
Pielęgniarka przychodni mogła aplikować dzieciom niewłaściwe szczepionki
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Wyjątkowe 
miejsce

PODKOWA LEŚNA

– Od czasu zdobycia Grammy 
mam jeszcze więcej propozycji 
koncertowych i innych 
przedsięwzięć. Komórka już 
nie daje rady, kilka razy mi się 
zepsuła – mówi Włodek Pawlik 
w wywiadzie dla „Gazety WPR”. 
Podkowa? –  Jest to wyjątkowe, 
pod każdym względem, miejsce 
na ziemi. W Podkowie Leśnej 
mieszkam już 13-14 lat, więc 
jestem już dobrze „osadzonym” 
podkowianinem – twierdzi.   8
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PRUSZKÓW
Strach – takie uczucie 
towarzyszy od kilku 
dni rodzicom dzieci 
szczepionych 
w przychodni lekarskiej 
DOM MED przy ul. Kubusia 
Puchatka w Pruszkowie. 
Powód jest rzeczywiście 
bulwersujący. 
Pielęgniarka mogła nie 
podawać maluchom 
szczepionek, za które 
rodzice zapłacili, 
lecz aplikować inne...

P ani Małgorzata, matka 
małego Kuby jest wstrzą-
śnięta. – To jakaś paranoja. 

Nasze dziecko przyjmowało re-
gularnie wszystkie szczepienia 
w tej przychodni i co mamy te-
raz zrobić? Nie wiemy, od kiedy 
dochodziło do tych oszustw, jak 
mamy się dowiedzieć czy nasze 

dziecko zostało zaszczepione 
właściwą szczepionką. Jesteśmy 
zdezorientowani, a przecież cho-
dzi o zdrowie naszych dzieci. Pra-
cownicy przychodni nie są w stanie 
nic wyjaśnić – mówi. 

Jak się dowiedzieliśmy, kilka 
dni temu do Prokuratury Rejo-
nowej w Pruszkowie wpłynęło 
zawiadomienie o podejrzeniu po-
pełnienia przestępstwa. – Przed 
paroma dniami otrzymaliśmy za-
wiadomienie złożone przez dyrek-
cję przychodni przy ul. Kubusia 
Puchatka. Dotyczyło ono podej-
rzenia, że pielęgniarka niewłaści-
wie rozliczała się ze szczepionek, 
m.in. prawdopodobnie nie poda-
jąc dzieciom tych, za które rodzice 
zapłacili – mówi Piotr Romaniuk, 
prokurator rejonowy. – W toku 
śledztwa będziemy ustalać, co 
w ogóle  było dzieciom podawa-
ne i czy pielęgniarka dopuściła się 
nielegalnego procederu – dodaje.

Tyle prokuratura. Więcej na 
tym etapie nie powie. Sprawa wy-
daje się jednak tak bulwersująca, 
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że postanowiliśmy drążyć temat. 
Co więc mówi dyrekcja przy-
chodni DOM MED? – Złożyłem 
zawiadomienie o podejrzeniu po-
pełnienia przestępstwa do Proku-
ratury Rejonowej w Pruszkowie. 

Kilka dni potem o całej spra-
wie powiadomiłem Okręgową 
Izbę Pielęgniarek i Położnych 
w Warszawie i dołączyłem pi-
smo przekazane prokurato-
rowi – mówi lekarz medycyny 

Andrzej Michnowski, dyrek-
tor ZOZ Przychodni Lekarskiej 
DOM MED przy ul. Kubusia Pu-
chatka w Pruszkowie.

Giełda 
zawieszona 

PRUSZKÓW

Pruszkowską Giełdę 
Oświatową organizowano 
nieprzerwanie od kilkunastu 
lat. Tegorocznej edycji jednak 
nie będzie. – Może urodzi się 
nowa, lepsza formuła imprezy. 
Na razie więc robimy przerwę 
na wspólne przemyślenie tego 
tematu, ale nie wykluczamy, 
że w kolejnych latach giełda 
powróci – mówi Andrzej 
Królikowski, wiceprezydent 
Pruszkowa.  6

Autostradą jeszcze pojeździmy za darmo
REGION
Autostradą A2 od 
Strykowa do Konotopy 
możemy bezpłatnie 
jeździć już od prawie 
dwóch lat. I szybko 
się to prawdopodobnie 
nie zmieni. 

B u d owa  a u t o s t r a d owe g o 
łącznika pomiędzy Łodzią 
i Warszawą była jednym z naj-
ważniejszych przedsięwzięć 
drogowych realizowanych 
przez Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Autostrad 
w naszym regionie. Nie obyło 

się jednak bez kłopotów z fir-
mami odpowiedzialnymi za 
budowę trasy. Mimo zmiany 
wykonawców prac na dwóch 
odcinkach autostrady, dro-
gowcom udało się uzyskać 
przejezdność przed Mistrzo-
stwami Europy w Piłce Nożnej, 

które odbywały się w Polsce 
w czerwcu 2012 r. 

Prace przy budowie autostra-
dy zakończyły się kilka miesię-
cy po piłkarskich mistrzostwach,  
w październiku. Kierowcy za-
stanawiają się jednak, jak dłu-
go będzie można jeździć między 

Łodzią i Warszawą za darmo. 
Tymczasem nawet w Minister-
stwie Infrastruktury i Rozwo-
ju nikt nie wie, kiedy dokładnie 
system poboru opłat na A2 zo-
stanie uruchomiony. 
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DOMY JEDNORODZINNE W JAKTOROWIE           WIĘCEJ NA STR. 4
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Ewa Dudek, mieszkanka Podkowy 
Leśnej, wiceministrem edukacji. No-
wa podsekretarz stanu w Minister-
stwie Edukacji Narodowej to córka 
podkowiańskiego radnego Zbignie-
wa Bojanowicza. Jest absolwentką 
fi lologii polskiej na Uniwersyte-
cie Warszawskim oraz studium dla 

nauczycieli języka angielskiego. W la-
tach 1991-2007 r. była nauczycielką 
w Zespole Szkół w Nowej Wsi pod 
Pruszkowem. Pracę w MEN rozpo-
częła w 2007 r. w Departamencie 
Funduszy Strukturalnych. Potem 
był Ośrodek Rozwoju Edukacji, gdzie 
pełniła funkcję wicedyrektora. Jako 

wiceminister edukacji Dudek ma za 
zadanie koordynację działań związa-
nych z funduszami na następną per-
spektywę fi nansową. Zajmie się też 
m.in. przygotowywaniem darmowego 
podręcznika dla pierwszoklasistów. 
Nowa (od lutego) wiceminister ma 
47 lat, jest matką trojga dzieci. (DP)

WiadomościGAZETA WPR

PODKOWA LEŚNA

Mieszkanka Podkowy została 
wiceministrem edukacji

Piątek, 14 Lutego 2014
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Milanówek, ul. Warszawska 14

> mieszkania od 50 do 160 m2
> blisko centrum miasta
> stylowa architektura
> drewniane okna i ogrody zimowe
> przestronne komórki lokatorskie

- 2 pokoje 58m- 2 pokoje 58m- 2 pokoje 58m22
- 2 pokoje 58m2
- 2 pokoje 58m- 2 pokoje 58m2
- 2 pokoje 58m 4450 zł /m4450 zł /m22

4450 zł /m2
4450 zł /m4450 zł /m2
4450 zł /m

- 3 pokoje 67m- 3 pokoje 67m- 3 pokoje 67m22
- 3 pokoje 67m2
- 3 pokoje 67m- 3 pokoje 67m2
- 3 pokoje 67m   4350 zł /m4350 zł /m4350 zł /m22

4350 zł /m2
4350 zł /m4350 zł /m2
4350 zł /m

- 3 pokoje 83m- 3 pokoje 83m- 3 pokoje 83m22
- 3 pokoje 83m2
- 3 pokoje 83m- 3 pokoje 83m2
- 3 pokoje 83m 4300 zł /m4300 zł /m4300 zł /m22

4300 zł /m2
4300 zł /m4300 zł /m2
4300 zł /m

- 4 pokoje 154m- 4 pokoje 154m- 4 pokoje 154m22
- 4 pokoje 154m2
- 4 pokoje 154m- 4 pokoje 154m2
- 4 pokoje 154m 3750 zł /m3750 zł /m3750 zł /m22

3750 zł /m2
3750 zł /m3750 zł /m2
3750 zł /m
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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

Reklama

22 753 79 90
690 244 774
www.alsprint.pl
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Co naprowadziło na ślad, jak 
wszystko wskazuje, „lewych” 
szczepionek? – Nieprawidłowo-
ści dotyczące szczepień stwier-
dziliśmy dzięki zakupionemu 
w ubiegłym roku medycznemu 
programowi do obsługi przychod-
ni, który nadal jest w fazie wdro-
żeń. Program generalnie służy do 
prawidłowego funkcjonowania 
przychodni, zarówno z punktu wi-
dzenia medycznego i fi nansowego. 
Program przyczynił się do wykry-
cia nieprawidłowości w pionie 
szczepień, uszczelniając wykony-
wane czynności m.in. w gabinecie 
zabiegowym i punkcie szczepień 
przychodni. Podejrzewałem, że 
występują niezgodności fi nansowe 
w rozliczaniu pacjentów w punk-
cie szczepień. Czuliśmy, że jeste-
śmy oszukiwani pieniężnie przez 
pielęgniarkę, która te działy obsłu-
giwała. Nie pasowało nam, jak roz-
liczała się ze szczepionek. Było to 
nasze podejrzenie, więc zaczęli-
śmy wszystkiemu wnikliwie przy-
glądać – powiedział Michnowski. 

Z jakim rezultatem? – Cho-
dziło tylko o płatne szczepionki 
Rotateq (jest to czynne uodpor-
nienie zapobiegające wystąpieniu 

Dokończenie ze str. 1 zapalenia żołądka i jelit – biegunka 
i wymioty – wywołane zakażeniem 
rotawirusem). To szczepionki nie-
obowiązkowe, lecz dobrowol-
ne, fi nansowane przez rodziców 
– twierdzi Michnowski. – Według 
moich podejrzeń niektóre dzieci 
nie otrzymywały tej szczepionki. 
Panująca opinia o niej jest taka, 
że w pełni nie zabezpiecza przed 
zakażeniem rotawirusem. Pielę-
gniarka mogła o tym „doskonale” 
wiedzieć. Ustaleniem szczegółów 
całego procederu zajmą się pro-
kurator i ewentualnie sąd. Nasza 
kontrola wewnętrzna stwierdzi-
ła w kilku przypadkach, że stan 
magazynowy powyższej szcze-
pionki nie zmieniał się pomi-
mo wykonywania nią szczepień. 
Podejrzewaliśmy, że pielęgniar-
ka nie rozliczała się z pobiera-
nych należności z przychodnią 
i nie wprowadzała opłat na kasę 
fi skalną – dodaje. 

Dyrektor Michnowski próbuje 
uspokoić (?) wstrząśniętych rodzi-
ców. – Jeśli dziecko zostało pod-
dane szczepieniu, to przyjmowało 
dobrą szczepionkę. Mogło być 
jednak również tak, że nie zosta-
ło zaszczepione w ogóle, co m.in. 
będzie przedmiotem dochodzenia 
prokuratora. Pamiętajmy jednak 

o tym, że szczepionka nie jest obo-
wiązkowa i dużo rodziców z niej 
nie korzysta – twierdzi. 

A co z pielęgniarką? – Została 
zwolniona z pracy dyscyplinar-
nie, a o powyższym powiadomi-
łem Prokuratora Rejonowego 
w Pruszkowie – mówi Michnowski.

Tyle dyrektor. Tymczasem 
w czwartek (13 lutego) jedna 
z matek zdenerwowanych sprawą 
szczepień odwiedziła przychod-
nię przy ulicy Kubusia Puchatka. 
Efekt? Pracownicy przychodni nie 
byli w stanie potwierdzić auten-
tyczności wszystkich szczepio-
nek branych dotychczas przez jej 
dziecko w tym ośrodku. W ksią-
żeczce zdrowia i karcie szczepień 
małego pacjenta widniała tylko 
nazwa szczepionki, bez numeru 
seryjnego... Kobieta na odchodne 
usłyszała jedynie: – Całą sprawą 
zajęła się prokuratura.

Uczuciu strachu, które prze-
żywają rodzice, trudno się dzi-
wić. Dla naszej redakcji sprawa 
też jest wstrząsająca. Czekamy 
więc na sygnały od rodziców, 
których pociechy były szczepio-
ne w przychodni przy Kubusia 
Puchatka. Do sprawy wrócimy 
w kolejnych wydaniach gazety 
i w portalu WPR24.pl. 
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MARCIN 
PRAŻMOWSKI

RASZYN
Czy i kiedy powstanie 
długo oczekiwane 
bezpośrednie połączenie 
autobusowe Raszyna 
z Pruszkowem? – Nie 
odpuścimy tematu – mówi 
Dariusz Marcinkowski, 
przewodniczący Rady 
Gminy w Raszynie.
 

T o właśnie on wystosował 
do starostwa powiatowe-
go apel, w którym prze-

konuje, iż takie połączenie jest 
niezbędne. – Mieszkańcy, któ-
rzy nie mają samochodów muszą 
jeździć przez Warszawę, co dla 
wielu z nich jest bardzo uciążliwe 
– twierdzi Marcinkowski. Mowa 
tu przede wszystkim o pacjentach 
szpitala powiatowego i ich rodzi-
nach, jak też o osobach chcących 
załatwić formalności w powia-
towym magistracie (w głów-
nej mierze tych, korzystających 
z Powiatowego Urzędu Pracy). 
– Poza tym w Pruszkowie orga-
nizowany jest szereg imprez spor-
towych czy kulturalnych, na które 
wybraliby się nasi mieszkańcy. 
Niestety z powodu braku komu-
nikacji rezygnują. Powstanie li-
nii autobusowej zbliżyłoby obie 
miejscowości, a chyba o to we 
wspólnym samorządzie chodzi 
– podkreśla przewodniczący. 

Okazuje się, że jego pismo nie 
wywołało większego zaintere-
sowania ze strony władz powia-
tu. – Nie wyrażają żadnej chęci 
współpracy. Tak jakby nie było 
dyskusji – mówi podirytowany 
Dariusz Marcinkowski. Starosta 
Elżbieta Smolińska dała jasno do 
zrozumienia władzom Raszyna, 
że organizacja tego typu przewo-
zów leży wyłącznie w kompeten-
cji gminy. Poza tym powiat nie 
ma środków, aby współfinan-
sować linię, której uruchomie-
nie i funkcjonowanie – wierząc 
ich wyliczeniom – opiewałoby 
na kwotę nawet 138 tys. zł rocz-
nie. I bodajże najważniejsza 
informacja… „Warunkiem pod-
stawowym utrzymania linii komu-
nikacyjnej Raszyn-Pruszków po 
31 marca 2014 r. jest opracowanie 
przez powiat pruszkowski planu 

transportu publicznego. Zarząd 
Powiatu Pruszkowskiego na posie-
dzeniu w dniu 17 kwietnia 2013 r., 
przede wszystkim ze względu na 
sytuację fi nansową, podjął decyzję 
o nieprzystępowaniu do opraco-
wania planu” – czytamy w piśmie 
podpisanym przez starostę. 

Mimo to Raszyn będzie dą-
żył do uruchomienia połączenia. 
Niewykluczone, że w tej sprawie 
zawrze porozumienie z Micha-
łowicami. – Mamy w budżecie 
środki na ten cel. I nie odpuścimy 
tematu. Szkoda tylko, że musimy 
to robić bez wsparcia starostwa 
– mówi Marcinkowski. 

Póki co mieszkańcy Raszy-
na nadal do Pruszkowa muszą 
jeździć „przez” Warszawę, ewen-
tualnie korzystać z usług prze-
woźnika kursującego pomiędzy
CH Janki a Piastowem.  (MAP)

 Dla wielu raszynian popularny „jankobus” to jedyne 
i najszybsze połączenie z Pruszkowem

Raszyn nie odpuści tematu
Sprawa bezpośredniego, oczekiwanego przez mieszkańców, 
połączenia autobusowego Raszyna z Pruszkowempołączenia autobusowego Raszyna z Pruszkowem

Pielęgniarka przychodni przy ulicy Kubusia Puchatka 
mogła aplikować dzieciom niewłaściwe szczepionki

„Lewe” szczepionki i strach
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Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie
zaprasza przedsiębiorców i ich pracowników z woj. mazowieckiego

do bezpłatnego udziału w kursie zawodowym o specjalności

KIEROWCA OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH  
Z BEZPIECZNĄ WYMIANĄ BUTLI GAZOWYCH

realizowanym w ramach projektu

 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt z pomocą de minimis dla przedsiębiorców

Szczególnie zapraszamy kobiety, osoby powyżej 50. roku życia  
oraz osoby z niskimi kwalifikacjami

Kontakt:
Pruszków, al. Armii Krajowej 46,

tel/fax: (22) 758 71 60; e-mail: okz9@zdz.edu.pl
www.zdz.edu.pl/nowekwalifikacje-lepszaprzyszlosc/

Kancelaria Adwokacka
Adw. Karol Rukszto

Owczarnia, ul. Kazimierzowska 14
05 – 807 Podkowa Leśna

Tel.: 606-257-256
m. in.: spadki, rozwody,  

alimenty, długi; sprawy karne,  
administracyjne i inne

Reklama

Po sześciu latach funkcjonowania 
zamknięta zostaje kompostownia 
w Chrzanowie Dużym. – Utrzymy-
wanie tego obiektu w takim kształ-
cie jak obecnie nie jest opłacalne 
– mówi Grzegorz Benedykciński, 
burmistrz Grodziska. Stosowne 
stanowisko w tej sprawie przyjęli 

radni miejscy. Okazuje się, że ist-
niejąca od 1997 roku kompostow-
nia jest już nie tylko przestarzała, 
ale nie spełnia wymogów narzu-
conych przez ustawę śmieciową. 
Co w takim razie będzie się dzia-
ło z obiektem? Budynek jest w do-
brym stanie, nadaje się do użytku 

i po przeprowadzeniu stosownych 
prac adaptacyjnych wewnątrz zo-
stanie zajęty przez grodziski Zakład 
Gospodarki Komunalnej. – Jest on 
zresztą właścicielem budynku. Pla-
nuje się, że powstaną tam maga-
zyny zakładu i garaże – wyjaśnia 
burmistrz Benedykciński. (MAP)

GRODZISK MAZOWIECKI

Zamykają kompostownię 
w Chrzanowie Dużym

– Punkt Poboru Opłat jest wy-
znaczony zgodnie z otrzyma-
nym pozwoleniem na budowę 
w lipcu 2010 roku na wysokości 
Pruszkowa, natomiast na węźle 
Grodzisk Mazowiecki znajduje 
się stacja poboru opłat – mówi 
Małgorzata Tarnowska, rzecz-
nik prasowy Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Autostrad.  
To oznacza, że kierowcy wjeżdża-
jący na A2 w Grodzisku będą mu-
sieli płacić, wjazd w Pruszkowie 
będzie bezpłatny dla tych zmoto-
ryzowanych, którzy będą kiero-
wać się do stolicy. Na kierowców 
jadących do Łodzi bramki będą 
czekać tuż za węzłem Pruszków.

Kiedy zatem będziemy płacić 
za przejazd A2? Nadal nie wia-
domo. Pierwotnie zakładano, że 
system poboru opłat dla wszyst-
kich samochodów zostanie uru-
chomiony na początku 2014 roku, 
natomiast od połowy 2013 r. opła-
ty za przejazd mieli uiszczać kie-
rowcy ciężarówek. Drugi z tych 
warunków udało się spełnić. – Od 

Autostradą jeszcze pojeździmy za darmo

listopada 2013 roku działa sys-
tem Viatoll, czyli opłatą objęte 
są samochody powyżej 3,5 tony 
– mówi Malgorzata Tarnowska. 
– Jeśli chodzi o pojazdy poniżej 
3,5 tony, w tym zakresie pytanie 
należy kierować do Minister-
stwa Infrastruktury i Rozwo-
ju – dodaje. Problem w tym, że 
również w ministerstwie nikt nie 
wie, w jakim dokładnie terminie 

Z trasy A2 od Strykowa do Konotopy kierowcy mogą bezpłatnie korzystać od dwóch lat. Szybko się to nie zmieni
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GDDKiA. To kolejna rzecz na ja-
ką muszą czekać kierowcy, gdyż 
na całym 91-kilometrowym od-
cinku A2 między Strykowem 
i Konotopą nie działa dziś żadna 
stacja benzynowa. Kierowcy, któ-
rzy chcą zatankować swój pojazd 
muszą zjechać z trasy. Po zakoń-
czeniu prac na Miejscach Obsługi 
Podróżnych takiej konieczno- 
ści już nie będzie.  (AS)

system poboru opłat na A2 zosta-
nie uruchomiony. Resort podkre-
śla, że wszystko jest uzależnione 
od tego, kiedy zaczną działać sys-
temy na sąsiednich fragmen- 
tach autostrad. 

Okazuje się jednak, że do całko-
witego zakończenia prac między 
Strykowem a Konotopą pozostało 
jeszcze sporo czasu. Głównie cho-
dzi o zagospodarowanie Miejsc 

Obsługi Podróżnych, czyli MOP-
-ów. Tu roboty nadal trwają, nie 
prowadzi ich już jednak General-
na Dyrekcja Dróg Krajowych i Au-
tostrad, a dzierżawcy obiektów. 

– Miejsca Obsługi Podróżnych 
w Brwinowie i Baranowie są do-
stępne dla kierowców: parking, 
toalety jak i teren rekreacyjny. Te-
reny zostały przekazane dzierżaw-
com, którzy w ramach podpisanej 

Pierwotnie zakładano, 
że system poboru 
opłat dla wszystkich 
samochodów  
zostanie uruchomiony  
na początku 2014 r.

Dokończenie ze str. 1 umowy dostosują je do MOP-ów 
wyższej kategorii. Docelowo za-
równo na MOP-ie Brwinów, jak 
i Baranów będzie można korzy-
stać ze stacji benzynowej i re-
stauracji – twierdzi rzeczniczka 

Za bilet 
zapłacisz kartą
REGION
Koleje Mazowieckie 
przystosowują kasy 
do wymogów XXI w. 
Wiosną za zakup biletu 
będzie można zapłacić 
kartą płatniczą. 

Przewoźnik systematycznie 
unowocześnia ofertę. Po wpro-
wadzeniu możliwości zakupu 
biletu przez telefon komórko-
wy, ustawieniu na stacjach bi-
letomatów, przyszedł czas na 
wdrożenie systemu transak-
cji bezgotówkowych.

KM wybrały firmę – Six 
Payment Services SA, któ-
ra będzie odpowiedzialna 
za dostawę i obsługę termi-
nali. Urządzenia pojawią się 
w kasach m.in. w Pruszko-
wie, Piastowie. Dariusz Graj-
da, dyrektor handlowy KM 
podkreśla, że to nie jedyne 
nowości. – Teraz uruchamia-
my możliwość płacenia kartą 
płatniczą w kasach stacjonar-
nych, a w przyszłości planuje-
my wprowadzenie tej formy 
płatności także u kierowni- 
ków pociągów.  (AS)

 Kiedy będziemy płacić za przejazd A2? Nadal nie wiadomo
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GRODZISK MAZOWIECKI
W opuszczonym budynku w Gro-
dzisku znaleziono ciało człowieka. 
– W środę (12 lutego) wieczorem na 
ul. Szczęsnej policjanci odnaleź-
li zwłoki, które są w stanie rozkładu 
– poinformował nas czytelnik Hen-
ryk. Funkcjonariusze potwierdzi-
li tę wiadomość. – Ok. godz. 19.30 

otrzymaliśmy informację, że w jed-
nym z opuszczonych budynków 
znaleziono zwłoki nieznanej oso-
by, najprawdopodobniej mężczyzny. 
Ciało znaleźli ludzie, którzy zajrzeli 
do środka budynku, a następnie nas 
o tym poinformowali. Potwierdza-
my tożsamość zmarłego. Na pewno 

W opuszczonym budynku przy 
ul. Szczęsnej znaleziono zwłoki

śmierć tej osoby nastąpiła dużo 
wcześniej, ciało było w stanie 
rozkładu. Ze wstępnych ustaleń 
wynika, że to najprawdopodobniej 
osoba bezdomna – mówiła 
asp. Katarzyna Zych, rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej Policji 
w Grodzisku Mazowieckim. (DP)

Piątek, 14 Lutego 2014
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Wreszcie 
pokonają tory
GRODZISK MAZOWIECKI
Kolejarze zabrali się 
za budowę następnego 
przejścia podziemnego 
na linii Warszawa 
– Skierniewice. 
Chodzi o przeprawę 
w Grodzisku.

W pierwszej połowie stycz-
nia informowaliśmy o star-
cie budowy wyczekiwanego 
przez mieszkańców przejścia 
podziemnego w Pruszkowie, 
umożliwiającego przepra-
wienie się przez tory. Do tej 
pory tunelem przy stacji ko-
lejowej PKP można dostać 
się tylko na peron, natomiast 
przejście przez całe torowi-
sko jest możliwe wyłącznie 
kładką (zresztą jej stan po-
zostawia wiele do życzenia).

Podobnie w Grodzisku 
Mazowieckim. Tam piesi 
także zmuszeni są do korzy-
stania z „sypiącej” się kładki 
(nawierzchnię w niektórych 
miejscach załatano blachą), 
a tunel służy jedynie do do-
tarcia na peron. Nie moż-
na przejść nim w kierunku 
ul. Traugutta.

To się zmieni. Wyburzo-
no stary budynek z rampą 
rozładunkową, teren przy-
gotowano i ruszyła budowa 
tunelu. – W Grodzisku trwają 
prace nad budową przejścia 
podziemnego, które pozwo-
li na przedostanie się z jed-
nej strony torowiska na drugą 
i oczywiście na peron – mówi 
Maciej Dutkiewicz, rzecznik 
prasowy PKP PLK.

Roboty na linii kolejowej 
są prowadzone równole-
gle w wielu miejscach mię-
dzy Warszawą Zachodnią 
a Grodziskiem. Aby zacho-
wać płynność ruchu pocią-
gów prace przy przejściach 
podziemnych muszą prze-
biegać etapami. Dlatego też 
potrwają do 2015 r.  (DP)

Miasto rozdało pieniądze. Pula była okrojona
PIASTÓW
226 tys. zł miało miasto 
do rozdysponowania 
na zadania zlecone 
dla organizacji 
pozarządowych. 
Większość startujących 
w konkursie 
otrzymała pieniądze, 
ale byli i przegrani.

Z racji trudnej sytuacji fi nansowej, 
w tym roku Piastów zdecydował 
się wesprzeć organizacje mniejszą 
niż poprzednio kwotą. Budżet na 
dotacje został okrojony o blisko 

50 tys. zł i wyniósł 226 tys. zł. 
– Mniejsze środki nie oznaczają 
gorszej współpracy. Organizacje 
już wcześniej zostały poinformo-
wane o tym, że pieniędzy będzie 
mniej – mówi Zdzisława Zieliń-
ska, wiceburmistrz Piastowa.

Okrojona pula nie zraziła star-
tujących, złożyli łącznie 30 ofert. 
Najwięcej, bo 85 tys. zł „zgarnął” 
MKS Piast, który otrzymał środ-
ki na szkolenie dzieci i młodzie-
ży. Pieniądze otrzymały też inne 
kluby: UKS „Hiosay” (14 tys. 
zł), Piastovia (9 tys. zł), Klub 
Karate (6 tys. zł), Piastowskie 

Towarzystwo Tenisa i Bocce 
(14 tys. zł) oraz MUKS Pivot, dla 
którego przeznaczono 34 tys. zł. 

O tysiąc złotych mniej przyzna-
no Chorągwi Stołecznej ZHP 
Hufiec Piastów. Symboliczne 
wsparcie otrzymali natomiast: 
Polski Związek Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów Oddział Re-
jonowy Piastów (2 tys. zł) oraz 
Fundacja „Rodzice Szkole” (rów-
nież 2 tys. zł.). – Braliśmy pod 
uwagę wkład własny poszcze-
gólnych organizacji, tak więc 
nie powinno być takich, którzy 
po przyznaniu środków będą 
„płakać”. Powinni zrealizować 
bez problemów swoje zadania 
– mówi Zielińska.

W gronie 14 organizacji stara-
jących się o wsparcie nie zabrakło 
takich, które nie otrzymały ani zło-
tówki. Mowa o Fundacji „Dzieci 
Mazowsza” oraz Fundacji im. Bo-
gny Sokorskiej. – Niestety w obu 
przypadkach zadecydowały błędy 
proceduralne. Z bólem, ale komi-
sja konkursowa zmuszona była od-
rzucić wnioski fundacji – twierdzi 
wiceburmistrz Zielińska. Funda-
cja „Dzieci Mazowsza” nie zgło-
siła wykazu osób realizujących 
zadanie, a przedstawiciele Fun-
dacji im. Bogny Sokorskiej zapom-
nieli dołączyć statut.  (MAP) 
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GRODZISK MAZOWIECKI
Duńska fi rma Danfoss 
chce zwiększyć 
zatrudnienie w Polsce, 
na czym skorzysta 
fabryka w Grodzisku 
Mazowieckim. 
Szykuje się więc 
kolejny spadek 
liczby bezrobotnych 
w grodziskim powiecie. 

O tym, że duński produ-
cent systemów grzew-
czych zamierza jeszcze 

bardziej zainwestować nad Wi-
słą poinformował „Puls Biznesu”. 
Okazuje się, że już wiosną Dan-
foss w całości przeniesie produk-
cję z Vejle w Danii do Grodziska 
Mazowieckiego. – W 2013 r. fi rma 
zakończyła proces centralizacji 
produkcji elektrycznych syste-
mów grzejnych w Grodzisku Ma-
zowieckim. Uruchomienie nowej 
linii w Grodzisku Mazowieckim 
zwiększyło zatrudnienie w części 

Powiat z niską stopą bezrobocia
produkcji elektrycznych syste-
mów grzejnych o 40 osób – po-
wiedziała cytowana przez „Puls 
Biznesu” Karolina Barcewicz 
z fi rmy Danfoss.

Decyzja Duńczyków wprowa-
dziła sporo ożywienia na rynku 
zatrudnienia. Powiatowy Urząd 
Pracy w Grodzisku Mazowiec-
kim co prawda bezpośrednio nie 
rekrutuje pracowników do Dan-
foss, ale w ostatnim czasie notuje 
spadek bezrobocia. – Takie fi rmy 
posiłkują się agencjami pracy bez-
pośredniej, więc do nas ich oferty 
nie spływają. Najważniejszy jest 
jednak efekt, bo zatrudnienie 
znajdują „nasi” bezrobotni – mó-
wi Hanna Wilamowska, kierow-
nik grodziskiego urzędu pracy. 

Na koniec ubiegłego roku 
stopa bezrobocia w powiecie 
grodziskim wynosiła 7,8 proc. 
i była jedną z najniższych na 
Mazowszu. Łącznie zarejestro-
wano 2,5 tys. osób poszukują-
cych pracy. – Od wielu lat mamy 
niską stopę bezrobocia, a wyni-
ka to z różnorodności i liczebno-
ści podmiotów gospodarczych 

– podkreśla Hanna Wilamow-
ska. Nie bez znaczenia jest 
również bliskość Grodziska 
do stolicy oraz fakt, że wielu 
mieszkańców Grodziska i jego 
okolic pracuje w ościennych po-
wiatach. – Przyznać należy, że 

wiele osób zarejestrowanych 
jest wyłącznie dla ubezpiecze-
nia. Gdyby nie to, liczba ta by-
łaby jeszcze mniejsza – twierdzi 
Hanna Wilamowska. Przekrój 
osób korzystających z usług 
grodziskiego PUP jest spory. 

– Mamy bezrobotnych z wyso-
kim wykształceniem, jak również 
takich, którzy nie mają praktycz-
nie żadnych kwalifi kacji – mówi 
kierownik urzędu pracy. 

Firma Danfoss mocno inwestuje i zapowiada kolejne zatrudnienia w grodziskiej fabryce

tyle wynosiła na 
koniec ubiegłego roku 
stopa bezrobocia 
w powiecie grodziskim 

7,8 proc.

Najwięcej, bo 
85 tysięcy złotych 
„zgarnął” MKS Piast 

Ponad 23 tys. zł dostało Sto-
warzyszenie „Możesz”, a 12 tys. 
zł wpłynie na konto Towarzy-
stwa Opieki nad Zwierzętami. 

 Wiosną Danfoss w całości przeniesie produkcję 
z Vejle w Danii do Grodziska

W ubiegłym roku do urzędu 
przy ul. Dalekiej wpłynęło 860 
ofert pracy. Kłopot w tym, że 
70 proc. z nich to umowy zakła-
dające najniższe wynagrodzenie. 
I to w opinii urzędników „od-
strasza” poszukujących pracy. 
– Chociaż jak ktoś chce napraw-
dę pracować, to przyjmie i taką 
ofertę – puentuje Wilamowska. 
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OTRĘBUSY
„Zabytkowy Park Mazowsza wizy-
tówką regionu” – to nazwa projek-
tu Państwowego Zespołu Ludowego 
Pieśni i Tańca „Mazowsze”, które-
go celem jest kompleksowa re-
witalizacja dawnej zabytkowej 
siedziby zespołu. Zakres prac obej-
muje m.in. budowę budynku dużej 

sali baletowej, remont i przebudo-
wę pomieszczeń pałacu, rozbudowę 
wewnętrznego układu komunika-
cyjnego parku. Tym samym na nowo 
zagospodarowany zostanie teren, 
na którym  „Mazowsze” miało sie-
dzibę. Chodzi zatem m.in. o Pałac 
Karolin. – To będzie kolejna perełka 

Park Mazowsza ma być perełką
na brwinowskiej ziemi

na brwinowskiej ziemi. Jesteśmy 
w końcówce załatwiania formalno-
ści związanych z budową. Wartość 
całej inwestycji szacuje się na 
ponad 11,1 mln zł, z czego prawie 
9,5 mln zł pochodzić będzie ze 
środków unijnych – mówi Arkadiusz 
Kosiński, burmistrz Brwinowa. (AF)

Piątek, 14 Lutego 2014

84ZŁ

W JEDNĄ STRONĘ

Ceny od
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DRUKUJEMY
BANERY | ROLLUPY | FOLDERY 
KATALOGI | TECZKI | PLAKATY 
WIZYTÓWKI | ULOTKI
i wiele więcej...

22 753 79 90
690 244 774
www.alsprint.pl

Przystanek
„na żądanie”
podtrzymany
BRWINÓW
Mieszkańcy 
os. Słoneczne 
w Kaniach będą nadal 
korzystać z przystanku 
autobusowego 
„na żądanie”.

Taki przystanek funkcjonu-
je od marca 2013 roku i jest 
wynikiem zawarcia mię-
dzygminnego porozumie-
nia pomiędzy Brwinowem 
a Nadarzynem. Jednak zgod-
nie z przepisami podpisane 
zostało ono na rok. 

Ponieważ oba samorządy 
zainteresowane są dalszą 
współpracą, w trakcie ostat-
niej sesji radni z Nadarzyna 
przyjęli uchwałę w spra-
wie zawarcia kolejnego po-
rozumienia. Zakłada ono 
utrzymanie przystanku au-
tobusowego „na żądanie”, 
a koszt jego funkcjonowania 
(1 tys. zł miesięcznie) w ca-
łości pokrywać będzie gmi-
na Brwinów.   (MAP)
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RASZYN
Miną jeszcze lata 
zanim wbity 
zostanie pierwszy 
szpadel pod budowę 
raszyńskiego odcinka 
drogi ekspresowej 
S7, a mieszkańcy już 
„bombardują” projekt. 
Chodzi głównie o brak 
w planach ekranów 
dźwiękochłonnych.

B udowa południowego wy-
lotu z Warszawy w kie-
runku Grójca – jako drogi 

ekspresowej S7 – będzie miała na 
celu usprawnienie ruchu z pół-
nocy na południe Polski. Na tym 
odcinku droga ma mieć blisko 30 
kilometrów i będzie przebiegać 
przez teren pięciu gmin. Co cie-
kawe, tylko niespełna 200 me-
trów trasy „zahaczy” o Raszyn, 
a głównym elementem będzie 

Hałas o ekrany dźwiękochłonne
węzeł Zamienie. Dzięki temu 
mieszkańcy okolicznych miej-
scowości uzyskają łatwy i szybki 
dojazd do południowej obwod-
nicy Warszawy, a w rezultacie 
dogodny wjazd do stolicy. I to 
jest zasadniczy plus inwestycji 
prowadzonej przez Generalną 
Dyrekcję Dróg Krajowych i Au-
tostrad. Minusy?

Jak pokazało zorganizo-
wane w szkole podstawowej 
w Ładach spotkanie mieszkańców 
z inwestorem oraz przedstawi-
cielami biura projektowego, wąt-
pliwości i zastrzeżeń nie brakuje. 
– Na pewno nasi mieszkańcy będą 
składali uwagi do projektu – zapo-
wiedział Mirosław Chmielewski, 
zastępca wójta Raszyna. Jakie? 
Przede wszystkim będą doty-
czyły braku w planach ekranów 
dźwiękochłonnych. – Południo-
wa obwodnica jest słyszalna. 
Nad głowami latają nam samolo-
ty, a dojdzie jeszcze ta trasa. Nie 
wiem jakimi pomiarami się pań-
stwo kierowaliście, ale hałas z tej 

drogi jest nieunikniony. Tym bar-
dziej, że część domów znajduje się 
280 m od planowanej trasy – mó-
wiła jedna z mieszkanek. – W tej 
sytuacji, brak ekranów dostoso-
wywaliśmy do obowiązujących 
przepisów – padło w odpowiedzi. 

Przyznać jednak trzeba, że 
sami przedstawiciele GDDKiA 

zachęcali mieszkańców do dzie-
lenia się wątpliwościami, tym 
bardziej iż prace są na etapie 
opracowywania dokumentacji 
projektowej. – Wspólnie z biurem 
projektowym będziemy rozpatry-
wać wnioski z uwagami. Weźmie-
my pod uwagę aspekty techniczne, 
ekonomiczne, jak i środowiskowe. 

I jeśli będzie taka możliwość, to 
zmiany będą wprowadzane do 
dokumentacji – powiedział Pa-
weł Jaskowski z wydziału doku-
mentacji GDDKiA.

Inwestor przyjrzy się również 
koncepcji systemu odwodnie-
nia, na który uwagę zwróciła 
część przybyłych na spotkanie. 
Nic natomiast nie da się zrobić 
w temacie wiaduktu, który po-
wstanie przy ul. Spornej i będzie 
się kończył… w szczerym polu. 
– Nie można przepuszczać ru-
chu z jednej strony trasy S7 na 
drugą, w trochę taki sposób bez-
karny. Mam tu na myśli robienie 
ciągu komunikacyjnego, który 
dalej nie dowiązuje się sen-
sownie z resztą sieci komuni-
kacyjnej jaka jest na tym terenie. 
Generalna dyrekcja projektując 
tak poważną trasę, powinna jed-
nak uwzględnić od razu możli-
wość połączenia tego wiaduktu 
z pozostałym ciągiem komuni-
kacyjnym – mówił Andrzej Za-
ręba, wójt gminy. 

Mieszkańcy mają uwagi do projektu budowy raszyńskiego odcinka drogi S7Mieszkańcy mają uwagi do projektu budowy raszyńskiego odcinka drogi S7

 Ul. Starzyńskiego będzie w bliskim sąsiedztwie z drogą S7
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W Grodzisku ruszyła akcja dopłat 
do utylizacji azbestu. Cel? Pomoc 
mieszkańcom gminy w pozbyciu 
się kłopotliwego materiału. Staw-
ka dotacji dla jednej nieruchomości 
wynosi 16 zł za metr kwadratowy 
powierzchni pokrytej lub obłożonej 
wyrobami zawierającymi azbest, 

a stawka dofi nansowania na odbiór 
i utylizację wyrobów azbestowych 
zalegających na posesji – 10 zł za 
mkw. W pierwszym przypadku je-
den wnioskodawca może otrzymać 
w danym roku dotację na utylizację 
maksymalnie 250 mkw., a w drugim 
– maksymalnie 200 mkw. Wnioski 

będą przyjmowane do listopada 
tego roku lub wyczerpania środków 
fi nansowych (100 tys. zł). Szczegó-
łowe informacje można uzyskać 
w Wydziale Ochrony Środowiska 
Urzędu Miejskiego w Grodzisku 
Mazowieckim, ul. Kościuszki 32a, 
tel. (22) 463 46 38. (DP)

Złóż wniosek o dotację,
masz szansę pozbyć się azbestu

GRODZISK MAZOWIECKI

Piątek, 14 Lutego 2014
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5.EDYCJAPRUSZKÓW 29-30 MARCA
HALA ZNICZ Pruszków, ul. Bohaterów Warszawy 4 www.targi.pruszkow.pl

PRUSZKÓW
W tym roku nie 
będzie Pruszkowskiej 
Giełdy Oświatowej. 
– Może roczna 
przerwa da wszystkim 
do myślenia i urodzi 
się nowa, lepsza 
formuła imprezy 
– mówi wiceprezydent 
Andrzej Królikowski.

Giełdę organizowano nieprze-
rwanie od kilkunastu lat, a jej 
jubileuszowa XV edycja odby-
ła się w połowie marca 2013 r. 
Zanim jednak zeszłoroczna 
impreza ruszyła już zaczęły 
się nad  nią gromadzić ciem-
ne chmury. Radna Julita Do-
browolska zgłosiła wniosek, 
w którym argumentowała, że 
targi oświatowe nie do końca 
odgrywają swoją rolę, gdyż po-
winny się na nich wystawiać 
placówki wyłącznie z powia-
tu pruszkowskiego. Część 
radnych twierdziła także, że 
giełda niewiele daje, towarzy-
szy jej chaos.

– Ta inicjatywa (Giełda 
Oświatowa – przyp red.) zo-
stała mocno skrytykowana, do 
czego oczywiście pani radna 
ma prawo. Jeżeli przyjąć, że 
powinno to być ograniczo-
ne do szkół z terenu powia-
tu pruszkowskiego, to siłą 
rzeczy wówczas organizato-
rem powinno być starostwo 
– mówi Andrzej Królikowski 
wiceprezydent Pruszkowa. – 
Nam jako miastu od początku 
zależało na tym, by impre-
za miała charakter otwar-
ty, ponieważ uważaliśmy, że 
chodzi o maksymalnie sze-
roką ofertę edukacyjną dla 
młodzieży – dodaje.

Królikowski podkreśla, że 
kolejnym założeniem gieł-
dy było, aby tworzyli ją sami 
uczniowie. – Każda szkoła 
mogła się na giełdzie wysta-
wić i przygotować własnymi 

siłami wyróżniające się sto-
isko, ofertę. Imprezę two-
rzyli zatem sami uczniowie, 
miała ona charakter niejako 
integracyjny, pełen młodzień-
czej spontaniczności. Ogólnie 
młodzi ludzie przygotowują 
takie wydarzenia inaczej niż 
dorośli, dlatego też ci dru-
dzy mogli odnosić wrażenie, 
że panuje chaos i bałagan. Te 
same argumenty przedstawia-
łem radnym na komisjach 
oświaty, ale się nie przebiły. 
Przyjęliśmy więc wolę rad-
nych, ale wspólnie zdecydo-
waliśmy, że XV jubileuszowa 
edycja jeszcze się odbędzie. 
Po imprezie poprosiłem dy-
rektorów szkół o opinie, czy 
ta impreza jest potrzeba, czy 
może w takiej formule już 
nie funkcjonuje właściwie. 
Ale przyznam szczerze, że 
nie spłynęły do mnie jakieś 
szczególne uwagi. Być może 
dyrektorzy uznali tę sprawę za 
dość błahą. I tym sposobem 
można powiedzieć, że giełda 
umarła śmiercią naturalną 
– mówi wiceprezydent.

Królikowski dodaje: – Mo-
że roczna przerwa da wszyst-
kim do myślenia i urodzi się 
nowa, lepsza formuła impre-
zy. Na razie więc robimy prze-
rwę na wspólne przemyślenie 
tego tematu, ale nie wyklu-
czamy, że w kolejnych latach 
giełda powróci. Na pewno się 
jednak nie zgodzimy na to, by 
brały w niej udziały tylko szkoły 
z terenu powiatu.  (AF)

Giełda Oświatowa 
odwołana. Czy wróci?
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Na ulicy Różanej nie jest za różowo
BRWINÓW
Kierowcy korzystający 
z otrębuskich 
dróg zmagają się 
z utrudnieniami nie tylko 
na ul. Poziomki, ale też na 
sąsiedniej ul. Różanej. 
 
Powód? Węższy pas drogi, w któ-
ry na fragmencie wchodzi w ogro-

dzenie prywatnej działki. Sprawę 
poruszono podczas ostatniej se-
sji brwinowskiej rady miejskiej. 

– Chciałbym się dowiedzieć, 
co dzieje się w sprawie ulicy Ró-
żanej, na jakim etapie są rozmo-
wy z właścicielami działki, którzy 
mieli przesunąć ogrodzenie w ta-
ki sposób, aby poprawił się wyjazd 
z tej ulicy. Sprawa ciągnie się już od 

pewnego czasu. Czy zatem miesz-
kańcy przesunęli ogrodzenie? 
– pytał radny Andrzej Precigs.

Burmistrz Arkadiusz Kosiń-
ski przyznał, że negocjacje do ła-
twych nie należą. – Rozmawiamy 
z właścicielami na temat prze-
sunięcia ogrodzenia, Ci jednak 
twierdzą, że nie mają na to pie-
niędzy, dlatego dyskutujemy 

z nimi o możliwości wykupu 
przez gminę części działki w ul. 
Różanej od strony skrzyżowania 
z ul. Bukową, aby poprawić tam 
trójkąt widoczności. Za pienią-
dze, które zapłacimy właścicie-
lom za ten teren będą oni mogli 
przesunąć ogrodzenie. W ten 
sposób zwiększyłoby się tam bez-
pieczeństwo – powiedział.  (AF) 

ADAM 
FABISIEWICZ 

PRUSZKÓW
Przygotowania do 
nowej wystawy 
w MSHM idą do przodu. 
– Zaaranżowaliśmy już 
ściany pod ekspozycję, 
mamy część gablot, 
grafi cy przygotowują 
obrazowe elementy 
scenografi i – wylicza 
dyrektor Dorota 
Słowińska.

P race nad ekspozycją stałą 
w Muzeum Starożytnego 
Hutnictwa Mazowieckie-

go przy pl. Jana Pawła II 2 roz-
poczęto w listopadzie ubiegłego 
roku. Za prawie dwa miliony 
złotych wykonuje je – wspól-
nie z pracownikami muzeum 
– fi rma PPH Mega.

Ekspozycja „Przedświt – Ma-
zowieckie Centrum Metalurgicz-
ne z przełomu er” ma zajmować 
powierzchnię ok. 200 mkw. Ideą 
wystawy jest ukazanie życia ludzi 
sprzed dwóch tysięcy lat, ich kon-
taktów ze starożytnym Rzymem. 
Wystawa ma stanowić połącze-
nie tradycyjnych rozwiązań mu-
zealnych ze współczesnymi – nie 
zabraknie więc m.in. prezentacji 

Magia dawnej metalurgii

przedsięwzięcie logistyczne 
i technologiczne, ale prace idą 
w dobrym tempie. – Praktycz-
nie gotowa jest już cała „statycz-
na” część ekspozycji. Trwają zaś 
prace nad wykonaniem pozo-
stałych elementów ekspozycji 
w poszczególnych jej częściach. 
Specjaliści pracują nad grafi ka-
mi przedstawiającymi codzien-
ne życie osad na Mazowszu, nad 
wykonaniem postaci i makiet 
miast. Mamy już w muzeum 

część gablot na eksponaty, ko-
lejne wkrótce się pojawią – mó-
wi Dorota Słowińska, dyrektor 
MSHM. – Intensywnie pracu-
jemy także nad scenariusza-
mi czterech fi lmów będących 
ważną częścią wystawy. Jeden
z nich ma prezentować życie 
codzienne ludzi na terenie Ma-
zowieckiego Centrum Meta-
lurgicznego, drugi będzie po-
święcony kwestiom duchowym 
i mistycznym: wierzeniom, ma-
gii. Kolejne dwa obrazy pokażą 
technikalia tworzenia wyrobów 
metalurgicznych, mają prezen-
tować cały proces ich uzyskiwa-
nia – dodaje.

Kręcenie obrazów nastąpi po 
zimie. – Wczesną wiosną chcemy 
wyruszyć w plenery, aby zrobić 
zdjęcia do tych fi lmów. Wszyst-
kie prace nad ekspozycją powin-
ny się zakończyć w założonym 
terminie, czyli we wrześniu. Do 
tego czasu muzeum będzie nie-
czynne, ponieważ nie ma moż-
liwości oglądania ani starej ani 
nowej ekspozycji. Zresztą do-
tychczas oglądane eksponaty 
zamierzamy umieścić w maga-
zynie, który zostanie specjalnie 
w tym celu wybudowany. Nieba-
wem ogłoszony zostanie prze-
targ na wykonawcę tego zadania 
– mówi Słowińska. 

Prace nad nową wystawą w MSHM idą zgodnie z planem. Ekspozycja będzie intrygująca

 Wizualizacja nowej wystawy w MSHM

M
SH

M

multimedialnych, fi lmów i obra-
zów wideo, inrygującego oświe-
tlenia. Goście muzeum zostaną 
przeniesieni w świat starożytne-
go Mazowsza, poznają niemal na-
macalnie rzemiosło rozwijające 
się na tym terenie, czyli metalur-
gię żelaza, które zmieniło porzą-
dek ówczesnego świata. Spojrzą 
z bliska na codzienne życie ludzi 
tamtego okresu.

Pracownicy muzeum przy-
znają, że nowa wystawa to duże
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BRWINÓW
Radni większością głosów zde-
cydowali: droga w pobliżu brwi-
nowskiego kościoła będzie 
miała nazwę. Jej patronem został 
ksiądz Franciszek Kawiecki,  
żyjący w latach 1887–1964. Ksiądz  
Kawiecki od roku 1919 przez  
40 lat był proboszczem Parafii  

św. Floriana w Brwinowie. 
W związku ze zbliżającą się 50. 
rocznicą śmierci kapłana bur-
mistrz Brwinowa wystąpił z inicja-
tywą nadania jego imienia drodze 
wewnętrznej, stanowiącej ciąg pie-
szy na tyłach kościoła. Podczas 
ostatniej sesji, po krótkiej dyskusji 

Ksiądz Kawiecki patronem 
drogi w pobliżu kościoła 

radni głosowali nad uchwałą  
w tej sprawie. 15 było za jej przy-
jęciem, nikt nie był przeciw, pięciu 
radnych się wstrzymało. Brwinow-
scy urzędnicy zapewniają,  
że nadanie nazwy drodze nie  
spowoduje konieczności zmiany 
adresów okolicznych posesji. (AF)
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Przesunięte 
środki
PRUSZKÓW
Władze miasta chcą 
przeznaczyć środki na 
termomodernizację 
kilku obiektów 
użyteczności 
publicznej. Odbije 
się to na innych 
inwestycjach. 

Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej rozdaje – po raz 
szósty – pieniądze na ter-
momodernizację budynków 
użyteczności publicznej 
w ramach programu „System 
Zielonych Inwestycji”. Dofi-
nansowanie ma obejmować 
30 proc. środków wydanych 
na przedsięwzięcia termomo-
dernizacyjne. To oznacza, że 
Pruszków mógłby otrzymać 
1,8 mln zł, bo łącznie na re-
monty czterech obiektów pla-
nuje przeznaczyć 6 mln zł.

W budżecie miasta nie by-
ło wcześniej zarezerwowanych 
środków na tego typu inwesty-
cje. Trzeba było dokonać prze-
sunięć, by zagwarantować 
finansowanie przedsięwzięć 
termomodernizacyjnych. 
W rezultacie budżetowe cię-
cia dotknęły m.in. rozbudowę 
domu komunalnego przy ul. 
Daszyńskiego. – Musieliśmy 
pożyczać sobie pieniądze z in-
nych inwestycji. Obiecuję pań-
stwu, że cześć środków wróci 
po rozstrzygnięciu pierwszych 
przetargów czy udostępnieniu 
wolnych środków po rozli-
czeniu roku ubiegłego – po-
wiedział na styczniowej sesji 
wiceprezydent Andrzej Ku-
rzela. – Budynek komunalny 
jest super ważną inwestycją 
i w pierwszej kolejności środ-
ki na jego rozbudowę zostaną 
zwrócone. Dokumentację ma-
my prawie zakończoną, mówię 
prawie, bo obejmuje ona rów-
nież pozwolenie na budowę, 
a my go nie mamy. Trwa pro-
cedura jego uzyskania, która 
potrwa jeszcze około dwóch 
miesięcy – dodał.

Jakie miejsca wytypowa-
no do termomodernizacji? 
Chodzi o budynki Szkoły 
Podstawowej nr 6 przy uli-
cy Lipowej, Gimnazjum nr 4 
przy ul. Hubala, Przedszko-
la Miejskiego nr 4 przy ulicy 
Bolesława Prusa oraz prusz-
kowskiego magistratu przy  
Kraszewskiego 14/16.   (AS)

Gratulacje za Grammy.  
To muzyczny piedestał. Pomy-
ślał Pan: „Jestem najlepszy”?
– W takich momentach człowieka 
opanowują uczucia, a nie myśli. To 
była wspaniała chwila, eksplozja 
radości. Jest to wielkie wydarzenie 
w mojej dotychczasowej karierze 
muzycznej, chyba największe jeże-
li chodzi o tak medialne nagrody.

Grammy zmieniło  
życie Włodka Pawlika?
– Zmieniło o tyle, że od czasu zdo-
bycia Grammy mam jeszcze więcej 
propozycji koncertowych i innych 
przedsięwzięć. Komórka już nie 
daje rady, kilka razy mi się zepsuła 
(śmiech). Nastąpiło znaczne zain-
teresowanie moją osobą w me-
diach, a przy okazji też muzyką 
jazzową. Sukces ogromnie wpły-
nął również na sprzedaż płyty 
„Night in Calisia”. Od momentu 
otrzymania Grammy ten album 
rozchodzi się w niesamowitym 
tempie. Obecnie jest w czołówce 
najlepiej sprzedających się krąż-
ków w Polsce, ale nie tylko. Dziś 
dostałem informację, że jest to nr 1 
jeżeli chodzi o iTunes. Grammy to  
megapromocja naszej płyty.

W jakimś stopniu Grammy  
za „Night in Calisia”  
zawdzięcza Pan dyrektorowi 
kaliskiej filharmonii, który 
zamówił nagranie albumu.
– Oczywiście. To właśnie dyrek-
tor Adam Klocek zadzwonił do 

Podkowa? Wyjątkowe miejsce

mnie z propozycją skomponowa-
nia utworu, który byłby podobny 
w stylistyce i koncepcji do mo-
jej poprzedniej płyty z Randym 
Breckerem i Filharmonią Podla-
ską „Tykocin Jazz Suite”, łączącej 
jazz i muzykę symfoniczną. Adam 
Klocek był pod wrażeniem tamtej 
płyty i zaproponował mi napisanie 
utworu okolicznościowego zwią-
zanego z obchodami 1850-lecia 
Kalisza z uwzględnieniem udzia-
łu w tym projekcie Randy'ego 
Breckera i mojego tria. Wkład dy-
rektora kaliskiej filharmonii w tę 
kompozycję i sukces płyty jest więc 
znaczący, bo to on sprawił, że kom- 
pozycja ujrzała światło dzienne. 

Na płycie „Night in Calisia” 
 zagrał Pan z Randym  
Breckerem. Przyjaźnicie się?  
Jak zaczęła się współpraca?
– Z Randym znamy się bardzo do-
brze, jesteśmy przyjaciółmi. „Night 

in Calisia” to już nasza trzecia 
wspólna płyta. Pierwsza, „Turtles”, 
była wydana w 1996 r. z kwinte-
tem akustycznym. Nagrana zo-
stała w Polsce jako zwieńczenie 
europejsko-polskiej trasy. Drugą  
była „Tykocin Jazz Suite”. 

Skąd miłość do jazzu? 
– To jest po prostu miłość do do-
brej muzyki. Jazzu zacząłem słu-
chać dość wcześnie, jako dziecko. 
Być może do tego gatunku przybli-
żyła mnie też duża skłonność do 
improwizowania na fortepianie. 
A przecież jazz polega również na 
spontanicznym kreowaniu muzyki.

Po zdobyciu Grammy  
na lotnisku w Warszawie  
witały Pana m.in. władze  
Podkowy Leśnej. Jakie są  
Pana związki z tym miastem?
– W Podkowie Leśnej miesz-
kam już 13-14 lat, więc jestem 

już dobrze „osadzonym” podko-
wianinem. Wcześniej mieszkali-
śmy z żoną w centrum Warszawy, 
ale pod wpływem naszych week-
endowych wizyt u mieszkającego 
w Podkowie przyjaciela, zapra-
gnęliśmy z małżonką osiąść 
w tym mieście. Jest to wyjątko-
we, pod każdym względem, miej-
sce na ziemi. Wielkie wrażenie 
robi podkowiańska przyroda. 

Kiedy podkowianie  
będą mieli okazję  
posłuchać Pana na żywo?
– 8 marca zapraszam wszystkich 
do Pałacyku Kasyno przy ul. Lil-
popa 18. Wystąpię tam z Markiem 
Bałatą. Będzie bardzo sympa-
tycznie. Program przygotowuje-
my trochę też pod kątem święta 
pań. Będą fajne standardy jazzo-
we. Panie mogą przyjść z męża- 
mi, o ile ci się dostaną (śmiech).

W Podkowie są plany  
powołania szkoły  
muzycznej? Widzi się tam  
Pan jako wykładowca?
– Na razie o tym projekcie niewie-
le wiem, nikt mi też takiej propo-
zycji nie złożył. Poza tym na dziś 
jest to niemożliwe, mam kalendarz 
wypełniony z wyprzedzeniem na 
dwa lata. Dlatego też dodatko-
we angażowanie się w pracę pe-
dagoga, która wymaga wielkiego 
poświęcenia i systematyczności 
raczej nie wchodzi w rachubę.  
Przynajmniej obecnie. 

Z WŁODKIEM PAWLIKIEM, jazzmanem, zdobywcą nagrody Grammy, 
rozmawia Dominik Pietraszek

PODKOWA LEŚNA
Są plany utworzenia 
w Podkowie szkoły 
muzycznej. Czy jednym 
z impulsów do takiego 
kroku było Grammy  
dla Włodka Pawlika?
 
Sprawa dotyczy ewentualne- 
go powołania szkoły muzycznej  
I stopnia, do której uczęszczały-
by dzieci maksymalnie do 16. ro- 
ku życia. Byłaby to placówka  
o uprawnieniach szkoły publicz- 
nej, bezpłatna.

Projekt stanowiska rady mia-
sta w sprawie utworzenia szkoły 
muzycznej trafił na obrady sesji 30 
stycznia. Stanowisko miało mieć 

charakter intencyjny, pozwalający 
na podjęcie dalszych kroków. Rad-
ni zgłaszali jednak uwagi.

I tak Maciej Foks mówił m.in.: 
– Dlaczego akurat placówka ma 
nosić imię Andrzeja Panufnika, 
a nie np. Witolda Lutosławskie-
go? Powinniśmy mieć podane 
chociaż jakieś szacunkowe kosz-
ty utworzenia i funkcjonowania tej 
placówki. Sercem oczywiście za 
taką szkołą jestem, ale nie wiem 
czy nas na taką szkołę stać. Dla-
tego uważam, że nie powinniśmy 
podejmować stanowiska, które 
niby do niczego nie zobowiązuje,  
ale jednak zobowiązuje.

Małgorzata Stępień-Przy-
goda, burmistrz Podkowy tłu- 

maczyła, dlaczego nie przedsta- 
wiono kosztów funkcjonowania 
szkoły. – Przecież nie pracujemy 
na razie nad uchwałą dotyczą-
cą utworzenia szkoły, ale jedy-
nie nad stanowiskiem rady, które 
ma dać odpowiedź, czy taką szko-
łę chce w Podkowie czy nie. Rad-
ni oczekują analizy finansowej, 
ale jeżeli nie zrobimy naboru 
i nie policzymy chętnych do na-
uki, to choćby nie wiem jakie bi-
lanse finansowe robili, to będą 
się one miały nijak do rzeczywis- 
tości – powiedziała.

Pomysłodawcą utworzenia 
szkoły muzycznej w Podkowie jest 
Józef Kolinek, wybitny skrzypek. 
Artysta starał się wyjaśnić sporne 

BRWINÓW
Projekt uchwały 
w sprawie ustanowienia 
w gminie wieloletniego 
programu osłonowego 
w zakresie dożywiania 
dzieci i młodzieży 
z uboższych rodzin  
wywołał wśród niektórych 
radnych emocje.

Program „Pomoc gminy w za-
kresie dożywiania” w latach 
2014–2020 jest kontynuacją 
działań prowadzonych przez 
Środowiskowy Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Brwinowie.

„W ramach programu udzie-
la się wsparcia: dzieciom do 
czasu podjęcia nauki w szko-
le podstawowej i uczniom 
do czasu ukończenia nauki 
w szkole ponadgimnazjalnej. 
W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach, gdy uczeń albo 
dziecko wyraża chęć zjedze-
nia posiłku, odpowiednio dy-
rektor szkoły lub przedszkola 
udziela pomocy w takiej for-
mie i informuje o tym fakcie 
Środowiskowy Ośrodek Po-
mocy Społecznej” – czytamy 
m.in. w założeniach projektu.

Zapis wywołał kontrowersje. 
– Co to znaczy „w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach 
jeśli dziecko wyraża chęć zje-
dzenia posiłku...” Nie jestem 
przeciwny samemu progra-
mowi natomiast ze względu 
na to, że jest zupełnie nieczy-
telny będę głosował przeciwko 
tej uchwale – stwierdził radny 
Krzysztof Falkowski.

Radna Małgorzata Kuchar-
ska w odpowiedzi: – Niestety 
muszę się nie zgodzić z ko-
legą Falkowskim, ponieważ 
uchwała zwięźle i konkretnie 
mówi o tym, do kogo i w jakich 
warunkach skierowana może 
być pomoc. Sprawa jest prosta: 
dziecko jest głodne, to trzeba 
je nakarmić.

Joanna Dzierzba, dyrek-
tor brwinowskiego ŚOPS-u: 
– Jeśli chodzi o sformułowa-
nie „w szczególnie uzasadnio-
nych przypadkach” to jest po 
prostu zapisane w ustawie. Cel 
programu ma charakter inter-
wencyjny. Chcemy reagować 
w sytuacji, kiedy przychodzi 
do nas dziecko i mówi: „chcę 
zupę”, a my możemy mu dzię-
ki temu programowi zapewnić 
posiłek od ręki. W rezultacie 
radni przyjęli uchwałę.  (AF)

Chcą znać koszty powołania szkoły

Emocje 
wokół zupy
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kwestie. – Chciałbym zaznaczyć, 
że imię Andrzeja Panufnika jest je-
dynie propozycją (...) nie ma jakie-
goś nacisku aby tę szkołę otworzyć, 
nie ma też konieczności ruszania 
z nią już we wrześniu tego roku. 
Ponadto zgadzam się, że analizy 
finansowe by się przydały, zresz-
tą już nad tym pracujemy, żeby 
władze miały na czym oprzeć  
swoje decyzje – mówił Kolinek.

Zdaniem prawnika gminy, 
przyjmowanie jakichkolwiek 
uchwał czy stanowisk w sprawie 
szkoły jest na obecnym etapie 
ryzykowne, z podjęciem decy-
zji należy się wstrzymać do cza-
su konkretniejszych informacji.  
Tak też zrobili radni.  (DP)
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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

ZAP-3: zmieniaj swoje 
otoczenie na lepsze 

Dzięki złożeniu ak-
tualizacji ZAP-3 
do budżetu gmi-

ny trafi ają także wpływy 
z podatków od tych osób, 
które mieszkają na tere-
nie gminy, choć nie są tu
zameldowane. 

Widać efekty:  tylko 
w ubiegłym roku przebu-
dowaliśmy drogę z Brwi-
nowa do Parzniewa, wy-

b u d owa l i ś my  ko l e j n e 
kilometry kanalizacji
i wodociągów, udało się 
zrealizować kolejny etap 
rewitalizacji parku miej-
skiego w Brwinowie oraz 
pałacu Toeplitza w Otrę-
busach, oddaliśmy do 
u ż y t kowa n i a  św i et l i -
cę wiejską w Owczarni 
oraz nowoczesne boisko 
w Parzniewie. Rosną mu-

ry nowego przedszkola 
w Brwinowie. 

Na inwestycje w 2014 ro-
ku gmina Brwinów planu-
je wydać ponad 23 mln zł. 
Wśród zaplanowanych za-
dań są m.in. dalsza budo-
wa wodociągów i kanali-
zacji, zakończenie budowy 
przedszkola w Brwinowie, 
rozpoczęcie budowy gimna-
zjum w Otrębusach, budowa 

ciągów pieszo-rowerowych 
z Czubina do Rokitna oraz 
z Brwinowa do Parzniewa, 
budowa ścieżki spacero-
wo-edukacyjnej przy ulicy 
Biskupickiej, przebudowa 
kilku ulic w Brwinowie oraz 
ul. Piłsudskiego w Kaniach. 

Dziękujemy mieszkań-
com, którzy płacąc podat-
ki, dokładają się do rozwo-
ju gminy Brwinów!

Budowa nowych dróg i chodników, wyposażanie przedszkoli i szkół, poprawa życia 
mieszkańców itd. – jest to możliwe m.in. dzięki wpływom z podatku dochodowego 
płaconego przez osoby fi zyczne. Warto pamiętać o tym przy okazji rozliczeń z Urzę-
dem Skarbowym. Urząd Gminy Brwinów rozpoczął akcję: „Dziękujemy mieszkańcom”.

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

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

Grodziski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
stawia na nowoczesność i inwestycje

Wizyta w Państwa siedzibie wzbudziła refl eksję, 
że grodziski Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
jest bardzo nowoczesny. Korzystają Państwo 
ze wszystkich możliwych źródeł fi nansowania 
inwestycji, markę tworzą od ponad pół wieku, 
od pięciu lat działają w zmienionej strukturze. 
Zakład musi się bilansować.
Robert Lewandowski: Wcześniej byliśmy za-
kładem budżetowym Grodziska Mazowieckiego, 
dziś gmina Grodzisk Mazowiecki jest jedynym 
właścicielem spółki, jedynym udziałowcem. Na-
sza rola pięć lat temu zmieniła się, przedtem 
prowadziliśmy inwestycje na terenie obiektów 
spółki i w ramach wyposażenia zakładu. Teraz 
przejęliśmy ciężar odpowiedzialności za wszyst-
kie inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne na 
terenie całej gminy. Robimy to od pięciu lat z co-
raz większym powodzeniem. W zeszłym roku 
wykonaliśmy inwestycje za osiem i pół milio-
na złotych. Przed nami kolejne wyzwania, ma-
my zatwierdzony plan rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych na 
terenie gminy. 

Które z inwestycji według Pana są najważniej-
sze, najbardziej służą mieszkańcom?
RL: Myślę, że jest to budowa kanalizacji na tere-
nie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki. Podczas 
pierwszego boomu budowlanego wykonaliśmy 
ponad 40 kilometrów kanalizacji, były to główne 
kolektory. W tej chwili trwa nasycanie siecią ka-
nalizacyjną w poszczególnych ulicach. Inwestycje 

wykonujemy, rozpoznając wszystkie potrzeby 
zgłaszane przez mieszkańców. Kierujemy się 
zasadą unijną: im więcej mieszkańców na dany 
odcinek sieci, tym większy priorytet dla danej in-
westycji. Dalsze inwestycje to wciąż budowa wo-
dociągów na terenach wiejskich. Rozpoczynamy 
także inwestycję na oczyszczalni ścieków wyko-
nanej w ramach Funduszu Spójności. Są następne 
potrzeby. W tej chwili modernizujemy kratownię 
- pierwszy element oczyszczania ścieków, tj. ce-
dzenie. Do tego będziemy stosowali dwustopnio-
wy system, wszystko to zostanie zrealizowane na 
terenie istniejącej przepompowni. Dla kraty bu-
dujemy nową komorę na odcinku kolektora głów-
nego, który jest przed przepompownią ścieków. 
Całe zamierzenie spowoduje o wiele bardziej ko-
rzystną pracę oczyszczalni ścieków. W następnych 
latach będziemy modernizowali węzeł odwad-
niania osadów. W planach jest także moderni-
zacja całej instalacji wentylacji mechanicznej 
w budynku i pozostałej infrastruktury w budyn-
ku odwadniania osadów. Rok po roku pojawiają 
się nowe inwestycje, większość z nich realizuje-
my w ramach środków pomocowych Unii Euro-
pejskiej. Najczęściej są to częściowo umarzalne 
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Funduszu 
Spójności (Program Operacyjny Infrastruktura 
i Środowisko). Złożyliśmy wniosek na kratow-
nię. Szacunkowy koszt tej inwestycji to blisko 
1 mln euro, dofi nansowanie wynosi 85 procent. 
Jesteśmy na drugim etapie merytorycznej oceny 

projektu. Myślimy już o na-
stępnych konkursach, w któ-
rych możemy wziąć udział.

Tych inwestycji jest dużo. 
Co trzeba zrobić by uzyskać 
Certyfi kat Lidera Rozwoju 
Regionalnego, żeby zakład 
stał się Mazowiecką Firmą 
2012 roku?
RL: W ostatnich latach otrzy-
maliśmy szereg wyróżnień. 
Zostaliśmy 10 fi rmą w bran-
ży w ramach konkursu orga-
nizowanego przez Dziennik 
Gazetę Prawną. Pracujemy z dużym zaangażo-
waniem, dajemy z siebie wszystko, mamy bardzo 
dobry zespół ludzi, który widzi potrzebę samo-
realizacji. Zatrudniamy ponad stu pracowników.

Zazwyczaj nie myślimy o tym, że zdrowa wo-
da wymaga kontroli i pracy. W praktyce wyglą-
da to inaczej. Trzymacie rękę na pulsie, robicie 
badania. Podczas jubileuszu 50 - lecia ZWiK -u 
pokazywaliście od kuchni, co trzeba zrobić, by 
woda była smaczna i zdrowa.
RL:Woda jest podstawowym środkiem spożyw-
czym spożywanym codziennie przez każdego 
z nas. W Grodzisku Mazowieckim jest pięć sta-
cji uzdatniana wody, na co dzień pracują cztery, 
piąta - Bałtycka jest stacją rezerwową. Najważ-
niejszym ujęciem jest ujęcie Cegielniana i stacja 

uzdatniania wody przy ulicy 
Cegielnianej. Pozostałe sta-
cje znajdują się w Wólce Gro-
dziskiej, Dąbrówce i Czarnym 
Lesie. Wszystkie te stacje ob-
jęte są systemem kontroli wo-
dy. Postawiliśmy sobie za cel, 
by woda była zdrowa i żeby 
mieszkańcy mieli świado-
mość tego, że piją wodę, któ-
rą kontrolujemy i która jest 
bezpieczna. Nie chlorujemy 
wody na co dzień, dzięki te-
mu jest smaczna. Czasem 
są konieczne sytuacje pro-

filaktycznych dezynfekcji wody. Mamy rozle-
głą sieć wodociągową, w każdym punkcie woda 
musi być doskonałej jakości. Postawiliśmy na ja-
kość, uzyskaliśmy Certyfi kat ISO 22000, jako 
jedna z nielicznym fi rm wodociągowych w Pol-
sce. Możemy się pochwalić tym, że stosujemy 
praktyki higieniczne, które są opisane w księ-
dze jakości i są kontrolowane przez zewnętrz-
ne fi rmy audytorskie. Co roku mamy taki audyt. 
Od 2011 roku spełniamy wymogi.

2013 rok to dobry czas dla grodziskich wodo-
ciągów. Pracujecie solidnie, co ma przełoże-
nie na zewnątrz.
RL: Mamy wysoki udział zrealizowanych inwe-
stycji. Oprócz tego do sukcesów należy zaliczyć 
nasz udział w konkursie organizowanym przez 

Państwową Inspekcję Pracy, gdzie uzyskaliśmy 
1 miejsce na Mazowszu - jako organizator pra-
cy bezpiecznej. Nasza praca z defi nicji jest nie-
bezpieczna, odbywa się w środowisku trudnym, 
codziennie trzeba dbać o bezpieczeństwo pracow-
ników. Robimy to bardzo dobrze. Zapewniamy na-
szym pracownikom bardzo dobre warunki socjalne. 
Mamy nowoczesne szatnie, stołówki, a to wpływa 
na dobry klimat w naszej fi rmie. Nasze laborato-
rium od dwóch lat ma Certyfi kat ISO 17025 przy-
znawany przez Polskie Centrum Akredytacji, co 
oznacza, że nasze wyniki są wiarygodne i niepodwa-
żalne, są wykonywane według księgi jakości, stan-
dardów europejskich. Nasz zespół laboratorium 
wykonał ciężką pracę, po to, byśmy uzyskali ten 
certyfi kat. Dzięki temu możemy dobrze kontrolo-
wać wszystkie procesy technologiczne i na oczysz-
czalni ścieków i na ujęciach wody, a także możemy 
świadczyć usługi na zewnątrz. Ponadto w ostatnim 
pięcioleciu zaciągnęliśmy ponad pięć milionów 
złotych pożyczek, które są częściowo umarzane. 
Umorzenia w skali pięciu lat wyniosły ponad pół-
tora mln złotych. Działamy ekonomicznie. Jest to 
świetna pomoc organizowana przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej oraz przez Narodowy Fundusz, dzięki której 
możemy realizować zamierzenia inwestycyjne. 

Dziękuję za rozmowę i życzę kolejnych do-
brych lat.
RL: Bardzo dziękuję.

Oprac. Justyna Napierała J&A Media

Grodziski Zakład Wodociągów i Kanalizacji istnieje już od ponad pół wieku, od pięciu lat funkcjonuje jako spółka, której jedynym właścicielem jest Gmina Grodzisk Mazowiecki. 
Zakład znany jest z najwyższej jakości świadczonych usług, stawia na inwestycje i ciągły rozwój. Od 35 lat pracuje w nim Robert Lewandowski – Prezes ZWiK Sp. z o.o.

 Odwiedź stronę 
www.jedenprocent.brwinow.pl

Możesz wesprzeć inicjatywy 
służące mieszkańcom gminy Brwinów!

  

Burmistrz Gminy Brwi-
nów ogłosił otwarty kon-
kurs ofert na realizację za-
dania publicznego w 2014 
roku w zakresie podtrzy-
mywania tradycji i rozwoju 

świadomości narodowej. Ofer-
ty można składać do 10 marca 
2014 r. do godz. 16.00. Wię-
cej informacji na www.ngo.
brwinow.pl oraz pod nume-
em tel. 22 738 26 29. (PR)

Konkurs dla organizacji 
pozarządowych
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Powstanie Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  
dla Gminy Miasto Pruszków

Miasto Pruszków rozpoczęło tworzenie strategicznego dokumentu dla rozwoju 
gospodarki energetycznej miasta i gminy pod nazwą „Plan Gospodarki Niskoemi-
syjnej dla Gminy Miasto Pruszków”.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ma przyczynić się do osiągnięcia celów określo- 
nych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020 (m.in. redukcji emi-
sji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych). Oprócz korzyści w skali makro, docelowo Plan ma służyć wszyst-
kim mieszkańcom gminy poprzez poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie 
kosztów energii. Ponadto, jego przyjęcie ułatwi pozyskiwanie dodatkowych, pre-
ferencyjnych środków finansowych z Uni Europejskiej w ramach perspektywy  
budżetowej 2014-2020. Miasto Pruszków w październiku 2013 roku złożyło wnio-
sek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w War-
szawie  o dofinansowanie  powyższego opracowania. 
Wraz z wyłonionym wykonawcą Planu, tj. Centrum Doradztwa Energetycznego 
Sp. z o.o.,  w celu umożliwienia aktywnego udziału mieszkańców i przedsiębiorców  
Pruszkowa w tworzeniu powyższego opracowania, pragnę serdecznie zaprosić  
wszystkich zainteresowanych na  otwarte spotkania ze specjalistami  w dziedzinie 
efektywności energetycznej oraz Odnawialnych Źródeł Energii.
Spotkania odbędą się;  
-	 05 marca 2014r. o godz.17,00 w Gimnazjum Nr 3, przy Al. Wojska Polskiego 34  

w  Pruszkowie,  
-	 06 marca 2014r. o godz.17,00 w Szkole Podstawowej  Nr 1 im. Józefa Piłsud-

skiego  przy ul.Topolowej 10 w Pruszkowie , 
-	 07 marca 2014r. o godz.17,00 w Szkole Podstawowej Nr 9 im. Marii Skłodow-

skiej-Curie  przy  ul. Mostowej 6 w Pruszkowie,  
Na spotkaniu będzie można dowiedzieć się o planowanych zadaniach w ramach 
gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasto Pruszków, jak również uzyskać bezpłat-
ne informacje na temat możliwości ubiegania się przez mieszkańców o zewnętrzne 
wsparcie finansowe (w postaci bezzwrotnych dotacji i preferencyjnych pożyczek) 
przy inwestycjach związanych z montażem OZE, budową nowych budynków  
pasywnych, jak i termomodernizacją już istniejących. 
Jednocześnie informuję, że w ramach przygotowań do opracowania, planowana jest 
ankietyzacja mieszkańców Pruszkowa i przedsiębiorców mających swoje siedziby 
na terenie gminy. 
Ankiety będą w pełni anonimowe i dobrowolne. Poruszane w nich pytania dotyczyć 
będą zużycia energii elektrycznej w domu/przedsiębiorstwie, rodzaju źródła ciepła, 
termomodernizacji, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. 
Ponadto, jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące planowanych inwesty-
cji OZE, termomodernizacji lub zwiększenia efektywności energetycznej, w tym 
związanych z możliwością uzyskania preferencyjnych źródeł ich finansowania, do 
dnia ostatecznego przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej przez Radę Miejską 
w Pruszkowie, mogą je Państwo zadawać:
– Telefonicznie pod numerem telefonu: 32 32 67 816 (stawka zgodna z taryfą 

operatora)
– Elektronicznie pod adresem e-mail: pruszkow@ekocde.pl
– Osobiście w trakcie otwartych spotkań i konsultacji z mieszkańcami. 
Zarówno udział w spotkaniach  jak  i wszelkie konsultacje są bezpłatne. 
Zapraszam do zadawania pytań dotyczących także Państwa planów inwestycyjnych. 

PREZYDENT  MIASTA PRUSZKOWA 
mgr  Jan Starzyński

Poszukuje się świadków kłótni  
dwóch mężczyzn  

na ul. Górnej w pobliżu parkingu 
Szpitala Kolejowego w Pruszkowie  

w dniu 2.07.2012r.  
w godzinach 13:00 – 14:00.  

Proszę o kontakt na nr 609 098 831

ADAM 
FABISIEWICZ 

BRWINÓW
Sejmik zatwierdził 
plan przebudowy, 
a chwilę później 
Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich ogłosił 
przetarg na realizację 
inwestycji. Chodzi 
o remont ul. Pszczelińskiej 
w Brwinowie.

Ulica Pszczelińska znajdu-
je się w ciągu drogi wo-
jewódzkiej nr 720. Pod 

koniec 2010 r. burmistrz Brwi-
nowa Arkadiusz Kosiński zawarł 
porozumienie z Mazowieckim 
Zarządem Dróg Wojewódzkich, 
a w 2011 r. skompletowano do-
kumentację projektowo-kosz-
torysową, którą przekazano do 
MZDW. Od tamtej pory jednak 
niewiele się w sprawie przebudo-
wy  ulicy działo. Być może wpływ 
na to, iż inwestycja nie została 

Pszczelińska ruszy z miejsca

dotychczas zrealizowana ma 
fakt, że remont ponad 2,5-kilo-
metrowego odcinka drogi po-
chłonąłby prawie 7 mln zł. Od 
dawna mówiło się, iż ze względu 
na wysoki koszt tego przedsię-
wzięcia MZDW zdecyduje się na 
przeprowadzenie remontu eta-
pami. W ubiegłym miesiącu in-
formowaliśmy, że przebudowa 
w końcu dojdzie do skutku w tym 
roku, ponieważ jej pierwszy etap 
zatwierdził zarząd województwa, 

do pozytywnego załatwienia 
sprawy pozostawało jedynie 
przegłosowanie tematu pod-
czas sejmiku województwa. 

Sejmik 10 lutego zatwierdził 
plan przebudowy Pszczelińskiej, 
a dwa dni później MZDW ogłosił 
przetarg. Pierwszy etap inwestycji 
zaplanowany na 2014 r. obejmuje 
gruntowną przebudowę najbar-
dziej zniszczonego odcinka (1,1 
km) drogi nr 720 od ronda w Brwi-
nowie do ul. Pedagogicznej wraz 

ze skrzyżowaniem. Drogowcy 
wymienią nawierzchnię jezdni, 
zmodernizują odwodnienie, wy-
budują miejsca przystankowe. 
W planach jest też modernizacja 
chodnika oraz budowa nowego 
ciągu pieszego po drugiej stronie 
ulicy. Przebudowane zostaną 
również skrzyżowania z droga-
mi niższej kategorii dochodzą-
cymi do Pszczelińskiej.

– Jestem szczęśliwy, że in-
westycja w końcu dojdzie do 
skutku, a ja będę mógł osobom 
narzekającym na stan Pszcze-
lińskiej odpowiedzieć, że droga 
zyska nowe oblicze. Mogę za to 
tylko serdecznie podziękować 
wicemarszałkowi Krzysztofowi 
Strzałkowskiemu i dyrektoro-
wi Zbigniewowi Ostrowskiemu 
z MZDW za dotrzymanie obiet-
nicy – mówi Arkadiusz Kosiński, 
burmistrz Brwinowa.

Przebudowa (w ramach pierw-
szego etapu prac) ponad kilome-
trowego odcinka Pszczelińskiej 
ma kosztować przeszło 3 mln zł. 

Jest przetarg na przebudowę ulicy. Prace mają wystartować w tym roku

GRODZISK MAZOWIECKI
16 lutego we 3Club w grodziskim 
Centrum Kultury wystąpi zespół 
Maleo Reggae Rockers. Kapela 
została założona w 1997 r. przez 
Dariusza „Maleo” Malejonka. Już 
rok później ukazała się ich pierw-
sza płyta „ZaZuZi”. Na drugi stu-
dyjny album Maleo trzeba było 

czekać do 2006 r. Wtedy ukazał 
się krążek „ReggaeMova”, bardzo 
pozytywnie przyjęty. Za trzeci al-
bum „Addis Abeba” Maleo Reggae 
Rockers w 2009 r. byli nominowa-
ni do nagród Fryderyka i Super-
jedynki. W 2010 r. grupa zagrała 
na największym festiwalu reggae 

W grodziskim 3Club 
posłuchamy rytmów reggae

w Europie: Rototom Sunsplash 
w Hiszpanii. Rok później ukazała 
się czwarta płyta „Rzeka dzieciń-
stwa”. Zespół Dariusza Malejonka 
zagra przy ul. Spółdzielczej 9, bę-
dzie promować najnowszą płytę 
„Revolution”. Koncert rozpocznie 
się o godz. 19.00. Bilety: 15 zł. (DP)
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SPRZEDAM 
KONTENER 
BUDOWLANY
W DOBRYM STANIE 

CENA 4000 zł. 

Tel. 506-440-197

USŁUGI  
KOPARKO-ŁADOWARKI

ROBOTY ZIEMNE  
WODNO  

KANALIZACYJNE 

Tel. 506-440-197

FOTOMIGAWKA

 13 lutego na ulicy Sztaszica w Pruszkowie doszło do wypadku 
z udziałem trzech samochodów osobowych. Jedna osoba została 
ranna. – Zgłoszenie w tej sprawie otrzymaliśmy około godz. 8.40. 
Okazało się, że zderzyły się mitsubishi, BMW i ford. Z informacji 
przekazanych mi przez dyżurnego wynikało, iż kierowca jadący 
mitsubishi zahamował. Aby nie uderzyć w tył tego pojazdu, jadące 
za nim BMW zjechało na przeciwległy pas ruchu i uderzyło w forda 
– powiedziała nam „na gorąco” kom. Dorota Nowak, rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. W wypadku ranna 
została jedna osoba. Pogotowie zabrało ją do szpitala.  (AF) 
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Wiadomości
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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

 ► Aktualnie fi rma spożywcza 
zatrudni do pracy na produkcji, 
przy obróbce warzyw 
oraz w magazynie. Dawidy 
k. Raszyna, 22 720 57 42 w 125

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

 ► Panie do metkowania ubrań-
Sokołów, karolina.swiszcz@
partnerpraca.pl, tel. 22-713-81-97 

 ► Przedszkole w Nadarzynie 
zatrudni nauczyciela wychowania 
przedszkolnego, 607 615 231 

 ► SERWISANT 
AUTOMATÓW PAKUJĄCYCH 
- ELEKTROMECHANIKA, 
AUTOMATYKA - PNEUMATYKA 
-  SOKOŁÓW K/JANEK - 502 259 383 

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 

 ► TECHNIK UTRZYMANIA 
RUCHU  W PAKOWALNI 
- SOKOŁÓW K/JANEK – 501204866 

 ► 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 poszukuje pracy 
jako sprzedawca na terenie 
Pruszkowa i okolic, oprócz 
spożywczych sklepów mam 
spore doświadczenie w handlu. 
Tel: 502 110 070 

 ► 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 220 mkw, Pruszków, 
516 693 777, 580 tys. zł   

 ► Dom w Raszynie t.501185877 

 ► Dom w Żyrardowie 
tel. 503947990 

 ► Działki budowlane piękne 
Nowa Wieś, 1215 i 1007 m2, 
idealna lokalizacja, tanio 7
33 262 626 

 ► 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 
BEZCZYNSZOWE  (okazja), 
Pruszków ul. Brzezińskiego 61m, 
2 pok i  kuchnia oddzielna 
z oknem, 165 000.- 
Własność hipoteczna 
wraz z gruntem stan 
po remoncie. 600 214 802 

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

 ► Teren Laszczki, U2, 6200 m2,
tel. 501185877 

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

Nieruchomości – wynajmę

Poszukuję do wynajęcia 
M-2/kawalerki w Milanówku. 
Tel. 513 313 416 

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

Nieruchomości – kupię

 ► Kupię każdą nieruchomość za 
gotówkę, również nieuregulowane 
stany prawne. 536566701 

Nauka

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

 ► TANIO Kursy językowe angielski, 
hiszpański, chiński, savoir-vivre. 
506 812 564, Facebook: Kursy 
Językowe Pruszków 

Automoto – kupię

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

Kupię

 ► ANNUM.PL MONETY, MEDALE, 
BANKNOTY, ZNACZKI, ZŁOTO, 
SREBRO, ANTYKI. WYCENA 
- SKUP, (22) 629-51-11 
E. PLATER 25, WARSZAWA 

 ► Antyki wszelkie za gotówkę  
601 336 063 

 ► Kupię antyki, starocie wszelkiego 
rodzaju, 501 702 604 

 ► Kupię medale odznaki 
odznaczenia, 501 591 903 

Usługi

 ► ANTENY TELEWIZJA 
montaż serwis NAJTANIEJ 
W OKOLICY tel: 534 10 20 10 

 ► Cyklinowanie, 602 262 144 

 ► Czyszczenie skórzanej 
tapicerki samochodowej, 
505 076 331 

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

 ► Fotografi a tanio 
796 790 673

 ► Glazura, łazienka, remonty, 
hydraulika, 506-622-139 

 ► Instalacje elektryczne – montaż, 
POMIARY, naprawa, konserwacja. 
Solidnie, szybko i tanio. 
TELEFON 604 191 773 

 ► Kompleksowe usługi 
hydrauliczne, 601 818 310 

 ► 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 

 ► 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 

 ► 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

 ► 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

LAVORO Sp. z o.o. zatrudni osoby do pracy 
w Pruszkowie na stanowisko: 

PRACOWNIK PRODUKCJI
Wymagane orzeczenie o stopniu 

niepełnosprawności. Gwarantujemy umowę o pracę.
Telefon: 791-120-788  

lub na e-mail: agencja.zatrudnienia@lavoro.com.pl
 

Grupa Wpr Media, wydawca Gazety WPR oraz portalu Wpr24.pl
w związku z dynamicznym rozwojem zatrudni:

Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, niezbędne narzędzia pracy i możliwości 
rozwoju w prężnie rozwijającym się wydawnictwie regionalnym.

CV i list motywacyjny prosimy wysłać na adres milena.skoczylas@wprmedia.pl

Specjalistę ds. sprzedaży
powierzchni reklamowej

Warunek konieczny: doświadczenie w sprzedaży
powierzchni reklamowej w branży wydawniczej

lub branży yellow pages
Mile widziana własna baza klientów.

PRACA W CENTRUM WARSZAWY  
DLA KAŻDEGO

Call Center – Obsługa Klienta – Sprzedaż
Szkolenie, Stawka+Prowizja,  

Miła atmosfera.
CV na: duk@cspraca.pl lub 696 621 622

SZKOLENIA 
zawodowe na rynku nieruchomości

www.sedpol.com.pl
Warszawa ul. Czapelska 38 

tel. 22 331 76 11, 660 460 398

Ponadto: wycena, doradztwo  
inwestycyjne, energooszczędne budynki

SKUP ZŁOMU
Piece, kaloryfery,  
rury, wanny, wraki 
samochodowe i inne 
(wszystko co metalowe).
Tniemy i demontujemy 
konstrukcje stalowe, 
hale, wiaty, szklarnie, 
maszyny itp.
Tel.: 503-711-500

D
O

JAZD

Marina Fashion 
Poprawki Krawieckie

100 zł za 10
POPRAWEK KRAWIECKICH

*Promocja nie obejmuje użytych  
materiałów takich jak:  

suwaki, podszewki, łatki itd.

3 minuty  
za  
Jankami

Hala A box 89a  CODZIENNIE: 9-17

Tel.  22 246-30-85

USŁUGI KSIĘGOWE
Katarzyna Wiśniewska

certyfikat księgowy  
Nr 64054/201

 
PEŁEN ZAKRES

• Księgi Handlowe • Książki Przychodów 
i Rozchodów • Ryczałt • Vat • Zus • Pit

 
05-800 Pruszków, ul. Apteczna 6
tel. (22) 728-01-04, 502-114-120

kwisniewska@wp.pl

GAZETA WPR
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Real Estate Support Sp. z o.o.
Pruszków, ul. Niecała 10/2

Zadzwoń!
733 26 26 26

sprzedaz@resupport.pl
www.resupport.pl

 

 

Dom 120 mkw 
działka 691 mkw
Brwinów
SPRZEDAŻ   Dom z 1936 r., 4 pokoje, 
kuchnia, łazienka, piwnica, 
strych, taras. Działka z pięknym 
drzewostanem.

500 000 PLN

Lokal użytkowy  
55 mkw 
Pruszków
WYNAJEM   Nowy lokal usługowo-
handlowy,  parter, duże witryny, wejście 
od ulicy, klimatyzacja, super lokalizacja. 

Mieszkanie 73 mkw
Pruszków
SPRZEDAŻ   Piękne przestronne mieszkanie 
o pow. 72,97 m2, blisko centrum, blok z cegły. 
Ustawne i rozkładowe pokoje, widna i oddzielna 
kuchnia 8 mkw, łazienka i oddzielne WC, dwie 
duże piwnice z oknem, balkon. W pokojach na 
podłogach jasny dębowy parkiet. W kuchni  
i przedpokoju  terakota. Nowe plastikowe okna. 
Usytuowanie okien wschód – zachód.

3500 PLN netto /mc

Poszukujemy dla naszych klientów 
mieszkań, domów i działek z regionu powiatów 
pruszkowskiego, grodziskiego i zachodniego 
warszawskiego. Oferujemy ponadstandardową 
promocję Państwa oferty i atrakcyjne warunki 
współpracy. Zadzwoń: 733 26 26 26

Dom 194 mkw, 

 

działka 2600 mkw
Walendów
SPRZEDAŻ   Piękny dom: kuchnia, 

 

5 pokoi, 3 łazienki, urocza i atrakcyjnie  
zagospodarowana działka z własnym 
zarybionym stawem.

Działka budowlana  
1215 mkw 
Nowa Wieś/ Granica
SPRZEDAŻ   Piękna działka 1215 mkw.  
z mediami, kształtna, płaska w bardzo 
dobrej lokalizacji.

315 PLN/mkw

 
 

 

 
 

 

Działki budowlane  
1000 mkw
Walendów
SPRZEDAŻ   Dwie malowniczo 
położone obok siebie działki po  
1000 mkw, ogrodzone, uzbrojone  
– prąd i gaz. Dookoła nowe domy,  
bardzo dobra lokalizacja.

Działka budowlana 
6922 mkw
Nieborów
SPRZEDAŻ   Ładna działka, 70 km od 
W-wy, 9 km od Łowicza, 4 od autostrady 
A2, w urokliwej miejscowości Nieborów. 
Dookoła zabudowa jednorodzinna.  

nowa agencja nieruchomości

Apartamenty
50-160 mkw 
Milanówek
SPRZEDAŻ   Przestronne i funkcjonalne 
apartamenty, piękna odrestaurowana 
kamienica, blisko centrum. Dostępne 
komórki lokatorskie i garaże.

 Cena do negocjacji. 200 zł/mkw

 

 

Działka budowlana
1007 mkw
Nowa Wieś/ Granica
SPRZEDAŻ   Przestronne i funkcjonalne 
apartamenty, piękna odrestaurowana 
kamienica, blisko centrum. Dostępne 
komórki lokatorskie i garaże.

315 PLN/mkwJuż od 3 750 PLN/mkw

Działka budowlana 
12 800 mkw
Otrębusy
SPRZEDAŻ                                 Ładna działka budowlana, 
atrakcyjne otoczenie, doprowadzone
wszystkie media, ciche i spokojne 
miejsce ok. 400 m od trasy 
Warszawa – Grodzisk Mazowiecki 


