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Remont, 
czy przebudowa
Władze miasta rozważają dwie 
możliwości remontu wiaduktu: 
prowizoryczny remont  
lub gruntowną przebudowę   3
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Osiedle stoi na wodzie

Przyjmujemy dzieci w wieku 2-6 lat,
otwarci jesteśmy już od 7-18.00.

TEL. 0-601-989-473
www.tuptus.net.pl

 UWAGA PRZEDSZKOLE TUPTUŚ

za 500zł
ZAPRASZAMY!

• opieka pediatryczna dla wszystkich dzieci
• jedzenie przygotowane przez kucharkę
• nauka języka angielskiego

• korektywa
• rytmika
• logopeda i logorytmika

wiele innych atrakcji

Dziury na  
ul. Wysockiego

PIASTÓW

PRUSZKÓW  Zalane boisko, plac zabaw i piwnice domów w Malichach. Mieszkańcy proszą władze o pomoc  2

Kierowcy narzekają na fatalny 
stan nawierzchni ul. Wysockiego, 
a magistrat zapowiada szybką 
naprawę jezdni  4 

Ruszył remont 
przystanków

NADRZYN

Zdewastowane przystanki  
w gminie doczekały się remontu. 
Samorząd wyda na niego 
w tym roku 66 tys. zł  11 
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PRUSZKÓW
Zalane boisko i plac  
zabaw przy ul. Spacerowej. 
Woda z tego terenu  
wdziera się na prywatne 
posesje i zalewa piwnice 
domów – alarmują 
mieszkańcy Malich.

T emat podtopionych te-
renów w mieście i za-
lanych piwnic domów 
zdominował obrady  

XI sesji rady miasta, która od-
była się 25 sierpnia. Delegacja 
mieszkańców Malich, która 
uczestniczyła w sesji, alarmowała  
o zalanym boisku i placu zabaw 
przy ul. Spacerowej. Gromadząca 
się na nim woda zalewa, według 
mieszkańców, piwnice okolicz-
nych domów. Jak mówili, najgor-
sza sytuacja panuje na posesjach 
przy ulicach: Kaczanowskiego, 
Pęcickiej i Spacerowej.

Kupcie sobie pompki
Zdaniem radnego Jarosława 
Olszaka (Samorządowe Poro-
zumienie Pruszkowskie – SPP), 
za sytuację odpowiada zmiana 
klimatu, jaka nastąpiła w ostat-
nich latach. – 30 lat temu było 
sucho. Teraz przyszły wilgotne 
lata i poziom wód gruntowych 
podniósł się o dwa metry – prze-
konywał radny Olszak. Radził 
mieszkańcom Malich, by zaopa-
trzyli się w pompki zanurze-
niowe i sami wypompowywali 
wodę z piwnic swoich domów, 
zamiast do każdego przypadku 
angażować straż pożarną albo 
oczekiwać, że miasto rozwiąże 
problem.

– Nie chodzi o wypompowanie 
wody z czyjejś piwnicy, o kupie-
nie pompki i wypompowanie  
– ripostował mieszkaniec Malich 
Olgierd Lewan. – Chodzi o to, 
żeby znaleźć sposób na to, żeby te 
piwnice nie były zalewane przez 
wodę z gruntu przyległego, który 
jest dzierżawiony przez miasto 
i jest wspólną przestrzenią dla 
mieszkańców Malich. My po pro-
stu nie mamy sposobu, nie mamy 
metod, żeby z tym coś zrobić.  
A tam gniją urządzenia placu 
zabaw przez miasto dla Malich  
w tym miejscu postawione.  
Z tego terenu zalewane są piwnice,  
a w tych piwnicach są piece ga-
zowe i tylko czekać aż będzie na-
stępny wybuch w Pruszkowie 
– mówił. Prosił m.in. o to, by pra- 
cownicy urzędu miejskiego udali 
się na boisko przy ul. Spacerowej  
i zbadali sprawę na miejscu. – Ma- 
my nadzieję, że być może w przy-
szłorocznym budżecie znalazłaby 
się jakaś kwota na to, żeby może 
zrobić jakąś analizę, jak ten teren 
można odwodnić – dodał.

OPAKOWANIE ZASTĘPCZE

Uwaga, uwaga!  
Niebiezpieczne napisy

Bolo SkoczylAS

RedaktoR naczelny

Protesty mieszkańców, marsze 
protestacyjne czy blokowanie przejaz-
du na drogach i rondach, już nam 
spowszedniały. Nie robią wrażenia na 
właścicielach i zarządcach dróg, a ich 
wpływ na poprawę bezpieczeństwa 
na drogach i ulicach naszych miast 
odnosi podobny skutek jak skargi, 

 zażalenia lub monity wysyłane  
do władz wszelkich szczebli.  
Czyli praktycznie żaden. Aby nagło-
śnić i rozwiązać problem, obywatele 
decydują się na działania mniej 

konwencjonalne, ale za to bardziej skuteczne. Jak mieszkańcy 
Konina, którzy nie mogąc doprosić się o kontrole prędkości, 
ustawili na jednej z ulic budki lęgowe dla ptaków, do złudzenia 
przypominające fotoradary. Efekt został osiągnięty, bo kierowcy 
widząc je odruchowo zwalniają. I o to chodziło.
W miejscowości Granica na skrzyżowaniu ulic Komorowskiej  
i Warszawskiej, na przejeździe kolejowym przez tory kolejki 
WKD, stoją znaki drogowe B-32 tzw. rogatki ostrzegające przed 
nadjeżdżającym pociągiem. Znaki wyposażone są w sygna-
lizację świetlną, która od lat nie działa. Kierowców przejeż-
dżających przez tory kolejki informują o tym fakcie specjalne 
tabliczki z napisem, że sygnalizacja jest uszkodzona. Ruch 
samochodowy w tym miejscu jest spory, bo droga łączy  
Pruszków i Komorów z Nadarzynem i trasą katowicką.  
Niebezpieczne sytuacje zdarzają się tu dość często, a czasem 
dochodzi do tragicznych w skutkach kolizji i wypadków.
Naprawa zepsutej sygnalizacji leży w gestii zarządcy drogi, 
ale ten nie kwapi się zbytnio do zmiany stanu rzeczy, bo swój 
obowiązek już częściowo spełnił wywieszając tabliczkę. Każdy 
kierowca oczy ma i czytać potrafi, bo jakby nie umiał czytać, to 
by prawa jazdy nie dostał. Proste i logiczne. A poza tym każdy, 
nawet średnio rozgarnięty wie, że koszty naprawy takiego 
urządzenia są nieporównywalnie wyższe od wymalowania 
tabliczki. A w dobie kryzysu ekonomicznego każdy społeczny 
grosz powinno oglądać się dwa, a lepiej nawet trzy razy.
Na reakcję mieszkańców nie trzeba było długo czekać. Obok 
napisu „Sygnalizacja uszkodzona” pojawiła się inna tabliczka  
i to dla pewności po obu stronach torów: „To ją naprawcie!!!”.
Ba, łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Bo jak się głębiej zasta-
nowić, to tak naprawdę nie do końca wiadomo, kto powinien 
podłączyć te kabelki albo wkręcić żarówkę. Drogowcy, czy 
kolejarze, a może jakieś specjalne służby od elektryki? Sprawa 
byłaby prosta, gdyby szło o skrzyżowanie drogi z drogą albo 
torów z torami. A tu dwa grzyby w barszcz. I droga, i tory.  
Na wszelki wypadek sygnalizujemy problem na zasadzie uderz 
w stół… Może ktoś przypomni sobie o swoich obowiązkach?

Osiedle na wodzie

aktualności
CYTAT TYGODNIA
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Zrobimy, co się da
Prezydent Pruszkowa Jan Sta-
rzyński zapewnił mieszkańców, 
że problem zostanie zbadany. 
–  Wszystkie sygnały o tego typu 
zagrożeniach, które do nas do-
cierają, są przez pracowników 
urzędu miejskiego diagnozowa-
ne. Podchodzimy do tego w ten 
sposób, że jeżeli się da cokolwiek  
zrobić, co poprawi sytuację, to na 
pewno to zrobimy – powiedział.

Jak wyjaśnił zastępca prezyden-
ta miasta Andrzej Kurzela, obec-
nie problem ten dotyczy nie tylko 
mieszkańców Malich. Potwierdził, 
że w wyniku zmian klimatycz-
nych i wyjątkowo intensywnych 
opadów atmosferycznych w tym 
roku, poziom wód gruntowych 
jest znacznie wyższy niż był  
w czasach, kiedy budowano domy 

w osiedlu-ogrodzie. Jednak po-
dobna sytuacja panuje obecnie 
w wielu miejscach w Pruszkowie. 
– Woda stoi w piwnicach domów 
na Gąsinie, Żbikowie, Bąkach,  
a jeszcze w ubiegłym tygodniu 
stała nawet w urzędzie miejskim 
przy ul. Kraszewskiego – wylicza 
wiceprezydent. Zaznacza, że pro-
blem dotyczy właściwie wszyst-
kich miejscowości regionu.

A może spółka wodna?
Podczas sesji rady wiceprezydent 
Kurzela zapowiedział, że urząd 
miejski skontroluje sytuację na 
boisku w Malichach i w okoli- 
cy. – Miasto nie może jednak nic  
z tym zrobić, bo teren boiska 
jest prywatny, a miasto go tylko 
dzierżawi – powiedział nam. Za-
znaczył, że w związku ze znacznie 

Jan StarzyńSki:  Wszystkie sygnały o tego typu zagrożeniach,  
które do nas docierają, są przez pracowników urzędu miejskiego 
diagnozowane. Podchodzimy do tego w ten sposób, że jeżeli się  
da cokolwiek zrobić, co poprawi sytuację, to na pewno  
to zrobimy.  Prezydent Pruszkowa

podniesionym poziomem wód 
gruntowych, tak naprawdę jedy-
nym wyjściem jest budowa kana-
lizacji deszczowej i zbiorników 
retencyjnych.

Radny Józef Moczuło, który 
jednocześnie jest przewodni-
czącym spółki wodnej działa-
jącej na Żbikowie, proponował 
mieszkańcom Malich, by powoła- 
li u siebie spółkę wodną. Daje to  
m.in. możliwość starania się  
o pieniądze na naprawę i budowę 
urządzeń melioracyjnych. Jak jed- 
nak przyznaje Andrzej Kurzela, 
działanie spółki wodnej na tere-
nie miejskiego osiedla, jakim są 
Malichy, nie jest tak proste, jak 
na Żbikowie. W gęsto zabudo-
wanym terenie trudno bowiem 
przeprowadzić jakiekolwiek pra- 
ce melioracyjne. 
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POGODA NA WEEKEND LICZBA TYGODNIA zaoferował Herbapol Lublin za zakup Warszawskich Zakładów 
Zielarskich Herbapol w Pruszkowie. To tyle, ile wynosiła  
cena wywoławcza. Lubelski Herbapol jest jedyną firmą,  
która zgłosiła swoją ofertę w prywatyzacji pruszkowskiego 
Herbapolu. Obecnie trwa jeszcze procedura prywatyzacyjna.  
Na razie nie wiadomo, kiedy się zakończy  935 mln zł

GRODZISK MAZOWIECKI
Nawet dwa lata może 
potrwać generalny  
remont wiaduktu  
na drodze wojewódzkiej  
nr 579. Władze miasta 
zastanawiają się nad dużo 
krótszym remontem 
prowizorycznym, który 
pozwoli odroczyć termin 
gruntownej modernizacji 
do czasu wybudowania 
zachodniej obwodnicy  
miasta.

W prowadzenie ograniczeń 
dla samochodów cięża-
rowych na wiadukcie  

w Grodzisku spowodowało, że tiry 
zaczęły jeździć drogami gminnymi 
niszcząc je i powodując protesty 
mieszkańców.

Lifting czy gruntowna przebudowa?
Obecnie nie wiadomo, kiedy 

ruszy remont wiaduktu, a nawet, 
jakie prace mają być tam prowa-
dzone. Władze miasta zastana-
wiają się nad dwoma wariantami: 
remontem gruntownym i prowi-
zorycznym. Jeżeli miasto wspólnie 
z Mazowieckim Zarządem Dróg 
Wojewódzkich zdecydują się na 
pierwszą opcję, wiadukt zostanie 
całkowicie wyłączony z ruchu co 
najmniej do 2013 r. Jednak może 
być problem z pozwoleniem na 
modernizację, bo obecnie trwa 
przebudowa linii kolejowej na od-
cinku Warszawa – Łódź i nie wia-
domo, czy uda się tak zaplanować 
inwestycję, aby nie kolidowała  
z remontem torów.

Remont prowizoryczny trwał-
by krócej (kilka miesięcy) i łat- 
wiej PKP dałyby zgodę. Minusem  

PRUSZKÓW
Puste domy przy rogu ulic 
Działkowej i Akacjowej 
straszą już od dawna. 
Jak twierdzą mieszkańcy 
okolicznych bloków, 
gnieździli się tam bezdomni, 
spotyka młodzież. Obecnie 
w niezabezpieczonych 
budynkach również bawią  
się dzieci, a rodzice drżą,  
by nic im się nie stało.

O ba budynki znajdujące się 
na posesji przy rogu ulic 
Działkowej i Akacjowej 

stanowią własność prywatną. 
Kilka lat temu nieruchomość 
kupiła spółka Willa Akacjowa,  
z zamiarem wybudowania tu apar-
tamentowca. Lokatorów przesie-
dlono do mieszkań w Brwinowie, 
a budynki miały być rozebrane.  
Z tych planów jednak nic nie wy-
szło. Nie wiadomo też, co stało 
się ze spółką Willa Akacjowa, 
bo jedyny numer telefonu do jej 
siedziby okazuje się pomyłkowy,  
a w spisie abonentów takiej firmy 
w ogóle nie ma. Tak, czy inaczej nie 
interesuje się ona zupełnie należą-
cą do niej nieruchomością. Przez 
kilka lat budynki przy Działkowej 
stoją niezabezpieczone i wyglą-
dają na opuszczone. Jak twierdzą 
mieszkańcy osiedla, spotyka się 
tu młodzież, m.in. po to, by pić 
alkohol. W zimie gnieździli się 
bezdomni, a – jak podejrzewają 
niektórzy – była tu także melina 
narkomanów.

Rodzice z okolicznych bloków 
na Osiedlu Staszica boją się o bez-
pieczeństwo dzieci i młodzieży, 
które spotykają się i bawią w pu-
stostanach. – Mój syn był tam raz. 

Bezpańskie pustostany 
przy ul. Działkowej?

Zabroniłam mu chodzić do tych 
budynków – mówi mieszkanka 
Osiedla Staszica. Dodaje, że kil-
kakrotnie dochodziło tam do po-
żarów, do których była wzywana 
straż pożarna. Jak przypuszcza-
ją mieszkańcy, spowodowane 
były one używaniem wewnątrz 
otwartego ognia przez bezdom-
nych. – Nie wiemy jednak, czy 
w wyniku pożarów nie doszło  
do naruszenia konstrukcji, co zagra-
żałoby bezpieczeństwu każdego,  
kto tam przebywa – dodaje.

Mieszkańcy próbowali zain-
teresować miasto tym, co dzieje 
się z pustostanami. Jak nas po-
informował zastępca prezyden-
ta Pruszkowa Andrzej Kurzela, 
miasto nie może nic zrobić, bo 
obiekty są prywatne. Właściciel 
jednak powinien je w odpowiedni 
sposób zabezpieczyć. Tego samego 
zdania jest nadzór budowlany. – Je-
żeli mieszkańcy, których niepokoi 
stan tych budynków i sposób ich 
zabezpieczenia, wystąpią do nas 
z oficjalnym pismem, wówczas 
zajmiemy się sprawą – informuje 
Hanna Kania, powiatowy inspek-
tor nadzoru budowlanego.

Mieszkańcy zapowiadają, że 
złożą oficjalną skargę.  (ASR)

takiej operacji byłoby to, że kosz- 
ty generalnego remontu za trzy 
lata (ok. 20 mln zł) musiałoby po- 
kryć miasto, bo po wybudowa- 

niu zachodniej obwodnicy, frag- 
ment obecnej drogi 579 z wiaduk- 
tem stanie się drogą lokalną. Bur-
mistrz Grodziska Mazowieckiego 

Grzegorz Benedykciński prosi  
o cierpliwość i uspokaja, że sprawą 
priorytetową jest wyprowadze-
nie z miasta ruchu samochodów 

ciężarowych. Ma się on zmniej-
szyć już po 15 września, kiedy 
zostanie zakończona budowa 
autostrady.  (DP)

Reklama
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Jesteśmy członkiem 
Związku Kontroli Dystrybucji Prasy 

PIASTÓW
Głębokie na kilkanaście 
centymetrów wyrwy  
i spękana nawierzchnia  
– tak wygląda jedna 
 z ulic w centrum  
Piastowa. Kierowcy 
 boją się, że uszkodzą  
tu swoje samochody.

P roblem dotyczy ul. Wysoc-
kiego. Mieszkańcy Piasto-
wa dojeżdżają tędy m.in. 

do sklepu Biedronka, ujęcia wody 
oligoceńskiej lub po prostu na 
przyblokowy parking. – Jak można 
dopuścić do powstania tak ogrom-
nych dziur na drodze? Przecież  
ul. Wysockiego nie leży na obrze-
żach, tylko w centrum miasta 
– mówi Robert, mieszkaniec Pias- 
towa. – Czy władze miasta wyko-
nują jakieś okresowe przeglądy sta- 
nu dróg? Dziury są tu tak ogromne, 
że przejazd z prędkością 10 km/h 
może zakończyć się uszkodzeniem 
samochodu – dodaje.

ulic otrzymała już zlecenie na 
wykonanie prac naprawczych.  
W ubiegłym tygodniu dziury zo-
stały załatane na ulicach Sowiń- 
skiego i Słowiańskiej. W najbliż-
szych dniach robotnicy będą na- 
prawiać fragmenty jezdni na uli-
cach Hallera i Wysockiego.  (AS)

Ogromne dziury na ul. Wysockiego

Urzędnicy z piastowskiego ma-
gistratu na bieżąco monitorują 
stan dróg w mieście. Ostatnie desz-
czowe tygodnie spowodowały jed-
nak, że część napraw trzeba było 
przesunąć na późniejszy termin. 
Firma odpowiedzialna za kon-
serwacje i naprawę nawierzchni 

Od 1 września zmienią się rozkłady jazdy komunikacji miejskiej. Pociągi i autobusy będą kursować częściej. Koleje Mazowieckie w związku z kolejnym etapem prac 
modernizacyjnych na linii Warszawa – Łódź zmienią rozkłady jazdy. Z tego powodu na linii Skierniewice – Warszawa oraz (ze względu na łączone relacje) na linii 
Warszawa – Dęblin pojawi się więcej pociągów. Niektóre połączenia zostaną uruchomione jednak dopiero w połowie października. Linia autobusowa 717 wraca 
do rozkładu sprzed wakacji. Częściej będą kursować także autobusy linii 715. Po otwarciu pętli autobusowej i parkingu Park & Ride w al. Krakowskiej nieznacznie 
zmienią się również rozkłady jazdy autobusów linii 703, 706, 707, 711, 715, 721, 728, 733 oraz 807. Pociągi SKM będą kursować bez zmian.    (DP)

REGION

Powakacyjne zmiany w rozkładach

FOTOMIGAWKA

Staranowała przystanek. Kobieta kierująca fordem fiestą straciła panowanie nad pojazdem i roztrzaskała 
przystanek. Do wypadku doszło w niedzielę 28 sierpnia około godz. 14.30 na ul. Powstańców w Pruszkowie. 
Według relacji świadków kobieta jadąca od strony ul. Gomulińskiego nagle straciła panowanie nad kierow-
nicą i wjechała w przystanek autobusowy, na którym siedzieli ludzie. Nikomu nic się nie stało. Na miejsce 
przyjechała policja, która ustala przyczyny wypadku.  (EmEs)

Mieszkańcy protestują przeciw tirom
kArolinA GontArczyk
 
GRODZISK MAZOWIECKI
Wprowadzenie ograniczeń 
dla ruchu samochodów 
ciężarowych na wiadukcie 
przy ul. Okulickiego 
wywołało lawinę protestów 
mieszkańców domów 
położonych przy trasach 
objazdowych, m.in. przy  
ul. Granicznej i w Kozerach. 
Władze Grodziska 
zapewniają, że robią 
wszystko, co mogą, aby 
opanować tę trudną sytuację.

O d momentu, gdy Mazo-
wiecki Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich zdecydował 

o zamknięciu ruchu na wiadukcie 
dla samochodów ciężarowych, 
kierowcy zaczęli jeździć drogami 
gminnymi. Są one jednak zupełnie 
nieprzystosowane do tak inten-
sywnego ruchu ciężarówek.

Na Granicznej bez zmian
Najbardziej poszkodowani są 
mieszkańcy ul. Granicznej, na 
którą przeniósł się cały ruch 
 z centrum. W domach pękają 

ściany, a panujący tu hałas nie po-
zwala normalnie żyć. Burmistrz 
obiecał pomoc i opracował plan 
działań. Ulica ma zyskać nową 
nakładkę asfaltową, prowadzone 
są pomiary hałasu i wzmożone 
kontrole policji, pojawiły się nowe 
znaki drogowe, wkrótce ma także 
zostać zamontowany monitoring,  
a zatrudniony przez gminę ekspert 
ma dokonać oceny wpływu drgań 
na budynki. – Te działania są zu-
pełnie nieskuteczne. Tiry wciąż 
prują, jak oszalałe – mówi pani 
Danuta, jedna z mieszkanek ul. 
Granicznej. – Do momentu, gdy 
stoi policja, jest w miarę spokoj-
nie, ale, gdy tylko patrol odjedzie, 
znowu zaczyna się piekło. Poza 
tym codziennie przejeżdża tędy 
około tysiąca ciężarówek, a policja 
wypisała raptem 40 mandatów  
– dodaje. Jej zdaniem, patrol 
policji powinien przez całą noc  
prowadzić tu wzmożone kontrole. 
– Jeśli tak się nie stanie, zablo- 
kujemy ulicę – ostrzega.

Horror w Kozerach
Równie zła sytuacja panuje  
w Kozerach. Przez tę miejscowość 
z hukiem przejeżdża ogromna 

liczba ciężarówek, niszcząc i tak 
kiepskie drogi. Najgorzej jest 
na ul. Popławskiej, zupełnie 
nieprzystosowanej do ruchu 

ul. Popławska jest w bardzo złym 
stanie, to na dodatek nie wia-
domo po co nazwozili tu żwir-
ku, który sypie się spod kół na  

szyby – mówi pan Ryszard,  
mieszkaniec Kozer. Uważa, że  
władze lekceważą problem i zu- 
pełnie nie przejmują się miesz- 
kańcami.

Wszystko 
dla autostrady
– To nieprawda, że lekceważymy 
problem – protestuje Grzegorz 
Benedykciński, burmistrz Grodzi-
ska. – Jest dokładnie odwrotnie: 
robię wszystko, co w mojej mocy, 
żeby rozwiązać trudną sytuację. 
Ale cudów nie ma. Jeśli zamknię-
to wiadukt, to samochody muszą 
jeździć jakąś inną drogą. Ape-
luję do mieszkańców o jeszcze 
chwilę cierpliwości, bo w jeden 
dzień nie zmienimy wszystkiego, 
a robimy naprawdę sporo – za-
pewnia burmistrz i dodaje, że 
wiele się zmieni po 15 września.  
– W tym terminie kończy się 
budowa autostrady, więc ruch 
od razu się zmniejszy, poza tym 
zostanie wprowadzony zakaz ru-
chu pojazdów o masie powyżej 15 
t. Ja jestem w stanie wszystko dla 
tej autostrady znieść, bo to jest 
absolutnie kluczowa inwestycja 
– mówi.  
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samochodów ciężarowych. Efekt 
to popękany asfalt, koleiny i po- 
rozjeżdżane pobocza. – Sytua- 
cja jest tragiczna. Nie dość, że  
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kAmillA GęBSkA
 
PRUSZKÓW
W kwietniu przyszłego roku 
planowane jest rozpoczęcie 
budowy nowego budynku 
komunalnego w Pruszkowie. 
Pięciokondygnacyjny  
dom ma stanąć w dzielnicy 
Żbików, na rogu ulic Długiej  
i Mostowej.

P lanowana inwestycja będzie 
pierwszą na taką skalę od 
kilkunastu lat. W budynku, 

którego inwestorem zastępczym 
w imieniu gminy Pruszków jest 
Towarzystwo Budownictwa Spo-
łecznego „Zieleń Miejska”, ma 

być 28 mieszkań. – Koncepcja 
budynku jest gotowa. Do końca 
grudnia ma być pełna dokumen-
tacja projektowa, a od 1 kwietnia 
planowane jest rozpoczęcie prac 
budowlanych – mówi zastępca 
prezydenta Pruszkowa Andrzej 
Kurzela.

Kolejka oczekujących na miesz-
kania komunalne jest znacznie 
dłuższa niż 28 osób. – Lokale  
w pierwszej kolejności przyzna-
wane będą osobom z budynków 
przeznaczonych do rozbiór-
ki oraz zagrożonych – dodaje 
Andrzej Kurzela. Z koncepcji  
planowanej inwestycji wynika, 
że budynek na rogu ulic Dłu- 
giej i Mostowej będzie pięcio- 
kondygnacyjny z windą, bez 
piwnic. Każde z mieszkań o po- 
wierzchni od 30 mkw. do 50 mkw.  
ma mieć balkon. Jak informuje  
Zbigniew Piotrzkowski, prezes  
Towarzystwa Budownictwa Spo- 
łecznego „Zieleń Miejska” w Prusz- 
kowie, przewidziano też czte- 
ry boksy garażowe, oddzielone  
ścianą z niezależnym zamyka-
nym wejściem, oraz kilkanaście  
miejsc parkingowych na zew- 
nątrz budynku. – Mieszkania będą  
tak wykończone, że nowi loka- 
torzy będą się mogli do nich wpro 
wadzać od razu – dodaje prezes  
Piotrzkowski.  

Nowy blok komunalny  
będzie pięciokondygnacyjny,  
z mieszkaniami  
o powierzchni 30–50 mkw. 
Będzie w nim winda oraz 
cztery boksy garażowe.  
Mieszkania zostaną 
wykończone tak, by 
lokatorzy mogli się do  
nich wprowadzić od razu.

Ulica w północnej części Bąków, 
równoległa do ul. Ogińskiego  
w Piastowie, nosi nazwę  
Tęczowej. Uchwałę w tej sprawie 
podjęła rada miasta na XI sesji  

Nowa ulica  
i bank nazw

Po kilku miesiącach  
opóźnienia Zarząd Transportu 
Miejskiego oddał do użytku 
28 sierpnia nowy czteropoziomo-
wy parking Parkuj i Jedź przy  

Nowy parking  
już otwarty

al. Krakowskiej przy pętli  
autobusowo-tramwajowej  
na warszawskim Okęciu.  
Jest tu 430 miejsc  
parkingowych dla samochodów 
osobowych, 11 miejsc  
dla niepełnosprawnych  
oraz 110 miejsc dla rowerów. 
Inwestycja ta kosztowała  
18,7 mln zł.   (DP)

25 sierpnia. Komisja Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony  
Środowiska rady przyjęła wniosek  
o utworzeniu banku propozycji 
nazw nowopowstających ulic  
w mieście. Zgłoszono już  
propozycje: Ofiar Katynia,  
ks. Romana Indrzejczyka,  
Jana Długosza i Jana  
Nowaka-Jeziorańskiego.  (ASR)

PRUSZKÓWREGION

Reklama

spotkajmy się w Kampinosie

      11 września

REGION
Na warszawskim lotnisku 
Chopina zakończył się 
remont krótszego pasa 
startowego. Oznacza to,  
że samoloty ponownie będą 
przelatywać nad Ursusem, 
Piastowem i Michałowicami.

W ubiegłym roku rozpoczę- 
ła się modernizacja lot-
niska Okęcie. We wrześ- 

niu prowadzony był remont skrzy- 
żowania pasów startowych. Ro-
botnicy zajęli się również naprawą 
krótszego pasa startowego (kie-
runek Ursynów – Ursus). Z po-
wodu prowadzonych na lotnisku 

Samoloty znów latają nad naszym regionem
prac, wszystkie samoloty mogły 
korzystać tylko z długiego pasa 
(kierunek Piaseczno – Bemowo). 
Hałas w Ursusie, Michałowicach 
i Piastowie znacznie zmalał, po-
nieważ samoloty podchodziły do 
lądowania albo od strony Bielan  
i Bemowa, albo od strony Piaseczna.

Obecnie droga startowa nr 1, 
czyli krótszy pas startowy, jest już 
gotowa na przyjmowanie samolo-
tów. Urząd Lotnictwa Cywilnego 
dopuścił ją do użytkowania, a co za 
tym idzie lotnisko będzie pracować 
normalnie. Oznacza to, że nad Ur-
susem i Michałowicami od soboty 
27 sierpnia ponownie pojawiły się 
samoloty. Mieszkańcy okolicznych 

miejscowości, m.in. Michałowic  
i Raszyna uważają, ze ceny ich 
działek właśnie przez hałas lądują- 
cych i startujących samolotów są 
niższe. Aby rozwikłać spór między 

ludźmi a lotniskiem, władze Ma-
zowsza ustanowiły obszar ogra- 
niczonego użytkowania.

Sytuacja na niebie nad Ursu-
sem, Ożarowem Mazowieckim, 

Piastowem i Michałowicami od 
strony północno-zachodniej oraz 
Ursynowem, Wilanowem i Kon-
stancinem od strony południowo-
-wschodniej jeszcze się pogorszy. 

Porty Lotnicze chcą w 2013 r. roz-
począć remont długiego pasa star-
towego, a to oznacza, że wszystkie 
starty i lądowania będą odbywać się 
na tych kierunkach.   (AS)

Przybędzie 28 mieszkań 
komunalnych
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Nie ma klubu,  
nie będzie fabryki?
GRODZISK MAZOWIECKI
Nie wiadomo, jaka przyszłość 
czeka Fabrykę Tarcz 
Ściernych. Burmistrz miasta 
Grzegorz Benedykciński 
chciałby jej likwidacji. 
Wiadomo natomiast, że nie 
będzie działał istniejący tu do 
niedawna klub Słoń.

F abryka Tarcz Ściernych 
to państwowe przedsię-
biorstwo z ponad stuletnią 

tradycją. Jej siedziba mieści się  
w Grodzisku Mazowieckim przy 
ul. 1 Maja 22. Produkuje różne-
go rodzaju narzędzia ścierne. 
Kondycja firmy nie jest jednak 
najlepsza. Obecnie toczy się po- 
stępowanie upadłościowe. Rów-
nież budynki, w których mie-
ści się fabryka, nie zachwycają 
wyglądem.

W zamian 
coś pięknego
Z postępowania upadłościowego 
zadowolony jest burmistrz Gro-
dziska Mazowieckiego Grzegorz 
Benedykciński. – Fabryka w opła-
kanym stanie nie powinna istnieć 
w środku miasta. Chcielibyśmy 
zlikwidować tę ruinę i w zamian 
wybudować coś pięknego, może 
jakąś galerię handlową – mówi. 
Zdaniem burmistrza, strata nie 
będzie duża, bo w fabryce pracuje 
niewiele osób, natomiast korzyść 
dla miasta – większa, bo zniszczo-
ny budynek przestałby wreszcie 
szpecić centrum.

Likwidacji zakładu nie chcia-
łaby natomiast jego dyrektor Je-
rzy Skorykow. – Za ostatni okres 
przedsiębiorstwo ma większe 
przychody niż bieżące koszty 
działalności gospodarczej. Wo-
bec powyższego, za zgodą sądu 
gospodarczego, fabryka prowadzi 
działalność gospodarczą. Moim 
zdaniem, po wycenie majątku 
przedsiębiorstwo zostanie sprze-
dane jako prowadzące działalność 
gospodarczą – mówi.

Koniec legendy
Bez względu przyszłość Fabry-
ki Tarcz Ściernych, nie będzie 

raczej funkcjonował istniejący 
do niedawna przy zakładzie klub 
Słoń. To już legendarne miejsce 
wśród mieszkańców Grodziska. 
Za czasów poprzedniego ustroju 
swoją siedzibę miał tu Miejsko-
-Gminny Ośrodek Propagandy 
i Kultury, w którym odbywały 
się słynne zabawy taneczne  
i występowały gwiazdy. Później 
zaniedbany obiekt przechodził 
z rąk do rąk. Podobno miał tu 
powstać elegancki klub z praw-
dziwego zdarzenia. Ostatecznie 
nic z tych planów nie wyszło i od 
2005 r. klub na potrzeby imprez 
i koncertów dzierżawiła gmi-
na. Po otwarciu nowej siedziby 
Centrum Kultury, w ubiegłym 
roku miasto zrezygnowało z wy- 

Rozpoczęła się odbudowa
Andrzej S. rodyS

PRUSZKÓW
Blok przy al. Wojska 
Polskiego 31, który ucierpiał 
w wybuchu gazu 29 lipca, 
nadaje się do odbudowy  
i zostanie odbudowany  
– poinformował zastępca 
prezydenta Pruszkowa 
Andrzej Królikowski 
podczas XI sesji rady  
miasta 25 sierpnia.

W iceprezydent Królikow-
ski przedstawił radnym 
informację o wybuchu 

gazu, akcji ratowniczej i pomo- 
cy ewakuowanym mieszkańcom  
oraz obecnej sytuacji poszkodo- 
wanych.

– Wyłączonych z eksploata-
cji jest w tej chwili osiem lokali 
(wszystkie mieszkania na trzecim 
i czwartym piętrze trzeciej klatki 
i dwa w sąsiedniej klatce – red.) 
oraz pozostałe mieszkania klatki 
trzeciej na czas wykonania robót 
 – mówił wiceprezydent Królikow-
ski. Jak poinformował, Pruszkow-
ska Spółdzielnia Mieszkaniowa  
już przystąpiła do odbudowy znisz-
czonego fragmentu bloku.

– Pierwszy etap prac remon-
towych w budynku powinien 
zakończyć się po około trzech mie-
siącach. Wtedy do swoich miesz- 
kań będą mogli wrócić miesz- 
kańcy parteru oraz pierwszego 
i drugiego piętra trzeciej klatki 

– dodał wiceprezydent. Sama od-
budowa budynku zakończy się 
po około roku. W tej chwili trwa 

sporządzanie ekspertyzy budow-
lanej oraz projektu odbudowy. Pod-
kreślił, że wszystkim mieszkańcom, 

którzy nie mogą obecnie mieszkać 
w swoich mieszkaniach, zapewnio-
no lokale zastępcze.

Andrzej Królikowski poinfor-
mował również, że Prokuratura 
Rejonowa w Pruszkowie prowadzi 
postępowanie wyjaśniające przy-
czyny tragedii.

Przedstawiając radnym infor-
mację o wybuchu w bloku przy 
al. Wojska Polskiego 31, wicepre-
zydent złoży również podzię-
kowania wszystkim służbom 
zaangażowanym w akcję ratowni-
czą i pomoc poszkodowanym: Ko-
mendzie Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Pruszkowie, 
komendantowi wojewódzkiemu 
straży pożarnej, Komendzie Po-
wiatowej Policji w Pruszkowie, 
Komendzie Stołecznej Policji, 
straży miejskiej, powiatowemu 
inspektorowi nadzoru budow-
lanego, Miejskiemu Ośrodkowi 
Pomocy Społecznej, Stowarzy-
szeniu Pięć Plus i wszystkim po-
zostałym służbom, bez których 
pomocy nie byłoby możliwe prze-
prowadzenie akcji. – Chciałbym 
również złożyć podziękowanie 
mediom lokalnym, w szczegól-
ności Spółdzielczej Telewizji  
Kablowej i portalowi internetowe- 
mu WPR24, który bardzo syste-
matycznie i na bieżąco informo- 
wał mieszkańców na temat sytu-
acji w czasie akcji ratowniczej. To 
bardzo pomogło w aktualizacji 
informacji – powiedział na koniec 
Andrzej Królikowski. 

Edukacyjny road-show „Planetarium” ruszył od 1 września w Centrum Handlowym Janki. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających codziennie przez 
trzy tygodnie w godz. 11.00–19.00. W planetarium o pow. 600 mkw. znajdą się specjalnie przygotowane strefy tematyczne. Dział „Starożytność” przedstawi 
ówczesne wierzenia i mity i wiedzę starożytnych na temat kosmosu. W strefie „Wielkich Odkrywców” będzie można poznać sylwetki wielkich uczonych 
astronomów. W sektorze „20 lat odkryć teleskopu Hubble’a” poznamy odkrycia i budowę tego urządzenia, natomiast „Przyszłość” przedstawi nam plany 
eksploracji wszechświata.   (AS)

REGION

Kosmiczne planetarium

Po wybuchu gazu blok przy al. Wojska Polskiego 31 zostanie odbudowany
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Obecnie formalnym 
właścicielem klubu Słoń 
jest ponownie Fabryka 
Tarcz Ściernych. Lokal 
jest wynajmowany 
placówkom oświatowym 
i stowarzyszeniom. 
Odbywają się tu m.in. 
spotkania dla emerytów.

najmu, a sprzęt i urządzenia, 
które tu się znajdowały, zostały 
przeniesione do siedziby Gro-
dziskiej Alternatywy. Są także 
wykorzystywane na potrzeby 
imprez plenerowych.

– Wielka szkoda, że Słonia 
już nie będzie. To było napraw-
dę świetne miejsce, w którym 
można było urządzać kameralne 
koncerty, a w Alternatywie już 
takich warunków nie ma – mówi 
Paweł, muzyk jednego z grodzi-
skich zespołów rockowych.

Obecnie formalnym właści-
cielem klubu jest ponownie 
Fabryka Tarcz Ściernych. Lokal 
jest wynajmowany placówkom 
oświatowym i stowarzyszeniom. 
Odbywają się tu m.in. spotkania 
dla emerytów.  (KG)

PRUSZKÓW
Pałacyk przy  
ul. Broniewskiego został 
wpisany do rejestru 
zabytków. Jest więc 
szansa, że obiekt nie będzie 
niszczony i rozkradany.

C harakterystyczny budynek 
na pograniczu Pruszkowa 
i Piastowa został zbudo-

wany w 1908 r. Miał się tam znaj-
dować szpital dla pracowników 
kolei warszawsko-wiedeńskiej.  
W 1918 r. w obiekcie rozpoczęła pra- 
cę szkoła podstawowa. Po II woj- 
nie światowej w pałacyku nadal 
działała Szkoła Podstawowa nr 
5 im. Marii Skłodowskiej-Curie. 
Wielu mieszkańców miasta do dziś 
pamięta szkolne lata spędzone  
w tym obiekcie. Podstawówka 
funkcjonowała do 1974 r. Następ-
nie mieściła się tam szkoła zawo-
dowa, a w latach 80. w pałacyku 
działał hotel turystyczny.

Obiekt, początkowo zarządzany 
przez Zakłady Naprawcze Taboru 
Kolejowego, po ich likwidacji trafił 

Dawna szkoła w rejestrze zabytków

jako rozliczenie w ręce polsko-
-greckiej spółki. Od tamtej pory 
jest notorycznie niszczony i de-
wastowany. Z dachu skradziono 
dachówkę, a jeszcze przed waka-
cjami podpalono wieżę budynku.

Obecnie pałacyk został obję-
ty nadzorem konserwatorskim.  
– 30 sierpnia została podpisana 

decyzja o wpisaniu do rejestru 
zabytków. Odpowiednie pisma 
zostały wysłane do właściciela, 
starostwa powiatowego, oraz 
Urzędu Miejskiego w Pruszkowie. 
Jeśli w ciągu 14 dni obecny za-
rządca budynku nie złoży odwo-
łania, to decyzja się uprawomocni 
– informuje Monika Dziekan, 

rzecznik prasowy mazowieckie-
go wojewódzkiego konserwatora 
zabytków. – Wpisanie obiektu 
do rejestru zabytków umożliwi 
nam kontrolowanie wszelkich 
prac remontowych oraz pozwoli 
na zobowiązanie właściciela do 
sprawowania lepszego dozoru 
nad pałacykiem – dodaje.   (AS) 
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Staż miejska na rozpoczynający 
się rok szkolny przygotowała 
dla uczniów szkół podstawowych 
5 tys. planów lekcji. Urozmaicają 
go zdjęcia samochodu patrolu 

Plany lekcji  
od straży miejskiej

W sobotę 27 sierpnia na  
deptaku odbył się pierwszy hap-
pening w ramach akcji „Otwórz 
się na Wschód”, która ma na celu 
promocję wschodnich kultur. 

Otwórz się  
na Wschód

Organizatorzy przebrani  
w stroje mieszkańców  
dalekiego wschodu promowali 
tamtejszą kulturę i obyczaje. 
Rozdawane były żółte baloniki, 
symbolizujące wschodzące  
słońce. Podobne wydarzenie 
odbędzie się 3 września od  
godz. 10.00 w pruszkowskim 
Parku Kościuszki.  (DP)

szkolnego straży miejskiej,  
patrol rowerowy oraz  
stanowisko miejskiego 
monitoringu. Na planie  
widnieje również logo  
straży miejskiej, adres  
strony internetowej:  
www.strazmiejska.pruszkow.pl 
oraz numer telefonu  
alarmowego: 986.  (KAM)

PRUSZKÓWGRODZISK MAZOWIECKI

Reklama

Biura i sklepy zamiast poczty
GRODZISK MAZOWIECKI
Nowe biura i sklepy  
zamiast zniszczonych  
kamienic oraz odnowiony 
budynek siedziby  
spółdzielni mieszkaniowej  
– tak będzie wyglądać 
centrum miasta już  
w niedalekiej przyszłości. 
Trwają prace przy  
renowacji obiektów.

W ładze miasta wciąż 
zabiegają o moderni-
zację zniszczonych bu-

dynków w centrum. W połowie 
2012 r. ma się zakończyć prze-
budowa kamienicy po siedzibie 
byłego urzędu pocztowego przy  
ul. Sienkiewicza 52, w której przez 
wiele lat mieściła się poczta, jed-
na z najpopularniejszych wśród 
mieszkańców Grodziska. Ponie-
waż budynek był w bardzo złym 
stanie technicznym, trzeba było 
go wyburzyć. W jego miejsce ma 
powstać nowy obiekt.

Przywróceniem kamienicy 
do stanu świetności będzie się 

zajmować firma Fib. – Znajdą się 
tu sklepy, biura oraz mieszkania 
– mówi Hubert Murawski, specja-
lista ds. wynajmu nieruchomości 
firmy Fib. Rozbiórka dotychcza-
sowego obiektu potrwa ok. pół-
tora miesiąca. Nowy budynek 
stylistycznie będzie dopasowany 
do pozostałych kamieniczek przy 

ul. Sienkiewicza i ma zostać odda-
ny do użytku w czerwcu przyszłe-
go roku. Ceny wynajmu przyszłych 
lokali nie będą jednak niskie: za 
pomieszczenia na parterze trze-
ba będzie zapłacić 100 zł neto za  
1 mkw., a na drugim piętrze – 35 zł za 
1 mkw. Lokale na pierwszym pię-
trze już znalazły chętnych.

Być może już niedługo znisz-
czone kamieniczki przy ul. Sien-
kiewicza zastąpi duża galeria 
handlowa. Przyszły inwestor ma 
zakupić wszystkie nieruchomości 
znajdujące się przy ul. Sienkiewi-
cza na odcinku od ul. Kościuszki 
do pl. Wolności. Według nieofi-
cjalnych informacji, tą inwesty-
cją jest zainteresowana również 
firma Fib. – Z różnych względów 
nie chciałbym potwierdzić tych 
informacji lub im zaprzeczyć  
– mówi Hubert Murawski.

Zupełnie nową elewację zyska 
budynek mieszczący się naprze-
ciwko byłej poczty – przy ul. Sien- 
kiewicza 45, w którym mieści  
się Grodziska Spółdzielnia Miesz- 
kaniowa, a także sklepy, banki 
i siedziba Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych. Budynek powstał 
w latach 70. i od tamtej pory 
nie był remontowany. Był wy-
jątkowo energochłonny i powo-
dował duże straty ciepła. Jego 
modernizacja potrwa do wrze-
śnia. Koszt inwestycji wyniesie  
ok. 700 tys. zł.  (KG)

Szkoła do rozbudowy
NOWA WIEŚ
Kompleks szkolny  
w Nowej Wsi w gminie 
Michałowice ma zostać 
powiększony o nowe 
skrzydło, w który będą  
uczyć się dzieci z klas  
I–III szkoły podstawowej. 

W budynku znajdzie się 
sześć sal lekcyjnych  
wraz z zapleczami. Do- 

datkowo na każdej z kondygna-
cji znajdą się toalety przysto-
sowane dla dzieci. Na parterze  
znajdzie się również szatnia  
wyposażona w 76 szafek dwu- 
dzielnych przeznaczonych dla  

152 dzieci. Budynek będzie przy- 
stosowany dla dzieci niepełno- 
sprawnych.

Nowe skrzydło będzie miało 
osobne wejście od strony pla-
cu zabaw i zostanie połączone 
z istniejącymi budynkami na 
parterze i piętrze. Przy głów-
nej klatce schodowej zostanie 
zamontowana winda dla osób 
niepełnosprawnych.

Gmina Michałowice ogłosiła 
przetarg, w którym ma zostać 
wyłoniony wykonawca prac. Roz-
budowa szkoły ma się zakończyć  
w grudniu 2012 r. W budżecie 
gminy na ten cel zarezerwowa- 
no 800 tys. zł.  (AS)
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Odwracanie kota ogonem
Andrzej S. rodyS
 
PODKOWA LEŚNA
Urzędnik podkowiańskiego 
magistratu popełnił błąd 
strasząc mieszkańców 
miasta karami za  
używanie głośnego  
sprzętu ogrodniczego.  
Gdy dowiedział się od nas, 
że żadne kary mieszkańcom 
nie grożą, próbuje ukryć 
swoją niekompetencję, 
zarzucając odbiorcom 
„niewłaściwą interpretację” 
tego, co napisał.

M ieszkańcy Podkowy Leś- 
nej coraz częściej zwra- 
cają uwagę na potrze- 

bę ograniczania oddziaływania 
hałasu będącego wynikiem sto-
sowania zmechanizowanych 
narzędzi ogrodniczych. Aby wy- 
eliminować ten uciążliwy czyn-
nik wpływający negatywnie 
na jakość życia mieszkańców, 
należy posługiwać się narzę-
dziami ręcznymi, takimi jak: se- 
katory, piły, nożyce do żywopło- 
tów czy kosiarki bębnowe o ręcz-
nym napędzie” – napisał Jacek 
Jakóbik, urzędnik Referatu do 
spraw Gospodarki Miejskiej  
i Inwestycji podkowiańskiego 
ratusza, w artykule „Miejskie 
uciążliwości” zamieszczonym 

w czerwcowym numerze „Biu-
letynu miasta-ogrodu Podkowy 
Leśnej”. I postraszył mieszkań-
ców, którzy będą używać zbyt 
głośnych spalinowych i elek-
trycznych narzędzi ogrodniczych 
(nożyc do żywopłotów, pilarek, 
glebogryzarek, rębarek, kosiarek, 
rajderów i traktorków), że Wo-
jewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska (WIOŚ) może nało-
żyć na nich kary.

Do naszej redakcji zgłosili się 
mieszkańcy Podkowy, którym 
wydało się to zwykłym urzęd-
niczym nadużyciem. Wyjaśni-
liśmy (w publikacji „Zakazane 
kosiarki w mieście-ogrodzie?”  
w „Gazecie WPR” nr 124 z 1 lipca),  
że mieszkańcy nie muszą się mar-
twić o to, czy ich sprzęt ogrodni- 
czy nie jest przypadkiem za gło-
śny, a żadne kary im nie grożą, 
nawet jeśli takim się okaże. Nie 
muszą się zatem przejmować 
żadnym wymogiem stosowania 
ręcznych narzędzi. Zamieścili-
śmy wyjaśnienie WIOŚ, z którego 
jasno wynikało, że inspektorat 
nie kontroluje osób fizycznych 
korzystających ze sprzętu ogrod-
niczego, a za zachowanie norm 
hałasu sprzętu odpowiada jego 
producent i dystrybutor, a nie 
nabywca-użytkownik. O spra-
wie napisał także ogólnopolski 
dziennik „Super Express”.

W sierpniowym „Biuletynie 
miasta-ogrodu Podkowy Leśnej” 
przeczytaliśmy „Sprostowanie do 
artykułu »Miejskie uciążliwo-
ści«”. „W związku z przypadkami 
niewłaściwej interpretacji treści 
artykułu »Miejskie uciążliwości« 
pragnę podkreślić, że nie istnieje 
żaden zakaz używania sprzętu 
ogrodniczego przez Mieszkań-
ców Podkowy Leśnej” – przyznaje  

(m.in. stolarskie, samochodowe).  
„W związku z powyższym w wy- 
mienionym artykule podana zo- 
stała informacja dotycząca na-
kładania przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowi-
ska podmiotom gospodarczym 
administracyjnych kar pienięż-
nych (...)” – konkluduje urzędnik 
przyznając, że osobom fizycznym 
żadne kary nie grożą.

Tknięci wątpliwościami we 
własne umiejętności czytania 
porównaliśmy jeszcze raz oba 
teksty autorstwa pana Jakóbi-
ka. I nigdzie nam nie wyszło, że  
w czerwcowym biuletynie in-
formował o karach nakładanych 
przez WIOŚ na właścicieli warsz-
tatów, bo o żadnych warsztatach 
nie było tam mowy. Tekst mówił 
tylko i wyłącznie o mieszkańcach 
używających głośnego sprzę- 
tu ogrodniczego. I tylko ich stra-
szył karami. Nie może być więc 
mowy o żadnej „niewłaściwej 
interpretacji”.

Jesteśmy przeciwnikami ha- 
łasu. Ale jesteśmy także przeciw-
nikami urzędniczej niekompe-
tencji. Zwłaszcza jeśli urzędnik, 
zamiast po prostu przyznać się 
do błędu, odwraca kota ogonem  
i przy pomocy „niewłaściwej in-
terpretacji” próbuje zrobić idio- 
tów z czytelników jego urzędni-
czej twórczości.

Nowy budynek urzędu 
oficjalnie otwarty
NADARZYN
Chociaż pierwsi petenci 
w nowej siedzibie urzędu 
gminy zostali przyjęci już na 
początku lipca, uroczystość  
z okazji jej oficjalnego 
otwarcia odbyła się  
w piątek 26 sierpnia. 

W uroczystości wzięli 
udział m.in. posłowie: 
Janusz Piechociński  

i Barbara Czaplicka, starosta 
pruszkowski Elżbieta Smolińska, 
wicestarosta Agnieszka Kuźmiń-
ska, radni, sołtysi i przedstawi-
ciele jednostek organizacyjnych  
z gminy Nadarzyn, przedstawi-
ciele gmin i miast sąsiadujących  
i zaprzyjaźnionych z Nadarzy- 
nem (także m.in. z Ukrainy i Ru- 
munii), abp metropolita war-
szawski kard. Kazimierz Nycz, 
pracownicy urzędu oraz miesz- 
kańcy Nadarzyna.

Nowa siedziba urzędu jest 
okazała: pomieszczenia dla 

poszczególnych referatów są 
przestronne, znajduje się tu rów-
nież sala konferencyjna z pełnym 
wyposażeniem multimedialnym 
i patio, a całość wieńczy wieża  
z zegarem i herbem gminy. Swoje 
siedziby mają tu również: Urząd 
Stanu Cywilnego, Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej, biuro 
rady gminy, a w przyszłości ma 
tu również powstać filia urzędu 
pocztowego. Podłogi są wyłożone 
płytami granitowymi, a elewacja 
zewnętrzna jest utrzymana w ja-
snych kolorach z dodatkiem szkła 
i aluminium. Łączna powierzch-
nia obiektu to 2,4 tys. mkw. Te-
ren wokół urzędu otaczają dwa 
parkingi i duża ilość zieleni. 
Cały obiekt jest monitorowany. 
Jego budowa pochłonęła ponad  
15 mln zł.

Według Janusza Grzyba, wój-
ta gminy Nadarzyn, warunki  
w nowym budynku przyczynią 
się do poprawy szybkość i jakość  
obsługi interesantów.  (KG)

Kronika
Kryminalna Policjanci zarejestrowali  

kierowcę audi, który na trasie  
S8 najpierw jechał ze stałą  
prędkością 170 km/h,  
po czym znacznie przyśpieszył  

Ponad 200 km/h 
na S8

Policjanci zatrzymali w Parku 
Kościuszki 17-lerniego Sebastia- 
na J., będącego pod wyraźnym  
wpływem alkoholu. Zabrali  
go do komendy. Na miejscu 

Pijany 17-latek 
ubliżał policjantom

Sebastian J. zaczął zacho- 
wywać się bardzo agresywnie.  
Gdy oczekiwał na rodziców,  
zaczął ubliżać policjantom,  
nie chciał się poddać badaniu  
alkomatem, a kiedy już się poddał, 
odmawiał podpisania protokołu. 
Miał ponad 2 promile alkoholu 
w organizmie. Grozi mu do roku 
pozbawienia wolności.  (DP)

i przekroczył 200 km/h.  
Niewiele gorszy był pewien  
motocyklista, który śmignął  
koło policyjnego radiowozu.  
Gdy już udało się go dogonić, 
policyjne radary zarejestrowały 
prędkość 192 km/h. Obaj  
mężczyźni zostali ukarani  
wysokimi mandatami  
i dostali punkty karne.  (AS)

REGIONPRUSZKÓW
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Discovery pokaże pruszkowski ślub. Od 14 października stacja Discovery TLC rozpocznie emisję ośmioodcinkowego 
cyklu prezentującego śluby w Polsce. Bohaterami jednego z programów będzie para z Dawid Bankowych w gminie Raszyn 
Magdalena Smolińska i Rafał Rękas, która „tak” powiedziała 25 sierpnia w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pruszkowie.  (KAM)

FOTOMIGAWKA

OPACZ KOLONIA
Gmina Michałowice 
ogłosiła przetarg na budowę 
socjalnego budynku.  
Dwumieszkaniowy  
dom zostanie wybudowany  
w systemie modułowym.

Zważywszy na technologię, 
w jakiej ma być wybudo-
wany dom (dwa modu-

ły kontenerowe), można się 
spodziewać, że jego budowa 
nie potrwa długo. Na działce 
o numerze ewidencyjnym 179 
w Opaczy Kolonii powstanie 
całoroczny dom o konstrukcji 
mieszanej stalowo-drewnianej 
z dwoma lokalami socjalnymi. 
Każdy ma mieć około 40 mkw. 
powierzchni użytkowej, zaś bu-
dynek będzie liczył 14 m długo-
ści i 6 m szerokości.

Gmina Michałowice z uwagi 
na lokalizację działki, znajdują-
cej się w obszarze ograniczonego 
użytkowania portu lotniczego, 
z góry zaznacza, że jego ściany 
zewnętrzne, okna i drzwi w ścia-
nach zewnętrznych oraz dach  

Nowy budynek socjalny
lub stropy powinny mieć spe- 
cjalną izolacyjność.

Szczegółowe wytyczne wyni-
kające ze specyfikacji technicznej 
przetargu mówią m.in. o tym, że 
w łazienkach na podłodze ma 
leżeć wykładzina PCV. W każdej 
ma być zamontowana kabina  
z brodzikiem, umywalka z szafką 

Urzędnicza niekompetencja ukrywa się za „niewłaściwą interpretacją”

Urzędnik wprawdzie 
sprostował podane  
przez siebie  
nieprawdziwe  
informacje, ale zrobił  
to tak, by wyszło,  
że to nie on się pomylił, 
ale czytelnicy źle 
zinterpretowali to,  
co wcześniej napisał.

w nim Jacek Jakóbik. Dodaje 
jednak, że z analizy napływają- 
cych od mieszkańców skarg wy-
nika, że najwięcej hałasu powo-
duje głośny sprzęt ogrodniczy  
i warsztaty znajdujące się na te-
renie prywatnych nieruchomości 

i sedes z deską. Zaś w aneksach 
kuchennych przewidziano kuch-
nie gazowe czteropalnikowe  
z elektrycznym piekarnikiem, blat 
kuchenny, szafki. Na podłodze, 
podobnie jak w pokojach, panele.

W budżecie gminy Michałowi-
ce na ten cel zarezerwowane jest  
100 tys. zł.  (KAM)

100 tys. zł
zarezerwowała gmina 
Michałowice na budowę 
domu socjalnego
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Procedury jeszcze trwają
kAmillA GęBSkA

PRUSZKÓW
Wbrew pogłoskom, 
Warszawskie Zakłady 
Zielarskie Herbapol  
w Pruszkowie nie  
zostały jeszcze  
sprzedane. 21 lipca  
minął termin składania 
ofert na ich kupno. 
Wpłynęła jedna, złożona 
przez Herbapol Lublin.

O tym, że przedsiębiorstwo 
idzie pod młotek, pisa-
liśmy 21 lipca w portalu 

WPR 24. W tym dniu zakład 
świętował swoje 60-lecie i jed-
nocześnie mijał termin składania 
ofert jego kupna. Cena wywoław-
cza wynosiła 35 mln zł.

Na blogu pruszkowskie-
go radnego Jarosława Olszaka 

(Samorządowe Porozumienie 
Pruszkowskie), na stronie www.
olszak.pruszkow.pl, pojawiła 
się informacja, że pruszkowska 
firma została już sprzedana. 
Nasi czytelnicy dzwonią i pyta-
ją, czy to prawda, bo nikt tego 

do publicznej wiadomości nie 
podał. Jak się dowiedzieliśmy, 
proces prywatyzacji jeszcze nie 
jest zakończony.

Ivetta Biały, rzecznik prasowy 
wojewody mazowieckiego Jac- 
ka Kozłowskiego informuje, że  
w wyznaczonym terminie wpły-
nęła jedna oferta kupna. Złożyła ją 
firma Herbapol Lublin. – Procedura 
prywatyzacyjna jest w toku. Trwa 
analiza przedprywatyzacyjna. 
Staramy się przeprowadzić ją jak 
najsprawniej. Po jej zakończeniu 
wojewoda będzie podejmował 
decyzje o rozpoczęciu prywaty-
zacji lub jej odrzuceniu – mówiła 
Ivetta Biały.

Przypomina ona, że przy pry-
watyzacjach należy zachować 
ostrożność przy podawaniu ja-
kichkolwiek terminów. – Chodzi 
o bardzo dokładną analizę, m.in. 
sprawdzana jest wiarygodność 

oferenta, jego sytuacja prawna. 
To wszystko musi być dokładnie 
przeanalizowane przed podjęciem 
ostatecznej decyzji – dodaje i po-
twierdza, że oferta cenowa złożona 
przez Herbapol Lublin była zbliżo-
na do oczekiwanej.

W lipcu wojewoda mazowiec-
ki Jacek Kozłowski zaznaczał, że 
wybór najlepszej oferty może 
potrwać. Mówił też, że kolejnym 
krokiem będzie przygotowanie 
aktu notarialnego uzgodnionego 
z oferentem oraz wystąpienie do 
ministra skarbu o wyrażenie zgody 
na sprzedaż zakładu. Kozłowski 
zapewniał, że jednym z warunków 
postawionych nowemu właścicie-
lowi Herbapolu Pruszków jest co 
najmniej pięcioletnia gwarancja 
istnienia zakładu o tym samym 
profilu produkcyjnym oraz czte-
roletnia gwarancja zatrudnienia 
pracowników. 

Reklama

Od września kierowcy, którzy będą jeździć do Warszawy będą musieli uważać. Miejski inżynier ruchu zaakceptował listę miejsc, w których pojawią się 
fotoradary. Urządzenia te pojawią się w 57 nowych lokalizacjach. Będą musieli uważać na nie m.in. kierowcy jadący z Warszawy w stronę Pruszkowa przez 
Al. Jerozolimskie w Ursusie – sprzęt pomiarowy pojawi się zaraz przed skrzyżowaniem z ul. Ryżową. Fotoradar stanie również we Włochach na ul. Hynka. 
Natomiast kierowcy jadący do Warszawy przez Janki i Raszyn mogą się spodziewać dwóch nowych fotoradarów, na al. Krakowskiej. Pierwszy pojawi  
się przed skrzyżowaniem z ul. Materii, a drugi kawałek dalej, przy skrzyżowaniu z ul. Instalatorów.  (DP)

REGION

Pojawią się nowe fotoradary

Herbapol Lublin złożył ofertę kupna Herbapolu Pruszków
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jest jedynym  
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Fitolizyny, ziołowej 
pasty stosowanej  
w dolegliwościach  
układu moczowego.
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W ubiegłą środę policja  
otrzymała zgłoszenie 
o kradzieży w jednym ze sklepów 
kosmetycznych w mieście.  
Patrol policji już kilkanaście 

Ukradli kosmetyki 
za 1,6 tys. zł

Podczas policyjnej interwencji  
w sprawie zakłócania ciszy noc-
nej, młoda dziewczyna próbowała 
ukryć szklaną fifkę z suszem 
roślinnym. Najpierw tłumaczyła, 

Nastolatka  
z narkotykami

że pali w niej papierosy,  
później twierdziła, że chce ją  
wyrzucić, bo ktoś ją zostawił  
u niej w domu, a na koniec  
– że znalazła ją na klatce  
schodowej. Nastolatka trafiła  
na komendę. Wynik badania 
zawartości fifki potwierdził,  
że była to marihuana. Nastolatką 
zajmie się sąd rodzinny.  (DP)

minut później zatrzymał  
Tomasza K. i Norberta W.  
Mężczyźni ukradli pasty  
do zębów, pianki do golenia, 
kremy i szampony do włosów. 
Okazało się, że okradli oni  
także inny sklep. Ich łupem  
padł towar o łącznej wartości 
blisko 1,6 tys. zł. Teraz obaj  
staną przed sądem.  (AS)

OŻARÓW MAZOWIECKIPRUSZKÓW

Trwa budowa wiaduktu
WARSZAWA URSUS
Do zakończenia  
przebudowy wiaduktu  
w ciągu ul. Traktorzystów 
pozostał zaledwie 
miesiąc. Obecnie robotnicy 
układają konstrukcje,  
– na której zostanie 
odtworzona nawierzchnia.

P ierwsze prace na wiaduk-
cie w Ursusie rozpoczęły 
się w połowie kwietnia. 

Robotnicy musieli zdemonto-
wać starą konstrukcję, wymie- 
nić podpory i przęsła, a następ- 
nie odbudować przeprawę nad  
ul. Cierlicką. Inwestycja swoim 
zakresem obejmuje również 
przebudowę schodów prowa-
dzących z ul. Traktorzystów na 
chodnik na ul. Cierlickiej.

Deszczowe lato wymusiło na 
drogowcach zmianę harmono-
gramu. W pierwszej kolejności 
robotnicy zajęli się osadzeniem 
pomostu wiaduktu, na którym 
zostaną ułożone warstwy bitu-
miczne i chodnik. Obiekt ma zo-
stać oddany do użytku w połowie 
września.

Prace związane z remontem 
schodów oraz prace porządkowe 
zostały przesunięte na późniejszy 
termin. Tymi elementami drogo-
wcy zajmą się w drugiej połowie 
miesiąca.

Do połowy września kierow- 
cy w tym rejonie będą się zma-
gać z utrudnieniami. Ul. Trak-
torzystów jest nieprzejezdna,  
a pod wiaduktem na ul. Cierlic- 
kiej ruch wciąż odbywa się wa-
hadłowo.  (AS)
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PRUSZKÓW
Mieszkańcy Gąsina 
i Żbikowa od kilku  
miesięcy narzekali  
na zły stan mostku  
nad Utratą. Teraz mają 
do swojej dyspozycji  
zupełnie nową  
przeprawę.

N iewielka kładka jest uży-
wana przez mieszkańców 
Pruszkowa już od kilkuna-

stu lat. Nie wiadomo, kto wybu-
dował mostek nad rzeką Utratą. 
Zarówno Wojewódzki Zarząd 
Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Warszawie jak i pruszkowski 
urząd miejski nie były odpowie-
dzialne za zarządzanie tym obiek-
tem. Po wielu latach eksploatacji 
konstrukcja uległa zniszczeniu. 
Nawierzchnia popękała i skruszyła 

Zbudowali nową kładkę nad Utratą

się na dworzec PKP lub do centrum 
miasta. Od kilku dni mieszkańcy 
mogą korzystać z nowowybudo-
wanej kładki, która powstała kil-
ka metrów dalej. Stara zniszczona  
kładka została usunięta.  (AS)

się, a mieszkańcy zaczęli obawiać 
się o swoje bezpieczeństwo. Spra-
wa została nagłośniona podczas 
kwietniowego spotkania miesz-
kańców Gąsina z miejskimi rad-
nymi. Wówczas władze miasta 

obiecały, że zajmą się sprawa i do 
końca roku mostek wyremontują. 
W efekcie stało się to znacznie 
szybciej.

Codziennie z tej przeprawy ko-
rzysta wiele osób, które chcą dostać 

Strażnicy miejscy 
obchodzili swoje święto
PRUSZKÓW
W szeregach pruszkowskiej 
straży miejskiej jest ich 38,  
a porządku w mieście  
strzegą od 19 lat. 29 sierpnia 
strażnicy miejscy obchodzili 
swoje święto. 

O kolicznościowe spotka- 
nie z okazji Dnia Strażni-
ka Miejskiego odbyło się  

w sali im. Konrada Kosińskiego 
w urzędzie miasta. Wzięli w nim 
udział m.in. prezydent Prusz-
kowa Jan Starzyński, zastępca 
prezydenta Andrzej Kurzela, 
przedstawiciele policji oraz in-
stytucji, z którymi strażnicy 
miejscy współpracują na codzień,  
m.in. Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej.

Jan Starzyński podziękował 
strażnikom za zaangażowanie i 
efekty w pracy. Życzył dalszych 
sukcesów oraz jak najszerszej 
akceptacji społeczeństwa dla 
działań podejmowanych przez 
funkcjonariuszy. Komendant 
straży miejskiej Włodzimierz 
Majchrzak wspomniał, że rok 
temu, podczas obchodów Dnia 

Strażnika Miejskiego mówił, że 
straż miejska to formacja na do-
brym poziomie. – Przez ten czas 
wiele się zmieniło, szczególnie 
jeśli chodzi o przyczynianie się 
do poprawy bezpieczeństwa  
w mieście. Mamy więcej patroli, 
zostaliśmy doposażeni w GPS 
dla lepszego funkcjonowania 
jednostki oraz wciąż rozwija się 
system monitoringu miejskie-
go – mówił komendant. – Straż 
miejska w Pruszkowie ma 19 lat. 
Wierzę, że znajduje ona uznanie 
w opinii mieszkańców – dodał.

Głównym punktem progra-
mu było wręczenie dyplomów 
i pochwał dla zasłużonych 
strażników. Dyplomem uzna-
nia za wzorowe i sumienne wy- 
konywanie powierzonych obo- 
wiązków służbowych oraz za-
angażowanie i wysoki profesjo-
nalizm w pełnieniu służby na 
rzecz mieszkańców Pruszkowa 
wyróżniono kierownika sekcji 
wykroczeń Marcina Chodkie-
wicza oraz kierownika referatu 
profilaktyki Piotra Deputow-
skiego. Pochwałami wyróżniono  
16 strażników miejskich.  (KAM)
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Policja zatrzymała trzy osoby podejrzane o porwanie i pobicie 13-latka z Brwinowa, który ostatni raz był widziany w październiku 2010 r. Policjanci 
podejrzewają, że sprawa ma związek z porachunkami pomiędzy kontrolującymi obrót narkotykami, dilerami i klientami z Grodziska Mazowieckiego,  
Milanówka, Brwinowa, Pruszkowa i Piastowa. Policjanci prowadzący sprawę porwania trafili na inną grupę, która zajmowała się odbieraniem długów.  
W czerwcu na terenie powiatu pruszkowskiego policja zatrzymała, aż osiem osób podejrzanych o tego typu przestępstwa. W środę, 24 sierpnia  
funkcjonariusze zatrzymali kolejne trzy osoby, które dopuściły się podobnego przestępstwa.  (DP)

REGION

Porywacze zatrzymani

Nie mają gdzie grać
GRODZISK MAZOWIECKI
Mimo że Centrum Kultury 
(CK) dysponuje jednym  
z najładniejszych 
i najbardziej przestronnych 
budynków w Polsce, 
to miejscowe zespoły 
muzyczne nie mają  
gdzie odbywać prób  
i koncertować.

W Grodzisku działa kil-
kanaście amatorskich 
zespołów. Do tej pory 

mogły one grać w klubie Słoń, 
należącym do Fabryki Tarcz 
Ściernych, a wynajmowanym 
przez urząd miejski. Jednak 
umowy dzierżawy na ten rok nie 
przedłużono. – I w ten sposób 
zostaliśmy pozbawieni jedynego 
miejsca, gdzie mogliśmy koncer-
tować – mówi Piotrek, gitarzysta 
jednego z zespołów. Zdaniem 
muzyka, w Grodzisku nie ma  
w tej chwili miejsca, gdzie młodzi 
artyści mogliby odbywać próby 
i koncertować. – Jest CK, jest 
Grodziska Alternatywa, nowy 
klub na jednym z osiedli, więc  
w czym problem? – pyta bur-
mistrz Grzegorz Benedykciński.

Dwa lata temu specjalnie dla 
młodych ludzi stworzono Gro-
dziską Alternatywę przy ul. Ki-
lińskiego. Funkcjonuje tu także 
sala prób, jednak wobec protestów 
okolicznych mieszkańców mu-
zyczną działalność ograniczono. 
– Podobnie wygląda sytuacja w CK. 
Odbywają się tu głównie zajęcia 

dla dzieci, emerytów, jakiś aerobik 
dla dziewczyn. A dla nas zupełnie 
nie ma miejsca – denerwuje się 
Piotrek.

Problem dostrzega dyrektor 
CK Paweł Twardoch. – W efekcie 
rozmów między dyrekcją CK a dy-
rekcją Ośrodka Sportu i Rekreacji 
(OSiR), jest wstępna akceptacja wy-
korzystania hali sportowej przy ul. 
Westfala na działalność koncerto-
wą. Pozostaje tylko ustalić wspólny 
harmonogram działań i omówić 
szczegóły – deklaruje. Dyrektor 
uważa, że dobrym pomysłem by-
łoby zaproszenie przedstawicieli 
zainteresowanych zespołów do 
CK na wspólne spotkanie z dyrek-
torem CK i OSiR, podczas którego 

omówione zostałyby wszystkie 
kwestie.

Zdaniem Twardocha, mimo 
podjętych wcześniej prób, sala 
kinowa w CK nie sprawdziła się 
jako miejsce koncertów dla mło-
dzieży. – Mamy do dyspozycji salę 
kinową na 375 miejsc. Zrobiliśmy 
tu między innymi koncert muzyki 
hip-hopowej i to miejsce zupełnie 
się nie sprawdziło. 90 proc. po-
wierzchni sali to fotele kinowe,  
w których młodzież musiała 
siedzieć nieruchomo, a przecież 
specyfiką takich koncertów jest 
zabawa na stojąco. Będziemy więc 
starali się, aby koncerty mogły się 
odbywać w hali przy ul. Westfala  
– mówi dyrektor.  (KG)

Ruszył remont przystanków
NADARZYN
Zdewastowane, 
zaśmiecone i pobazgrane 
– tak wygląda 
większość przystanków 
autobusowych w gminie. 
We wtorek 30 sierpnia 
rozpoczęła się 
ich modernizacja.  
Nie wiadomo jednak,  
jak długo jej efekty  
się utrzymają.

N a terenie gminy Nada-
rzyn znajduje się 36 
przystanków autobu-

sowych. Większość z nich po-
wstała sześć lat temu, jednak 
obecnie wyglądają na dużo 
starsze. Wandale niszczą tu bo-
wiem wszystko, co się da: ławki, 
szyby oraz słupki. Gmina nie 
radzi sobie z rosnącą dewastacją 
obiektów. – Kosze na śmiecie 
wytrzymują średnio tydzień, 
potem nadają się praktycznie do 
likwidacji. Podobnie jest z wia- 
tami. Wyglądają tak, że nawet 
Picasso nie uznałby tego za nor-
malne – denerwuje się Janusz 
Grzyb, wójt Nadarzyna.

Winna temu jest przede 
wszystkim okoliczna młodzież, 
która co wieczór, a zwłaszcza 
w weekendy, urządza sobie na 
przystankach prawdziwe centra 
kulturalno-rozrywkowe. Tak jest 
np. w Krakowianach, Woli Kra-
kowiańskiej i Rozalinie. Efekt 
ich działalności jest dość kosz-
towny: co roku na niezbędne 

remonty przystanków gmina 
wydaje grubo ponad 100 tys. zł.  
Muszą one bowiem być odna-
wiane przynajmniej dwa razy 
w roku. I nie są to jedyne koszty 
– oprócz naprawy zniszczonych  
ławek, słupków, szyb i rozkła-
dów jazdy, trzeba jeszcze usuwać 
graffiti, nalepki i nielegalnie po-
wieszone plakaty.

Ale dewastująca młodzież to 
nie jedyny problem. W ubiegłym 
roku trąba powietrzna w Mło-
chowie spowodowała, że wiata 
przystankowa wylądowała na 
posesji jednego z mieszkańców. 
Gmina musiała wynająć specjalny 
dźwig do jej przesunięcia.

Teoretycznie obowiązek utrzy-
mania przystanków spoczywa na 
przewoźniku. Jednak według Janu-
sza Grzyba, ta koncepcja w Nada-
rzynie zupełnie się nie sprawdza. 
– Zarząd Transportu Miejskiego 
chciał poustawiać tylko słupki.  
Ja z kolei nie mogłem pozwolić  
na to, żeby ludzie mokli, więc  
zorganizowałem wiaty – mówi.

Remont nadarzyńskich przy-
stanków rozpoczął się 30 sierpnia 
i potrwa do końca września. Wia-
ty zostaną odnowione, a ławki 
pomalowane. Koszt remontu wy- 
niesie 66 tys. zł. A na jesieni przy-
szłego roku wszystkie wiaty zo-
staną wymienione.  (KG)
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kultura

Brwinów

Dożynki Gminne
Burmistrz Gminy Brwinów 
zaprasza 4 września  
(niedziela) na Dożynki Gminne 
Brwinów 2011. W programie 
m.in.: występy zespołów  
Chorus, Biesiada Polska  
oraz Soundforce, wystawa  
koszy dożynkowych, atrakcje  
dla dzieci i poczęstunek.
Start godz. 12.00, Wstęp wolny,  
Miejsce: OSP w Żółwinie

Grodzisk Mazowiecki

Wystawa prac  
Marii Aust-Łapickiej
Centrum Kultury zaprasza  
od 2 września (piątek) do foyer 
kina na wernisaż wystawy 
Marii Aust-Łapińskiej p.t. 
„Tkanina”. Prace będzie można 
oglądać do 31 października.
Start godz. 18.00,  
Miejsce: Spółdzielcza 9

Dzień otwarty  
z hatha-jogą
Centrum Kultury zaprasza  
3 września (sobota) na dzień  
otwarty z hatha-jogą, prze- 
znaczony dla wszystkich tych, 
którzy chcą się przekonać jak 
można się wspaniale poczuć, 
nauczyć prawidłowego odde-
chu, czy uwolnić od nega- 
tywnych emocji i napięć.  

Informator kulturalny  /02.09-09.09/

Zajęcia poprowadzone będą  
od podstaw, w zgodzie  
z możliwościami każdego 
uczestnika.
Start godz. 14.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Spółdzielcza 9

Dzień otwarty  
w Centrum Kultury
Centrum Kultury zaprasza  
7 września (środa) do sali  
konferencyjnej na spotkanie  
z instruktorami, podczas  
którego będzie można  
uzyskać informacje na temat  
wszystkich zajęć prowadzo-
nych w Centrum Kultury  
oraz zapisać się na nie.
Start godz. 18.00,  
Miejsce: Spółdzielcza 9

Michałowice

Dożynki Gminy 
Michałowice
Urząd Gminy Michałowice  
zaprasza 4 września (niedziela) 
na Dożynki Gminy Michałowice.  
W programie m.in. występy 
chóru Michałowiczanki, zespołu 
tanecznego Impuls, kabaretu 
Ad Hoc oraz zespołu Mc Gyver 
Band. Ponadto wszyscy zgro-
madzeni będą mogli zobaczyć 
pokaz tresury kur i koni oraz 
skosztować staropolskich 
przysmaków.
Start godz. 11.00,  
Miejsce: Pęcice, ul. Parkowa

Milanówek

Szanty „u Artystek” 
Kawiarenka „u Artystek” 
zaprasza 2 września  (piątek) 
na koncert „Szanty z Tomkiem 
Potockim”. W programie 
piosenki dla wilków morskich. 
Start godz. 19.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Warszawska 36

IX Dzień Milanówka
4 września (niedziela) na Sta-
dionie Miejskim odbędzie się  
IX Dzień Milanówka. W progra-
mie m.in. pokazy ratownictwa 
medycznego, wyścigi zdalnie 
sterowanych samochodów 
oraz koncert zespołu Elek-
tryczne Gitary. Imprezę zakoń-
czy pokaz sztucznych ogni.
Start godz. 12.30, 
Miejsce: Turczynek 8

Nadarzyn

Dożynki w Nadarzynie
4 września (niedziela) na 
stadionie Gminnego Ośrodka 
Sportu odbędzie się impreza 
się Dożynki 2011. W programie 
występy zespołu Drink Milk, 
Kabaretu Młodych Panów, 
czy orkiestry działającej przy 
Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Nadarzynie. Gwiazdą wie-
czoru będzie zespół Lady Pank. 
Podczas imprezy odbędzie się 
również pokaz zabytkowych 

motocykli, prezentacja  
gospodarstw agroturystycz-
nych oraz pokaz karate. 
Start godz. 14.00,  
Miejsce: Żółcińska 20.

Piastów

Wieczór autorski
Miejski Ośrodek Kultury  
zaprasza 2 września  
(piątek) na wieczór autorski 
Pawła Kubiaka, poety i ani-
matora kultury. W programie 
spotkania m.in. promocja  
tomiku wierszy „To co odejdzie 
jest w tym co przychodzi”, 
turniej jednego wiersza.
Start godz. 17.00,Wstęp wolny, 
Miejsce: Warszawska 24

Raszyn

Dożynki 2011
Wójt i Rada Gminy Raszyn  
zapraszają 4 września (niedziela) 
Dożynki Gminne, które odbędą 
się na Stadionie Sportowym im. 
Kazimierza Jedynaka. Podczas 
imprezy będzie można m.in. 
posłuchać zespołów Nawigator 
oraz Live Queen Show, obejrzeć 
mecz piłki nożnej pomiędzy  
Samorządowcami a mieszkań-
cami gminy. Ponadto zgroma-
dzona publiczność spróbuje 
rozbawić kabaret Szarpanina.
Start godz. 13.00,  
Miejsce: Sportowa 30

Rodzinny piknik w Oligo Parku
PRUSZKÓW
Powoli dobiega końca  
budowa osiedla Oligo Park 
w Pruszkowie przy  
ul. Prusa 43. Z tej okazji 
firma Golub GetHouse 
zorganizowała rodzinny 
piknik. 

Impreza odbyła się w niedzie-
lę, 28 sierpnia i cieszyła się 
ogromnym powodzeniem, 

nie tylko wśród nabywców miesz- 
kań na osiedlu Oligo Park. Wie-
lu mieszkańców Pruszkowa jest 
bowiem zainteresowanych nową 
atrakcyjną inwestycją, która pow- 
staje w centrum miasta.

Podczas pikniku dzieci z po-
malowanymi buziami zajadały 
watę cukrową i rysowały „Dom 
Marzeń”. Starsi woleli posilić się 
potrawami z grilla i zapoznać się  
z ofertą mieszkaniową prezento-
wana przez firmę Golub GetHo-
use, inwestora osiedla Oligo Park. 
A jest ona wyjątkowo interesująca. 
Oligo Park będzie kompleksem 
budynków o niskiej i kameralnej 
zabudowie. Znajdzie się tu 260 
mieszkań o powierzchni od 30 

do 107 mkw. Każde z nich będzie 
miało balkon, taras lub ogródek. Na 
klatkach schodowych będą windy. 
Do dyspozycji lokatorów oddane 
zostaną również garaże podziem-
ne, podjazdy dla niepełnospraw-
nych, internet i telewizja. Ale to nie 
wszystko. Przyszli lokatorzy mogą 
również liczyć na ochronę, klub 
fitness, pokój kinowy, pokój zabaw 
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"Gazeta WPR" oraz Golub Get House organizują 
konkurs dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat  
i ich rodziców. 

Do wygrania osiem pakietów szkolnych dla 
małego sportowca, artysty, matematyka, 
naukowca. 

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać  
na adres redakcji:

1/ rozwiązanie krzyżówki (hasło na dole strony)
2/ własnoręczny rysunek "Dom moich marzeń"

Rozwiązanie należy przesłać pocztą lub dostarczyć 
osobiście do 16 września na adres redakcji  

"Gazety WPR" przy ul. Prusa 19/7 w Pruszkowie  
(czynne w godz. 8.00–16.00). 

Spośród nadesłanych rysunków z poprawnie podanym 
hasłem z krzyżówki komisja wybierze osiem najlepszych 
prac. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na łamach 

"Gazety WPR" 30 września. 

Odbiór nagród w siedzibie redakcji od 1 października.
Fundatorem nagród jest Golub Get House.  
Regulamin konkursu dostępny na życzenie. 

dla dzieci, przechowalnię rowerów  
i wózków oraz punkt odbioru 
paczek. Powstaną tu także lokale 
usługowe. Wszystkie obiekty będą 
znajdowały się pod ochroną. Miesz-
kania zostaną oddane do użytku  
w pierwszym kwartale 2012 r.

Podczas pikniku można było 
obejrzeć gotową, w pełni wykoń-
czoną salę fitness, salę kinową, 

plac zabaw dla dzieci oraz miesz-
kanie pokazowe. Chętni mogli tak- 
że skorzystać z porad projektan-
tów wnętrz oraz doradców kre-
dytowych. Jak zapewnia Monika  
Czerska z firmy Golub GetHouse, są 
jeszcze wolne lokale na sprzedaż, 
jednak chętni powinni się śpie- 
szyć, bo inwestycja cieszy się du-
żym zainteresowaniem.  (KG)

22 września w Hali Znicz wystąpi 
jeden z najpopularniejszych polskich 
kabaretów – Ani Mru-Mru.Zespół 
kabaretowy Marcina i Michała 
Wójcików już od kilku lat jest jedną 
z najjaśniejszych gwiazd polskiej sceny 

Kabaret Ani Mru-Mru 
w Pruszkowie 

kabaretowej.  Nie ma chyba osoby 
która  nie zna takich skeczy jak Tofik, 
Otwarcie Hipermarketu czy Chińska 
Restauracja. W Pruszkowie kabaret 
zaprezentuje nowy program „Czerń czy 
Biel”. W przygotowanym przez Michała, 
Marcina i Waldka programie widzowie 
zobaczą zupełnie nowe skecze.  
Start godz. 19.00, Bilety 45 zł,  
Miejsce: Bohaterów Warszawy

Muzeum im. Anny i Jarosława 
Iwaszkiewiczów zaprasza 4 września 
(niedziela) na uroczyste powitanie, 
skradzionego sześć lat temu, portretu 
pary namalowanego przez Witkacego. 
W programie m.in. koncert polskich 

Powitanie portretu 
Iwaszkiewiczów

pieśni Chopina, Szymanowskiego  
i Małeckiego w wykonaniu Jadwigi 
Rappe, Joanny Freszel, Moniki Wilskiej 
i Mariusza Rutkowskiego. Przybyli 
będą mogli porozmawiać również  
z Piotrem Ogrodzkim, wicedyrektorem 
Narodowego Instytutu Muzealnictwa  
i Ochrony Zbiorów.   
Start godz. 17.00, Wstęp wolny,  
Miejsce: Gołębia 1

Konkurs

1.  Kwitnąca pora roku
2. Przysmak lata
3. Z niej kareta dla Kopciuszka
4. Przyjaciel Złomka
5. Zielony kalafior
6. Przytrzymuje opatrunek
7.  Najpopularniejsze na świecie danie włoskie
8. Zaprawa murarska niezbędna w jego pracy
9. Przyjaciel Kubusia Puchatka

1
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7

Krzyżówka:

__ __ __ __ __ __ __ __ __

NATURALNY KOMFORT ŻYCIA

Hasło:
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VII Dożynki Powiatowe

Wpowiatowych obchodach  
święta plonów, w dniu 
28 sierpnia, udział wzięli 

parlamentarzyści z terenu Powiatu 
Pruszkowskiego, w tym dawna rad-
na powiatu Pani Barbara Czaplicka, 
jak również licznie zgromadzeni 
rolnicy, mieszkańcy, przedstawi-
ciele władz samorządowych, insty-
tucji i organizacji pozarządowych 
z terenu powiatu.

Dożynki, rozpoczęły się, uro- 
czystą mszą świętą w parafii Św. 
Józefa Oblubieńca NMP w Prusz- 
kowie przy ul. Helenowskiej, którą 
celebrował ks. prałat dr Henryk 
Małecki delegat Jego Eminencji 
Kardynała Kazimierza Nycza, 
wspólnie z Proboszczem tejże 
Parafii ks. Dariuszem Boguszew-
skim, ks. Józefem Podstawką re-
zydentem Parafii Św. Kazimierza 
w Pruszkowie oraz ks. Marianem 
Mikołajczakiem Proboszczem Pa-
rafii Św. Kazimierza w Pruszkowie. 

Podczas mszy, Elżbieta Smo-
lińska Starosta Pruszkowski oraz 

Starostowie Dożynek Monika 
Orłowska i Waldemar Gajewski 
wspólnie z delegacjami samorzą-
dowców z terenu powiatu złożyli 
dary. Później ks. Henryk Małecki 
poświęcił przepięknie wykonane 
wieńce dożynkowe. 

Po mszy barwny korowód 
przeszedł ulicami Helenowską, 
Plantową, Powstańców do Mię-
dzyszkolnego Ośrodka Sporto-
wego przy ul. Gomulińskiego. 
Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Nadarzyna nadawała 
rytm przemarszu. W bryczkach 
zaprzęgniętych w konie zasiedli 
samorządowcy z terenu powia-
tu, rolnicy oraz władze Powiatu 
Pruszkowskiego. Na platformie 
w sierpniowym słońcu, złotym 
kłosem pobłyskiwały wieńce 
dożynkowe.

Podziękowanie  
za plony
Tuż po godzinie 14.30 rozpoczęła 
się część oficjalna. Otwierając uro-
czystość Starosta Elżbieta Smo-
lińska podziękowała rolnikom za 

Piękna pogoda stała się sprzymierzeńcem świętujących mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego na tegorocznych Dożynkach  
Powiatowych w Pruszkowie. Głównym organizatorem dożynek była Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski. Zaszczytną 
funkcję starostów dożynek objęli: Monika Orłowska i Waldemar Gajewski – rolnicy z terenu naszego powiatu. 

tegoroczne plony. Dzięki ciężkiej 
pracy naszych rolników, którą 
szanuję, możemy się cieszyć, 
my mieszczuchy tegorocznym 
bochnem chleba. Wiem, że ten 
rok podobnie jak poprzednie, 
nie należał do najlepszych, tym 
bardziej dziękuję Wam za trud  
i za to, co dla nas robicie – powie-
działa Starosta.

Ceremonia dzielenia się  
chlebem, stała się od kilku lat 
tradycją powiatowych doży-
nek. Po podzieleniu się chlebem 
ze Starostą Elżbietą Smoliń-
ską, przedstawiciele środowisk  
z terenu powiatu, z koszyczkami 
wypełnionymi miniaturowymi 
bochenkami chleba, wmieszali 
się w tłum mieszkańców, którzy 
chętnie kosztowali dożynkowe-
go wypieku. Miłym akcentem był 
moment dzielenia się chlebem 
Starosty Elżbiety Smolińskiej  
z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi, 
którzy przybyli do obiektu przy 
ul.Gomulińskiego 4, aby rodzin-

nie spędzić tę ostatnią wakacyj- 
ną niedzielę. 

Po koncercie Orkiestry Dętej 
Ochotniczej Straży Pożarnej  
z Nadarzyna, której brawurowe 
wykonania przebojów filmo-
wych i muzyki ludowej cieszyły 
się aplauzem publiczności, jak 
co roku rozstrzygnięto konkurs 
wieńców dożynkowych. Zgodnie  

z werdyktem komisji najpiękniej-
szy wieniec wykonali rolnicy ze 
wsi Krakowiany z gminy Nada-
rzyn, drugie miejsce przypadło 
gminie Brwinów, trzecie – rolni-
kom z Gminy Michałowice, czwar-
te – wsi Łady z Gminy Raszyn. 
Wręczeniem dyplomów zasłu-
żonym rolnikom zakończyła się 
część oficjalna na scenie. 

Tegoroczne dożynki powiatowe 
nie przypadkowo zostały zorga-
nizowane przy ul.Gomulińskie- 
go 4. Teren Miejskiego Ośrodka 
Sportu oraz Zespołu Szkół Tech-
nicznych i Ogólnokształcących  
z łatwością mógł pomieścić setki 
osób, chcących skorzystać z boga-
tej oferty rekreacyjno-rozrywko-
wej, przygotowanej przez Powiat 
Pruszkowski na ten dzień. Już 
od godz.14.00, aż do zmroku, na 
wspaniałym boisku, dzieci hasały 
wśród przygotowanych atrakcji. 
Uczestniczyły w wielu konkursach 
i zawodach sportowych, szalały 
na trampolinie i dmuchanych za-
bawkach, turlały się w dmucha- 
nych kulach. Wóz strażacki, samo-
chód i motocykl policyjny przez 
kilka godzin przykuwały uwagę, 
nie tylko pociech, ale i rodziców 
zwłaszcza płci męskiej – no cóż, 
przecież każdy z nich kiedyś chciał 
zostać strażakiem. Mundurowi 
chętnie odpowiadali na wszel-
kie pytania i te techniczne, i te 

dotyczące bezpieczeństwa. Chwilą 
wytchnienia dla najmłodszych  
był występ Kwartetu Rampa. 

Artyści i smakołyki
Wielu amatorów znalazły wy-
stępy artystyczne. Skecze ka- 
baretu Ciach, przeboje „z łezką  
w oku” w II części występu Kwar- 
tetu Rampa, występ EWKI z Pias- 
towa, która  stworzyła dynamicz-
ne show rockowe, przez kilka 
godzin, nieprzerwanie gromadzi- 
ła się przed sceną kilkusetosobo- 
wa publiczność. 

Po raz pierwszy w tym roku, na 
dożynki powiatowe, przybyło tak 
wielu wystawców. Na ponad 40 
stoiskach nie zabrakło: wyrobów 
rękodzielniczych, pysznych se-
rów, wędlin, ciast, miodów oraz 
jak przystało na dożynki chleba  
z okolicznych piekarni. Ten ostat-
ni, ze smalcem i kiszonym ogór-
kiem, cieszył się powodzeniem 
wśród smakoszy do późnych 
godzin wieczornych. Dosłownie, 
oblegane było stanowisko z bez-
płatną grochówką przygotowaną 
przez powiatowych strażaków.  

Stoiska Starostwa Powiatowe-
go zaprezentowały bogatą ofertę 
promocyjno-edukacyjną. Najwię-
cej zainteresowania wzbudziły: 
Miasteczko Organizacji Pozarzą-
dowych, stoisko Powiatowego 
Urzędu Pracy oraz Powiatowego 
Rzecznika Konsumentów. Po raz 
pierwszy, mieszkańcy Powiatu 
Pruszkowskiego mieli możliwość 
zapoznania się z działalnością 
organizacji wspierających swym 
działaniem grupy społeczne po-
trzebujące pomocy. Wiele osób 
wyrażało zdziwienie i zaskoczenie 
z ilości funkcjonujących stowa-
rzyszeń i fundacji, a możliwość 
bezpośredniego kontaktu z ich 
przedstawicielami na pewno bę-
dzie korzystna dla obydwu stron. 

Wiele osób było zainteresowa-
nych działaniami prowadzonym 
przez Powiatowy Urząd Pracy.  
W tempie błyskawicznym zni-
kały ulotki i foldery promujące 
działalność publicznych służb 

Przed godziną 20.00, liczba 
widzów gromadzących się wo-
kół sceny, była coraz większa. 
Podczas przerwy technicznej 
starsi, młodzi i bardzo młodzi 
mieszkańcy z zaangażowaniem 
uczestniczyli w konkursie wiedzy 
nt. samorządu i zagadnień zwią-
zanych z Powiatem Pruszkow-
skim. Odpowiadali na pytania: 
Czy posiedzenia Rady Powiatu 
są tajne? Ilu członków liczy Rada 
Powiatu? Na jakiej równinie leży 
powiat pruszkowski? Jak nazywa 
się  Starosta Pruszkowski? Gdzie 
znajduje się Muzeum Motory-
zacji? Jak wygląda herb Powiatu 
Pruszkowskiego? - widzowie od-
powiadali na zadawane pytania 
rywalizując ze sobą, a prowadzący 
Ryszard Rembiszewski i Paweł 
Kosiński wręczali nagrody tym, 
którzy wykazywali się wiedzą.    

Tuż po godz 20.30 przyszedł 
czas na kulminacyjny punkt wie-
czoru, którego gwiazdą był Michał 
Karpacki i zespół De Mono. Bawiąc 
się wspólnie z publicznością przy 
największych przebojach gru-
py, artyści udowodnili, że warto 
było być tego dnia na dożynkach 
powiatowych. 

VII Dożynki Powiatowe za 
nami. Dopisała pogoda i miesz-
kańcy.  Dziękując wszystkim 
mieszkańcom Powiatu Prusz-
kowskiego za udział w imprezie, 
zapraszamy za rok!

zatrudnienia, formy organizo-
wanych w ramach ogólnej dzia-
łalności PUP pomocy, takie jak: 
szkolenia i staże oraz fundusze na 
rozpoczęcie działalności gospo-
darczej. Powiatowy Rzecznik Kon-
sumenta też nie narzekał na nudę. 
Najczęściej zadawane pytania do-
tyczyły umów o ubezpieczenia 
samochodów, przedłużające się 
naprawy gwarancyjne i prawo do 
zwrotu towarów.

Gwiazdy na imprezie
Sympatycznie można było spędzić 
kilka minut na rozmowie z Panią 
Małgorzatą Kalicińską, autorką 
między innymi takich bestselle-
rów jak „Miłość nad rozlewiskiem”  
i „Dom nad rozlewiskiem”. Do tego 
stanowiska najczęściej podcho-
dziły kobiety, które w większo-
ści są czytelniczkami książek tej 
autorki. Pisarka poinformowała 
także o wydaniu kolejnej książki 
w przyszłym roku. Książkę pisze 
wspólnie z córką.

Po godzinie 19.00, wydawało 
się, że impreza ma się ku końco-
wi. Pracę zakończyła większość 
stoisk. Zapadający zmierzch, 
ochłodzenie i szalejące komary 
nie były sprzymierzeńcami orga-
nizatorów jednak okazało się, że 
na mieszkańców Powiatu Prusz-
kowskiego zawsze można liczyć.  
A może wpływ na atrakcyjność fi- 
nału miał wybór gwiazdy wieczoru?
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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

 ► Biuro nieruchomości  
w Pruszkowie zatrudni 
agentów; wysoka prowizja;  
Tel 604 492 736, 22 730 33 43 

 ► Drukarnia zatrudni: 
Międzynarodowy koncern 
poligraficzny z siedzibą  
w Pruszkowie zatrudni: 
- Introligatorów  
(głównie krajaczy), 
- drukarzy fleksograficznych, 
- asystentów drukarzy. 
Oferujemy pracę  
w stabilnej, rozwijającej się 
firmie, możliwość rozwoju 
zawodowego, dobre warunki 
zatrudnienia. 
CV prosimy kierować na adres: 
praca_rekrut@wp.pl 

 ► Handlowca z doświadczeniem 
z branży budowlanej Łazy 
k.Magdalenki 22 757 99 59 

Firma komunalna  
zatrudni pracowników  
do segregacji odpadów  
w Opaczy Małej  
k. RaszynaTel. 693-280-600

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

Firma komunalna zatrudni 
pracownika do opróżniania 
pojemników w Łazach gm. 
Lesznowola Tel. 693-280-600

 ► Kierowca Kat. C, E +HDS Łazy 
k/Magdalenki 22 757 99 59 

 ► Pilnie szukam niani do 
10-miesięcznej córeczki pon-pt 
8-17 w grodzisku maz. od zaraz 
kontakt 664976395

 ► Potrzebna kosmetyczko 
manicurzystka Milanówek  
506 57 55 20 

 ► Zatrudnimy dowódców zmian 
z licencją oraz Kobiety bez 
licencji, ochrona obiektu 
logistycznego. 692-407-012 

 ► Zatrudnię kierowcę na mikrobusa 
lub autobus 791 921 791 

 ► Zatrudnię fryzjerkę  
w Pruszkowie 22 728 04 68

Zatrudnię osobę ze 
znajomością programu 
NORMA i AUTOCAD branża 
sanitarna RASZYN 
Tel 22 756-19-09, 501262361

największa skuteczność!
CO TYDZIEŃ PONAD 30 000 CZYTELNIKÓW

 ► Zatrudnię operatora Dźwigu do 
32 t. na ½ etatu Tel. 22 498 12 13 

 ► Zatrudnię operatora  
koparko-ładowarki na ½ etatu  
Tel. 22 498 12 13 

 ► Zatrudnię sprzedawcę do sklepu 
Piastów 883 323 389 po 14.00 

 ► Wynajmę stanowisko 
fryzjerce, manicurzystce, 
kosmetyczce, masażyście 
w grodzisku mazowieckim 
502 771 636

Nieruchomości – sprzedam

 ► Pilnie sprzedam mieszkanie 57m2 
po remoncie kontakt 664976395

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

 ► Sprzedam działkę 2550 m2 
Otrębusy, przy ul. Warsztatowej 
Tel. 601 999 353 

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

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

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

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► Podnajmę lokal kosmetyczce 
lub manicurzystce 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 

 
Nauka

 ► Angielski 784 884 230 

 ► Angielski dojeżdżam 
607 596 383 

 ► Angielski Grodzisk 
792 56 49 71 

 ► Angielski, skutecznie, dojazd, 
606 610 346 

 ► Matematyka, nauczyciel,  
603 713 495    

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 każde auto od 1998 r. 
515 997 325 

 ► Toyota Avensis TD 1997 – 1999, 
668 171 639 

Sprzedam

 ► Bloczki, pustaki, betoniarkę 
Otrębusy 501 757 450 

 ► Używane podręczniki 
784 884 230 

Najniższe ceny w mieście
Sprawdź !

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

www.tanioidobrze.pl
ul. Wiosenna 16, Milanówek

 ► Sprzedam markowe, używane 
ciuszki dla chłopca 0-3 miesiąca. 
Firmy MOTHERCARE, H&M, 
SMYK, DISNEY . Czapeczki, body, 
pajace, komplety I inne. Ceny od 
2 do 10 zł lub cały zestaw około 
100 sztuk za 400 zł. Stan bardzo 
dobry. Niektóre nieużywane, 
jedynie wyprane. Możliwość 
obejrzenia Pruszków i Piastów. 
883  777 476 

Kupię

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

Usługi

 ► Anteny montaż serwis 
603 375 874 

 ► Awarie, ELEKTRYK z uprawnieniami, 
pełen zakres usług, 606-712-022

 ► Cyklinowanie  602 262 144

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

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej 505 076 331 

Raszyn, tel. (22) 720 21 68

przyjmie do pracy
Elektromechanika z praktyką

Praca od pon. do pt.
w godzinach 8.00-16.00

Serwis elektronarzędzi 
Sklep

Ogłoszenie
Zarząd Budynków Komunalnych w Piastowie

ul. Tysiąclecia  3 ogłasza przetarg
na najem lokalu użytkowego

w budynku przy ul. Dworcowej 4
o pow. 35, 38m2 :

Termin składania ofert upływa
dnia 16.09.2011r

Szczegółowych informacji udziela:
Tomasz Dąbrowski

tel. 022-723-13-05; 022-723-32-74
lub na stronie

http://www.e-bip.pl/start/12422
 

Wójt Gminy Nadarzyn zawiadamia, 
że na urzędowych tablicach ogłoszeń 

oraz na stornach internetowych 
urzędu został wywieszony wykaz 
nieruchomości przeznaczonych  

do sprzedaży. 

POSPRZĄTAM
Dom • Mieszkanie • Biuro

Pruszków i okolice • Tel.: 512 077 690
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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

Docieplenia budynków  
z materiałem (SILIKAT)  
od 82 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, remonty łazienka 
510 610 743 

 ► Glazura, terakota, wykończenia 
wnętrz 696 951 187 

 ► Hydrauliczno – gazowe 
792 267 957 

 ► Malowanie 698 979 984 

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

 ► Ogrody – opryski na 
choroby, szkodniki, komary 
696 039 978

Bezpłatna reklama Twojej firmy w internecie!

darmowe ogłoszenia 
www.ogloszenia.wpr24.pl

darmowa prezentacja
www.firmy.wpr24.pl

 ► Pranie tapicerki, dywanów  
w domu klienta 504 206 446 

POSPRZĄTAM:  
DOM, MIESZKANIE, BIURO 
PRUSZKÓW I OKOLICE.  
511 738 104  

 ► Tynki maszynowe solidnie,  
510 47 53 14 

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

 ►  Wróżka 605 622 816 

 ► 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: 600 400 295 
7 dni w tygodniu 7:00-21:00  

Poszukuję
 

 ► Proszę o kontakt, poszukuję 
osób internowanych za rozruchy 
w Ursusie w czerwcu 1976 r.  
Tel. 728 952 535 

AUTO SERWIS
PEŁNY ZAKRES USŁUG

Pruszków, Aleje Jerozolimskie 451
(NA TYŁACH INTERCARS)

tel. 795 569 659

Wulkanizacja Elektryka Diagnostyka komupterowa
Mechanika

Nie masz czasu?
Nie wiesz jak?

EVENTEO działa za Ciebie!

www.eventeo.com.pl
22 758 91 00 / 693 853 066

KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA
PRZYJĘĆ OKOLICZNOŚCIOWYCH
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