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M I L A N Ó W E K
Podcięte korzenie czy 
nawałnica – co było 
przyczyną upadku dębu 
szypułkowego? Państwo 
Jóźwik z Milanówka 
liczą na pomoc urzędu 
miasta i czekają. 
A drzewo czeka...

W szystko zaczęło się 
w sierpniu 2016 roku. 
Wtedy to w ul. Próżnej 

i wzdłuż rowu Grudowskiego 
budowano kanalizację. Zda-
niem Państwa Jóźwik w wyni-
ku wykopania głębokiego rowu 
doszło do podcięcia korzeni 

A drzewo leży...
upadek drzewa spowodowany był 
wcześniejszym uszkodzeniem ko-
rzeni. – Po kilkukrotnych oględzi-
nach w terenie oraz porównaniu 
protokołów odbioru prowadzo-
nych tam prac z projektami bu-
dowy pracownicy nie stwierdzili 
nieprawidłowości, a ubezpieczy-
ciel gminy odrzucił wniosek 
o odszkodowanie uznając całe 
zdarzenie za przypadek losowy. 
Jednak determinacja mieszkań-
ca i przedłożony przez niego 
dodatkowy materiał zdjęciowy, 
wpłynęły na decyzję Burmistrza 
Miasta Milanówka o przyjrzeniu 
się sprawie ponownie i podjęciu
pomocy w rozwiązaniu problemu.

dębu szypułkowego i olchy ro-
snących na tyłach ich posesji 
oraz uszkodzenia ogrodzenia. 
Wykonawca prac został zobo-
wiązany przez urząd miasta 
do usunięcia szkody. Minęło 
kilka miesięcy...

27 czerwca br. na posesję pań-
stwa Jóźwik przewrócił się dąb, 
który zniszczył płot i połamał in-
ne drzewa. Zdaniem magistra-
tu powodem była nawałnica. Po-
szkodowani kwestionują ocenę 
urzędników i zwracają uwagę, że CZYTAJ WIĘCEJ NA STR. 2

CZYTAJ WIĘCEJ NA STR. 7

Czuję się częścią KSW

Reklama
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Skweru jak nie było, 
tak nie ma....  4

Impreza charytatywna 
dla Kacpra z Brwinowa  11

R E G I O N
W regionie zamknięto trzy 
sklepy sieci Biedronka. 
Czytelnicy zaczęli zastanawiać 
się dlaczego, skoro świetnie 
prosperowały. Ustaliliśmy, że 
w budynkach trwają remonty.

Likwidują Biedronki w okolicy?
Sklepy pod szyldem Biedronka, 
to najbardziej popularne markety 
w Polsce. Trudno więc dziwić się, 
że nasi czytelnicy dostrzegają każdą 
zmianę jaka zajdzie w tych obiek-
tach handlowych. Ostatnio do na-
szej redakcji dotarło wiele zapytań 

w tym temacie. – Nie wiecie cze-
mu likwidują Biedronkę w Kaniach? 
Chyba nie narzekali na obrót to-
warami... – dopytywał Paweł. Kilku 
innych czytelników zapytało o skle-
py zlokalizowane w Piastowie oraz 
w Ursusie. Nam szybko udało się 

ustalić, że w budynkach prowadzo-
ne są prace remontowe i już w nie-
dalekiej przyszłości poznamy ich 
nowe oblicza. Jakie zmiany szy-
kuje dyskont dla swoich klientów?
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CZYTAJ WIĘCEJ NA STR. 3

PRZYCHODNIA ul. Główna 104, 
05-806 Granica

e-mail: amedica@amedica.eu

22 724 48 28    
Pon. – pt. 8.00-18.00

LEKARZE RODZINNI, PEDIATRZY, USG, OKULISTA, BADANIA LABORATORYJNE, 
GINEKOLOG, ENDOKRYNOLOG, NEUROLOG I INNI SPECJALIŚCI

www.amedica.eu

RTG 

NOWI SPECJALIŚCI 
UROLOG, ORTOPEDA 
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– Jako, że plan finansowy odnosi się do przyszłości, to oznaczenie wielkości dochodów 
i przychodów ma charakter prognozy, która jest obciążona ryzykiem niepełnej realizacji 
ze względu na to, że trudno przewidzieć wszystkie uwarunkowania gospodarcze, 
społeczne i polityczne – Artur Tusiński, burmistrz Podkowy Leśnej o planowaniu budżetu miasta i uwzględnieniu w nim 
złożonych przez mieszkańców wniosków.

Reklama

Analiza zebranych przez miesz-
kańca dokumentacji zdjęciowych, 
na których widoczny jest plac bu-
dowy z 2016 roku wykazała, że 
przeprowadzone wówczas prace 
mogły uszkodzić system korze-
niowy drzewa. Na zdjęciu widocz-
na jest koparka, a rów wygląda 
na wykopany przy użyciu cięż-
kiego sprzętu, pomimo wskazań 
gminy na wykonanie prac ręcz-
nie – przedstawia Daria Gąga-
ła z Urzędu Miasta Milanówka.

Poszkodowani częściowo upo-
rządkowali teren, jednak do dziś 
karpa dębu wisi na płocie. Pań-
stwo Jóźwik domagali się również 
odszkodowania za poniesio-
ne straty. Warto podkreślić, że 
urzędnicy nie wykluczają wpły-
wu robót budowlanych na osła-
bienie korzeni drzewa. Jednak ich 
zdaniem nie miało to wpływu na 
upadek drzewa. – Bezpośrednią 
przyczyną całego wydarzenia była 
nawałnica, która powaliła nie tyl-
ko drzewo u państwa Jóźwików, 
ale także wiele innych dużych 
i zdrowych drzew w Milanówku. 
Drzewo rosło ponadto na tere-
nie podmokłym, przez co miało 

sytuacji i wszelkich wyjaśnień, 
wydał decyzję, że szkoda powsta-
ła na skutek warunków atmos-
ferycznych – nawałnicy, której 
ubezpieczony nie mógł prze-
widzieć, a tym samym nie mógł 
przypisać Gminie Milanówek wi-
ny za powstałe szkody – dodaje.

Poszkodowani odwołali się od 
decyzji ubezpieczyciela, jednak 
ponowna analiza nic nie zmieniła. 
Państwo Jóźwik nie składają broni, 
złożyli wniosek do prokuratury.

słabo rozwinięty układ korzenio-
wy, co także mogło wpłynąć na 
jego przewrócenie się w trakcie 
nawałnicy. Dodatkowo roboty bu-
dowlane prowadzone w 2016 roku 
zostały wykonane w sposób, który 
mógł mieć wpływ na osłabienie 
tych korzeni – wyjaśnia przed-
stawicielka milanowskiego ma-
gistratu. – Ubezpieczyciel Gminy 
Milanówek, fi rma InterRisk To-
warzystwo Ubezpieczeniowe S.A, 
po otrzymaniu z urzędu analizy 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Na „Walca” będzie fontanna

G R O D Z I S K  M A Z .
Modernizacja grodziskich 
Stawów Walczewskiego 
trwa w najlepsze. 
W przyszłym roku na 
stawach będzie 
działać fontanna.

S tawy Walczewskiego 
to na terenie Grodziska 
Mazowieckiego i okolic 
rekreacyjna perełka. 

Choć w samym Grodzisku nie 
brakuje miejsc do rodzinnych 
przechadzek, to właśnie te stawy 
cieszą się na największą popular-
nością. I nie ma się co dziwić, teren 
jest wręcz „naszpikowany” atrak-
cjami. Są tu: wypożyczalnia kaja-
ków, rowerów wodnych i łódek, 

boiska do siatkówki plażowej, bo-
iska sportowe, kąpielisko z leża-
kami i parasolami, siłownia ple-
nerowa oraz malownicze alejki.

Władze Grodziska Mazowiec-
kiego nadal jednak inwestują 

w ten teren, by jeszcze bardziej 
go urozmaicić. Tym razem ogło-
szono przetarg na montaż pły-
wającej fontanny. Ta atrakcja ma 
się pojawić na północnym stawie. 
Fontanna ma być wyposażona 

w dyszę, która umożliwi „wy-
strzelenie” strumienia wody na 
minimum dziewięć metrów do 
góry. To jednak nie wszyst-
ko. Sprzęt ma być wyposażony 
w oświetlenie led, dzięki czemu 

wieczorem stawy będą wyglą-
dały jeszcze ładniej.

Fontanna ma być gotowa 
w ciągu 60 dni od podpisania 
umowy z wybranym w prze-
targu wykonawcą. [AZ]
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P R U S Z K Ó W
Wiele wskazuje na to,
że w przyszłym roku 
w Pruszkowie pojawi 
się więcej kajaków. 
Póki co podsumowano 
tegoroczną edycję 
wypożyczeń.

Z a prowadzenie wy-
pożyczalni kajaków 
w pruszkowskim Par-
ku Potulickich odpo-

wiadali pracownicy Basenu Kapry. 
Jak oceniają zainteresowanie? 

– Wypożyczalnia działała przez 
trzy miesiące. W tygodniu ka-
jaki wypożyczały grupy kolo-
nijne. Natomiast mieszkańcy 
z kajaków mogli korzystać przez
14 weekendów, czyli 28 dni. Za-
interesowanie jak zwykle było 
duże. W same tylko weekendy 
z kajaków skorzystało 5500 osób 
– mówi nam Jacek Elżanowski, 
dyrektor basenu Kapry.

Jest szansa by w przyszłym 
roku oferta pruszkowskiej wy-
pożyczalni nieco się poszerzy-
ła. – Planujemy zakup kolejnych 

kajaków. Nie wykluczamy rów-
nież zakupu rowerów wodnych.
Wiele zależy tu jednak od no-
wego właściciela baru w parku. 
Chcielibyśmy móc tam skła-
dować sprzęt. Wiec to jest je-
szcze temat otwarty – dodaje 
Jacek Elżanowski.

Jedno jest pewne. Za rok 
kajaki powrócą do Parku Po-
tulickich i jak zapewnia dy-
rektor basenu nie przewiduje 
się wprowadzenia opłat za ich 
wypożyczenie. My już nie mo-
żemy się doczekać! [AZ]

Za rok będzie więcej kajaków w „Potuliku”?

Fontanna ma być wyposażona 
w dyszę, która umożliwi „wystrzelenie” 
strumienia wody na minimum 
dziewięć metrów do góry. 

C Y T A T02

F o t o m i g a w k aF o t o m i g a w k a

17 października na trasie ekspresowej S8, na wysokości Puchał, doszło do wypadku z udziałem czterech aut. 
Dwie osoby trafi ły do szpitala. Zdarzenie spowodowało ogromne korki. [ReD]  
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Ok. 7 mln zł – tyle pozyskały Grodzisk Mazowiecki i Ożarów Mazowiecki na termomodernizację 
budynków oraz poprawę efektywności energetycznej i bezpieczeństwa. Środki zostaną 
przeznaczone na m.in. termomodernizację grodziskiego kościoła pw. Przemienienia Pańskiego. 7mln

zł

Reklama

Bilety do nabycia: w kasie biletowej Mazowsza, Świerkowa 2, Otrębusy, tel: 22 208  82 00  
mazowsze.waw.pl, kupbilecik.pl, rezerwacje grupowe: tel. 605 554 891

adaptacja, teksty piosenek, reżyseria: Teresa Kurpias-Grabowska
muzyka: Anna Bajak, Marcin Kuczewski, Natalia Bajak

29.10.2017, godz 17.00

 

spektakl familijny  

Sala Widowiskowa Zespołu Mazowsze
ul. Świerkowa 2, Otrębusy

P R U S Z K Ó W
W sobotni (14 października) 
wieczór na terenie 
Gąsina doszło do 
bójki. Zmarł 49-letni 
mężczyzna. Jak doszło 
do tej tragedii? 
Sprawą zajmuje się 
policja i prokuratura.

I nformacje o tragicznym 
w skutkach zajściu otrzy-
maliśmy od czytelników 
– Witam wiecie może co 

wydarzyło się w sobotę wieczo-
rem na Gąsinie koło budowlan-
ki? Podobno w wyniku bójki 
zginął chłopak. Wiedzą Pań-
stwo coś w tej sprawie? – napi-
sała Anna. Na naszą redakcyjną 

skrzynkę trafi ło jeszcze kilka 
podobnych pytań.

Z pytaniami na temat zdarze-
nia zwróciliśmy się do prusz-
kowskiej policji. – W sobotę 
około godz. 20.30 otrzyma-
liśmy informację o bójce na 
ul. Promyka. Gdy dotarliśmy 
na miejsce zastaliśmy tam ra-
towników medycznych, którzy 
reanimowali 49-letniego męż-
czyznę. Trafi ł do szpitala. Około 
godz 23.00 otrzymaliśmy in-
formacje, że mężczyzna zmarł. 
Dla dobra postępowania wię-
cej informacji na ten moment 
nie udzielamy – mówi pod-
kom. Karolina Kańka, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie. [AZ]

Tragedia na Gąsinie. 
Nie żyje 49-latekDokładnie chodzi o sklepy znaj-

dujące się w Al. Jerozolimskich 
262 w Warszawie, przy ul. Wysoc-
kiego 3A w Piastowie i ul. War-
szawskiej 1 w miejscowości Kanie. 
Jakie zmiany szykuje dyskont? 
– Celem prac modernizacyjnych 
trwających w wymienionych 
placówkach jest podniesienie 
komfortu zakupów. W ramach 
remontu w miejscowości Ka-
nie i w Piastowie układ sklepu 
stanie się bardziej funkcjonal-
ny, nastąpi wymiana urządzeń 
chłodniczych na ekologiczne za-
silane CO2 oraz większości wy-
posażenia wewnątrz placówki. 
Strefa wejścia do sklepu zostanie 
wykonana według najnowszych 
standardów obowiązujących dla 
sieci Biedronka. Prace remon-
towe prowadzone na zewnątrz 
budynku obejmą odświeżenie 

elewacji oraz zmianę kolorysty-
ki. Ponowne otwarcie placówek 
w Kaniach i Piastowie przewidu-
jemy jeszcze w tym roku – odpo-
wiada biuro prasowe Jeronimo 
Martins Polska S.A.

Szczególne zmiany pojawią 
się w warszawskiej Biedronce. 
– W przypadku placówki przy 
Al. Jerozolimskich 262 w Warsza-
wie, w miejscu dotychczasowego, 
powstanie nowy budynek. Będzie 

on spełniał najwyższe standardy 
obowiązujące dla nowych pla-
cówek sieci Biedronka. Klienci 
zyskają także dodatkową prze-
strzeń parkingową. Sklep w tej 
lokalizacji planujemy otworzyć 
w przyszłym roku – Informuje 
biuro prasowe. 

Jak dowiadujemy się od Jero-
nimo Martins Polska S.A. wy-
mienione wyżej remonty wpisują 
się w plany bieżącej moderni-
zacji sklepów na terenie całe-
go kraju. Dzięki zastosowaniu 
innowacyjnych i ekologicznych 
rozwiązań mają one wpływać 
na atrakcyjność sklepów, jed-
nocześnie przyczyniać się do 
poszanowania środowiska. Jak 
zapewnia dyskont stanowi to ich 
fi lar społecznej odpowiedzialno-
ści sieci Biedronka. 

W pierwszej połowie tego roku 
unowocześnionych zostało ponad 
90 placówek w całej Polsce. [SD]

Trwają prace budowlane 
w okolicznych Biedronkach
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DOSTAWA!PRUSZKÓW, PIASTÓW, MICHAŁOWICE, KOMORÓW

MICHAŁOWICE, KOMORÓW

www.zapieksypruszkowskie.pl

PRUSZKÓW
UL. KRASZEWSKIEGO 41

facebook.com/galeriastyle
TEL. 600 924 925

Biżuteria
Idealna

NA PREZENT

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Dwa sklepy zostaną otwarte jeszcze w tym roku, jeden dopiero w przyszłym.
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Wystartowały prace remontowe na 
pruszkowskim wiadukcie nad torami 
PKP. Póki co drogowcy nie zapowia-
dają utrudnień. Jednak dla kierow-
ców remont to widmo czasu straconego  
w korkach. – Większość robót będzie 
prowadzona pod wiaduktem. W wie-
lu miejscach pojawiły się pęknięcia  

i poodpadał tynk. To właśnie naprawą 
tych ubytków zajmie się w najbliższym 
czasie wykonawca – mówi nam Monika 
Burdon, rzecznik prasowy Mazowiec-
kiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.  
– Wykonawca przygotowuje tymczaso-
wą organizację ruchu. Może się zdarzyć, 
że pojawią się utrudnienia, ale kierowcy 

będą informowani o tym z wyprzedze-
niem. Na pewno nie będziemy całko-
wicie wstrzymywać ruchu – dodaje. 
Prace mają obejmować umocnienie 
przyczółków na wiadukcie płytami ażu-
rowymi, naprawy przęseł na wiadukcie 
oraz wykonanie zabezpieczenia prze-
ciwporażeniowych na wiadukcie. [AZ] 

Ruszył remont  
wiaduktu

 Anna Zwolińska 

P R U S Z K Ó W
W Pruszkowie przy  
ul. Wapiennej miał powstać 
skwer. Projekt miał być 
realizowany w ramach 
budżetu obywatelskiego, 
jednak na terenie inwestycji 
prace nawet się nie 
rozpoczęły. Co się dzieje  
w tej sprawie?

M ieszkańcy północ- 
nych dzielnic Prusz- 
kowa – Gąina, Żbi-
kowa, Bąków, a na-

wet części Tworek podkreślają, że 
czują się tak jakby mieszkali na 
końcu świata. Jest w tym trochę 
prawdy. Większość ważnych in-
stytucji oraz miejsc do rekreacji 
znajduje się bliżej centrum miasta. 
Żeby skorzystać z atrakcji miesz-
kańcy północnej części miasta 
muszą urządzać sobie prawdziwą 
wyprawę. Łatwo się więc domyś- 
lić, że mniejsze dzieci i seniorzy 
z tych rejonów Pruszkowa rzad-
ko decydują się na spędzanie czasu 
na świeżym powietrzu, bo zwy-
czajnie nie ma odpowiedniego 
miejsca w ich dzielnicy na taki 
wypoczynek. Może poza Parkiem 
Mazowsze na terenie Żbikowa, 
ale ten również jest dość moc-
no oddalony od głównych dróg. 

Dlatego mieszkańcy dzielnicy 
Tworki postanowili wziąć spra-
wę w swoje ręce. A władze miasta 
dały im do tego narzędzia. Chodzi  

oczywiście o budżet obywatelski. 
Do edycji 2017 wpłynął projekt, 
w którym mieszkańcy postulowa- 
li o budowę skweru na działkach 
miejskich przy ul. Wapiennej. Po-
mysł wszedł na listę projektów do 
realizacji i... na tym się skończy-
ło. Mamy połowę października  
a skweru jak nie było, tak nie ma...

Jak podkreślali mieszkańcy 
celem realizacji projektu było 
stworzenie na terenie dzielnicy 
Tworki miejsca, gdzie wszyscy 
mogliby spędzić wolny czas. Pół-
nocna część dzielnicy jest odcięta 

od reszty miasta przez ruchliwe 
Al. Jerozolimskie i tory kolejowe. 
Choć w tym rejonie Pruszkowa 
mieszkańcy mają jednocześnie 
większy spokój i są oddaleni od 
miejskiego zgiełku, to mają jed-
nocześnie utrudniony dostęp do 
terenów rekreacyjnych. To naj-
bardziej dotyka małe dzieci i se-
niorów. Skwer przy Wapiennej 
miał być zieloną enklawą do wy-
poczynku i spacerów. 

Projekt nie jest bardzo skom-
plikowany. Chodzi w nim o upo-
rządkowanie zieleńca na dwóch 
działkach, wykonanie nasadzeń 
dodatkowych drzew i krzewów, 
stworzenie alejek spacerowych 

oraz ustawienie kilku ławek i ko-
szy na śmieci. To miało być miej-
sce dla każdego mieszkańca i to 
nie tylko dzielnicy Tworki. 

Wydawać by się mogło, że kwe-
stia realizacji projektu jest nie-
zagrożona. Pojawił się jednak 
problem. Chodzi o prawa wła-
sności działek, na których tere-
nie miał powstać skwer. – 1/6 to 
terenu nie jest własnością miasta, 
jednak od wielu lat nią zarządza-
my. Dlatego wystąpiliśmy o zasie-
dzenie. Sprawa trafiła do sądu, ale 
o wynik jesteśmy spokojni – mówi 

nam Michał Landowski, wicepre-
zydent Pruszkowa.

Czy to oznacza, że pomysł 
stworzenia skweru na Tworkach 
trafi do szuflady? – Nic podob-
nego. Skwer chcemy zrealizować 
w przyszłym roku. Uważamy, że 
takie miejsce na terenie dzielni-
cy Tworki jest potrzebne – zazna-
cza Landowski. – Na tę chwilę nie 
mamy możliwości stworzenia na-
wet projektów. Nie wiemy jak zo-
staną wytyczone granice działek, 
a na 5/6 posiadanego terenu się 
nie zmieścimy. Do końca roku ta 
sprawa raczej się nie rozwiąże, 
więc środki musimy przesunąć  
– dodaje wiceprezydent.

Budowa skweru przy ul. Wa-
piennej zostanie wpisana do 
przyszłorocznego budżetu mia-
sta. Pojawia się jednak pytanie co ze 
środkami, które miały zostać prze-
znaczone na ten cel w tym roku. 
Tych nie jest mało, bowiem stwo-
rzenie skweru zostało oszacowane 
na 100 tys. zł. – Trzeba pamiętać, 
że w momencie wpisania projek-
tów z budżetu obywatelskiego do 
budżetu miasta, stają się one miej-
skimi inwestycjami. Środki zostaną 
przesunięte na inne zadania. Za-
pewne zaproponujemy to radzie na 
najbliższej sesji – wyjaśnia prusz-
kowski włodarz.

CIT – Poczekalnia PKP  
w nowej odsłonie

G R O D Z I S K  M A Z .
Centrum Informacji 
Turystycznej – Poczekalni 
Przestrzeni Kulturze 
Przyjaznej w Grodzisku 
Mazowieckim zmieniło 
wystrój. Jak teraz podoba 
się Wam to miejsce?

Obiekt mieści się  
w d w o rc u  P K P 
i otwarty jest sie- 
dem dni w tygod- 

niu, od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 7-19, zaś w weekendy  
w godz. 11-19. O tym co dzieje  
się w wewnątrz budynku gmi-
na informuje na plakatach, swo- 
jej stronie internetowej, a tak- 
że na facebookowym fanpage'u 
„Poczekalnia PKP”. www.face 
book.com/PoczekalniaPKP/

– To miejsce ma być wyjąt-
kowe i dawać szansę kontaktu 
z kulturą. Bardzo bym chciał, 
aby ludzie, którzy jadą do pra-
cy, na których drodze znalazł 
się Grodzisk, mogli tu wejść 
i przy kawie, dobrej muzyce, 

czy patrząc na piękne fotogra-
fie, oderwali się na moment od 
rzeczywistości. Chciałbym, że-
by spojrzeli na swoje życie ina-
czej i zrozumieli, że kontakt ze 
sztuką i ludźmi, którzy potrafią 
coś więcej, jest niesamowicie 
cenny – mówi Grzegorz Bene-
dykciński, burmistrz Grodzi-
ska Mazowieckiego.

Obecnie w CIT – Poczekalni 
Przestrzeni Kulturze Przyja-
znej można podziwiać wy-
stawę fotograficzną, której 
autorem jest Marcin Masal-
ski. Na zdjęciach uwieczniono 
popularne miejsca w Grodzi-
sku, ale także te mniej znane. 
Całość będzie można oglądać 
do 26 października. [SD]

gr
od

zi
sk

.p
l 

P R U S Z K Ó W
W Pruszkowie w rejonie  
al. Wojska Polskiego 40 
doszło do bójki między 
dwoma mężczyznami.  
Jeden z nich doznał 
niegroźnego urazu głowy.

19 października otrzy 
maliśmy ogromną  
ilość wiadomości na 

temat zdarzenia w rejonie  
al. Wojska Polskiego. W mieś- 
cie roiło się od plotek. Czytel-
niczka Joanna informowała nas, 
że na miejscu doszło do strze-
laniny. Daniel napisał, że „cho- 
dzą słuchy” o śmierci męż-
czyzny na wysokości przejścia 
na cmentarz. Z kolei Krzysz-
tof informował o bójce. Inni 
dopytywali co wydarzyło się  
w rejonie al. Wojska Polskiego.

Jak było naprawdę? Z proś-
bą o wyjaśnienia zwróciliśmy 
się do pruszkowskich policjan- 
tów. – Mamy takie informacje, 
że dwóch mężczyzn „goniło 
się” po mieście samochoda-
mi. Później spotkali się w rejo- 
nie al. Wojska Polskiego. Był 
to konflikt dwóch mężczyzn, 
w wyniku którego jeden z nich 

został uderzony i pogryziony 
przez psa. Na miejscu była 
karetka i ratownicy opatrzyli 
mężczyźnie głowę. Tyle mogę 
powiedzieć na tę chwilę, cały  
czas trwają ustalenia w tej 
sprawie – mówi podkom. Karo- 
lina Kańka, rzecznik praso- 
wy Komendy Powiatowej Po- 
licji w Pruszkowie. [SD]

Awantura przy al. Wojska Polskiego

N A D A R Z Y N
Gmina Nadarzyn rozwija 
sieć ścieżek rowerowych. 
Prace trwają, na 
niektórych odcinkach 
efekty są już widoczne,  
ale na finał inwestycji 
trzeba jeszcze poczekać.

W Nadarzynie po-
ważnie myślą 
o stworzeniu od-
powiednich tras 

dla cyklistów. Gmina otrzyma-
ła ponad 4,5 mln zł na budo-
wę dróg rowerowych i ciągów 

pieszo-rowerowych. Łącznie 
zostanie wykonanych ponad 19 
km ścieżek. Ale na tym plany 
gminy się nie kończą. W Nada-
rzynie już starają się o środki 
na budowę kolejnych ścieżek.

Wykonawca inwestycji nie 
próżnuje. – Rozpoczęły się pra-
ce związane z budową ścieżki 
rowerowej przy alei Kasztano-
wej, od ul. Osiedlowej do ron-
da w Młochowie. Trwają roboty 
przy ul. Brzozowej w Walendo- 
wie – mówi nam Anna Gutow-
ska, kierownik referatu inwe-
stycji gminy Nadarzyn.

Prace prowadzone są rów-
nież przy: ul. Pruszkowskiej 
w Nadarzynie i w Strzeniówce, 
a także ul. Szczęśliwej i ul. Ba- 
kaliowej w Ruścu. Praktycz-
nie gotowa jest ścieżka przy 
ul. Nad Utratą w Walendowie, 
jednak nie została udostępnio-
na dla rowerzystów. – Cho-
ciaż widać postępy na terenie 
prac, żaden odcinek nie został 
jeszcze zgłoszony przez wyko-
nawcę do odbioru – podkreśla 
Anna Gutowska.

Inwestycja powinna zakończyć 
się do 30 marca 2018 roku. [JM]

Postępy są widoczne, ale...
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Skweru na Wapiennej 
jak nie było, tak nie ma...

– Skwer chcemy zrealizować 
w przyszłym roku. Uważamy, że takie 
miejsce na terenie dzielnicy Tworki  
jest potrzebne – zaznacza Landowski.
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Panattoni Europe Lider Pruszków 
wygrał z VBW GTK II Gdynia i zaj-
muje 1. miejsce w tabeli I ligi. Dwa 
punkty Sobczyńskiej na otwarcie spo-
tkania, a później przyjezdne pokazały 
pazur. Liderki walczyły, ale popełnia-
ły błędy. Pierwsza kwarta dla VBW – 
28:12. Druga odsłona rozczarowała. 

Dopiero w końcówce rywalizacja 
ożywiła się, ale Liderki przegrywały 
25:36. Trzecią odsłonę mocnym ak-
centem rozpoczęły gospodynie. Gdy-
nianki broniły się, ale z każdą minutą 
Liderki były coraz bliżej. Przed ostat-
nią kwartą gospodynie traciły do rywa-
lek zaledwie punkt – 45:46. Czwarta 

odsłona zacięta, ale w końcu Liderki 
uciekły VBW GTK. Celny rzut Szu-
mełdy-Krzyckiej dał gospodyniom 
pięciopunktową przewagę – 57:52. 
Zespół Jacka Rybczyńskiego nie od-
dał prowadzenia. Panattoni Europe Li-
der Pruszków – VBW GTK II Gdynia 
67:60 (12:28, 13:8, 20:10, 22:14). [JM] 

Lider na 
pozycji lidera

SHARP TELEWIZOR
LED 49” LC-49CUF8462E 
• tuner DVB-T/T2/C/S/S2
• dźwięk: Dolby Digital/Digital+/DTS 2.0
• smart TV  bluetooth, WiFi
• tryb hotelowy
• złącza: 3 x HDMI, 2 x USB, 1 x USB 3.0
• klasa energetyczna: A

49” 

SER PLASTRY 1 KG
• różne rodzaje

• sprzedaż po 1 szt.

OLEJ KUJAWSKI 1 L
• sprzedaż po 1 szt. 

lub po 15 szt.

4 99
1 szt.
z VAT  5.24

779 00
1 szt.
z VAT  958.17

PHILIPS ODKURZACZ POWERPRO FC6404/01
• bezprzewodowe urządzenie 

do odkurzania i czyszczenia na mokro
• system czyszczenia na mokro kontroluje uwalnianie 

wody, aby zapewnić optymalną wilgotność
• odłączalny odkurzacz ręczny, bezworkowy

• nasadka TriActive Turbo do dywanów, 
doskonale nadaje się dla właścicieli zwierząt domowych

• 3-warstwowy  ltr wyłapuje 
ponad 90% bardzo drobnych cząsteczek

Reklama

 Jakub Małkiński 

K O S Z Y K Ó W K A
Zawodnicy Akademii 
Koszykówki UKS Komorów 
cały czas są w formie. 
Ostatnio rocznik 
2006 wygrał zmagania 
w Żyrardowie.

Młodzi koszykarze 
z Komorowa sta-
li się marką samą 
w sobie. Przed każ-

dym turniejem widzi się w nich 
faworytów rywalizacji. A oni do-
brą postawą na parkiecie po-
twierdzają wysokie umiejętności. 

Na przełomie września i paź-
dziernika odbył się między-
narodowy turniej Pivot Cup 
w Żyrardowie. W rywalizacji 
zaprezentowało się 31 zespo-
łów młodzieżowych z roczników 
2005-2006. Gracze z Komorowa 
wznieśli ręce w geście triumfu. 
UKS wygrał rywalizację w ka-

tegorii 2006. – W fi nale poko-
naliśmy zespół Kasprowicza 
Inowrocław 69:39. W decydują-
cym spotkaniu  punkty zdobyli 

nawet nasi zawodnicy z rocz-
nika 2008! Tradycyjnie wśród 
uczestników turnieju losowa-
na była nagroda. Tym razem był 

nią tablet. Szczęście  w losowa-
niu uśmiechnęło się do nasze-
go zawodnika Franka Wdówika, 
który jak mówi – tabletem po-
dzielił się z rodzicami – przed-
stawia Grzegorz Tomaszewski, 
trener UKS Akademia Koszy-
kówki Komorów.

Warto również wspomnieć 
o turnieju w Bydgoszczy. W ka-
tegorii 2004 UKS Komorów za-
jął trzecie miejsce, pokonując 
w starciu o podium GIM 92 Ursy-
nów 62:37. 

Sztab szkoleniowy jest zado-
wolony z postawy koszykarzy. 
– Ponad 40 zawodników UKS 
Akademii Koszykówki Komo-
rów na początku październi-
ka  uczestniczyło w turniejach 
ogólnopolskich i między-
narodowych. Najważniejsza 
w udziale była dobra zabawa 
jak i szkolenie. Szkolenie, gdyż 
gra toczyła się głównie przeciw-
ko rywalom starszym – ocenia 
Grzegorz Tomaszewski.

Jeżdżą i wygrywają
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ów Pruszków, ul. Kościuszki 8 paw. 3

Tel. 514 383 333, www.dabi.net.pl

PARTNER HANDLOWY

12,19 m2

38,96 m2

11,21 m2

27

W+CO TE

BALKON

TARAS

3pk

299 000 -

73 m2

PRUSZKÓW 3 Maja 34

lokal usługowy  -
dostępny także :

ŻBIKÓW

25 m2

tel : 604 907 595
129 m2

mieszkanie

za : 399 000 - netto

UKS Komorów najlepszy w Pivot Cup

– W fi nale pokonaliśmy zespół 
Kasprowicza Inowrocław 69:39. 
W decydującym spotkaniu  punkty 
zdobyli nawet nasi zawodnicy z rocznika 
2008! – zaznacza Grzegorz Tomaszewski.

Reklama
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Grodziski magistrat ogłosił przetarg 
na przebudowę dwóch placów zabaw. 
Chodzi o obiekty zlokalizowane przy 
ul. Bairda i ul. Kopernika. Co się zmie-
ni na wspomnianych placach zabaw? 
Dla obydwu obiektów przygotowa-
no niemalże taki sam zakres prac,  
w który wchodzi: demontaż istnieją- 

cych urządzeń zabawowych i obiektów 
małej architektury, remont istnieją-
cego ogrodzenia, wykonanie synte-
tycznej nawierzchni na bazie granulatu 
gumowego i kleju poliuretanowego 
oraz zrobienie nawierzchni z eko krat- 
ki pod urządzeniami komunalnymi. 
Zamontowane zostaną też nowe 

urządzenia zabawowe, obiekty ma-
łej architektury, lampy oświetleniowe, 
a wokół terenu placów zabaw pojawią 
się drzewa, krzewy i nowe trawniki. 
Przebudowa placów ma zostać zre-
alizowana w maksymalnie 220 dni od 
dnia gdy gmina podpisze umowę z wy-
konawcą tego zadania. [SD] 

Przebudują dwa  
place zabaw

Reklama

Zwłoki przy drodze.  
Policja poszukuje świadków
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R E G I O N
14 października po 
godz. 22.00 przy trasie 
katowickiej na wysokości 
Żabiej Woli odnaleziono 
zwłoki mężczyzny. 
Policjanci podejrzewają, 
że zginął on w wypadku 
samochodowym. 
Poszukiwani są 
świadkowie wypadku,  
a w szczególności osoba 
widoczna na nagraniu  
z monitoringu.

C zynności przepro-
wadzone przez gro-
dziskich policjantów 
pod nadzorem Pro-

kuratury Rejonowej w Żyrar- 
dowie w związku ze zdarze- 
niem, w którym zginął 59-let-
ni mężczyzna doprowadziły do 
ustalenia, że osoba ta najpraw-
dopodobniej poniosła śmierć 
na skutek wypadku drogowe-
go. Do zdarzenia doszło 14 paź-
dziernika 2017r. około 18.30 na 
drodze K8 w Żabiej Woli w po-
bliżu przejścia dla pieszych  
– informuje asp. sztab. Katarzyna 
Zych, rzecznik prasowy Komen-
dy Powiatowej Policji w Grodzi-
sku Mazowieckim. 

Policjanci poszukują osobę, 
która jest widoczna na moni-
toringu. – Poszukujemy osoby 
widocznej na monitoringu na-
granym tego samego dnia przed 

20.00 na stacji metra Racławic-
ka w Warszawie. Osoba ta mo-
gła brać udział w zdarzeniu lub 
może mieć istotne informacje 
na temat tego wypadku – pod-
kreśla rzeczniczka.

Nagranie można zobaczyæ 
na stronie www.kppgrodzisk.
policja.waw.pl.

Każdy kto, może pomóc roz-
wiązać tę sprawę proszony jest 
o kontakt z grodziską komendą 
policji. [SD]

Dane kontaktowe: 
Komenda Powiatowa  

Policji  
w Grodzisku Mazowieckim

ul. Bartniaka 19
tel.: 22 755 60 11

e-mail:  
dyżurny.grodzisk-maz 

@ksp.policja.gov.pl

 Anna Zwolińska  

R E G I O N
Ponad 7 mln zł 
dofinansowania na 
termomodernizację 
budynków oraz poprawę 
efektywności energetycznej 
i bezpieczeństwa otrzymały 
gminy Grodzisk Mazowiecki 
i Ożarów Mazowiecki.  
Na co konkretnie zostaną 
wydane pieniądze?

Z puli przeszło 7 mln zł 
1,5 mln zł trafi do Gro-
dziska Mazowieckie-
go, pozostałe 5,5 mln zł 

trafi do Ożarowa Mazowiec-
kiego. – Podpisaliśmy kolej-
ne umowy na dofinansowanie 
trzech projektów. Tym razem 
środki unijne pozwolą przepro-
wadzić niezbędną moderniza-
cję m.in. kościoła w Grodzisku 
Mazowieckim i szkoły w Ożaro-
wie. Oznacza to nie tylko lep-
sze warunki i oszczędności, 
ale też wiele korzyści dla śro-
dowiska naturalnego. Nato-
miast uruchomienie systemu 

alarmowego w Grodzisku Ma-
zowieckim z pewnością wpły-
nie na poprawę bezpieczeństwa 
jego mieszkańców – mówi Wie-
sław Raboszczuk, wicemarsza-
łek województwa.

Grodziska parafia otrzyma  
ponad 1 mln zł. Za pieniądze z do- 
tacji i własne środki zostanie 
wykonana termomoderniza-
cja kościoła pw. Przemienienia 
Pańskiego. W kościele pojawią 
się pompy ciepła, kocioł gazowy, 

i zewnętrzne przyłącza do po-
mieszczeń technicznych. Dodat- 
kowo wykonane zostaną instala-
cje m.in. ciepłej wody użytkowej 
i centralnego ogrzewania. Pla-
nowane jest również ocieplenie 
ścian zewnętrznych, dachu i wy-
miana stolarki okiennej.

Natomiast sama gmina otrzyma 
pieniądze na uruchomienie zin-
tegrowanego systemu ostrzegania 
i alarmowania ludności o zagro-
żeniach. Do połowy 2019 w gminie 

ma się pojawić 15 punktów alar-
mowych. – Chcemy, by można 
było powiadamiać mieszkańców 
naszego miasta i gminy zarów-
no syrenami, ale również gło-
sowo. Uważamy, że ten system 
będzie bardzo pomocny w funk-
cjonowaniu miasta szczególnie, 
że tych zagrożeń przybywa. Je-
steśmy akurat w pobliżu auto-
strady A2, mamy bardzo ruchliwą 
linię kolejową gdzie różne rze-
czy są wożone i mogą pojawić 
się zagrożenia. Powinniśmy mieć 
możliwość komunikacji z miesz-
kańcami bardzo szybko i skutecz-
nie. Mamy nadzieję, że pierwsze 
systemy zaczną już w przyszłym 
roku funkcjonować – mówi Piotr  
Galiński, zastępca burmistrza 
Grodziska Mazowieckiego.

Natomiast samorząd Oża-
rowa Mazowieckiego otrzymał  
5,5 mln zł. Te pieniądze pomogą 
efektywność energetyczna Szkoły 
Podstawowej Nr 1 im. Janusza Ku-
socińskiego i Pływalni Miejskiej. 
W ramach projektu zostaną wyko-
nane prace termomodernizacyjne 
podnoszące efektywność syste-
mu cieplnego i wentylacyjnego.

Grodzisk i Ożarów z dużym 
dofinansowaniem

B A D M I N T O N 
Hala w Ruścu stanie się 
areną Grand Prix Gold Open 
w badmintonie.  
Impreza odbędzie się  
w dniach 21-22 października.

K ilka miesięcy temu klub 
KS Nadarzyn postano-
wił uruchomić sekcję 
badmintona. Na pierw-

szych wychowanków, którzy po-
walczą o medale najważniejszych 
imprez trzeba poczekać. Ale nic nie 
stoi na przeszkodzie, aby w Ruścu, 

Najlepsi zawodnicy wystąpią w Ruścu
gdzie trenują adepci badmintona, 
odbywały się prestiżowe zawody. 

Grand Prix Gold Open to turniej 
z najwyższej półki. – W rywaliza-
cji wezmą udział zawodnicy ka-
dry Polski. Należy spodziewać się 
niezwykle efektownych spotkań 
i zaciętej walki. W singlu mężczyzn 
wystąpi 16 zawodników, w deblu 
z kolei zagra 12 par. Wśród kobiet 
indywidualnie o medale powalczy 
11 pań, a w grze podwójnej zoba-
czymy pięć zespołów. Pozostaje 
jeszcze gra mieszana, gdzie zgłosi-
ło się pięć par – przedstawia Kinga 

Haracz, trenerka KS Nadarzyn.  
Gospodarze też będą mieli swo-
ją reprezentację. W barwach KS 
Nadarzyn wystąpią trenerki sek-
cji badmintona Kinga Haracz 

i Agnieszka Wojtkowska. – Dzie-
ciaki będą miały okazję zobaczyć 
w akcji swoje trenerki. Liczymy, że 
uda się coś ugrać, jednak nie ma-
my żadnego planu. Po prostu chce-
my się pokazać z dobrej strony.  
Dawno razem nie występowały-
śmy, więc stanowimy sporą nie-
wiadomą – mówi Kinga Haracz.

Zmagania w Grand Prix Gold 
Elity odbędą się w hali szkoły pod-
stawowej w Ruścu przy ul. Osie-
dlowej 72. Początek zmagań 21 paź- 
dziernika o 10.30, dzień później 
turniej rozpocznie się o 9.00. [JM]
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Grodziscy policjanci 
poszukują wiadków 
zdarzenia, w którym 
zginął 59-letni 
mężczyzna. Każda 
informacja może 
okazać się cenna 
przy wyjaśnianiu 
sprawy.
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Centrum Kultury i Inicjatyw Oby-
watelskich rusza z nowym cyklem 
imprez. „Rockowa Podkowa” to pro-
pozycja dla miłośników nieco ostrzej-
szych gitarowych brzmień i takich 
gatunków muzycznych jak rock i me-
tal. To również promocja lokalnych ze-
społów muzycznych z samej Podkowy 

i okolic. Pierwszy koncert już w naj-
bliższą sobotę 21 października. Impre-
za pozwala także na zaprezentowanie 
talentów również osobom z widow-
ni. To tak zwany jam session. 21 paź- 
dziernika publiczności zaprezentu-
ją się następujące zespoły: NCNN 
(blues rock), Cradlewave (rock), Post- 

jumous Ataxia (metal), Xe (Rock, Punk, 
Metal), The Reysp (Heavy Metal),  
Arhant (alternatywny rock). Impre-
za odbędzie się w sali widowiskowej 
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywa-
telskich (ul. Świerkowej 1). Koncert 
wystartuje o godz. 18.00. Wstęp na 
 to wydarzenie jest wolny. [AZ] 

Ciężkie brzmienia  
w Podkowie

Zwykle ubezpieczenie 
mieszkania kojarzy 
się z ochroną przed 
włamaniem, zalaniem, 
czy kataklizmami, takimi 
jak pożar czy powódź.  
To oczywiście prawda, ale 
z takiego ubezpieczenia 
możemy też korzystać 
w różnych codziennych 
sytuacjach. Nie robimy 
tego, bo często nie wiemy 
jak bardzo praktyczna 
może być polisa 
mieszkaniowa. 

Jak dobrze ubezpieczyć miesz-
kanie radzi Witold Miąskiewicz, 
agent Warty w Pruszkowie

Chyba nie ma osoby, którą cie-
szyłyby niespodziewane wydatki. 
Nagła awaria w łazience, prze-
ciekający dach, szyba stłuczona 
przez podwórkowych piłkarzy, 
zepsuty telewizor po przepię-
ciu czy kradzież roweru z gara-
żu - to sytuacje, których raczej 

nie chcemy doświadczać. Zarów-
no ze względu na dezorganizację 
życia codziennego jak i niepla-
nowane koszty. 

Polisa kosztuje mniej
Dzięki dobrej polisie ubezpiecze-
niowej można tego uniknąć. Koszt 
ubezpieczenia jest nieporów-
nywalnie mniejszy niż wartość 
powstałych szkód. Dla przykła-
du - naprawa klepki podłogowej 
i zacieków na ścianach po zala-
niu to średni koszt ok. 3 000 zł,  
ubezpieczenie tych elementów to 
wydatek na poziomie ok. 100 zł. 
Za naprawę telewizora po awa-
rii w wyniku przepięcia trzeba 
zapłacić ok. 1 000 zł, nie mó-
wiąc o cenie zakupu nowego. Za 
ubezpieczenie elektroniki i in-
nych rzeczy ruchomych w domu 
zapłacimy ok 100 zł. 
Zapewnia  
praktyczną pomoc
Bywają sytuacje, kiedy najcen-
niejsza jest po prostu natych-
miastowa pomoc. Załóżmy, że 
zgubiliśmy klucze i nie możemy 
wejść do domu albo w sobotę 

awaryjnych, np. w przypadku 
zalania mieszkania Warta zor-
ganizuje i opłaci interwencję hy-
draulika, który naprawi pęknięty 
zawór czy wężyk. Jeśli zgubimy 
klucze albo złodziej uszkodzi za-
mek w drzwiach, Warta przyśle 
ślusarza, a jeśli szalejąca wichu-
ra zerwie nam rynnę i wybije 

szybę, zorganizuje usługę de-
karza, który zabezpieczy ryn-
nę oraz szklarza, który wstawi 
szybę. Co ważne, za taką usłu-
gę nic nie zapłacimy. 

A to nie wszystko. Z takiego 
ubezpieczenia możemy też skorzy-
stać poza miejscem zamieszkania, 
np. gdy podczas wyjazdu rozcho-
ruje nam się dziecko lub skręci-
my sobie nogę Warta zorganizuje 
i opłaci wówczas pomoc lekarza.

Ubezpieczenie na medal
Ubezpieczenia Warty to nie tylko 
szeroki zakres i wysoka jakość 
oferty ale i przyjazny proces 
likwidacji szkód. Doceniają to 
klienci. W tym roku po raz ko-
lejny ubezpieczenia mieszka-
niowe Warty zostały nagrodzone 
w rankingu konsumenckim go-
dłem Dobry Produkt – Wybór 
Konsumentów 2017. 

Przekonaj się i skorzystaj  
z oferty promocyjnej dot.  
ubezpieczenia WARTA DOM 
KOMFORT i WARTA DOM.  
Nowi klienci Warty mogą otrzy-
mać nawet 50% zniżkę.

Warto ubezpieczyć mieszkanie
Chcesz dowiedzieć  

się więcej? 
Zadzwoń:

501 083 904 

Napisz:  
groplast@poczta.internetdsl.pl 

lub przyjdź do agencji  
ubezpieczeniowej przy 

ul. Anielin 1 lok. 4  
w Pruszkowie

wieczorem pękła nam rura, czy 
też popsuła się lodówka peł-
na smakołyków na niedzielne 
przyjęcie. Co wtedy? Standar-
dem w ubezpieczeniach miesz-
kaniowych Warty jest szeroki 
pakiet usług assistance. Dzięki 
niemu klienci mogą liczyć na po-
moc Warty w różnych sytuacjach 

Artykuł sponsorowany

W Y W I A D
Gdy idziesz ulicą kobiety mu-
szą bardzo mocno trzymać swo-
ich mężczyzn.
Oj, czy muszą trzymać? Zawsze 
jest ten wzrok mężczyzn, ale sta-
ram się nie prowokować. Zazwy-
czaj ubieram się luźno, żeby nie 
zwracać na siebie uwagi.

Starasz się być szarą myszką?
Na co dzień preferuję sportowy 
styl ubioru, ponieważ dużo tre-
nuję. Są sytuacje, że trzeba się 
ubrać inaczej. Nawet nieco wy-
zywająco, założyć sukienkę czy 
inny strój. Wtedy jest nieco go-
rzej (śmiech).

Kiedy rozpoczęłaś pracę ja-
ko modelka?
Generalnie zaczęłam praco-
wać mając 16 lat. Początkowo 
jako hostessa i łączyłam to ze 
szkołą. Później pojawiły się 
mniejsze sesje i tak brnęło to 
do przodu, a od pięciu lat jes- 
tem w KSW.

Wspomniałaś o KSW. Obecność 
gronie ring girls w organizacji 
Martina Lewandowskiego i Ma-
cieja Kawulskiego sprawiła, że 
twoja twarz jest rozpoznawal-
na. Ale na początku odmówi-
łaś KSW.

Odmawiałam im rok czasu. Po 
prostu myślałam, że się do te-
go nie nadaję. Tam były dziew-
czyny bardziej wyzywające, 
a ja jednak miałam tak ułożo-
ną grzywkę, że wyglądałam jak 
mała dziewczynka. Ostatecz-
nie jednak zdecydowałam się 
dołączyć do KSW i ta przygoda 
nadal trwa.

Byłaś na galach na PGE Naro-
dowym i Wembley. Trybuny wy-
pełnione po brzegi, tysiące ludzi. 
Pojawiła się trema?
Powiem szczerze, że im więcej 
ludzi, tym większą mam frajdę. 
Czuję takie podniecenie. Lubię 
swoją pracę, ale bardziej rozpa-
truję ją w kategoriach przyjem-
ności niż obowiązku. 

KSW to wielkie show. Czujesz 
się jego częścią czy bardziej do-
datkiem?
Nieskromnie mogę powiedzieć, 
że częścią. W końcu jestem 
w KSW już pięć lat. Generalnie 
moja twarz jest rozpoznawalna. 
W zeszłym roku zostałam wy-
brana najpopularniejszą ring  
girl ze wszystkich federacji, więc 
chyba jestem już częścią polskie-
go MMA.

Który z zawodników najbardziej 
imponuje ci jako mężczyzna?
Nie chcę się wypowiadać na 
temat zawodników. Zostawię 
to dla siebie. Są moimi kum-
plami z pracy. Każdemu z nich  
kibicuję.

Startowałaś w wyborach Miss 
Wielkopolski, a jesteś związana 
z Mazowszem. Skąd ten pomysł?
Jakiś czas mieszkałam w Po-
znaniu. Warto wspomnieć, że 
te konkursy nie są stricte dla 
dziewczyn z danego wojewódz-
twa. Mogą zgłaszać się kandy-
datki z całej Polski. Co warto 
dodać, zostałam zaproszona 
na ten konkurs.

Skończyło się sukcesem.
Tak, zdobyłam tytuł I wicemiss, 
z czego jestem bardzo zadowolona.

Czuję się częścią KSW
Podczas gal KSW nie sposób zwrócić uwagi na piękne ring girls. Jedną z nich jest  
DOMINIKA BILSKA z Pruszkowa, która opowiada nam o kulisach swojej pracy.

Teraz czas na podbój Mazowsza?
Wiem, że konkurs jest i odbu-
dowuje się. Szczerze mówiąc – 
nie wiem, czy znajdę na to czas. 
Obecnie mam sporo pracy. Kore-
spondowałam już z organizatorem 
i zobaczymy, co z tego wyjdzie. 
Dostałam też zaproszenie na kon-
kurs Miss Warmii i Mazur. Zaraz 
będę rozrzucona po całej Polsce.

Modelka leży i pachnie. Ile 
w tym prawdy?
Prędzej życie modelki jest na wa-
lizkach niż „leżysz i pachniesz”. 
Często zlecenia porozrzucane są 
po całej Polsce. We wtorek muszę 
być na Śląsku, w środę już w So-
pocie. Generalnie to ciężka pra-
ca. Pozowanie dziesięć godzin nie 
jest proste. Niech ktoś stanie i wy-
trwa przed aparatem. Wtedy zo-
baczymy, czy nie zmieni zdania.

Wychowałaś się i mieszkasz 
w Pruszkowie. Jak zmieniło się 
to miasto?
Zmieniło się zdecydowanie na 
plus. Pruszków stał się spokoj-
ny, nie ma mafijnego świata. Nie 
trzeba się obawiać. Moim zda-
niem jest to sypialnia Warsza-
wy. Powstaje dużo nowoczesnych 
osiedli. Generalnie jest super! 
Do Warszawy nie jest daleko. 
Wystarczy chwila, aby dojechać  

do stolicy. Pruszków to Prusz-
ków, ale prawie część Warszawy.

Jesteś pochłonięta pracą, ale 
czy czasami myślisz o założe- 
niu rodziny?
Myślę o tym. Jestem kobietą i mam 
tyle lat, ile mam. Bardzo bym  
chciała, żeby weszło to na inny  
poziom, ale nie pozwolę, aby ktoś  
mnie ograniczał. Spełniam się 
w tym, co robię i nie zamierzam 
nic zmieniać. 

Robimy casting na męża?
Jeszcze nie. Od czterech miesięcy 
jestem sama i na tę chwilę posta-
nowiłam poświęcić czas realiza-
cji własnych planów.

Spotykasz się z hejtem. Jak so-
bie z tym radzisz?
Na początku było ciężko, bo czy-
tałam każdy komentarz na swój 
temat. Dzwoniłam do mamy, żeby 
się wyżalić. Dziwiłam się, że lu-
dzie mnie nie znają i mogą pisać 
takie rzeczy. Nie ważne, co by się 
robiło i tak pojawią się negatywne 
komentarze. Teraz mniej się tym 
przejmuję. Gdy widzę negatywny 
komentarz w mediach społeczno-
ściowych po prostu go usuwam.

Rozmawiał: 
 Jakub Małkiński
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PRZYGOTUJ SIĘ 
DO SEZONU.

opeldealer.pl

PRZYGOTUJ SIĘ 
DO SEZONU.

OPEL SERWIS

WYMIANA
OLEJU

DEZYNFEKCJA 
KLIMATYZACJI

Olej syntetyczny DEXOS  
z filtrem + wymiana

od 199 zł

 

79 zł
SEZONOWA PROMOCJA 
SERWISOWA

Olej syntetyczny DEXOS + filtr + wymiana w modelach osobowych z silnikami benzynowymi (PB) 199 zł, a z silnikami diesla (ON) 249 zł. Podane ceny są 
cenami maksymalnymi, nie mogą być wyższe niż prezentowane wartości i zawierają podatek VAT. Promocja dotyczy samochodów osobowych marki 
Opel i obowiązuje  w naszym Autoryzowanym Serwisie Opel do 31.12.2017 lub do wyczerpania danego produktu.

Autoryzowany Serwis 
Aleje Jerozolimskie 217
www.opel.autosalomea.pl
Tel. +48 22 873 02 12
e-mail: serwis@autosalomea.pl

Kupon Rabatowy na inne 
usługi serwisowe dla 
klientów detalicznych  
do końca 2017 r12%

Reklama

J A Z D A
Problem z płynnością 
ruchu to zmora polskich 
dróg. Jedną z głównych 
przyczyn takiego stanu 
rzeczy jest nieumiejętne 
korzystanie przez 
kierowców z lewego pasa. 

P oruszanie się dwu-
jezdniowymi droga-
mi w Polsce nie zawsze
należy do najprzyje-

mniejszych. Kierowcy często 
narzekają, że nie wszyscy zna-
ją przepisy i się do nich stosu-
ją. – W Polsce obowiązuje ruch 
prawostronny. Lewy pas słu-

ży do wyprzedzania pojazdów. 
Kierowcy powinni stosować się 
do przepisów, aby ruch odby-
wał się płynnie – mówi pod-
kom. Karolina Kańka, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie.

Zatem jazda lewym pasem po-
winna być płynna i bezproblemo-
wa. Artykuł 16 prawa o ruchu 
drogowym zdecydowanie wska-
zuje, że należy poruszać się jak 
najbliżej prawej strony. Jednak 
kierowcy nawet mają do dyspozy-
cji pustą prawą stronę jezdni wolą 
poruszać się przeciwną. Często 
pojawia się problem „ślimaka”. 
Kierowca jedzie sobie spokojnie 
50 km/h, a znajdującym się za nim 
skacze ciśnienie. Brak płynności 
ruchu i powolna jazda prowadzą 
do korków, ale też i niebezpiecz-
nych zdarzeń. Często problem 
stanowi również nieumiejęt-
ność poprawnej oceny ilości 

miejscami oraz różnicy prędko-
ści między pojazdami. Recepta? 
Za uleczenie sytuacji postanowi-
li wziąć się policjanci, którzy ka-
rzą blokujących lewy pas jezdni. 
Kierowcy muszą liczyć się z man-
datami nawet do 500 zł. [JM]

Dla kogo lewy pas?

 Anna Zwolińska  

P R Z E P I S Y
Od 13 listopada zaczynają 
obowiązywać nowe 
przepisy dotyczące
badań technicznych 
pojazdów. Co się zmieni? 

P ierwszą i chyba jed-
ną z najważniejszych 
zmian będzie opła-
ta, ale nie chodzi tu 

o stawkę, bo ta pozostaje bez 
zmian. Dziś za przegląd auta 
płacimy po wykonanym bada-
niu, od 13 listopada płacić bę-
dziemy „z góry”. Co to oznacza 
w praktyce? Jeśli nasz pojazd nie 
uzyska pozytywnej oceny i tak 
trzeba będzie płacić. Mechanik 
sprawdzający nasze auto prze-
każe nam informacje o wszyst-
kich usterkach. Na ich naprawę 
będziemy mieli 14 dni. Po tym 
czasie musimy wrócić do stacji 
kontroli pojazdów na ponowną 
weryfi kację stanu naszego auta. 
Za kolejną usługę również trzeba 

będzie zapłacić, jednak niewiele
– w zależności od wagi usterki 
będzie o kwota między 13 a 36 zł. 

W czym ma pomóc opłata za 
badanie z góry? Chodzi o zlikwi-
dowanie sytuacji, gdy kierowca 
nie uzyskuje pozytywnego wy-
niku badania, jedzie do drugiej 

stacji diagnostycznej i tam już 
dostaje pieczątkę. Od 13 listopa-
da będzie to już mniej opłacal-

ny proceder. Kierowca w drugiej 
stacji diagnostycznej również 
będzie musiał zapłacić za pełne 
badanie samochodu. To jednak 
nie koniec. Dane pojazdu, który 

nie przeszedł badania technicz-
nego trafi  również do Centralnej 
Ewidencji Pojazdów. Diagnosta 
będzie musiał dodatkowo wy-
konać zdjęcie auta, które ma 
być dowodem, że samochód 
na przegląd trafi ł. 

Do CEP będą wprowadzane 
również szersze dane. Mowa tu 
o zabezpieczeniach na pojeździe, 
zajęciach przez organy egzeku-
cyjne oraz zabezpieczeniu mająt-
kowym. Co więcej do CEP mają 
trafiać informacje o szkodach 
istotnych, do jakich doszło w au-
cie w czasie wypadku. Te dane 
mają przekazywać zarówno za-
kłady ubezpieczeń, jak i Ubezpie-
czeniowy Fundusz Gwarancyjny. 

Te zmiany są ważne z punk-
tu widzenia nabywcy, bowiem 
w CEP znajdą się wszystkie 
ważne informacje o zajęciach 
komorniczych czy uszkodze-
niach. Łatwiej będzie zatem 
sprawdzić auto, które chcemy 
kupić z drugiej ręki, zwłaszcza 
że z prawdomównością sprze-
dawców bywa różnie.

Przegląd na nowych 
zasadach
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Dodatek Motoryzacja
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Dziś za przegląd auta płacimy po 
wykonanym badaniu, od 13 listopada 
płacić będziemy „z góry”.

Artykuł 16 prawa o ruchu drogowym 
zdecydowanie wskazuje, że 
należy poruszać się jak najbliższej 
prawej strony.
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G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K IS A M O C H O D Y
To jak wróżenie z fusów. Świat roz-
wija się w zastraszającym tempie, 
nie inaczej jest w przypadku moto-
ryzacji. Co ciekawe, w Australii ma 
powstać autostrada z myślą o kierow-
cach aut elektrycznych. W Europie 
postępy nie są aż tak zaawansowane. 
Na Starym Kontynencie rejestruje się 

coraz więcej pojazdów elektrycznych. 
Jednak nadal jest ich niewiele w po-
równaniu z autami z silnikami spali-
nowymi. W ubiegłym roku w Polsce 
zarejestrowano ok. 600 pojazdów 
elektrycznych. Chcąc kupić taki sa-
mochód trzeba się liczyć z wydat-
kiem minimum 50 tys. zł, ale można 

również znaleźć oferty oscylujące  
w okolicach 1 mln zł. Jedna strona me-
dalu to koszt, a druga brak wystar-
czającej liczby punktów ładowania. 
W perspektywie czasu na rynku ma 
pojawiać się coraz więcej pojazdów 
elektrycznych. Co ważne, takie auta 
nie emitują CO2 do atmosfery. [JM] 

Elektryczne pojazdy 
zawładną przyszłością?

Reklama

Kradzież auta w kilka 
sekund? To możliwe...
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P R Z E S T R O G A
Posiadasz auto  
z „bezkluczykowym” 
systemem dostępu? 
Wygodne rozwiązanie, 
prawda? Niestety 
wygodne nie tylko dla 
użytkownika takiego 
pojazdu, ale i złodzieja. 
Takie auto można ukraść  
w kilka sekund dzięki  
specjalnemu urządzeniu. 

B ez śladów, auto od-
palone jak z guzika 
„start engine”, w kilka 
sekund znika z two-

jego zasięgu oczu. Niestety sa-
mochody posiadające kluczyki 
zbliżeniowe są bardzo łatwym 
kąskiem dla złodziei. To opis 
kradzieży na tzw. walizkę. Jak 
to działa? Potrzeba dwóch zło-
dziei oraz wspomnianą walizkę 
ze specjalistycznym sprzętem 
elektronicznym. Jedna z osób 
podchodzi do auta i chwyta za 
klamkę, to moment, w którym 
pojazd wyśle sygnał do kluczyka 
z pytaniem o kod dostępu. Nicze-
go niepodejrzewający właściciel 
auta jest np. w domu, a kluczyk 
położył na komodzie, czyli w do-
skonale dostępnym miejscu, któ-
re nie zakłóci sygnału. Następnie 
druga osoba zbliża się do budyn-
ku z wcześniej wspomnianą wa-
lizką, sprzęt znajdujący się w jej 
wnętrzu „chwyta” odpowiedź ze 
strony kluczyka wraz z kodem 

 Seweryn Dębiński 

P O R A D Y
Z jednej strony łatwe 
pytanie, jednak gdy 
zagłębimy się w szczegóły 
zaczyna nam brakować 
podstawowej wiedzy. 
Sprawdźcie na jakie 
aspekty techniczne  
zwrócić uwagę, by 
bezpiecznie i wygodnie 
przejeździć cały 
okres zimowy. 

Z ima jak sama nazwa 
wskazuje kojarzy się 
nam z wszechobec-
nym zimnem. Dla kie-

rowców to dodatkowo śliska 
nawierzchnia, opady śniegu, plu-
cha, szybko zapadający zmrok, 
a co z tym idzie utrudniona wi-
doczność. Nie mamy łatwo. I na-
sze samochody również, gdyż są 
narażone na wilgoć, niskie tem-
peratury oraz sól drogową. Wobec 
tego przed zimą warto zrobić coś 
więcej dla swojego samochodu 
niż zafundować mu tylko zmianę 

ogumienia. W grę wchodzi na-
sze bezpieczeństwo i dłuższa  
żywotność pojazdu. 

Obecne samochody są bar-
dzo nowoczesne, jednak dotyka-
ją ich te same bolączki co starsze 
modele. Po pierwsze akumula-
tor. Gdy bateria jest już w słabej 
kondycji możemy mieć problemy 
z rozruchem silnika. Warto tutaj 
dodać, że najbardziej wrażliwe 
na wyeksploatowany akumulator 
będą auta wyposażone w silniki 
Diesla. Mogą one mieć także kło-
poty z rozruchem gdy układ wtry-
skowy jest nadto zużyty. 

Drugim ważnym elementem 
są płyny eksploatacyjne, szcze-
gólnie ten w układzie chłodze-
nia. Jeśli ktoś oszczędził i zbyt 
mocno rozrobił płyn chłodniczy 
lub nalał wody, wówczas niskie 
temperatury zniszczą nam nie 
tylko chłodnicę, ale i cały silnik. 
Koniecznie przed zimą należy 
sprawdzić w jak niskich tem-
peraturach może zamarznąć 
wspomniany płyn. Sprawdźmy 
również stan oleju silnikowego 
i płynu hamulcowego.

Wilgoć, chemia lub sól drogo-
wa to mieszanka wybuchowa dla 
karoserii pojazdów. Mowa o ko-
rozji, a ta lubi szybko rozwijać się 
w takich warunkach. Należy zabez-
pieczyć najbardziej newralgiczne 
miejsca w pojeździe – odpryski, 
rysy, profile zamknięte, progi, 
nadkola, podwozie. Przed zimą 
można też dokładnie wymyć auto 
i równie dokładnie nawoskować. 

Pamiętajcie, że takie rzeczy 
jak skrobaczka, zmiotka, od-
mrażacz do szyb lub zamków 

znacznie ułatwiają życie. War-
to pamiętać, by odmrażacza do 
zamków nie pozostawiać w au-
cie, tylko mieć ze sobą! Co ważne 
przed zimą nie smarujcie zam-
ków żadnymi preparatami, może 
to mieć zupełnie odwrotny sku-
tek od zamierzanego. Nie zapo-
mnijcie też o zmianie ogumienia 
na zimowe.

Warto wziąć też pod uwagę od-
danie auta na przegląd do wy-
specjalizowanego zakładu, który 
zrobi wszystko za nas. 

Jak przygotować auto do zimy? 

P O R A D Y
W przypadku tego typu 
zdarzeń towarzyszą nam 
nerwy, tymczasem warto 
się uspokoić i nie zawsze 
wzywać policję. W dużej 
części stłuczek i kolizji 
wystarczy oświadczenie. 

S tłuczki w rejonie parkin-
gów, głównie przy super-
marketach i galeriach 
handlowych, nie należą 

do poważnych zdarzeń. Najczęściej 
wszystko kończy się na uszkodzo-
nych pojazdach. Problem poja-
wia się w momencie gdy ktoś nie 
chce przyznać się do winy lub jeśli 
sprawca uciekł z miejsca. 

Stłuczka. Jak postępować?

W przypadku gdy sytuacja jest 
jasna i jeden z kierowców uzna-
je swoją winę nie ma potrzeby 
wzywania policji. Przestawia-
my auta, żeby nie przeszkadzały 
innym uczestnikom ruchu. Na-
stępnie wystarczy kartka i dłu-
gopis aby spisać oświadczenie 

z kolizji. Wykonujemy zdjęcia do-
kumentujące szkody wyrządzone 
w autach, spisujemy dane osobi-
ste i to w jaki sposób przebiegała 
kolizja. Na końcu umieszczamy 
podpisy kierowców. 

Ale co w przypadku gdy kie-
rowca nie przyznaje się do winy? 

Tutaj pomoc policji jest niezbędna. 
Funkcjonariusze wydziału ruchu 
drogowego posiadając odpowied-
nią wiedzę wskażą winną osobę. 
Znacznie ułatwi to dochodzenie 
swoich praw do odszkodowania.

A co jeśli sprawca uciekł? Wra-
camy z zakupów, widzimy uszko-
dzony samochód. Niestety nie 
dostrzegamy żadnej kartki z da-
nymi kontaktowymi. Największą 
szansę na schwytanie sprawcy 
jest monitoring. Sprawę należy 
zgłosić na policję i jak najszyb-
ciej poprosić o zapis z kamer. Jeśli 
nie uda się nam odnaleźć win-
nego niestety będziemy musieli 
zapłacić za naprawdę z własnej 
kieszeni, jeśli nie mamy AC. [SD]

dostępu. Teraz już tylko wystar-
czy wcisnąć przycisk „start en-
gine” i odjechać.

Co więcej odpalone auto 
w ten sposób nie rozpoznaje nic 
niepokojącego. Hipotetycznie 
zakładając, że skradzione au-
to udałoby się nam odzyskać 
i sprawdzić odczyt z podkła-
dowego komputera, to dowie-
my się tylko tyle, że auto zostało 
odpalone... przy pomocy orygi-
nalnego kluczyka.

Kradzież „na walizkę” to 
bardzo wyrachowany sposób 
zagarnięcia czyjejś własności. 
W internecie można wyczytać, 
że orientacyjny koszt „walizki” to 
50 tys. zł, więc nie jest tani. Mi-
mo to złodzieje posiadają takie 
urządzenia. Najczęściej spro-
wadzają je z zagranicy. 

Złodzieje wybierają najczę-
ściej auta zaparkowane na osie-
dlach domów jednorodzinnych, 
czy zabudowy segmentowej. Po-
jazd nie schowany do garażu to 
tylko wyjście naprzeciw ocze-
kiwaniom przestępców. Nie-
stety w wielu takich sprawach 
policja nie odnajduje ani zło-
dziei ani pojazdów, a liczba kra- 
dzieży „na walizkę” rośnie...

Jak się ustrzec przed takimi 
działaniami? Jest na to sposób. 
Kluczyk należy położyć w trud-
no dostępnym miejscu, dosko-
nałym sposobem będzie zatem 
umieszczenie kluczyka w me-
talowym pudełku. [SD]
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13 października około godz. 16.00 
w miejscowości Natolin (gmina Gro-
dzisk Mazowiecki) doszło do po-
ważnie wyglądającego wypadku. 
Ciężarówka z naczepą zderzyła się 
z autobusem komunikacji miejskiej. 
Informację o zdarzeniu otrzymali-
śmy na skrzynkę kontakt@wpr24.pl. 

– W miejscowości Natolin na drodze 
wojewódzkiej 579 doszło do wypadku, 
w którym kierowca tira uderzył w au-
tobus komunikacji miejskiej – czytamy 
w mailu nadesłanym przez czytelnika. 
Sprawcą zdarzenia był nietrzeźwy kie-
rowca. – Zdarzenie miało miejsce oko-
ło godz. 16.00. Nietrzeźwy kierowca 

ciężarowego volvo zderzył się z au-
tobusem. Na szczęście nikt nie zo-
stał poszkodowany – mówiła nam 
asp. sztab. Katarzyna Zych, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej Policji 
w Grodzisku Mazowieckim. – Męż-
czyzna został zatrzymany. Prowa-
dzimy z nim czynności – dodała. [AZ] 

Wypadek, sprawca 
na podwójnym gazie

Reklama

 Jakub Małkiński 

P I A S T Ó W
Radni Piastowa zdecydowali 
o podwyższeniu kapitału 
zakładowego Piastowskiego 
Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych o kwotę 
150 tys. zł. Podczas 
ostatniej sesji sprawa
była żywo dyskutowana.

S półka Piastowskie Przed-
siębiorstwo Usług Ko-
munalnych funkcjo-
nuje od sierpnia 2016 

roku. W zakres jej zadań wcho-
dzi m.in. zarządzanie i admini-
strowanie nieruchomościami, 
obsługa techniczna budynków 
czy pielęgnacja zieleni. PPUK 
chce rozwijać swoją działalność, 
a do tego potrzebny jest sprzęt. 
Ten jednak kosztuje. Dlatego też 
radni Piastowa pochylili się nad 
sprawą spółki.

Podczas ostatniej sesji odby-
ła się dyskusja na temat zasad-
ności dokapitalizowania spółki. 
Część radnych zdecydowanie 
opowiadała się przeciwko ta-
kiemu rozwiązaniu ze względu 
na fakt, że PPUK przynosi stra-
ty. W zeszłym roku było to 100 
tys. zł, obecnie kwota ta jest po-
równywalna. Zwolennicy podję-
cia uchwały o dokapitalizowaniu 
spółki przekonywali, że sprzęt 
jest potrzebny, a w perspekty-
wie czasu miasto zaoszczędzi 
na zewnętrznych fi rmach, któ-
re musi zatrudniać m.in. do pie-
lęgnacji zieleni.

Pojawiały się wątpliwości, co 
do przeznaczenia kapitału, jednak 
przedstawiciele urzędu zapew-
niali, że priorytetem jest zakup 
sprzętu. – Te pieniądze są jako 
wydatki majątkowe w budże-
cie i taki cel również mają po-
przez wniesienie tego wkładu. 
Są to środki na zakup majątku 

dla spółki, nie na wydatki bie-
żące – mówiła Grażyna Wójcik,
skarbnik Piastowa.

Na co dokładnie zostaną prze-
znaczone środki? – Aby pro-
wadzić normalną działalność 
spółka musi mieć sprzęt, bo 
inaczej to mija się z celem, że-
by miała ona funkcjonować dalej. 
Będzie zakupiony samochód do-
stawczy berlingo, została naby-

ta przyczepka. Przejęliśmy cesję 
leasingu na volkswagena trans-
portera, który już funkcjonuje 
i zbiera śmieci w mieście. Zo-
stanie zakupiony ciągnik kom-
paktowy z osprzętem, czyli pług 
do odśnieżania, ze szczotką do 
zamiatania, posypywarką pia-
sku i soli. Nabędziemy kosiarkę 
samojezdną, kosiarkę bijakową, 
która będzie współpracowała 
z ciągnikiem. Dodatkowo trzy 
kosy. Właściwie już został zaku-
piony odkurzacz, który zbiera 

liście – wyliczał Andrzej Guzik, 
prezes Piastowskiego Przed-
siębiorstwa Usług Komunal-
nych. – Z tych pieniędzy, które 
są przeznaczone spółka będzie 
ponosiła koszty przez trzy lata, 
ponieważ większość sprzętu zo-
stanie zakupiona w formie le-
asingu. Część kwoty pójdzie na 
pierwszy wkład, kolejna część 
będzie spłacana – dodawał.

Ostatecznie radni przyję-
li uchwałę o dokapitalizowa-
niu spółki. Osiem osób było za, 
trzy przeciw, a cztery wstrzy-
mały się od głosu.

PPUK będzie również admi-
nistrowało mieszkaniowymi za-
sobami miasta. Od 1 stycznia 
2018 roku spółka zyska także 
nowe zadania w postaci m.in. 
utrzymania gminnych obiek-
tów i urządzeń użyteczności 
publicznej, a także porządku 
na terenie Piastowa.

Ożywiona dyskusja 
wokół PPUK
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S Ę K O C I N
Na przebudowę drogi 
nr 3125W, czyli ul. 
Sękocińskiej w Sękocinie 
Starym mieszkańcy 
czekają od lat. Powiat, 
który jest zarządcą ulicy 
ogłosił w tej sprawie 
już trzy przetargi, 
dwa zakończyły się 
fi askiem, ostatni czeka 
na zgłoszenia fi rm. 
Czy tym razem sprawdzi 
się powiedzenie 
„do trzech razy sztuka”?

S ękocińska przebie-
ga od al. Krakowskiej 
w Sękocinie Starym 
do wiaduktu nad dro-

gą ekspresową S8 w Wolicy. 
W tej chwili nadal trwają pra-
ce związane z budową odwod-
nienia w przywołanej ulicy. Jej 
stan nawierzchni od dawna bu-
dził wątpliwości – delikatnie mó-
wiąc nie był już najlepszy. 

Powiat chce przebudować 
ul. Sękocińską, problem w tym, 

że rynek okazuje się być póki co 
bezlitosny. Pierwszy przetarg 
nie przebiegł pomyślnie, po-
nieważ dwie oferty jakie wpły-
nęły były znacznie za wysokie. 
Przedsiębiorstwo P.P.U.H. Efekt 
zaproponowało ponad 3,5 mln zł,
a Instal-Nika przeszło 4,5 mln zł, 
podczas gdy starostwo zamie-
rzało przeznaczyć niespełna 
1 mln. Przetarg unieważniono. 
Drugi przetarg i te same fi r-
my, oferty niższe, ale niewie-
le. Instal-Nika oferuje niecałe 
3,5 mln zł a P.P.U.H. Efekt nie-
spełna 3 mln zł. Znów unieważ-
niono postępowanie. 

Skontaktowaliśmy się z prusz-
kowskim starostwem i spytali-
śmy: czy za trzecim razem uda 
się pomyślnie rozstrzygnąć 
przetarg? – Z mrugnięciem oka 
mógłbym żartobliwie odpowie-
dzieć, że do trzech razy sztuka! 
A tak na poważnie to oczywiście 
widzimy potrzebę podjęcia dzia-
łań zmierzających do tego, aby 
to sam przetarg nie wstrzymy-
wał inwestycji. Staramy się przy 

tym zrobić wszystko, aby warun-
ki przetargu, oraz jego wyniki 
nie budziły żadnych wątpliwo-
ści. W przetargu, który ogłosi-
liśmy zmieniliśmy zakres prac, 
a tym samym szacunkową war-
tość zamówienia dzięki czemu 
jeżeli znajdzie się wykonawca 
prace będą mogły być realizowa-
ne jeszcze w tym roku. Pozosta-
łe elementy planujemy wykonać 
wiosną 2018 roku – mówi nam 
Maksym Gołoś, starostwa po-
wiatu pruszkowskiego. 

W zakres przebudowy ul. Sę-
kocińskiej wchodzi: ustawienie 
krawężników betonowych wto-
pionych (strona południowa), re-
gulację wysokości krawężników 
z częściową wymianą zniszczo-
nych (strona północna), wyko-
nanie podbudowy bitumicznej, 
asfaltowej warstwy wiążącej 
i zjazdów z kostki brukowej. 
Zamówienie ma zostać wykona-
ne w ciągu 30 dni od wprowa-
dzenia wykonawcy na budowę. 
Ale czy tym razem uda się go 
wybrać? Trzymajmy kciuki. [SD]

Ul. Sękocińska czeka na wykonawcę...

G R O D Z I S K  M A Z .
Zorganizowana grupa 
przestępcza działała 
na terenie Grodziska 
Mazowieckiego, 
Żyrardowa i innych 
miejscowości na 
terenie Polski. 
Przestępcy zajmowali 
się wyłudzaniem 
luksusowych samochodów 
osobowych, pojazdów 
dostawczych, ciężarowych 
oraz naczep do ciągników 
siodłowych.

S prawę prowadzi Pro-
kuratura Okręgowa 
w Warszawie wspól-
nie z Centralnym Biu-

rem Śledczym Policji w Rado-
miu. Wszystko rozpoczęło się 
w marcu tego roku. Proceder 
polegał na wypożyczaniu pojaz-
dów z fi rm transportowych na 
tzw. słupa. Następnie przestęp-
cy demontowali nadajniki GPS 
z pojazdów, które „przerzucali” 
za wschodnią granicę Polski.

– Przestępczy proceder, z któ-
rym związana była m.in. fi rma 
z Grodzka Mazowieckiego po-
legał na zakładaniu fi rm na tzw. 
„słupy”,  a następnie zawieraniu 
umów najmu pojazdów z fi rma-
mi z branży transportowej. Po 
wejściu w posiadanie pojazdów, 
demontowano z nich nadajniki 
GPS, a następnie transferowano 
samochody poza granice Polski, 
głównie do Rosji. W ten sposób 
sprawcy wyłudzili kilkadziesiąt 
samochodów oraz naczep o łącz-
nej wartości ponad 9 mln zł na 
szkodę 44 fi rm. Przedmiotem 

przestępstw padły takie po-
jazdy jak: samochody osobo-
we BMW, pojazdy dostawcze 
marki Citroen, Fiat, Iveco oraz 
Peugeot, ciężarówki marki Volvo, 
MAN, Scania i Mercedes, a także 
naczepy marki Schmitz, Kron, 
Koegel i inne – poinformował 
Łukasz Łapczyński, rzecznik 
prasowy Prokuratury Okręgo-
wej w Warszawie.

Podejrzani założyli trzy fi r-
my na tzw. słupy, dzięki czemu 
udało się im oszukać aż 44 in-
ne fi rmy. Wartość wyłudzone-
go mienia oszacowano na 9 mln 
zł. W trakcie śledztwa od mar-
ca tego roku do końca września 
zatrzymano 15 osób. Przedsta-
wiono im niemal 200 zarzutów 
popełnienia przestępstw m.in. 
udziału w zorganizowanej grupie 
przestępczej, oszustw w stosun-
ku do mienia znacznej warto-
ści, paserstwa oraz podrobienia 
dokumentów. 11 zatrzymanych 

przebywa w aresztach śledczych 
na wniosek prokuratora. 

Głównym podejrzanym w tej 
sprawie jest Tomasz K. Usłyszał 
on zarzuty kierowania zorgani-
zowaną grupą przestępczą, która 
wyłudzała pojazdy o dużej warto-
ści. Ponadto mężczyzna usłyszał 
42 zarzuty popełniania innych 
przestępstw, m.in. oszustw 
w stosunku do mienia znacznej 
wartości, przy czym ustalono, 
iż Tomasz K. działał w warun-
kach tzw. recydywy, a z popeł-
niania przestępstwa uczynił 
sobie stałe źródło dochodów. 

– Część z osób zaangażowa-
nych w przestępczy proceder, 
przed zatrzymaniem ukrywa-
ła się przed organami ścigania 
na terenie Rosji oraz Republi-
ki Południowej Afryki – infor-
muje Łukasz Łapczyński. Jak na 
razie organom ścigania udało się 
odzyskać trzy pojazdy. Śledztwo 
ma charakter rozwojowy. [SD]

Wyłudzili na „słupa” 
pojazdy warte 9 mln zł

cb
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– Aby prowadzić normalną działalność 
spółka musi mieć sprzęt, 
bo inaczej mija się z celem, żeby 
miała funkcjonować dalej – mówi 
Andrzej Guzik, prezes PPUK.
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Gmina Raszyn ogłosiła przetarg na wy-
konanie oświetlenia na kilku drogach. 
Największe zainteresowanie budzi in-
westycja na al. Hrabskiej z racji drzew 
rosnących wzdłuż drogi. Podczas 
majowej sesji radni Raszyna przyjęli 
uchwałę, która określa zasady reali-
zacji zadania m.in. przeprowadzenie 

wszelkich robót ziemnych w obrębie 
pnia, korony i korzeni pomnika przyro-
dy w sposób ręczny. Na al. Hrabskiej 
planowane jest m.in. wykonanie wy-
kopów pod kable, posadowienie 33 
słupów oświetleniowych oraz mon-
taż opraw LED. Z kolei na ul. Szybow-
cowej w Laszczkach pojawi się sześć 

słupów, na ul. Owocowej zaplanowa-
no trzy lampy. Na ul. bocznej od Zło-
tej w Podolszynie Nowym będzie ich 
dziewięć, z kolei na ul. Widok w Da-
widach Bankowych sześć. Na oferty 
gmina Raszyn czeka do 27 paździer-
nika. Inwestycja powinna zakończyć 
się do 20 grudnia br. [JM] 

Na ulicach  
będzie jaśniej

Reklama

 Seweryn Dębiński 

B R W I N Ó W
21 października 
(nadchodząca sobota!)  
w Brwinowie odbędzie  
się charytatywna  
gala disco polo, ale nie 
ważne czy jesteście 
fanami tego rodzaju 
muzyki czy też nie.  
Dzięki temu, że weźmiecie 
udział w tym wydarzeniu 
dołożycie swoją  
cegiełkę, by pomóc 
Kacprowi – dziecku 
choremu na autyzm. 
Obudźcie ciepło  
w swoich sercach!

Będzie to niezwykłe wy-
darzenie. I to nie ze 
względu na moc atrak-
cji. Niezwykłe, bo mo-

żemy pomóc Kacprowi w walce 
o lepsze jutro. To chłopiec miesz-
kający w gminie Brwinów, który 

zmaga się z autyzmem. Nieste-
ty jak każde leczenie wiąże się 
z kosztami, tak i tutaj potrzeb-
ne są fundusze na rehabilitację. 
W ramach publicznej zbiórki pie-
niędzy postanowiono zorgani-
zować szereg koncertów gwiazd 
z polskiej sceny disco polo, ale... 
muzyka nie jest tutaj najważ-
niejsza. To Kacper znajduje się 

na pierwszym miejscu i liczy na 
pomoc ludzi o dobrych sercach.

– Wszystkie gwiazdy, które 
wystąpią nie pobierają opłat. 
Całość imprezy organizowana 
jest przy użyciu własnych zaso-
bów i środków. Dzięki uprzejmo-
ści dyrektora Zespołu Szkół nr 
1 w Brwinowie impreza odbę-
dzie się właśnie w tym miejscu. 

Wszystkie zebrane pieniądze 
zostaną przekazane na kon-
to Fundacji Dzieciom „Zdążyć 
Z Pomocą” – mówi organizator 
wydarzenia Albert Zdzieszyński.

Impreza zatytułowana „Brwi-
nów dla Kacpra” odbędzie się 
21 października, w sobotę. Na 
scenie wystąpią gwiazdy znane 
z „dużej” sceny muzycznej disco 
polo, takie jak: Deep Dance, Co-
smo, TheLovers, E-Maill, InVoX, 
Claudi, Isabella, MPower, Eratox. 
– Wydarzenie zaczyna się o go-
dzinie 15, na początku imprezy 
na rozgrzewkę publiczności za-
gra didżej. Na razie na licytacje 
dajemy koszulki z podpisami ze-
społów, które wystąpią tego dnia, 
będzie też prowadzona kwesta 
do puszek. Jako najważniejszy 
przedmiot licytacji będzie fiat 
126 przekazany przez fundację 
„HARRYtatywną”. Patronat nad 
imprezą objął burmistrz Brwi-
nowa Arkadiusz Kosiński – pod-
kreśla Albert Zdzieszyński.

Impreza charytatywna  
dla Kacpra z Brwinowa
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660-001-866, 600-051-872

FM SERWIS
SPRZEDAŻ I SERWIS WÓZKÓW WIDŁOWYCH
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Place zabaw, altany, ciągi piesze, ław-
ki – takie zmiany szykują się na te-
renie nadarzyńskiego Pastewnika 
i w Walendowie. Gmina podpisała 
umowę na dotację w kwocie ponad 
2,8 mln zł na rozwój terenów zielo-
nych. – Zakres prac obejmuje tzw. Pa-
stewnik w Nadarzynie i również nowo 

pozyskane tereny od Agencji Nieru-
chomości Rolnych przy ul. Brzozowej 
w Walendowie. W sumie jest to kilka-
naście hektarów. Dotacja w wysoko-
ści 2 mln 880 tys. zł pozwoli urządzić 
zaplecze rekreacyjno-sportowe, jak 
i zielone dodatkowe płuca dla Nada-
rzyna – tłumaczy Janusz Grzyb, wójt 

gminy Nadarzyn. Zbiornik wodny Pa-
stewnik przejdzie regulację linii brze-
gowej i zyska nową roślinność wodną. 
Z kolei w Walendowie planowana jest 
budowa boiska trawiastego. Na obu 
terenach zostanie zagospodarowa-
ny teren rekreacyjny. Wartość całego
projektu to ponad 3,6 mln zł. [JM] 

Blisko 3 mln zł 
na tereny zielone

Starosta Pruszkowski Maksym Gołoś 
zaprasza na spotkanie z cyklu 

Sprawy Ważne 
dla Pruszkowa

Gościem specjalnym będzie 

Wojewoda 
Mazowiecki 

Zdzisław 
Sipiera

Porozmawiamy m.in. o: 
 Gospodarce odpadami  

w kontekście MZO
 Studium uwarunkowań  

i kierunków 
zagospodarowania  

przestrzennego
 O oczekiwaniach  

mieszkańców
 O szansach dla Pruszkowa

Zapraszamy 
26.10.2017 r.  

o godzinie 18.00
do sali gimnastycznej 

Zespołu Szkół nr 1 
im. Stanisława Staszica,

 ul. Promyka 24/26 
w Pruszkowie

Ogłoszenie

R E G I O N
Policjanci apelują 
o zwracanie uwagi na 
podejrzane osoby, podające 
się m.in. za pracowników 
elektrowni czy gazowni. 
Zasada ograniczonego 
zaufania może nas 
uchronić przed kradzieżą.

N a naszej facebooko-
wej grupie „Grupa
WPR24.pl – Pruszków, 
Grodzisk i okolice” 

pojawił się post dotyczący męż-
czyzn podających się za przed-
stawicieli gazowni. – Po Żółwinie 
w godzinach południowych cho-
dziło dwóch facetów. Przedsta-
wiali się, że są z gazowni. Prosili 
o rachunki z ostatniego pół ro-
ku. Chodzili od domu do domu. 
Z żadnej fi rmy która obsługuje ten 
rejon nie potwierdziła wypuszcza-
nia pracowników w teren. Oczy-
wiście nie mieli legitymacji ani 
żadnego dokumentu poświad-
czającego ich tożsamość i fi rmę 

dla której pracują. Jak się tłuma-
czyli „oj zapomnieliśmy”? Podaj-
cie dalej żeby ostrzec mieszkań-
ców. Starsi ludzie chętnie wpusz-
czają takich do domów i są nie-
stety zbyt ufni – napisała Wioletta.

Poprosiliśmy policję o spraw-
dzenie tych doniesień. – Nie ma-
my zgłoszenia na ten temat. Być 
może nikt nie złożył zawiado-
mienia w tej sprawie – zazna-
cza podkom. Karolina Kańka,
rzecznik prasowy Komen-
dy Powiatowej Policji w Prusz-
kowie. – Zgłoszenie z prośbą 

o sprawdzenie dwóch mężczyzn
otrzymaliśmy natomiast z Pias-
towa. Okazało się, że panowie 
faktycznie są pracownikami
jednego z dystrybutorów ener-
gii elektrycznej – powiedziała 
nam rzeczniczka.

Policja przypomina i apeluje, 
by w przypadku najmniejszych 
wątpliwości nie wpuszczać do 
domu osób podających się za 
przedstawicieli gazowni, elek-
trowni, wodociągów czy dys-
trybutorów telewizji. Należy też 
powiadomić policję. [AZ]

Przezorny, zawsze ubezpieczony...
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G R O D Z I S K  M A Z .
Codziennie 
funkcjonariusze 
grodziskiego ekopatrolu 
mają problem z psami, 
które uciekły... Często 
trudno odnaleźć 
właściciela, przez 
co zwierze trafi a do 
schroniska.

S trażnicy odławiają psy, 
które nie zawsze są 
kundelkami. Bywają 
czworonogi rasowe, 

bardzo zadbane i „chciane”, 
jednak brak czipa lub chociaż-
by obroży bez adresatki unie-
możliwia szybkie odnalezienie 
właściciela. – Na terenie na-
szej gminy „zaczipowanie” jest 
bezpłatne, więc zachęcamy po 

raz kolejny do korzystania z ta-
kiej możliwości by wyelimino-
wać traumatyczne przeżycia dla 
psa i jego właściciela zwłaszcza 
jeżeli w domu na zagubionego 
pupila czekają dzieci – zachę-
cają grodziscy funkcjonariusze 
straży miejskiej.

Po „zaczipowaniu” zwierzę-
cia informacje o nim trafia-
ją do elektronicznego systemu 

Strażnicy miejscy apelują 
o czipowanie psów
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 Seweryn Dębiński 

P O D KO W A  L E Ś N A
Swoje pomysły można 
było zgłaszać do końca 
września. Teraz wiemy 
jakie wnioski mieszkańcy 
zaproponowali aby 
uwzględnić w budżecie 
Podkowy Leśnej na 
przyszły rok. Sprawdźcie.

Głównym tematem, 
który powraca od 
wielu lat w Podkowie 
to drogi. – Zasko-

czony nie jestem. Kilkudziesię-
ciu mieszkańców  wnioskowało 
o drogi. I tak: wpłynęły pisma 
w sprawie budowy (przebudo-
wy, remontu) ulic: Topolowej, 
Modrzewiowej, Głogów, Sar-
niej, Orlej (od Jaskółczej do Pa-
rowu Sójek), Sosnowej (Bukowa 
– Kolejowa) , Dębowej i Grabo-
wej oraz wykonanie projektu na 
ulicę Irysową – poinformował 
Artur Tusiński, burmistrz Pod-
kowy Leśnej. 

Ale to wcale nie oznacza, 
że inne sprawy nie są ważne. 
Mieszkańcy mieli wiele innych 
pomysłów. Jeden z ciekawszych 
to budowa trasy do ćwiczeń na 
świeżym powietrzu (ścieżki zdro-
wia) oraz urządzeń umożliwia-
jących gimnastykę dla seniorów 
(z wykorzystaniem infrastruktu-
ry miejskiej), z uwzględnieniem 
ćwiczeń pod okiem instruk-
tora. Ponadto wnioskowano 

o kontynuowanie zagospoda-
rowania działek miejskich na 
ulicy Jeleniej, wyczyszczenie 
skweru (zadbanie o zieleń) na 
rogu ulic Sarniej i Głównej, za-
gospodarowanie placów i skwe-
rów w różnych częściach miasta 
elementami małej architektury, 
które będą służyły aktywnościom 
sportowym, wypoczynkowi i in-

tegracji rodzinnej, społecznej 
i międzypokoleniowej, zwięk-
szenie kwoty dla organizacji 
pozarządowych z przeznacze-
niem na realizację zadań publicz-
nych z zakresu kultury fi zycznej, 
profi laktykę wad postawy dzieci 
i młodzieży, ustawienie stołów 
do tenisa stołowego na tere-
nie miasta, które urozmaiciły-
by ofertę sportową, organizację 
koncertu, wystaw w związku 

z obchodami setnej rocznicy 
odzyskania niepodległości.

Teraz niełatwe zadanie dla 
władz miasta, czyli uwzględ-
niając możliwości finansowe 
wybrać te wnioski, które są
pod wieloma względami prio-
rytetowe. – Jako, że plan fi nan-
sowy odnosi się do przyszłości, 
to oznaczenie wielkości do-
chodów i przychodów ma cha-
rakter prognozy, która jest 
obciążona ryzykiem niepełnej 
realizacji ze względu na to, że 
trudno przewidzieć wszystkie 
uwarunkowania gospodarcze, 
społeczne i polityczne, które 
determinują wielkość środków 
publicznych wpływających do 
budżetu jednostki samorzą-
du terytorialnego. Na szczę-
ście w Podkowie udaje mi się 
realizować znacznie więcej niż 
zostało przyjęte  w budżecie 
– wyjaśnia burmistrz. 

Projekt budżetu ma być goto-
wy i przedstawiony radzie mia-
sta do 15 listopada. Rada będzie 
miała czas na podjęcie uchwa-
ły budżetowej do końca bieżą-
cego roku. 
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Mieszkańcy Podkowy 
zgłosili wnioski do budżetu

identyfikacji psów. Dane 
właściciela umieszczane są 
w specjalnej bazie. Celem 
takich działań jest ochrona 
psów przebywających na te-
renie gminy Grodzisk Mazo-
wiecki bez opieki, tym samym 
jeśli strażnik odłowi takie-
go psa, będzie miał możli-
wości szybkiej identyfi kacji 
jego właściciela. [SD]

– Plan finansowy odnosi się do 
przyszłości i ma charakter prognozy, 
która jest obciążona ryzykiem 
niepełnej realizacji – podkreśla 
burmistrz Podkowy.
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Policja, straż pożarna i pogotowie ra-
tunkowe zjawiły się przy ul. Gołębiej 
w Grodzisku Mazowieckim. Na dachu 
jednego z garaży znajdował się męż-
czyzna. Informację otrzymaliśmy od 
jednego z naszych czytelników. – Na  
ul. Gołębiej w Grodzisku Mazowiec-
kim na dachu garażu leży mężczyzna 

– napisał na kontakt@wpr24.pl. Do roz-
wiązania sprawy potrzebna była dra- 
bina... – 19 październik o 7.43 otrzyma-
liśmy zgłoszenie o mężczyźnie, który 
znajduje się na dachu budynku garażu. 
Na miejscu pojawiły się również policja 
i pogotowie. Mężczyzna w wieku około 
37 lat prawdopodobnie znajdował się 

pod wpływem środków odurzających 
bądź alkoholu. Nasza działania sprowa-
dziły się do udostępnienia drabiny. Przy 
wsparciu policjanta mężczyzna zszedł 
z dachu – przedstawia bryg. Krzysztof 
Tryniszewski, rzecznik prasowy Komen-
dy Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Grodzisku Mazowieckim. [JM] 

Chodził po dachu. 
Był pijany?
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INFORMACJA 
o przetargu w trybie licytacji 

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego 05-800 Pruszków,  
ul. Drzymały 30, ogłasza przetarg publiczny  

w trybie licytacji na: 
,,sprzedaż samochodu osobowego stanowiącego  

własność Powiatu Pruszkowskiego”. 

Lp. Marka,  
model 

Nr  
rejestracyjny

Rok 
produkcji

Przebieg  
(km)

Cena  
wywoławcza Wadium

 1. SKODA 
Fabia 

WPR  
02VA 2004 2182000 6 400 zł 640 zł

  
Przetarg odbędzie się dnia 31 października 2017 r. o godzi-
nie 1200 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, 
05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30. Ogłoszenie o przetargu 
umieszcza się na urzędowej tablicy informacyjnej oraz stro-
nie internetowej www.bip.powiat.pruszkow.pl. Szczegółowe 
informacje można uzyskać pod nr tel. 22 7381413-15. 

Ogłoszenie

Trzech chętnych na 
piastowską przychodnię
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P I A S T Ó W
Piastowski magistrat 
zapoznał się z ofertami firm 
zainteresowanych budową 
nowej filii przychodni 
lekarskiej na terenie 
miasta. Swoje oferty 
złożyły trzy firmy.

W Piastowie przy  
ul. Reja dzia-
ła Samodzielny 
Publiczny Za-

kład Opieki Zdrowotnej „Pia-
stun”. Placówka ma swoją filię 
po północnej stronie miasta 
przy ul. Wysockiego. Kłopot  
w tym, że filia mieści się w zwyk- 
łym domu zaadaptowanym na 
potrzeby przychodni. Braku- 
je tu miejsca zarówno dla leka-
rzy, jak i pacjentów.

Plany budowy nowej siedzi-
by dla filii piastowskiej lecznicy 
snute są już od kilku lat. Wie-
le wskazuje na to, że w końcu 
się zmaterializują. Władze mia-
sta szukają firmy, która zajmie 
się budową nowej przychodni. 
Ogłoszono już nawet przetarg 
na realizację inwestycji. Zgło-
siły się trzy podmioty. Najko-
rzystniejszą ofertę złożyła firma 
Merx z Białegostoku, która za-
proponowała cenę 7,6 mln zł. 
Niestety kwota ta przekracza 
budżet zarezerwowany na to za-
danie. Miasto na ten cel przy-
gotowało 6,5 mln zł. Jednak na 
ostatniej sesji radni wyrazili 
zgodę na zwiększenie wydat-
ków na to zadanie.

Jak będzie wyglądać nowa 
placówka? Budynek ma powstać 
na działkach przy ul. Piłsudskie-
go i przedłużeniu ul. ks. Sko-
rupki. Obiekt będzie piętrowy. 
Na parterze znajdą się gabine-
ty lekarskie, zabiegowe, gabinet 
USG, gabinet stomatologiczny, 
recepcja, szatnia i zaplecze so-
cjalne z sanitariatami. Na pię-
trze również znajdą się gabinety 
lekarskie i zabiegowy. Dodatko-
wo pojawią się tu pomieszcze-

nia do wykonywania zabiegów 
rehabilitacyjnych. Na piętrze 
ulokowana zostanie również 
część administracyjna i za-
plecze socjalne z sanitariatami. 
W kondygnacji piwnicznej znaj-
dować się będą pomieszczenia 
techniczne, magazynowe, szat-
nia z natryskami dla pracow-
ników rehabilitacji. W budynku 
znajdą się dwie klatki schodo-
we oraz winda. [AZ]

Miasto 
zarezerwowało  
w budżecie 6,5 
mln na inwestycją, 
najkorzystniejsza 
złożona oferta 
wynosi 7,6 mln zł. 
Radni wyrazili zgodę 
na zwiększenie 
wydatków.

 Anna Zwolińska 

P R U S Z K Ó W
Od jakiegoś czasu przy  
ul. Kościuszki w Pruszkowie 
funkcjonuje przystanek 
autobusowy. Kierowcy nie 
mogą przyzwyczaić się  
do nowej organizacji  
ruchu i narzekają na to,  
że dostają mandaty...

Wracamy do tema-
tu niewłaściwego 
parkowania w re-
jonie przystanku 

autobusowego. Przypomnijmy. 
Wraz z zamknięciem linii kolejo-
wej 447 uruchomiono autobusową 
komunikację zastępczą. Aby ulżyć 
podróżnym na terenie miasta po-
jawiły się nowe przystanki auto-
busowe. Jeden budzi szczególne 
kontrowersje. Chodzi o przy-
stanek Kościuszki 04. Podróżni 
podkreślają, że kierowcy nie re-
spektują znaku i parkują na przy-
stanku co utrudnia im wsiadanie 
i wysiadanie z autobusu. Kierowcy 
tłumaczą się natomiast, że przy-
stanek jest za słabo oznakowa-
ny. Parkują jak parkowali, a straż 
miejska wlepia mandaty. 

– Na ul. Kościuszki od kil-
ku dni pełnią służbę strażnicy 
miejscy i przez cały dzień wy-
pisują mandaty za parkowanie 
w strefie przystanku autobuso-
wego (zastępczej komunikacji). 
Wcześniej w tym miejscu została 

namalowana białą farbą strefa 
parkowania, to oznakowanie na 
chodniku dalej jest ale strażnicy 
twierdzą że teraz jest ono nieważ-
ne. Może warto by było pomyśleć 
o dodatkowym oznakowaniu po-
ziomym na chodniku w tej strefie. 
Zostały wystawione już setki man-
datów może warto by przestrzec 
mieszkańców przed kolejnymi 
mandatami, tym bardziej że chyba 
każdy mieszkaniec wpr zdaje sobie 
sprawę z problemu braku miejsc 
parkingowych w naszym mieście 
(pisownia oryginalna – przyp. red.) 
– napisał do nas Grzegorz.

Kierowcy z reguły jeżdżą na 
pamięć, o tym wie chyba każdy. 

Dlatego sugestia lepszego oznako-
wania przystanku – choć jest tam 
odpowiednie oznakowanie zarów-
no pionowe oraz poziome – wyda-
je się całkiem sensowna. O to czy 
jest szansa na dodatkowe ozna-
kowanie przystanku zapytaliśmy 
pruszkowskich włodarzy. – Oczy-
wiście postaramy się coś z tym zro- 
bić – powiedział nam Andrzej Ku- 
rzela, wiceprezydent Pruszkowa. 

Pruszkowska straż miejska za-
znacza jednak, że oznakowanie ich 
zdaniem jest prawidłowe i wy-
starczające. Oznakowanie pozio-
me na jezdni wyznacza odległość 
15 m w jedną i w drugą stronę od 
słupka przystanku autobusowego. 

Kierowcy muszą zwracać większą 
uwagę w tym miejscu.

Za gapiostwo lub celowe igno-
rowanie znaków sypią się więc 
mandaty. Ile ich już wystawio-
no? Strażnicy zaprezentowali 
nam statystyki. – Od dnia 4 sierp-
nia, czyli od dnia obowiązywania 
w tym miejscu nowej organiza-
cji podjęto około 150 interwencji. 
Część z nich zakończyła się: około 
60 mandatów karnych, około 100 
pouczeń. Dalsza część jest w to-
ku prowadzonych czynności wy-
jaśniających, które zmierzają do 
ukarania kierowców – z powo-
du braku stawiennictwa na wy-
stawione wezwania – informuje 
pruszkowska straż miejska. 

Każda interwencja to zazwyczaj 
kilka lub kilkanaście wystawionych 
mandatów i udzielonych pouczeń. 
Strażnicy systematycznie pro-
wadzą w tym miejscu kontrole. 
W ciągu jednej doby potrafią zja-
wić się przy ul. Kościuszki nawet 
5-6 razy. Część z tych interwen-
cji to odpowiedź na zgłoszenia 
telefoniczne. Strażnicy podkre-
ślają, że liczba interwencji spada 
ale bardzo powoli. Zwłaszcza, że 
kierowcy zwyczajnie nie zwracają 
uwagi na oznakowanie. Wszyst-
ko wskazuje na to, że problem 
z nieprzepisowym parkowaniem 
się skończy. W czwartek (19 paź-
dziernika) przed przystankiem 
ustawiano słupki, które unie-
możliwią kierowcom zostawienie 
swoich aut w obrębie przystanku.

Kierowcy: przystanek  
za słabo oznakowany
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Reklama

Ogłoszenie

OBWIESZCZENIE
Starosty Pruszkowskiego

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r.  
poz. 1496 t.j.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne na wniosek Wójta Gminy Nadarzyn  
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej dotyczącej budowy drogi gminnej wraz z budową 
napowietrznej linii oświetleniowej, budową rowu, wycinką 
fragmentu lasu i rozbiórką ogrodzenia.

Inwestycja obejmuje następujące działki: 

94 (działka pod inwestycję – 94/2; działka pozostała  
po podziale – 94/1)
97/21 (działka pod inwestycję – 97/44; działka pozostała  
po podziale – 97/45) obr. Kajetany, gm. Nadarzyn
 
W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed 
nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie 
numery działek po podziale. Numery działek objętych liniami 
rozgraniczającymi (pod inwestycję) zostały podkreślone, po 
średniku wskazano działki pozostałe poza inwestycją.

Części działek, z których korzystanie będzie ograniczone:
127, 165/8, 165/6, 97/45 (powstała z podziału dz. nr ew. 
97/21) obr. Kajetany, gm. Nadarzyn

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się  
z aktami sprawy w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 
8:00-18:00, wtorek ÷ piątek 8:00-16:00, w Wydziale 
Architektury Starostwa Powiatowego w Pruszkowie; 
ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, pokój nr 104  
(I piętro), tel.: 22 738-14-38. 

OBWIESZCZENIE
Starosty Pruszkowskiego
o wszczęciu postępowania w sprawie 

wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 t.j.) 
zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne 
na wniosek Wójta Gminy Raszyn w sprawie wydania decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej 
rozbudowy drogi gminnej – ulicy Zdrojowej obr. Wypędy, 
gm. Raszyn.

Inwestycja obejmuje następujące działki: 

156/6 (działka pod inwestycję – 156/41; działka pozostała po 
podziale – 156/42)
62/1 (62/2; 62/3)
64/1 (64/2; 64/3)
159/3 (159/4; 159/5)
160/2 (160/3; 160/4)
obr. Wypędy, gm. Raszyn
 
W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed 
nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie 
numery działek po podziale. Numery działek objętych liniami 
rozgraniczającymi (pod inwestycję) zostały podkreślone, po 
średniku wskazano działki pozostałe poza inwestycją.

Części działek, z których korzystanie będzie ograniczone:
62/3 (powstała z podziału dz. nr ew. 62/1), 60/1, 156/5, 61, 160/1, 
159/2
obr. Wypędy, gm. Raszyn 

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami 
sprawy w godzinach pracy urzędu: poniedziałek 8:00-18:00, 
wtorek ÷ piątek 8:00-16:00, w Wydziale Architektury Starostwa 
Powiatowego w Pruszkowie; ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, 
pokój nr 104 (I piętro), tel.: 22 738-14-38.  

G R O D Z I S K  M A Z .
Na ul. Sienkiewicza  
w Grodzisku Mazowieckim 
przechodnie zauważyli 
nieprzytomnego 
nastolatka. Natychmiast 
została wezwana pomoc. 
Pojawiło się podejrzenie, 
że chłopak wziął wcześniej 
dopalacze. Trafił do szpitala.

D o zdarzenia doszło 
18 października po 
godz. 8.00 w rejo-
nie grodziskiego 

osiedla XX-lecia. – Potwier-
dzam, że realizujemy taką inter-
wencję. Zgłoszenie przez osobę, 
która zauważyła leżącego mło-
dego człowieka, nieprzytomne-
go. Ta osoba po jakimś czasie 
wstała i jest w tej chwili badana 
przez lekarzy karetki pogoto-
wia. To 15-letni chłopak – wy-
jaśniała „na gorąco” asp. sztab. 
Katarzyna Zych, rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej Po-
licji w Grodzisku Mazowieckim.

Pojawiły się plotki, że 15-la-
tek zażył dopalacze i był agre-
sywny. Jednak policjanci byli 
oszczędni w przekazywaniu in-
formacji – To będzie sprawdzo-
ne. Teraz nie możemy mówić 
z jakich przyczyn był nieprzy-
tomny. Nic nie wiem też o tym, 
by był agresywny. Być może zo-
stanie przetransportowany do 
szpitala – mówi asp. sztab. Zych.

Skontaktowaliśmy się z pogo-
towiem ratunkowym z prośbą 
o wyjaśnienia. – Gdy nastolatek 
odzyskał przytomność był agre-
sywny. Podejrzewamy, że zażył 
dopalacze, jednak będzie to wy-
magało sprawdzenia i dodatko-
wych badań. W stanie ogólnym 
dobrym został przetransporto-
wany do szpitala w Grodzisku – 
powiedział nam Wojciech Diadia 
z Falck Medycyna. – Problem 
z dopalaczami jest taki, że do-
kładnie nie wiemy co podać pa-
cjentowi. Skład tych środków 
stale się zmienia i jest nam nie-
znany – dodaje. [SD]

Nieprzytomny nastolatek. 
Prawdopodobnie wziął 

dopalacze
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G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K IJ A N K I
Kolejna kradzież samochodu z par- 
kingu CH Janki. Prawdopodobnie 
złodzieje użyli metody na „walizkę”. 
Na początku października informo-
waliśmy o kradzieży renault w Jan-
kach. W środę (18 października)  
z parkingu przed centrum handlowym 
zniknął kolejny pojazd. – Zgłoszenie  

w sprawie kradzieży samochodu mar-
ki audi otrzymaliśmy po 19.00. Pro-
wadzimy postępowanie wyjaśniające. 
Jeśli ktoś posiada wiedzę na temat zda-
rzenia, proszony jest kontakt z policją 
z Raszyna bądź Pruszkowa – podaje 
podkom. Karolina Kańka, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej Policji  

w Pruszkowie. Złodzieje stosują różne 
sposoby. Nieoficjalnie udało nam się 
dowiedzieć, że kradzież została doko-
nana metodą na „walizkę”. Do otwarcia  
i uruchomienia pojazdu nie jest po-
trzebny kluczyk. Wystarczy zaledwie 
kilka sekund, aby złodzieje przechwy-
cili sygnał za pomocą „walizki”. [JM] 

Wrócił, a samochodu  
nie było...

 Jakub Małkiński 

R U S I E C
Stowarzyszenie Szlakiem 
Tęczy miało wyjątkowego 
gościa. Pierwsza Dama 
Agata Kornhauser-Duda 
spotkała się w Ruścu  
z niepełnosprawnymi 
dziećmi i ich rodzinami.

Jesień obfituje w szczególne  
wydarzenia dla Stowarzy-
szenia Szlakiem Tęczy. We 
wrześniu nastąpiło uro-

czyste otwarcie nowej siedziby 
organizacji w szkole w Ruścu. 
Gmina Nadarzyn do dyspozy-
cji stowarzyszenia przekaza-
ła lokal o powierzchni ponad 
100 m kw. – Pomieszczenia za-
pewnią naszym  podopiecznym 
możliwość rehabilitacji w kom-
fortowych i bezpiecznych wa-
runkach. Tak się szczęśliwie zło- 
żyło, że to otwarcie przypadło 
niemal w ósmą rocznicę działal-
ności naszego stowarzyszenia. 
Mamy tam salę do rehabilitacji 
(terapia SI i fizjoterapia), salę 

konferencyjną oraz mini-za-
plecze biurowo – socjalne. Wy-
posażenie sali do rehabilitacji 
leżało po stronie stowarzysze-
nia. Przyłożyliśmy się do tego 
solidnie. Sala jest profesjonal-
nie wyposażona i od 23 wrześ- 
nia wystartowały zajęcia rehabi-
litacyjne. Naszą ideą jest, aby to 
zaplecze rehabilitacyjne służyło 
nie tylko podopiecznym stowa-
rzyszenia, ale również dzieciom 
z dysfunkcjami rozwojowy-
mi z terenu gminy Nadarzyn 

– wyjaśnia Krystyna Dąbrow-
ska, prezes Stowarzyszenia 
Szlakiem Tęczy.

Dotychczas stowarzyszenia 
prowadziło działalność w domu 
parafialnym w Nadarzynie. Teraz 
niepełnosprawne dzieci i ich ro-
dzice zyskali w pełni komfortowe 
miejsce. Do sali w szkole w Ruś-
cu mogą przychodzić na rehabi-
litację i zajęcia, ale także spędzać 
czas w ciepłej atmosferze. Bo wła-
dze stowarzyszenia i wolontariu-
sze tworzą wyjątkowy klimat.

Ważnym wydarzeniem dla 
niepełnosprawnych dzieci by-
ła wizyta Pierwszej Damy. Aga-
ta Kornhauser-Duda odwiedziła 
siedzibę stowarzyszenia, gdzie 
włączyła się w warsztaty pla-
styczne. Na pamiątkę zostawi-
ła wykonany koszyczek wraz 
z podpisem. Podczas spotka-
nia panowała ciepła atmosfera, 
a Agata Kornhauser-Duda skra-
dła serca dzieci, które chętnie 
do niej lgnęły. Pierwsza Dama 
zapoznała się również z zakre-
sem działań stowarzyszenia 
i sytuacją jego podopiecznych.  
– Naszą misją jako stowarzy-
szenia jest m.in. rozszerzanie 
łańcucha ludzi dobrej woli i zro-
zumienia dla problemów osób 
niepełnosprawnych – szczegól-
nie tych dorosłych po 25 roku 
 życia. Mamy nadzieję, że spo-
tkanie Pani Prezydentowej z ro- 
dzinami i z niepełnosprawno-
ścią przyczyniło się do większe-
go zrozumienia i szacunku dla 
osób niepełnosprawnych – pod-
kreślają przedstawiciele Stowa-
rzyszenia Szlakiem Tęczy.

Pierwsza Dama z wizytą w Ruścu
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„Usłyszeć taniec, usłyszeć śpiew”
Trzynaste „Ogrody Integracji” 
pod hasłem „usłyszeć 
taniec, usłyszeć śpiew” 
były wyjątkowe. W tym 
roku organizatorzy zwrócili 
szczególną uwagę na potrzeby 
niedosłyszących.

P o raz pierwszy obecny był 
tłumacz języka migowe-
go, Agnieszka Osytek. Duże 
wrażenie zrobiło przybycie 

Iwony Cichosz – Miss Świata Niesłyszą-
cych 2016, która występowała w pro-
gramie Dancing with the Stars – Taniec 
z Gwiazdami. Zobaczyliśmy też gru-
pę Młodzi Migają Muzykę, która zaj-
muje się interpretowaniem tekstów 
piosenek w polskim języku migo-
wym. Efekty ich pracy zaprezentowa-
no w formie dwóch teledysków, które 
również wzbudziły duży entuzjazm 
wśród publiczności. W tym miejscu 
warto także wspomnieć o Grzegorzu 
Płonce (dla publiczności zagrał na for-
tepianie), którego historia napawała 

ogromnym optymizmem i pokazała, 
że ciężką pracą i wsparciu bliskich 
można dokonać rzeczy niemożliwych.

Na grodziskiej scenie widzieliśmy 
występy wokalno-muzyczne, teatral-
ne i taneczne. Niektóre bawiły i wy-
woływały uśmiech na twarzy, inne 
niosły ze sobą przesłanie i skłaniały 
do chwili refl eksji. W sumie zobaczy-
liśmy 23 występy. Uczestnicy byli moc-
no zaangażowani i dali z siebie 100%. 
Ciekawe pomysły, dobrze dobrane ko-
stiumy i świetna organizacja sprawiły, 
że publiczność z przyjemnością patrzy-
ła na przedstawienie.

Kto chciał zrobić sobie krótką prze-
rwę, mógł podziwiać w holu kina wysta-
wę prac (głównie dekoracje i ozdobne 
akcesoria) uczestników przeglądu, in-
dywidualnych osób niepełnospraw-
nych oraz fi rm, które specjalizują się 
w sprzęcie dla niepełnosprawnych.

Impreza została zorganizowana 
przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie, Organizacje Pozarządowe 
i Centrum Kultury pod honorowym 

patronatem Starosty Grodziskie-
go, Marka Wieżbickiego oraz Bur-
mistrza Grodziska Mazowieckiego, 
Grzegorza Benedykcińskiego. „Ogro-
dy” wsparło w sumie 70 organizacji, 

fi rm i instytucji. Wielu było również 
jurorów, którzy przyglądali się wy-
stępom, wśród nich obecni byli m.in. 
Paweł Dłużewski, Katarzyna Pakosiń-
ska, Maria Winiarska, Andrzej Zaorski, 

Romuald Tesarowicz, Urszula Blaszyń-
ska, Konstanty Ciciszwili, Elżbieta Bo-
gucka i Anna Olesiejuk. Temu licznemu 
gronu, które tak chętnie przygotowy-
wało i wspierało imprezę należą się 
słowa uznania i podziękowania.

„Ogrody Integracji” to dobra oka-
zja nie tylko, żeby przyjrzeć się pasjom 
i talentom niepełnosprawnych, zasta-
nowić się nad problemami, z którymi 
muszą się zmagać, ale co najważniej-
sze i było to widać zwłaszcza w tym ro-
ku – „Ogrody” zachęcają, żeby walczyć 
z własnymi słabościami.

Dominika Rakowiecka
Starostwo Powiatu Grodziskiego

Z głębokim żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci Romualda 

Tesarowicza – wybitnego śpiewaka 
operowego, laureata wielu nagród, 
zasłużonego mieszkańca powiatu 

grodziskiego, którego talent 
mogła podziwiać publiczność

 w Europie i Ameryce.

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

Starostwo Powiatu Grodziskiego, ul. Kościuszki 30;
www.powiat-grodziski.pl
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Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Gminę Brwinów. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść. 

Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, Tel. 22 738 26 15
www.brwinow.pl

Sadzenie drzew przy ul. Pszczelińskiej

A kcja sadzenia dębów 
i  l ip przypomina 
utworzenie w 1927 r.
samodzielnej gminy 

Letnisko Brwinów, która została 
wyodrębniona z mającej swo-
ją siedzibę w Brwinowie gminy 
Helenów. Ówcześni mieszkańcy 
odznaczali się dużą aktywno-
ścią – tworzyli stowarzysze-
nia, działali społecznie. Do 
tych tradycji nawiązuje dzi-
siejszy Brwinów. Gmina rozwija 
się intensywnie, a jedną z więk-
szych realizowanych w 2017 r. 
inwestycji była przebudowa
ulicy Pszczelińskiej. 

Pszczelińska to fragment 
drogi wojewódzkiej nr 720 
i jedna z najważniejszych dróg 
dojazdowych do Brwinowa. Jej 
przebudowa została podzielona 
na dwa etapy.  W 2014 r. został 
przebudowany fragment na od-
cinku od ronda W. Kowalskiego 
do ul. Pedagogicznej, a w 2017 r. 

– odcinek ul. Pszczelińskiej 
od rejonu ul. Pedagogicznej 
w Brwinowie do skrzyżowania 
z drogą nr 719 w Otrębusach. 
Umowę na realizację II etapu 
podpisał Mazowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Warsza-
wie w oparciu o dokumentację 

projektową wykonaną przez 
gminę Brwinów. Wykonawca 
prac – firma PPUH „EFEKT” 
Sp. z o.o. – położył m.in. nową 
nawierzchnię, przebudował 
chodniki oraz zmodernizo-
wał odwodnienie. Została wy-
budowana też elektroenerge-

tyczna sieć kablowa oświe-
tlenia ulicznego oraz wymie-
nione przewody w istniejącej 
sieci oświetlenia ulicznego. 

Symbolicznym upamiętnie-
niem przebudowy było uzupeł-
nienie alei drzew rosnących 
wzdłuż ul. Pszczelińskiej. Dąb, 

drzewo znajdujące się w herbie 
gminy Brwinów, upamiętniający 
Tadeusza Kościuszkę zasadzili 
wspólnie Rafał Rajkowski, wice-
marszałek województwa mazo-
wieckiego, Zbigniew Ostrowski 
dyrektor MZDW, burmistrz 
Arkadiusz Kosiński, zastępca 

burmistrza Sławomir Walen-
dowski oraz przewodniczący 
Rady Miejskiej w Brwinowie 
Sławomir Rakowiecki. 

Wśród sadzących drzewa zna-
leźli się również Maciej Nowic-
ki, burmistrz gminy Brwinów 
w latach 1998-2002, przewod-
niczący Rady Miejskiej Sławomir 
Rakowiecki, radni Rady Miejskiej 
w Brwinowie: Adrianna Olczak, 
Firmin Słojewski, Tomasz Korcz 
i Marek Winiarski, asystent bur-
mistrza Gminy Brwinów Andrzej 
Jarzyński, reprezentacja Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Brwi-
nowie, reprezentacja SP nr 1 
w Brwinowie, strażacy OSP 
Brwinów i OSP Biskupice, soł-
tys sołectwa Moszna Jan Wojcie-
chowicz, Stowarzyszenie Projekt 
Brwinów, Towarzystwo Gim-
nastyczne Sokół, Towarzystwo 
Przyjaciół Brwinowa, harcerze 
ZHR, mieszkańcy oraz pracow-
nicy Urzędu Gminy Brwinów. 

W sobotę 14 października 2017 r. w ramach akcji „90 drzew na 90-lecie Letniska Brwinów” 
mieszkańcy gminy Brwinów i zaproszeni goście zasadzili lipy i dęby przy ul. Pszczelińskiej. 

W ten sposób uczcili również przebudowę tej drogi.
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 ► Agencja Ochrony zatrudni 
do pracy na obiektach 
przemysłowych na terenie 
Pruszkowa i Konotopy. Telefon 
668-110-198 

 ► Biuro rachunkowe 
w Milanówku zatrudni księgową: 
vero-mona@wp.pl 

Finco-Stal Serwis sp. z o.o. 
z siedzibą w Nowej Bukówce 
poszukuje operatorów linii 
do cięcia blachy oraz 
magazynierów. Oferujemy 
atrakcyjne wynagrodzenie, pracę 
zmianową, CV proszę przesłać: 
praca@fi ncoserwis.pl 

 ► Firma sprzątająca zatrudni 
do sprzątania na terenie 
obiektu Tesco Piastów 
al. Tysiąclecia 7, wynagrodzenie 
płatne terminowo. 
Praca jako stała lub 
dodatkowa. Kontakt pan Roman 
789-127-639  

 ► Firma transportowa poszukuje 
kierowców kat. C+E na PL 
(+48) 504-206-446 

Zatrudnię 2 osoby do pracy 
w lokalu gastronomicznym 
Zapieksy Pruszkowskie 
z doświadczeniem i książeczką 
sanepidu. kontakt telefoniczny: 
509-683-032 (przed godzina 12 lub 
po godzinie 20). Praca od zaraz. 

 ► Zatrudnimy pracowników 
ochrony na obiekt magazynowo-
spedycyjny w m. MOSZNA 
PARCELA. Kontakt 608-696-929 

Nieruchomości – sprzedam

 ► Dom jednorodzinny w Pruszkowie, 
pow. 122, działka 725 - 
tel.: 518-276-329 

 ► Dom sprzedam, wynajmę. Telefon: 
535-487-338 

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 

Sprzedam mieszkanie 57 m2 
os. Staszica 215 000 tys. 
694-127-292 

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► Do wynajęcia garaż podziemny 
ogrzewany ul. Dobra. Cena 200 zł. 
600-200-702 

Do wynajęcia lokal 
handlowo-usługowy Komorów. 
Tel.: 501-012-555 

 ► Lokale na działalność dla fi rmy 
i biuro ul. Kościuszki 29. 
Tel.: 608-49-88-42 lub sklep obok 

 ► Warsztat/magazyn 80 m2 + plac, 
800 zł, Nadarzyn – 506-906-002 

 ► Wydzierżawię pod usługi 
plac 1000 m2, 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

 ► KUPIĘ KAŻDE AUTO 
603-903-405 

Kupię

 ► Skup rzeczy z likwidowanych: 
domów, mieszkań, magazynów, 
garaży itp. 791-132-916 

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

 ► Drzewa, krzewy – ścianie, 
pielęgnacja. Usuwanie pni/karp 
frezarką. Tel.: 661-880-661 

 ► 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 

Dam pracę

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

 ► Osoby do obsługi bistro w salonie 
samochodowym na Skoroszach 
663-022-397 

 ► Pana i panią do sprzątania 
powierzchni socjalnych, 
biurowych i magazynowych, 
Pruszków/Parzniew 504-204-700 

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

 ► Praca dla niepełnosprawnych i nie 
tylko, sprzątanie na magazynie, 
Nadarzyn, 1750 netto. 508-042-042 

 ► PRACA W OCHRONIE 
DLA RENCISTY W Pruszkowie: 
600-009-700 

 ► Trattoria Erbario zatrudni 
młodą, sympatyczną kelnerkę 
do zespołu. Kontakt telefoniczny: 
513-962-034 

 ► 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 

zmontujemy Ci
pracę

501 326 691

produkcja 
i montaż podzespołów
praca w Pruszkowie

nowe 
wyższe stawki

umowa o pracę tymczasową (cały etat)

dodatek za pracę w godzinach nocnych
premia do 800 zł brutto miesięcznie

praca pon. - pt. / system 3-zmianowy

1500 zł za polecenie pracownika

pakiet benefitów

opieka konsultanta Randstad

zadzwoń

wynagrodzenie 19 zł brutto za godzinę

Agencja zatrudnienia (nr lic. 47)

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

 797 705 105
  

  

Wynagrodzenie
podstawowe

1000 zł + premia

Praca
 doradca klienta

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

!
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

517 090 224
rekrutacja.eden@edenfinance.pl

Mile widziani Emeryci

CEBULE KWIATOWE 
W SZEROKIM ASORTYMENCIE

(TULIPANY, KROKUSY, 
ŻONKILE, CZOSNKI,LILIE ITD)

 
 

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, UL. POGODNA 7

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

KUPIĘ  
ZA GOTÓWKĘ!

Mieszkanie:
- do remontu
- zadłużoną

- z komornikiem
- inne problematyczne

Tel. 662-006-180

CV prosimy przesyłać na adres mailowy: milena.skoczylas@wprmedia.pl

Grupa Wpr Media Sp. z o.o., wydawca Gazety WPR oraz porta-
lu Wpr24.pl, organizator Targów Nieruchomości i Wnętrz oraz 
Pruszkowskiego Kina Letniego w związku z dynamicznym 
rozwojem, poszukuje:

Zadania:
  Sprzedaż powierzchni reklamowej w pra- 

sie i Internecie
 Sprzedaż pakietów reklamowych przy 

eventach
 Opieka nad powierzonymi klientami
 Aktywne pozyskiwanie nowych klien-

tów biznesowych
 Realizacja zaplanowanego budżetu 

sprzedażowego
 Realizowanie niestandardowych projek- 

tów sprzedażowych
 Przygotowywanie prezentacji i ofert 

sprzedażowych
 
Wymagania:
 Wykształcenie wyższe lub w trakcie 

nauki
 Orientacja na cel i samodyscyplina
 Minimum 2-letnie doświadczenie  

w sprzedaży – WARUNEK KONIECZNY

 Doświadczenie w branży  
wydawniczej/medialnej  
– WARUNEK KONIECZNY

 Wysoki poziom motywacji wewnętrznej
 Umiejętność nawiązywania kontaktów 

z klientami i podtrzymywania pozytyw-
nych relacji

 Znajomość programów MS Office
 Otwartość na zmiany
 Kreatywność
 Komunikatywność
 
Oferujemy:
 Pracę w dynamicznie rozwijającej się 

firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 Współpracę z profesjonalistami o du-

żym doświadczeniu i umiejętnościach
 Atrakcyjne wynagrodzenie składające 

się z podstawy i prowizji
 Niezbędne do pracy narzędzia – kom-

puter, telefon

Specjalistów ds. sprzedaży
 Miejsce pracy: Pruszków

601 333 138       603 962 657

•markizy •moskitiery, 
•rolety antywłamaniowe, 

•rolety materiałowe, 
•żaluzje alu/drewniane, 

•plisy

witrex2@onet.eu
roletywitrex.com.pl

 ► Protezy zębowe 450 zł: 
508-357-334 

 ► Studnie tel.: 601-231-836  

Szkolenia BHP - wstępne, 
okresowe 694-127-292 

 ► 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 


