
Gehenna z trasami w pobliżu Warszawy dobiega wreszcie końca
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Imprezowy 
sylwester

REGION

Otwarte imprezy sylwestrowe 
dla mieszkańców organizują 
w tym roku w naszym 
regionie Grodzisk Mazowiecki, 
Milanówek, Pruszków. O północy 
w niebo wystrzelone zostaną 
fajewerki, bedą koncerty, 
dyskotekowe przeboje, 
życzenia noworoczne.  4

Gehenna z trasami w pobliżu Warszawy dobiega wreszcie końca
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Budowa tras szybkiego 
ruchu w pobliżu 
Warszawy na długo 
zapisze się w pamięci 
kierowców. Powód? 
Utrudnienia, częste 
zmiany organizacji ruchu, 
ogromne korki. Drogowa 
gehenna dobiega 
wreszcie końca. 

A utostrada A2, południo-
wa obwodnica Warsza-
wy (trasa S2 Konotopa 

– Lotnisko) oraz fragment tra-
sy S8 pomiędzy węzłami Sa-
lomea i Opacz – wszystkie te 
drogi miały być przejezdne na 
piłkarskie EURO 2012. Uda-
ło się tego dotrzymać tylko 
w przypadku autostrady. 

Pierwotny termin zakoń-
czenia robót na każdej z tych 
trzech inwestycji wyznaczony 
był na październik 2012 roku. 
I tu drogowcy już się nie popi-
sali. Wszystkie trasy złapały bo-
wiem opóźnienie, w przybliżeniu 
wynosi ono 12 miesięcy. 

Autostrada A2 między Łodzią 
a Warszawą „poszatkowana” zo-
stała na pięć odcinków. Każdy 

Rowerami 
na przylądek 

REGION

To będzie pasjonująca wyprawa. 
Dwóch zapalonych cyklistów, 
Jerzy Ciszek mieszkający 
koło Grodziska i Jan Łobos 
z Brwinowa zamierzają na 
jednośladach dojechać do 
Nordkapp (Przylądek Północny). 
Chcą wyruszyć w sierpniu 
przyszłego roku.  6

z  fragmentów budowała inna fi r-
ma. Jak twierdził inwestor, czyli 
Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad, dzięki temu 
miało być szybciej. Wyszło jak 
zwykle... Droga na EURO prze-
jezdna była, ale wprowadzo-
no ograniczenia prędkości i nie 
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Wolny fi nał szybkich tras
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odkryj wyjątkowe zestawy 

BIŻUTERII SREBRNEJ
odkryj wyjątkowe zestawy 

BIŻUTERII SREBRNEJ

Pruszków, ul. Kraszewskiego 41

Na Centrum 
trzeba poczekać

PRUSZKÓW 

Budowa Centrum Dziedzictwa 
Kulturowego pochłonie blisko 
60 mln zł. To ogromna kwota. 
– Rozłożyliśmy realizację, a co 
za tym idzie fi nansowanie tej 
inwestycji do 2017 r. Nie udałoby 
nam się wybudować tego 
obiektu w dwa lata, ponieważ 
musimy prowadzić również inne, 
potrzebne miastu inwestycje 
– mówi Andrzej Królikowski, 
wiceprezydent Pruszkowa.  6

 Węzeł Salomea jest jedną z najważniejszych inwestycji drogowych w naszym regionie

obyło się bez zwężeń na nie-
których odcinkach. Termin za-
kończenia wszystkich prac wy-
znaczono na październik 2012 r.
Ostatecznie jednak drogowcy 
z placu budowy zeszli... rok po 
terminie. Po cichu i bez wielkiej 
„pompy” czy przecinania wstęg.

Bez perypetii nie obyło się rów-
nież na placach budowy ekspre-
sówek. Południowa obwodnica 
Warszawy przejezdna jest od 
kilku miesięcy. Trasa otwierana 
była na raty. Kierowcy mogą już 
korzystać z tego dogodnego po-
łączenia autostrady z al. Krakow-

ską czy Al. Jerozolimskimi, bez 
zjazdu na drogę wojewódzką nr 
719. Miejski odcinek trasy S8 
(Salomea – Opacz) jest prak-
tycznie gotowy, ale inwestycja tak-
że ma przeszło rok opóźnienia. 
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We wtorek (17 grudnia) rano na 
placu zabaw w Pruszkowie zna-
leziono zwłoki kobiety. O tragicz-
nym zdarzeniu poinformował nas 
czytelnik. – Dziś rano mieszkańcy 
okolicznych bloków znaleźli cia-
ło kobiety leżące na placu zabaw 
przy ulicy Lipowej. Nie wiadomo, 

co było przyczyną śmierci 
– mówił Rafał. Wiadomość 
czytelnika potwierdziła policja. 
– Przed godziną 8.00 otrzyma-
liśmy informację w tej spra-
wie – powiedziała podkom. 
Dorota Nowak, rzecznik praso-
wy Komendy Powiatowej Policji 

w Pruszkowie. – Na placu zabaw 
w pobliżu ul. Lipowej znaleziono 
ciało kobiety w średnim wieku. 
Są podejrzenia, że mogła to być, 
niestety udana, próba samobój-
cza, ale na razie to nic pewnego. 
Nic więcej obecnie powiedzieć 
nie mogę – dodawała. (DP)
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Na placu zabaw znaleziono 
ciało kobiety. Samobójstwo?

Piątek, 20 Grudnia 2013

Zadzwoń tel. 733 26 26 26
www.willagloria.pl

mieszkania 
50-160 m 2  

KAMERALNE MIESZKANIA W MILANÓWKU

NOWE, NIŻSZE CENY 
przykładowa aranżacja
    lokal 2-pokojowy 58 m2

3999 
zł za mkw

od

> mieszkania od 50 do 160 mkw
> spokojna okolica
> stylowa architektura
> drewniane okna
> ogrody zimowe 
> przestronne komórki lokatorskie

REKLAMA

Ciepła, radości, spokoju,
rodzinnej atmosfery
przy wigilijnym stole,
uśmiechu i szczęścia
w Nowym 2014 Roku

składa zespół

GRUPY WPR MEDIA
wydawcy Gazety WPR,
Głosu Stolicy i WPR24.pl

Agata Jaczyńska 
 Adwokat

Ul. Kraszewskiego 27 lok. 22, 
05-800 Pruszków

agata.jaczynska@ 
giertych-kancelarie-prawne.pl

Tel.: 500-222-979
www.giertych-kancelarie-prawne.pl

Drogowcy podkreślają, że za-
sadnicze roboty na wszystkich 
inwestycjach (S2 i S8) dobiegły 
końca. Wykonawcy będą jeszcze 
prowadzić prace porządkowe, 
a wiosną dokonywać nasadzeń. 

Kilka dni temu do Wojewódz-
kiego Inspektora Nadzoru Bu-
dowlanego wpłynął wniosek 
o wydanie pozwolenia na użytko-
wanie trasy S8 Salomea – Opacz. 
– Konieczne jest jeszcze uzupeł-
nienie wniosku o mapy geode-
zyjne, które są w przygotowaniu 
– podkreśla Łukasz Lendner, dy-
rektor warszawskiego oddziału 
Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad. – Jak widać 
wszystko jest gotowe. Natomiast 
formalności nie przeskoczymy. 
Jeśli dyrektor WIMB-u przy-
stąpi do odbiorów to trasę do-
puścimy do ruchu. Jeśli powie, 
że nie, bo trzeba pamiętać, że 

jest przede wszystkim od te-
go, czy mapy będą gotowe na 
poniedziałek – dodaje. 

Kierowcy jednak z większym 
zniecierpliwieniem czekają na 
otwarcie zjazdu z południowej 
obwodnicy Warszawy (trasa S2) 
w Al. Jerozolimskie w kierunku 
Pruszkowa. Oddanie tej ważnej 

estakady zostało wstrzymane, 
gdyż drogowcy musieli popra-
wić jedną z przepompowni. Co 
ciekawe, konstrukcja ta znajdu-
je się poza estakadą. – To jest 
jeden z elementów, który musi 
być zamontowany i gotowy, po-
nieważ jest powiązany z całym
węzłem – podkreśla Lendner.

Jest szansa, że przed święta-
mi do użytku oddana zostanie 
jeszcze jedna inwestycja. Cho-
dzi o wiadukt w ciągu ul. Gier-
dziejewskiego. Jego budowa 
przeciągała się w nieskończo-
ność. – Jest szansa, że ten obiekt 
będzie oddany już w najbliż-
szych dniach – mówi dyrektor 
warszawskiej GDDKiA.

Drogowcy podkreślają, że jeśli 
nie uda się przeprowadzić odbio-
rów przed Bożym Narodzeniem, 
to na pewno powinno to nastą-
pić na początku przyszłego roku. 
– Jak nie będzie prezentu świą-
tecznego to będzie noworoczny 
– zapewnia Łukasz Lendner. 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

odbiera on nie tylko inwestycje 
GDDKiA, ale m.in. i PKP, to 
trasa zostanie oddana niestety 
w przyszłym roku. Mówię nie-
stety, ponieważ wszystko jest 
gotowe, a wstrzymują nas tylko 
formalności. Jeśli chodzi o od-
cinek Eurovi (trasa S8 – przyp. 
red.) to wszystko uzależnione 

PRUSZKÓW
Ulatniający się 
tlenek węgla znów 
doprowadził do 
tragedii. 14 grudnia 
przy ul. Promyka 
w Pruszkowie czad zabił 
chłopca i jego matkę.

Strażacy wezwani do interwen-
cji informowali w dniu zdarze-
nia, że wskutek zatrucia czadem 
zginęli około 30-letnia kobieta 
oraz 12-letni chłopiec, ale pod-
kreślali też, że w czasie akcji nie 
stwierdzono, aby ucierpiały in-
ne osoby. Rzecznik pruszkow-
skiej straży pożarnej podawał 
wówczas, że prawdopodob-
ną przyczyną wydzielania się 
tlenku była wadliwa instala-
cja grzewcza.

Po upływie kilku dni od tra-
gedii nadal było wiele znaków 
zapytania co do jej przyczyn. 
Wiadomo jednak, że po-
szkodowany został mężczy-
zna. – Oprócz dwóch ofiar 

śmiertelnych, około 30-let-
niej kobiety i jej 12-letniego 
syna, był także poszkodowa-
ny mężczyzna, który z objawa-
mi zatrucia czadem trafi ł do 
szpitala. Jest on prawdopo-
dobnie ojcem zmarłej – mó-
wi kpt. Karol Kroć, rzecznik 
prasowy Komendy Powiato-
wej Państwowej Straży Pożar-
nej w Pruszkowie. – W trakcie 
naszych działań nie uskarżał 
się na żadne dolegliwości, do-
piero po upływie pewnego cza-
su mężczyzna w wieku około 
55 lat źle się poczuł i trafił 
do szpitala – dodaje. 

Czad wydobywał się najpraw-
dopodobniej z nieszczelnej in-
stalacji grzewczej. – Ustalenie 
źródła wydzielania się tlenku 
węgla jest trudne, ponieważ 
w domu znajdował się niejeden 
piec: było urządzenie na pali-
wo stałe, a także piec gazowy. 
Działania w tym zakresie nale-
żą już do biegłych – zaznacza 
kpt. Kroć.  (AF)

Przy ul. Promyka czad 
zabił matkę i jej syna

MIEJSCE 
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

22 758 77 88

 Zjazd z trasy S2 w Al. Jerozolimskie czeka na otwarcie
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Przy ul. Promyka czad 
zabił matkę i jej syna

22 753 79 90
www.alsprint.pl

DRUKUJEMY

BANERY | ROLLUPY 
 FOLDERY 

 KATALOGI 

TECZKI 

| PLAKATY 

WIZYTÓWKI ULOTKI
i wiele więcej...

nowa drukarnia
w Pruszkowie

| 
|
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PRUSZKÓW
Do 22 grudnia potrwa akcja świą-
tecznej zbiórki żywności „Zostań 
św. Mikołajem” prowadzonej na te-
renie powiatu pruszkowskiego. 
Organizatorem akcji jest Hufi ec 
ZHP Pruszków przy współudzia-
le organizacji pozarządowych. 
W ramach inicjatywy w sklepach 

w Pruszkowie, Brwinowie, Micha-
łowicach, Nadarzynie zbierane są 
m.in. olej, mąka, kasze, makarony, 
konserwy i napoje. Paczki z żywno-
ścią trafi ą do mieszkańców powia-
tu pruszkowskiego, potrzebujących 
pomocy. Przypomnijmy, że w ra-
mach akcji „Zostań św. Mikołajem” 

w 2012 roku harcerze i wolontariu-
sze zebrali 8,1 tony żywności i wyko-
nali 815 paczek. Wzięło w niej udział 
około 300 wolontariuszy. Warto po-
móc, dla niektórych rodzin paczka 
z podstawowymi produktami spo-
żywczymi jest najważniejszym pre-
zentem świątecznym... (DP)

Trwa akcja świątecznej
zbiórki żywności

Piątek, 20 Grudnia 2013

REKLAMA

Lodowisko
czeka na mróz
PRUSZKÓW
Lodowisko 
przy ul. Gomulińskiego 
w Pruszkowie 
rozstawiono, 
ale łyżwiarzy brak. 

Powód? Dodatnie tempera-
tury uniemożliwiające od-
powiednie zmrożenie tafl i. 
Prognozy pogody dla fanów 
jazdy na lodzie nie są opty-
mistyczne: powyżej zera ma 
być do końca roku.

Kilka dni temu urzędnicy 
z pruszkowskiego starostwa, 
które jest zarządcą obiektu 
przy Gomulińskiego 4 zapo-
wiadali, że lodowisko zosta-
nie rozstawione, ale będzie 
można z niego korzystać 
dopiero, gdy nadejdą mro-
zy. Tłumaczyli, że pierwsze 
zamrożenie tafli powin-
no nastąpić przy ujemnej 
temperaturze i włączonych 
agregatach chłodzących. 
A gdy to już nastąpi lodo-
wisko będzie utrzymywane 
sztucznie, za pomocą tych 
agregatów. Prognozy pogo-
dy są jednak niekorzystne 
– plusowe temperatury mo-
gą się utrzymać nawet do 
końca grudnia.

– Obiekt jest rozstawio-
ny, czekamy tylko na mróz. 
Bardzo chcielibyśmy, aby 
lodowisko działało jeszcze 
przed Bożym Narodzeniem, 
ale na tę chwilę nie może-
my wykluczyć, że to się nie 
uda. Aura temu nie sprzyja 
– powiedział Tomasz Kraw-
czyński, dyrektor Międzysz-
kolnego Ośrodka Sportu 
w Pruszkowie, który będzie 
„kierować” lodowiskiem.

Entuzjaści jazdy na łyż-
wach muszą się zatem ewen-
tualnie przygotować na 
przełknięcie gorzkiej piguł-
ki i niemożność korzystania 
z obiektu w przerwie świą-
teczno-noworocznej.  (AF)

Siłownia w Parku Kościuszki jest gotowa, ale...
PRUSZKÓW
Od 16 grudnia w Parku 
Kościuszki działa nowa 
siłownia plenerowa, 
można już ćwiczyć 
„pod chmurką”. Obiekt 
ma jednak pewne 
niedociągnięcia. 

Siłownia stanęła przy fontannie 
Małych Muzykantów od stro-
ny ulicy Chopina, na obszarze 
obejmującym ponad 120 mkw. 
Fanów fi tnessu ucieszy możli-
wość korzystania z urządzenia 
orbitrek imitującego ruch biega-
cza narciarskiego, jest także ma-
sażer fi tness. Zwolennicy ćwiczeń 

wydolnościowych i wytrzyma-
łościowych skorzystają z urzą-
dzenia o popularnej nazwie 
„wioślarz”. Ponadto w siłowni 
można poćwiczyć na dwusta-
nowiskowym miniatlasie oraz 
na potrójnym twisterze. 

Pruszkowianie, którzy już 
skorzystali z siłowni zwrócili 
uwagę na niedoskonałości insta-
lacyjne w przypadku niektórych 
przyrządów do ćwiczeń. – Faj-
nie, że w parku mamy siłownię 
do aktywności na świeżym po-
wietrzu. Jednak nie wszystko 
działa tak jak powinno. W nie-
których przyrządach nie dokrę-
cono śrub, grozi to uszkodzeniem 

sprzętu, a szkoda by było, aby już 
na początku funkcjonowania zo-
stał zniszczony – mówi czytelnik 
Sebastian. – Zauważyłem też, że 
inna maszyna wkopana w ziemię 
nie została zacementowana. Lada 
dzień może się na tyle obluzować, 

że ćwiczenie na niej będzie nie-
bezpieczne – dodaje. 

Co na to pruszkowski magi-
strat? – Sprawdzimy co jest nie 
tak, podczas wtorkowych od-
biorów nie dostrzegliśmy uchy-
bień, ale w przypadku siłowni 

plenerowych często zdarza się 
tak, że w początkowym okresie 
użytkowania obiektu pojawiają 
się jakieś drobne usterki. Szcze-
gólnie, jeśli są one w pobliżu pla-
ców zabaw, zaglądają na nie dzieci. 
Z doświadczenia wiemy, że takie 
problemy się zdarzają – mówi 
Elżbieta Jakubczak-Garczyń-
ska, naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska Urzędu Miejskie-
go w Pruszkowie. – Od stycznia 
obiekt w Parku Kościuszki będzie 
objęty konserwacją przez fi rmę 
dokonującą napraw na innych pla-
cach zabaw i siłowniach w mieście. 
Stan siłowni będzie regularnie 
kontrolowany – dodaje.  (AF) 

DOMINIK 
PIETRASZEK

REGION
W tym roku tylko kilka 
okolicznych miast 
organizuje otwarte 
imprezy sylwestrowe. 
Odbędą się one 
w Grodzisku Mazowieckiem, 
Milanówku, Pruszkowie. 
Natomiast Piastów planuje 
pokaz sztucznych ogni.

W nocy z 31 grudnia na 
1 stycznia na całym 
świecie świętuje się 

koniec starego roku oraz począ-
tek nowego. Z tej okazji organizo-
wane są bale sylwestrowe, huczne 
zabawy, koncerty, pokazy sztucz-
nych ogni. Dużym zainteresowa-
niem cieszą się imprezy masowe. 
A jak będzie w naszym regionie?

Pruszków
Miasto zamierza hucznie przy-
witać nowy rok. Na placu Jana 

Gdzie pobawimy się w sylwestra
Pawła II, tuż obok Urzędu Stanu 
Cywilnego, mieszkańcy bawić 
się będą przy dźwiękach mu-
zyki mechanicznej. O północy 
prezydent Jan Starzyński złoży 
życzenia, a w powietrze zostaną 
wystrzelone fajerwerki. Impre-
za sylwestrowa rozpocznie się 
o godz. 23.00, a zakończy się ok. 
godz. 1.00. Warto zaznaczyć, że 
w Pruszkowie nie zabraknie też 
atrakcji w Nowy Rok. 1 stycznia 
w Pałacyku Sokoła przy ul. Ko-
ściuszki 41 odbędzie się koncert 
Filharmonii Kameralnej  im. 
Witolda Lutosławskiego z Łom-
ży – jednej z czołowych formacji 
orkiestrowych w Polsce, mającej 
uznaną markę w świecie. Wstęp 
na koncert wolny (godz. 20.00).

Grodzisk
Imprezowy nastrój zapanuje w Par-
ku Skarbków już od wczesnych go-
dzin wieczornych, by z pełną mocą 
wybuchnąć ok. godz. 23.00. Wów-
czas na specjalnie zorganizowanej 
scenie największe dyskotekowe 

W naszym regionie imprezy masowe organizuje kilka miast, m.in. Grodzisk, Pruszków, Milanówek 

przeboje zagrają zespoły covero-
we – Live Cover Band i Respect. 
Punktualnie o północy rozpocznie 
się pokaz sztucznych ogni.

Milanówek
Mieszkańcy miasta będą mogli 
pobawić się w sylwestra i powitać 

Nowy Rok na skwerze Ossendow-
skiego położonym u zbiegu ulic 
Krakowskiej i Kościuszki, tuż 
przy stacji PKP. Od godz. 23.00 
posłuchają znanego lokalnego ze-
społu Pięciokąt. O północy zo-
staną wystrzelone fajerwerki. 
Potem zespół Pięciokąt będzie 

kontynuował koncert, który za-
kończy się o godz. 2.00.

Piastów
W Piastowie nadejście Nowego 
Roku świętować będzie można 
na terenie Ochotniczej Straży 
Pożarnej przy ul. Warszawskiej 
24. – Jak co roku o północy od-
będzie się pokaz fajerwerków 
– mówi Krzysztof Smolaga, wi-
ceburmistrz Piastowa. – Nie 
planujemy natomiast żadnych 
dodatkowych atrakcji – dodaje.

Inne gminy
Na masową zabawę sylwestro-
wą nie mogą liczyć w tym roku 
mieszkańcy Nadarzyna, Micha-
łowic, Podkowy Leśnej, Raszyna 
i Brwinowa. Pozostaje im udać 
się na jedną z imprez przygoto-
wanych przez organizacje po-
zarządowe i stowarzyszenia lub 
skorzystać z ofert komercyj-
nych. Jednak te ostatnie impre-
zy są dosyć drogie, wstęp kosztuje 
często kilkaset złotych. 
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 Na powitanie Nowego Roku na niebie rozbłysną 
fajewerki
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Od 15 grudnia wszedł w życie nowy 
rozkład jazdy na kolei. To nie jedyna 
zmiana. Od tego dnia PKP PLK od-
powiada też za informacje głosowe 
przekazywane pasażerom na pero-
nach. Dodatkowo wprowadzony zo-
stał jednolity standard zapowiedzi, 
uzgodniony z przewoźnikami, a grupa 

ok. 100 osób na bieżąco kontrolu-
je jakość komunikatów. – Staramy 
się, aby informacja była najbardziej 
czytelna dla podróżnego i zintegro-
wana, bo to co słyszy z głośników 
często jest wynikiem przekazywa-
nia informacji pomiędzy poszczegól-
nymi służbami kolejowymi – mówi 

Mirosław Siemieniec, rzecznik 
prasowy PKP PLK. Pasażerowie 
będą powiadamiani też o awariach. 
– Informacje o ewentualnych utrud-
nieniach są teraz przekazywane 
wcześniej, aby podróżny wiedział, 
co się dzieje z pociągiem, na który 
czeka – dodaje Siemieniec. (DP)

Uwaga, pasażerowie na peronie! 
Na stację wjeżdża pociąg

REGION
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Paczki też 
są szlachetne
REGION
Tegoroczna edycja 
Szlachetnej Paczki za 
nami. W całym kraju 
pomoc otrzymało 
ponad 17,5 tys rodzin.

Pierwszą edycję „Paczki” 
zorganizowano w 2000 roku 
w Krakowie. Wtedy niewielka 
grupa studentów pomogła 30 
rodzinom. Dziś akcja Szlachet-
na Paczka znana jest w całym 
kraju. W tegorocznej edycji 
pomoc trafi ła do 17,5 tys ro-
dzin z całej Polski. Paczkę dla 
jednej rodziny średnio przy-
gotowywała grupa 30 osób. 
Natomiast szacowana war-
tość pomocy sięga 33 mln zł. 

Szlachetna Paczka działa-
ła również w naszym regionie, 
m.in. w takich miejscowościach 
jak: Brwinów, Grodzisk Ma-
zowiecki, Milanówek, Nada-
rzyn, Ożarów Mazowiecki, 
Pruszków, Żyrardów. Pomoc 
otrzymało 265 rodzin, do któ-
rych łącznie trafi ły 3503 pacz-
ki. W tych siedmiu rejonach 
działało 118 wolontariuszy 
łącznie z liderami. 

W samym tylko Pruszkowie 
pomoc otrzymało 60 rodzin, 
dla których 1288 darczyńców 
przygotowało 855 paczek. Dla 
jednej rodziny paczkę przygo-
towywało średnio 21 osób (zda-
rzały się jednak sytuacje, gdzie 
zaledwie dwie). Nie zabrakło 
rekordzistów. Jedną z paczek 
w naszym regionie przygoto-
wała grupa... 95 osób!  (AS)

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Przygotowania do 
budowy Centrum 
Dziedzictwa Kulturowego 
w Pruszkowie się 
przedłużają. Są 
też problemy ze 
sfi nansowaniem tej 
ważnej dla mieszkańców 
inwestycji.

Pruszkowianie od kilku-
nastu już lat czekają na 
stworzenie w mieście 

ośrodka kultury z prawdziwe-
go zdarzenia. Wielu z nich pod-
kreśla, że najbardziej brakuje 
kina. – Kiedyś mieliśmy trzy, 
dziś nie możemy się doprosić 
nawet o jedno kino. W Grodzi-
sku jest świetne kino, gdzie moż-
na obejrzeć zarówno dobry fi lm, 
jak i przedstawienie teatralne – 
mówi czytelniczka Małgorzata. 
– Nawet Piastów ma kino, choć 
w opłakanym stanie, ale ma. A u 
nas? Oferta wszystkich domów 
kultury skierowana jest raczej 
do osób starszych. Próżno szu-
kać interesujących pozycji dla 
30-, 40-latków, że o młodszych 
już nie wspomnę. Nie ma co się 
dziwić, że Pruszków stał się 
„sypialnią” Warszawy – dodaje. 

Z opinią naszej czytelnicz-
ki zgadza się zapewne wielu 
innych mieszkańców. Włoda-
rze Pruszkowa mają koncepcję 

Na Centrum trzeba poczekać

rozwiązania tego problemu. 
Chodzi o budowę Centrum Dzie-
dzictwa Kulturowego, w któ-
rym obok siedzib Miejskie-
go Ośrodka Kultury „Kamyk”, 
Zespołu „Pruszkowiacy” oraz 
Miejskiego Zarządu Obiektów 
Sportowych znajdzie się wycze-
kiwane kino, a także strefa fi t-
ness. Choć wizualizacje nowego 
obiektu znane są od dawna, to na 
terenie budowy nic się nie dzie-
je. – W tym roku przygotowy-
waliśmy projekt, który musiał 
następnie przejść weryfika-
cję. Inwestycja jest niezwykle 
kosztowna, dlatego koniecz-
ne było wprowadzenie korekt 
do kosztorysu – przyznaje An-
drzej Królikowski, wiceprezy-
dent Pruszkowa. – Na początku 
przyszłego roku chcemy ogło-
sić przetarg, w którym wybie-
rzemy wykonawcę. Chcemy, 

Realizację inwestycji rozłożono do 2017 r. Budowa pochłonie 60 mln zł 

by prace budowlane ruszyły 
wczesną wiosną – dodaje.

Okazuje się, że budowa CDK 
pochłonie blisko 60 mln zł, a to 
ogromna kwota. – Rozłożyliśmy 
realizację, a co za tym idzie fi nan-
sowanie tej inwestycji do 2017 r. 
Nie udałoby nam się wybudo-
wać tego obiektu w dwa lata, po-
nieważ musimy prowadzić rów-
nież inne, potrzebne miastu in-
westycje – wyjaśnia Królikowski. 

Co zatem z dofi nansowaniem 
z funduszy norweskich, o które 
miało starać się miasto? – Bę-
dziemy aplikować o dodatkowe 
środki w nowej perspektywie. 
Zrezygnowaliśmy z pieniędzy 
norweskich, ponieważ program 
wymagał realizacji i rozliczenia 
inwestycji w ciągu niespełna 
dwóch lat. To w naszym przy-
padku byłoby niemożliwe – pod-
kreśla wiceprezydent. 
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REGION
Dwaj zapaleni 
rowerzyści, Jerzy Ciszek 
i Jan Łobos, zamierzają 
na jednośladach 
dojechać do Nordkapp 
(Przylądek Północny).

Podczas wyprawy do Norwegii 
rowerzyści chcą także poznać 
kulturę i historię krajów nor-
dyckich. Inicjatorem wypra-
wy jest Jerzy Ciszek – 25-latek 
mieszkający koło Grodziska 
Mazowieckiego. Na co dzień 
studiuje na Wydziale Fizjote-
rapii Akademii Wychowania Fi-
zycznego w Warszawie. Pasja 
podróży na jednośladzie poja-
wiła się u niego przed czterema 
laty, po... wypadku na rowerze, 
w którym doznał urazu powo-
dującego prawostronną utratę 
słuchu. Od tego czasu przeje-
chał rowerem trasy o długości 
ok. 3 tys. km po Polsce oraz zor-
ganizował wyprawy do Wenecji 
i Serbii. Odpowiada za właści-
we przygotowanie sprzętu pod-
czas wyjazdu. Ciszek zachęcił 
do udziału w wyprawie Jana 
Łobosa, mieszkańca Brwino-
wa i entuzjastę sportowego 
trybu życia. 

– Kiedy Jurek zaproponował 
mi wspólną wyprawę do Nord-
kapp, zgodziłem się bez waha-
nia. Choć jest to duże wyzwanie, 
to możemy z niego zaczerp-
nąć dla siebie wiele pozytyw-
nych rzeczy, a także pokazać 

innym, że jazda na rowerze to 
fajny sport. Tym bardziej, że 
nasza wycieczka, oprócz wa-
loru sportowego, niesie ze so-
bą także wartości poznawcze, 
obejrzymy wiele ciekawych, no-
wych miejsc – mówi Jan Łobos. 
– Chcemy wyruszyć w sierp-
niu. Najpierw samochodem do 
Oslo, a następnie już rowerami 
na Przylądek Północny, przez 
Bergen i Trondheim. Założe-
nie jest takie, aby dotrzeć tam 
możliwie jak najsprawniej, na-
tomiast w drodze powrotnej nie 
będziemy się już śpieszyć, aby 
trochę pozwiedzać. W związ-
ku z koniecznością powrotu do 
pracy prawdopodobnie nie będę 
mógł z Jerzym wracać rowerem 
przez Finlandię, Łotwę, Estonię 
i Litwę, lecz powrócę wcześniej 
pociągiem. Natomiast Jurek 
przebędzie całą drogę powrot-
ną na jednośladzie. W sumie to 
ok. 6 tys. km – dodaje.

Ostry trening przed wyprawą 
rowerzyści rozpoczną wiosną 
przyszłego roku.  (AF)

Rowerami zajadą aż 
na Przylądek Północny
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 Tak ma wyglądać Centrum Dziedzictwa Kulturowego
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PODKOWA LEŚNA
Spektakl do obejrzenia, przeży-
cia, refl eksji. Z okazji nadchodzą-
cych świąt Bożego Narodzenia 
Centrum Kultury i Inicjatyw Oby-
watelskich w Podkowie Leśnej 
organizuje przedstawienie zatytu-
łowane „Stąd do Betlejem”. Spek-
takl w reżyserii i ze scenariuszem 

Katarzyny Kotowskiej odbędzie 
się w niedzielę 22 grudnia w sie-
dzibie centrum kultury przy ulicy 
Świerkowej 1. W przedstawieniu 
występują: Grażyna Balińska, 
Kamila Mombola, Dawid Filipiak, 
Marysia Glonek, Michał Glonek, 
Ula Kobiałka, Kasia Kotowska, 

Jędrek Kotowski, Piotrek Krze-
siński, Kasia Kulbacka, Bartek 
Łojko, Iga Łojko, Marta Murawska. 
Za oprawę muzyczną odpowiada 
z kolei Jędrzej Kotowski. Wstęp na 
spektakl „Stąd do Betlejem” jest 
wolny. Początek przedstawienia 
o godz. 18.00. (AF)

Zobacz przedstawienie
zatytułowane „Stąd do Betlejem”

Piątek, 20 Grudnia 2013

INFORMACJA

ADAM 
FABISIEWICZ 

OTRĘBUSY
Niedługo brwinowski 
magistrat ogłosi przetarg 
na budowę nowego 
skrzydła budynku 
w Zespole Szkół w 
Otrębusach. Będzie ono 
przeznaczone dla 
uczniów gimnazjum.

S zkoła przy ul. Piaseckiego 
działa od 1992 r. Odby-
wają się w niej zajęcia dy-

daktyczne dla uczniów klas szkoły 
podstawowej oraz gimnazjum. 
Do placówki uczęszczają przede 
wszystkim dzieci mieszkające na 
terenie Kań i Otrębus. Z uwagi na 
rosnące zapotrzebowanie na miej-
sca w szkołach brwinowski samo-
rząd zdecydował o konieczności 
rozbudowy zespołu w Otrębusach. 
Już kilka miesięcy temu urzędnicy 
mieli pełną dokumentację projek-
towo-kosztorysową dotyczącą no-
wego skrzydła z przeznaczeniem 

Szykują się do rozbudowy szkoły

pod gimnazjum, a także budowy 
dodatkowej w pełni funkcjonal-
nej sali gimnastycznej. Uzyska-
li również wszystkie pozwolenia 
na realizację inwestycji.

Ostatnim ruchem formalnym 
pozostającym do wykonania przez 
brwinowski magistrat jest ogło-
szenie przetargu na wykonawcę 
zadania. – Sformułowaliśmy już 
dokumenty przetargowe, dopina-
my jeszcze pewne detale – mówi 
Arkadiusz Kosiński, burmistrz 
Brwinowa. W trakcie przygo-
towań nie obyło się jednak bez 

Placówce przy ulicy Piaseckiego przybędzie nowe skrzydło, dla uczniów gimnazjum

pewnych utrudnień, które wymu-
siły zmiany w planie inwestycji. 
Pierwotnie została ona podzielo-
na na trzy etapy, a pierwszy miał 
się rozpocząć jeszcze w tym roku. 
Okazało się jednak, że dla nowe-
go skrzydła trzeba budować ko-
tłownię. W związku z tym gminni 
włodarze zdecydowali o połącze-
niu pierwszego i drugiego eta-
pu zadania i przesunięciu jego 
wykonania na lata 2014–2015

Zgodnie z założeniami prze-
targu do połowy 2015 r. otrębu-
ski zespół szkół powiększy się 

o nowy dwukondygnacyjny obiekt 
o powierzchni użytkowej blisko 
2,6 tys. mkw. Poza pomieszczenia-
mi klasowymi będzie miał także 
pełne zaplecze sanitarne. Budynek 
dla gimnazjum zostanie przysto-
sowany dla osób niepełnospraw-
nych. Wykonawca zainstaluje 
pochylnie dla wózków inwalidz-
kich, a także podnośniki mecha-
niczne. Cały teren wokół budyn-
ku będzie oświetlony, pojawią się 
dodatkowe miejsca parkingowe. 
Droga dojazdowa do skrzydła
szkoły zostanie utwardzona.

Ostatni etap inwestycji, przewi-
dujący budowę sali gimnastycznej, 
to odległa przyszłość. – W dalszej 
perspektywie umiejscawiamy bu-
dowę nowej sali gimnastycznej. 
Mówimy jednak o wydatku rzę-
du kilku milionów złotych, dlatego 
przystąpienie do ostatniego eta-
pu będzie zależało od możliwo-
ści budżetowych. Na tę chwilę nie 
powiem więc, czy sala powstanie 
w 2017, 2018 roku, czy może jesz-
cze później – mówił już kilka mie-
sięcy temu burmistrz Kosiński. 

PRUSZKÓW
Ciężki rok czeka
powiat pruszkowski. 
Na grudniowej 
sesji radni uchwalili 
budżet na 2014 r., 
na inwestycje 
przewidziano 
zaledwie 9 mln zł. 
To o 12 mln zł mniej 
niż w tym roku.

Planowane na przyszły rok do-
chody budżetu powiatu sza-
cowane są na kwotę 122 mln 
zł. Łączne wydatki planowa-
ne na 2014r. oscylują wokół 
118 mln, z czego tylko 9 mln 
zł przeznaczonych będzie na 
wydatki inwestycyjne. 

Lwią cześć wydatków po-
chłonie kontynuacja budowy 
ul. Przyszłości (3,7 mln zł). Na 
przebudowę ul. Rolnej w Kaje-
tanach i ul. Nadarzyńskiej w Sza-
motach powiat wyda 1 mln zł. 
Identyczna kwota zostanie 
przeznaczona na bieżące re-
monty dróg powiatowych, czy-
li wykonywanie nakładek.  

800 tys. zł pochłonie pierw-
szy etap prac związanych z prze-
budową (zadanie wieloletnie) 

ciągu ulic Warsztatowej, Bro-
niewskiego i Warszawskiej 
znajdujących się na pograniczu 
Pruszkowa i Piastowa. Na przy-
szły rok planowana jest również 
budowa boisk przy Zespole Szkół 
Nr 1 w Pruszkowie (480 tys. zł 
oraz 500 tys. zł w 2015 r.).

Na dalszy plan odsunięto in-
westycje związane z rozbudo-
wą szkół prowadzonych przez 
powiat. Budowa nowej siedzi-
by LO im. Tomasza Zana (po-
dobnie jak rozbudowa Szpitala 
Powiatowego) być może ruszą 
w 2015 r. Natomiast inwesty-
cje związane z budową Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego 
oraz przebudową LO im. Ta-
deusza Kościuszki planowa-
ne są na 2017 rok.   (AS)

Skromny budżet na 2014 rok
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Nominowany 
do Grammy
PODKOWA LEŚNA
Włodek Pawlik, 
wybitny jazzman, 
mieszkaniec Podkowy, 
został nominowany 
do nagrody Grammy.

Pawlik to o pianista i kom-
pozytor, nagrał 24 płyty. Jest 
laureatem wielu prestiżo-
wych nagród i konkursów m.in. 
Grand Prix na Międzynarodo-
wym Konkursie Jazzowym 
w Dunkierce (Francja). Wie-
lokrotnie otrzymywał wyróż-
nienie „Jazzowy Muzyk Roku” 
przyznawane przez warszawski 
Akwarium Jazz Club. Stworzył 
Włodek Pawlik Trio, w którym 

PIASTÓW
Rodzice z Piastowa 
mogą liczyć na pomoc 
w zakresie opieki nad 
dziećmi z problemami 
zdrowotnymi. 
Organizowane są
dla nich zajęcia w ramach 
tzw. Wczesnego 
Wspomagania 
Rozwoju Dziecka. 

Chodzi o zintegrowany sys-
tem działań profi laktycznych, 
diagnostycznych, leczniczo-
-rehabilitacyjnych i terapeutycz-
no-edukacyjnych prowadzony 

Najmłodsi mogą liczyć na wsparcie 
przez interdyscyplinarny zespół 
specjalistów – m.in. psycholo-
gów, logopedów, pedagogów, le-
karzy i terapeutów. Z ich pomocy 
mogą korzystać dzieci z niepra-
widłowym rozwojem psychoru-
chowym i zmagające się z takimi 
schorzeniami jak m.in. wcze-
śniactwo, wrodzone wady roz-
wojowe, zaburzenia psychiczne 
i genetyczne, głuchota, ociem-
niałość, choroby układu nerwo-
wego, oddechowego.

Głównym celem wczesnego 
wspomagania jest stymulacja 
rozwoju dziecka od chwili wykry-
cia u niego niepełnosprawności 

do czasu podjęcia nauki w szko-
le. Zajęcia trwają od 4 do 8 go-
dzin w miesiącu, w zależności 
od możliwości psychofizycz-
nych i potrzeb dziecka. Są pro-
wadzone indywidualnie z pod-
opiecznym i jego rodziną lub, 
w przypadku dzieci które ukoń-
czyły trzeci rok życia, w grupach 
dwu- i trzyosobowych. Rodzice 
mogą liczyć na wsparcie w związ-
ku z długotrwałym kryzysem 
emocjonalnym, wynikającym 
z faktu niepełnosprawności ich 
dziecka, zapobieganie występo-
waniu lub pogłębianiu się nie-
prawidłowości w jego rozwoju 

psychoruchowym, wzmacnianie 
więzi emocjonalnych, instruktaż, 
porady oraz konsultacje.

– Aby uzyskać pomoc w za-
kresie wczesnego wspomagania, 
należy zgłosić się do poradni psy-
chologiczno-pedagogicznej np. 
w Pruszkowie – mówi Danuta 
Oleś, dyrektor Zespołu Obsługi 
Placówek Oświatowych w Piasto-
wie. Specjaliści dokonają obser-
wacji i zdiagnozują dziecko pod 
kątem jego rozwoju psychomo-
torycznego oraz dokonają szcze-
gółowej diagnozy funkcjonalnej. 
Na podstawie wyników tych ba-
dań poradnia wydaje stosowną 

opinię i kwalifi kuje (lub nie) do 
zajęć w ramach wczesnego wspo-
magania rozwoju. Zajęcia dla 
dzieci w wieku przedszkolnym 
prowadzone są w przedszko-
lach miejskich, a dla maluchów 
do trzech lat zajęcia prowadzi 
Specjalny Ośrodek Szkolno-
-Wychowawczy w Pruszkowie 
przy ul. Wapiennej.

Pomoc rodzinom w ramach 
wczesnego wspomagania roz-
woju dziecka jest bezpłatna. 
W tegorocznym budżecie na za-
jęcia związane z tym programem 
władze Piastowa zarezerwowały 
kwotę w wysokości 6 tys. zł.  (KG) 

 B
O

LO
 S

KO
C

ZY
LA

SANNA 
SOŁTYSIAK

REGION 
Nie mamy dobrych 
informacji dla 
podróżnych. Od 
1 stycznia podwyżkę 
cen biletów zaplanowały 
Koleje Mazowieckie. 
Pasażerów oszczędzi 
natomiast Warszawska 
Kolej Dojazdowa.

O d przyszłego roku wię-
cej za bilet zapłacą  ko-
rzystający z usług Kolei 

Mazowieckich, czyli głównie 
mieszkańcy Brwinowa, Mila-
nówka, Grodziska Mazowiec-
kiego. Przewoźnik przygotowuje 
się do wprowadzenia podwyż-
ki. Ceny biletów od 1 stycznia 
wzrosną o 5 proc. – Podniesie-
nie cen biletów w okresie, kiedy 
pasażerowie szczególnie do-
tkliwie odczuwają utrudnienia 

Podróż koleją na droższym bilecie
w kursowaniu pociągów spo-
wodowane licznymi moderni-
zacjami infrastruktury kolejowej, 
jest trudną decyzją – przyznaje 
Dariusz Grajda, członek zarzą-
du i dyrektor handlowy Kolei 
Mazowieckich. – Występujące 
odwołania oraz opóźnienia po-
ciągów KM spowodowane są 
jednakże w znacznej większości 
przez awarie infrastruktury ko-
lejowej czy zamknięcia szlaków. 

Kolejarze tłumaczą, że wpływy 
pozyskiwane z biletów umożli-
wiają im uiszczanie opłat właśnie 
za dostęp do kolejowej infra-
struktury oraz inwestycje tabo-
rowe (modernizację składów, 

zakup nowych pociągów). Po-
dróżnych oszczędzi natomiast 
Warszawska Kolej Dojazdowa. 
– Ceny biletów zmieniliśmy na 
początku bieżącego roku. Nie 
mamy zaplanowanych kolejnych 

podwyżek – mówi Krzysztof Ku-
lesza, rzecznik prasowy WKD. 
– Przymierzamy się do prze-
prowadzenia w 2014 roku dość 
uciążliwych remontów. W tej 
sytuacji nie chcemy nakładać 
na naszych pasażerów zbyt du-
żych obciążeń w postaci kolej-
nych podwyżek. Już same roboty 
na szlaku będą dużym utrudnie-
niem – podkreśla.

Przypominamy również, że od 
1 stycznia 2014 r. zmieniają się ce-
ny biletów na komunikację orga-
nizowaną przez Zarząd Transpor-
tu Miejskiego w Warszawie (au-
tobusy, tramwaje, metro, Szybka 
Kolej Miejska). Podwyżki moc-
no odczują mieszkańcy II strefy 
biletowej, czyli mieszkańcy pod-
stołecznych miejscowości. Koszt 
biletu 30-dniowego imiennego 
ważnego na dwie strefy i kodo-
wanego na Warszawskiej Kar-
cie Miejskiej wzrośnie o 14 zł 
(ze 196 zł na 210 zł), a 90-dnio-
wego o 62 zł (z 474 zł na 536 zł). 

Od 1 stycznia 2014 roku pasażerowie korzystający z Kolei Mazowieckich zapłacą więcej

Ceny biletów Kolei 
Mazowieckich będą 
o 5 proc. wyższe

Są to przyczyny niezależne od 
Kolei Mazowieckich. Koszty do-
stępu do infrastruktury kolejo-
wej, mimo fatalnych warunków 
nie zostały przewoźnikowi przez 
zarządcę obniżone – dodaje.
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grał z takimi muzykami jak 
Randy Brecker, Billy Hart, 
Richie Cole.

Artysta z Podkowy teraz ma 
szansę zdobyć prestiżową na-
grodę muzyczną – Grammy, 
czyli wyróżnienie przyznawa-
ne przez amerykańską Narodo-
wą Akademię Sztuki i Techniki 
Rejestracji. Grammy uważana 
jest za muzyczny odpowiednik 
Oscara. Pawlik został nomino-
wany do tej nagrody za płytę 
„Night in Calisia” nagraną 
z Randym Breckerem oraz 
kaliską filharmonią. Nagro-
dy Grammy zostaną rozdane 
26 stycznia 2014 roku.  (DP)

Włodek Pawlik 
został nominowany 
do Grammy za płytę 
"Night in Calisia"

RASZYN
Tłumy mieszkańców wzięły udział 
w ofi cjalnym otwarciu (18 grud-
nia) przedszkola przy ulicy Lotniczej 
w Raszynie. – Cieszę się, że potrzeby 
najmłodszych mieszkańców gminy 
są dostrzegane i zaspokajane, czego 
dowodem jest to przedszkole – po-
wiedziała Magdalena Kołakowska, 

dyrektor placówki. Placówki, któ-
ra już od roku nosi wdzięczną nazwę 
„W Stumilowym Lesie” i będzie kon-
tynuowała ponad 30-letnią historię 
i tradycję wychowania w przedszko-
lu z ul. Poniatowskiego. To właśnie 
maluchy z tamtej placówki poja-
wią się w murach nowego obiektu 

Stumilowy Las, czyli 
gminna tradycja wychowania

i wiele wskazuje na to, że nastąpi 
to w styczniu 2014 r. Budowa 
przedszkola kosztowała kasę gminy 
5,5 mln zł. Będzie do niego uczęsz-
czać 125 dzieci. – Jest to wspaniały 
i nowoczesny obiekt, na miarę XXI 
wieku – wychwalał inwestycję 
Andrzej Zaręba, wójt gminy. (MAP)
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REGION 
Mazowsze nie dostanie 
zniżki na „janosikowe”. 
Tak postanowił Senat, 
a wpływ na to miał 
bunt pozostałych 
15 województw. 
Senatorowie zmieniając 
decyzję posłów przyznali 
jednak Mazowszu 
kolejną pożyczkę.  

W mazowieckiej kasie drama-
tyczne pustki, a „janosikowe” 
płacić trzeba. Problem w tym, 
że pieniędzy nie ma skąd brać. 
Na pożyczki bankowe Mazow-
sze nie ma co liczyć, a dług prze-
kroczył półtora miliarda złotych. 
Już w tym roku województwo 
musiało zaciągnąć pożyczkę 
na spłatę ostatnich rat. Udzie-
lił jej Skarb Państwa, ale nie 
za darmo. Mazowsze dostało 
220 mln zł, jednak po 30 latach 
odda 330 mln zł.

Prognozy na przyszły rok 
też nie są optymistyczne, bo-
wiem z budżetu wojewódz-
twa na „janosikowe” trzeba 
wygospodarować 645 mln zł. 
Rozwiązaniem tej patowej sy-
tuacji miało być rozłożenie 

płatności. Sejm stwierdził, że 
Mazowsze w przyszłym roku 
zapłaci 400 mln zł, a pozostałe 
245 mln zł ma regulować w ra-
tach w latach 2015–2017. 

Z takim rozwiązaniem nie zgo-
dzili się marszałkowie pozosta-
łych województw. I trudno się 
dziwić, bo danina z Mazow-
sza trafi a do nich. Marszałko-
wie stwierdzili, że obniżenie 
mazowieckiej raty negatyw-
nie odbiłoby się na ich, już za-
planowanych, budżetach. Na 
konwencie w Toruniu wyrazili 
sprzeciw co do rozwiązania przy-
jętego przez Sejm. Tymczasem 
Mazowsze, które złośliwi nazy-
wają „dojną krową”, jest w dra-
matycznej sytuacji fi nansowej.

Marszałkowie swoje wy-
walczyli, Senat cofnął decy-
zję Sejmu. Mazowsze musi 
oddać pieniądze innym woje-
wództwom, choć ich nie ma. 
Senatorowie zdecydowali się 
więc na przyznanie kolejnej po-
życzki na spłatę „janosikowe-
go”. Ma ona opiewać na kwotę 
245 mln zł, i tak jak poprzed-
nia jest oprocentowana. Po 
30 latach odsetki wyniosą po-
nad 100 mln zł.  (AS) 

Kolejna pożyczka
na „janosikowe”

GRODZISK MAZOWIECKI
14 reprezentacji służb mundu-
rowych i instytucji wzięło udział 
w charytatywnym turnieju pił-
ki nożnej w Grodzisku. Dochód 
z imprezy przekazano na pomoc 
w leczeniu trzyletniego Michał-
ka. 15 grudnia w hali przy ul. West-
fala zagrali reprezentanci m.in. 

Komendy Głównej Policji, grodzi-
skiej komendy powiatowej, Biu-
ra Operacji Antyterrorystycznych, 
Państwowej Straży Pożarnej w Gro-
dzisku Maz., Straży Marszałkow-
skiej, Biura Ochrony Rządu, Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego, Nad-
wiślańskiego Oddziału Straży 

W hali sportowej przy Westfala 
zagrali dla chorego Michałka

Granicznej. Najlepsi okazali się 
policjanci z komendy głównej. 
Turniej miał na celu pomoc w le-
czeniu trzyletniego Michała Gło-
wackiego, chorego na białaczkę. 
Kwestariusze Fundacji Dzieciom 
„Zdążyć z Pomocą” zbierali do specjal-
nych puszek datki dla chłopca. (DP)

REGION
Przedłużono wzajemne 
honorowanie biletów 
w pociągach Kolei 
Mazowieckich, PKP 
Intercity i Przewozów 
Regionalnych. 

Będą one ważne we wszyst-
kich składach na linii Warszawa 
– Skierniewice do końca stycz-
nia. Wzajemne honorowanie bi-

Wzajemne honorowanie biletów do końca stycznia
letów wymienionych wyżej prze-
woźników wprowadzono w listo-
padzie w związku z utrudnienia-
mi spowodowanymi modernizacją 
linii kolejowej. Pierwotnie miało 
ono potrwać kilkadziesiąt godzin, 
ale mając na uwadze proble-
my związane z remontem, Kole-
je Mazowieckie porozumiały się 
z PKP Intercity i Przewozami 
Regionalnymi i w składach tych 
przewoźników bilety KM (i od-

wrotnie) były ważne do 14 grudnia.
15 grudnia wszedł w życie no-
wy rozkład, który uwzględnia 
wszelkie utrudnienia związane 
z modernizacją na linii Warsza-
wa – Skierniewice. Jednak KM 
wspólnie z PR i PKP Intercity 
zdecydowały się na przedłużenie
wzajemnego honorowania bi-
letów do 31 stycznia.

W pociągach Intercity i PR ho-
norowane będą wszystkie ważne 

bilety KM, łącznie z biletami 
ZTM i uprawnieniami do ulgo-
wych lub bezpłatnych przejazdów 
w pociągach KM w ramach oferty 
„Wspólny bilet ZTM-KM-WKD”. 
Warto zaznaczyć, że w składach IC 
podróżni z biletami KM i ZTM 
mogą zająć wolne miejsce siedzą-
ce w wagonach drugiej klasy tylko 
do czasu zgłoszenia się podróż-
nego posiadającego bilet ze wska-
zaniem tego miejsca.  (DP) 

INFORMACJA

REKLAMA

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

NADARZYN
Kolejny raz spełniły 
się życzenia młodych 
podopiecznych 
Placówki Opiekuńczo-
-Wychowawczej 
Dom Miłosierdzia 
w Walendowie. Dzieci 
zorganizowały jasełka, 
a gościem specjalnym 
był św. Mikołaj.

I chociaż spotkanie odbyło 
się w piątek trzynastego, to 
absolutnie do pechowych 

nie należało. Przeciwnie. Dom 
Miłosierdzia kontynuuje już 
sześcioletnią tradycję jasełek, 
na które zapraszani są przedsta-
wiciele władz samorządowych 
oraz osoby zaangażowane w po-
moc placówce. – Widzimy jak 
dzieci nie tylko dorastają, ale 
rozwijają się. I to wszystko na 
naszych oczach – mówił jeden 
z gości spotkania.

W trakcie jasełek nie mogło 
zabraknąć wspólnego śpiewania 
kolęd, dzielenia się opłatkiem 
oraz… św. Mikołaja. Do Walen-
dowa przybył na zaproszenie 

Gościem specjalnym był św. Mikołaj

władz powiatu, które rokrocz-
nie przyjmują od dzieci listę 
prezentów, jakie te chciałyby 
otrzymać i za każdym razem ich 

Dom Miłosierdzia w Walen-
dowie powstał w 1997 r. i prowa-
dzony jest przez Zgromadzenie 
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. 
W placówce przebywa czterna-
ścioro dzieci w wieku od 7 do 18 
lat. – Staramy się tworzyć i pro-
wadzić dom o charakterze ro-
dzinnym. Oczywiście mamy 
regulamin, program dnia, ale to 
wszystko nie jest tak sztywno trzy-
mane, a bardziej dostosowywane 
do możliwości i potrzeb dzieci – 
mówi s. Marta, dyrektor placówki. 

A jakie są potrzeby dzieci? 
– Akceptacja, miłość, bezpie-
czeństwo… – wylicza s. Marta 
i przyznaje, że o ich zaspokojenie 
dom stara się już w pierwszych 

dniach pojawienia się nowego 
dziecka w placówce. Od począt-
ku istnienia, przez dom w Wa-
lendowie przewinęło się blisko 
czterdzieścioro dzieci. Kiero-
wane są tam w głównej mierze 
przez sądy, wskutek odebrania 
bądź ograniczenia praw rodzi-
cielskich. I chociaż podopiecz-
ni Domu Miłosierdzia tworzą 
swego rodzaju wspólnotę, to 
jednak nie zamykają się wyłącz-
nie w murach placówki. Dzieci 
uczęszczają do szkół w Nadarzy-
nie, Pruszkowie i przedszkola 
w Łazach-Derdach. – I są bar-
dzo otwarte na nowe kontakty 
– przekonuje siostra dyrektor.

Placówka funkcjonuje głównie 
dzięki wydatnej pomocy prusz-
kowskiego starostwa, którego do-
tacje pokrywają 80 proc. kosztów 
utrzymania domu. Pozostałe środ-
ki pochodzą od sponsorów. – Oczy-
wiście, że zawsze będą potrzeby 
czy bolączki, ale nie biorą one góry 
nad nami. Najważniejsze są dzieci, 
a remonty czy malowanie to spra-
wa drugorzędna – mówi s. Marta. 
Jej największe marzenie? – Aby 
dzieci się usamodzielniły. Potrafi ły 
zadbać o siebie, umiały ugotować 
obiad, zrobiły pranie. Aby założy-
ły kochającą rodzinę – twierdzi. 

Jasełka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Dom Miłosierdzia w Walendowie

PRUSZKÓW
Jak co roku prezydent 
Pruszkowa Jan 
Starzyński spotkał się 
z przedsiębiorcami 
działającymi w naszym 
regionie. Wręczył im 
statuetki Urbs Nova.

Wyróżnienia te przyznawane 
są m.in. za szczególne zaanga-
żowanie w życie i rozwój mia-
sta. Podczas spotkania, które 
odbyło się 13 grudnia prezydent 
wręczał nagrody w kategoriach: 
kultura, rozwój gospodarczy 
oraz edukacja i sport.

W pierwszej z nich statuetkę 
otrzymała Ofi cyna Wydawni-
cza Rewasz, która specjalizuje 
się w wydawaniu przewodni-
ków turystycznych, map i innych 
publikacji o charakterze krajo-
znawczym. Nagrodę przyznano 
m.in. „za upowszechnianie wie-
dzy historycznej, geografi cznej 

i etnografi cznej (...), promowa-
nie Pruszkowa”.

Statuetkę za szczególny wkład 
w rozwój gospodarczy mia-
sta w minionym roku przyzna-
no fi rmie Clematis, zajmującej 
się hodowlą roślin ozdobnych, 
które trafi ają na rynek krajowy 
i zagraniczny. Ten wybór uzasad-
niono stworzeniem w Pruszko-
wie fi rmy o międzynarodowym 
zasięgu, generowaniem miejsc 
pracy i dobrą promocją miasta.

Nagrodę za szczególną ak-
tywność w dziedzinie edukacji 
i sportu dostał Międzyszkolny 
Klub Sportowy. Wyróżniono go 
za rozwój wartości koszykarskich 
wśród dzieci i młodzieży.

Goście spotkanie poznali też 
plan działalności prezydenta 
na rzecz Pruszkowa w 2014 r. 
Natomiast podczas części ar-
tystycznej wystąpiła forma-
cja instrumentalno-wokalna
Singing Birds.  (AF)

Statuetki przyznane

życzenia się spełniają. Upomin-
ki podopiecznym domu przeka-
zali również Janusz Grzyb, wójt 
gminy Nadarzyn oraz Urszula 
Wojciechowska, przewodniczą-
ca rady powiatu.

W placówce przebywa 
czternaścioro dzieci 
w wieku od 7 do 18 lat
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•  KLASYCZNE POLSKIE OBUWIE DAMSKIE I DZIECIęCE 
• z certyfikatem profilaktycznym 
•  WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR AXEL W gRODZISKU
•  RÓŻNE TęgOŚCI, ROZMIARY 33-41

kościuszki 39,  
(Vis-à-vis starostwa Powiatowego)

obuwie

WWW.TUPTUP.SKLEP.PL
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PRUSZKÓW
Mieszkańcy bloku 
na Osiedlu Śródmieście 
w Pruszkowie skarżą 
się na sąsiadów 
palących na balkonach 
papierosy. Ich zdaniem 
spółdzielnia powinna 
wprowadzić 
do regulaminu 
odpowiednie zakazy.

Wiele osób mimo tego, 
że jest palaczami, to 
nie zaciąga się dym-

kiem w mieszkaniu. Dotyczy to 
szczególnie lokatorów domków 
jednorodzinnych – wyjście na ze-
wnątrz na papierosa nie jest dla 
nich kłopotliwe. Inaczej sytuacja 
wygląda na osiedlach mieszkanio-
wych. W tym wypadku jeśli pa-
lacz nie chce „skosztować dymka” 
w pokoju, to często udaje się na 
balkon lub klatkę schodową. I po-
jawia się problem. Papierosowy 

Co z dymkiem na balkonie?

dym może się stać uciążliwy dla 
sąsiadów. Ale ci niewiele mo-
gą zrobić...

Na problem zwrócił uwagę jeden 
z mieszkańców Osiedla Śródmie-
ście. – Już kilka razy zwracaliśmy 
się do sąsiada, by nie palił na bal-
konie. Zawsze prosiliśmy o to 

Wielu mieszkańców narzeka na amatorów zaciągania się papierosem

niował u władz Pruszkowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. Bez 
efektu. – Wystarczy jeden wpis 
w regulaminie. To zawsze jakiś 
punkt oparcia. Rozumiem pala-
czy, wiem że to trudny nałóg, ale 
dlaczego zatruwają innych. Dla-
czego wychodzą na balkon, a nie 
palą w pokojach? – dopytuje.

– W regulaminie porządku 
domowego spółdzielni mamy 
zapis o zakazie palenia na klat-
kach schodowych. Zdajemy sobie 
sprawę, że palenie na balkonach 
to problem, jednak nie możemy 
tego zakazać. Balkon jest czę-
ścią mieszkania i nawet gdyby-
śmy wprowadzili zakaz palenia 
to nie mamy możliwości wyeg-
zekwowania ewentualnych kar 
– twierdzi Mieczysław Kaniew-
ski, zastępca prezesa Pruszkow-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
– Będziemy apelować do miesz-
kańców, by nie palili na balkonach
i mieli na uwadze również swo-
ich sąsiadów. Wszystko zależy 
jednak od samych palaczy i sto-
sunków sąsiedzkich – dodaje. 
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Palenia papierosów 
na balkonach nie 
można zakazać. 
Można apelować

w sposób kulturalny. Nasze proś-
by nic nie dały – mówi czytelnik 
(prosi o anonimowość). – Jest to 
szczególnie uciążliwe, gdy jest 
ciepło. Dym papierosowy przez 
otwarte okna wpada do nasze-
go mieszkania. Zimą również 
czasem wietrzymy mieszkanie 
i też nie jest lepiej – dodaje.

Czytelnik podkreśla, że w tej 
sprawie już kilka razy interwe-

BRWINÓW
Ekipy pracujące 
przy budowie przedszkola 
w Brwinowie chcą 
wykonać konstrukcję 
dachową jeszcze 
przed świętami 
Bożego Narodzenia. 
Ogólnie roboty 
postępują, ale 
wciąż nie udało się 
nadrobić opóźnienia.

Budowę placówki przy ul. Pił-
sudskiego regularnie wizytują 
brwinowscy urzędnicy, pojawia 
się także burmistrz Arkadiusz 
Kosiński. Mimo iż wykonawca 
ma opóźnienie w pracach wzglę-
dem harmonogramu, burmistrz 
zachowuje spokój. – Roboty idą 
do przodu. Wykonawca korzy-
sta ze sprzyjającej pogody i mo-
że pracować pełną parą, choć 
wciąż jest miesiąc opóźnienia. 
Nie zmienia to faktu, że w peł-
ni wylany został strop nad par-
terem, w jednej trzeciej gotowa 
jest już także więźba dachowa, 
którą wykonawca ma skończyć 
jeszcze w tym roku, jeśli pogoda 
pozwoli. Na szczęście prognozy 
są optymistyczne, więc jesteśmy 
dobrej myśli – mówi. – Potem 
będzie można wykonać desko-
wanie dachu. Ale to planujemy 

już w styczniu. Wcześniej, bo 
jeszcze w grudniu, wykonawca 
powinien przystąpić do izolacji 
fundamentów – dodaje Kosiński.

Burmistrz ma nadzieję, że 
opóźnienie uda się nadrobić 
wiosną. – Na dziś wiążącym dla 
nas terminem zakończenia in-
westycji jest czerwiec 2014 ro-
ku, zostawiamy sobie też dwa 
miesiące zapasu na wszystkie 
odbiory techniczne. A opóźnie-
nie względem harmonogramu 
budowy wykonawca może nad-
gonić wiosną – twierdzi Kosiń-
ski. – Na razie nie ma powodów 
do niepokoju. Tym bardziej, że 
część spraw załatwianych przy 
odbiorach wyjaśniamy już teraz. 
Zwróciliśmy się m.in. z prośbą 

Z opóźnieniem, ale do przodu

o opinię do straży pożarnej, 
a strażacy wskazali, co należy 
poprawić (np. oświetlenie przy 
drodze pożarowej – przyp. red.). 
Myślę, że ze wszystkim zdąży-
my na czas – zaznacza.

Budowa przedszkola po-
chłonie ok. 4,5 mln zł. Placów-
ka będzie przeznaczona dla 
100 maluchów w czterech gru-
pach wiekowych. Obiekt ma 
spełniać wymagania stawiane 
nowoczesnym tego typu pla-
cówkom. Powstaną cztery sale 
dla 25-osobowych grup przed-
szkolaków. Pomieszczenia za-
jęciowe będą miały ok. 60 mkw. 
powierzchni każda, zostaną też 
wydzielone kuchnia, stołówka 
i świetlica ogólna.  (AF)

REGION
Co najmniej do końca 
2014 r. uczniowie 
Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących 
i Sportowych 
w Pruszkowie będą mogli 
korzystać z autobusu na 
linii Rozalin – Pruszków.

– Rozpoczęliśmy postępowanie 
przetargowe, ponieważ kończy 
nam się umowa z dotychczasowym 

przewoźnikiem. Jest to konty-
nuacja działalności naszej linii, 
która funkcjonuje już od kilku 
lat – mówi Zygmunt Kamiń-
ski, naczelnik Wydziału Eduka-
cji, Kultury i Sportu Starostwa 
Powiatowego w Pruszkowie.

Zgodnie z zamówieniem au-
tobus ma wykonywać dwa kur-
sy: poranny przed rozpoczęciem 
zajęć w szkole, kolejny – po lek-
cjach. Będzie się zatrzymywał 
na ośmiu przystankach: Pętla 

Autobus powiezie uczniów do Rozalina
Rozalin, Urzut przystanek PKS, 
Rusiec, Młochów straż pożar-
na, Nadarzyn przystanek sklep, 
Strzeniówka, Otrębusy WKD 
oraz Pruszków ul. Gomulińskie-
go 2. – Wykonawca  zostanie zo-
bowiązany do zapewnienia 
uczniom opieki osoby dorosłej 
– podkreśla naczelnik Kamiński.

Przyszły przewoźnik będzie 
zabierał uczniów od 2 stycznia, 
a umowa ma obowiązywać do 
23 grudnia 2014 r.  (DP)
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 – Będziemy apelować, by nie palono na balkonach – mówi wiceprezes PSM

REGION
Z początkiem nowego roku ruszą 
bezpłatne badania mammografi cz-
ne realizowane przez NFZ w ramach 
Populacyjnego Programu Wczesne-
go Raka Piersi. Mieszkanki z naszego 
regionu będą mogły wykonać profi -
laktykę w mammobusie, który od-
wiedzi kilka miejscowości z powiatu 

pruszkowskiego. 3, 4, 5, 8 i 9 stycz-
nia zajedzie do Brwinowa i stanie 
przed magistratem przy ul. Grodzi-
skiej. 10 i 13 stycznia pojawi się w Mi-
chałowicach przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących, al. M. Dąbrow-
skiej 12/20. Mieszkanki Piastowa wy-
konają mammografi ę 24 stycznia 

Styczniowe bezpłatne 
badania mammografi czne

– mammobus stanie przed budyn-
kiem Ochotniczej Straży Pożarnej 
przy ul. Warszawskiej 24. Organiza-
torzy proszą o wcześniejszą rejestra-
cję telefoniczną lub poprzez stronę 
internetową. Call Center czynne jest 
siedem dni w tygodniu: tel. 58 666 24 
44, 801 080 007, www.fado.pl. (AF)
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Powiat Grodziski www.powiat-grodziski.pl

Wszystkim Czytelnikom Gazety WPR 
oraz Mieszkańcom Powiatu Grodziskiego

życzymy 

wypełnionych radością i optymizmem 
Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku

Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego
Wojciech Hardt      

Starosta Grodziski 
Marek Wieżbicki
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REGION
W piątek tuż po świętach Boże-
go Narodzenia niektóre magistraty 
w regionie będą nieczynne. Harmo-
nogram funkcjonowania urzędów 
27 grudnia:Urząd Gminy Baranów 
– nieczynny; Urząd Gminy Brwinów 
– czynny w godz. 8.00–14.00; Urząd 
Miejski w Grodzisku Mazowieckim 

– nieczynny; Urząd Gminy Jaktorów 
– czynny w godz. 8.00–15.00; Urząd 
Gminy Michałowice – czynny w godz. 
8.00–16.00; Urząd Miasta Milanówka 
– czynny w godz. 8.00–16.00; Urząd 
Gminy Nadarzyn – czynny w godz. 
8.00–16.00; Urząd Miejski w Pia-
stowie –  nieczynny; Urząd Miejski 

w Podkowie Leśnej – czynny w godz. 
8.00–14.00; Urząd Miejski w Prusz-
kowie – nieczynny; Urząd Gminy Ra-
szyn – czynny w godz. 8.00-16.00; 
Starostwo Powiatowe w Grodzi-
sku Mazowieckim – czynne w godz. 
8.00–15.00; Starostwo Powiatowe 
w Pruszkowie – nieczynne. (DP)

27 grudnia niektóre urzędy 
w regionie będą nieczynne

Piątek, 20 Grudnia 2013

REKLAMA

BRWINÓW
Policjanci ujęli 
23-letniego mężczyznę 
podejrzanego 
o kradzież auta.

Do komisariatu w Brwino-
wie wpłynęło zawiadomie-
nie o kradzieży samochodu 
osobowego o wartości 13 ty-
sięcy złotych. Funkcjonariusze 
zlokalizowali ewentualnego 
sprawcę oraz auto. Okazało 
się, że poszukiwany 23-latek 
przebywa w Krakowie, dlate-
go pruszkowscy policjanci po-
prosili o pomoc tamtejszych 
mundurowych. Zatrzymano 
podejrzanego. Materiał do-
wodowy pozwolił postawić 
mu zarzut kradzieży. 

P o  p r z e a n a l i z o w a n i u 
wszystkich okoliczności sę-
dzia uznał, że aby zapewnić 
prawidłowy tok postępowania, 
należy wobec podejrzanego 
zastosować środek zapobie-
gawczy w postaci tymczasowe-
go aresztowania.  (AF)

Wpadł 
z autem

KAROLINA 
GONTARCZYK

PRUSZKÓW
Niektórzy mieszkańcy 
obawiają się, że w blokach 
spółdzielczych znajdują 
się niebezpieczne 
płyty azbestowe. 
– Rzeczywiście tak 
jest, ale nie są one 
szkodliwe dla zdrowia 
– zapewnia Mieczysław 
Kaniewski, wiceprezes 
Pruszkowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. 

S zacuje się, że w blokach 
z tzw. wielkiej płyty w ca-
łej Polsce mieszka ok. 

12 mln osób.  Lokali wybudo-
wanych w tej technologii nie 
brakuje też w naszym regio-
nie. Znajdują się m.in. na osie-
dlach w Pruszkowie, Grodzisku 
Mazowieckim, Milanówku. Nie 
od dziś wiadomo, że takie bloki 
powstawały z użyciem płyt be-
tonowo-cementowych zawie-
rających azbest. Pojawiają się 
pogłoski, że są szkodliwe dla 
zdrowia. – Rzeczywiście, w la-
tach 60. i 70. azbest był wyko-
rzystywany na szeroką skalę 
w budownictwie wielomiesz-
kaniowym. Znajduje się on 
w części zarządzanych przez nas 
bloków. Takie wtedy obowiązy-
wały standardy. Ale chciałbym 
przypomnieć, że ten materiał 
jest szkodliwy wyłącznie pod-
czas obróbki, uszkodzenia 

Azbest nam nie zagraża

– mówi Mieczysław Kaniew-
ski, wiceprezes Pruszkowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Zgodnie z zarządzeniem 
wydanym przez urzędników 
unijnych, wszystkie materiały 
zawierające azbest mają znik-
nąć z polskiego krajobrazu do 
2032 r. – Przyznam, że nie wy-
obrażam sobie, w jaki sposób 
miałoby to zostać wykonane i kto 
miałby za to zapłacić. Wspólnoty 
i spółdzielnie mieszkaniowe na 
pewno same nie udźwigną takie-
go ciężaru – mówi Kaniewski. 

Jak generalnie wygląda stan 
techniczny budynków z wiel-
kiej płyty? Przeprowadzenie 
takich badań w całej Polsce 
postuluje sejmowa komisja 
infrastruktury. Jej zdaniem 
należy dokładnie sprawdzić, 
czy takie budynki nie zagrażają 
bezpieczeństwu mieszkańców. 
Już nieraz zdarzały się bowiem 
przypadki, że z bloków odpada-
ły np. płyty balkonowe...

Sprawa stanu bloków wybudowanych z tzw. wielkiej płyty

Z kolei Ministerstwo Infra-
struktury i Rozwoju rozważa 
przeprowadzenie prac związanych 
z rewitalizacją bloków powsta-
łych z wielkiej płyty. Takie in-
westycje podejmują np. w Niem-
czech i doskonale się sprawdza-
ją – mało atrakcyjne wizualnie 
budynki zyskują nowe oblicze. 

W Polsce szybko do takich 
prac nie dojdzie. Koszt przepro-
wadzenia modernizacji wszyst-
kich budynków z wielkiej płyty 
w kraju wstępnie oszacowano na 
ponad 200 mld zł. I choć można 
byłoby starać się o dofi nansowa-
nie z Unii Europejskiej, na pozo-
stałą część kwoty trudno będzie 
znaleźć fundusze. Póki co, blo-
ki w naszym regionie są sukce-
sywnie remontowane, ocieplane. 
Prezes Kaniewski zapewnia 
też, że zasoby Pruszkowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej są 
na bieżąco kontrolowane, a raz 
na pięć lat przeprowadzane są
większe przeglądy.  
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PRUSZKÓW
Grupa 30 uczniów z Liceum 
Ogólnokształcącego im. 
Tadeusza Kościuszki 
w Pruszkowie uczestniczy 
w treningach i zawodach 
strzeleckich. Młodzież ma 
na koncie spore sukcesy.

Zajęcia strzeleckie w „Kościu-
chu” są organizowane zarówno 
dla amatorów tego sportu, jak 
i tych bardziej zaawansowanych. 
Pierwsi uczą się tam podstawo-
wych technik strzeleckich oraz 
poznają przepisy obowiązujące 
na zawodach i treningach, dru-
dzy doskonalą swoje umiejętno-
ści. Wszyscy podchodzą do zajęć 
bardzo poważnie, co owocuje do-
brymi wynikami na turniejach.

W listopadzie i pierwszej po-
łowie grudnia na terenie po-
wiatu odbyły się zawody ligi 
szkół gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych powiatu prusz-
kowskiego w konkurencji 
karabin pneumatyczny. Zawod-
nicy do oddania mieli 20 strzałów 
w postawach siedzącej i sto-
jącej. W kategorii juniorów z wy-

nikiem 165 punktów zwycię-
żył Arkadiusz Prędkopowicz, 
a w kategorii juniorek najlepsza 
okazała się Klaudia Szelągow-
ska, która zdobyła 167 punktów. 
Oboje reprezentują koło strze-
leckie z „Kościucha”.

Dyrekcja i nauczyciele chcąc 
zachęcić młodzież do aktywnego 
udziału w zajęciach strzeleckich 
organizują również wewnętrzne 
zawody. W ramach zajęć z przed-
miotu „edukacja dla bezpieczeń-
stwa” uczniowie klas pierwszych 
zdobyli podstawowe umiejęt-
ności strzelca sportowego. Naj-
lepsi wzięli udział w zawodach 
drużynowych i indywidualnych, 
które odbyły się 5 grudnia.

Uczniowie mają dobre oko

Strzelcy sportowi z liceum 
Kościuszki podkreślają, że se-
zon jesienno-zimowy, w którym 
dominuje strzelectwo śrutowe, 
to dla nich czas przygotowań. 
Wszyscy czekają bowiem na za-
wody w konkurencji karabin do-
wolny – rozgrywane one będą 
wiosną, pod patronatem Mazo-
wieckiego Kuratorium Oświaty 
oraz stowarzyszeń strzeleckich 
i obronnych. Wcześniej jednak 
strzelcy będą mieli okazję spraw-
dzić się w planowanych na styczeń 
przyszłego roku Mistrzostwach 
Liceum oraz II Międzyszkolnych 
Zawodach Strzeleckich „O pu-
char dyrektora Kościucha”, które 
odbędą się 11 lutego.  (AS)
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Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Gminę Brwinów. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść. 

ul. Grodziska 12, tel. 22 738 26 15
www.brwinow.pl

Wizyta wojewody i starosty

Projekt „Bezpieczna Je-
dynka – poprawa bez-
pieczeństwa w Zespole 

Szkół nr 1 w Brwinowie” podsu-
mowała dyrektor Anna Kurman. 
Udało się m.in. wybudować no-
woczesny system monitoringu, 
zakupić 180 szt. szafek ubranio-
wych dla uczniów gimnazjum, 
zrealizować szkolenia dla na-
uczycieli, przeprowadzić lek-
cje edukacyjne dla uczniów, 

zorganizować konferencję dla 
rodziców dot. bezpieczeństwa.  
Projekt otrzymał dofi nansowa-
nie w ramach rządowego pro-
gramu „Razem bezpieczniej” 
w wysokości 99.958 zł, a je-
go całkowita wartość wyniosła 
170.305, 68 zł.

W ramach „Narodowego 
programu przebudowy dróg lo-
kalnych – Etap II Bezpieczeń-
stwo-Dostępność-Rozwój” tzw. 

„schetynówki” została przebudo-
wana droga Brwinów-Parzniew. 
Przebudowa objęła 3-kilometro-
wy odcinek. Całkowita wartość 
inwestycji wyniosła 4 mln 238 

tys. 688 zł 79 gr. Złożyły się na 
nią: dotacja celowa z budżetu pań-
stwa 1 943 400 zł, środki wła-
sne gminy Brwinów 1 506 288, 
79 zł, dotacja z budżetu Powia-
tu Pruszkowskiego 762 000 zł 
oraz dofi nansowanie dwóch parz-
niewskich fi rm – Sznajder i Olmaj 
– w kwocie 27 000 zł.

Zabytkowe automobile z Mu-
zeum Motoryzacji w Otrębusach 
zawiozły gości wyremontowa-
ną drogą do Parzniewa, gdzie 
pamiątkową tablicę odsłonili 
burmistrz Arkadiusz Kosiński, 
wicewojewoda Dariusz Piątek, 
starosta Elżbieta Smolińska, soł-
tys Parzniewa Jolanta Szymań-
ska oraz zastępca burmistrza 
Sławomir Walendowski. (PR)

Spotkanie, które odbyło się we wtorek 10 grudnia 2013 r. 
z udziałem wicewojewody Dariusza Piątka i starosty 
Elżbiety Smolińskiej, było okazją do podsumowania 
dwóch projektów zrealizowanych ze wsparciem budże-
tu państwa: „Bezpieczna Jedynka” oraz „Przebudowa 
drogi Brwinów-Parzniew”.  

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim ul. T. Kościuszki 32a, tel. 22 755 55 34
www.grodzisk.pl

Wózek dla pierwszego 
małego mieszkańca 

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

  

J uż po raz piąty gmina Gro-
dzisk Mazowiecki fundu-
je wielofunkcyjny wózek 

dla pierwszego dziecka uro-
dzonego w 2014 roku. Rodzi-
ce dziecka otrzymają wózek, 
spacerówkę oraz fotelik samo-
chodowy. Na zgłoszenia cze-
kamy do piątku 10 stycznia 
2014 r. W tym roku wózek 
otrzymał Aleksander, który 
urodził się  1 stycznia 2013 r. 
o godz. 8.30 oraz jego rodzi-
ce Państwo Beata i Radosław 
Pająk. Prezent został wręczony 
podczas sesji Rady Miejskiej.

Inicjatywa należy do rodzi-
ców, którzy powinni zgłosić 
fakt przyjścia na świat pocie-
chy w Nowy Rok. Zgłoszenia 
będą przyjmowane w Wydzia-
le Promocji pod nr tel. 22 463 
46 16. Wielofunkcyjny wózek 
otrzyma dziecko, które uro-
dziło się najwcześniej. Nie ma 
znaczenia, w którym szpita-
lu. Istotne jest jednak by było 
mieszkańcem gminy Grodzisk 
Mazowiecki. Wózek czeka już 
na maluszka. Jest to produkt 
dobrej marki, tak by mógł po-
służyć jak najdłużej.
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Zamów:  22 758 77 88  reklama@wprmedia.pl  Pruszków, ul. Niecała 10/2

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

Dam pracę

 ► Drukarnia w Pruszkowie zatrudni 
introligatorkę, 602 32 07 47 

 ► ELEKTRYK - AUTOMATYK - automaty 
pakujące - Pęcice Małe
k/Janek - 502-204-866
maszyny@coffee-service.eu 

 ► FRYZJERKĘ/RA KOSMETYCZKE  
BRWINÓW www.bc-studio.pl 
607052845 

 ► SERWISANT – automaty 
pakujące- SOKOŁÓW 
K/JANEK – 502 259 383  
service2@coffee-service.eu 

 ► OPERATOR – Automaty pakujące- 
SOKOŁÓW K/JANEK  - 501 204 866 
pakowalnia@coffee-service.eu 

 ► Operator prasy CNC - Rusiec k. 
Nadarzyna. Kontakt 506-047-950,
519-133-053

 ► Praca zmianowa w barze od 
poniedziałku do niedzieli 8-22. 
Doświadczenie w gastronomii. 
CV na adres: beatakropielnicka@o2.pl 

Specjalistów ds. reklamy 
z doświadczeniem w mediach, 
branży reklamowej lub yellow pages 
z własną bazą klientów z Warszawy. 
CV i list motywacyjny 
prosimy wysłać na adres: 
milena.skoczylas@wprmedia.pl 

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

 ► Zatrudnię rencistę I grupy stopień 
znaczny, ochrona Pruszków, 
600 214 802
  

Szukam pracy

 ► Pilnie poszukuję pracy! 
Zajmę się dzieckiem lub osobą 
starszą, podejmę pracę biurową 
lub sprzątanie, 505 421 176 

 ► PODEJMĘ SIĘ SPRZĄTANIA DOM, 
MIESZKANIE, BIURO – WEEKENDY, 
502 110 070 

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

 ► Uczciwa emerytka zaopiekuje się 
dzieckiem lub osoba starszą lub osobą 
niepełnosprawną ok. Podkowy, 
Brwinów, Pruszków, 22 758 90 49 

Nieruchomości – sprzedam

 ► 35,4 m2 , mieszkanie do remontu
 lub własnej aranżacji 9/10 piętro, 
os. Staszica tel. 517 195 186, 180 000 zł 

Apartamenty w Milanówku 50-140 m2, 
ceny od 4499 zł, tel. 733 26 26 26 

 ► Czarny Las działka budowlana 1500m2, 
cena 138.000 zł,  604 402 004 

 ► Dom 300 mkw, działka 1400 mkw, 
Podkowa Leśna, pilna sprzedaż, 
733 26 26 26 

 ► Działki bud.-rekreacyjne, k/Brudnicy, 
Włocławka - woda, las od 2 zł/m2, 
692 495 955 

 ► Działki budowlane piękne Nowa Wieś , 
1215 i 1007 m2, idealna lokalizacja, 
tanio 733 262 626 

 ► Podkowa Leśna piękny dom 300 m2, 
działka 1400 m2. Tanio 733 262 626 

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

 ► Sprzedam mieszkanie w centrum 
Pruszkowa, trzy pokoje z widną kuchnią, 
łazienką, 54m2. Są duże windy, 
tel.: 501 146 435 

 ► Walendów dom 195 m2 na działce 
2600m2. Wysoki standard, zadbany 
i funkcjonalny ogród ze stawem. 
Pilna sprzedaż. 733 26 26 26  

 ► Walendów – piękna z mediami działka 
budowlana 2000 m2 lub 1000 m2., 
super lokalizacja – tanio 733 262 626 

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► Garaże wynajmę. Pruszków 
ul. Dębowa róg Akacjowej. 
Zapisy. Dostępne jeszcze 12 szt. z 25, 
230 zł. Strzeżone 24h. 600 214 802

 ► Pruszków, Kraszewskiego lokal 
użytkowy 30m2, I p., 1200zł + prąd, 
604 402 004 

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

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

WYNAJMĘ KAWALERKĘ 28m. 
ul. Prusa 62 Pruszków, 600894690 

 ► WYNAJMĘ KWATERĘ DLA 
PRACOWNIKÓW. Kuchnia, dwa pokoje, 
łazienka, miejsce parkingowe na 2 
samochody. Tanio. Pruszków/Bąki. 
600 214 802  

Nieruchomości – wynajmę

 ► Poszukuję do wynajęcia miejsca 
parkingowego w garażu 
podziemnym na osiedlu Przy Pałacu 
w Pruszkowie, tel. 505 829 358

Nauka

 ► Korepetycji z Matematyki udziela 
doświadczony nauczyciel. Grodzisk i 
okolice, tel.: 662-473-914

 ► Nauka gry na gitarze oraz nauka 
j. rosyjskiego. Możliwość dojazdu. 
796 790 673 

Automoto – kupię

Auto-skup samochodów od 1996 do 
2012 r., całe lub lekko uszkodzone, 
gotówka, 608 174 892 

Auto-złomowanie, 
do wyrejestrowania, odbiór, 
ekwiwalent, stacja demontażu, 
Pruszków, tel. 22 723 46 66, 501 139 173 

Kupujemy samochody wszystkich 
marek, w każdym wieku również 
uszkodzone, powypadkowe 
731 928 081 

Automoto – sprzedam

BMW 330 E46, Kombi, 2002r, 
Przebieg 191 tys., Diesel, 
Granatowy, Cena 27 500 
do negocjacji. 662102871 

Kupię

 ► Antyki wszelkie za gotówkę, 
601 336 063 

 ► Kupię antyki, starocie wszelkiego 
rodzaju, 501 702 604 

 ► Kupię medale odznaki odznaczenia, 
501 591 903 

 ► Zakupię złom wszelkiego rodzaju: 
piece, kaloryfery, rury, wanny, wraki 
samochodowe i inne. Dojadę, 
503 711 500 

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż 
serwis 603 375 875 

 ► ANTENY TELEWIZJA montaż serwis 
NAJTANIEJ! tel: 534 10 20 10 

 ► Cyklinowanie, 602 262 144 

 ► Cyklinowanie, układanie, reperacja, 
602 828 088 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

 ► DTP projekty, grafi k komputerowy 
602 42 52 65 

 ► Domofony, videodomofony, 
603 375 875 

 ► Drzewa, krzewy, wycinka, 
karczowanie, pielęgnacja, 
512 380 109, (22) 758 16 65 

 ► Fotografi a tanio 796 790 673 

 ► Gazowo-hydrauliczne 602 635 150 
http://instalator.fi rmy.net/ 

 ► Łazienka, remonty, hydraulika, 
glazura, 506-622-139 

 ► Odszkodowania powypadkowe. 
Jeśli utraciłeś zdrowie lub mienie, 
zadzwoń.Rozpoznanie twojej sprawy 
jest bezpłatne. Tel. 606 894 200. 
Konsultacje w zakresie profi laktyki 
prozdrowotnej Tel. 664 91 55 35  

 ► Opróżnianie piwnic, strychów, garaży, 
wywóz mebli, gruzu, AGD i innych, 
503 711 500 

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

 ► REMONTY, wycinka drzew, 503 118 140 

Studnie 694 869 194 

 ► Ślusarstwo, balustrady, ogrodzenia, 
bramy, usługi spawalnicze. 
Konkurencyjne ceny. 695 140 282  

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

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

 ► Videofi lmowanie 600-229-599 

 ► Wróżka, tel.: 693 765 283 

 ► WYMIANA OPON, 795 569 659 

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

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

Różne

 ► Zamienię działkę z pozwoleniem na 
budowę w Nadarzynie na mieszkanie, 
696 023 878

USŁUGI BUDOWLANE

Budujemy, remontujemy, wykańczamy wnętrza  
na terenie Warszawy i okolic. 

Zlecenia wykonujemy starannie,  
sprawnie i terminowo. 
Nadzór budowlany
Budowa domów

Remonty i wykańczanie wnętrz

Tel: 501 304 524

Twój Ruch
Zaprasza sympatyków w środy i piątki od 
15-17 na ul. Bol. Prusa 11 lok. 26 (w pod-
wórku). Zapraszamy na bezpłatną pomoc 
psychologa i pedagoga. Proszę umawiać się 

telefonicznie pod nr tel. 668 523 506

WYPRZEDAŻ
KOŻUCHÓW

CENTRUM MODY  
NADARZYN

Al. Katowicka 51, paw. 248A
LIKWIDACJA SKLEPU

603 704 275
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Gimazjum 
Społeczne 

• 
• życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga, bezpieczeństwo
• nauczanie w zespołach klasowych - do 18 osób
• zwiększona ilość godzin z jęz. polskiego i matematyki
• język angielski  w  wymiarze  rozszerzonym
•  dodatkowo do wyboru przedmioty w wymiarze rozszerzonym  

(w zależności od przewidywanych egzaminów maturalnych)
• zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie; klub 

malarstwa, rzeźby i projektowania; klub  koła przedmiotowe, szachy
• indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu
• własna biblioteka, stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne
• zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), taniec, koło strzeleckie

Pruszków, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10
Sekretariat 9.00-14.00,  tel.: 022 758 76 80

e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl

Społeczne Liceum 
Ogólnokształcące 
Nr 23

tałcące 

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 1991

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 2004

 www.slo23.edu.pl

30% 
ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA

Gabinet
Kosmetyczno – Fryzjerski
• Profesjonalne zabiegi fryzjerskie
• Uniwersalne zabiegi na twarz i ciało
• Metody nieinwazyjne: zabiegi ujędrniające, liftingujące
• Sonoforeza, mikrodermabrazja
• Mezoterapia bezigłowa
• Photon theraphy
• Dermomasaż podciśnieniowy 
• Masaże
• Depilacja woskiem
• Stylizacja paznokci (manicure, pedicure, manicure i pedicure 

hybrydowy)
• Zabiegi pielęgnacyjne na dłonie i stopy
• Henna i regulacja brwi
• Zabiegi odbudowujące strukturę włosa
• Zabiegi zapobiegające wypadaniu włosów
• Strzyżenie
• Modelowanie
• Koloryzacja
• Upięcia, koki

Oraz:
• Sprzedaż detaliczna produktów kosmetycznych
• Bony upominkowe i pakiety zabiegowe

ul. Targowa 6/lok. 2 (Osiedle Oligo Park)
05-800 Pruszków; (22) 724 42 15

Czynne: pon. – pt.: 9.00 – 20.00, sob.: 9.00 – 14.00
bellemadamegabinet@gmail.com

Belle 
 Madame

Węgiel Polski
• Orzech

• ekO-grOszek
• skup złOmu

tel. 22 723 66 23
tel. 602 322 998

piastów, ul. poniatowskiego 17

POŻYCZKA
do 7 000

W RÓWNYCH RATACH  
BEZ UKRYTYCH OPŁAT
PROVIDENT POLSKA S.A.

600 400 288

PREZENT KUPUJESZ, DRUGI OD NAS 
ZA 160 ZŁ OTRZYMUJESZ

tel. 731 00 08 08
Pruszków
ul. Emancypantek 4
www.majestic-derm.pl

ZA 160 ZŁ OTRZYMUJESZ

UWAGA PANOWIE 
NAJLEPSZY 
PREZENT 
DLA PAŃ!
GDY TEN PREZENT 
PODARUJESZ 
TO KOBIETĘ 
OCZARUJESZ

Wójt Gminy Nadarzyn  
zawiadamia,

że na stronach internetowych urzędu  
oraz urzędowych tablicach ogłoszeń 

został zamieszczony wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży. 

Wesołych Świąt  
i Szczęśliwego 
Nowego Roku 2014
wszystkim Klientom 

życzy 

Skład Opału
Otrębusy ul.  Na Skraju

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie  

podaje do publicznej wiadomości, że dnia 30.12.2013 r.  
o godz. 11.00  pod adresem Wypędy 9 05-090 Raszyn  

odbędzie się  
I SPRZEDAŻ LICYTACYJNA 

ruchomości zajętych w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym 
z majątku SOAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przedmioty licytacji:
1. Samochód ciężarowy AUDI A6 Avant 2.0 Kat. MR’02 4B, rok 

produkcji 2003, lakier:czarny metalic przebieg 200 tys. km, NR 
VIN: WAUZZZ4B43N113144

 Wartość szacunkowa:10 100 zł   
Cena wywołania brutto : 7 575 zł

2. Samochód osobowy Skoda Fabia Classic 1.6 TDI-
CR MR’11, rok produkcji 2011, lakier:srebrny metalic 
przebieg 59 tys. km. NR VIN: TMBES25J4B3208591   
Wartość szacunkowa: 25 000 zł   
Cena wywołania brutto : 18 750 zł

3. Samochód ciężarowy CITROEN BERLINGO II 1.9 Diesel, 
rok produkcji 2005, lakier:niebieski metalic przebieg 149 tys. km, 
NR VIN: VF7GCWJYB93248389

 Wartość szacunkowa: 4 200 zł   
Cena wywołania brutto : 3150 zł

  
Zajęte ruchomości można oglądać w dniu 30.12.2013 r. licytacji od  
godz 9.00-10.00  pod adresem Wypędy 9 05-090 Raszyn. Warunkiem  
udziału w licytacji jest  wniesienie wadium w wysokości 1/10 wartości 
oszacowania (dotyczy pozycji nr: 1. i 2.). Wadium należy wpłacić na 
rachunek  organu egzekucyjnego nr 20 1010 1010 0162 61 13 91 20  
0000 do dnia 29.12.2013 r. (w tytule przelewu oprócz danych przystę- 
pującego proszę podać hasło LICYTACJA) Nabywca jest zobowiązany 
uiścić cenę przybicia natychmiast po udzielaniu mu przybicia. 
Wniesione wadium zostanie zaliczone na poczet ceny.

Jeżeli I licytacja nie dojdzie do skutku, to II licytacja odbędzie się pod  
tym samym adresem w dniu 07.01.2014 r. o godz. 11.00. Cena wywo- 
łania II licytacji będzie wynosić ½ wartości szacunkowej. Naczelnik 
Urzędu Skarbowego w Pruszkowie zastrzega sobie prawo odstąpienia 
od licytacji bez podania przyczyn.

Informacje w sprawie licytacji można uzyskać pod nr tel. (022) 738 0 802,  
lub w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, Pruszków ul. Staszica 1 pok. 202. 
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