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6 mln zł na kolektory słoneczne  
i 500 tys. zł na promocję gminy  
z funduszy unijnych udało  
się uzyskać urzędnikom  
z grodziskiego ratusza. 
Zamierzają oni także złożyć 
wniosek o dofinansowanie  
z programu JESSICA rewitalizacji 
ul. 1 Maja, która ma kosztować  
ok. 15 mln zł  4

Dotacje unijne 
dla gminy

Reklama

RASZYN

Pomimo sprzeciwu gminy  
i jej mieszkańców, warszawski 
Zarząd Transportu Miejskiego 
zlikwidował linie autobusowe  
809 i 815, łączące Raszyn  
z Warszawą.   6

Problem  
z komunikacją

CENTRUM MODY w NADARZYNIE,   AL. KATOWICKA 51,   05-830 NADARZYN,   tel. 022 739 55 00

NOWE KOLEKCJE WIOSNA - LATO 2011 JUŻ W SPRZEDAŻY
www.centrummody.com.pl,   godz. otwarcia  pon-sob.:  10.00 - 18.00  nd.: 10.00 - 15.00

PRUSZKÓW  Dwie ofiary śmiertelne, dwie osoby 
ranne, cztery zniszczone mieszkania, kilka 
uszkodzonych samochodów, naruszone framugi  
i powybijane szyby w oknach dwóch domów 
– to bilans eksplozji gazu, do której doszło  
w piątek 29 lipca ok. godz. 20.30 w bloku  
przy al. Wojska Polskiego 31  2-3

Wybuch
w bloku
w centrum
miasta

PRUSZKÓW

Kolaże z 22 ekip biorących udział 
w tegorocznym wyścigu Tour 
de Pologne, wystartowali do 
pierwszego etapu w niedzielę  
31 lipca spod pruszkowskiej  
BGŻ Areny. Podczas pierwszego 
etapu, liczącego 101,5 km,  
ścigali się na trasie z Pruszkowa  
do Warszawy   8

Tour de Pologne 
wystartował

PORTAL REGIONALNY
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temat wydania

Eksplozja gazu  
w Pruszkowie

Wybuch wstrząsnął miastem w piątek 29 lipca ok. godz. 20.30. Słyszano go w całym Pruszkowie,  sąsiednich gminach, a nawet w Ursusie. Wkrótce  
po eksplozji na czwartym piętrze bloku przy al. Wojska Polskiego 31 pojawił się ogień. Na miejsce przybyły straż pożarna, policja i pogotowie. Podczas akcji  
ratowniczej znaleziono ciało pierwszej ofiary wybuchu – mężczyzny, który przebywał w mieszkaniu, w którym – jak przypuszczano – wybuchł gaz.

Rozpoczęto ewakuację mieszkańców z wszystkich 61 mieszkań bloku. Jedną z lokatorek trzeba było ewakuować z balkonu za pomocą drabiny. Ruch w centrum 
miasta został sparaliżowany. Na miejscu tragedii, oprócz służb ratowniczych i przedstawicieli władz miasta, gromadziły się tysiące pruszkowian. Ewakuowani  
mieszkańcy noc z piątku na sobotę spędzili u rodzin i przyjaciół lub w hotelach, gdzie miejsca noclegowe zorganizowało miasto.

W sobotę w pogorzelisku odnaleziono drugą śmiertelną ofiarę, 33-letnią kobietę. W pełni można było ocenić skalę zniszczeń: trzy mieszkania na czwartym piętrze III klatki 
 i jedno mieszkanie w II klatce, siedem uszkodzonych samochodów pod blokiem, wybite szyby, powyrywane okna i framugi w całym bloku oraz w sąsiednim budynku.

Pracę rozpoczęły ekipy dochodzeniowe. Miasto wraz z powiatem i Pruszkowską Spółdzielnią Mieszkaniową uruchomiły centrum pomocy dla poszkodowanych.  
Mogli oni m.in. skorzystać z pomocy psychologa oraz z miejsc noclegowych wraz z wyżywieniem. Spotykali się z nimi także wiceprezydenci Pruszkowa  
Andrzej Królikowski i Andrzej Kurzela.

Trzecia osoba, której los od chwili tragedii był nieznany, dała znak życia w poniedziałek – przebywała poza miejscem zamieszkania. Śledczy ustalili, że przyczyną  
wybuchu był gaz z kuchenki. Rozpoczęło się porządkowanie miejsca katastrofy. W poniedziałek wieczorem w bloku włączono prąd i wodę, a mieszkańcy I, II, IV i V klatki 
zaczęli wracać do swoich lokali. Wyłączona z użytkowania jest III klatka i jedno mieszkanie w II klatce. Władze miasta i PSM zapewniły mieszkańcom lokale zastępcze.

Spółdzielnia przy wsparciu miasta zaczyna starania o uzyskanie pieniędzy (m.in. z ubezpieczenia i z budżetu centralnego) na jego odbudowę.

Rodzinom i Bliskim 
OFIAR EKSPLOZJI GAZU W PRUSZKOWIE

wyrazy głębokiego współczucia
składa 

zespół „Gazety WPR” i portalu WPR24
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Nr konta:  64 2490 0005 0000 4600 3356 3505

Pomóż poszkodowanym mieszkańcom:
Stowarzyszenie 5plus, ul. Wokulskiego 13/29, 05-800 Pruszków

2 osoby
zginęły w eksplozji

2 osoby
zostały lekko ranne

18 wozów
strażackich brało udział  
w akcji ratowniczej

61 mieszkań
 liczył blok, w którym doszło 
do eksplozji

4 mieszkania
są całkowicie zniszczone

7 samochodów
uszkodził spadający gruz

186 tys. odsłon
zanotował portal WPR24.p l 
przez ostatni weekend
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W miniony piątek rozpoczął  
się remont nawierzchni drogi  
na odcinku od ul. Na Skraju  
w Warszawie do Janek. Aby  
zminimalizować utrudnienia, 

Remont na  
al. Krakowskiej

W poniedziałkowy wieczór  
w okolicy kładki nad torami  
kolejowymi przy ul. Majowej  
w Pruszkowie doszło do  
wypadku. – Wypadek miał  

Śmierć 
na torach

miejsce przed godziną 21.00.  
Mężczyzna w wieku 30–35 lat 
wpadł pod pociąg relacji  
Warszawa – Wiedeń – informuje 
podkom. Dorota Nowak, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie. Poszkodo-
wany zginął na miejscu.  
Prokuratura bada okoliczności 
wypadku.   (DP)

prace będą prowadzone od  
poniedziałku do czwartku  
w godz. 21.00–14.00 i od piątku 
od godz. 22.00 do poniedziałku  
do godz. 14.00. Remont będzie  
prowadzony etapami. Robotnicy 
będą pracować na 500-metro-
wych odcinkach, przy zajęciu 
połowy jezdni. Koniec remontu  
w październiku.  (AS)

REGIONPRUSZKÓW

Zrobimy fotele  
do Rolls-Royce'ów
PRUSZKÓW
Norweska firma Kongsberg 
Automotive, która 
produkuje fotele do 
luksusowych aut, likwiduje 
zakład w Wielkiej Brytanii  
i przenosi się do Pruszkowa.

Rolls-Royce to angielski kon- 
cern, znany głównie z pro-
dukcji silników lotniczych 

i luksusowych samochodów. Sa-
mochody tej marki to duże, luk-
susowo wyposażone pojazdy. Są 
synonimem bogactwa i najwyż- 
szej klasy. Już niedługo fotele do 
tych ekskluzywnych aut będą  
produkowane w Pruszkowie.

Kongsberg Automotive, mają-
cy swoje oddziały w 20 krajach, 
przewozi już swoje maszyny i urzą- 
dzenia z angielskiego miasta Bur-
ton on Trent do Pruszkowa. Jak 

zapewniają przedstawiciele firmy, 
o przeprowadzce zadecydowały 
dużo niższe koszty produkcji. 
Szacuje się, że zmiana lokalizacji 
zwiększy przychody firmy o ok. 
40 proc., czyli ok. 80 mln euro rocz-
nie. Norwegowie zdecydowali się 
na przeprowadzkę do Polski, mimo 
że obecnie wielu zagranicznych 
producentów podzespołów moto-
ryzacyjnych przenosi się z Polski do 
jeszcze tańszych krajów. W Polsce 
skandynawski koncern ma swoją 
siedzibę przy ul. 3 Maja w Prusz-
kowie. To jeden z największych 
zakładów branży motoryzacyjnej 
na Mazowszu. Obecnie zatrudnia 
ponad tysiąc osób. Przeniesienie 
produkcji foteli z Anglii do Prusz-
kowa zwiększy liczbę miejsc pracy. 
Operacja zostanie sfinalizowana 
do połowy sierpnia. Jej całkowite 
koszty nie są jeszcze znane.  (DP)

GRODZISK MAZOWIECKI
Zmęczeni ciągłym  
hałasem mieszkańcy 
ul. Granicznej  
w poniedziałek  
1 sierpnia zablokowali  
ruch na jednym ze 
skrzyżowań. – To dopiero 
początek. Jeśli władze 
miasta nie spełnią naszych 
postulatów, protesty  
będą częstsze i dłuższe  
– ostrzegają.

Oproblemach mieszkańców 
ul. Granicznej informo-
waliśmy w WPR 128. 

Pisaliśmy wówczas, że są oni 
zmęczeni wzmożonym ruchem 
samochodów ciężarowych, któ-
rych codziennie przemieszczają 
się tamtędy setki. Władze Grodzi-
ska Mazowieckiego zadeklarowa-
ły pomoc. Mieszkańcy twierdzą 
jednak, że włodarze zupełnie 
nie wywiązują się z obietnic, 
dlatego na godzinę postanowili 
całkowicie zablokować ruch na 
skrzyżowaniu ulic Granicznej  
i Poniatowskiego.

Protest
Blokada skrzyżowania trwała 
godzinę. W tym czasie zde-
sperowani mieszkańcy prze-
chodzili na pasach całkowicie 
blokując ruch. Błyskawicznie 
utworzyły się gigantyczne 
korki, mimo że protestujący 
przepuszczali samochody oso- 
bowe. Jak sami twierdzą pro- 
test ten wynika z ich całkowi- 
tej bezradności i bezczynności  
władz. – Tutaj nikt się nami nie 
interesuje. Burmistrz buduje 
orliki, remontuje wille i stawy, 

do odpowiedzialności cywilnej 
za zniszczone zdrowie i mienie  
– mówi pani Halina.

Protestujących mieszkańców 
popiera Krzysztof Kowalczyk, 
radny z PiS. – Wszystkie samo-
chody, które do tej pory poru-
szały się przez wiadukt, teraz 
jeżdżą ul. Graniczną. Nie może 
być tak, że cały ruch ciężarowy 
jest skumulowany na jednej uli-
cy, która zupełnie się do tego nie 
nadaje – mówi.

Kierowcy rozumieją 
problem
Również kierowcy tirów, którzy  
w poniedziałek nie mogli przeje-
chać ul. Graniczną, choć ziryto-
wani godzinnym oczekiwaniem, 
doskonale rozumieją zdespero-
wanych mieszkańców. – To jest 
słuszny protest. Jakbym miał taki 
hałas dzień i noc, to też bym się 
wkurzył. Ja się ludziom nie dzi-
wię. Ale to jest w tej chwili jedyna 
droga, którą możemy dotrzeć do 
firm. I co mamy zrobić? A mamy 
pozwolenia na przejazd wydane 

Piekło na ul. Granicznej trwa nadal
przez urząd miasta – denerwu-
je się Robert Skonieczny, jeden  
z kierowców. Również proszący 
o zachowanie anonimowości 
kierowca z firmy Raben uważa, 
że protestujący mają rację. – Ja 
ich doskonale rozumiem, ale 
dlaczego to my jesteśmy karani 
za błędy władz? Przecież od sa-
mego początku było wiadomo, 
że wiadukt na ul. Okulickiego 
nie wytrzyma naporu ciężaru  
i natężenia ruchu związanego  
z budową autostrady. Nie wiem, 
na co burmistrz Grodziska liczył, 
chyba na cud. Ta przeprawa od lat 
jest zniszczona, a władze nadal  
nic z nią nie robią – mówi.

Władze deklarują 
pomoc
Władze Grodziska Mazowiec-
kiego doskonale znają problem 
mieszkańców ul. Granicznej, 
dlatego postanowili im pomóc.  
W tym celu zatrudniony przez 
gminę ekspert ma wykonać po-
miary hałasu oraz dokonać oceny 
wpływu drgań na budynki znaj-
dujące się przy ul. Granicznej. Ma 
tutaj zostać wprowadzona nowa 
organizacja ruchu – pojawią się 
nowe znaki drogowe i fotoradary, 
a po godz. 22.00 będzie obowią-
zywał zakaz poruszania się sa-
mochodów ciężarowych. Droga 
zostanie wyłożona nową nakład-
ką asfaltową. Ponadto burmistrz 
Grodziska Mazowieckiego uzgod-
nił z prezesem firmy Budokrusz, 
że od tej pory samochody tej firmy 
nie będą jeździły ul. Graniczną. 
W czwartek 4 sierpnia burmistrz 
spotkał się z mieszkańcami  
w celu uzgodnienia dalszych 
działań w tej sprawie.  (KG)

a co nas to wszystko obcho-
dzi? My chcemy normalnie żyć  
– mówi pani Halina, miesz-
kanka ul. Szerokiej.

Życie na Granicznej  
to horror
Nadmierny hałas zamienił ży-
cie mieszkańców ul. Granicznej  
i sąsiednich w prawdziwy hor-
ror. – Gdy o godz. 2.00 pod 
moim domem przejeżdża tir, 
to my po prostu podskakujemy, 
spać się w ogóle nie da. Nie-
długo od tego hałasu masowo 
zaludnimy Tworki – mówi pani 
Halina. – Sąsiad ma tak popę-
kane ściany, że boi się zawale-
nia domu, a takich budynków 
jest tutaj pełno. Tymczasem 
burmistrz mówi, że winna jest 
słaba konstrukcja. Władze chy-
ba czekają, aż zdarzy się jakieś 
nieszczęście, pewnie dopiero 
wtedy zareagują. Niech ktoś 
tu przyjdzie i posiedzi chociaż 
jedną noc i zobaczy, jak wygląda 
nasze życie. My w końcu za-
czniemy pociągać urząd miejski 

Kolejne dotacje unijne dla gminy
GRODZISK MAZOWIECKI
Blisko 6,5 mln zł z funduszy 
unijnych na promocję gminy 
i kolektory słoneczne udało 
się uzyskać urzędnikom  
z grodziskiego ratusza.  
Urząd chce starać się także 
o pieniądze na rewitalizację 
miasta z programu JESSICA.

U rzędnicy z grodziskiego 
urzędu miasta odnieśli 
kolejny sukces w pozyski-

waniu dotacji z funduszy unijnych. 
Posłużą one zarówno promowaniu 
potencjału gospodarczego gminy, 
jak i wprowadzaniu pozyskiwania 
odnawialnych źródeł energii. Co 
ważniejsze, z pieniędzy na reali-
zację programu „Słoneczne inno-
wacje – Odnawialne Źródła Energii 
dla Gminy Grodzisk Mazowiecki” 
skorzystają mieszkańcy gminy.

Gmina Grodzisk jako jedyna  
z naszego regionu otrzyma prawie 
6 mln zł na montaż kolektorów 
słonecznych. Dofinansowanie na 
ten cel udało się otrzymać także 
Centrum Doradztwa Rolniczego 
z Brwinowa i szpitalowi kolejo-
wemu z Pruszkowa. Jednak tylko  
w gminie Grodzisk właściciele pry-
watnych posesji będą mogli wypo-
sażyć swoje domy w nowoczesne 
systemy pozyskiwania energii 
słonecznej. Program „Słoneczne 
innowacje – Odnawialne Źródła 
Energii dla Gminy Grodzisk Ma-
zowiecki” zakłada dofinansowa-
nie zakupu i montażu zestawów 
solarnych dla mieszkańców. Zo-
staną one zamontowane w ponad  
400 gospodarstwach domowych 
na terenie całej gminy. O dofinan-
sowanie na montaż kolektorów 
słonecznych starały się m.in. także 

Piastów i Pruszków, lecz zajęły 
dalsze miejsca w konkursie i dota- 
cji nie otrzymają.

Za prawie 500 tys. zł na pro-
mocję gminy. Za tę kwotę zostaną 
zrealizowane telewizyjne spoty 
reklamowe, a w prasie ukażą się 
artykuły informujące o poten-
cjale gospodarczym Grodziska 
Mazowieckiego. To już druga faza 

kampanii reklamującej gminę. Do 
tej pory spoty promujące Grodzisk 
zostały wyemitowane w stacjach 
telewizyjnych TVN CNBC, Polsat 
Biznes i TVP Warszawa.

– Mamy plany sprowadzenia do 
Grodziska nowych firm. Skupia-
my się głównie na terenach wo-
kół przyszłej autostrady – mówi 
Grzegorz Benedykciński, burmistrz 
Grodziska. – Szczególnie zależy 
nam na firmach innowacyjnych, 
które przyniosą nowe miejsca pra- 
cy przede wszystkim ludziom wy- 
kształconym, bo tacy głównie spro-
wadzają się do Grodziska. Mam 
nadzieję, że ta kampania przyniesie 
efekty i zaowocuje nowymi, cieka-
wymi przedsięwzięciami – dodaje.

W ramach projektu przewidzia-
no utworzenie portalu-bazy da- 
nych dla potencjalnych inwesto- 
rów, wykonanie multimedialnych 

reklam i spotów promujących 
strefy przemysłowe oraz potencjał 
gospodarczy gminy, przeprowa-
dzenie profesjonalnej kampa- 
nii promocyjnej w prasie, inter-
necie i stacjach telewizyjnych, 
a także organizację Międzynaro- 
dowego Kongresu Przedsiębior- 
czości, czyli imprezy targowo-wy-
stawienniczej o ponadlokalnym 
zasięgu.

Grodzisk przystąpi również do 
konkursu o dodatkowe pienią-
dze w ramach programu JESSICA  
(z ang. Joint European Suport for 
Sustainable Investment in City 
Areas). JESSICA to inicjatywa, 
której celem jest rewitalizacja 
miast w aspekcie społecznym  
i ekonomicznym. Program ten róż-
ni się od innych tym, że pieniądze, 
które miasta otrzymają, będą 
musiały oddać najpóźniej 20 lat 

po zakończeniu inwestycji. Do-
datkowe środki finansowe będą 
mogły być przeznaczone m.in. 
na renowację kamienic, rewitali-
zację terenów poprzemysłowych, 
tworzenie galerii komercyjnych  
w przestrzeniach poprzemysło-
wych, remonty rynków czy skwe- 
rów. Do rozdysponowania jest 
ponad 160 mln zł.

Władze Grodziska Mazowiec- 
kiego przygotowują projekt rewi-
talizacji sąsiadującej z dworcem 
PKP ul. 1 Maja. Zakłada on remont 
ciągu komunikacyjnego, nowe oś- 
wietlenie oraz wymianę nawierz- 
chni jezdni. Przy tej ulicy ma pow- 
stać galeria handlowa oraz izba pa-
mięci poświęcona Józefowi Cheł-
mońskiemu. Wyremontowany ma 
zostać również parking znajdują- 
cy się naprzeciwko poczty. Koszt 
inwestycji to ok. 15 mln zł.  (KG)

15 mln zł
ma kosztować 
rewitalizacja ul. 1 Maja  
w Grodzisku, którą urząd 
miasta chce sfinansować  
z programu JESSICA
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Generalna Dyrekcja Dróg  
Krajowych i Autostrad  
podpisała umowę z konsorcjum 
firm Boegl & Krysl i Dolnoślą-
skich Surowców Skalnych na 

A2: Jest umowa 
na odcinek C

Powiat pruszkowski, który  
jest zarządcą ul. Staszica,  
w ostatnim czasie przeprowadził 
prace związane z udrożnieniem 
kanalizacji odwodnieniowej ulicy. 

Koniec z zalewaniem 
ul. Staszica

Wyczyszczono kratki studzienek 
kanalizacyjnych oraz wykonano 
odmulenie zasypanych stu-
dzienek chłonnych. Dzięki tym 
zabiegom, po ostatnich ulewach 
woda spłynęła do kanalizacji 
odwodnieniowej i nie zalała 
chodników. Obecnie robotnicy 
naprawiają chodnik po stronie 
Urzędu Skarbowego.  (AS)

dokończenie budowy odcinka C 
autostrady A2 Stryków – Kono-
topa. Za dokończenie 20-kilome-
trowego odcinka C konsorcjum 
zażądało ponad 750 mln zł. 
Dla porównania umowa  
z chińskim konsorcjum COVEC,  
z którym rządowa agenda zerwała 
umowę, opiewała na kwotę  
blisko 535 mln zł.  (AS)

RASZYNPRUSZKÓW

Uczcili pamięć 
powstańców
PRUSZKÓW
Syreny alarmowe  
zawyły nad miastem  
1 sierpnia o godz. 17.00.  
Pruszkowianie uczcili 
67. rocznicę wybuchu 
Powstania Warszawskiego.

P owstanie Warszawskie, 
które miało wyzwolić  
stolicę spod okupacji hit- 

lerowskiej, wybuchło 1 sierpnia  
1944 roku o godz. 17.00. Warsza- 
wa symboliczny hołd powstań- 
com o godzinie W oddaje od  
przeszło ćwierć wieku. Od kilku 
lat obchody rocznicy powstania  
organizowane są także w wie-
lu miastach aglomeracji war- 
szawskiej. Szczególnie w Prusz- 
kowie, który, jak żadne inne pod-
warszawskie miasto, związany 
jest z powstaniem. 

Już ok. godz. 15.00 z uliczny-
mi koncertami powstańczych  
i okupacyjnych pieśni i piosenek 
wystąpiła kapela Kapsel. Mini-
koncerty kapeli odbyły się w cha- 
rakterystycznych punktach Prusz-
kowa, m.in. na pl. Jana Pawła II, 

przy starostwie, stacjach PKP  
i WKD, na ul. Sprawiedliwości 
przy delikatesach Alma, przy 
restauracji McDonald's, przy  
wejściu do Parku Kościuszki 
i przy Muzeum Dulag 121.

Uroczystości rocznicowe od-
były się również o godz. 17.00  
przy elektrowni, gdzie miał miejs- 
ce pierwszy pruszkowski epizod  
powstańczy. 67 lat temu elek- 
trownię z rąk Niemców na kilka  
godzin odbiło kilku powstańców.  
Przedstawiciele władz miasta 
złożyli kwiaty pod pamiątkową 
tablicą.

Obchody 67. rocznicy wybu-
chu Powstania Warszawskiego 
zakończyły się wieczornym spo-
tkaniem pt. „Mój pierwszy dzień  
powstania” w Muzeum Dulag 121 
we wtorek 2 sierpnia. W trak- 
cie prelekcji uczestnicy Powsta-
nia Warszawskiego podzielili się 
swoimi wspomnieniami z tam- 
tych wydarzeń. Aktor Andrzej 
Precigs odczytał fragmenty utwo-
rów Mirona Białoszewskiego,  
Marii Dąbrowskiej i Zofii Nał-
kowskiej.  (DP)

FOTOMIGAWKA

Motocyklista zderzył się z peugeotem 207 na skrzyżowaniu Al. Je- 
rozolimskich z ul. Ryżową. Do wypadku doszło w sobotę 30 lipca. 
Motocyklista z połamanymi nogami został odwieziony do szpitala. 
Wypadek spowodował gigantyczny korek w kierunku Pruszkowa, 
który zaczynał się już przy Centrum Handlowym Reduta.   (EmEs)
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RASZYN
Podjęcie uchwały 
rady gminy w sprawie 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego rejonu  
ulic Piasta i Lotniczej  
w gminie Raszyn miało 
być ostatnią formalnością 
przed rozpoczęciem budowy 
nowego przedszkola. 
Jednak po burzliwej  
dyskusji ten punkt  
został zdjęty 
z porządku sesji.

Teoretycznie przyjęcie tej 
uchwały powinno się od-
być bez większych trud-

ności, bo po upływie 14 dni od 
zakończenia okresu wyłożenia 
projektu planu do publicznego 

terenu. Uchwała została zdjęta  
z porządku obrad i skierowana  
do komisji planistycznej.

W ocenie radcy prawnego Elż-
biety Zawiszy rada gminy podjęła 
nieprawidłową decyzję. – Ode-
słanie do komisji planistycznej 
nic nie daje, bowiem plan zago-
spodarowania przestrzennego 
rejonu ulic Piasta i Lotniczej 
przeszedł już całą procedurę pla-
nistyczną. A komisja planowania 
nie jest władna do przeprowa- 
dzenia procedury planistycznej 
– akcentowała.

Zaskoczenia takim obrotem 
sprawy nie krył wójt Andrzej 
Zaręba. Podkreślił, że procedura 
w tej sprawie została zamknięta. 
Uwagi do planu mogły być wno-
szone w okresie jego wyłożenia. 
– To był czas na uwzględnianie 

Przedszkole powstanie z opóźnieniem
wglądu, nie wniesiono żadnych  
uwag. Ponadto uchwała w spra- 
wie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzenne-
go (MPZP) rejonu ulic Piasta  
i Lotniczej została pozytywnie 
zaopiniowana przez Komisję 
Planowania Przestrzennego i In-
wentaryzacji rady gminy. Dlatego 
wniosek przewodniczącej rady 
Celiny Szarek o zdjęcie uchwały  
z porządku obrad i skierowanie jej 
do komisji planistycznej, wzbu-
dził emocje. Tłumaczyła ona, że 
dla dobra mieszkańców trzeba 
zachować istniejący od lat ciąg 
pieszo-rowerowy na ul. Piasta. 
A ten przy budowie przedszkola 
przestanie istnieć. Zaznaczała, że 
zdaje sobie sprawę z tego, iż jest 
to równoznaczne z wznowieniem 
procedury tworzenia MPZP tego 
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ewentualnych uwag czy suge-
stii – mówił wójt. – Dodatko-
wo radni mieli przedstawioną 
koncepcję budowy przedszkola. 
Widzieli, jak ona wygląda na 
tej działce. Było pokazane, że 
granice planowanej inwesty-
cji zajmują również tę ścieżkę. 
Widzieli, że jej tam nie ma. 
Teraz musimy wrócić do pro-
cedury planistycznej. To potrwa 
dwa, trzy miesiące. Przedszkole 
przy ul. Lotniczej powstanie 
tak, czy inaczej. Ubolewam, że  
z opóźnieniem – dodał wójt 
Zaręba. Jego zdaniem, zdjęcie  
uchwały z porządku obrad i skie- 
rowanie jej do Komisji Plano- 
wania Przestrzennego i Inwen-
taryzacji było celowym działa-
niem, by zablokować budowę 
przedszkola.  (KAM)
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Problem z komunikacją
RASZYN
Mieszkańcy gminy będą 
mieli utrudniony dojazd 
komunikacja miejską do 
stolicy. Warszawski Zarząd 
Transportu Miejskiego 
1 sierpnia zlikwidował 
zawieszone wcześniej linie 
809 i 815.

S pór o autobusy komuni-
kacji miejskiej kursujące 
miedzy Raszynem a War-

szawą trwa już od kilku miesię-
cy. ZTM, mimo sprzeciwu władz  
i mieszkańców podwarszawskiej 
gminy, wprowadził zmiany. Od  
1 sierpnia linia 715 kursuje na od-
cinku Metro Wilanowska – Okę- 
cie, natomiast linie 809 i 815  
zostały zlikwidowane.

Pierwotnie zmiany na liniach 
autobusowych miały zostać wpro-
wadzone na wiosnę. Projekt trafił 
do Urzędu Gminy Raszyn pod 
koniec lutego. Po otrzymaniu 
pisma urzędnicy z raszyńskiego  
magistratu przed podjęciem 
ostatecznej decyzji postanowili 
skonsultować się z mieszkańca-
mi. W efekcie przeprowadzonych 
konsultacji społecznych zmiany, 
które zdaniem ZTM zapewniłyby 
czytelniejszą ofertę dla pasażerów, 
zostały odrzucone.

ZTM postanowił jednak mimo 
wszystko wprowadzić zapropo-

nowane przez siebie zmiany.  
W czerwcu urzędnicy z Raszyna 
otrzymali pismo dotyczące pro-
jektu wakacyjnych rozkładów 
jazdy dla linii 715. Propozycje te 
niczym nie różniły się od tych 
sprzed kilku miesięcy. Również ta 
próba zmiany rozkładu spotkała 
się z negatywną reakcją gminy 
i jej mieszkańców. W piśmie 
do ZTM raszyńscy urzędnicy 
tłumaczyli, że budowa połu-
dniowej obwodnicy Warsza-
wy oraz utrudnienia w ruchu 
drogowym na al. Krakowskiej 

spowodują wydłużenie czasu  
przejazdu autobusów linii 715.

Mimo wyraźnej odmowy 
urzędników i mieszkańców ZTM 
i tak wprowadził zmiany. – Mam 
nadzieje, że po wakacjach linie 
809 i 815 znów zostaną urucho-
mione. Ich likwidacja utrudni do-
jazd do pracy wielu mieszkańcom 
– mówi pani Maria, mieszkanka 
gminy.

ZTM 1 sierpnia na swojej stro-
nie internetowej zamieścił infor-
macje o likwidacji linii 809 i 815 
oraz przyjęciu dotychczasowego 

przebiegu trasy linii 715 jako sta- 
łej. – Oferta jest dostosowana do 
możliwości finansowych gmin: 
jedna linia zamiast trzech. Gmi-
na Lesznowola zaakceptowała 
nasz projekt zmian. Gmina Ra-
szyn faktycznie miała pewne 
wątpliwości, chyba nieuzasad-
nione, o czym świadczy chociaż- 
by fakt, że po 1 lipca nie wpłynę- 
ła do nas lawina pism z protes- 
tami czy postulatami zmian – in- 
formuje Konrad Klimczak z biura 
prasowego ZTM. – Rozkład jazdy 
linii 715 jest lepiej skoordynowany, 
linia kursuje z częstotliwością co 
30 minut w szczycie porannym 
i popołudniowym, co 60 minut 
poza szczytem i dowozi pasażerów 
do jednej stacji metra Wilanowska, 
przez co układ stał się bardziej 
czytelny – dodaje.

Inne zdanie mają jednak urzęd- 
nicy z raszyńskiego Urzędu Gmi-
ny. – Zarząd Transportu Miejs- 
kiego przesłał nam 15 czerwca in-
formację dotyczącą planowanych 
zmian w komunikacji na czas wa-
kacji. Gmina Raszyn nie zgodziła 
się na ich wprowadzenie – poin-
formowała nas jedna z urzędni-
czek. – Nie otrzymaliśmy żadnych 
informacji od ZTM o całkowitej 
likwidacji linii 809 i 815. Wpro-
wadzenie takich zmian wymaga 
wcześniejszych rozmów, do któ-
rych nie doszło – dodała.   (AS) 
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Policjanci z Nadarzyna otrzymali 
informacje o samochodzie, który 
wjechał w ogrodzenie jednej  
z posesji w Jaworowej. Na miej-
scu zdarzenia 27-letni Łukasz T. 

Wjechał 
w ogrodzenie

Policja zatrzymała czterech 
mężczyzn, którzy na polecenie 
Andrzeja K. wtargnęli do ogród-
ków działkowych w Żabiej Woli  
i pobili przebywające tam osoby. 

Pobili 
i zdemolowali dom

Mężczyźni ubrani w kominiarki 
i bluzy jednego z warszawskich 
klubów piłkarskich zdemolowali 
także znajdujący się na działce 
dom. Sprawcami napadu byli 
mieszkający w Warszawie Tomasz 
Ż, Krzysztof P., Dawid T. i Rafał Z. 
Bandytom grożą kary do trzech 
lat więzienia, a Andrzejowi K. 
– do dwóch lat.  (DP)

znajdował się poza samochodem, 
natomiast na siedzeniu pasażera 
spał 32-letni Łukasz N. Obaj nie 
przyznawali się do kierowania 
autem. Alkomat wykazał  
u nich odpowiednio prawie dwa  
i ponad trzy promile alkoholu.  
Dodatkowo Łukasz N. był  
poszukiwany listem gończym. 
Mężczyźni trafili do aresztu.  (DP)

NADARZYNGRODZISK MAZOWIECKI

Powstanie galeria handlowa
BRWINÓW
Jedna z największych  
galerii handlowych  
w powiecie pruszkowskim 
powstanie przy  
ul. Grodziskiej  
w Brwinowie. Ma być  
gotowa w pierwszym  
kwartale 2012 r.

P ierwszy obiekt tego typu  
w Brwinowie ma mieć po- 
nad 10 tys. mkw. powierzch- 

ni. Inwestor przygotuje 40 lokali 
komercyjnych, w których przy-
szli najemcy będą oferować róże 
usługi i produkty – od artykułów 
spożywczych i kosmetyków przez 
odzież i obuwie po sprzęt RTV/

Provita oraz salon optyczny WIK 
World Optic. Zarząd obiektu fi- 
nalizuje już umowy z przedsta- 
wicielami innych znanych i re- 
nomowanych marek. W nego-
cjacjach bierze udział też kilka 
lokalnych firm. 

Galeria Brwinów została za-
projektowana przez pracownię 
architektoniczną Europrojekt, 
natomiast inwestorem jest spółka 
akcyjna Włodarzewska. Na po-
czątku czerwca pisaliśmy również  
o planach inwestycyjnych grupy 
Rekord, która planuje wybudo-
wać w Pruszkowie dwie galerie 
handlowe Renoma i Manhattan 
o łącznej powierzchni ponad  
30 tys. mkw.  (DP) 

FOTOMIGAWKA

Uroczystą mszą świętą oraz złożeniem kwiatów pod Pomnikiem 
Wolności mieszkańcy Grodziska Mazowieckiego uczcili pamięć 
powstańców warszawskich. Wzięli w niej udział m.in. powstańcy, 
władze miasta i powiatu, przedstawiciele grodziskich organizacji 
społecznych, partii politycznych i miejscowych zakładów oraz 
uczniowie i harcerze. Punktualnie o godz. 17.00 w całym mieście 
rozległo się wycie syren, symbolizujące pamięć o bohaterskiej 
walce powstańców.  (KG)
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Tour de Pologne wystartował
PRUSZKÓW
Do liczącego 101,5 km 
pierwszego etapu 
wyścigu Tour de Pologne 
wystartowali kolaże  
w niedzielę 31 lipca  
krótko po godz. 11.00  
sprzed pruszkowskiego  
toru kolarskiego  
BGŻ Arena.

P ierwszy i zarazem najkrót-
szy etap wyścigu przebie-
gał na odcinku Pruszków 

– Warszawa. Kolarze spod Areny 
przejechali ul. Andrzeja, aleja- 
mi Armii Krajowej i Wojska Pol-
skiego do Al. Jerozolimskich  
i dalej w kierunku stolicy. Ich 
przejazd przez miasto obserwo-
wały tysiące pruszkowian i kibi- 
ców kolarstwa.

Od 2011 r. Tour de Pologne nale- 
ży do elitarnego grona wyścigów 
World Tour. Znalazł się w gronie 
13 największych etapówek na świe-
cie, obok tak słynnych wyścigów 
jak Tour de France, Giro d’Italia 
czy Vuelta a España. Na starcie 
stanęły 22 ekipy z całego świata.
Tegoroczny Tour de Pologne skła-
da się z siedmiu etapów liczących 
łącznie 1113,3 km. Kolaże przejadą 
przez 400 miast i miejscowości,  
a zakończą wyścig w sobotę 6 sierp- 
nia 128-kilometrowym etapem  
po ulicach Krakowa.  (AS, ASR) 

Domy socjalne  
już na jesieni
NADARZYN
Budowa czterech domów 
socjalnych w Walendowie 
dobiega końca. Pierwsi 
lokatorzy będą mogli się 
tu sprowadzić już jesienią.

B udowa rozpoczęła się po-
nad rok temu, obecnie 
trwają prace wykończe- 

niowe. Nowe domy socjalne 
powstaną przy ul. Brzozowej  
i zapowiadają się imponująco:  
bardziej przypominają dom- 
ki jednorodzinne, jakie w oko-
licy powstają niczym grzyby po 
deszczu, niż przyszłe lokale dla 
osób niezamożnych. W czte- 
rech budynkach powstanie 
łącznie 16 mieszkań jedno-  
i dwupokojowych. W każdym  
z nich znajdzie się również 
kuchnia i łazienka.

Chętnych do zamieszkania  
w nowopowstających budyn- 

kach nie brakuje. Gmina nie  
podjęła jeszcze decyzji, kim będą  
nowi lokatorzy. W tej sprawie  
zostanie powołana komisja 
mieszkaniowa, która najpierw 
dokona wizji lokalnej domów  
osób ubiegających się o przy- 
dział nowych lokali, a potem 
zadecyduje, kto je otrzyma. Praw- 
dopodobnie zostaną one przy-
dzielone mieszkańcom bu-
dynków komunalnych i lokali 
przeznaczonych do rozbiórki.

Koszt budowy domów socjal-
nych wyniósł 1,9 mln zł. 70 proc. 
tej kwoty pokryła gmina Nada-
rzyn, a pozostałe 30 proc. po- 
chodzi z dofinansowania udzie-
lonego przez Bank Gospodars- 
twa Krajowego. Dotacje te przy- 
znawane są zgodnie z rozporzą- 
dzeniem Ministerstwa Infra-
struktury, dotyczącym finan- 
sowego wsparcia budowy lo- 
kali socjalnych.  (KG)
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AGD. Ponadto w Galerii Brwinów 
znajdą się również banki, ka- 
wiarnie i restauracje.

Swoje lokale na terenie nowego 
centrum będą miały m.in. su-
permarket Piotr i Paweł, apteka  

RASZYN
Choć remont ul. 19 Kwietnia 
w gminie Raszyn dobiega 
końca, to trudno określić 
termin oddania jej do użytku. 
Podczas kolejnych odbiorów 
inwestycji ciągle ujawniane 
są usterki. Władze gminy 
zapłacą, gdy ulica zostanie 
wykonana należycie.

Problemy z wykonawcą remontu ul. 19 Kwietnia
Wójt gminy Raszyn An- 

drzej Zaręba przyzna- 
je, że w przypadku re-

montu ul. 19 Kwietnia od same- 
go początku zawiodła planisty-
ka. Jego zdaniem przeprowa- 
dzanie tak dużej inwestycji dro- 
gowej powinno odbyć się w jed- 
nym cyklu, tj. rozpocząć się na  
wiosnę i zakończyć na jesieni.

Remont rozpoczął się we 
wrześniu ubiegłego roku. Nie-
które prace wykonywane były 
zimą przy niesprzyjających 
warunkach pogodowych. Aura 
była też powodem przerwy  
w realizowaniu inwestycji. Wy-
konawca podjął prace w maju 
tego roku. Wiele elementów, 
wykonanych jeszcze w ubiegłym 

roku, już wymaga naprawy.  
– Z wykonawcą spotykamy się 
praktycznie co dwa tygodnie, 
ponieważ nie wykonuje on peł-
nego zakresu naprawy usterek. 
Kolejny odbiór zaplanowany jest 
na najbliższe dni. Nie zapłaci-
my wykonawcy, dopóki ulica ta 
nie zostanie zrobiona należycie  
– mówi wójt Zaręba.  (KAM)

M
a

rc
in

 z
aw

a
d

zk
i



 REKLAMA  |  9Piątek, 5 sierpnia 2011www.wpr24.pl

Tegoroczne obchody wybuchu Powstania 
Warszawskiego w Powiecie Pruszkowskim 
trwały trzy dni. Mieszkańcy mogli wziąć 
udział w grze terenowej, pośpiewać wspól-
nie z kapelą „Kapsel” powstańcze piosenki 
lub pójść na spotkanie wspomnieniowe do 
Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie.

Świętowanie rozpoczęło się 31 lipca grą te-
renową „Tędy Przeszła Warszawa”. Wzięły 
w niej udział 84 osoby z terenu Powiatu 
Pruszkowskiego, które utworzyły 19 zespo-
łów.  Realizacja gry miała na celu zachęcenie 
mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego do 
wspólnego, rodzinnego poznawania historii 
własnego regionu i rozwijania poczucia toż-
samości narodowej. Pierwsza część polegała 
na odnalezieniu wskazanych przez organi-
zatorów punktów w Pruszkowie związanych  
z II wojną światową, w których należało wy-
pełnić powierzone zadania. Jednym z nich 
było rozszyfrowanie rozkazu i przekazanie 
prawidłowego meldunku, odnalezionemu 
w Parku Kościuszki „Powstańcowi”. Kolej-
nym zadaniem było odszukanie pomnika 
upamiętniającego Szesnastu Przywódców 
Polskiego Państwa Podziemnego, którzy pod-
stępnie zostali uprowadzeni przez NKWD 
do Moskwy. Zanim jednak poszczególne 
drużyny ruszyły do akcji, wszyscy zgro-
madzeni udali się pod pomnik upamięt-
niający ofiary Obozu Dulag 121, znajdujący 
na terenie MLP w Pruszkowie. Najmłodsi 
uczestnicy gry, w obecności sztandaru Koła 
Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej  

z Pruszkowa, złożyli pod pomnikiem kwiaty 
i znicze. Nawet strugi deszczu nie przeszko-
dziły uczestnikom w ukończeniu pierwszego 
etapu gry. Tego dnia do Muzeum przybyło 
około 160 zwiedzających.

Wśród drużyn, które ukończyły część 
pierwszą i tego samego dnia powtórnie po-
jawiły się w Muzeum Dulag 121, zostały roz-
losowane nagrody – trzy książki Zdzisława 
Zaborskiego „Durchgangslager 121. Nie- 
miecka zbrodnia specjalnal”, dwie koszulki  
i wieczne pióro. 

Drugi etap gry, trwać będzie do 7 sierpnia. 
Polega on na wykonaniu zadań na terenie 
swojej miejscowości i przesłaniu fotogra-
fii oraz opisu wykonanych zadań na adres 
pocztowy lub mailowy Muzeum Dulag 121. 
Zwycięskie drużyny zostaną nagrodzone 

bezpłatnym biletem wstępu na zwiedzanie 
Muzeum Powstania Warszawskiego wraz 
z przewodnikiem. 

 1 sierpnia, w poniedziałek na pruszkow- 
skich ulicach, placach i skwerach rozbrzmie- 
wały piosenki powstańcze i okupacyjne. Zapro-
szona przez muzeum kapela „Kapsel” rozgrzała 
serca Pruszkowian śpiewem i grą na akorde-
onie, kontrabasie i bango. Na ulicach miasta 
powtórnie rozległ się dawno zapomniany 
tętent kopyt – kapela przemierzała Pruszków 
bryczką zaprzęgniętą w konie. Uliczne występy 
spotkały się z ogromnym zainteresowaniem  
i życzliwością mieszkańców Pruszkowa.  
Szczególne wyrazy uznania należą się dzie- 
ciom, które dzielnie towarzyszyły kapeli  
w dziewięciu punktach Pruszkowa, podąża- 
jąc za nią na rowerach.

Biuletyn Informacyjny Powiatu Pruszkowskiego Pruszków, ul. Drzymały 30. tel: 22 738-14-00, www.powiat.pruszkow.pl

Obchody wybuchu Powstania Warszawskiego  
w Powiecie Pruszkowskim

Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, tel. (22) 738 26 15

P rzejmujący dźwięk syren 
alarmowych punktualnie  
o godzinie 17.00 rozpoczął  
w Brwinowie obchody  

67. rocznicy wybuchu Powstania War- 
szawskiego. Spieszący do domów 
przechodnie i zgromadzeni przy 
pomniku Armii Krajowej mieszkań-
cy i goście przystanęli, by uczcić 
pamięć poległych w Powstaniu. Głos 
zabrał Zastępca Burmistrza Gminy 
Brwinów Jacek Janowski, witając 
przybyłych na uroczystość Powstań-
ców, a następnie podkreślając niską 
świadomość Polaków o wydarze-
niach sprzed 67 lat. Odżegnując się 
od medialnych dysput nad sensem 
wybuchu Powstania, zaapelował 

o szacunek należny uczestnikom 
tego zrywu. 

Kolejnym punktem uroczysto-
ści było złożenie kwiatów przed 
pomnikiem. Najpierw uczynili to 
członkowie Armii Krajowej, po 
nich władze samorządowe gminy 
Brwinów, przedstawiciele Staro-
stwa Powiatowego w Pruszkowie 
oraz członkowie stowarzyszeń. 
Wśród składających biało-czer-
wone wiązanki byli przedstawiciele 
Towarzystwa Opieki nad Zabyt-
kami, uczniowie z Gimnazjum 
nr 2 w Brwinowie – opiekunowie 
sztandaru Armii Krajowej, Towa-
rzystwo Gimnastyczne „Sokół”, 
stowarzyszenie „Projekt Brwinów”,  

UKS „Czerwone Smoki”, stowarzy- 
szenie SARNA. Już przed połud- 
niem uczestnicy „Lata w mieście  
Okej” złożyli kwiaty pod pomni-
kiem i uczcili minutą ciszy pamięć 
swoich rówieśników, którzy brali 
udział w Powstaniu.

Przy dźwiękach pieśni powstań-
czych można było obejrzeć ple-
nerową wystawę, przygotowaną 
przez GOK ze zbiorów por. Stani-
sława Rumianka. Wśród zdjęć Ko-
ściół św. Krzyża, Katedra św. Jana  
i Krakowskie Przedmieście w sierp- 
niu 1944 roku. 

O godz. 18.00 ksiądz Sylwester La-
ment odprawił Mszę św. w intencji 
poległych w walce o wolność. (PR)         

Pamiętamy…  obchody 67. rocznicy  
wybuchu Powstania Warszawskiego

S ukcesem naszego mia-
sta zakończył się 31 lipca 
pierwszy etap interne-
towego głosowania,  

w którym nagrodą jest wybu-
dowanie przez sponsora 100 
placów zabaw w całej Polsce. 
Miło nam poinformować, że 
wspólnymi siłami mieszkańcy 
i przyjaciele Brwinowa wygrali 
plac zabaw w parku miejskim 
w Brwinowie, oddając na tę lo-
kalizację ponad 54 300 głosów! 
Na stronie nivea.pl podane są 
wyniki głosowania – Brwinów 
znalazł się na 14. miejscu wśród 
25 zwycięskich placów. 

W drugim etapie, który trwa 
do 31 sierpnia solidarnie głosuj-
my na plac w Żółwinie – drugą 
wystawioną w konkursie loka-
lizację. Udało się wygrać plac 
zabaw w Brwinowie, warto więc 
powiadomić krewnych, zachęcić 
znajomych, przekazać innym 
informacje o głosowaniu na 
Żółwin.

Wszystkim, którzy nie wierzyli 
we wspólny sukces sympatyków 
Brwinowa, proponujemy zare-
jestrowanie się na stronie www.

Wygraliśmy  
plac zabaw  
w Brwinowie!

nivea.pl – można każdego dnia 
oddawać swój głos na plac zabaw 
w Zółwinie. 

Podziękowania po pierwszym 
etapie głosowania należą się 
„lokalnym bohaterom” – jak 
określani są internauci, którzy 
„wyklikali” największą liczbę 
głosów, ale także wszystkim, 
którzy codziennie, konsekwent-
nie zasiadając do komputera 
wierzyli w zwycięstwo naszego 
miasta.  Dziękujemy za głosy już 
i prosimy o wytrwałe głosowa-
nie – aż do kolejnej wygranej. 
Warto! (PR)

gminy Brwinów, mieli okazję wysłuchać  
wielu powstańczych wspomnień. Andrzej  
Precigs, aktor teatralny i filmowy, przeczytał  
fragmenty wspomnień i relacji utrwalo- 
nych w literaturze okupacyjnej m.in. przez  
Mirona Białoszewskiego, Marię Dąbrowską, 
Zofię Nałkowską, Monikę Żeromską, Jaro- 
sława Iwaszkiewicza. 

We wtorek, 2 sierpnia o godz. 18.00 w trze- 
cim dniu obchodów przed Muzeum Dulag 121 
na Żbikowie, odbyło się spotkanie wspo-
mnieniowe pt. „Mój pierwszy dzień Powsta- 
nia...”. Licznie zgromadzeni mieszkańcy Po- 
wiatu Pruszkowskiego wspólnie z Agniesz- 
ką Kuźmińską Wicestarostą Pruszkowskim  
oraz Jackiem Janowskim Wiceburmistrzem  

W związku z tragedią, jaka miała miejsce 29 lipca 
w Pruszkowie przy ul. Wojska Polskiego 31,  

w wyniku której zginęły dwie osoby,  
Zarząd Powiatu Pruszkowskiego 

składa kondolencje Rodzinom Ofiar.
Występ kapeli "Kapsel"

Gra trenowa "Tędy przeszła Warszawa" rozpoczęła się w Muzeum Dulag 121

 



 ► Pranie tapicerki, dywanów 
w domu klienta 504 206 446

POSPRZĄTAM  
- DOM 
- MIESZKANIE 
- BIURO 
PRUSZKÓW I OKOLICE.  
511 738 104 

 ► Stolarz meblowy samodzielny 
604 22 35 64 

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

 ► Usługi ogrodnicze 600 725 675 

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

Inne

Aż 3000 zł pożyczki, szybko, 
na jasnych zasadach i bez 
zbędnych formalności.
Provident: 600 400 2957 dni  
w tygodniu 7:00-21:00  

10  |  OGŁOSZENIA www.wpr24.plPiątek, 5 sierpnia 2011

reklamy&ogłoszenia
Ceny netto, bez VAT. Cena ogł. drobnego za 1 słowo. Dokładne wymiary modułu reklamowego 40,5 mm x 38,8 mm

•	 W biurze reklamy w Pruszkowie, ul. Prusa 19/7
•	 Telefonicznie pod nr 22 728 18 64 lub 531 311 315
•	 E-mailem pod adresem reklama@wpr24.pl
•	 W biurze In-Form Grodzisk Maz.: 22 755 69 28, www.biuroogloszen.net

jak
zamówić?

najlepsze 
ceny!

Drobne: 2 zł zwykłe, 3 zł pogrubione, 4 zł w ramce, 5 zł w kontrze
Modułowe (graficzne):  od 30 zł do 60 zł  za moduł ok. 4x4 cm

Dam pracę

 ► Poszukujemy samotnego 
mężczyzny do dozoru 
całodobowego oraz 
wykonywania prac 
porządkowych w miejscowości 
Bieniewiec, zapewniamy 
mieszkanie Tel. 66-04-36-018

 ► Poszukuję kierowcy  
Kat C+E wymagane świadectwo 
kwalifikacji, niekaralność 
510 120 875 

 ► Praca dodatkowa – ogrodnictwo 
694 813 140 

Solid Security Sp. z o.o. 
zatrudni: 
pracowników ochrony 
fizycznej 
(praca na terenie: Pruszków, Gąsin,)  
oczekujemy: niekaralności 
licencja racownika ochrony  
fizycznej mile widziana 
zgłoszenia: 500-161-594

 ► Stolarz meblowy samodzielny 
604 22 35 64 

 ► Zatrudnię fakturzystkę  
z praktyką, Błonie 22 725 27 56

Ceny netto, bez VAT. Cena ogł. drobnego za 1 słowo. Dokładne wymiary modułu reklamowego 40,5 mm x 38,8 mm

 ► Zatrudnię kierowcę kat. C+E 
plus uprawnienia na HDS  
22 725 27 56

 ► Zatrudnię Serwisanta-Montażystę 
maszyn, (elektryk, elektronik), 
Sokołów koło Janek 502 259 383 

Szukam pracy

 ► Podejmę się sprzątania 
w Pruszkowie i okolicach 
511 738 104 

 ► Uczciwa emerytka zaopiekuje 
się dzieckiem lub osoba starszą 
784 373 924 

Nieruchomości – sprzedam

 ► Działka 2550 m2, Otrębusy, 
budowlana 601 979 353 

 ► Działki k/Sierpca rekreacyjno-
budowlane 4zł/m2 692 495 955 

 ► Pruszków dom na sprzedaż  
przy ul. Powstańców 120 m2 + 650 
m2 działka. 670 000 zł  
604-402-004 

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

największa skuteczność!
CO TYDZIEŃ PONAD 30 000 CZYTELNIKÓW

 ► Sprzedam mieszkanie  
os. Parkowa (przy kolejce WKD), 
38m2. Tel. 510 521 952 

 ► Sprzedam mieszkanie 48m2, 
3 pokoje, Pruszków oś. 
Wyględówek, Bezpośrednio,  
tel 607176509  

Nieruchomości – wybajmę

 ► Pomieszczenie magazynowe  
do 15 m2 602 710 238

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► Elegancki sklep, centrum 
Pruszkowa, 728 194 96

 ► Podnajmę lokal kosmetyczce lub 
manicurzystce. Tel. 662 048 065 

 ► Pruszków ul. Kraszewskiego 
lokal użytkowy 35 m2 na  
I piętrze 1400 zł 604-402-004 

 ► Pruszków ul. Kraszewskiego  
punkt usługowy na parterze  
500 zł 604-402-004 

 ► Pruszków, ul. Kraszewskiego 
Ip. 40m2, Lokal do wynajęcia  
604 402 004

 ► Wynajmę pokój z kuchnią, 
Pruszków 506 566 484

 
Automoto – kupię

Auto złomowanie bez 
kosztów, odbiór, obsługa 
prawna, do wyrejestrowania 
22 723 46 66,  
501 13 91 73 

 ► Darmowe złomowanie pojazdów, 
transport Gratis  
502 534 080  

Kupię

 ► Antyki wszelkie za gotówkę 
601 336 063, 500 034 552 

Usługi

Anteny montaż serwis 
603 375 874 

 ► Anteny –TV-SAT specjalista, 
expresowo, 506 845 092

 ► Bruk kostka, solidnie, krótkie 
terminy 669 163 891

 ► Brukarstwo 696 437 501 

 ► Cyklinowanie, lakier, tanio, 
sprzęt zachodni układam 
solidnie 506 488 404; 22 724 
91 28 

 ► Cyklinowanie, układanie 
602 262 144 

Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej 505 076 331 

Docieplenia budynków  
z materiałem (SILIKAT) od 78 zł/
m2 szybko i solidnie 507 964 611 

 ► Domofony i video domofony 
603 375 875 

 ► FIRMA REMONTOWO-
BUDOWLANA. TANIO, SZYBKO. 
WOLNE TERMINY 503 118 140 

 ► Glazura hydraulika 660 33 66 95 

 ► Hydrauliczno – gazowe 792 267 957 

 ► Malowanie, gipsowanie panele 
podłogowe 501 446 102 

 ► OGRODY - PROJEKT, WYKONANIE. 
SYSTEMY NAWADNIAJĄCE.  
www.architekturaogrodu.pl,  
tel. 0 698 668 468 

BRUKARSTWO
BRUK-MAR

- układanie kostki brukowej
- odwadnianie terenu
- inne roboty drogowe

0-605-554-2280-605-554-228

Najniższe ceny w mieście
Sprawdź !

Tel. 530 540 000
Tel. (22) 423 40 90

www.tanioidobrze.pl
ul. Wiosenna 16, Milanówek
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Bezpłatna reklama Twojej firmy w internecie!

darmowe ogłoszenia 
www.ogloszenia.wpr24.pl

darmowa prezentacja
www.firmy.wpr24.pl

drzwidrzwi
raty

oknaokna
aluminium, drewno, 
PCV, rolety, moskitiery

Pruszków, ul. Kościuszki 8 paw.3, tel. (0-22) 425 58 82, 514 383 333

wewnętrzne, zewnętrzne, 
antywłamaniowe

POSPRZĄTAM
- Dom
- Mieszkanie
- Biuro

Pruszków i okolice.
Tel 512 077 690



12  |  REKLAMA  www.wpr24.plPiątek, 5 sierpnia 2011


