisku.
23 listopada kobieta zmarła 
– podaje prokurator.

W związku ze śmiercią Haliny 
T. przesłuchano innych uczest-
ników zajęć oraz organizatora. 
Konrad S. prowadzi warsz-
taty od lipca ubiegłego roku, 
przeszedł kursy szkoleniowe 
z zakresu medycyny natural-
nej. Prokuratura zleciła sekcję 
zwłok, konieczne jest również 
zbadanie wydzieliny kambo. 

– Wyniki sekcji zwłok po-
winny być znane w ciągu kil-
ku dni. Nieco dłużej potrwają 
badania toksykologiczne. Bę-
dziemy ustalać, czy substancja 
podana kobiecie jest dozwolo-
na do obrotu w Polsce. Za nie-
umyślne spowodowanie śmierci 
grozi od 3 miesięcy od 5 lat po-
zbawienia wolności – mówi 
prok. Ślepokura.

Tymczasem sprawa się rozra-
sta. Do grodziskiej prokuratury 
zgłosiła się 24 listopada kobieta, 
która twierdzi, że po warsztatach 
Konrada S. doznała paraliżu no-
gi. – Taką informację otrzyma-
liśmy jedynie telefonicznie. Do 
tej pory nie wpłynęło do nas 
ofi cjalne zawiadomienie – mó-
wi prok. Ślepokura. I dodaje: 
– W toku postępowania będziemy 
szukać uczestników warsztatów 
i będziemy ich przesłuchiwać. 
Ustalimy też, czy ktoś doznał ne-
gatywnych skutków zdrowotnych 
po udziale w warsztatach. [JM]

Tragiczny finał 
terapii kambo
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R E G I O N
450 tys. zł, towar 
o wartości 60 tys. zł, 
20 ciężarówek drewna 
– taki był cel czterech 
mężczyzn, którzy w lutym 
porwali ukraińskiego 
biznesmena. Prokuratura 
postawiła im zarzuty.

P rzedsiębiorca trudnił 
się produkcją drew-
na. Mężczyźni uznali, 
że porywając ukraiń-

skiego biznesmena mogą zarobić. 

Zwabili go do domu pod Grodzi-
skiem Mazowieckim w pobliżu 
autostrady A2 pod pretekstem 
nawiązania współpracy. – Oskar-
żeni skrępowali pokrzywdzo-
nego i znęcali się nad nim bijąc 
rękoma i pałką oraz używając 
gazu łzawiącego, a także du-
sząc go założoną na szyję pętlą 
i przywiązując do łóżka. Ponadto 
sprawcy grozili pokrzywdzone-
mu bronią, a także popełnieniem 
przestępstw na szkodę człon-
ków najbliższej rodziny – poda-
je Michał Dziekański, rzecznik 

Torturowali biznesmena, usłyszeli zarzuty 
prasowy Prokuratury Okręgo-
wej w Warszawie.

Porywacze za uwolnienie męż-
czyzny chcieli otrzymać 100 tys. 
euro lub 450 tys. zł oraz towary 
o wartości 60 tys. zł i 20 ciężaró-
wek z drewnem. Biznesmen zgo-
dził się spełnić część żądań, po 
czym został wypuszczony. Czyn-
ności w sprawie podjęła policja. 
Działania funkcjonariuszy szyb-
ko przyniosły efekt, bo już po kil-
ku dniach udało się zatrzymać 
trzech porywaczy. Ostatniego 
złapano po czterech miesiącach.

Sprawcy usłyszeli zarzuty 
pozbawienia wolności, znęca-
nia psychicznego i fizyczne-
go w celu wymuszenia. Trzech 
mężczyzn odpowie też za rozbój 
na biznesmenie, którego przed-
miotem były rzeczy o wartości 
ok. 9 tys. zł.

Podejrzani w wieku 31-38 lat 
nie przyznali się do winy. Gro-
zi im do 15 lat pozbawienia 
wolności. Warto dodać, że już 
wcześniej weszli w konflikt 
z prawem. Jeden z nich był ka-
rany aż 14-krotnie.  [JM]

Barierek więcej...
Same żółte barierki po stacji w Re-
gułach mają pojawić się jeszcze 
m.in. w Michałowicach, Malichach, 
Tworkach, Opaczy i Nowej  Wsi. 
A i to nie koniec. 

Okazuje się bowiem, że WKD 
ma plany przeniesienia przystanku 
w Regułach. Chodzi o peron w stro-
nę Pruszkowa. Ten nową lokaliza-
cję ma znaleźć przed przejazdem. 
Powodem zmiany nie są tym ra-
zem względy bezpieczeństwa, ale 
chęć... uporządkowania konfi gura-
cji przystanków. Czy podobny po-
mysł będzie realizowany w innych 
punktach na linii – o to także zapy-
taliśmy przewoźnika i również nie 
otrzymaliśmy odpowiedzi. Czytelni-
ków Gazety WPR i portalu WPR24.pl 
poinformujemy jak tylko „wukadka” 
ustosunkuje się do naszych pytań. 

Przez lata szlak Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej przypominał 
linię podmiejskiego tramwaju. 
Bez rogatek, półrogatek i barie-
rek. I nie dochodziło tu do zna-
czącej liczby wypadków czy potrą-
ceń. Pasażerom i mieszkańcom 
„wukadka” kojarzyła się przede 
wszystkim z niezawodnym 
i punktualnym środkiem trans-
portu. Kontrowersyjne zmiany 
na przystankach i przejazdach 
kładą się cieniem na tej dobrej 
opinii. Szczególnie, że prawdzi-
wa rewolucja w wyglądzie stacji 
może dopiero nadejść.

Krytyka projektu 
przystanków 
Chodzi o projekt przystanków 
WKD wyłoniony w konkursie na 
koncepcję ich zagospodarowa-
nia. W kwietniu tego roku wybra-
no zwycięską pracę. Sęk w tym, 
że nie uwzględniono w niej no-
wych elementów bezpieczeń-
stwa, czyli rogatek i barierek. 
Żółte instalacje i szlabany pasują 
do projektu, jak określają sami 
mieszkańcy, „jak pięść do nosa”. 
Ale to jeszcze nie wszystko. Sa-
ma koncepcja także nie przypa-
dła im do gustu. Do tego stopnia, 
że mieszkańcy kilku miejscowo-
ści, w tym Otrębus, Komorowa, 
Podkowy Leśnej i Milanówka 
założyli Społeczną Radę Kon-
sultacyjną ds. identyfi kacji wi-
zualnej i architektury na WKD. 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

I nie pozostawiają suchej nitki 
na projekcie przystanków. 

– Wiaty zaprojektowano tak, 
że nie dają osłony przed wia-
trem, zacinającym deszczem czy 
śniegiem. Z uwagi na szereg ele-
mentów małej architektury ist-
nieje konieczność poszerzenia 
peronów na wielu stacjach plus 
uregulowanie kwestii własno-
ściowych gruntów. Projektowane 
wiaty są zbyt małe, szczególnie 
mając na względzie planowany 
wzrost liczby korzystających z ko-
lejki. Przeźroczysty dach nie daje 
osłony przed słońcem na odsło-
niętych stacjach. Metalowe sie-
dziska nie dają komfortu w zimie 
ani w lecie. Spadek dachu wiat do 
wewnętrznej linii i odpływ idącą 
w środku rynną, powodować bę-
dą duże kłopoty w utrzymaniu. 

Prawie płaski dach wymagać 
będzie instalacji podgrzewa-
jącej. Brak całościowego zago-
spodarowania peronów łącznie 
z barierkami, ze strefą dojścia 
i nasypów. Konieczność odsu-
nięcia elementów małej archi-
tektury do zewnętrznej strony 
peronów aby strefa wyjścia z ko-
lejki była jak najszersza. Projekt 
nie uwzględnia zamontowanych 
do tej pory elektronicznych tablic 
informacyjnych, monitoringu, 
barierek, szlabanów – wskazują 
mieszkańcy. 

Z prośbą o odniesienie się do 
tych zarzutów i z pytaniem czy 
WKD ma zamiar forsować reali-
zację tej koncepcji prawie dwa 
tygodnie temu zwróciliśmy się 
do przewoźnika. Do tej pory nie 
otrzymaliśmy odpowiedzi... 
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„Barieroza” na szlaku 
kolejki WKD

C Y T A T02

– 30-letniej mieszkance Warszawy 
zaaplikowano na skórę wydzielinę 
żaby – mówi prokurator Dariusz 
Ślepokura 

Wydzielina z amazońskiej żaby zostanie zbadana...

Żółte barierki przy przejeździe WKD w Otrębusach
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15,5 mln zł – taką kwotę chce przeznaczyć Towarzystwo Budownictwa Społecznego
„Zieleń Miejska” w Pruszkowie na budowę pięciu budynków wielorodzinnych 

przy ul. Studziennej. TBS unieważniło przetarg na tę inwestycję ponieważ najniższa oferta 
wynosiła 17,8 mln zł i przewyższała kwotę zarezerwowaną na realizację tego zadania. 15,5P i ą t e k ,  2  W R Z E Ś N I A  2 0 1 6
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Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Rodzice i Uczniowie 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych 
 w Pruszkowie

mają zaszczyt zaprosić na uroczyste obchody

95 - lecia Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
i Sportowych w Pruszkowie

Honorowy Patronat objął Pan Maksym Gołoś 
Starosta Pruszkowski

Uroczystość odbędzie się w dniu 3 grudnia 2016 

Program obchodów:
godz.11.00 – uroczysta Msza św. w Kościele św. Józefa Oblubieńca 
                       ul. Helenowska 3
godz.12.15 –  Odsłonięcie tablicy pamiątkowej – budynek szkoły
godz.12.30 – Oficjalna część obchodów jubileuszowych
                       Hala MOS, ul. J. Gomulińskiego 4
                            – powitanie gości
                            – wystąpienia okolicznościowe
                            – ślubowanie uczniów klas pierwszych     
                            – „czar wspomnień”

Reklama

ReklamaBogate plany na przyszły rok

 Anna SoŁtysiak 

G R O D Z I S K  M A Z .
Grodziski magistrat 
opublikował właśnie 
projekt budżetu gminy na 
przyszły rok. Sprawdziliśmy 
jakie inwestycje będą 
realizowane w 2017 r. 
w Grodzisku Mazowieckim.

B udżet gminy zawiera 
szereg ważnych in-
formacji o kondycji 
fi nansowej samorzą-

du oraz planach inwestycyjnych. 
W Grodzisku na przyszły rok za-
planowano dochody na poziomie 
ponad 231 mln zł. To o ponad 
55 mln zł więcej niż w bieżącym 
roku! Skąd taki skok? – 30 mln 
to wpływy na program 500+. Do-
datkowo zwiększają się wpływy 
z majątku gminy, wzrasta liczba 
zarejestrowanych aut. W przysz-
łym roku otrzymamy też większą 

i Okrężnej oraz na moderniza-
cję Nadarzyńskiej. 

Najbardziej kosztowną inwe-
stycją będzie budowa Centrum 
Aktywizacji i Integracji Społecz-
nej (16 mln zł). Gmina szuka już 
wykonawcy tego przedsięwzięcia. 
Blisko 6 mln zł pochłonie rewita-
lizacja terenów zielonych, kolejne 
5 mln zł gmina wyda na budownic-
two mieszkaniowe. Z „tańszych” 
inwestycji na uwagę zasługują pla-
ny rozbudowy roweru miejskiego 
(550 tys. zł), budowa świetlic wiej-
skich, m.in. w Opypach (900 tys. zł) 
czy budowa pomnika pamięci 
Leonida Teligi (100 tys. zł)

Jak przyszłoroczny budżet oce-
nia grodziski włodarz? – Nie spo-
sób żebym nie był zadowolony 
z takiego budżetu. Co więcej, już 
na terenie gminy prowadzone są 
budowy nowych przedsiębiorstw 
co w 2018 roku da nam kolejne 
5-7 mln dochodu – mówi Grze-
gorz Benedykciński.

subwencję oświatową. Około 
4 mln zł to wpływy z podatku od 
osób fi zycznych – wylicza bur-
mistrz Grzegorz Benedykciński. 
– W skrócie: gmina się rozwija. 
Przybywa fi rm i mieszkańców, 
którzy odprowadzają podatki 
w Grodzisku – dodaje. 

Podobny skok przewidywany 
jest w przypadku wydatków gmi-
ny. Te w 2017 r. wyniosą 238 mln zł 
(w tym roku 171 mln zł). Natomiast 
na inwestycje Grodzisk wyda 
62 mln zł. 

To właśnie wykaz inwestycji 
najbardziej interesuje mieszkań-
ców. Jakie zadania będą realizo-
wane w Grodzisku w 2017 roku? 
Najwięcej gmina wyda na drogi. 
8 mln zł pochłonie moderniza-
cja ul. Okrężnej. Kolejne 8 mln zł 
gmina przeznaczy na moderni-
zację Żydowskiej, Ślusarskiej, 
Wiewiórki, Malinowej i innych. 
Ponad 2 mln zostaną przeka-
zane do województwa i powia-
tu odpowiednio na przebudowę 
skrzyżowania ul. Królewskiej 

W Grodzisku na przyszły rok zaplanowano dochody 
na poziomie ponad 231 mln zł
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Przygotowania do otwarcia Galerii 
Grodova idą zgodnie z planem. Na-
jemcy wstawiają towary do swoich 
sklepów. 1 grudnia wielkie otwarcie. 
Na dwa tygodnie przed przyjęciem 
klientów, Galeria Grodova uzyskała 
pozwolenie na użytkowanie. Wszyst-
ko idzie po myśli inwestora, spółki 

Napollo. Na dwóch poziomach cen-
trum przy ul. Sienkiewicza w Grodzi-
sku będzie uruchomionych ponad 
20 sklepów i punktów usługowych. 
Wśród marek znajdą się: Stokrotka, 
Cosmedica, Rossmann, EMPIK, RTV 
EURO AGD, SMYK, Martes Sport, 
50 Style, TXM, Diverse, Medicine 

Galeria Grodova 
szykuje się na otwarcie

Everyday Therapy, Quiosque, Ziaja 
dla Ciebie. Usługi w Galerii reprezen-
tują m.in. salon fryzjersko – kosme-
tyczny Lok&Roll, Optyk Tondryk, 
kantor, biuro podróży Itaka, Teleto-
rium, salonik Kolportera i salon Play. 
W centrum dostępna będzie też  
oferta gastronomiczna. [EL]  

Reklama

czuły się dobrze – wyjaśnia Ka-
rolina Paćko.

Na czym polega wspomnia-
na pomoc? Karolina i Joanna na 
stronie internetowej Maratonu 
Warszawskiego prowadzą zbiór-
kę pieniężną. Dochód trafi na 
konto fundacji. – Pobiegnę ra-
zem z moją koleżanką Joanną, 
z którą niemal zawsze trenuję. 

Niewiele to nas kosztuje, a mo-
żemy pomóc innym. Nie ma tutaj 
ukrytych przesłanek poza nie-
sieniem pomocy. A pomóc może 
każdy! Zachęcam też do wzię-
cia udziału w biegu i prowadze-
nia podobnej zbiórki. Podczas 
maratonu będziemy biec w ko-
szulkach z logiem Rak'n'Roll, 
dzięki czemu rozniesiemy 

 Seweryn Dębiński 

B R W I N Ó W
Dwie mieszkanki  
Brwinowa przebiegną  
12. Półmaraton 
Warszawski dla fundacji 
Rak'n'Roll, a tym samym 
pomogą osobom chorym 
na nowotwór. Biegaczki 
prowadzą internetową 
zbiórkę pieniężną  
– fundusze w całości  
będą przekazane 
wspomnianej fundacji. 

B ieganie to pasja wie-
lu osób. Ostatnio 
możemy zaobserwo- 
wać bardzo duże za-

interesowanie tą dyscypliną 
sportu. Pokochaliśmy wysiłek 
fizyczny w postaci przemie-
rzania kolejnych kilometrów, 
rywalizację podczas imprez 
biegowych i euforię jaka towa-
rzyszy nam kiedy realizujemy 

wieść o istnieniu takiej fundacji  
– mówi nam Karolina.

Zatem w jaki sposób moż-
na włączyć się w tę charyta-
tywną akcję? – Można wpłacić 
choćby kilka złotych. Wystarczy 
poświęcić chwilę, by wejść na 
stronę Maratonu Warszawskie-
go (www.maratonwarszawski.
pl) i dokonać przelewu. Tego ty-
pu zbiórki prowadzi wiele osób 
i nieważne, do której z nich po-
wędrują pieniądze, bo końco-
wym celem i tak jest pomoc 
innym – odpowiada.

Więc zanim podniesiemy po-
przeczkę, by zrealizować kolej-
ny sportowy cel zastanówmy się 
czy tylko o to w tym wszystkim 
chodzi. Niewiele trzeba, żeby 
chorzy czuli się lepiej albo mieli 
dostęp do dobrej opieki. Szcze-
gółowe informacje o tym, jak 
pomóc biegnąc w 12. Półmara-
tonie Warszawskim znajdzie- 
cie na www.raknroll.pl/chce- 
pomoc/biegam-dobrze/.

Ludzie dobrego serca, czyli inicjatywa Karoliny i Joanny, mieszkanek Brwinowa
wcześniej postawiony cel. A gdy- 
by tak dzięki bieganiu pomóc 
innym? To możliwe! Bieganie  
idzie w parze z dobrym sercem, 
doskonale pokazują to dwie  
mieszkanki Brwinowa – Karolina  
i Joanna.

Dziewczyny pobiegną 26 mar-
ca przyszłego roku w 12. Pół-
maratonie Warszawskim, ale 
z zamierzonym celem. Zadanie 
jakie sobie postawiły to wsparcie 

osób dotkniętych nowotworem, 
a dokładniej fundacji Rak'n'Roll, 
która: – Zmienia schematy my-
ślenia o chorobie nowotworo-
wej i działa na rzecz poprawy 
jakości życia chorych na raka 
– czytamy na stronie fundacji.

Karolina wyjaśniła nam, 
w jaki sposób dowiedziała się 
o istnieniu Fundacji Rak'n'Roll. 
– O fundacji dowiedziałam się 
gdy jedna z koleżanek wstawi-
ła zdjęcie ściętych włosów z in-
formacją, że przekazała je na 
rzecz Rak'n'Roll. Później sama 
przez rok zapuszczałam swo-
je włosy, żeby je ściąć i oddać. 
Dla kobiet po chemioterapii to 
bardzo ważny gest, a peruki  

z naturalnych włosów są bar-
dzo drogie i nierefundowane 
przez NFZ. Nie dość, że kobie-
ty były „odzierane” z kobiecości 
przez chemię to często miały 
możliwość zakupu „badzie-
wiastych” peruk, w których nie 
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Pobiegną, aby pomóc chorym na raka

– Podczas maratonu będziemy biec  
w koszulkach z logiem Rak'n'Roll, dzięki 
czemu rozniesiemy wieść o istnieniu 
takiej fundacji – mówi Karolina
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P R O M O C J E
W Polsce posezonowe 
wyprzedaże 
organizowane są 
dopiero w styczniu. 
Jak zatem zaoszczędzić 
na świątecznych 
zakupach?

T u pomoże nam mo-
da, która przyszła 
ze Stanów Zjedno-
czonych i Wielkiej 

Brytanii. Chodzi o Black Fri-
day (25 listopada). To święto 
zakupów przypada zawsze 
w ostatni piątek listopada, 
czyli dzień po amerykańskim 
Święcie Dziękczynienia. Black 
Friday to dzień największych 
wyprzedaży i obniżek w ro-
ku. „Czarny Piątek” w Pol-
sce zyskuje coraz większą 
popularność. Niestety, nie-
wielu sprzedawców decyduje 
się na 70 czy 80 proc. obniżki. 
W Polsce możemy spodzie-
wać się albo specjalnej ofer-
ty promocyjnej na wybrane 
produkty, albo obniżek rzędu 
30 proc. Choć są i takie skle-
py, które dają większe rabaty. 
Mimo tego warto zastano-
wić się czy nie lepiej kupić 
świąteczne prezenty właśnie 
w Black Friday. Wtedy na pew-
no zaoszczędzimy pieniądze. 

Jeśli wolicie robić zaku-
py w sieci, to oprócz Black 
Friday możecie skorzystać 
z Cyber Monday. „Cyber-
netyczny Poniedziałek” to 
dzień obniżek w sklepach 
internetowych. W tym ro-
ku Cyber Monday przy-
pada 28 listopada. Często 
sklepy internetowe przy-
gotowują promocje tak na 
Black Friday, jak i na Cy-
ber Monday. Niekiedy ofer-
ta jest identyczna, ale wielu 
sprzedawców przygoto-
wuje dwie różne propozy-
cje obniżek. [AS]

Korzystaj  
z wyprzedaży

 JakUb MaŁkinski 

Ś W I Ę T A 
Czas biegnie nieubłaganie. 
Zanim się obejrzymy, 
a będziemy zasiadać do 
wigilijnego stołu. Wszyscy 
powoli planują wydatki 
i przygotowują budżet 
świąteczny.

N ajmłodsi już czekają na 
św. Mikołaja, a dorośli 
mają ból głowy. Wybór 
prezentu dla malucha 

nie należy do kategorii łatwych, 
a zakup produktów i przygoto-
wanie potraw wymaga czasu. 
W tym świątecznym pędzie trzeba 
pamiętać, że wszystko... kosztuje. 
A pieniądze nie rosną na drze-
wach. Z raportu przygotowanego 
przez Instytut Badań Rynkowych 
i Społecznych wynika, że w tym ro-
ku polska rodzina przeznaczy na 
święta średnio 1475, 8 zł. To o po-
nad 100 zł więcej niż rok temu.

Budżet świąteczny to podsta-
wa. Wiemy, ile można wydać, więc 
przygotowujemy listę zakupów. Jej 
posiadanie sprawi, że w naszym 
koszyku nie znajdą się produkty, 
które są nam zbędne. Duża część 
osób o świątecznych zakupach my-
śli już w listopadzie. Prezenty oraz 
produkty spożywcze o dłuższej 
dacie przydatności można kupić 
już teraz, co pozwoli zaoszczędzić 
czas. Przy okazji nasze wydatki 
rozłożą się i pod tym względem 
grudzień będzie mniej kosztowny. 

Wiadomo, że „każdy grosz się li-
czy”. Okres świąt to czas wielu pro-
mocji, więc należy zwrócić uwagę 
na propozycje banków. Niektóre 

Świąteczne wydatki
lepiej zaplanować

produkty. Nie trzeba chodzić po 
sklepach, lecz można wygodnie 
usiąść i kupić prezenty dla bli-
skich. 29 listopada to Dzień Dar-
mowej Dostawy – niektóre sklepy 
internetowe za dowóz zakupów do 
klienta nie pobierają opłat. 

Z kolei artykuły spożywcze 
w większości kupimy w super-
marketach. Ale nie tylko – możemy 
odwiedzić dyskonty i małe sklepy. 
Warto zwrócić uwagę, że niektórzy 
nie lubią tracić czasu w kolejkach. 
To szansa właśnie dla mniejszych 
sklepów. Na świątecznym stole nie 
może zabraknąć karpia, barszczu 
z uszkami, makowca czy pierogów.

A prezenty koniecznie muszą 
znaleźć się pod choinką. Jedni 
zdecydują się na żywe drzewko, 

inni wybiorą sztuczne. Ceny ży-
wej choinki zależą od jej wielko-
ści, zaczynają się już od 20 zł, za 
większe drzewka trzeba zapłacić 
nawet 200-300 zł. Nie zapominaj-
my oczywiście o ozdobach. Oferta 
bombek, lampek i łańcuchów jest 
niezwykle bogata.

Lista zakupów sprawi, że w naszym koszyku 
nie znajdą się zbędne produkty

placówki za płacenie kartą oferu-
ją zwrot części środków. Bywa, że 
świąteczny budżet się „nie spina”. 
Jednak wcale nie musi to być pro-
blem! Furtką może być pożyczka 
od bliskich bądź kredyt świątecz-
ny. Coraz więcej placówek przy-
gotowuje specjalne kredytowe 
promocje, które pozwalają uzy-
skać kilkaset, a nawet kilkanaście 
tysięcy złotych. Warto wziąć pod 
uwagę takie rozwiązanie.

Zakup prezentu to ogromne wy-
zwanie. Co na pewno przyniesie 
radość? W tym roku zaintereso-
waniem cieszyć się będą sprzęt 
elektroniczny, gry, książki, a tak-
że bony upominkowe. Dla niektó-
rych najlepszym rozwiązaniem jest 
wręczenie bliskiej osobie gotówki. 

Coraz więcej z nas analizuje oka-
zyjne oferty. Upominków szukamy 
w sklepach internetowych, gdzie 
ceny często są o kilkanaście zło-
tych niższe niż w sklepach stacjo-
narnych. Popularnością cieszą się 
porównywarki, dzięki którym mo-
żemy w internecie znaleźć tańsze 

Reklama

Bywa, że świąteczny budżet się 
„nie spina”. Jednak wcale nie musi
 to być problem! 
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Zapraszamy do odwiedzenia  
naszej strony internetowej

www.regalto.pl

Specjalizujemy się w przygotowywaniu
koszy prezentowych na każdą okazję
między innymi na Boże Narodzenie,  

Wielkanoc, urodziny, imieniny,
ślub, chrzciny, spotkania 

firmowe.
 

Regalto 
Brwinów, Woydy 4
www.regalto.pl

kosze-delikatesowe.pl

Kontakt:
22 729 52 58, 502 285 702

regalto@regalto.pl

firmowe.
ślub, chrzciny, spotkania

firmowe.

wielogodzinnej pracy związanej 
z przyrządzaniem świątecznych 
potraw. Z pomocą przychodzą 
specjaliści, którzy wyręczą nas 
w mieleniu maku czy lepieniu 
uszek do czerwonego barszczu. 

Czy mieszkańcy Pruszkowa 
korzystają z gotowych potraw? 
Wyszliśmy na ulicę, by to spraw-
dzić.  Jak się okazuje zdania są po-
dzielone. – Ja zawsze sama z córką 
przygotowywałam dania na świę-
ta i tak już zostanie. Nie wyobra-
żam sobie kupowania gotowych 
potraw, czy zamawiania caterin-
gu. Jak coś zrobię sama to przy-
najmniej wiem z czego to zrobi-
łam. Poza tym wolę przyrządzić 
jedzenie „po swojemu” – mówi 
pani Grażyna.

Ale pojawiły się też inne głosy. 
– O tak, to wygodne rozwiąza-
nie. Nie muszę siedzieć godzi-
nami w kuchni, mogę zająć się 
od razu innymi sprawami, a tych 
w święta nigdy mało – odpowia-
da Dorota.

Kto ma rację? Zdecydujcie sami.

 Seweryn Dębiński 

P O T R A W Y
Brak czasu lub chęci 
na przygotowanie 
pracochłonnych wigilijnych 
dań sprawia, że często 
sięgamy po catering. 
Ale czy kupione 
potrawy będą tak 
samo smaczne jak te 
przygotowane przez 
babcię lub mamę? 

Z wykle przed Święta-
mi Bożego Narodzenia 
we wszystkich domach 
spędzało się długie go-

dziny w kuchni. Lepiono pierogi, 
gotowano zupy, przygotowywano 
sałatki czy smażono karpie. Obec-
nie wiele osób decyduje się na 
„święta z cateringu”, głównie dla-
tego, że żyjemy szybko i nie ma-
my na nic czasu, ale też z wygody. 
W ogólnym rozrachunku kosztu-
je to nas mniej pieniędzy i pracy. 
Jednak czy jest lepiej?

Wybór: kupione potrawy czy przyrządzone w domu

Święta to kwintesencja rodzin-
ności, coś wyjątkowego. Dawniej 
wigilijne potrawy i ciasta przy-
gotowywano całymi rodzinami. 
Babcie musiały najpierw przy-

gotować farsz, później ugnieść 
ciasto i ulepić pierogi. Również 
tylko one umiały zrobić tak wy-
śmienity bigos. Mamy zajmowały 

się w tym czasie sałatkami, pie-
czeniem czy też smażeniem kar-
pia. Natomiast dzieci świetnie się 
bawiły gdy mogły pomóc w świą-
tecznych przygotowaniach. 

Catering jest o wiele prost-
szym rozwiązaniem, wystarczy 
zapłacić i obiad mamy gotowy. 
Dzięki temu możemy uniknąć 

Catering na święta?

Dawniej wigilijne potrawy 
przygotowywano całymi rodzinami

P O M O C
W szale przedświątecznych zaku-
pów warto pomyśleć o osobach po-
trzebujących. W najbliższy weekend 
w 30 miejscowościach na Mazowszu 
będzie prowadzona zbiórka żywności 
pod hasłem „Dodaj Świętom Smaku”. 
W największych sklepach pojawią się 
wolontariusze, którym będzie można 

przekazać produkty. Do specjalnych 
koszy można przekazać cukier, słody-
cze, konserwy, płatki, olej, makaron, 
herbatę, kawę czy bakalie. Warto 
w trakcie zakupów wydać kilka zło-
tych więcej i pomóc potrzebującym. 
Zebrane produkty trafi ą do ubogich 
rodzin, niedożywionych dzieci, bez-

Każdy z nas może 
podzielić się jedzeniem 

domnych. – Zderzenie przeciwstaw-
nych w społecznym wymiarze zjawisk: 
rozbudzonego konsumpcjonizmu 
i niemożliwości zaspokojenia podsta-
wowych potrzeb jest podstawą od-
działywania tej akcji na świadomość 
społeczną – podkreślają organizato-
rzy zbiórki. [AS]  
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W I A D O M O Ś C I 11
P I A S T Ó W

Piastowska Szkoła Podstawowa nr 4 
im. Bohaterów spod Darnicy znalazła 
się w gronie dziesięciu szkół, które na 
Mikołajki dostaną od Empiku po ty-
siąc nowych książek. Ten szczególny 
mikołajkowy prezent placówka wy-
walczyła w ogólnopolskim konkursie 
„Wsparcie dla bibliotek”. Brało w nim 

udział 300 szkół z całego kraju. Na 
internetowej stronie akcji codzien-
nie można było oddać jeden głos na 
wybraną podstawówkę. Mobilizacja 
wśród uczniów, nauczycieli i miesz-
kańców Piastowa sprawiła, że udało 
się, a SP nr 4 dołączyła do laureatów. 
Łącznie oddano blisko 400 tysięcy 

Tysiąc książek 
na Mikołajki

ważnych głosów. – Zwróciliśmy uwa-
gę na biblioteki w szkołach podsta-
wowych, które są często miejscem 
pierwszego kontaktu dzieci z lite-
raturą – mówi prezes Empiku, Ewa 
Szmidt-Belcarz. Mikołaj z workiem 
pełnym książek zawita do Piastowa 
na początku grudnia. [EL]  

P R U S Z KÓ W
Przebudowa fragmentu 
Al. Jerozolimskich  
w Pruszkowie ruszyła 
trzy tygodnie temu. 
Tymczasem na placu 
budowy praktycznie  
nic się nie dzieje. 

Poniedziałek 21 listo- 
pada godz. 8.15 i nie  
ma żywej duszy na 
remontowanym od- 

cinku. Zaraz będzie trzy tygo-
dnie jak zamknięto Al. Jerozo-
limskie. Czy tak ma wyglądać 
remont zgodnie z planem? – 
pyta czytelnik. Podobnych 
wątpliwości było więcej.

Okazuje się, że prace przy 
„wąskim gardle” zostały 
sparaliżowane przez kable. 
– W studzienkach teletech-
nicznych odkryliśmy niezin-
wentaryzowane kable. Nie jest 
to nic nadzwyczajnego. Tych 
instalacji nie było na mapach. 
Teraz trzeba tylko uzgodnić 
ich przełożenie – mówi nam 
Monika Burdon, rzecznik pra-
sowy Mazowieckiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich.

Bez tych uzgodnień nie da 
się prowadzić prac związa-
nych z wykopami. – Nie ma 
możliwości by wykonaw-
ca prowadził roboty ziemne. 
W pierwszej kolejności pro-
wadzone będą prace związa-
ne z przebudową magistrali 
wodociągowej – podkreśla 
Burdon. – Nie możemy sa-
mowolnie przekładać insta-
lacji. MZDW ze swojej strony 
robi wszystko, by roboty ru-
szyły jak najszybciej. Trudno 
jednak powiedzieć kiedy to 
nastąpi, ponieważ nie jest to 
od nas zależne – dodaje.

Drogowcy zapewniają, że 
odkrycia na placu budowy to 
nic nadzwyczajnego. Jednak 
termin wykonania zadania nie 
jest długi. Przebudowa „wą-
skiego gardła” ma się zakoń-
czyć w sierpniu przyszłego 
roku. Przed nami zima, a ni-
skie temperatury mogą utrud-
nić prace na kilka miesięcy. 
Warto dodać, że na wrzesień 
przyszłego roku planowane 
jest zamknięcie linii kolejowej 
447, więc wydłużenie remontu 
fragmentu Al. Jerozolimskich 
może spowodować komunika-
cyjny paraliż Pruszkowa. [AS]

„Wąskie gardło” 
sparaliżowane?
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Jest uchwała sejmiku

 Ewelina Latosek 

R E G I O N
Na poniedziałkowej 
(21 listopada) sesji 
sejmiku województwa 
mazowieckiego znów 
wywiązała się burzliwa 
dyskusja o przebiegu 
linii 400 kV. Radni 
przegłosowali kolejną 
uchwałę w sprawie 
przystąpienia do zmiany 
planu zagospodarowania.

Z godnie z zapowiedziami, 
na posiedzeniu sejmi-
ku tłumnie pojawili się 
mieszkańcy, samorzą-

dowcy i przedstawiciele organi-
zacji pozarządowych. Zarówno 
przeciwnicy trasy linii 400 kV 
zapisanej w planie zagospoda-
rowania Mazowsza, jak i zwo-
lennicy, domagający się „obrony 
państwa prawnego”.

– W przebiegu zapisanym 
w planie mamy 170 tys. poszko-
dowanych mieszkańców. Doma-
gamy się i będziemy domagać 
zmiany przebiegu. Inwestycja za 
pół miliarda złotych została wy-
tyczona na mapach z 1981 r. Przy 
budowie domu jednorodzinne-
go mapy nie mogą być starsze 
niż 3 miesiące. To skandal. Ma-
my uzasadnione pretensje do 
radnych i marszałka. Dlaczego 
wpisano tak fatalnie przygo-
towaną inwestycję? – grzmiał 
jeden z mieszkańców. – W gmi-
nie Jaktorów nie było konsulta-
cji społecznych. Nie wnikamy, 
który szczebel samorządu jest 
tu winien. Nie mieliśmy możli-
wości skutecznego zaskarżenia 

tego planu. Nie było na to czasu. 
Zwracamy się, aby skłonili się 
państwo do wykreślenia tej li-
nii, bo nie chcemy jej podrzucać 
nikomu. Jesteśmy w stanie za-
prosić państwa na wizję lokalną 
czy sesję wyjazdową. Aby zoba-
czyć że to idzie wzdłuż osiedli, 
szkół. Nie walczymy o tereny in-
westycyjne, ale o zdrowie i życie 
– mówiła Anna Kurzela-Szybil-
ska, prezes Stowarzyszenia Na-
sza Gmina Jaktorów.

Decyzję o przyjęciu drugiej 
już uchwały o przystąpieniu do 
zmiany planu zagospodarowania 

przestrzennego Mazowsza tłu-
maczył marszałek Adam Stru-
zik. – Linia 400 kV to niejedyny 
powód. Pojawiły się nowe ramy 
prawne, które zmuszają nas do 
aktualizacji. Chodzi m.in. o tzw. 
ustawę krajobrazową, ustawę dot. 

inwestycji wiatrowych, ustawę 
o prawie wodnym. Musimy wy-
kreślić drogę szybkiego ruchu S10 
i przystąpić ponownie do jej loka-
lizacji. Jest jeszcze szereg innych 
spraw, które musimy zaktualizo-
wać. Daje to szansę wnioskowa-
nia dotyczącego przebiegu linii, 
ale samo przystąpienie do zmia-
ny nie przesądza o trasie tej in-
westycji – stwierdził.

Struzik przypomniał też, że in-
westor ma do dyspozycji specu-
stawę, a samorząd województwa 
ma niewielki wpływ na bieg wy-
darzeń, jeśli inwestor zdecyduje 

się z niej skorzystać. – Nadzieje 
związane z sejmikiem są na wy-
rost – zaznaczył.

Przypomnijmy. Poprzednią 
uchwałę w tej sprawie sejmik 
przyjął w lipcu 2015 roku. Od tam-
tego czasu nic jednak nie drgnęło.

Na posiedzeniu sejmiku tłumnie 
pojawili się mieszkańcy, 
samorządowcy i przedstawiciele 
organizacji pozarządowych
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Sprawa zmiany planu zagospodarowania 
przestrzennego Mazowsza

R E G I O N
Tragiczny dzień. 23 
listopada w Pruszkowie 
i Grodzisku znaleziono 
zwłoki mężczyzn... 

P o godz. 19 mieszka-
niec jednego z blo-
ków przy ul. Andrzeja 
w Pruszkowie znalazł 

w pomieszczeniach piwnicznych 
zwłoki mężczyzny w wieku 20-25 
lat. Sprawą zajmie się prokura-
tor – mówiła „na gorąco” st. asp. 
Marzena Dąbrowska z Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie. 

Tego samego dnia zwłoki 
mężczyzny znaleziono też na 
ul. Królewskiej w Grodzisku 
Mazowieckim. – Zgłoszenie 
w sprawie otrzymaliśmy o godz. 
19.15. Przechodzień wybrał się 
na spacer z psem i zauważył 
leżące na ulicy ciało. Wezwano 
pogotowie, które podjęło pró-
bę reanimacji. Nie przyniosła 
efektu – powiedział asp. Ra-
fał Retmaniak z Komendy Sto-
łecznej Policji. – Mężczyzna 
nie miał ze sobą dokumentów. 
Prawdopodobnie był w wieku 
 28-35 lat – dodał. [JM]

Znaleziono zwłoki...

Jeden z protestów przeciw przebiegowi linii 400kV

P R U S Z K Ó W
Za nami konsultacje 
dotyczące projektu 
wiaduktu nad torami  
PKP w Pruszkowie.  
Władze miasta 
podkreślają, że 
proponowane rozwiązania 
są niewystarczające.

K ierowcy przejeżdża-
jący przez Pruszków 
mają do wyboru  
dwie przeprawy przez  

tory PKP. Jedna to przejazd w cią- 
gu ul. Przejazdowej, druga – wia- 
dukt w ciągu ul. Poznańskiej. 
Ten ostatni nie jest w najlep-
szym stanie technicznym. 
Według przeprowadzonych 
ekspertyz w ciągu najbliższych 
trzech lat trzeba przeprowadzić 
jego gruntowny remont. Mazo-
wiecki Zarząd Dróg Wojewódz-
kich, zarządca ul. Poznańskiej, 
który odpowiada też za wia- 
dukt, znalazł inne rozwiązanie.  
Zamierza wybudować nową 
przeprawę obok tej istniejącej,  
a następnie rozebrać starą kon-
strukcję. Gotowa jest już kon-
cepcja nowego wiaduktu, którą 
w miniony piątek (18 listopada) 
zaprezentowano na spotkaniu 
z mieszkańcami.

Jak koncepcję ocenili prusz-
kowscy włodarze? – Spotkanie 
mnie nie satysfakcjonuje. Nie 
było na nim przedstawicieli 
Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich, tylko sami pro-
jektanci. Ci zaprezentowali nam 
to co mogli. Proponowane roz-
wiązania są niewystarczające. 
Będziemy robić wszystko, aby 
ulepszyć bezpośrednie powiąza-
nie dw 718 i dw 719 – powiedział 
nam Andrzej Kurzela, wicepre-
zydent Pruszkowa.

MZDW chce wybudować no-
wy wiadukt nad torami PKP, 
który podobnie jak ten istnie- 
jący ma mieć po jednym pa-
sie ruchu w każdą stronę. „Do-
datkiem” będzie bezpośredni 
łącznik z al. Wojska Polskie-
go, który umożliwi kierowcom 
jadącym od strony autostrady 
A2 zjazd w kierunku Grodziska 

Mazowieckiego. Nie ma się 
więc co dziwić, że ta wizja 
nie odpowiada ani władzom 
Pruszkowa, ani kierowcom. Ich 
zdaniem najlepszym rozwiąza-
niem byłby wiadukt z dwoma 
pasami ruchu w obu kierun-
kach oraz bezpośrednimi łącz-
nicami ułatwiającymi zarówno 
wjazd jak i zjazd w kierunku 
autostrady A2. – W miejsco-
wym planie zagospodarowania 
dla tego terenu mamy pewną 
wizję. Może nie jest ona ide-
alna, ale jest przyszłościo-
wa. MZDW chce nam wcisnąć 
rozwiązania z lat 60-tych czy 
70-tych ubiegłego stulecia. To 
budowa kolejnego „wąskiego 
gardła” – podkreśla Kurzela.

Zdaniem wiceprezydenta 
Pruszkowa zarządca dróg wo-
jewódzkich nr 718 i 719 powinien 
zastanowić się nad komplekso-
wym rozwiązaniem dla całego 
układu drogowego łączącego 
Al. Jerozolimskie z autostra-
dą A2. Kurzela: – Obok nowe-
go wiaduktu należy rozważyć 
przebudowę ronda na dwupa-
smowe oraz poszerzenie ul. Po-
znańskiej. Trzeba na to spojrzeć 
kompleksowo, stworzyć projek-
ty i sukcesywnie je realizować. 
W ten sposób wspólnie z powia-
tem stworzyliśmy małą obwod-
nicę Pruszkowa.

Miasto zapowiada, że jest 
otwarte na współpracę w za-
kresie projektowania i budowy 
wiaduktu. Nie składa „broni”. 
– Będziemy interweniować 
w tej sprawie w ministerstwie, 
u posłów, u wojewody – pod- 
kreśla wiceprezydent. [AS]

Wiadukt: Rozwiązania
są niewystarczające
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R E G I O N
Zgodnie z zapowiedziami 
WKD uruchamia nowy grafik 
jazdy kolejek. Od grudnia 
połączeń będzie więcej, 
składy mają też szybciej 
pokonywać trasę. 

W ychodzi na to, że 
opłacało się po-
męczyć w trakcie 
remontów szlaku 

„wukadki”, bo nagrodą za cier-
pliwość jest nowy rozkład jazdy, 
a w nim więcej pociągów. Do-
kładnie o 31 w dni powszednie 
i o 32 w soboty, niedziele i święta. 

Na czym konkretnie polega-
ją zmiany? – Na wprowadzeniu 
w dni powszednie podstawowej 
częstotliwości kursowania co 10 

min. w godzinach szczytu oraz co  
15 min. poza szczytem na relacji 
pomiędzy stacją Podkowa Leśna 
Główna i stacją Warszawa Śródmie-
ście WKD. Równocześnie wszystkie 
kursy w relacji do/z Komorowa ule-
gają wydłużeniu do Podkowy Leśnej 
Głównej – informuje przewoźnik. 

Również w soboty, niedziele 
i święta wejdą nowe rozkładowe 
plany. Co przewidują? – Wprowa-
dzenie w soboty, niedziele i święta 
podstawowej częstotliwości kurso-
wania co 20 min. na relacji pomię-
dzy stacją Podkowa Leśna Główna 
i stacją Warszawa Śródmieście WKD. 
Pociągi ze stacji Warszawa Śród-
mieście WKD będą wyprawiane 
w stałym takcie co 20 minut w na-
stępującym układzie: 20 minut po 
każdej pełnej godzinie do stacji 

Nowy rozkład, więcej kursów
Grodzisk Mazowiecki Radońska, 
40 minut po każdej pełnej godzi-
nie do przystanku osobowego Mila-
nówek Grudów, każda pełna godzina 
do stacji Podkowa Leśna Główna  
– czytamy w komunikacie WKD. 

Jak zaznaczają kolejarze, uru-
chomienie dodatkowych pociągów 
spowoduje, iż przesunięciu ulegną 
odjazdy ze stacji Grodzisk Mazo-
wiecki Radońska oraz z przystanku 
osobowego Milanówek Grudów.

Kolejki pojadą też szybciej. W re-
lacji Warszawa Śródmieście WKD 
– Grodzisk Mazowiecki Radońska 
czas przejazdu skróci się o 2 minu-
ty, w relacji Warszawa Śródmieście 
WKD – Milanówek Grudów od 2 do 
4 minut. Nowy rozkład jazdy War-
szawskiej Kolei Dojazdowej zacznie 
obowiązywać od 11 grudnia. [EL]
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W Parku Kościuszki w Pruszkowskie 
stanęła miejska toaleta. Obiekt czeka 
na odbiory i wydanie pozwolenia na 
użytkowanie. Czym ta toaleta będzie 
się wyróżniać? Podłoga ma być an-
typoślizgowa i podgrzewana z funk-
cją automatycznego mycia. Muszla 
będzie bezdotykowo spłukiwana. 

Dodatkowo zastosowana zostanie 
funkcja automatycznego mycia i de-
zynfekcji. Warto dodać, że miejska 
toaleta będzie ogrzewana. Zgodnie 
z warunkami przetargowymi tem-
peratura nie może spaść poniżej 
16 stopni C. – Toaleta zostanie udo-
stępniona mieszkańcom w styczniu 

Miejska toaleta  
prawie gotowa

przyszłego roku – mówi nam Elżbieta 
Korach, naczelnik Wydziału Inwestycji, 
Remontów i Infrastruktury Technicz-
nej Urzędu Miejskiego w Pruszkowie. 
Za skorzystanie z obiektu trzeba bę-
dzie zapłacić 2 zł. Budowa nowocze-
snego szaletu miejskiego kosztowała, 
bagatela, 235 tys. zł.  [AS]  

Trafi ać za trzy i wygrywać
W Y W I A D

ANDRZEJ PASZKIEWICZ, 
koszykarz Znicza Basket 
Pruszków mówi co może 
dać swojej drużynie, 
ale i o... tatuażach.

Wydawało się, że spędzi pan 
kolejny sezon w Legii Warsza-
wa, jednak w trakcie rozgrywek 
klub zdecydował się na rozwią-
zanie umowy.
– Było mi przykro, o czym poin-
formowałem kibiców za pośred-
nictwem Facebooka. Zdaję sobie 
sprawę, że są to normalne sytuacje 
życiowe, gdzie pracodawca roz-
wiązuje umowę. Celem Legii jest 
awans i klub zdecydował się odciąć 
zawodnika, który niewiele grał. Po-
trzebny był ktoś, kto da drużynie 
nowy impuls. Ściągnięto Mateusza 
Jarmakowicza, a pożegnano się ze 
mną i Bartłomiejem Bojko. 

Długo nie szukał pan klubu. Co 
może dać Andrzej Paszkiewicz 
Zniczowi Basket Pruszków?
– Mam nadzieję, że trafione 
„trójki”. W zespole są młodzi za-
wodnicy, którzy nie mają ligo-
wego doświadczenia i ogrania, 
nie zawsze odpowiednio czyta-
ją grę. Będę starał się dawać im 
dużo cennych uwag. Podczas 
dwóch meczów, w których gra-
łem udzielałem kolegom wskazó-
wek. Po zakończeniu dziękowali 
mi za wsparcie. Są pewne kano-
ny i standardy koszykarskie, któ-
re trzeba spełniać, żeby drużyna 
wiedziała, co dany zawodnik za-
gra. Ta wiedza pomaga zespoło-
wi lepiej się zachować i ustawić.

W debiucie z Astorią Bydgoszcz 
rzucił pan 20 punktów. Kibice 
pomyśleli, że do zespołu trafi ł 
gracz o nieprzeciętnych umie-
jętnościach.
– Trzeba pamiętać, że ten mecz zu-
pełnie nie wyszedł Astorii. Zdecy-
dowanie łatwiej gra się przy dużej 
przewadze (Znicz Basket wygrał 
105:56 – przyp. red.). Nie ma wte-
dy obciążenia psychicznego, ręka 
nie drży, człowiek cieszy się grą. 
Czasami tego brakuje, gdy mecz 
jest na „styku”. Z Legią nie było już 
tak różowo. Przesilałem rzuty za 
trzy i miałem niską skuteczność.

W spotkaniu z Legią serce szyb-
ciej zabiło?
– Miło było zobaczyć chłopaków. 
Nie miałem czasu za nimi za-
tęsknić, bo kilka dni wcześniej 
się z nimi widziałem. Natomiast 
znalazłem się w innej sytuacji. 
Nowa hala, nowi kibice – towa-
rzyszyły temu emocje.

Znicz Basket znajduje się obec-
nie w dolnej części tabeli. Łatwo 
się wchodzi do takiej drużyny?

– W Legii celem był awans, co 
wiązało się z presją. Znicz Ba-
sket walczy o utrzymanie, ale 
najlepszym rozwiązaniem byłby 
awans do „ósemki”. Trzy mecze 
zespół przegrał niewielką róż-
nicą punktów. Zabrakło nieco 
szczęścia, zwycięstwa podbu-
dowałyby chłopaków i sytuacja 
wyglądałaby inaczej. Teraz je-
dziemy bić się o zwycięstwo, bo 
nie można tego inaczej nazwać. 
Chcemy wygrywać z drużynami 
ze środka tabeli.

Najlepsi koszykarze grający 
w NBA zdobią swoje ciała tatu-
ażami. Pan też ma „dziarę”.
– Mam jeden tatuaż, ale nieskoń-
czony. Nie uważam, żeby czyniły 
one sportowca lepszym. Po pro-
stu to moja druga pasja. Wiąże się 
to z bólem. Sezon sprawia, że nie 
ma czasu, aby zająć się tatuażami, 
które potrzebują odpowiedniego 
okresu, żeby się wygoić. Być mo-
że w marcu zajmę się tą sprawą.

Rozmawiał:
 JAKUB MAŁKIŃSKI
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Reklama

Reklama w radiu 
Bogoria 94,5 FM

>>>>>>>>>>
Dział Promocji i Reklamy
tel.: 603 589 233, 605 838 751

 MOC HITOW

JESTESMY Z WAMI OD 18 LAT

OPPACZ KOLONIA
W miejscowości Opacz 
Kolonia kierowca Skody 
zostawił pojazd przed 
posesją, żeby otworzyć 
garaż. Sytuację wykorzystał 
złodziej, który wsiadł 
do auta i odjechał. 

Z darzenie miało miej-
sce 18 listopada. Kie-
rowca Skody podje-
chał pod ogrodzenie 

swojej posesji. Wysiadł z samo-
chodu zostawiając włączony 
silnik, żeby otworzyć bramę 
i garaż. Gdy wracał do pojazdu, 
nagle pojawił się mężczyzna, 
który wsiadł do auta i odjechał 
w stronę ul. Polnej – opisu-
je st. asp. Marzena Dąbrow-
ska z Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie.

Funkcjonariusze ruszyli 
na poszukiwania. Samochód 
udało się znaleźć błyska-
wicznie, ale złodziej zniknął. 
– Funkcjonariusze dokonali 
penetracji terenu w celu odna-
lezienia skradzionego pojazdu. 
Samochód stał zaparkowany 
w Raszynie. Złodziej oddalił 
się z miejsca w niewiadomym 
kierunku. Zabrał ze sobą ta-
blet znajdujący się w pojeź-
dzie i kluczyki. Trwa postę-
powanie w sprawie ustalenia 
sprawcy – tłumaczy pruszkow-
ska funkcjonariuszka.

Ta sytuacja to przestroga 
dla innych właścicieli aut. St. 
asp. Dąbrowska: – Apelujemy 
do kierowców mieszkających 
w zabudowie jednorodzin-
nej o środki ostrożności. Włą-
czony pojazd pozostawiony 
przed posesją rodzi ryzyko kra-
dzieży. Bądźmy uważni w ta-
kich sytuacjach. [JM]

Zostawił auto, 
złodziej odjechał

Reklama

Dokumenty aplikacyjne (CV) wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych oraz nr  
referencyjnym w tytule wiadomości prosimy przesłać na adres: i.kaminska@dkpartner.pl

Więcej informacji można uzyskać pod numerem 601 430 453 lub 22 213 87 71 
 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

Zgodnie z obowiązującym prawem nie pobieramy żadnych opłat od kandydatów  
za udział w procesach rekrutacyjnych.

www.dkpartner.pl

Obowiązki:
•  Załadunek i rozładunek  

samochodów za pomocą wózka.
•    Dbałość o porządek w magazynie  

i na terenie przyległym.

Wymagania:
•  Doświadczenie w pracy  

na magazynie.
•    Dyspozycyjność.

•    Uprawnienia na wózki widłowe  
+ psychotechnika.

•    Aktualna książeczka sanepid.

Oferujemy:
•  Pracę w systemie III zmianowym.
•    Uczciwe zatrudnienie w oparciu  

o umowę o pracę tymczasową  
w etacie pełnym.

•    Miłą atmosferę w pracy.

Agencja Zatrudnienia DK Partner Sp. z o.o. (nr certyfikatu 7037)  
dla swojego Klienta poszukuje pracownika na stanowisko:

OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO
Miejsce pracy: Sokołów, Ołtarzew
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Pani Iwona zdecydowała sie na 
taka metamorfozę jakiś czas te-
mu. To kilka słów, które napisa-
ła o swojej przemianie:

U progu magicznej daty więk-
szość kobiet zadaje sobie pyta-
nie, co kobieta powinna zrobić 
przed 40-tką? Ja również zmie-
rzyłam się z tym pytaniem, robiąc 
osobisty rachunek sumienia, nie 
wyszedł najgorzej, tylko w więk-
szości przypadków robiłam coś 
dla innych (mąż, dzieci, rodzina, 
przyjaciele) a ja gdzieś na sza-
rym końcu.

W końcu powiedziałam dość, 
zrobię coś dla siebie i tylko dla 
siebie, może brzmi egoistycznie 
ale tego właśnie potrzebowałam, 
i wtedy natrafi łam na post na FB 
informujący o konkursie META-
MORFOZY w Salonie Katarzyny 
Kurzaj, wysłałam zgłoszenie i zoz-
tałam wybrana ;).

również wyglądu i ja się pod tym 
podpisuje".

Iwona Kukier-Kacperska

Funpage: 
https://www.facebook.com/
kkurzajpieknewlosy/about/

Nadchodzi nowy rok 
– dobry czas dla Metamorfoz

KATARZYNA KURZAJ
PIĘKNE WŁOSY
Pruszków ul. Hubala 7
Tel. 22 759 82 82

w Salonie Fryzjerskim Katarzyna Kurzaj 
Piękne Włosy Metamorfozy to codzienność

 Zespół Pani Kasi sprawił, że na 
nowo odkryłam piękno w sobie, 
zaczęłam optymistyczniej patrzeć 
na świat i pozostawić metrykę da-
leko w tyle.

Polecam każdej kobiecie ta-
ką przygodę, pamiętajcie że 
nie samą pracą i domem czło-
wiek żyje, zróbcie coś dla siebie, 
zgodnie z defi nicją metamorfo-
za oznacza gruntowną przemia-
nę kogoś, jego sposobu myśle-
nia, postępowania i niekiedy 
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INFORMATOR KULTURALNY
BRWINÓW

Targ Przydasiów
Doskonała okazja do przej-
rzenia półek i szaf w poszu-
kiwaniu rzeczy, które wydają 
się zbędne, a dla innych  
mogą okazać się wymarzo-
nym skarbem. Kto wie może 
na Targu znajdziecie ciekawe 
prezenty na mikołajki?
Start: 27 listopada, godz. 10.00
Miejsce: OSP Brwinów

GRODZISK MAZ.
 
Dzień Pluszowego Misia
Grodziskie Centrum Kultury 
zaprasza na „Dzień Pluszowego 
Misia”. Impreza rozpocznie 
się od teatrzyku w wykonaniu 
dzieci ze świetlicy z dzielnicy 
Łąki. Na małych grodziszczan 
czekać będą również atrakcje: 
misiowe warsztaty, malowanie 
buziek, konkursy, zabawy  
i... Misiowy Tort!
Start: 26 listopada, godz. 13.30
Miejsce: Centrum Kultury

Etnografia dla 
najmłodszych 
Willa Radogoszcz zaprasza 
na kolejne spotkanie  
w ramach cyklu „Etnografia 
dla najmłodszych”. Olga 
Płuciennik opowie o Japoń-
skim święcie Shichi-go-san  
i teatrze Kamishibai. 
Start: 26 listopada, godz. 16.00
Miejsce: Willa Radogoszcz

Kino Nokusiowe
Moc atrakcji dla maluchów 
przygotował Nadarzyński 
Ośrodek Kultury. W ramach 
„Kina Nokusiowego” dzieci 
zobaczą film mistrza polskiej 
animacji Witolda Giersza,  
a Julia Karasiewicz w trakcie 
warsztatów pokaże jak 
malować filmy.
Start: 27 listopada, godz. 16.00
Miejsce: NOK

PIASTÓW

Spotkanie  
ze Srokowskim
Stanisław Srokowski – autor 
zbioru opowiadań „Niena-
wiść” na motywach, którego 
powstał film „Wołyń” będzie 
gościem Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Piastowie. Wstęp  
na spotkanie jest bezpłatny.
Start: 26 listopada, godz. 17.00
Miejsce: MOK

PODKOWA LEŚNA

Stasiuk w Stawisku
Muzeum Anny i Jarosława 
Iwaszkiewiczów zaprasza 
na spotkanie z Andrzejem 
Stasiukiem, który zaprezentuje 

swoją książkę „Osiołkiem”. 
Spotkanie poprowadzi Beata 
Izdebska-Zybała.
Start: 27 listopada, godz. 17.00
Miejsce: Muzeum Anny  
i Jarosława Iwaszkiewiczów

PRUSZKÓW

Nastrojowy koncert 
Łochowskiej
Muzeum Starożytnego Hutnic-
twa Mazowieckiego zaprasza na 
niezwykły, nastrojowy koncert, 
podczas którego będzie można 
wsłuchać się w słowa poetów 
różnych epok, kultur i krajów, po-
łączonych tymi samymi namięt-
nościami. Wystąpią Katarzyna 
Łochowska – śpiew, oraz Marcin 
Mazurek - fortepian. Bilety 30 zł.
Start: 26 listopada, godz.19.00
Miejsce: MSHM

Pamięć Kresów
Muzeum Dulag 121 zaprasza na 
spotkanie w ramach cyklu „Pa-
mięć Kresów”. Gościem będzie 
pisarz, poeta i krytyk literacki 
Stanisław Srokowski. Spotkanie 
poprowadzi Robert Jurszo  
– dziennikarz i publicysta zajmu-
jący się tematyką historyczną. 
Start: 27 listopada, godz. 15.00
Miejsce; Muzeum Dulag 121

MILANÓWEK

Święto Misia
Milanowskie Centrum Kultury 
również będzie świętować Dzień 
Pluszowego Misia. Z tej okazji 
na dzieci będzie czekać wielka 
„misiomania”, w tym zabawy ani-
macyjne, warsztaty plastyczne  
i krawieckie, klinika dla misia, słod-
ki poczęstunek i niespodzianki.
Start: 26 listopada, godz. 11.00
Miejsce: Miejska Biblioteka

NADARZYN

 
Bal Andrzejkowy
Nadarzyński Ośrodek Kultury 
ma ciekawą propozycję dla 
dorosłych. W NOK-u zostanie 
zorganizowany Bal Andrzejko-
wy. O oprawę muzyczną zadba 
Aperkus. Wstęp 30 zł, z kartą 
mieszkańca 25 zł. Wyżywienie 
oraz napoje we własnym zakresie. 
Start: 26 listopada, godz. 17.00
Miejsce: NOK

G R O D Z I S K  M A Z .
22 listopada o godz. 
17.30 jeden z pojazdów 
dostawczych zaklinował 
się w grodziskim tunelu. 
Podobne zdarzenie  
miało miejsce półtorej 
godziny później...

Z djęcia udostępnio-
no na stronie face-
bookowej  Grodzisk 
bez lukru. Kolejny raz 

pojawiły się wątpliwości co do 
wystarczającej wysokości tune-

lu przy ul. Bałtyckiej. – I znowu 
nasza nasza sztandarowa bu-
dowla oberwała! Tym razem 
od dostawczego iveco, któ-
ry ma ciut więcej niż dwa i pół 
metra wysokości – tak brzmiał 
opis fotografii. Więcej na ten 

temat powiedzieli policjanci.  
– O godz. 17.30 kierowca iveco 
nie zastosował się do znaku za-
kazu wjazdu dla takich pojazdów 
i ograniczenia wysokości, czyli 
tzw. ograniczników przed tune-
lem. Następnie zawadził o ścia-
nę tunelu uszkadzając przy tym 
samochód. Nikomu nic się nie 
stało, kierowca otrzymał mandat 
– mówił asp. Sławomir Janowiec 
z Komendy Powiatowej Policji  
w Grodzisku Mazowieckim.

Chwilę później... – O godz. 19  
także inny kierowca nie zasto- 

sował się do zakazu wjazdu  
i ograniczenia wysokości. Auto  
Renault również zniszczyło 
ograniczniki i utknęło w tune-
lu. Kierowca otrzymał mandat. 
Nie było osób rannych – wyja-
śniał asp. Janowiec. [SD]

Dwa samochody
utknęły w tunelu
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Kolejny raz pojawiły się  
wątpliwości co do wystarczającej 
wysokości tunelu przy ul. Bałtyckiej

Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice
Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Gminę Michałowice. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Zwycięstwo 
w „Mazovi”

W całym cyklu od-
było się 10 roz-
grywek w takich 
dyscyplinach 

sportowych jak: piłka ręczna, 
piłka nożna, koszykówka, lek-
koatletyka, unihokej i siatków-
ka. W zawodach uczestniczyły 
reprezentacje gminnych szkół 
podstawowych oraz gimna-
zjalnych.

 O zwycięstwie w klasyfi-
kacji końcowej zadecydował 
wyrównany poziom naszych 
sportowców. Wygrali tylko 
raz (turniej piłki nożnej), ale  
w 7 rozgrywkach, zajmowali 
miejsca w ścisłej czołówce - 
drugie i trzecie.  

 W roku szkolnym 2015/2016 
zdobyli 62 punkty. Na podium 
znaleźli się również reprezen-
tanci gminy Brwinów (II miejsce 
- 61 pkt) oraz Błonia (III miejsce 
– 54 pkt). Poza nim znalazły się 
gminy: Nadarzyn, Milanówek, 
Leszno i Podkowa Leśna.

 Podczas oficjalnego ogłosze-
nia wyników, które odbyło się 
w Błoniu, dyplom za tegoroczne 
osiągnięcia sportowców odebrał 
wójt gminy, Krzysztof Grabka.  

 Wszystkim, którzy reprezen-
towali gminę Michałowice oraz 
przyczynili się do zwycięstwa 
w łącznej klasyfikacji gratuluje-
my i życzymy kolejnych sukcesów 
w przyszłym sezonie 2016/2017.

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, tel. 22 350-91-91
www.michalowice.pl

Gmina Michałowice zajęła  
I pozycję w zestawieniu turniejów 
sportowych organizowanych  
w ramach Stowarzyszenia Gmin 
Zachodniego Mazowsza „Mazovia”.

„Kochasz dzieci,  
nie pal śmieci”

A kcja przybrała for-
mę happeningu, któ-
ry w barwny i ciekawy 
sposób przedsta-

wił uczniom z klas O-VI szko-
dliwe konsekwencje palenia 
śmieci. Dwóch animatorów na 
szczudłach, jeden symbolizujący 
źródła zanieczyszczeń, w czar-
nym stroju,  drugi, w niebieskim 
symbolizujący czyste zdrowe 
powietrze,  przerzucało się ar-
gumentami słownymi i wizual-
nymi. Do akcji włączali się także 

uczniowie. Odpowiadali na sta-
wiane im pytania np. na jak długo 
możesz wstrzymać oddech, czy 
co groźnego znajduje się w za-
nieczyszczonym powietrzu. Wraz  
z animatorem przedstawiają-
cym czyste powietrze, w rytm 
dźwięków granych przez niego 
na instrumentach przygotowa-
nych z odpadów, dzieci skan-
dowały hasła „Kochasz dzieci 
nie pal śmieci”, „Czyste powie-
trze zdrowy człowiek” i „Ziemia  
w naszych rękach”. Na zakończe- 

Pod takim hasłem w gminnych 
szkołach podstawowych odbyła się 
akcja edukacyjna. O szkodliwości 
palenia odpadów komunalnych  
w domowych piecach i kotłowniach, 
jak również na powierzchni ziemi 
opowiadali członkowie Fundacji 
Ekologicznej Arka. 

nie każdy uczeń otrzymał ulot- 
kę o szkodliwości palenia od-
padów i jak temu zapobiegać. 
Zamiast spalać odpady, należy  
je segregować i przekazywać za 
pośrednictwem gminy do re- 
cyclingu, zgodnie z harmono- 
gramem odbioru odpadów.  

Spalane śmieci skazują nas 
i naszych najbliższych na cho-
roby m.in. górnych dróg od-
dechowych, astmę i alergię.  
Zanieczyszczane jest nasze naj-
bliższe otoczenie - powietrze, 

wody gruntowe i gleba. Przez 
to wdychamy toksyczne i ra-
kotwórcze substancje. Co roku 
z powodu zanieczyszczonego 
powietrza na świecie umiera 
7 mln,  w tym w Polsce 45 tys.  
osób (raport Światowej Orga-
nizacji Zdrowia – WHO i mię-
dzynarodowej organizacji 
non-profit-HEAL). 

Palenie odpadów jest  nie-
zgodne z prawem (ustawa o od-
padach z 14 grudnia 2012 r.   
-  art. 191). 
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Większość ludzi
widzi produkty
IKEA.

Ty widzisz wiele
fascynujących
stanowisk, dzięki
którym one
powstają.

Dowiedz się więcej i dołącz do nas na IKEA.pl/praca

Dobrze się składa, że się spotkaliśmy. Patrzysz na świat inaczej niż większość ludzi.
Wierzymy, że wartości, jakimi się kierujesz są ważniejsze niż twoje dotychczasowe 
doświadczenie. Oferujemy stanowisko pełne wyzwań, odpowiedzialnych zadań i inspiracji 
do ciągłego rozwoju. W IKEA każdy dzień jest inny. 
Spójrz z nami  na świat z innej perspektywy.

14
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Powiat Grodziski
Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Starostwo Powiatu Grodziskiego. Redakcja WPR nie ponosi 
odpowiedzialności za jego treść.

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, Starostwo Powiatu 
Grodziskiego oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zapraszają 
3 grudnia 2016 roku na Dzień Bezpłatnych Porad do Poradni Psycholo-
giczno – Pedagogicznej w Grodzisku Mazowieckim, przy ulicy Bałtyckiej 30. 
W godzinach 11.00-15.00 będzie można skorzystać z porad i konsultacji psy-
chologów oraz terapeuty integracji sensorycznej. Wszystkie wizyty są bez-
płatne, ale należy się wcześniej na nie zapisać. 

Szczegóły znajdują się na załączonym plakacie. 

Niedługo kolejny Dzień 
Bezpłatnych Porad 

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

Grodzisk Mazowiecki przyjazny 
dla przedsiębiorców

Poszczególne spotka-
nia przeprowadza-
ją eksperci z różnych 
dziedzin, którzy zapew-
niają przedsiębiorcom 

dostęp do specjalistycznej wiedzy. 
Dotychczas w ramach akcji Przed-
siębiorczy Grodzisk mieszkańców 
edukowano w zakresie m.in. za-
kładania i prowadzania działal-
ności gospodarczej, marketingu 
internetowego, pozyskiwania fun-
duszy europejskich. Kolejnymi po-
dejmowanymi tematami były typy 
komunikacji społecznej wg Jun-
ga w kontekście sprzedaży, ubez-
pieczenia oraz porady z zakresu 
ulg i umorzeń.

Do końca tego roku mamy usta-
lony grafik szkoleń. Serdecznie 

Przedsiębiorczy Grodzisk to innowacyjny projekt Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim 
zmierzający do rozwoju inicjatyw biznesowych wśród mieszkańców. Wszystkie spotkania informacyjne, 

konsultacyjne i szkoleniowe są darmowe. Oferta skierowana jest głównie do osób, które planują 
założyć działalność gospodarczą lub już mają fi rmę i chcą ją rozwijać. Zapraszamy do udziału!

Państwa zapraszamy do wzięcia 
udziału w kolejnych spotkaniach:
– szkolenie „Rozwój przedsię-

biorczości na obszarze wiejskim 
objętym strategią rozwoju lokal-
nego kierowanego przez społecz-
ność”. Omówimy i wyjaśnimy 
warunki i tryby przyznawania  
pomocy finansowej (29 listo-
pada godz. 17.00)

– warsztat „Początek biznesu, czyli 
jak nie dać się zwariować”. Po-
ruszymy kwestię biznesplanu 
i przełożymy to na papier, wy-
jaśnimy jak nie przeinwesto-
wać, zostanie poruszony temat 
social media i ich roli w bizne-
sie (6 grudnia godz. 17.00)

– spotkanie informacyjne „Fun-
dusze Europejskie na założenie 

P R U S Z K Ó W
Kolejna odsłona prac nad „Gmin-
nym Programem Rewitalizacji Mia-
sta Pruszkowa 2016-2026”. Urząd 
chce poznać zdanie mieszkańców 
na temat przygotowanych dokumen-
tów. Konsultacje startują 26 listopa-
da. – Chcąc w skuteczny, długofalowy 
i kompleksowy sposób zapobiegać 

negatywnym zjawiskom, występu-
jącym na terenie miasta Pruszków, 
konieczne jest podjęcie działań zmie-
rzających do zatrzymania oraz zapo-
biegania procesom degradacji, a także 
działań przyczyniających się do popra-
wy jakości życia, prowadzenia działal-
ności gospodarczej, a także wizerunku 

Pruszków czeka
na zdanie mieszkańców

miasta – czytamy w obwieszczeniu 
prezydenta Pruszkowa. Materiały bę-
dą dostępne od 26 listopada na stronie 
internetowej miasta oraz w kancela-
rii urzędu. Uwagi można składać na 
adres: rewitalizacja@miasto.prusz-
kow.pl, drogą korespondencyjną lub 
osobiście do urzędu miejskiego. [JM]  

i rozwój działalności gospodar-
czej”. Przedstawione zostaną naj-
ważniejsze założenia, zasady 
i cele wykorzystywania środków 
unijnych w nowej perspektywie 
finansowej na rok 2014-2020 
(13 grudnia godz. 10.00)

Wszystkie spotkania odbywają 
się w Centrum Kultury w Grodzisku 
Mazowieckim przy ul. Spółdziel-
czej 9 (sala konferencyjna, II piętro).

Zapisy prowadzone są mailowo na 
adres: grazyna.jasinska@grodzisk.pl, 
telefonicznie (22) 755 55 34 wew. 191 
lub osobiście w Centrum Obsługi 
Przedsiębiorcy ul. Kościuszki 34. 
Szczegółowe informacje na stronie 
www.biznes.grodzisk.pl

Starostwo Powiatu Grodziskiego, ul. Kościuszki 30;
www.powiat-grodziski.pl



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

Pruszków
ul. Niecała 10/2
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 6  wt.
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18 niedz.
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godz. 9:30-14:00

godz. 9:30

godz. 11:00-14:00
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godz. 17:00

godz. 18.00

godz. 12:00

godz. 12:00

godz. 11:00-19:00

godz. 17:00

godz. 11:00-19:00

godz. 16:00

THE STARS OF BALLET MOSCOW

MAZOWSZE DZIECIOM - MIKOŁAJKI W MATECZNIKU MAZOWSZE

DZIADEK DO ORZECHÓW - balet
Występują: Les Ballets de Pologne

WARSZTATY: plastyczne, wokalne, taneczne, zabawy 
oraz spotkanie ze Św. Mikołajem i Śnieżynkami

STARE DOBRE MAŁŹEŃSTWO - koncert

WACŁAW KOWALSKI 
MIESZKANIEC BRWINOWA - projekcja filmu
reżyseria Adam Gzyra

BOOGIE BOYS - koncert

TAŃCE NARODOWE – koncert edukacyjny 
Występują: soliści, balet i orkiestra 
PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego

PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA - koncert edukacyjny
Występują: soliści, balet i orkiestra 
PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego

ŚWIĘTA ZA PASEM
III jarmark produktów regionalnych i rzemiosła artystycznego

KOPCIUSZEK – bajka baletowa

ŚWIĘTA ZA PASEM 
III jarmark produktów regionalnych i rzemiosła artystycznego

Z KOLĘDĄ PRZEZ ŚWIAT 
koncert Zespołu TURLIKI z Zakopanego

Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze 
Rezerwacja i sprzedaż biletów: mazowsze.waw.pl oraz w kasie biletowej 
Matecznik Mazowsze, Świerkowa 2, Otrębusy
+48 22 20 88 200 | bow@mazowsze.waw.pl   

Nawet w 24 godziny!

POŻYCZKA

Twoje pieniądze

668 681 896 *
*koszt połączenia zgodny 

z taryfą operatora 

www.warszawa.proficredit.pl

szybko i uczciwie
do 25 000 zł

 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

Agencja Pracy Tymczasowej Adecco Poland  
Sp. Z o.o. poszukuje Kandydatów na 
stanowiska produkcyjne, magazynowe, 
biurowe, operatorów wózków widłowych 
oraz na stanowiska specjalistyczne. Jeśli 
jesteś zainteresowany zgłoś się do nas! 
Nasze biuro znajduje się w Pruszkowie 
przy ul. Ołówkowej 1D lok. 95, infor-
macje uzyskasz również pod numerem  
tel. 22 738 88 20. Zapraszamy!

www.adecco.pl

 Poszukujemy osób  
do pracy od zaraz.

Pruszków, ul. Kościuszki 8 paw. 3
Tel. 514 383 333, www.dabi.net.pl

PARTNER HANDLOWY

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

WYMIANA OPON 

517 965 792

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

 ► PRACA DLA KOBIET przy kontroli towaru 
na magazynie w Mszczonowie. Stawka 
12 zł/h netto, umowa o pracę, praca 8h, 
2 dni w tygodniu wolne. 
Tel.: 667-693-432

 ► PRACA W OCHRONIE DLA RENCISTY 
W Pruszkowie 600 009 700 

 ► Pracownik ochrony (monitoring), 
Pruszków, Komorów,Pęcice, system 
dzienny, stawka 10zł/h+premia.
Możliwość umowy o pracę. 668 310 156  

 ► Pracowników ochrony na obiekt 
spedycyjny  w m. Moszna Parcela. 
Tel. 0 608 69 69 29 

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

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

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę 
tel. 502 036 239 

 ► Zatrudnię kierowcę kat. C+E , praca 
po kraju , weekendy wolne 500241045 

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

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

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

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 bez pośredników działkę 
budowlaną okolo 2000 m2 z domem 
w Milanówku, ze wszystkimi mediami. 
Dojazd drogą asfaltową. Do stacji PKP 
i Centrum 7 minut pieszo. 
Telefon: 508 397 685 

 ► Sprzedam działki budowlane, Osowiec, 
bezpośrednio przy lesie z mediami, 
Tel. 510 521 952 

Sprzedam mieszkanie 57 m2 
os. Staszica 215000 tyś. 694127292 

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► Dom w Parzniewie 100 m2 wynajmę 
działaność lub magazyn 535 487 338 

 ► 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
 ► Pisarz poszukuje domu do wynajęcia na 

5 lat blisko WKD. Tel: 502 988 269.

 ► 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 

Sprzedam
 ► 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 

 ► Domofony, videodomofony 603 375 875 

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

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

 ► MALOWANIE od 8 zł/mkw, szybko 
i solidnie, 788 882 780 

 ► Malowanie, remonty, glazura 518 970 605 

Dam pracę

 ► Agencja Ochrony zatrudni do 
pracy na obiektach przemysłowych 
na terenie Pruszkowa, Radonic, 
Sokołowa i Konotopy. Telefony 
728-430-774, 728-880-442.

 ► Firma sprzątająca zatrudni do sprzątania 
na terenie obiektu Tesco Piastów al. 
Tysiąclecia 7, wynagrodzenie płatne 
terminowo. Kontakt pan Roman 
789127639  

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

 ► Klub dziecięcy w Brwinowie zatrudni 
opiekunki-chętnie osoby studiujące. 
Praca na cały lub 1/2 etatu. 
tel. 784 185 119 

 ► Panią do pracy w gastronomii Pruszków 
601 255 655 

 ► Pizzeria w Pruszkowie poszukuje na 
stanowisko Kucharza! CV prosimy na adres: 
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

 ► Hydraulik, 535 872 455 

 ► Studnie tel. 601 231 836 

 ► USŁUGI BUDOWLANE – stany surowe, 
wykończenia, remonty, duże 
doświadczenie, referencje. 
Tel. 518 493 643 

 ► Usługi księgowe, doradztwo 
podatkowe – Biuro rachunkowe 
WERO-MONA, 728 963 965, 
wero-mona@wp.pl 

 ► WYMIANA OPON, 795 569 659 

 ► Zakładanie żaluzji, rolet, 
moskitier. Duży wybór asortymentu. 
Przystępne ceny.  502 723 055 

 ► Żaluzje, rolety, moskitiery, 
verticale, pranie verticali, 9-20, 
501 175 813 

Nauka
 ► ANGIELSKI, 784 884 230 

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Michałowice ogłasza, że zgodnie z art. 35 ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) w siedzibie Urzędu 
Gminy w Regułach (05-816 Michałowice, Reguły, ul. Aleja 
Powstańców Warszawy 1) został wywieszony na okres od dnia 
24 listopada 2016 r. do dnia 14 grudnia 2016 r. wykaz nr 10/2016 
nieruchomości przeznaczonych przez Gminę Michałowice do 
oddania w dzierżawę i w najem.

Dyrektor Szkoły Podstawowej  
w Młochowie działający z upoważnienia 

Wójta Gminy Nadarzyn  
zawiadamia, 

że na szkolnych i urzędowych tablicach ogłoszeń oraz 
na stronach internetowych urzędu został zamieszczony 
wykaz pomieszczeń mieszczących się w SP Młochów 
przeznaczonych do oddania w najem.


