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Startuje Pruszkowskie Kino Letnie!
P R U S Z KÓ W

Tego żaden 
miłośnik kina nie 
może przegapić. 
Pruszkowskie Kino 
Letnie startuje 
30 czerwca, a na 
widzów czeka w tym 
roku aż dziewięć 
gorących tytułów.
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Niemożliwe staje się możliwe. 
Z ul. Kościuszki zniknął niebieski fi at!

WIĘCEJ NA STR. 3 WIĘCEJ NA STR. 4

Będzie przebudowa zjazdu z S8?
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– tyle palm pojawi się w parku wodnym 
„Suntago” we Wręczy pod Mszczonowem. 
Szczegóły na str. 14700
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R O L K I
W minioną niedzielę 
(24 czerwca) ulicami 
Pruszkowa pojechali 
rolkarze. Była to 
jedna z wielu atrakcji 
przygotowanych 
z okazji pruszkowskich 
wianków. Kolejna 
edycja nightskatingu 
już wkrótce...

P unktualnie o godz. 
19.00 rolkarze wystar-
towali sprzed Pałacu 
Ślubów w Pruszkowie. 

Choć w tym roku nie była to tak 
liczna grupa jak podczas dwóch 
ubiegłorocznych edycji imprezy. 
A wszystko z powodu nie do końca 

Kolejna edycja nightskatingu za nami

sprzyjającej pogody oraz meczu 
Polska vs Kolumbia, który sami 
wiemy jak się zakończył. Krótko 

mówiąc, warto było iść na rolki! – 
W tym roku wystartowało około 
200 osób. Mniej niż w ubiegłym 

roku, ale dzień był specyfi czny, 
z uwagi na mecz. Ale oceniamy 
imprezę bardzo pozytywnie. Na 
pewno będziemy kontynuować 
tę inicjatywę – mówi nam Mi-
chał Landowski, wiceprezy-
dent Pruszkowa.

Dowiedzieliśmy się też, że 
kolejna edycja pruszkowskie-
go nightskatingu odbędzie się 
2 września na zakończenie wa-
kacji. Miasto prowadzi też roz-
mowy z sąsiednimi gminami 
w sprawie możliwości „wyje-
chania” poza granice Pruszkowa 
podczas nightskatingu. – Wte-
dy zrobilibyśmy trochę dłuższą 
trasę. Ale na razie nie chcemy 
ujawniać szczegółów – zazna-
cza Landowski. [SD]

Startuje Pruszkowskie 
Kino Letnie!

Zapraszamy do Parku Kościusz-
ki, gdzie w malowniczej scene-
rii będzie można oglądać kinowe 
hity na pneumatycznym ekranie 
o wymiarach 14 x 8 m. Na widzów 
jak zawsze będą czekać wygodne 
leżaki i krzesełka.

W czerwcu i lipcu seanse po 
chmurką będą rozpoczynać się 
o 21.30 a w sierpniu i we wrze-
śniu godzinę wcześniej – o 20.30. 
Na projekcje warto zabrać naj-
bliższych i przyjaciół. Przyda 
się również koc. Emocje w so-
botnie wieczory zagwarantują fi l-
my z naszego repertuaru. 

Jak prezentuje się lista fi lmów 
przygotowanych na tegoroczną 
edycją Pruszkowskiego Kina Let-
niego? Inauguracyjny pokaz od-
będzie się już 30 czerwca, a na 
ekranie zobaczymy fi lm „La La 
Land”, który zdobył 43 nagrody 
i 46 nominacji. Opowiada on o hi-
storii Sebastiana (Ryan Gosling), 
jazzowego pianisty oraz młodej 
aktorce o imieniu Mia. Mężczyzna 
zakochuje się w niej i jak się oka-
zuje z wzajemnością. Miłość daje 
im siłę. Razem zaczynają wreszcie 

robić to, co kochają. Ale kiedy ich 
kariery rozwijają się, brakuje cza-
su dla ich związku i sił dla sie-
bie nawzajem. Pytanie czy uda 
się ocalić to uczucie, a przy tym 
nie zrezygnować z marzeń? Te-
go dowiecie się podczas seansu 
Pruszkowskiego Kina Letniego.

„La La Land” to jednak tylko 
przedsmak tego co czeka widzów 
na pokazach Pruszkowskiego Ki-
na Letniego. W repertuarze zna-
lazły się również: „Snowden”, 
„Złe Mamuśki”,„Transcenden-
cja”, „Iluzja 2”, „Przełęczy oca-
lonych”, „7 rzeczy, których nie 
wiecie o facetach”, „John Wick 
2” i „Nerve”.Uwaga! Należy pa-
miętać, że wyjątkowo 7 lipca nie 
odbędzie się żaden seans.

Pruszkowskie Kino Letnie to 
wakacyjna propozycja dla osób 
w różnym wieku. Gorący klimat, 
paczka znajomych, niezapomnia-
ne chwile spędzone we wspólnym 
gronie... Czego chcieć więcej? Nie 
ma się nad czym zastanawiać! Po-
za tym nie musisz kupować bi-
letu, ani martwić się o miejsce. 
Gwiazdy na niebie i na ekranie, 
czy to możliwe? Tak!

Na fi lmowe wieczory w letniej 
atmosferze zapraszają Prezydent 
Pruszkowa Jan Starzyński oraz 
Grupa Wpr Media. Sponsor głów-
ny: Atrium Reduta, Partnerzy: 
UTH, Factory, Akademia Sztuki 
Piękna, Zapieksy Pruszkowskie, 
Galeria Style. Patroni medialni: 
Gazeta WPR, WPR24.PL, Tel-Kab.
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P I A S TÓ W
W Piastowie rozpoczynają 
się konsultacje 
dotyczące przebudowy 
i budowy ciągu ulic 
Żółkiewskiego, 
Ogińskiego i Barcewicza. 
Inwestycja nadal budzi 
wiele emocji wśród 
mieszkańców.

T o kontrowersyjne 
przedsięwzięcie 
część mieszkańców
nazywa „małą ob-

wodnicą”, władze miasta od-
pierają jednak zarzuty o wpro-
wadzenie tam szybkiego ru-

Ruszają konsultacje w sprawie 
Żółkiewskiego, Ogińskiego, Barcewicza

chu. Trudno tu jednak o poro-
zumienie. Obie strony pozostają 
przy swoich argumentach. Pro-
testujący mieszkańcy przekonu-
ją, że przebudowa sprowadzi pod 
ich okna ciężki i wzmożony ruch. 
Władze miasta twierdzą, że wręcz 
przeciwnie – poprawi się kom-
fort i bezpieczeństwo.

Obie strony będą mieć teraz 
możliwość jeszcze raz podysku-
tować na ten temat. W Piasto-
wie ruszają bowiem konsultacje 
społeczne w tej sprawie. Zakoń-
czą się dopiero po wakacjach. 
– Burmistrz miasta Piastowa 
dnia 7 czerwca 2017 r. zarzą-
dził przeprowadzenie w dniach 

25 czerwca – 10 września konsul-
tacji społecznych z mieszkańcami 
miasta Piastowa w sprawie reali-
zacji inwestycji miejskiej „Budo-
wa i rozbudowa dróg publicznych 
– ulic: Stefana Żółkiewskiego, 
Michała Ogińskiego, Stanisława 
Barcewicza wraz z infrastruktu-
rą towarzyszącą w Piastowie” – 
informuje piastowski magistrat.

W ramach konsultacji odbę-
dzie się cykl spotkań z miesz-
kańcami. Pierwsza zaplanowano 
5 lipca w Miejskim Ośrodku Kul-
tury. Swoje uwagi można też 
zgłaszać pisemnie na formula-
rzu dostępnym na stronie inter-
netowej urzędu. [Red.]

R E G I O N
Spory niepokój wśród 
pasażerów autobusów 
ZW wywołała informacja 
zamieszczona niewielkim 
druczkiem na rozkładach 
jazdy. A napisano tam: 
„Autobusy linii ZW nie 
kursują w okresie
2.07-31.08.2018 r.”. 
O wyjaśnienia w tej 
sprawie poprosiliśmy ZTM.

P odczas remontu pod-
miejskiej linii kolejowej 
autobusy ZW to dla 
wielu mieszkańców 

Pruszkowa i Piastowa podstawo-
wy środek komunikacji. Zresztą 
swoje już raz w sprawie tej linii 
musieli wywalczyć. Od kwietnia 
trasa linii biegnie ulicami Broniew-
skiego, Długą, 3 Maja, Łączniczek 
AK, Polskiej Organizacji Wojsko-
wej do muzeum Dulag, o co bój 
stoczyli właśnie pasażerowie.

Teraz szykują się do kolejnej 
potyczki. Na stronie internetowej 
Zarządu Transportu Miejskiego 

Zamieszanie wokół autobusów 
linii ZW. Zawieszają czy nie?

i na rozkładach jazdy pojawiła 
się bowiem informacja o tym, że 
autobusy linii ZW nie będą kur-
sować w wakacje. – Od 2 lipca 
do 31 sierpnia linia ZW nie bę-
dzie kursowała. To temat szcze-
gólnie ważny dla mieszkańców 
dużej i bardzo rozległej dzielni-
cy Żbikowa, Gąsina, Domaniwa 
itd. Mieszkańcy powinni być o li-
kwidacji ZW poinformowani jak 
najszybciej, by mieć możliwość 
interwencji w ZTM – napisała do 
nas jedna z czytelniczek.

Z pytaniem o zawieszenie li-
nii ZW zwróciliśmy się do ZTM. 
Okazuje się, że... – Jest to błąd (in-
formacja o wakacyjnej likwidacji 
kursów ZW  umieszczona na roz-
kładach – przyp. red.). Wynika on 

najprawdopodobniej z tego, jak się 
domyślam, że początkowo faktycz-
nie linia ZW miała być zawieszona. 
Informacja ta nie została skory-
gowana w rozkładach – zapewnia 
Wiktor Paul z Zarządu Transportu 
Miejskiego. – Oferta komunikacyj-
na w czasie wakacji będzie tu ta-
ka sama, jak do tej pory – dodaje.

Pasażerów ZW możemy więc 
uspokoić. Autobusy będą kurso-
wać przez całe wakacje, a także 
dłużej, jeśli remont na podmiej-
skich torach złapie poślizg. 
– Nie mamy ofi cjalnej informa-
cji o przedłużeniu inwestycji PKP 
PLK, niemniej gotowi jesteś-
my utrzymać kursowanie auto-
busów linii ZW do końca prac 
– wyjaśnia Wiktor Paul. [Red.]
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30 czerwca  – La la land
7 lipca - BRAK SEANSU
14 lipca – Snowden 
21 lipca – Złe mamuśki
28 lipca – Transcendencja
4 sierpnia – Iluzja 2

11 sierpnia – Przełęcz 
ocalonych
18 sierpnia – 7 rzeczy, 
których nie wiecie o facetach
25 sierpnia – John Wick 2
1 września – Nerve 

Repertuar:
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Spodziewaliśmy się przesunięcia terminu, przy tego typu inwestycjach takie sytuacje 
się zdarzają. Mówimy tu o kilku tygodniach. Ostateczny termin zakończenia prac został 
wyznaczony na 28 września, ale do tego dnia wykonawca musi uzyskać również pozwolenie 
na użytkowanie – mówi Grzegorz Szuplewski, burmistrz Piastowa o przesunięciu terminu zakończenia budowy domów komunalnych
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Niemożliwe staje się możliwe. 
Z ul. Kościuszki zniknął niebieski fi at!

 SeWerYn DĘBIŃsKI 

P R U S Z KÓ W
Temat wraków zajmujących 
miejsca parkingowe 
w Pruszkowie powraca jak 
bumerang. Z ul. Kościuszki 
wreszcie zniknął niebieski 
fi at, który znajdował 
się tam od kilku lat.

Ż artobliwie można po-
wiedzieć, że kończy 
się pewna historia 
i pozostaną nam tyl-

ko wspomnienia. Niebieski fi at 
cinquecento, zwany też pomni-
kiem, co najmniej od 2013 r. stał 
na miejscu postojowym w rejo-
nie ul. Kościuszki 52. Temat ten 
opracowywany był wielokrot-
nie przez naszą redakcję. Teraz 
powraca, ponieważ... fiata od 
21 czerwca już nie ma.

Co ciekawe, dzień przed usu-
nięciem pojazdu na facebooku 
został opublikowany fi lm przez 
Konrada Sipierę, pierwszego ofi -
cjalnego kandydata na prezyden-
ta Pruszkowa, w którym oferuje 

miastu swoją pomoc w odholo-
waniu niebieskiego fi ata. 

Spytaliśmy strażników miej-
skich jak to się stało, że pojazd 
nagle zniknął? – Z naszej strony 
były sporządzone dwa wnioski do 
Sądu Rejonowego w Pruszkowie 
o  ukaranie właściciela za porzu-
cenie pojazdu i zaśmiecenie nim 
drogi publicznej. Jeden wniosek 
sporządzono w lipcu ubiegłego 

roku. Wówczas zostało wydane 
orzeczenie przez sąd i nałożo-
na kara grzywny na właściciela. 
Natomiast pojazd dalej pozosta-
wał przy ul. Kościuszki. Dlatego 
sporządziliśmy drugi wniosek 
na początku czerwca tego ro-
ku i wnioskowaliśmy o to, że-
by sąd zobligował właściciela do 
natychmiastowego niezwłoczne-
go usunięcia pojazdu – wyjaśnia 

Sebastian Dziełak ze Straży Miej-
skiej w Pruszkowie.

Jak informują strażnicy, pojazd 
usunęła rodzina właściciela pojaz-
du. – We wtorek skontaktowała się 
ze mną rodzina właściciela z infor-
macją, że jest on przewlekle cho-
ry i przebywa w szpitalu. Jako, że 
oni mieszkają nie w Pruszkowie, 
chcieli dowiedzieć się gdzie do-
kładnie ten pojazd stoi aby móc 
go odholować. Gdy podałem do-
kładne namiary na auto, w dniu 
wczorajszym pojazd odholowano 
– mówi Dziełak.

Ponadto miasto zapowia-
da walkę z porzuconymi samo-
chodami. – Właściciele pojazdów, 
które stwarzają zagrożenie dla 
środowiska lub zaśmiecają dro-
gi publiczne muszą teraz uważ-
niej zacząć przyglądać się swoim 
pojazdom, ponieważ zwiększamy 
aktywność w tym zakresie, w ce-
lu usuwania tych pojazdów, nali-
czenia opłat, kar i mandatów za 
pozostawianie tego typu pojaz-
dów na terenie miasta Pruszkowa 
– mówi Michał Landowski, wi-
ceprezydent Pruszkowa.
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R E G I O N
Problemy z dostawami 
wody to dla mieszkańców 
Pruszkowa i Piastowa 
niemal chleb 
powszedni. Ale Miejskie 
Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji 
wykonało ważny krok 
aby temu zapobiec 
w przyszłości...

M PWiK podpisało 
22 czerwca umo-
wę z wykonawcą, 
który zajmie się 

zaprojektowaniem i wybudo-
waniem magistrali wodocią-
gowej na terenie Pruszkowa 
i Piastowa. Pierwszy odcinek 
magistrali o długości 8 km po-
łożony zostanie wzdłuż ulic: 
Przejazdowej, Żbikowskiej, Jana 
Długosza, Poznańskiej i 3 Maja 
w Pruszkowie oraz Ogińskiego 
w Piastowie. Drugi, o długo-
ści ponad 3 km, będzie prze-
biegać wzdłuż ulic: Mostowej, 
Długiej, Warsztatowej, nowo 

projektowanej Broniewskie-
go i Skrajnej w Pruszkowie 
oraz Barcewicza i Dąbrow-
skiej w Piastowie.

Jeszcze w tym roku goto-
wy ma być dokładny projekt, 
a po jego przygotowaniu ru-
szą prace w terenie. Jak za-
pewnia MPWiK, całość będzie 
gotowa najpóźniej w 2020 r. 
Po zakończeniu robót wyko-
nawca ma także przywrócić 
do poprzedniego stanu chod-
niki, tereny zielone czy jezdnie, 
które z konieczności zostaną 
rozkopane. Inwestycja pochło-
nie 34 mln zł. [Red.]

Koniec kłopotów 
z wodą w Pruszkowie 

i Piastowie?
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W I A D O M O Ś C I04
W podkowiańskim Parku Przy-
jaźni Polsko-Węgierskiej pojawi- 
ły się duże bujane fotele z pod- 
uchami. O sprawie poinformo-
wał burmistrz miasta-ogrodu 
na swoim facebooku. – Szyku-
jemy na zakończenie roku szkol-
nego taką niespodziankę. Strefa 

relaksu, elementy duże, bujane 
i leżaki. A wszystko to w Parku 
Przyjaźni Polsko-Węgierskiej na 
terenie trawiastym – napisał Ar-
tur Tusiński. Wszystkie elementy 
powinny być już gotowe i zain-
stalowane na miejscu. Co myśli-
cie o tym pomyśle?  [SD] 

P O D K O W A  L E Ś N A

Strefa relaksu  
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Zbliżający się wyjazd 
wakacyjny bardzo często 
powoduje w nas narastający 
niepokój. Zastanawiamy 
się co będzie jeśli pod 
naszą nieobecność pęknie 
rura albo ktoś włamie się 
do mieszkania. Czy trzeba 
będzie wracać wcześniej ze 
słonecznej plaży? 

Nasz niepokój jest całkowicie uza-
sadniony – mówi Paweł Smoszna 
z LEX NIERUCHOMOŚCI I UBEZ-
PIECZENIA, agent Warty w Prusz-
kowie. - W domu nikogo nie będzie 
a złodzieje nie wybierają się na 
urlop. Nie można również zapo-
minać o skutkach coraz częściej 
występujących latem anomalii po-
godowych. Jeśli jesteśmy w domu, 
możemy szybko zareagować. Gdy 
zostawiamy dom bez opieki naj-
lepszym zabezpieczeniem jest do-
bra polisa mieszkaniowa.. 
 
Nie daj się letnim  
żywiołom
W okresie wakacyjnym zgłaszanych 
jest do Warty dwa razy więcej szkód 

spowodowanych opadami deszczu, 
gradobiciem i huraganem niż w po-
zostałej części roku. Podobnie jest 
ze szkodami, których przyczyną jest 
burza. Najczęstszym skutkiem ude-
rzenia pioruna – aż 90% zgłoszeń -  
to tzw. szkody przepięciowe. W ich 
efekcie możemy stracić wszystkie 
sprzęty elektryczne czy elektro-
niczne - telewizor, komputer, lo-
dówkę, kuchnię elektryczną itp. 
- które w czasie burzy podłączo-
ne są do sieci. Aby wystąpiła szkoda 
przepięciowa piorun nie musi trafić 
bezpośrednio w dom, wystarczy, że 
uderzy w okolicy. Taka strata ozna-
cza duże wydatki, tymczasem warto 
wiedzieć, że nie każde ubezpiecze-
nie mieszkaniowe daje ochronę na 
wypadek szkód przepięciowych. 
Jest to często opcja dodatkowo płat-
na. W ubezpieczeniach mieszkanio-
wych Warty ochrona na wypadek 
przepięć zawarta jest w podstawo-
wym zakresie. Oferta Warty jest na 
tyle szeroka, że pozwala ubezpie-
czyć praktycznie wszystko - nie 
tylko sprzęt elektroniczny, meble, 
kosztowności, dzieła sztuki, pozo-
stawione na tarasie meble ogro-
dowe i narzędzia (np. kosiarki)  

poza domem i może się przydać, 
gdy nasze dziecko, jeżdżąc na rol-
kach, uszkodzi czyjś samochód lub 
przypadkowo zbijemy umywalkę 
w wynajmowanym apartamencie 
w Polsce lub za granicą.
 
Zapewnij sobie  
pomoc specjalisty
Bardzo przydatną opcją jest 
możliwość korzystania z usług 
assistance. Dzięki niej, np. w przy- 
padku zalania mieszkania, Warta 

zorganizuje i opłaci interwencję 
hydraulika, który naprawi np. pęk-
nięty zawór, a jeśli szalejąca wi-
chura zerwie rynnę, zorganizuje 
usługę dekarza, który ją zabez-
pieczy. I nawet nie trzeba będzie 
wracać z wakacyjnego wyjazdu. 
Wystarczy zostawić zaufanej oso-
bie klucze i pełnomocnictwo do 
podejmowania decyzji w sprawach 
związanych z nieruchomością. Co 
ważne taka polisa działa przez cały 
rok, a nie tylko podczas wakacji. 
 
Skorzystaj  
z ubezpieczenia na medal
Ubezpieczenia Warty to nie tyl-
ko szeroki zakres i wysoka jakość 
oferty ale i przyjazny proces li-
kwidacji 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 2018. 

Przekonaj się i skorzystaj z wa-
kacyjnej oferty promocyjnej.

Teraz, podczas letniej promo-
cji, ubezpieczenie Warty można 
wykupić nawet 50% taniej.

Bezpieczne mieszkanie to spokojny urlop
Chcesz dowiedzieć  

się więcej? 
Zapraszamy do biura  

LEX NIERUCHOMOŚCI  
I UBEZPIECZENIA  

w Pruszkowie,  
Al. Wojska Polskiego 20 A lok 32

Tel.: 22 737 20 29  
 

E-mail:  
biuro@lexubezpieczenia.pl

ale też drzewka w ogródku i to co 
chowamy w garażu.

Zabezpiecz się  
od zalania sąsiada 
Przed wyjazdem warto spraw-
dzić czy nasza polisa mieszka-
niowa zawiera ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej. Bę-
dzie ono bezcenne, gdy np. pod 
naszą nieobecność pęknie rura 
i zalejemy sąsiada. Warto wiedzieć, 
że w Warcie polisa OC działa też 

Artykuł sponsorowany

R E G I O N 
Szansa na przebudowę 
niezbyt bezpiecznego zjazdu 
z trasy S8 w miejscowości 
Wypędy (węzeł Puchały).  
Radni powiatu 
pruszkowskiego podjęli 
decyzję o przeznaczeniu  
125 tys. zł na projekt nowego 
skrzyżowania w tym miejscu. 

W jazd i zjazd z S8 
w ul. Sokołowską  
nie należy do tych, 
które przed bu-

dową odpowiednio długo prze-
myślano. Ruch jest tam duży i o 
ile wjazd na ekspresówkę nie 
stanowi problemu, o tyle kie-
rowcy zjeżdżający z trasy w za-
równo w kierunku Raszyna jak 
i Komorowa, muszą już bardzo 
uważać, aby bezpiecznie włą-
czyć się do ruchu na ul. Soko-
łowskiej. Nie ma tam świateł, 
droga zjazdowa oznaczona jest 
jako podporządkowana, a na-
tężenie ruchu na Sokołowskiej 

sprawia, że w godzinach szczy-
tu jedynym rozwiązaniem jest 
próba „wciśnięcia się” między 
jadące samochody. 

O tym, że jest to niebezpiecz-
ne, świadczy tragiczny wypa-
dek sprzed tygodnia. Rankiem, 
22 czerwca, właśnie w tym miej-
scu doszło zderzenia motocykli-
sty z samochodem ciężarowym. 
29-letniego mężczyzny za kie-
rownicą jednośladu nie udało się 
uratować (czytaj więcej na str. 14). 

Ciężarówka, w którą uderzył, 
włączała się do ruchu właśnie 
na zjeździe w ul. Sokołowską... 

Sprawą niezbyt fortunnego 
węzła postanowił się zająć po-
wiat. – Po długich zabiegach 
zarządu powiatu w Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad udało się podpisać umowę 
na sporządzenie dokumentacji 
przebudowy skrzyżowania z tra-
są S8. Na zadanie jest planowa-
na kwota 125 tys zł. W trakcie 

Będzie przebudowa zjazdu z S8?

KP
P 

Pr
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zk
ów projektowania analiza wykaże, 

czy będzie to projekt ronda czy 
też sygnalizacji świetlnej – poin-
formowała Aurelia Zalewska, wi-
ceprzewodnicząca rady powiatu. 

Uchwałę w tej sprawie rad-
ni przyjęli podczas wtorkowej  
(26 czerwca) sesji. Do budżetu  
powiatu prowadzono zadanie  
pod nazwą „przebudowa skrzy-
żowania drogi nr 3115W ul. Soko-
łowska z ul. Zdrojową w strefie 
drogi krajowej S8 (węzeł Puchały)”. 

Mowa oczywiście na razie 
o projekcie. Przygotowanie doku-
mentacji ułatwi starania o prze-
budowę węzła, ale jeszcze tej 
inwestycji nie przesądza. Inicja-
tywa leży teraz bowiem po stronie 
GDDKiA. To Generalna zdecyduje 
czy i kiedy wygospodarować środki 
na to przedsięwzięcie. Czy może 
ono liczyć na przychylność? Za-
pytaliśmy bezpośrednio. Do mo-
mentu zamknięcia tego wydania 
„Gazety WPR” nie otrzymaliśmy 
odpowiedzi. Do sprawy będzie-
my więc wracać. [Red.]

Obwieszczenie Starosty Grodziskiego
 
zgodnie z art. 10 § 1 i art. 61§ 4 Kodeksu postępowania 
administracyjnego ( Dz.U.2017.1257 t. j. z dnia 2017.06.27), 
oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2017.1496 t. j. z dnia 
2017.08.04 ze zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania 
administracyjnego na wniosek zarządcy drogi Burmistrza 
Miasta Podkowa Leśna reprezentowanego przez pana 
Grzegorza Kowalika w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej polegającej na: rozbudowie 
drogi gminnej nr 150516 W ul. Gołębiej w Podkowie Leśnej.
Nieruchomości przeznaczone pod realizację inwestycji 
drogowej1): 
Obręb 2:  231, 125 (125/1, 125/2),

Nieruchomości, na których przewiduje się przebudowę 
zjazdów, przebudowę innych dróg publicznych:
Obręb 2: 232, 234, 235, 236

1)  W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed 
nawiasem podano numer działki przed podziałem, a w 
nawiasie numer działki po podziale. Pogrubioną czcionką 
oznaczono działki przeznaczone pod drogę. 
Pouczenie: Uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy 
należy zgłaszać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej 
informacji do publicznej wiadomości w siedzibie Starostwa 
Powiatu Grodziskiego w Wydziale Architektoniczno-
Budowlanym (Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32,  
pok. Nr 11).

Ogłoszenie
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W I A D O M O Ś C I06
Kolejna odsłona Grand Prix Biegów Hi-
storycznych w Piastowie. Tym razem 
zawodnicy powalczą o wyniki w Biegu 
Mazurka Dąbrowskiego. Do pokonania 
będzie dystans 1791 m. Każdy z biega-
czy może liczyć na nagrody: dla najlep-
szych przewidziane są nagrody rzeczowe, 
a dla wszystkich biegaczy niezależnie od 

wyniku (wymagane jest ukończenie biegu) 
– pamiątkowe medale.  Przed nami już pią-
ta odsłona biegu. 1 lipca zawodnicy staną 
na starcie Biegu Mazurka Dąbrowskie-
go. Bieg wystartuje o godz. 11.00. Buro 
zawodów będzie czynne od godz. 9.00 
a terenie Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji przy al. Tysiąclecia 7. [red.] 

B I E G A N I E 

Bieg Mazurka 
Dąbrowskiego 

Szkoła przyjazna uczniowi

•  Wysokie kwali�kacje kadry pedagogicznej
•  Życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga, bezpieczeństwo
•  Nauczanie w zespołach klasowych – do 18 osób
•  Indywidualne podejście do każdego ucznia
•  Zwiększona ilość godzin z matematyki i języka polskiego
•  Język angielski w wymiarze rozszerzonym
•  Dodatkowo od 1 do 3 przedmiotów w wymiarze rozszerzonym – do wyboru
•  Indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu
•  Zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie; 

klub malarstwa, rzeźby i projektowania; klub �lmowy; koła przedmiotowe
•  Własna biblioteka, stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne
•  Zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), taniec, koło strzeleckie, siłownia
•  Od 2016 roku wprowadzono dodatkowy przedmiot Filozo�a
•  Od 2017 roku wprowadzono dodatkowy przedmiot Edukacja �lmowa 

     

Pruszków, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10
Sekretariat 9.00-14.00, tel.: 22 758 76 80; e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl          

Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 23  
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Jest przetarg na budowę ulicy Błońskiej
P R U S Z KÓ W

Pruszkowski urząd 
miasta ogłosił przetarg 
na budowę ul. Błońskiej 
na odcinku od ul. Traktowej 
do ul. Południowej.
W ten sposób 
przygotowany zostanie 
szlak dojazdowy do tunelu 
powstającego w ciągu 
ul. Działkowej.

Z akres planowanych prac 
jest dość duży. Na Błoń-
skiej pojawi się nie tylko 
nowa nawierzchnia, ale 

też chodnik, ścieżka rowerowa, 

miejsca postojowe, zjazdy na po-
sesje. Sporo pracy będą wymagały 
instalacje: kanalizacji telekomuni-
kacyjnej, światłowodowej, montaż 
słupów i budowa kanału techno-
logicznego. Na tym etapie wiemy, 
że pod topór trafi  14 drzew, ko-
nieczne będzie rozebranie części 
ogrodzeń. – Stan nawierzch-
ni dziś jest tam fatalny. Trzeba 
więc zrobić ten odcinek, który 
nie był remontowany. Jakiś czas 
temu wykonaliśmy przebudo-
wę odcinka ul. Błońskiej od ul. 
Traktowej do ul. Promyka, teraz 
chcemy zrobić pozostały frag-
ment. Droga będzie wyposażona 

w pełną infrastrukturę, czyli od-
wodnienie z czym też był pro-
blem, otrzyma nowa asfaltową 

nawierzchnię, będą ściezki ro-
werowe, chodnik, oświetlenie, 
pełen standard – mówi nam 

Andrzej Kurzela, wiceprezy-
dent Pruszkowa.

Z racji, że Błońska stanowi 
drogę dojazdową do tunelu, jaki 
powstaje w ul. Działkowej, od-
cinek ul. Błońskiej od ul. Połu-
dniowej do Groblowej ma być 
realizowany w ścisłej koordynacji 
z wykonawcą robót budowlanych 
związanych z nową przeprawą 
pod torami PKP. Ostatni fragment 
ulicy prowadzący wprost do tune-
lu przebuduje PKP PLK. – Wszyst-
ko w bezpośrednim sąsiedztwie 
przeprawy jest robione przez 
PKP PLK, natomiast płacimy za 
to my. Projekty są oczywiście 

uzgodnione, mam nadzieję, że 
nie będzie żadnych kolizji – za-
znacza Andrzej Kurzela.

Budowa Błońskiej zakończy się 
30 maja przyszłego roku. O ile 
uda się pomyślnie rozstrzygnąć 
przetarg. A co z samym tunelem 
pod torami PKP? Tam prace mają 
zakończyć się wiosną przyszłego 
roku. O szczegółach piszemy tu. 
Możliwe jednak, że w grę będzie 
wchodził nie pierwszy a drugi 
kwartał przyszłego roku. – Takie 
sygnały otrzymujemy z PKP PLK. 
Stąd też przesunięcie przebu-
dowy ul. Błońskiej – dodaje wi-
ceprezydent Pruszkowa.  [Red.] 
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Robota pali się PKP PLK w rękach...
 SeWerYn DĘBIŃsKI 

KO L E J
PKP PLK twierdzi, że 
zobowiązała wykonawcę 
remontu linii kolejowej do 
intensyfi kacji prac i to 
nawet w czasie weekendów. 
Co z tego wyszło? 
Sprawdziliśmy sami 
w miniony weekend.

P rzypomnijmy. W piąt-
kowym artykule pt. 
„PKP PLK: Wystąpie-
nie wykonawcy nie jest 

równoznaczne ze zmianą termi-
nu inwestycji” kolejarze przeka-
zali nam, że: – Wykonawca został 
zobowiązany do intensyfi kacji 
prac, również w czasie week-
endów. Ze względu na kluczo-
wy charakter inwestycji, PLK 
prowadzi stały monitoring prac 
– również w weekendy – mó-
wił Karol Jakubowski z PKP PLK.

Postanowiliśmy to spraw-
dzić sami. Udaliśmy się w więc 
w rejon dworca kolejowego 
w Pruszkowie, nowo budowane-
go tunelu w ciągu ul. Działkowej 

i zamknięty przejazd kolejowy 
przy ul. Przejazdowej. Faktycznie 
kilku pracowników wykonywało 

swoje obowiązki. Ale czy tak po-
winien wyglądać remont najbar-
dziej obciążonej linii kolejowej 
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w kraju? Sami sobie odpowiedz-
cie patrząc choćby na powyż-
sze zdjęcia.

Dodatkowo przypomnijmy, że 
wykonawca wystąpił do PKP PLK 
o przedłużenie zamknięcia torów. 

W zeszłym tygodniu pytaliśmy co 
wpłynęło na opóźnienia. Okazało 
się, że kolizje. To jakie dokładnie 
i ile ich było nie zdążyliśmy się 
dowiedzieć. Ale w końcu udało się 
nam wydusić tę informację. – Koli-
zji z sieciami energetycznymi, te-
lekomunikacyjnymi, kanalizacyj-
nymi było ponad sto – odpowiada 
krótko Karol Jakubowski.

Spytaliśmy też o to, w jaki sposób 
będą jeździły pociągi po przywró-
ceniu ruchu na linii kolejowej. Ale... 
– Liczba przejeżdżających pocią-
gów jest zależna nie tylko od stanu 
infrastruktury, ale również od pla-
nów przewoźnika. Rozkłady jazdy 
podajemy z wymaganym w ustawie 
wyprzedzeniem 10 dni. Tak jest nie 
tylko na liniach modernizowanych 
ale także na całej sieci kolejowej 
– wyjaśnia Jakubowski.

Z uwagi na to, że inwestycja 
jest dofi nansowania ze środków 
Unii Europejskiej. Wobec tego 
czy PKP zdąży rozliczyć fi nan-
sowo ten remont jeśli pojawią się 
kolejne opóźnienia? Usłyszeli-
śmy, że nie ma obaw o procedurę 
rozliczenia środków przeznaczo-
nych na projekt. 
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Mieszkanie pod Warszawą ma wiele zalet 
L O K A L I Z A C J A

Warszawa przyciąga 
jak magnes – w tym 
powiedzeniu jest wiele 
prawdy. Jednak nie trzeba 
mieszkać w stolicy by 
korzystać z jej uroków... 

S zukając mieszkania 
często kierujemy się 
lokalizacją. Wiele osób 
pracujących w stolicy 

szuka lokum w pobliżu miejsca 
pracy. To nie tylko wygoda, ale 
i oszczędności na biletach ko-
munikacyjnych. Ceny na war-
szawskim rynku są ogromne, 
zwłaszcza jeśli chodzi o najbar-
dziej popularne dzielnice, jak 
Mokotów. I tu pojawia się pro-
blem – zaciągnąć znacznie wyż-
szy kredyt niż planowaliśmy (o ile 
mamy zdolność kredytową), czy 
wybrać lokum na drugim końcu 
miasta? W tym przypadku wiele 
osób zapomina właśnie o pod-
warszawskich miejscowościach. 
A te mają wiele zalet. 

Dogodna 
komunikacja 
Podwarszawskie miejscowo-
ści, zwłaszcza te po zachodniej 

stronie są doskonale skomuni-
kowane ze stolicą. Z Pruszko-
wa, Grodziska czy Milanówka 
do Warszawy dojedziemy kole-
ją. Przejazd na odcinku Pruszków 
– Warszawa Śródmieście zajmie 
nam około 30 minut. To znacz-
nie krócej niż z Wawra czy Tar-
chomina! Wybierając lokalizacje 

mieszkania warto zatem spraw-
dzić co znajduje się w okolicy i ile 
zajmie nam dojazd do miejsca 
pracy. Poruszanie się jest szyb-
sze również samochodem. Dzięki 
trasom szybkiego ruchu z Prusz-
kowa na Mokotów przejedziemy 
w 20 minut. W korku utkniemy 
dopiero zjeżdżając z trasy... 
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Niższe ceny 
Dobre skomunikowanie to nie 
jedyny „plus” podwarszawskich 
miejscowości. Inną zaletą zakupu 
mieszkania poza Warszawą jest 
jego cena, często znacznie niż-
sza. W cenie warszawskiej ka-
walerki możemy kupić dwu-, 
a niekiedy nawet trzypokojowe 

mieszkanie. Czy większy metraż 
nie jest korzystniejszy? Zwłasz-
cza gdy planujemy założyć lub 
powiększyć rodzinę? 

Bez pośpiechu 
Podwarszawskie miejscowości 
nie żyją w pędzie. Co prawda są 
osoby zakochane w „biegnącej 

Warszawie”, ale każdy potrzebuje 
chwili wytchnienia. Miejscowości 
takie jak Pruszków czy Grodzisk 
mają swój nieco wolniejszy i spo-
kojniejszy rytm. Ten spokój udzie-
la się również mieszkańcom. 

Atrakcji nie brakuje 
Wiele osób zaznacza, że Warsza-
wa kusi centrami handlowymi 
i punktami rozrywkowymi. Wy-
bierając do zamieszkania miasto 
w podwarszawkim wianuszku nie 
musimy rezygnować z tych „cy-
wilizacyjnych” wygód. Zwłaszcza, 
że miasta wokół stolicy to nie sy-
pialnie. W Brwinowie, Podkowie 
Leśnej i Grodzisku funkcjonują 
lokalne galerie handlowe, w po-
bliżu jest również duże Centrum 
Handlowe Janki. W Pruszkowie po-
wstaje Centrum Nowa Stacja, któ-
ra wielkością będzie zbliżona do 
CH Janki. W tych dwóch ostatnich 
(Janki i Pruszków) oprócz szerokiej 
gamy sklepów znajdziemy restau-
racje i multipleksy kinowe. Czas 
wolny można tu spędzić w ma-
lowniczych parkach, na pływal-
ni lub na wycieczce rowerowej. 
Nie brakuje też ciekawych im-
prez plenerowych czy ciekawych 
sąsiedzkich inicjatyw.  [Red.] 
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To odwieczne pytanie jakie zadają so-
bie osoby szukające własnego mieszka-
nia. Odpowiedź nie jest łatwa, bowiem 
zarówno mieszkanie od dewelopera, 
jak i to z „drugiej ręki” ma swoje plusy 
i minusy. Lokal kupowany u dewelo-
pera nie wymaga remontu, jest nowo-
czesny i możemy urządzić je według 

własnej wizji. Dodatkowo wybierając 
opcje „mieszkanie pod klucz” nie mu-
simy szukać ekip remontowych i mar-
twić się o wykończenie. Lokale z rynku 
wtórnego zazwyczaj są korzystniejsze 
cenowo. Coraz częściej wśród ofert  
z „drugiej ręki” znajdziemy te dotyczą-
ce mieszkań w nowym budownictwie. 

N I E R U C H O M O Ś C I
Minusem jest konieczność przepro-
wadzenia generalnego remontu.  
A ten jest tym droższy, im starszy jest 
budynek. Problem stanowić tu może 
również rozkład mieszkania i brak moż-
liwości przestawiania ścian. Minusem 
jest również brak możliwości wyku-
pienia miejsca parkingowego. [Red.] 

Wtórny  
czy pierwotny?

Ile może kosztować 
wykończenie mieszkania?

R E M O N T Y 
Euforia! Masz już własne 
M. Przed przeprowadzką 
koniecznie jest jeszcze 
wykończenie nowego 
lokum. Ile to może 
kosztować? 

S uma wydanych pie-
niędzy zależeć będą 
od kilku czynników: 
wielkości mieszkania, 

standardu wykończenia oraz te-
go, czy remont będziemy ro-
bić sami czy może zdecydujemy 
się na fachową ekipę. Najwięcej 
pieniędzy wydamy na... kuch-
nię. Większość z nas decyduje 
się na ułożenie w niej płytek, 
a te dobrej jakości są droższe 
od paneli. Meble z reguły zama-
wiamy na wymiar, ponieważ ła-
twiej je dopasować niż gotowe 
komplety. Sporo środków po-
chłoną sprzęty – płyta, piekar-
nik, zmywarka, okap, lodówka. 
To właśnie one windują koszty. 
Niekiedy wykończenie kuchni 
może pochłonąć nawet 20 ty-
sięcy złotych. 

A co z łazienką? Tu zakup 
wszystkich materiałów, takich 
jak kleje, płytki i fugi to koszt 
od 3 do 5 tys. zł. Gdy dołożymy 
do tego sanitariaty – umywal-
kę, WC i wannę kwota ta wzra-
sta do około 10 tys. zł. 

Salon, sypialnia i przed-
pokój mogą pochłonąć około  
17 tys. zł. Kwota ta zależy jednak 
od standardu wyposażenia, a w 

wyliczeniach nie uwzględnili-
śmy sprzętu RTV. To oznacza, 
ze samodzielne wykończenie 
mieszkania o powierzchni 50- 
60 metrów kwadratowych mo-
że kosztować blisko 50 tys. zł. 

Jeśli zdecydujemy się na fa-
chową ekipę wraz z projektan-
tem koszty będą wyższe, ale za 
to zaoszczędzimy czas i zapew-
ne nerwy. [Red.]

Modny dom, czyli dodatki 
„must have”

W Y KO Ń C Z E N I E
Wreszcie masz własne M.  
Po miesiącach wyczekiwania 
na odbiór i remont 
mieszkania, w końcu 
zamieszkałeś w swoich 
czterech kątach. Niby 
wszystko jest, ale...

P omalowane ściany, 
nowe meble i sprzęty, 
zapełnione półki ku-
chenne i te na książki 

– niby wszystko w nowym lokum 
jest, ale nadal jest w nim pusto. 
Coś o czym często zapominamy 
to dodatki. Niby to tylko drobne 
elementy, ale uwierzcie nadają 
wnętrzom charakter. 

Jakich dodatków nie może za-
braknąć w naszym domu? Kwia-
ty. Dla wielu osób to zmora, bo 
w natłoku obowiązków nikt nie 
pamięta o podlewaniu. Jednak 
duże zielone kwiaty będą paso-
wały do każdego wnętrza. Bez 
względu na styl urządzenia. Ko-
lejnym ważnym dodatkiem jest 
dywan. Nie tylko ociepla wyglą-
dem wnętrze, ale dzięki ciekawej 

stylistyce nadaje mu charakteru. 
Warto zastanowić się nad odpo-
wiednio dobranym oświetleniem. 
I nie chodzi tu o barwę światła, 
choć ona też jest bardzo istotna. 
Duża lampa lub ciekawy abażur 
mogą stać się ciekawym ele-
mentem wnętrza. Kolory, formy 

i wzory bywają dziś spektaku-
larne. Charakterystyczny mebel. 
Tak jeden. Jeśli cały salon macie 
urządzony w stonowanych kolo-
rach zaszalejcie i wstawcie pufę 
w kolorze wściekłej czerwieni lub 
popularnego uszatka (fotel) w ko-
lorze musztardy. [Red.]
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Reklama

Po długich poszukiwaniach w końcu 
znalazłeś swoje wymarzone miesz-
kanie, jednak coś cię trapi, bo wokół 
jest dużo wolnych działek. Zastana-
wiasz się: co może powstać na nich w 
przyszłości? Zanim podpiszesz umo-
wę np. z deweloperem sprawdź więc 
koniecznie plan zagospodarowania 

przestrzennego. Wiele osób nie za-
daje sobie trudu, by do niego zajrzeć, 
tymczasem możemy znaleźć w nim 
bardzo dla nas istotne informacje. 
Warto przecież wiedzieć czy za kil-
ka lat pod naszymi oknami powstaną 
np. trasa szybkiego ruchu, szkoła, sta-
dion, Sprawdź plan zagospodarowania 

targowisko lub nawet składowisko 
odpadów. Wgląd w plan zagospoda-
rowania przestrzennego ma każdy, 
znajdziemy je w odpowiednich wy-
działach urzędu gminy. Po spraw-
dzeniu tego dokumentu możemy 
uniknąć „niespodzianki” i później- 
szego rozczarowania. [SD] 

Sprawdź plan 
zagospodarowania

Sypialnie to błędne 
określenie 

R O Z R Y W K A 
Galeria handlowa, 
kawiarnia, kino – takich 
miejsc nie trzeba szukać 
tylko w stolicy. Oferta 
rozrywkowa i handlowa 
w podwarszawskich 
miejscowościach  
jest coraz bogatsza. 

S ypialnie Warszawy – tak 
wiele osób nazywa mia-
sta i gminy wokół sto-
licy. Na pierwszy rzut 

oka to określenie może się wy-
dawać trafne. Osiedla powstają 
jak „grzyby po deszczu”, ale wie-
lu nowych mieszkańców pod-
warszawskich miast rozrywek 
szuka w stolicy. Zapominając, że 
na miejscu atrakcje są na wycią-
gnięcie ręki. 

Praktycznie w każdej podsto-
łecznej miejscowości działają 
ośrodki kultury, które mogą po-
chwalić się szeroką ofertą. Oprócz 
zajęć dla dzieci i seniorów czę-
sto odbywają się w nich koncerty, 
występy znanych kabaretów czy 

spektakle teatralne. W tej formie 
rozrywki przoduje Grodzisk Ma-
zowiecki. W tamtejszym Centrum 
Kultury grały już takie zespoły jak 
Wishbone Ash czy Dżem, często 

możemy tam oglądać kabarety 
i przedstawienia teatralne. 

O kilku miesięcy w Pruszkowie 
działa Centrum Kultury i Spor-
tu – obiekt przy ul. Bohaterów 

Prostota i minimalizm 
W N Ę T R Z A

Styl skandynawski to jeden 
z najpopularniejszych 
trendów w wystroju 
wnętrz. Co sprawia,  
że jest tak lubiany? 

Z czym kojarzy nam 
się wystrój skandy-
nawski? To przede 
wszystkim natu-

ralne materiały, jasne kolory 
i prostota. Połączenie drewna 
z chłodnymi odcieniami bie-
li, szarości i beżu sprawia, że 
pomieszczenia są przestron-
ne i jasne. Dużą rolę odgrywają 
tu również dodatki. W salonie 
idealnie sprawdzą się jasne 
obicia kanap połączone z po-
duszkami w podobnej tonacji 
kolorystycznej oraz dekora-
cyjne lampy, drewniane ramki 
na zdjęcia czy wiklinowy kosz, 
który może stanąć przy komin-
ku. W kuchni obowiązkowe są 
blaty z drewnianym motywem 
oraz naczynia łączące ceramikę 
z drewnem. Podobne dodatki 
pasować będą do łazienki. Ce-
ramiczne mydelniczki, umy-
walki na drewnianym blacie 
i imitujący drewno dekor na 

ścianie idealnie będą skom-
ponują się z jasnymi płytkami. 

Styl skandynawski niektó-
rym może wydawać się nud-
ny i monotonny, ale to właśnie 
minimalizm sprawia, że jest tak 
uwielbiany. Dodatkowo wnętrza 
urządzone po skandynawsku 
stanowią idealną bazę do roz-
maitych aranżacji. Zwłaszcza, że 
można je łatwo „ożywić”. Kilka 
poduszek w czerwonym kolorze 
oraz wazoniki i szkatułki w zbli-
żonym odcieniu nadadzą wnę-
trzu charakteru. A co gdy znudzi 
się czerwień? Dodatki możemy 
zamienić na... zielone. [Red.]
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Warszawy dysponuje m.in. kinem 
oraz salą widowiskową. Sama 
oferta kulturalna jest dopraco-
wywana i wzbogacana. 

A co z tymi, którzy po pracy 
lubią wybrać się na miasto na 
obiad lub do kawiarni? I w tym 
przypadku oferta jest bogata. 
W samym tylko Pruszkowie  
znajdziemy restauracje z kuch-
nią polską, włoską, chińską, 
hinduską czy meksykańską. 
Liczba kawiarni również sta-
le rośnie. 

Warto wspomnieć o rozma-
itych akcjach plenerowych. Ka-
lendarz imprez pod chmurką 
jest tak interesujący, że trudno 
zdecydować się na wybór kon-
kretnego eventu. Mieszkańcom 
proponowane są różnego ro-
dzaju pikniki, festyny, koncer-
ty muzyki poważnej, jazzowej, 
rozrywkowej, Śniadania w par-
ku, kino plenerowe. Jak widać 
podwarszawskie miejscowo-
ści tętnią życiem. Po rozrywkę 
nie trzeba się więc udawać do 
stolicy, bo jest na miejscu. [Red.]
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Esencją piękna są detale. Nie inaczej 
jest w przypadku mieszkania, gdzie 
istotną rolę odgrywa oświetlenie. 
Przede wszystkim światło wydoby-
wa walory wnętrza, ożywia kolory 
i kreuje przestrzeń. Co warto do-
dać – od światła zależy nasz nastrój 
i zdolność do pracy. Dlatego na etapie 

projektowym warto dobrze rozpla-
nować układ oświetlenia w miesz- 
kaniu. Należy dokładnie zastanowić 
się na doborem lamp i ilością punk-
tów świetlnych. W każdej strefie 
mieszkania powinno się zastosować 
rozwiązania, które podkreślą jej wy-
jątkowość. Lampy stojące sprawdzą 

W Y K O Ń C Z E N I E
się w miejscu wypoczynku, z kolei nad 
stołem przyda się oświetlenie jasne 
ze zwiększoną mocą. W przypadku 
dużego pomieszczenia źródło świa-
tła należy lokalizować w jednej stre-
fie. Z kolei na klatkach schodowych 
sprawdzi się oświetlenie sterowane 
tzw. włącznikami schodowymi. [JM] 

Jak rozplanować 
oświetlenie? 

Reklama

Dojazd do stolicy  
to nie problem

KO M U N I K A C J A
Pociągiem, autobusem 
a może samochodem? 
Możliwości dojazdu  
do stolicy są coraz lepsze. 
Miejscowości z pasma 
zachodniego dobrze 
skomunikowano  
z Warszawą. 

N ajwygodniejsza for-
ma dojazdu do sto-
licy to własne auto. 
O ile sama droga 

jest wygodna i raczej bezpro-
blemowa, to musimy liczyć się 
z korkami na warszawskich dro-
gach i koniecznością zostawie-
nia samochodu najczęściej na 
płatnym parkingu. Nie każdy de-
cyduje się na takie rozwiązania. 
I trudno się dziwić, bowiem nie-
kiedy koszty zakupu biletu mie-
sięcznego są o wiele mniejsze 
niż benzyny i miejsca na par-
kingu strzeżonym. 

Dlatego decydując się na 
nabycie mieszkania warto 
sprawdzić połączenia kolejowe 

i autobusowe. A te w ostatnich 
latach uległy poprawie. PKP PLK 
w ostatnich latach przeprowa-
dziły modernizację linii dale-
kobieżnej Warszawa – Łódź. 
Obecnie remontowana jest linia 
podmiejska między Grodziskiem 
Mazowieckim a Warszawa. W ra-
mach tej inwestycji wybudowa-
na zostanie m.in. stacja kolejowa 
w Parzniewie w gminie Brwi-
nów. Póki co podróżni zmagają 
się z utrudnieniami, ale po fi-
nale modernizacji kolej powinna 
stać się niezawodna. Ogromną 
popularnością w naszym re-
gionie cieszy się Warszawska 

Kolej Dojazdowa. Ten prze-
woźnik uchodzi za najbardziej 
punktualnego w całym kra-
ju. W miejscowościach takich 
jak Nadarzyn, Raszyn, Micha-
łowice czy Piastów mieszkań-
cy mają do dyspozycji autobusy 
warszawskiego Zarządu Trans-
portu Miejskiego, które również 
docierają do stolicy. To nie ko-
niec. W planach jest stworzenie 
linii tramwajowej, która miała-
by docierać w okolice centrum 
handlowego w Jankach. 

A co jeśli ktoś nie chce do-
jeżdżać do pracy komunikacją? 
Połączenia drogowe w naszym 
regionie również są coraz lepsze. 
Z Grodziska, Milanówka, Brwi-
nowa czy Pruszkowa łatwo doje-
dziemy do stolicy – zarówno na 
Bemowo, Wolę, Włochy, Mokotów 
czy Ursynów. Wystarczy wjechać 
na autostradę i dalej pokierować 
się na trasę S2 lub S8. To nie ko-
niec udogodnień. Remontowany 
jet kolejny odcinek trasy S8, który 
ułatwi dojazd do stolicy od strony 
Krakowa i Katowic. [Red.]

Kredyt mieszkaniowy nie 
taki straszny 

K R E DY T
Ale na pewno uciążliwy, 
przynajmniej jeśli chodzi  
o procedury związane  
z jego uruchomieniem  
i dostarczeniem odpowiedniej 
ilości dokumentów. 

C i którzy taki kredyt 
otrzymali z pewnością 
delikatnie uśmiechają 
się pod nosem gdy sły-

szą pytanie: Od czego zacząć? A to 
dlatego, że nie jest to łatwa droga. 
O samym zagadnieniu jakim jest 
pożyczka na mieszkanie można 
napisać książkę, my spróbujemy 
wyjaśnić najważniejsze kwestie. 

Zazwyczaj wszystko zaczyna się 
od wycieczki do wybranego ban-
ku. Później spotykamy się z infor-
macjami, które są dla nas czarną 
magią. Dlatego warto umówić się 
wcześniej z doradcą kredytowym. 
Dobrze wybrać takiego z polece-
nia, ale nie ograniczajmy się tylko 
do jednego doradcy, skontaktujmy 
się z wieloma i wybierzmy, naszym 
zdaniem, najlepszego – najbardziej 
obiektywnego (doradca świadczy 

swoje usługi bezpłatnie). Ale za-
nim zaczniemy procedować kredyt 
warto zorientować się, jaką kon-
kretnie kwotę chcemy przezna-
czyć na zakup mieszkania. Jeśli 
w grę wchodzi jego wykończenie, 
które planujemy kredytować, to 
przeanalizujmy takiego z polece-
nia, ale nie ograniczajmy się tylko 
do jednego doradcy, skontaktujmy 
się z wieloma i wybierzmy, naszym 
zdaniem, najlepszego – najbardziej 
obiektywnego (doradca świadczy 
swoje usługi bezpłatnie). 

Ale zanim zaczniemy proce-
dować kredyt warto zorientować 
się, jaką konkretnie kwotę chcemy 
przeznaczyć na zakup mieszkania. 
Jeśli w grę wchodzi jego wykoń-
czenie, które planujemy kredy-
tować, to przeanalizujmy koszty. 
Kiedy znamy dokładne liczby mu-
simy wziąć pod uwagę, że wyma-
gane jest uiszczenie tzw. wpłaty 
własnej – nie mniej niż 10 proc. 
całej kwoty kredytu (w niektórych 
bankach przy takiej wartości za-
płacimy ubezpieczenie od niskie-
go wkładu, dlatego warto rozważyć 
wpłaty na poziomie 15-20 proc.). 

Dokładnie przeanalizujmy ofer-
ty z wielu banków! Weźmy pod 
uwagę oprocentowanie, prowi-
zję jaką bank weźmie za udzielenie 
kredytu, całkowite koszty, dodat-
kowe i często wymagane ubezpie-
czenia, wysokość rat oraz sumy 
jakie musisz ponieść przy uru-
chomieniu pożyczki. 

Istotnym etapem jest zgroma-
dzenie wymaganych dokumen-
tów – zaświadczeń o zatrudnieniu, 
umów o pracę, dzieło, zlecenie, do-
wód osobisty, prawo jazdy, a nawet 
„papierów” dotyczących nierucho-
mości, którą planujemy kupić. Cza-
sami banki wymagają rozliczonego 
PIT-a. Formalnościami zajmie się 
doradca kredytowy. 

Gdy złożymy już wymagane do-
kumenty, a także wniosek o udzie-
lenie kredytu hipotecznego musimy 
uzbroić się w cierpliwość. Po otrzy-
maniu pozytywnej decyzji targuj 
się (np. o niższą prowizję)! Sama 
decyzja nie jest tożsama z umową, 
tę podpisujesz w końcowym etapie 
i radzimy dokładnie ją przeczytać. 
Jeśli nie radzisz sobie z jej analizą 
zwróć się do prawnika. [SD]
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Park Kościuszki (przy Pałacyku „Sokoła”)
Start: 
Czerwiec / Lipiec 21:30, Sierpień / Wrzesień 20:30 

Wakacyjne soboty

Repertuar:
30.06.2018 – La La Land 
14.07.2018 – Snowden
21.07.2018 – Złe mamuśki
28.07.2018 – Transcendencja
04.08.2018 – Iluzja 2
11.08.201811.08.2018 – Przełęcz ocalonych
18.08.2018 – 7 rzeczy, których nie wiecie o facetach
25.08.2018 – John Wick 2
01.09.2018 – Nerve

PARTNERZYORGANIZATOR WSPÓŁORGANIZATOR SPONSOR GŁÓWNY
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Burzliwa powiatowa sesja.  
Odwołano wicestarostę

P R U S Z KÓ W  
Radni powiatu 
pruszkowskiego zagłosowali 
za odwołaniem Krzysztofa 
Rymuzy z pełnienia funkcji 
wicestarosty. 16 osób 
zagłosowało „za”.

N a sesji powiatu prusz- 
kowskiego 26 czerw-
ca doszło do szokują-
cej decyzji. Krzysztof 

Rymuza został odwołany z funk-
cji wicestarosty. Głosowało 23 
radnych. 16 głosów było „za”, 
pięć przeciw i dwa wstrzymu-
jące się. – Panie starosto bardzo 
dziękuję za owocną współpra-
cę dotychczas, myślę, że wspól-
nie udało się osiągnąć bardzo 
wiele dobrego. Współpraca nie 
była doskonała, ale była do-
bra i myślę, że z pozytywnym 
skutkiem dla powiatu wierzę, że 
nadszarpnięte zaufanie zostanie 
odbudowane – mówił podczas 
sesji Maksym Gołoś, starosta  
powiatu pruszkowskiego.

– Chciałem bardzo serdecznie 
podziękować za prawie cztery 

lata wspólnej pracy. Sytuacja jest 
trochę zaskakująca ponieważ do-
wiedziałem się o tym w czasie 
sesji, ale taki jest los członka za-
rządu. Myślę, że wypełniałem 
swoje obowiązki w miarę mo-
ich możliwości. Te cztery lata 

były okresem w którym to za-
danie było wypełnione w sposób 
należyty. Powiat osiągnął bardzo 
wiele, nie chcę się na ten temat 
rozwlekać, ale myślę, że nie ma-
my się czego wstydzić – powie-
dział Rymuza. [SD] 

Planowaną obniżkę MPWiK zapo-
wiadało już kilka miesięcy temu.  
To czy obniżka wejdzie w życie zale-
żało od decyzji nowego regulatora, 
czyli Państwowego Gospodar- 
stwa Wodnego Wody Polskie”. Pro- 
ponowane obniżki zostały zatwier-
dzone, a to oznacza, że za wodę  

i ścieki zapłacimy mniej. Jak za-
tem wyglądają nowe niższe stawki? 
Mieszkańcy Piastowa, Pruszkowa,o-
raz gmin Raszyn i Michałowice (ob-
niżka obejmuje również Warszawę, 
Nieporęt, Serock i Waliszew) za  
1 m sześc. wody zapłacą 3,89 zł 
brutto, a za 1 m sześc. ścieków 

R E G I O N
– 5,96 zł brutto. Z wyliczeń MPWiK 
wynika, że dzięki obniżeniu stawek 
3-osobowa rodzina zaoszczędzi co 
najmniej 233 zł rocznie. W przypad-
ku rodzin 4- i 5-osobowych będzie 
to odpowiednio 311 i 389 zł. No-
we stawki obowiązują do 2 czerw- 
ca 2021 r. [Red.] 

Za wodę i ścieki 
zapłacimy mniej

Poślizg na budowie domów 
komunalnych

P I A S TÓ W  
Sztandarowa 
inwestycja władz 
Piastowa złapała poślizg. 
Domy komunalne  
przy ul. Sułkowskiego 
będą gotowe dopiero  
po wakacjach. 

B udynki komunalne 
powstające w Piasto-
wie przy ul. Sułkow-
skiego powinny być 

gotowe do 29 czerwca. Prze-
chodząc obok placu budowy, 
nie trudno zauważyć, że tego 
terminu nie uda się dotrzymać. 
Jak ten poślizg komentują wła-
dze miasta? –  Spodziewaliśmy 
się przesunięcia terminu, przy 
tego typu inwestycjach takie sy-
tuacje się zdarzają. Mówimy tu 
o kilku tygodniach. Ostateczny 
termin zakończenia prac został 
wyznaczony na 28 września, ale 
do tego dnia wykonawca mu-
si uzyskać również pozwolenie 
na użytkowanie – mówi nam 
Grzegorz Szuplewski, bur-
mistrz Piastowa.

Równocześnie z pracami 
budowlanymi ma przebiegać 
przydzielanie mieszkań w no-
wych budynkach. Na ostatniej 
sesji piastowscy radni pod-
jęli uchwałę dotyczącą zasad 
ubiegania się o nowe lokum. – 
Wszystko musimy wypracować 
na nowo. To nowe mieszkania 
z nieco innymi instalacjami. 
Warto tu podkreślić, że to chyba 
pierwsze w historii miasta bu-
dynki komunalne wybudowane 
przez gminę od zera. Musimy 
zająć się takimi sprawami jak 
ustalenie opłat czynszowych. 
Liczymy na to, że uda nam się 
wszystko zrobić do momentu 
zakończenia prac – podkreśla 
Szuplewski. 

Władzom Piastowa zależy na 
tym, by nowi lokatorzy dbali 
o mieszkania, dlatego weryfi-
kacja wniosków będzie bardzo 
wnikliwa. – Nie chcemy, by te 
budynki za kilka miesięcy zo-
stały zdewastowane. Zależy nam 
by stworzyć normalne osiedle 
wpisujące się krajobraz miasta 
– dodaje piastowski włodarz. 

Inwestycje w budownictwo 
komunalne budzą wiele emo-
cji. Część mieszkańców uwa-
ża, że przydzielanie mieszkań 
jest niesprawiedliwe w stosun-
ku do tych osób które przekra-
czają kryteria dochodowe lub 
zadłużają się, by kupić nowe 
mieszkanie. Jak odnosi się do 
tego burmistrz Piastowa? – Bu-
dowa mieszkań komunalnych 
to zadanie gminy narzuco-
ne przez przepisy. Oczywiście 
nie jesteśmy w stanie zbudo-
wać ich tyle, by zaspokoić po-
trzeby mieszkańców. Nie mniej 
jednak, nie jesteśmy dewelo-
perem. Mieszkania komunalne 
trafiają do osób, które znajdują 
się w trudnej sytuacji i nie mogą 
pozwolić sobie na kredyt. Oczy-
wiście zdarzają się sytuacje gdy 
rodziny z pokolenia, a pokole-
nie zajmują lokale komunal-
ne. Osobiście nie pochwalam 
tej praktyki – mówi Szuplew-
ski. – My staramy się pomagać 
tym, którzy w danym momen-
cie najbardziej tego potrzebu-
ją – dodaje. [AZ] 

Zarząd powiatu bez 
absolutorium

P R U S Z KÓ W
Sensacyjny zwrot na 
wtorkowym posiedzeniu 
rady powiatu 
pruszkowskiego.  
Zarząd powiatu nie  
otrzymał od radnych 
absolutorium za 2017 r.

Absolutorium to jed-
na z najważniejszych 
uchwał, jakie co roku 
podejmują radni po-

wiatów, gmin i sejmików. W ten 
sposób „rozliczają” wójtów, bur-
mistrzów czy zarząd powiatu 
z realizacji budżetu za dany rok. 
Nieudzielenie tego „wotum za-
ufania” oznacza (na końcu proce-
dury) odwołanie z funkcji.

Właśnie do takiej sytuacji do-
szło na wtorkowej (26 czerwca) 
sesji rady powiatu pruszkow-
skiego. Zanim radni przystąpi- 
li do głosowania odczytano uch- 
wałę Regionalnej Izby Obra-
chunkowej. Wynika z niej, że „nie 
zapadł”, czyli nie został przegło-
sowany przez Komisję Rewizyjną 
wniosek o nieudzielenie absolu-
torium zarządowi powiatu. Co to 
oznacza? Że powiatowa Komisja 
Rewizyjna nie podjęła wiążącej 
decyzji o przyjęciu wniosku za 
nieudzieleniem (ani za udzie-
leniem) absolutorium zarzą-
dowi (stosunkiem głosów dwa 
za, dwa przeciw, jeden wstrzy-
mujący się). Z perspektywy RIO 
to taka sama sytuacja jak przy 
braku wniosku.

Doszło więc do pata, który swo-
ją kontynuację znalazł na wczoraj-
szym posiedzeniu rady powiatu. 
Po odczytaniu uchwały RIO i dys-
kusji radnych doszło do głoso-
wania. Mimo, że do udzielenia 
absolutorium osobiście namawiał 
starosta Maksym Gołoś, uchwa-
ły nie przyjęto. 12 osób głosowa-
ło „za”, nikt nie zgłosił sprzeciwu,  
11 radnych wstrzymało się od gło-
su. Do przyjęcia absolutorium 
potrzebnych było 14 głosów „za” 
(czyli większość bezwzględna).

Co dalej? – Zarządowi nie zo-
stało udzielone absolutorium, 

a to równoznaczne jest ze zło-
żeniem wniosku o jego odwo-
łanie. Ten zostanie rozpatrzony 
nie wcześniej niż po 14 dniach 
od dnia podjęcia uchwały o nie 
udzieleniu absolutorium. O to 
dlaczego radni nadzorujący 
pracę zarządu, przyjmujący bu-
dżet i opiniując pozytywnie jego 
wykonanie ostatecznie zagło-
sowali przeciw udzieleniu ab-
solutorium należałoby zapytać 
samych radnych powiatowych 
– mówi Krzysztof Bukowski 
ze Starostwa Powiatowego 
w Pruszkowie. [Red.] 
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Co z termomodernizacją 
pruszkowskiego urzędu?

P R U S Z KÓ W 
Od pewnego czasu  
prace przy 
termomodernizacji  
Urzędu Miasta Pruszkowa 
stanęły w miejscu. 
Dlaczego? Okazuje się,  
że wykonawca nie 
wypełniał swoich 
obowiązków miasto 
musiało zerwać 
z nim umowę.

W kwietniu tego 
roku rozpoczął 
się remont prusz- 
kowskiego ma-

gistratu. Główne wejście od 
ul. Kraszewskiego zostało za-
mknięte, a dostęp od tamtej pory 
jest możliwy dwoma bocznymi 
wejściami od strony parkin-
gu. Wielu naszych czytelników 
zwróciło uwagę na to, że nieste-
ty od pewnego czasu w obrębie 
urzędu nic się nie dzieje...

Postanowiliśmy skontakto-
wać się w tej sprawie z władza-
mi gminy. Jak dowiadujemy się 
wykonawca nie wywiązał się 

z umowy. – Musieliśmy nieste-
ty zrezygnować z aktualnego 
wykonawcy, ponieważ zanie-
chał robót i mimo że zorgani-
zował całe zaplecze budowy to 
nie było widać tutaj jakiekolwiek 
postępu – mówi Andrzej Kurzela, 
wiceprezydent Pruszkowa. – Bę-
dziemy ogłaszali nowy przetarg 
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i poszukiwali nowego wykonaw-
cę. Przed tym musieliśmy dopiąć 
sprawy formalne, czyli sprawdzić 
co zostało zrobione i co nie zo-
stało zrobione – dodaje.

Czym tłumaczył się wykonaw-
ca i jakie prace zdążył zreali- 
zować? – Wykonawca nie tłuma- 
czył się niczym, chciał jedynie 
przesunięcia terminu, ale był 
on zbyt odległy. Poza robotami 
rozbiórkowymi to właściwie nic 
nie zostało zrobione. Częścio-
wo rozebrany został wiatrołap 
przy wejściu i schody. To nie-
stety uniemożliwiło wejście od 
strony ul. Kraszewskiego. Wo-
bec tego umowa została wypo-
wiedziana – zaznacza Kurzela.

Niestety problem z wyko-
nawcą spowoduje przesunię-
cia w terminie zakończenia tej 
inwestycji. Zakładano, że prace 
zostaną wykonane do 30 sierp-
nia, ale nie ma na to szans. Do 
końca roku maja zostać zreali-
zowane wszystkie najważniej-
sze roboty. Ale dokładny termin 
zakończenia poznamy gdy prze-
targ zostanie ogłoszony. [SD] 
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W I A D O M O Ś C I

Włodarze gmin  
z absolutoriami

R E G I O N
We wszystkich gminach 
odbyły się już sesje 
absolutoryjne. Każdy 
z włodarzy uzyskał 
pozytywną ocenę swoich 
dokonań za ubiegły rok.

J eśli chodzi o gminy to 
wszystko przebiegło bez 
niespodzianek. Wszyscy 
samorządowcy otrzymali 

pozytywną ocenę. Jak zawsze, 
uchwałę w sprawie absolu-
torium jako pierwsza podję-
ła gmina Michałowice. Wójt 
Krzysztof Grabka 12 głosa-
mi „za” otrzymał pozytywną 
ocenę. Tylko trzech radnych 

wstrzymało się  od głosu. 
W Pruszkowie choć debata nad 
absolutorium była dość burzli-
wa i pełna emocji to ostatecz-
nie radni poparli prezydenta 
Jana Starzyńskiego. „Za” było  
12 radnych, zaś przeciw zagło-
sowało siedmiu. W Brwinowie  
15 radnych było „za” udziele-
niem absolutorium burmistrzo-
wi Arkadiuszowi Kosińskiemu, 
natomiast przeciw było trzech. 
Nie bez emocji odbyło się gło-
sowanie w Milanówku. Tutaj 
burmistrz Wiesława Kwiatkow-
ska uzyskała osiem głosów „za”, 
natomiast pięć przeciw i dwa 
wstrzymujące się. Jednogłośnie 
zapadła decyzja o udzielenie 

absolutorium burmistrzowi 
Piastowa Grzegorzowi Szu-
plewskiemu. Do grona włoda-
rzy, których pracę pozytywnie 
ocenili radni dołączył Artur 
Tusiński, burmistrz Podko-
wy Leśnej. Radni miasta-gro-
du jednogłośnie (10 głosów za, 
pięć osób nieobecnych), podję-
li decyzję w sprawie udzielenia 
mu absolutorium. Również bez 
niespodzianki w Grodzisku Ma-
zowieckim, burmistrz Grzegorz 
Benedykciński zyskał poparcie 
17 radnych, trzech wstrzyma-
ło się od głosu. Absolutorium 
otrzymali też wójtowie Nada-
rzyna (Dariusz Zwoliński) i Ra-
szyna (Andrzej Zaręba). 
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Setki palm czekają na transport do Wręczy  
R E G I O N

Malezja, Floryda, Miami, 
Kostaryka – to głównie 
z tych miejsc pochodzą 
palmy, które będą rosły  
w parku wodnym Suntago 
Wodny Świat we Wręczy 
pod Mszczonowem. 
Obecnie 90 procent z 
700 drzew przechodzi 
aklimatyzację  
w Rotterdamie.

P ark wodny, który po-
wstaje w ramach kom- 
pleksu Park of Poland, 
będzie zachwycał nie 

tylko szeroką ofertą basenów, 
saun i atrakcji, ale też tropikal-
nym klimatem niczym z dżun-
gli. Żeby jednak na Mazowszu 
mógł powstać ogród pełen eg-
zotycznych roślin, przygoto- 

wania trzeba zacząć wiele mie- 
sięcy wcześniej. 

Wszystko zaczyna się od wy-
boru drzew na plantacjach w kra-
jach, w których palmy są typową 

roślinnością. Najpiękniejsze oka-
zy są wykopywane z gruntu i sa-
dzone w donicach, a następnie na 
kilka miesięcy trafiają do szklar-
ni. Drzewa, które przetrwają, 

zostają zabezpieczone i prze-
wiezione klimatyzowanym kon-
tenerem na statek. Palmy, które 
stworzą ogród w Suntago, drogą 
morską trafiły już do Rotterdamu 
i tam w wielkiej szklarni powoli 
przyzwyczajają się do europej-
skiego klimatu.

Drzewa przejdą w Holandii 
okres kwarantanny i zostaną 
przebadane przez tamtejszy 
sanepid, który sprawdzi, czy 
palmy są zdrowe. Jeśli otrzy-
mają one specjalny certyfikat, 
będą mogły zostać przewiezio-
ne do Polski. Stanie się to jed-
nak dopiero, gdy park wodny 
we Wręczy będzie miał już ścia-
ny i sufity. Palmy nie mogą bo-
wiem zmarznąć.

Otwarcie parku Suntago Wod-
ny Świat planowane jest na  
2019 rok. [Inf. pras.] 

Poszukiwani świadkowie tragicznego 
wypadku na zjeździe z S8

W Y P Ę DY
Pruszkowska policja 
apeluje do osób, które 
mogły widzieć piątkowy 
wypadek w miejscowości 
Wypędy. Przypomnijmy,  
że w wyniku zderzenia  
z ciężarówką na zjeździe  
z S8 zginął motocyklista.

D o tragedii doszło 
w piątek, 22 czerw-
ca, wczesnym ran-
kiem. – Około godz. 

6.00 w miejscowości Wypędy 
na skrzyżowaniu ulic Soko-
łowskiej i Zdrojowej doszło do 
zderzenia motocykla i ciężarów-
ki z naczepą. Mimo reanimacji 
motocyklisty nie udało się ura-
tować, przed godz. 7.00 29-letni 

mężczyzna zmarł – mówiła nam 
krótko po zdarzeniu podkom. 
Karolina Kańka, rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej Po-
licji w Pruszkowie.

Ciężarówka zablokowała uli-
cę Sokołowską, szybko utworzyły  
się korki. Swoje czynności mu-
sieli też przeprowadzić poli-
cjanci i prokurator. Normalny 

ruch wrócił w tym miejscu do-
piero po godz. 11.00. Jak uda-
ło nam się ustalić, mundurowi 
dysponują już najbardziej praw-
dopodobnym scenariuszem te-
go, jak doszło do tego wypadku. 
Mimo to, apelują do osób, któ-
re widziały go na własne oczy, 
aby zgłosiły się na policję. – To 
zawsze więcej informacji, które 
mogą wnieść coś do postępowa-
nia – zaznacza podkom. Kańka.

Funkcjonariusze proszą 
wszystkie osoby, które by-
ły świadkami tego zdarzenia 
o kontakt osobisty w prusz-
kowskiej komendzie przy ul. 
Kraszewskiego 8 lub telefo-
niczny całodobowo z dyżurnym 
jednostki 22 758 60 81 do 85  
oraz tel. 997. [Red.] 
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Sadowa i Toeplitza  
po remoncie

O T R Ę B U S Y
Zakończyła się przebudowa 
ulic Sadowej i Toeplitza 
w Otrębusach. Okolice 
kościoła i popularny 
skrót do trasy 719 zyskały 
zupełnie nowy wygląd. 
Co z dalszym fragmentem 
Sadowej? Ten także zostanie 
„poprawiony”.

R emont dwóch ulic 
w osiedlowej części 
Otrębus rozpoczął 
się w lutym. Efekty 

prac widać było już kilka tygo-
dni temu. A odczują je nie tylko 
mieszkańcy bezpośredniej oko-
licy, ale też wierni uczęszczający 
do jedynego w miejscowości ko-
ścioła, czy kierowcy, którzy osie-
dlowymi uliczkami omijają tłok 
i światła na trasie 719.

Prace polegały na przebu-
dowie całego pasa drogowego  
ul. Toeplitza z wjazdem w ul. Kol- 
berga oraz części ul. Sadowej 
na odcinku od ul. Sygietyńskie-
go do ul. Wspólnej (bez skrzy-
żowań z tymi ulicami). W pasie 
ul. Toeplitza pojawiła się jezdnia 
asfaltowa z chodnikiem między 
ul. Warszawską a ul. Kolberga. 

W środkowym odcinku wy-
niesienie z kostki betonowej 
spowalniające ruch drogowy. 
Wyniesione zostało również całe 
skrzyżowanie ul. Toeplitza z ul. 
Sadową, która na przebudowa-
nym odcinku uzyskała nową as-
faltową nawierzchnię.

Pojawia się jednak pytanie 
o dalszy odcinek ulicy Sadowej, 
ten który u wylotu łączy się z tra-
są 719 oraz o zniszczony fragment 
od strony osiedla. – Ulice Sado-
wą i Toeplitza na przebudowa-
nym odcinku wyznaczyliśmy do 
remontu ze względu na brak na-
wierzchni asfaltowej. Od strony 
ulicy Polnej i Natalińskiej na-
wierzchnia asfaltowa jest, byle 
jaka, ale jest. Sadowa jeszcze „za-
wija” do trasy. Z tym, że na eta-
pie projektowania ulicy Sadowej 
gmina nie była właścicielem koń-
cówki Sadowej. Staliśmy się jej 
właścicielem kilka miesięcy temu 
i w tym roku, bo nie ma już możli-
wości dołożenia tego do remontu, 
ten fragment będzie utwardzony 
destruktem z emulsją. W dalszych 
latach Sadowa i Polna w stronę 
Kań są oczywiście do zrobienia 
– mówi Arkadiusz Kosiński, bur-
mistrz Brwinowa. [SD] 
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Ogłoszono przetarg na przebudowę 
boiska sportowego przy Zespole Szkół 
w Komorowie. Obiekt lata świetności 
ma dawno za sobą. – Obecnie na te-
renie inwestycji znajduje się zdegra-
dowane boisko poliuretanowe do 
koszykówki, nawierzchnia boiska jest 
spękana, występują ubytki poliuretanu 

i wybrzuszenia. Hala namiotowa o kon-
strukcji stalowej pokryta poszyciem 
PCV o znacznych ubytkach i zużyciu 
– czytamy w dokumentach przetargo-
wych.Wykonawca wybrany w drodze 
przetargu będzie musiał zrobić pro-
jekt i wykonać prace właściwe, czy-
li zdejmie starą nawierzchnię boiska 

K O M O R Ó W
i położy nową. Płyta boiska ma być 
przystosowana do montażu lodowi-
ska, które przy szkole działa w zimowe 
miesiące. Naprawę ma przejść również 
konstrukcja hali nad boiskiem, a samo po-
krycie dachowe ma zostać wymienione.  
Termin zakończenia prac wyznaczono 
na 15 października. [Red.] 

Boisko w Komorowie 
po nowemu

Dariusz Zwoliński Artur Tusiński Grzegorz Benedykciński

Wiesława Kwiatkowska Grzegorz Suplewski Jan Starzyński

Arkadiusz Kosiński Andrzej Zaręba Krzysztof Grabka
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PARTNER HANDLOWY

 ► Agencja Ochrony zatrudni 
do pracy na obiektach 
przemysłowych na terenie 
Pruszkowa, Konotopy, Błonia 
i Ożarowa Mazowieckiego. 
Telefon: 728-432-309 

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

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

Lokal gastronomiczny 
zatrudni kierowcę 
z własnym samochodem 
na weekendy 
509-683-032 

Operator maszyn 
wymagane minimalne 
doświadczenie 
w produkcji: 694-480-946 

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

 ► 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 

Zatrudnimy księgową 
z 2-3 letnim doświadczeniem 
na ½ etatu, w Piastowie. 
Praca w programie
Symfonia. Wyślij CV 
na adres: rekrutacja.NICE@
nijhuisindustries.com 

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

Nauka

 ► NIEMIECKI, wszystkie poziomy, 
604-262-308 

Nieruchomości – sprzedam

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

Mieszkania Pruszków, 
60-100 mkw., ceny już 
od 5 500 zł/mkw., 
tel.: (22) 729-03-13 

 ► Sprzedam działki budowlane, 
Osowiec, bezpośrednio przy 
lesie z mediami, 
tel.: 510-521-952 

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

Nieruchomości – do wynajęcia

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

 ► Wydzierżawię pod usługi 
plac 1000 m2, Nadarzyn, 
696-023-878 

Auto-moto – kupię

 ► AUTO KAŻDE KUPIĘ 
603-903-405 

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

Usługi

 ► Anteny nowocześnie 
solidnie montaż serwis 
603-375 -875 

 ► Czyszczenie skórzanej 
tapicerki samochodowej, 
505-076-331 

 ► Docieplanie Budynków 
795-969-696 

 ► Domofony, videodomofony 
603- 375-875 

 ► Drzewa, krzewy, 
pielęgnacja, 
modelowanie, wycinka, 
zakładanie trawników, 
prześwietlanie drzew 
owocowych; 
512-380-109,
(22) 758-16-65; 
agro-bio-ogrodnik@wp.pl 

 ► Hydraulik, 
535-872-455 

Dam pracę

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

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

Poszukuję pracowników 
do pracy na budowie 
w Pruszkowie k. Warszawy. 
Możliwe zakwaterowanie 
i transport, bardzo dobre 
warunki płacowe - fi rma 
z długoletnim stażem 
branżowym. Kontakt 
Przemysław: 662-102-871 

 ► Praca dla pana przy sprzątaniu 
magazynu w Parzniewie, 
tel.: 504-204-700 

 ► Przyjmę do pracy w sklepie 
spożywczo-mięsnym od 
zaraz. 507-430-591. Pruszków 

 ► Szlifi erz: wałki, otwory, 
płaszczyzny – Pruszków 
tel.: 606-742-496 

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

 ► Zatrudnię elektromechanika 
tel.: (22) 728-25-00, 
(22) 716-21-21 

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę 
tel.: 502-036-239 

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

 ► Protezy zębowe 450 zł: 
508-357-334 

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 

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292Sprawdź nas!

POŻYCZKA

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

797-703-503
 wystarczy dowód osobisty
 gotówka w jeden dzień

nawet do

6 000 zł

Poszukuję pracowników  
do pracy na budowie  

w Pruszkowie k. Warszawy. 
Możliwe zakwaterowanie  
i transport, bardzo dobre  

warunki płacowe  
– firma z długoletnim  
stażem branżowym. 

Kontakt 
Przemysław: 662-102-871 

ZAPRASZAMY PO SŁOJE,
SŁOICZKI, NAKRĘTKI, 
BUTELKI, AKCESORIA 
DO PRODUKCJI WINA

 
 

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

Zatrudnimy Pracownika Gastronomii
Wymagane doświadczenie, 
aktualna książeczka sanepidu.

509 683 032

15

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
premie miesięczne

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)

Ogłoszenie 
Burmistrz Miasta Piastowa informuje,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie przy  
ul. 11 Listopada 8, na tablicy ogłoszeń na I piętrze,  
w okresie od 22.06.2018 r. – 13.07.2018 r. oraz na stro-
nie internetowej www.piastow.pl,  został wywieszony  
wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania  
w dzierżawę.

MIEJSCE NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL



R E K L A M A
Piątek, 29 CZERWCA 201816


