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PRUSZKÓW
Jeśli chodzi o galerie 
handlowe to Pruszków 
ma duże ambicje. Problem 
w tym, że inwestycje wciąż 
widnieją jedynie na 
papierowych projektach. 

W okolicznych miejscowościach 
– Brwinowie, Grodzisku Ma-
zowieckim i Podkowie Leśnej –  

działają już galerie handlowe. Niebawem do 
użytku zostanie podobny obiekt w Milanów-
ku. A co z Pruszkowem? Czeka... 

Pruszków miał się stać ośrodkiem galerii han-
dlowych. Co na to wskazywało? Trzech inwe-
storów chce tu postawić cztery takie obiekty. 
Chodzi o Galerię Renoma, Galerię Manhat-
tan, Galerię Pruszków (poprzednia nazwa 
miała brzmieć Galeria Sienkiewicza) oraz 
centrum handlowo-usługowe przy ul. Waryń-
skiego. Kłopot w tym, że nadal widnieją jedynie 
na papierze. Mieszkańcy Pruszkowa przesta-
ją już wierzyć, że miasto będzie miało choć jeden 
punkt zasługujący na miano galerii handlowej. 

Za realizację podanych wyżej inwestycji od-
powiadają prywatni przedsiębiorcy. I twier-
dzą, że nie rezygnują z planów. Kiedy zatem
powstaną galerie i ile? 
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Galerie tylko na papierze
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REKLAMA

 W miejscu budynków dawnej Fabryki Obrabiarek „Mechanicy” 
przy ul. Sienkiewicza ma powstać Galeria Pruszków
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W Pruszkowie planowane są cztery centra handlowe. Kiedy powstaną?
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Już wkrótce, 29 i 30 marca w Ha-
li Znicz w Pruszkowie, kolejna edy-
cja WPR Targów Nieruchomości 
i Wnętrz. Weź więc udział w kon-
kursie na „Najciekawsze stoisko 
Targów Nieruchomości i Wnętrz”. 
Główną nagrodą w konkursie bę-
dą bony pieniężne o wartości 1000 

i 500 zł na sprzęt RTV/AGD. Każ-
dy z gości wchodzących na imprezę 
otrzyma plan Targów z dołączo-
nym do niego kuponem konkurso-
wym. Zadanie będzie polegało na 
wyborze spośród wystawców naj-
ciekawszego stoiska i uzasadnieniu 
swojej decyzji. Zwycięzcy zostaną 

wybrani spośród uczestników, któ-
rzy wskazali stoisko, jakie uzyskało 
największą liczbę głosów. Rozstrzy-
gnięcie konkursu 11 kwietnia, a dane 
zwycięzcy zostaną opublikowane 
w portalu WPR24.pl i Gazecie WPR. 
Kupon konkursowy będzie można 
znaleźć też w Gazecie WPR. (Red.)

WiadomościGAZETA WPR

PRUSZKÓW

Przyjdź na Targi, masz szansę 
wygrać bony na sprzęt RTV/AGD
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tel. 733 26 26 26  |  www.willagloria.pl

Milanówek, ul. Warszawska 14

> mieszkania od 50 do 160 m2
> blisko centrum miasta
> stylowa architektura
> drewniane okna i ogrody zimowe
> przestronne komórki lokatorskie
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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
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Wichury dały 
się we znaki
REGION
Wichury, które przeszły 
w miniony weekend 
i w poniedziałek 
nie dawały chwili 
wytchnienia strażakom.

Na terenie powiatu grodzi-
skiego w sobotę i niedzie-
lę interweniowali 55 razy. 
– Były to działania polegają-
ce przede wszystkim na usu-
nięciu z dróg konarów drzew, 
które spadały na drogi i chodni-
ki. Zdarzyły się jednak poważ-
niejsze przypadki. Jechalismy 
m.in. do usunięcia gałęzi, któ-
re uszkodziły dach oraz ele-
wację budynku Zespołu Szkół 
nr 1 w Grodzisku – powiedział 
bryg. Krzysztof Tryniszew-
ski, rzecznik prasowy Komen-
dy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Grodzi-
sku Mazowieckim. W ponie-
działek strażacy podejmowali 
17 interwencji. – Należy pod-
kreślić, że przez te trzy dni z po-
wodu wichury nikt nie ucierpiał 
– dodawał bryg. Tryniszewski. 

A jak było w powiecie prusz-
kowskim? – W weekend od-
notowaliśmy 48 interwencji. 
W większości były to działa-
nia związane z usuwaniem ko-
narów z jezdni i chodników. 
W poniedziałek interwen-
cji było mniej. Nie było osób 
poszkodowanych w związ-
ku z wiatrem – mówił kpt. 
Karol Kroć, rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Pruszkowie.  (AF)

Chór gospel na „Koncercie do północy”
PRUSZKÓW
Znamy artystów, którzy 
pojawią się na scenie 
Pałacyku Sokoła podczas 
lipcowego „Koncertu do 
północy”. Na imprezę 
warto iść – wystąpi m.in. 
chór gospel z Londynu.
 
„Koncerty do północy” zapisały 
się już w kalendarzu pruszkow-
skich wydarzeń kulturalnych. 
Kameralny krajobraz Parku Ko-
ściuszki, gdzie odbywają się im-
prezy, nadaje im specyfi czny, nie 
tylko muzyczny klimat. Ubiegło-
roczny występ wokalistki jazzo-
wej Urszuli Dudziak cieszył się 

ogromnym powodzeniem. A co 
nas czeka w tym roku? Gwiazdami 
„Koncertu do północy”, który od-
będzie się 5 lipca będą Paweł Wa-
karecy, Mariusz Ziółko oraz Peter 
Francis & The Jabez Family Lon-
don Gospel Choir (na zdjęciu).

Paweł Wakarecy to młody pia-
nista z Torunia. Jest laureatem 
konkursów fortepianowych oraz, 
co istotne, fi nalistą XVI Konkur-
su Chopinowskiego. Warsztat szli-
fował w Akademii Muzycznej im. 
Feliksa Nowowiejskiego w Byd-
goszczy. Pianista koncertował 
m.in. w Niemczech, Belgi, Szwe-
cji, Rosji, Bułgarii, Chinach, Japo-
nii. Natomiast Mateusz Ziółko to 

zwycięzca trzeciej edycji progra-
mu „The Voice of Poland”. Kilka 
lat wcześniej był fi nalistą show 
„Mam Talent”. Występował też 
(jako gość specjalny) w „Jaka To 
Melodia”. Koncertuje solowo, 
z własnym zespołem, brał i bie-
rze udział w wielu muzycznych 
projektach, np. „Michael Jackson 

Symfonicznie”, „Freddie Mercu-
ry Symfonicznie”.

Gwiazdą lipcowego „Koncer-
tu do północy” będzie Peter Fran-
cis & The Jabez Family London 
Gospel Choir. Zespół został za-
łożony w 2002 r., a w jego skład 
wchodzą chórzyści i muzycy z ko-
ściołów w Londynie i okolicach. 
– Nie ukrywam, że to niejako za-
mówienie samych mieszkańców 
Pruszkowa. Po ubiegłorocznej 
imprezie zgłosiło się do nas wie-
le osób z propozycją, by na kolej-
nym koncercie wystąpił właśnie 
chór gospel. Mamy nadzieję, że 
będzie to nie tylko żywiołowe, ale 
i intrygujące wydarzenie – mówi 

Witold Konieczny, naczelnik Biu-
ra Promocji Miasta Pruszkowa. 
I dodaje: – Standardowo trzyma-
my się kameralnej formuły kon-
certu. Na widzów będzie czekać 
blisko 500 krzeseł i leżaków. Li-
czymy na to, że pogoda dopisze.

Kalendarz wydarzeń kultu-
ralnych na rok 2014 jest już za-
mknięty. Znane są terminy i artyści, 
którzy wystąpią. – Dopinamy ostat-
nie szczegóły tegorocznych imprez. 
Przygotowujemy już kalendarz 
koncertów na przyszły rok. Zachę-
cam mieszkańców do zgłaszania 
artystów, których chcieliby zoba-
czyć i usłyszeć na miejskich im-
prezach – mówi Konieczny.  (AS)

Najbliżej realizacji planów jest 
fi rma Rekord A.W., która ma wy-
budować Galerię Manhattan 
w miejscu nieistniejącego już 
targowiska „Manhattan” przy ul. 
Prusa. Inwestycja będzie połą-
czeniem osiedla mieszkaniowego 
z punktami usługowo-handlo-
wymi. – Proces przygotowań do 
tego przedsięwzięcia przedłu-
żył się przez liczne protesty. Ma-
my już pozwolenie na budowę 
i obecnie przygotowujemy się 
do uruchomienia tej inwestycji. 
W ostatnim czasie przygotowa-
liśmy teren inwestycyjny. Stare 
pawilony handlowe zostały ro-
zebrane – mówi Wiesław Gowin, 
prezes fi rmy Rekord A.W. Kie-
dy ruszy budowa? – Nie mamy 
jeszcze ustalonego ostateczne-
go terminu. Szacujemy, że sama 
budowa potrwa około 24 miesię-
cy – twierdzi Gowin.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 Ten sam inwestor ma posta-
wić Galerię Renoma u zbiegu 
al. Wojska Polskiego i ul. Ko-
ściuszki. Niewielki teren zo-
stał uporządkowany dwa lata 
temu i od tamtej pory nic się 
tam nie dzieje, na dodatek pu-
sty plac szpeci centrum miasta. 
Sytuacja szybko się nie zmieni. 
– Galerię Renoma będziemy re-
alizować jako drugą. Obie galerie 

– mówi prezes Gowin. Inwestor 
jednak i w tym przypadku nie 
chce podać konkretnej daty re-
alizacji inwestycji. 

Kolejna galeria jest planowana 
przy ul. Sienkiewicza, w miejscu 
budynków dawnej Fabryki Ob-
rabiarek „Mechanicy”. Centrum 
handlowe ma wybudować fi rma 
Jankowski Pulchny Sp. z o.o. 

Galeria Pruszków (poprzednia 
nazwa Galeria Sienkiewicza) ma 
być elementem osiedla Nowe 
Miasto Pruszków. – Zmieniliśmy 
nazwę galerii ponieważ chcemy, 
by była ona bardziej utożsamiana 
z miastem – twierdzi Urszula Po-
łosak z fi rmy Jankowski Pulch-
ny. – Pracujemy jeszcze nad 
przygotowaniem dokumentacji 

projektowej dla naszej galerii – 
dodaje. Połosak podkreśla, że in-
westycja jest na zbyt wczesnym 
etapie, by mówić o dokładnych 
terminach realizacji. 

Na razie trudno liczyć na po-
wstanie galerii handlowo-usłu-
gowej przy ul. Waryńskiego. 
W sprawie tej inwestycji prak-
tycznie nic się nie dzieje. 

Jak plany inwestorów ocenia-
ją włodarze? Andrzej Kurzela, 
wiceprezydent Pruszkowa pod-
kreśla, że w mieście nie ma miej-
sca na kilka galerii handlowych. 
– Inwestorom powinno zależeć 
na szybkim wybudowaniu gale-
rii. Pruszków nie jest aż tak du-
ży, by działały tu cztery czy pięć 
galerii. Jedna lub dwie w zupeł-
ności wystarczą – podkreśla.

Plany inwestorów mogą cie-
szyć mieszkańców, ale trzeba pa-
miętać, że póki sprzęt nie wjedzie 
na teren budowy, to galerie wciąż 
zostają tylko na papierze... 
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 Targowiska „Manhattan” nie ma, ma być Galeria Manhattan
TH

EJ
A

BE
ZF

A
M

IL
.P

L

W Pruszkowie planowane są cztery centra handlowe. Kiedy zostaną wybudowane?

Galerie tylko na papierze

będą się wzajemnie uzupełniać 
więc jesteśmy spokojni o najem-
ców. Dużym atutem w obu przy-
padkach jest dogodna lokalizacja 

– Inwestorom powinno 
zależeć na szybkim 
wybudowaniu galerii 
– mówi wiceprezydent 
Andrzej Kurzela
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Kancelaria Adwokacka
Adwokat 

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
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REGION
29 marca (sobota) odbędzie się pro-
ekologiczna akcja „Godzina dla Ziemi” 
Organizuje ją WWF (World Wide Fund 
for Nature). Ta akcja jest największą 
społeczną inicjatywą obejmującą ca-
ły świat. Raz w roku setki milionów 
osób o tej samej porze na godzinę wy-
łączają światło. Prawdziwym celem 

inicjatywy jest zmotywowanie ludzi 
do przyjęcia postaw proekologicz-
nych i troski o zdrowie Ziemi. W tym 
roku w „Godzinę dla Ziemi” włączyły 
się też m.in. placówki z Pruszkowa. Są 
to: Urząd Miejski w Pruszkowie, Ad-
ministracja Osiedla „Parkowe” Prusz-
kowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 

Wyłącz światło, czyli wkrótce
akcja „Godzina dla Ziemi”

Miejski Zarząd Obiektów Sportowych, 
Miejski Ośrodek Kultury Kamyk oraz 
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Włady-
sława Broniewskiego. Zgaś światło 
29 marca 2014 r. o godz. 20.30. Włącz 
się do zmian! Więcej na stronie in-
ternetowej www.godzinadlaziemi.
pl/"Godzina dla Ziemi”. (AS)
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Żwirowiska 
w lipcu?
PRUSZKÓW
Wiele wskazuje na to, 
że Park Żwirowiska 
będzie gotowy w lipcu 
tego roku. Inwestycja 
weszła w ostatni etap.
 
Żwirowiska to niewielki park 
na osiedlu Bolesława Prusa 
w Pruszkowie. Niegdyś teren 
był zaniedbany. Większość 
mieszkańców raczej omijała 
to miejsce szerokim łukiem. 
Dziś obszar Żwirowisk został 
zmodernizowany. Chaszcze 
i chwasty wykarczowano. Wy-
regulowano zbiorniki wodne, 
pojawiły się ławeczki i kosze na 
śmieci. Mieszkańcy coraz chęt-
niej odwiedzają to miejsce, a jak 
się okazuje, to nie koniec prac.

Realizowany jest trzeci etap 
inwestycji, który obejmuje bu-
dowę dróg od dużego stawu 
w kierunku ul. Brzozowej oraz 
drogi do placu im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, budo-
wę placu zabaw oraz budowę 
i wyposażenie skateparku. Na 
ten ostatni obiekt z wyczekiwa-
niem czeka młodzież. Wśród 
elementów wyposażenia ska-
teparku znajdą się rampy (Flat 
Bank, Quarterpipe, Funbox), 
poręcze (Handrailbox, Grin-
drail, Ledge) i najazdy (Flat 
Wedge, Pyramid Edge).

Modernizacji będzie podda-
ny też plac im. Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego. Powstaną 
tam alejki, schody z pochylnia-
mi, fontanna w formie płyty 
wodnej. Zamontowane będą 
elementy małej architektury, 
a teren oświetlony. 
– Wykonawca powinien za-
kończyć prace w lipcu. Na-
stępnie będziemy musieli 
przeprowadzić odbiory, a jeśli 
zajdzie taka konieczność, wy-
konać poprawki – mówi Elż-
bieta Jakubczak-Garczyńska, 
naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska Urzędu Miejskie-
go w Pruszkowie.  (AS)

Walka polityczna zabija samorząd
Kiedy do głosu dochodzi 
walka polityczna, 
sztywne stanowiska 
partyjne, przegrywa 
człowiek, kompromis 
i idea samorządu.
 
Doświadczenie opisane w arty-
kule redaktora Marcina Praż-
mowskiego zatytułowanym 
„Wrzawa wokół domu pomo-
cy” (Gazeta WPR z 14 mar-
ca) ilustrującym wydarzenia 
z sesji Rady Powiatu Prusz-
kowskiego zwołanej przez rad-
nych Prawa i Sprawiedliwości 
i Wspólnoty Samorządowej, po-
kazują samorząd od strony, któ-
ra zraża obywateli do cennej 
z gruntu idei samorządności. 

Kiedy radni dyskutowali o ce-
lowości (bądź jej braku, jak twier-
dził zarząd  powiatu) powołania 

nowego ośrodka pomocy dla osób 
niepełnosprawnych – Dom Po-
mocy Społecznej w Brwinowie 
Katolickiego Stowarzyszenia 
Niepełnosprawnych Archidiecezji 
Warszawskiej, widać było polary-
zację na linii partii – ot, odwiecz-
ne: koalicja vs. opozycja. Gdzieś 
uleciała idea kompromisu. 

Jako radny z doświadczeniem 
władzy wykonawczej (wójt Ra-
szyna IV kadencji) proponowa-
łem, aby w miejsce sztywnego 
stanowiska negującego wejścia 
we współpracę powiatu z insty-
tucją, na czele której stoi ceniony 
za swą działalność ksiądz Stani-
sław Jurczuk, wszelkie wątpli-
wości przenieść na płaszczyznę 
nadzoru wojewody. Gdyby ten 
uznał, że działania powiatu są 
niezgodne z prawem, a uchwała 
kierunkująca działania zarządu 

(tzw. uchwała intencyjna) stoi 
w sprzeczności z zapisami prawa, 
wówczas odium gniewu przenie-
sione zostałoby z władz nasze-
go powiatu na organ nadzoru. 
W kuluarowych rozmowach 
takie stanowisko cieszyło się 
pełną akceptacją, dającą szan-
se na kompromis. Niestety, co 
innego swobodne opinie, co in-
nego życie a jeszcze co innego 
polityczna polaryzacja. Osobi-
ście w czasie sesji zaproponowa-
łem (tzw. wniosek najdalej idący) 
zakończenie dyskusji i przegło-
sowanie stanowiska rady. Widać 
było, że większość radnych była-
by przychylna takiemu obroto-
wi sprawy. Co więcej, już po sesji 
słychać było, że w tym momen-
cie akceptacja działań księdza 
Jurczuka była wielka, a pomysł 
z nadzorem wojewody trafi ony. 

Niestety, najpierw procedural-
ne przeszkody (zapisy statutu po-
wiatu) a potem brak woli ze strony 
inicjatorów sprawiły, że trwała dal-
sza dyskusja, która jak już wiemy, 
przeistoczyła się w kompromitu-
jącą całą radę pyskówkę. I niestety, 
tutaj pojawia się pytanie, czy cho-
dziło o załatwienie sprawy czy 
też polityczne popisy elokwencji 
i sztywnych stanowisk?Wypowie-
dzenie opinii skierowanych wprost 
w oponentów politycznych, kon-
kurs  –  przepraszam za dosad-
ność twierdzenia – w opluwaniu. 

Dzisiaj wszyscy mają moral-
nego kaca, każdy broni swoich 
racji, przerzucając winę za brak 
kompromisu na przeciwników. 
No właśnie, przeciwników. Dla 
mnie samorząd to nie konku-
rencja sportowa, wyścigi o to, 
kto ma rację. Potrzeba negocjacji, 

kompromisu i wspólnego działa-
nia przegrały z tym, co razi nas 
w parlamentaryzmie Rzeczypo-
spolitej obecnej kadencji. Wojna 
PiS – PO przyszła do nas w spo-
sób najgorszy z możliwych, bo do-
tknęła zwykłych, potrzebujących 
naszego wsparcia ludzi. Stąd nie 
dziwi mnie reakcja mediów i dez-
aprobata obecnych na sali obrad 
mieszkańców. Wielu pierwszy raz 
było na sesji rady. Jeśli ktoś po-
trzebował kolejnego argumentu, 
że samorząd terytorialny na po-
ziomie powiatu to stracone pie-
niądze, dostał nie tyle argument, 
ale prawdziwą broń. A przegrał 
ostatecznie człowiek, niepełno-
sprawni skazani na naszą pomoc. 
Tym razem jej nie dostali.  

PIOTR IWICKI 
radny powiatu pruszkowskiego

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

PRUSZKÓW 
– Chciałem podjąć 
studia w Warszawie. 
Znaleźć pracę. 
Niestety nie mogę, bo 
w Pruszkowie jestem 
„uziemiony” – mówi 
Artur Świercz, 22-latek 
poruszający się 
na wózku inwalidzkim. 
Największą barierę 
niepełnosprawni muszą 
pokonać, chcąc się 
dostać do stacji PKP. 

C zy Pruszków jest mia-
stem przyjaznym oso-
bom niepełnospraw-

nym? – Chcemy takim być. Ale 
mamy świadomość, że nie do 
końca wszystkie bariery udaje 
się znieść – przyznaje Andrzej 
Kurzela, wiceprezydent mia-
sta. O ile do większości urzędów, 
sklepów czy instytucji kultu-
ralno-rozrywkowych inwalidzi 
mogą dostać się bez problemu, 
tak w Pruszkowie jest miejsce, 
które stanowi dla nich nie lada 
wyzwanie. Mowa stacji PKP. 

Niepełnosprawni nie chcą być „uziemieni”
Ale nie tylko niepełnosprawni 

mają kłopot z przejściem na pe-
rony. Trudności napotykają oso-
by starsze czy matki z dziećmi 
w wózkach. – Co z tego, że ma-
my idealne połączenie z War-
szawą, skoro dostępność do 
stacji jest tragiczna – mówi 
Artur Świercz. 22-latek myś-
li właśnie o podjęciu studiów 

Czy wraz z modernizacją pruszkowskiej stacji PKP znikną bariery dla niepełnosprawnych?

kolej WKD, ale dopóki koleja-
rze nie wymienią taboru na no-
wy, niskopodłogowy, to szansa 
na jazdę również jest znikoma. 

Z kolei stacja przy ul. Sienkie-
wicza przechodzi modernizację. 

PKP PLK zapewnia, że obiekt 
będzie wyposażony w win-
dę. A nawet trzy… Dzięki temu 
problem barier dla osób niepeł-
nosprawnych czy matek z wóz-
kami ma zostać rozwiązany. Czy 

na pewno? – Nie sposób odnieść 
wrażenia, że kolejarze działają 
sztampowo. Modernizują pero-
ny, montują windy, ale nie zwra-
cają uwagi na uwarunkowania 
lokalnej społeczności – twierdzi 
Łukasz Oleszczuk, ze stowarzy-
szenia SISKOM.. Jego zdaniem 
winda nie do końca rozwiązuje 
sprawę. – Często się psuje, trze-
ba ją konserwować a z tym, jak 
widać chociażby po linii radom-
skiej jest różnie – mówi Olesz-
czuk. Podobne obawy ma Artur 
Świercz. – Najsensowniej byłoby 
zrobić rampę o niskim pochyle-
niu – mówi 22-latek. Jako przy-
kład takiego rozwiązania podaje 
stację w Sochaczewie. 

Kolejarze jednak sami rzad-
ko sięgają po takie rozwiązania. 
Często natomiast współpracują 
z samorządami lokalnymi, któ-
re nie tylko podsuwają pomysły 
czy sugestie, ale również współ-
fi nansują propozycję. – Tego za-
brakło w Pruszkowie – uważa 
Łukasz Oleszczuk. – Faktycznie 
opiniowaliśmy projekt, bo windy 
wydawały nam się sensownym 
rozwiązaniem. Rampy? Raczej 
nie byłoby miejsca na ich powsta-
nie – mówi Andrzej Kurzela. 
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 Niepełnosprawni, osoby starsze, matki z dziećmi 
w wózkach mają kłopot z przejściem na peron.

Kolejarze zapewniają, 
że stacja PPKP będzie 
wyposażona w windy

Echa naszej publikacji „Wrzawa wokół domu pomocy”. – Przegrał ostatecznie człowiek – pisze Piotr Iwicki

i znalezieniu pracy. – Chcę się 
usamodzielnić. Problem w tym, 
że w Pruszkowie nie ma kierun-
ku studiów, który mnie intere-
suje. Ciężko również o pracę. 
Najłatwiej byłoby poszukać 
czegoś w Warszawie, ale poja-
wia się inny kłopot: przez ba-
riery architektoniczne na stacji 
kolejowej ciężko mi samodziel-
nie wsiąść do pociągu – przyzna-
je chłopak, który od urodzenia 
porusza się na wózku inwalidz-
kim. Co prawda w odwodzie jest 
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GRODZISK MAZOWIECKI 
Władze Grodziska idą za 
ciosem i po wprowadzeniu 
Karty Dużej Rodziny 
kuszą mieszkańców 
Kartą Miejską. – Będzie 
przeznaczona wyłącznie 
dla osób, które są u nas 
zameldowane – informuje 
Grzegorz Benedykciński, 
burmistrz.

P rzed czterema laty miasto 
wprowadziło Kartę Dużej 
Rodziny. Przedsięwzięcie 

miało promować model rodziny 
wielodzietnej. Przy okazji rów-
nież karta – gwarantująca szereg 
zniżek – miała poprawić trud-
ną sytuację materialną grodzi-
skich rodzin. Pomysł okazał się 
trafi ony, a do tej pory urząd miej-
ski wydał już 2852 karty. I jak 
przyznają urzędnicy, zaintere-
sowanie kartą nie maleje.

Kuszą mieszkańców Kartą Miejską
Obecnie magistrat przygotowu-

je kolejną ofertę dla mieszkańców. 
Mowa o Karcie Miejskiej, która 
ma być wprowadzona do 22 lipca, 
czyli w 492 rocznicę nadania Gro-
dziskowi praw miejskich. Jednak 
nie uświetnienie jubileuszu jest 
głównym powodem dla którego 
karta powstanie. – Chcemy w ten 
sposób zachęcić mieszkańców, 
aby meldowali się w Grodzisku 

zdecydują się rzadziej korzy-
stać z samochodów. 

Zasady otrzymania i funkcjo-
nowania Karty Miejskiej są ja-
sne, ale rodzi się pytanie: Czy jej 
posiadaczami mogą być osoby 
mające już Kartę Dużej Rodzi-
ny? Okazuje się, że tak, ale na do-
brą sprawę nie będzie ona im… 
potrzebna. – Zniżki oferowane 
na Karcie Dużej Rodziny bę-
dą wyższe niż na Karcie Miej-
skiej. Oczywiście nic nie stoi na 
przeszkodzie, aby mieszkaniec 
miał dwie karty, jednak zazna-
czyć trzeba, że zniżki z obu kart 
nie będą się sumowały – pod-
kreśla burmistrz Benedykciński.

Ci, którzy już myślą o wyro-
bieniu Karty Miejskiej, a nie 
mają jeszcze grodziskiego mel-
dunku mogą skorzystać z trwa-
jącej do końca kwietnia akcji 
„Adres z przyszłością”. Urzęd-
nicy pomogą wypełnić wszel-
kie formalności związane 
z zameldowaniem, udadzą się 
nawet do domu mieszkańca. 

Władze podkreślają, że posiadaczami karty będą tylko osoby zameldowane w Grodzisku

Ma być korzyścią płynącą z faktu 
bycia mieszkańcem Grodziska – 
podkreśla Benedykciński.

Posiadaczami karty będą 
więc tylko osoby zameldowane 
w Grodzisku. Zgodnie z założe-
niami projektu będą mogły liczyć 
na szereg zniżek oferowanych 
przez grodziskie fi rmy handlo-
we i usługowe. Oczywiście raba-
ty będą dotyczyły też obiektów 
miejskich, a w szczególności 
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Władze podkreślają, że posiadaczami karty będą tylko osoby zameldowane w Grodzisku

basenu czy atrakcyjnych ofert 
serwowanych przez Centrum 
Kultury. – Zależy nam na tym, 
aby grono instytucji czy firm 
było jak największe, dlatego ca-
ły czas prowadzimy rozmowy 
z zaineresowanymi – twierdzi 
burmistrz. Obiecująco jednak 
przedstawia się pomysł zniżek 
na komunikację miejską. Wło-
darze miasta liczą, że w zamian 
za tańsze przejazdy mieszkańcy 

Nowy referat
NADARZYN
W urzędzie gminy 
powstaje Referat 
Organizacyjny.– Ma 
usprawnić pracę 
urzędu – twierdzi 
Tomasz Muchalski, 
wicewójt Nadarzyna.

Mieszkańcy mają obawy, że 
powołanie do życia nowej 
jednostki spowoduje jedynie 
wzrost zatrudnienia w urzę-
dzie. – Tu bardziej chodzi 
o reorganizację pracy urzę-
du, a nie tworzenie dodatko-
wych etatów. Do tej pory było 
tak, że za organizację konkret-
nych wydarzeń czy prowadze-
nie określonej dokumentacji 
odpowiadały osoby „rozsiane” 
po różnych referatach. Referat 
Organizacyjny ma to scalić, tak 
aby wyłącznie jego pracowni-
cy odpowiadali za ściśle okre-
ślone zadania. To na pewno 
usprawni pracę całego urzędu 
– mówi Tomasz Muchalski.

Nowy referat ma składać 
się z dwóch pracowników: 
kierownika oraz osoby powo-
łanej na stanowisko ds. orga-
nizacyjnych.   (MAP)

PIT-y składamy do 30 kwietnia. Zo-
stał więc jeszcze ponad miesiąc. Z po-
mocą przychodzi Urząd Skarbowy 
w Pruszkowie. Naczelnik tego urzę-
du zaprasza 5 kwietnia (sobota) w  
godz.  9.00–13.00 na Dzień Otwar-
ty. W tym dniu podatnicy będą mo-
gli otrzymać dokładną informację na 

temat wysłania zeznań przez Inter-
net ze strony  www.e-deklaracje.gov.
pl. Ponadto 28, 29 i 30 kwietnia Urząd 
Skarbowy w Pruszkowie będzie pra-
cował w wydłużonych godzinach 
– do 18.00.  Pracownicy pruszkow-
skiej „skarbówki” będą też pomagać 
przy wypełnianiu PIT-ów podczas 

dyżurów na terenie powiatu. 
Gdzie? Urząd Gminy Brwinów
– 24 kwietnia; Urząd Gminy Micha-
łowice – 23 kwietnia; Urząd 
Gminy Nadarzyn – 8 kwietnia, 
22 kwietnia; Urząd Miasta 
w Piastowie – 10 kwietnia; Urząd 
Gminy Raszyn – 15 kwietnia. (GOL)

PRUSZKÓW

Wyślij PIT przez internet, 
a zwrot na koncie będzie w mig 

– mówi Grzegorz Benedykciń-
ski, burmistrz. Według szacun-
ków miasta, w Grodzisku mieszka 
ok. 4 tys. osób niezameldowanych. 
– To sporo, ale na siłę nie możemy 
ich zmusić tego, aby się meldowa-
li. Ta karta ma ich do tego skusić. 

Według szacunków 
miasta, w Grodzisku 
mieszka ok. 4 tys. osób 
niezameldowanych
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Społeczne Stowarzyszenie Forum 
Pruszków zaprasza na spotkanie 
z Tomaszem Szwedem, autorem be-
stsellerowych książek dla dzieci z se-
rii „Klinika małych zwierząt w Leśnej 
Górce”. Oprócz czytania fragmen-
tów książek, będą także rozmowy 
o ważnych sprawach, dotyczących 

zachowań zwierząt oraz człowie-
ka wobec zwierząt, a te nie zawsze 
są dobre i „ludzkie”. Tomasz Szwed 
przyjedzie na spotkanie w Pruszko-
wie z gitarą i harmonijką, być może 
weźmie ze sobą także inne instru-
menty – będzie więc wspólne mu-
zykowanie. Szwed oprócz utworu 

o myszce Mereżce, ma także 
w repertuarze piosenki napisane 
do wieczorynek Baranek „Shaun” 
i „Misiowanki”. Okazuje się, że dzie-
ci znają słowa piosenek i chętnie je 
śpiewają. Start imprezy: niedziela 
23 marca,  godz. 12.00, Hotel Comfort 
Biznes, ul. Bolesława Prusa 1. (AF)

Spotkanie z Tomaszem Szwedem, 
autorem książek dla dzieci

PRUSZKÓW

Piątek, 21 Marca 2014

Raszyn liderem aktywności inwestycyjnej
RASZYN
Raszyn otrzymał 
certyfi kat Lidera 
Aktywności 
Inwestycyjnej.
Gminę wyróżniono
za przedsiębiorczość 
i podejmowanie 
szeroko zakrojonych 
działań na rzecz 
swojego rozwoju.

Certyfi kat odebrał wójt Andrzej 
Zaręba, który gościł na Między-
narodowych Targach Budow-
nictwa i Architektury „Budma” 
w Poznaniu. – To miłe a zarazem 
prestiżowe wyróżnienie. Jest do-
wodem na to, że pieniądze jakie 
przeznaczamy na inwestycje są 
lokowane w dobry sposób – po-
wiedział Zaręba. Wyróżnienie, 
które przyznała kapituła nie 

dotyczy konkretnej inwesty-
cji w Raszynie, a jest bardziej 
nagrodą za całokształt. Z całą 
pewnością Raszyn jest jednym 
z najszybciej rozwijających się 
samorządów w regionie.

Wizyta przedstawicieli gmi-
ny w stolicy Wielkopolski mia-
ła też inny aspekt. – Pojawiły 
się największe firmy budowla-
ne w kraju, tak więc mogliśmy 

podpatrzeć szereg innowacyj-
nych rozwiązań w przypadku co 
niektórych inwestycji – mówi wójt. 
O jakie inwestycje chodzi? – Inte-
resowały nas najbardziej obiekty 
sportowe, a dokładnie mówiąc si-
łownie plenerowe. Chcemy w naj-
bliższym czasie rozbudować teren 
przy Gminnym Ośrodku Sportu. 
Ponadto myślimy o modernizacji 
basenu – dodaje Zaręba.  (MAP)

Będą mieli gdzie pograć
PRUSZKÓW
Zespół Szkół nr 1 
w Pruszkowie wzbogaci 
się o nowoczesne 
zaplecze sportowe. 
Inwestycja ma 
ruszyć w tym roku.

Młodzież z Gąsina w końcu bę-
dzie miała do dyspozycji teren 
rekreacyjno-sportowy. Powsta-
nie przy Zespole Szkół nr 1, czy-
li tzw. „budowlance”. Starostwo 
powiatowe ogłosiło właśnie prze-
targ, w którym zostanie wybrana 
fi rma odpowiedzialna za zapro-
jektowanie i wybudowanie boisk. 
Co uczniowie zyskają? Boisko do 
piłki nożnej z trawą syntetyczną 
o wymiarach 62x30 m, boisko 
wielofunkcyjne do piłki ręcznej, 
siatkówki, tenisa ziemnego i ko-
szykówki o wymiarach 40x20 m. 
Uzupełnieniem będą piłkochwy-
ty, 60-metrowa bieżnia z cztere-
ma torami oraz skocznia w dal. 
Boiska będą oświetlone, w pobli-
żu ustawione zostaną ławki, ko-
sze na śmieci, stojaki na rowery.

Co ciekawe, inwestycja obej-
mie też budowę miejsc parkin-

gowych. Powstaną jako... pierw-
sze. Wykonawca na ich budowę 
będzie miał czas do 20 sierp-
nia tego roku. Boisko do piłki 
nożnej powinno powstać do 15 
października. Dłużej trzeba bę-
dzie poczekać na boisko wie-
lofunkcyjne – ma być gotowe 
w lipcu 2015 r.

Zadowolenia z planów bu-
dowy nowych obiektów nie 
ukrywa Joanna Łyżwińska, 
dyrektor zespołu szkół. – Je-
śli chodzi o zaplecze sporto-
we mamy salę gimnastyczną 
i małą salę do fi tnessu. Na świe-
żym powietrzu do dyspozycji 
są dwa asfaltowe place, które 
ciężko nazwać boiskami. Ma-
ją już ponad 40 lat. Generalne-
go remontu wymaga również 
parking, wymienić powinniśmy 
również bramę wjazdową – mó-
wi. – Nowe boiska raczej będą 
ogólnodostępne. Już dziś wie-
lu mieszkańców i młodzież nie 
ucząca się w naszej szkole przy-
chodzi tu pograć w piłkę – do-
daje dyrektor Łyżwińska.

Budowa boisk ma kosztować 
niespełna 500 tys. zł.  (AS)
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Młodzieżową radę wybierze młodzież?
PIASTÓW
Szykuje się rewolucja 
w ordynacji wyborczej 
do Młodzieżowej Rady 
Miasta Piastowa. 
– Pozwólmy 
samej młodzieży 
głosować i wybierać 
– apelowała radna 
Katarzyna Wójcikowska.

Wtorkowe (18 bm.) obrady raj-
ców miejskich były o tyle wy-
jątkowe, że po raz pierwszy od 
dłuższego czasu uchwała w spra-
wie zmian w budżecie przeszła 
bez „ale”. Trudno się jednak te-
mu dziwić, bowiem zgodnie z za-
powiedziami władz Piastowa, 
miastu udało się wypracować 
nadwyżkę budżetową w kwo-
cie ponad 5 mln zł. I to właśnie 
te środki zostały wprowadzone 
do budżetu. Po odliczeniu sta-
łych zobowiązań czy pieniędzy 

przeznaczonych na oświatę, wło-
darzom miasta na inwestycje po-
zostało 2,4 mln zł. Pulę tą radni 
zdecydowali się rozdysponować 
na budowę wodociągów w ulicach 
Falata, Powstańców Warszawy, 
Mazowieckiej i Mochnackiego 
oraz remont ul. Słowackiego na 
odcinku od ul. Tuwima do ul. As-
nyka. Ponadto zabezpieczono 
środki na remont chodnika w par-
ku przy ul. 11 Listopada oraz mo-
dernizację ciągu pieszo-jezdnego 
przy targowisku miejskim.    

Emocji natomiast nie zabrakło 
w punkcie 13. obrad, gdzie radni 
mieli powołać Miejską Komisję 
Wyborczą w wyborach do Mło-
dzieżowej Rady Miasta Piasto-
wa II kadencji. Mieli, bo punkt 
po półgodzinnej dyskusji zo-
stał zdjęty z porządku obrad. 
A wszystko na wniosek radnych 
opozycji, którzy zaproponowa-
li zmianę ordynacji wyborczej. 

– Przed dwoma laty tego „po-
tworka” nazywałem demokra-
cją w stylu Łukaszenki, ale dziś 
mamy znacznie świeższy i do-
skonalszy przykład demokra-
cji krymskiej – mówił radny 
Zdzisław Brzeziński, który nie 
zgadza się, aby składu młodzie-
żowej rady dokonywała komi-
sja, która wiek „młodzieżowca” 
ma już daleko za sobą. 

– Apeluję abyśmy raz jeszcze 
przemyśleli kwestię ordynacji 
wyborczej i sposobu wyborów do 
młodzieżowej rady z czysto pe-
dagogicznego punktu widzenia. 
Ideą tej rady jest promowanie sa-
mej idei samorządu. Nie dotyczy 
to tylko kwestii tych kilkunastu 
osób, które podejmą wyzwanie 
bycia w młodzieżowej radzie, 
ale również całego elektora-
tu, który miałby uczestniczyć 
w wyborach – trafnie zauważyła 
radna Katarzyna Wójcikowska. 

– Mamy doświadczenie, że po-
przedni sposób wyboru nie 
sprawdził się. Podejmijmy wy-
zwanie. Pozwólmy młodzieży 
piastowskiej zagłosować i wybrać 
radnych – apelowała.

O ile pomysł ten od razu pod-
chwyciła większość radnych, tak 
„nosem kręciła” przewodniczą-
ca Maria Ziółek. Orędowniczka 
funkcjonowania młodzieżowej 
rady dążyła do wyboru komisji 
wyborczej z radnych obecnych 
na sali, chociaż sama jedno-
znacznie nie potrafi ła znaleźć 
przyczyn dla których młodzie-
żowa rada I kadencji okazała się 
niewypałem. – Była półniewypa-
łem – ocenił Stanisław Lewan-
dowicz, wiceprzewodniczący 
rady miejskiej.

Sprawa wróci na obrady 
kwietniowej rady. Opozycja ma 
przygotować nową ordynację 
wyborczą.  (MAP)

Są zarzuty
OPACZ
Narażenie na bezpośred-
nie niebezpieczeństwo 
utraty życia oraz 
prowadzenie pojazdów 
mechanicznych pod 
wpływem alkoholu 
– takie zarzuty usłyszał 
maszynista składu WKD.

Jak informowaliśmy, 13 mar-
ca skład prowadzony prze tego 
maszynistę potrącił w Opaczy 
kobietę. – Przy pierwszym po-
miarze stężenie alkoholu było 
na poziomie 0,42 promila. Po 
pewnym czasie badanie krwi 
powtórzono i wykazało u męż-
czyzny 0,58 promila. Tendencja 
była więc rosnąca. Przeciwko 
maszyniście prowadzimy po-
stępowanie z artykułu mówią-
cego o narażeniu człowieka na 
bezpośrednie niebezpieczeń-
stwo utraty życia albo ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu. Dru-
gi zarzut dotyczy prowadze-
nia pojazdów mechanicznych, 
będąc w stanie nietrzeźwości 
– powiedziała Agnieszka Wło-
darska z biura prasowego Ko-
mendy Stołecznej Policji.  (AF)

ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Warszawski Zarząd 
Miejskich Inwestycji 
Drogowych szykuje 
się do modernizacji 
ul. Kleszczowej. 
Kierowcy muszą 
przygotować się na 
utrudnienia, ale jest 
szansa, że nie będą aż 
tak uciążliwe.

D ziury, nierówności – tak 
wygląda ul. Kleszczo-
wa w stołecznych Wło-

chach. Inwestycja od wielu lat jest 
wyczekiwana nie tylko przez oko-
licznych mieszkańców, ale i kie-
rowców (nie tylko warszawskich). 
To właśnie tędy można przedo-
stać się na Bemowo lub w kierun-
ku Mokotowa. Problem w tym, 
że natężenie ruchu jest tu bardzo 
duże, a zmotoryzowani mają do 
dyspozycji tylko po jednym pasie 

Kleszczowa w kleszczach remontu 
ruchu w każdą stronę. To sprawia, 
że korki są ogromne. 

Zarząd Miejskich Inwestycji 
Drogowych w Warszawie aktu-
alnie sprawdza oferty złożone 
przez potencjalnych wykonaw-
ców. Najniższą cenę zaoferowa-
ła fi rma Skanska. Za wykonanie 

Prace przy modernizacji ulicy potrwają 13 miesięcy. Wybudowane zostaną m.in. dwa ronda

w przetargu jest cena i wiele wska-
zuje na to, że właśnie Skanska zo-
stanie wykonawcą. Ostateczne 
wyniki powinniśmy poznać w cią-
gu najbliższych tygodni.

Prace będą mogły ruszyć 
tuż po podpisaniu umowy i po-
trwają 13 miesięcy. W ramach 

inwestycji wybudowane zo-
staną dwa ronda. Pierwsze na 
skrzyżowaniu z ul. Krańcową, 
drugie – u zbiegu Kleszczowej 
z ulicami Chrobrego i Ryżowej. 
Na krzyżówce z ulicami Dojaz-
dową i Płomyka wydzielony 
zostanie pas do skrętu w lewo, 

w kierunku stacji paliw. Do-
datkowo wybudowane zosta-
ną zatoczki autobusowe co ma 
usprawnić ruch na Kleszczo-
wej. Dziś przystanki te znajdu-
ją się na jezdni, a zatrzymujące 
się na autobusy blokują ruch. 
Przy Kleszczowej pojawią się 
też chodniki i ścieżki rowerowe.

Remont to również spore utrud-
nienia. Drogowcy mają jednak 
nadzieję, że nowy układ komu-
nikacyjny, który powstał po wy-
budowaniu ul. Nowolazurowej 
oraz południowej obwodnicy 
Warszawy sprawi, że roboty nie 
będą uciążliwe. 

Kierowcy zaznaczali, że prze-
budowa Kleszczowej powinna 
być przeprowadzona podczas re-
montu tunelu na ul. Dźwigowej. 
Wtedy ruch w tej części dzielni-
cy Włochy był niewielki i drugi 
remont nie byłby dużym utrud-
nieniem. Drogowcy podkreślali 
jednak wtedy, że takie rozwiąza-
nie mogłoby doprowadzić do pa-
raliżu komunikacyjnego. 

BO
LO

 S
KO
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ZY
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S

 Drogowcy mają nadzieję, że prace na Kleszczowej nie 
spowodują dużych utrudnień dla kierowców

Prace przy modernizacji ulicy potrwają 13 miesięcy. Wybudowane zostaną m.in. dwa ronda

przebudowy ul. Kleszczowej za-
żądała 7,6 mln zł. Najwyższą ofer-
tę, opiewająca na kwotę 10,3 mln 
zł, złożyła fi rma Planeta. W su-
mie do ZMID-u wpłynęło pięć 
propozycji. Głównym kryterium 

Pierwsze rondo 
powstanie na 
skrzyżowaniu 
z ul. Krańcową, drugie 
– u zbiegu Kleszczowej 
z ulicami Chrobrego 
i Ryżowej 
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Oferta powiatowych szkół
W związku ze zbliżającym się 

naborem do szkół ponadgim-
nazjalnych, przedstawiamy 

gimnazjalistom ofertę powiatowych szkół.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 

uczniów, ale i potrzebom runku pracy Ze-
spół Szkół nr 2 im. Bema w Milanówku 
wzbogacił ubiegłoroczną ofertę. Powsta-
je klasa kształcąca w nowym kierunku - 
technik rachunkowości. Według Dyrekcji 
ten kierunek ma przyszłość, bo jest duże 
zapotrzebowanie na pracowników, któ-
rzy znają się na rachunkowości. O innych 
kierunkach  kształcenia można przeczytać
na stronie zsbem.pl.

Przyszli kandydaci do szkoły powinni tak-
że uwzględnić fakt, że bardzo dobrze przygo-
towuje się tu uczniów do pracy zawodowej, 
co szczególnie cenią  pracodawcy, którzy 
pod koniec każdego roku szkolnego przy-
chodzą z prośbą o polecenie im najlepszych  
absolwentów. Sukcesy uczniów są źródłem 
ogromnej satysfakcji w pracy nauczyciela.

Ambitni uczniowie nie mogą się tu nudzić; 
szkoła jest organizatorem wielu imprez m.in. 
powiatowego konkursu ortografi cznego, 

konkursu fotograficznego i ekologicz-
nego. Uczniowie chętnie uczestniczą 
w akcji „Szlachetna paczka”, a kiedy trzeba 
– równie chętnie oddają krew.

Zapraszamy wszystkich 27 marca 
i 29 kwietnia o 17.00 na dni otwarte (spo-
tkania informacyjne). 

Zespół Szkół nr 1 w Milanówku propo-
nuje kształcenie w czterech klasach: o pro-
fi lu humanistycznym (rozszerzony polski, 
historia i jeden fakultet), matematycznym 
(z naciskiem na matematykę i dwa fakul-
tety), z elementami wiedzy medycznej 
i prozdrowotnej, a także o profi lu ogólnym 
(rozszerzone są trzy fakultety).

Szkoła jak co roku proponuje bogatą 
ofertę dyscyplin sportowych. W ramach 
zajęć wychowania fi zycznego można upra-
wiać koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną 
i nożną, fi tness oraz nordic walking, pływa-
nie, narciarstwo zjazdowe i biegowe oraz 
żeglarstwo – w ramach obozu narciarskie-
go czy żeglarskiego można zaliczyć część 
lekcji wf-u.

Szkoła uczestniczy w kilku programach, 
wśród nich należy wymienić „Erasmus”, 

który ma na celu podnoszenie jakości kształ-
cenia z języków obcych. W tym roku będą 
np. organizowane dotowane wyjazdy za-
granicę. Inny program, który został wdro-
żony to „Profi laktyka a Ty”, który wspiera 
dobrą zabawę bez żadnych używek. W ra-
mach PaT-u uczniowie uczestniczą w róż-
nych imprezach oraz koncertach, które 
pozwalają młodzieży zintegrować się i bawić 
bez papierosów, alkoholu i narkotyków. 

Na dzień otwarty zapraszamy 4 kwiet-
nia o 16.00.

Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Maz. 
również proponuje bogatą ofertę edu-
kacyjną. W Liceum Ogólnokształcącym 
będą prowadzone następujące klasy: lin-
gwistyczno-geografi czna, humanistyczna, 
kulturowo-społeczna, matematyczno-fi -
zyczna i biologiczno-chemiczna. Natomiast 
Technikum nr 1 proponuje kształcenie w za-
wodach: technik żywienia i usług gastro-
nomicznych, technik obsługi turystycznej, 
technik hotelarstwa i kelner.

Uczniowie szkoły uczestniczą w kon-
kursach przedmiotowych, osiągając licz-
ne sukcesy, np. zakwalifi kowanie się do 

finału Międzynarodowego Konkursu 
Matematycznego PANGEA i do elimi-
nacji okręgowych IX edycji Olimpia-
dy Przedsiębiorczości. Prężnie działają 
także koła naukowe. Od 2009 r. ZS nr 1 
realizuje projekty staży zawodowych w ra-
mach Programu „Uczenie się przez całe 
życie” Leonardo da Vinci IVT. Dzięki te-
mu uczniowie Technikum nr 1 odbywają 
3-tygodniowe praktyki w restauracjach 
i hotelach na terenie Nicei.

Zainteresowanych zachęcamy do wzię-
cia udziału w Dniu Promocji Szkoły, który 
odbędzie się 29 kwietnia 2014 r. Gimna-
zjalistów zapraszamy w godzinach 10.00. 
- 14.00, a Ich Rodziców o godz. 17.00.

Druga szkoła w Grodzisku – Zespół Szkół 
Technicznych i Licealnych nr 2 absolwen-
tom gimnazjów wzbogacił ubiegłoroczną 
ofertę o naukę w zawodach technik mecha-
nik (monter maszyn i urządzeń) i technik 
organizacji reklamy. O pozostałych profi -
lach kształcenia zachęcamy do przeczyta-
nia na stronie www.zstil.type.pl

Kadra dydaktyczna starannie uczy 
młodzież, przygotowując ją do egzaminu 

maturalnego, egzaminu z kwalifi kacji i eg-
zaminu zawodowego, co w połączeniu z am-
bitnymi uczniami daje świetne efekty: we 
wspomnianym już konkursie ortografi cznym 
I, II i III miejsce zajęli uczniowie właśnie 
ZSTL2, jeden z uczniów otrzymał Stypen-
dium Sportowe Burmistrza Grodziska Ma-
zowieckiego! ZSTL2 jest organizatorem 
wielu uroczystości kulturalno-sportowych 
np. Konkurs Piosenki Angielskiej "You Can 
Sing" i Konkursu Poezji Śpiewanej "Śpiewać 
każdy może”, Konkurs Piosenki z Treścią 
z udziałem gwiazd. ZSTL2 to reprezentant 
Polski w Międzynarodowych Turniejach 
Sportowych Szkół Europejskich oraz am-
basador i gospodarz tegorocznej edycji tak 
prestiżowego turnieju.

Jak zawsze dużym atutem są fi rmy, w któ-
rych uczniowie odbywają zajęcia praktyczne 
np. Raben, Gefco, Volvo, Volkswagen i Audi.

Dzień otwarty dla chętnych już 28 mar-
ca i 16 maja 2014r. w godz. 13.00 – 18.00.

Oferta szkół jest bogata i może spokoj-
nie sprostać wymagającym uczniom, dla-
tego zapraszamy serdecznie wszystkich 
ambitnych gimnazjalistów.

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Starostwo Powiatu Grodziskiego. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.
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Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych
w Pruszkowie prowadzi rekrutację do klasy pierwszej na rok szkolny 2014/2015

Liceum Ogólnokształcące Sportowe (3 lata)
język	angielski,	do	wyboru:	język	rosyjski	lub	język	niemiecki
rozszerzony	program	języka	angielskiego	i	biologii	lub	biologii	i	chemii
przedmioty	uzupełniające:	warsztaty	dziennikarskie,	język	angielski	 
w	sporcie,	edukacja	zdrowotna	z	elementami	higieny	i	ekologii	człowieka
dyscypliny sportowe:
•  koszykówka	dziewcząt	i	chłopców
•  piłka	nożna	chłopców
•  piłka	siatkowa	dziewcząt	i	chłopców
•  lekkoatletyka
W	ramach	programu	szkolenia	sportowego	szkoła	organizuje	 
zajęcia	na	basenie	i	wyjazdy	sportowe.
Kandydaci do szkoły powinni posiadać:
•  bardzo	dobry	stan	zdrowia	potwierdzony	zaświadczeniem	lekarza	medycyny	sportowej,
•  pisemną	zgodę	rodziców
Pierwszym	etapem	w	procesie	rekrutacji	jest	przystąpienie	do	testu	sprawnościowego:
21 maja (środa)	godz.	16.00	piłka	nożna,	lekkoatletyka
22 maja (czwartek)	godz.	16.00	siatkówka,	koszykówka

Gimnazjum Sportowe (3 lata)
język	angielski,	do	wyboru:	język	rosyjski	 
lub	język	niemiecki
dyscypliny	sportowe:
•  koszykówka	chłopców
•  koszykówka	dziewcząt
•  piłka	nożna	chłopców
•  piłka	siatkowa	dziewcząt	i	chłopców
•  lekkoatletyka
W	ramach	programu	szkolenia	sportowego	szkoła	organizuje	zajęcia	 
na	basenie	i	wyjazdy	sportowe.
Kandydaci do szkoły powinni posiadać:
•  bardzo	dobry	stan	zdrowia	potwierdzony	zaświadczeniem	lekarza	medycyny	sportowej,
•  pisemną	zgodę	rodziców
Pierwszym	etapem	w	procesie	rekrutacji	jest	przystąpienie	do	testu	sprawnościowego:
21 maja (środa)	godz.	16.00	piłka	nożna,	lekkoatletyka
22 maja (czwartek)	godz.	16.00	koszykówka,	siatkówka
Absolwentom	Gimnazjum	Sportowego	szkoła	zapewnia	kontynuację	nauki	w	Liceum	Ogólnokształcącym	Sportowym.

Dni otwarte dla wszystkich typów szkół:        03.04.2014; 15.05.2014; 05.06.2014 o godz.17.30

PIKNIK: 17.05.2014 (sobota) w godz. 10-13
Informacje	o	zasadach	rekrutacji	można	uzyskać codziennie	w	sekretariacie	szkoły	lub	na	stronie	szkoły.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i  Sportowych
w	Pruszkowie,	ul.	Gomulińskiego	2

tel.	022	758	89	62,	63;	fax:	022	758	89	64

www.zstiopruszkow.pl
wszelkie	pytania	dotyczące	rekrutacji	prosimy	kierować	na	adres:	zstio_sekretariat1@wp.pl

											

- klasa medialna
• język	angielski,	do	wyboru:	język	niemiecki	 
lub	język	rosyjski

• rozszerzony	program	historii,	wos-u
• przedmioty	uzupełniające:	warsztaty	dziennikarskie,	
komunikacja	społeczna

Liceum Ogólnokształcące (3 lata)
- klasa geograficzno-matematyczna
• język	angielski,	do	wyboru:	język	niemiecki	 
lub	język	rosyjski

• rozszerzony	program	matematyki,	geografii
• przedmioty	uzupełniające:	edukacja	prawna,	geografia	
gospodarcza

PRUSZKÓW
Mieszkańcy Pruszkowa chcą, by 
w mieście powstał wybieg dla 
psów. Urzędnicy zaproponowali na-
wet miejsce dla tego typu obiektu 
– miałby powstać pomiędzy ulica-
mi Poznańską, Batalionów Chłop-
skich i Kurca. Problem w tym, że 
w konsultacjach prowadzonych 

przez pruszkowski magistrat wzię-
ło udział... 18 osób i instytucji. Jedna 
z odpowiedzi przedstawiała stano-
wisko Pruszkowskiego Stowarzy-
szenia na Rzecz Zwierząt. Co więc 
dalej z wybiegiem dla czworono-
gów? Pruszkowscy włodarze z po-
wodu małej ilości zebranych opinii 

Wybieg dla psów w tym roku 
nie powstanie, opinii było za mało

zrezygnowali z pomysłu stworze-
nia takiego obiektu w tym roku. 
Właściciele zwierząt muszą zatem 
liczyć na to, że 2015 r. konsultacje 
zostaną powtórzone. Jeśli weźmie 
w nich udział więcej osób, to jest 
szansa, że wybieg dla czworono-
gów jednak powstanie. (AS)

REKLAMA

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

RASZYN  
Wójt Andrzej Zaręba 
może spać spokojnie. 
Rada gminy nie 
będzie zawiadamiała 
prokuratury o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa 
przez sternika gminy. 
– To była burza w szklance 
wody – komentuje wójt.

K lub Radnych „Jedność 
Gminy” (na zdjęciu) 
chciał pociągnąć do od-

powiedzialności wójta Raszyna, 
bo ten – ich zdaniem – dopuścił 
się złamania ustawy o samo-
rządzie gminnym i przekroczył 
uprawnienia funkcjonariusza pu-
blicznego poprzez niedopełnie-
nie obowiązków.

W całej sprawie chodziło o by-
łą kierownik Świetlicy Środowi-
skowej w Rybiu i jej oświadczenie 
majątkowe. A raczej jego brak. 
Kierownik funkcję piastowała 
na przełomie 2011/2012 r. I cho-
ciaż w placówce pracowała jedynie 
cztery miesiące, to była zobowią-
zana ustawą do złożenia stosow-
nego dokumentu. Tego nie zrobiła. 

– Bezsporne jest to, że wójt za-
niedbał swoje obowiązki – prze-
konywała podczas nadzwyczajnej 
sesji Celina Szarek z klubu „Jed-
ność Gminy”. Opozycyjni radni 
przekonywali, że wójt jako osoba 

Wójt może spać spokojnie

kontrolująca pracę kierowników 
jednostek podległych urzędowi 
gminy powinien wezwać kierow-
nik do złożenia dokumentu, a w 
przypadku jego braku wstrzymać 
wypłatę wynagrodzenia. – Nie 
złożyła samodzielnie oświad-
czenia, nie została wezwana do 
jego złożenia i nie złożyła oświad-
czenia po zakończeniu pracy – 
wyliczała radna Szarek, która 
z klubowymi kolegami stała na 
stanowisku, że sprawą powinna 
zająć się prokuratura.

– Sugeruję, że w wybiórczy spo-
sób interpretujecie państwo prawo. 
Interpretujecie je na swój sposób 
– rozpoczął „mowę obronną” wójt 
Andrzej Zaręba. Jego zdaniem, 
skarga na bezczynność wójta zło-
żona przez opozycję nie miała uza-
sadnienia, bo… – Decydujący w tej 
sprawie był czas, kiedy powziąłem 
informacje na temat niezłożenia 
przez kierownik oświadczenia. 
A dowiedziałem się o tym w mo-
mencie, kiedy już nie pracowała 
w świetlicy. Nie mogłem więc jej 

Na nadzwyczajnej sesji upadła uchwała w sprawie „bezczynności” wójta Zaręby

zwolnić ani zastosować innych 
sankcji – przekonywał Zaręba. 
Część radnych dociekała jednak: 
Jak to możliwe, że o uchybieniach 
wójt dowiedział się po fakcie? – Do-
skonale państwo wiecie, że oświad-
czeniami majątkowymi w urzędzie 
zajmował się sekretarz gminy. 
Nie jestem w stanie kontrolować 
wszystkich pism, tym bardziej 
tych, które nie przechodzą przeze 
mnie. A tak było z oświadczeniami, 
które osobiście odbierał sekre-
tarz, na co są stosowne podpisy 
w dokumentach – odpowiadał wójt.

Ostatecznie – stosunkiem gło-
sów 6 za, 8 przeciw – radni nie 
przyjęli uchwały w sprawie roz-
patrzenia skargi złożonej przez 
Klub Radnych „Jedność Gminy” 
na bezczynność wójta. Udziału 
w głosowaniu nie wziął przewod-
niczący rady. – Uchwała obligowała 
mnie do złożenia donosu do pro-
kuratury, a to nie są metody zgod-
ne z moim sumieniem – przyznał 
po głosowaniu Dariusz Marcin-
kowski, przewodniczący rady. 

Na nadzwyczajnej sesji upadła uchwała w sprawie „bezczynności” wójta Zaręby
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PIASTÓW
Inicjatywa „Ciastko z bajką” pia-
stowskiego Stowarzyszenia Możesz 
bierze udział w konkursie granto-
wym Fundacji Aviva pod nazwą „To 
dla mnie ważne”. Stawką jest dota-
cja w wysokości 8 tys. zł. Głosowa-
nie do 28 marca. „Ciastko z bajką” 
to cykl spotkań popularyzujących 

rodzinne spotkania z książką. Po-
jawia się też gość specjalny, czyta 
dzieciom bajkę, która jest ściśle po-
wiązana z dziejącą się wokół akcją 
pełną aktywizujących publiczność 
zabaw i konkursów. Każde „Ciastko 
z bajką” odbywa się w innym miej-
scu Piastowa. Ważna jest funkcja 

„Ciasto z bajką” walczy 
o dotację na szóstą edycję

integracyjna cyklu – biorą w nim 
udział dzieci zdrowe, jak i niepeł-
nosprawne. Za pieniądze z grantu 
stowarzyszenie mogłoby zorgani-
zować szóstą edycję „Ciastka z baj-
ką”. Aby oddać głos należy wejść 
na stronę internetową Fundacji 
Aviva. Głosujemy do 28 marca. (AF)

Piątek, 21 Marca 2014

MARCIN 
PRAŻMOWSKI

REGION
Na stacji WKD 
w Otrębusach nie można 
już kupić biletu. Powód? 
Ktoś wyrwał z ziemi… 
biletomat. To kolejny 
w ostatnim czasie 
przypadek dewastacji 
automatów.

W arszawska Kolej Do-
jazdowa cieszy się 
wśród pasażerów 

wysokimi notowaniami. W prze-
ciwieństwie do innych kolei, 
popularne wukadki nie mają 
problemów z awariami i w re-
zultacie są niezwykle punktual-
ne. To jedna strona medalu. Ale 
jest i druga – dewastacja przez 
wandali biletomatów. 

Sprawa bulwersuje nie tylko 
zarząd spółki, ale również – a ra-
czej przede wszystkim – pasa-
żerów. – Jak to możliwe, że ktoś 
wyrwał z ziemi biletomat? Nikt 
tego nie widział? Przecież to 
nie zajmuje chwili, tylko przy-
najmniej kilka minut – dziwi się 
jeden z czytelników. Mowa o zda-
rzeniu do którego doszło w Otrę-
busach. 10 marca pasażerowie 
zamiast automatu z biletami 
zastali na stacji… dziurę. – Au-
tomat biletowy uległ całkowitej 
dewastacji i nie nadaje się do dal-
szego użytkowania. Urządzenie 

Dziura zamiast biletomatu

zostało wyrwane wraz z betono-
wym zakotwieniem z nawierzch-
ni peronu i przemieszczone poza 
jego obręb – informuje Krzysz-
tof Kulesza, rzecznik War-
szawskiej Kolei Dojazdowej. 
Podkreśla, że do odwołania zo-
staje zawieszona możliwość na-
bycia na tym przystanku biletów 
za pośrednictwem automatu. 
– Mennica Polska, która jest ope-
ratorem urządzenia musiała zle-
cić wyprodukowanie nowego 
automatu – mówi rzecznik.

Kulesza potwierdza też, że 
w ostatnim czasie biletomaty 
dość często stają się „ofi arami” 
wandali. Na stacji „Brzózki” ktoś 
wyrwał zakotwienia, za pomocą 
których automaty są trwale przy-
twierdzane do podłoża a później 

Wandale upatrzyli sobie automaty na przystankach WKD 

podpalił urządzenie. Z kolei na 
stacji Warszawa Zachodnia WKD 
próbowano ukraść biletomat. 
Rodzi się więc pytanie: Czy nie 
było na stacjach działającego mo-
nitoringu? – Na tych stacjach nie 
mamy kamer – przyznaje rzecz-
nik WKD, dodając, że w ciągu 
kilku miesięcy wszystkie stacje
będą miał monitoring. A póki co… 

– Zwracamy się z prośbą do 
wszystkich podróżnych oraz 
osób przemierzających okoli-
ce peronów stacji i przystanków 
osobowych linii WKD o zwraca-
nie uwagi na wszelkie podejrza-
ne sytuacje mogące skutkować 
uszkodzeniem bądź kradzieżą 
mienia i zgłaszanie tego spół-
ce lub służbom porządkowym 
– mówi Krzysztof Kulesza. 

Wandale upatrzyli sobie automaty na przystankach WKD 

Apel o kamerę
i pozytywna
odpowiedź
PRUSZKÓW
Mieszkańcy
ulicy Kopernika 
uważają, że kamera 
monitoringu 
miejskiego powinna 
pojawić się także 
na wprost boiska 
przy Gimnazjum nr 4.

– Tak, aby obejmowała teren 
boiska, jak i pobliskiego pla-
cu zabaw oraz część klatek 
schodowych i parking – mó-
wi pan Marek z ul. Kopernika. 
To właśnie w tych miejscach, 
zdaniem mieszkańca, docho-
dzi do zakłócania porządku 
publicznego. – Spożywanie 
alkoholu, dewastacje, zaśmie-
canie czy ostatnio próby pod-
paleń – wylicza „atrakcje”, 
jakie muszą znosić lokatorzy 
pobliskich bloków.

Uwagi przyniosą rezultat. 
– Środki finansowe pozwo-
lą nam na montaż kamer za-
równo w tym miejscu, jak i u 
zbiegu ul. Kopernika z ul. Li-
pową – mówi Andrzej Kurze-
la, wiceprezydent Pruszkowa. 
A kiedy pieniędzy nie wystar-
czy na dwie kamery? – Zamon-
tujemy jedną, na wprost boiska 
– odpowiada Kurzela.

Jeśli procedury pójdą zgo-
dnie z planem, to monitoring 
przy ul. Kopernika pojawi 
się latem.  (MAP)

GRODZISK MAZOWIECKI
„Szwed, Anioły 
i Filip – pokonać 
autyzm” – pod takim 
hasłem w Grodzisku 
odbędzie się koncert 
charytatywny. 
Dochód z biletów 
sprzedawanych 
w formie cegiełek 
zostanie przeznaczony 
na terapię 
pięcioletniego 
Filipa Kucharskiego.

Na pomysł koncertu wpadły 
dwie instytucje, których pod-
opiecznym jest Filip – grodzi-
skie Przedszkole Artystyczne 
„Burczybas” oraz Fundacja 
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. 
– Chcieliśmy pomóc Filipowi 
w terapii oraz w jego codzien-
nym rozwoju. To bardzo mądre 
i pogodne dziecko. Na co dzień 
bierze udział w zajęciach na-
szego przedszkola, ale bardzo 
ważne jest to, aby stworzyć mu 
specjalne, komfortowe warunki 
dla dalszej terapii oraz codzien-
nego rozwoju – mówi Katarzy-
na Stróżewska z przedszkola 
„Burczybas”. – Tak powstał po-
mysł zorganizowania koncer-
tu charytatywnego. Do udziału 
zaprosiliśmy zaprzyjaźnionego 
z przedszkolem Tomasza Szwe-
da, który jest znany nie tylko 
z twórczości muzycznej, lecz 
też jako autor książek dla dzieci 
i osoba wspierająca inicjatywy 
na rzecz dzieciaków. Prowadzi-
my również rozmowy, aby cały 

koncert poprowadził Korne-
liusz Pacuda, twórca Pikniku 
Country – dodaje.

Cegiełki z biletów na kon-
cert to niejedyny sposób na 
zgromadzenie pieniędzy dla 
Filipa. – Jeszcze przed koncer-
tem, który odbędzie się w sa-
li widowiskowej grodziskiego 
Centrum Kultury o godz. 18.00, 
we foyer centrum zorganizu-
jemy kiermasz różnych przed-
miotów. Zasada będzie ta sama 
co przy cegiełkach uprawnia-
jących do wstępu na koncert: 
co łaska. Na kiermaszu pojawią 
się rzeczy wykonane własno-
ręcznie przez naszych przed-
szkolaków, w tym piękne anioły. 
Stąd też wzmianka o nich w na-
zwie imprezy. Będziemy chcieli 
również wystawić przedmio-
ty należące do znanych osób 
– twierdzi Stróżewska.

Koncert dla Filipa wystar-
tuje 4 kwietnia o godz. 18.00. 
Miejsce: sala widowiskowa 
grodziskiego Centrum Kultury,
ul. Spółdzielcza 9.  (AF)

Koncert na rzecz Filipa
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Kłopotliwy skręt w lewo
PRUSZKÓW
Kierowcy nie 
mają co liczyć na 
usprawnienie ruchu 
na skrzyżowaniu 
al. Wojska Polskiego 
z ul. Brzozową 
w Pruszkowie. 
Sygnalizacja prędko 
tu nie powstanie.

Droga wojewódzka nr 719 
stanowi „kręgosłup” komu-
nikacyjny dla Grodziska 
Mazowieckiego, Milanów-
ka, Brwinowa i Pruszkowa. 
Zmotoryzowani narzekają 
jednak, że płynność jazdy za-
burzają liczne skrzyżowania 
z sygnalizacją i przejścia dla 
pieszych. I faktycznie, jeśli 
kierowca trafi na „czerwoną 
falę” to w samym tylko Prusz-
kowie będzie musiał zatrzy-
mać się aż 14 razy.

Kłopot w tym, że na jednym 
skrzyżowaniu praktycznie na 
granicy miasta sygnaliza-
cji świetlnej brakuje, choć tu 
akurat jest potrzebna. Chodzi 
o krzyżówkę al. Wojska Pol-
skiego z ul. Brzozową. Kierow-
cy żeby skręcić z 719 w lewo 

często muszą czekać nawet 
10 minut, częściowo blokując 
jadących na wprost. Zarządca 
drogi wojewódzkiej jest mar-
szałek Mazowsza, ul. Brzozo-
wej powiat pruszkowski. 

– Czy wystąpiliśmy z pro-
pozycją lub wnioskiem, by na 
skrzyżowaniu ul. Brzozowej 
i drogi wojewódzkiej nr 719 
zrobić światła. Bo wyjazd od 
strony Komorowa jest tragicz-
ny. Powinno się podjąć dzia-
łania, żeby było bezpieczniej 
– pytał na sesji rady powiatu 
radny Stanisław Dymura.

Szansy na budowę sygna-
lizacji świetlnej nie ma. Jak 
zwykle, przyczyną są pustki 
w kasie powiatu, jak i woje-
wództwa. – W tej sprawie nie 
było wystąpienia. Zdajemy 
sobie sprawę, że występując 
do marszałka musimy mieć 
swoje środki. W takiej sytu-
acji marszałek zawsze pyta: 
„A ile dołożycie?” I prawdo-
podobnie powstałaby kwestia 
wspólnego finansowania in-
westycji z podziałem po 50 
procent – powiedziała na se-
sji Elżbieta Smolińska, staro-
sta pruszkowski.  (AS)

„Jedynka” nie nadążą za... pociągiem
PRUSZKÓW
Podróżni korzystający 
z pruszkowskiej linii 
autobusowej nr 1 
skarżą się, że godziny 
odjazdów nie są do 
końca dopasowane do 
rozkładów kolejowych. 
Urzędnicy pracują nad 
rozwiązaniem problemu.

Autobusy „jedynki” kursujące po-
między stacją PKP w Pruszkowie 
a Osiedlem Staszica obsługują po-
toki pasażerów chcących dostać 
się do pociągu. Ze względu na 
remonty kolejowe dochodzi do 
częstych zmian rozkładów jazdy 
składów Kolei Mazowiecki oraz 
Szybkiej Kolei Miejskiej. To z ko-
lei wymusza częste modyfi kacje 
rozkładu „jedynki”. Nie wszystkie 
jednak zdają egzamin.

– W marcu zmienił się roz-
kład jazdy KM i SKM. Mimo to 
nie widzę ruchów ze strony prze-
woźnika, fi rmy Europa Express 
City ani pruszkowskiego urzędu 
miejskiego w celu dostosowania 
godzin kursowania autobusu linii 
nr 1 do obecnych rozkładów kole-
jowych. Szczególnie chciałabym 
zwrócić uwagę na kursy z pętli 

na Osiedlu Staszica o godz. 8.40 
i 9.08. Autobusy dojeżdżają do 
stacji PKP tuż po odjeździe po-
ciągów SKM oraz KM. A wystar-
czyłoby przesunąć o kilka minut 
wcześniej kursy z osiedla... – mówi 
czytelniczka Patrycja. 

– Spływają do nas informacje od 
mieszkańców na temat niewłaści-
wego dopasowania godzin kursów 
linii 1 z porami odjazdów kolei. 
Pracujemy nad rozwiązaniem 
tych niedogodności dla pasaże-
rów. Muszę jednak powiedzieć, że 
naprawdę trudno jest opracować 
rozkład autobusowy, który mógł-
by z powodzeniem funkcjonować 
przez dłuższy czas, ponieważ prace 

torowe powodują częste zmiany 
w planach jazdy pociągów. Ciężko 
to wszystko dopasować – twierdzi 
Elżbieta Korach, naczelnik wy-
działu Inwestycji, Remontów i In-
frastruktury Technicznej Urzędu 
Miejskiego w Pruszkowie, który 
fi nansuje funkcjonowanie linii 1.

Elżbieta Korach dodaje: – Do-
datkowo modyfi kacja rozkładu 
wymaga uzgodnień z przewoź-
nikiem, który musi związku 
z takimi zmianami dopasować 
pracę ludzi wewnątrz swojej fi r-
my. Niemniej jednak już wkrótce 
powinniśmy wdrożyć oczekiwa-
ne modyfi kacje, proszę nam dać 
jeszcze trochę czasu.  (AF)

Drogi do remontu
PODKOWA LEŚNA
W tym roku na 
inwestycje Podkowa 
wyda zaledwie 
3,7 mln zł. Najwięcej, bo 
1,3 mln zł, przeznaczy 
na naprawę dróg. 

Niebawem wyremontowa-
ne zostaną ulice 11 Listopada 
(na odcinku od ul. Bukowej do 
ul. Kolejowej) oraz Bukowa. 
Władze Podkowy szukają fi rmy, 
która zajmie się realizacją robót. 
Na wykonanie zadania nie bę-
dzie miała zbyt wiele czasu, bo 
60 dni od podpisania umowy.

Na ul. Bukowej wyremon-
towany zostanie odcinek mię-
dzy ulicami Lipową a Reymon-
ta. 20-metrowy fragment od 
strony ul. Lipowej zyska na-
wierzchnię bitumiczną, 
a pozostały zostanie wysypa-
ny tłuczniem. W wypadku ul. 
11 Listopada pierwszy etap 
przebudowy obejmie utwar-
dzenie drogi od skrzyżowania 
z ul. Bukową do skrzyżowania 
z ul. Kolejową. Cześć jezdni zo-
stanie wysypana kruszywem 
łamanym, co ma pomóc oko-
licznym mieszkańcom w do-
tarciu do posesji.  (AS)
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 Ten biletomat jeszcze stoi...
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17 marca policjanci otrzymali infor-
mację o śmiertelnym potrąceniu 
kobiety przez pociąg relacji z War-
szawy do Grodziska Mazowieckiego. 
Do zdarzenia doszło ok. 400 metrów 
za wiaduktem w stronę Milanówka 
i około kilometra przed stacją w Gro-
dzisku. 60-latka zginęła na miejscu. 

Gdy oddawaliśmy numer do druku 
nadal nie ustalono, kim była ofi ara. 
– Na podstawie elementów znale-
zionych na miejscu wypadku, takich 
jak fragmenty odzieży, rzeczy oso-
biste, staramy się dotrzeć do osób, 
które mogły znać kobietę – powie-
działa asp. Katarzyna Zych, rzecznik 

prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Grodzisku. Funkcjonariusze 
prowadzą działania mające 
wyjaśnić okoliczności wypadku. 
– Na tym etapie dochodzenia bierze-
my pod uwagę różne wersje, także 
tę o udanej próbie samobójczej 
– zaznaczała asp. Zych. (AF)

Dochodzenie policyjne trwa, 
ofi ara nadal nieznana

GRODZISK MAZOWIECKI

REKLAMA

ANNA 
SOŁTYSIAK

PODKOWA LEŚNA
Nad podkowiańską 
radą miejską 
nie wisi już widmo 
rozwiązania. 
Wreszcie powołano 
Komisję Rewizyjną.

S p r awa  m i a ł a  p o c z ą -
tek na sesji rady miasta 
w grudniu ubiegłego ro-

ku. Wtedy to członkowie komi-
sji rewizyjnej złożyli rezygnacje. 
Czuli się atakowani więc uznali, 
że dalsza praca w takiej atmos-
ferze nie ma sensu. Rezygna-
cję z pracy w komisji radnych 
Adama Krupy, Grzegorza Smo-
lińskiego, Jarosława Kubickie-
go i Agnieszki Świderskiej, ta 
ostatnia uzasadniła następują-
co: – Pani burmistrz powiedzia-
ła, że przyjmuje naszą postawę 
jako złośliwość i brak obiekty-
wizmu. Jednak staram się być 
obiektywna i zdarzało mi się 

Ulga, bo jest Komisja Rewizyjna
publicznie bronić pani bur-
mistrz kiedy ktoś zarzucał, że 
jest winna wszystkiemu, co złe 
w mieście, z czym się absolut-
nie nie zgadzam. Jednak pra-
ca w Komisji Rewizyjnej to 
takie „kopanie się z koniem”, 
bo zdecydowana większość rady 
miasta jest przeciwko nam. Od-
bieram to tak, jakby niektórzy 
radni uważali, że członkowie 

Podkowiańska rada miejska uniknęła jednak groźby paraliżu
Nowy skład Komisji Rewizyj-

nej mieliśmy poznać 30 stycz-
nia 2014 r. podczas sesji rady 
miasta. Zgłosiła się jedna oso-
ba – Anna Łukasiewicz. Na ko-
lejnej, lutowej sesji rady, grono 
potencjalnych członków komi-
sji powiększyło się kandydatu-
ry Heleny Skowron i Bogusława 
Jestadta. To za mało – komisja 
powinna liczyć pięć osób.

Nad podkowiańską radą za-
wisła groźba paraliżu. Brak Ko-
misji Rewizyjnej może bowiem 
skutkować rozwiązaniem rady 
i ustanowieniem przez premie-
ra zarządu komisarycznego. Dla-
czego ta komisja jest tak ważna? 
Do jej zadań należy kontrolo-
wanie działalności burmistrza, 
gminnych jednostek organiza-
cyjnych i pomocniczych.

Ostatecznie radni na mar-
cowej sesji powołali Komisję 
Rewizyjną. Jej przewodniczą-
cą została Anna Łukasiewicz. 
Członkowie to: Helena Skow-
ron, Anna Dobrzyńska-Foss, Bo-
gusław Jestadt, Maciej Foks. 

PRUSZKÓW
Z pruszkowskiego 
sądu rejonowego 
20 marca ewakuowano 
ludzi. Na szczęście, 
informacja o ładunku 
wybuchowym 
była fałszywa.

– Ok. godz. 9.00 wpłynęła ano-
nimowa informacja o ładunku 
wybuchowym w budynku sądu 
w Pruszkowie. Prezes placów-
ki podjął decyzję o ewakuacji 
ok. 200 osób. Policjanci oraz 
pirotechnicy sprawdzają, czy 
w budynku rzeczywiście jest 
bomba – mówiła „na gorąco” 
Edyta Adamus z biura prasowe-
go Komendy Stołecznej Policji.

Sprawdzanie zakończono 
tuż przed godz. 11.00. – W bu-
dynku nie było żadnego ładun-
ku. Trwają poszukiwania osoby, 
która przekazała tę informację 
– powiedziała Adamus. – Tego 
rodzaju żarty traktowane są jak 
przestępstwo zagrożone karą 
do ośmiu lat pozbawienia wol-
ności – zaznaczała.  (AF)

Bomby 
nie było

Podkowiańska rada miejska uniknęła jednak groźby paraliżu

komisji chcą za wszelką ce-
nę zniszczyć panią burmistrz 
i dlatego ją bronią. W tej sytu-
acji wydaje się zasadne, aby po-
wołać nową Komisję Rewizyjną. 
Dziś składam rezygnację z peł-
nienia funkcji jej członka.

Przewodniczącą 
Komisji Rewizyjnej 
została Anna 
Łukasiewicz

REKLAMA
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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

 ► 502036239 zatrudnię fryzjerkę 

 ► Budokrusz zatrudni 
pracowników fi zycznych do 
przyuczenia przy produkcji 
prefabrykatów betonowych, 
miejsce pracy Odrano 
Wola k/Grodziska Mazowieckiego, 
tel. 519-063-376 

 ► Budokrusz zatrudni 
kierowców HDS z uprawnieniami, 
miejsce pracy Odrano Wola 
k/Grodziska Mazowieckiego, 
tel. 519-063-376  

 ► Do sprzątania domu panią 
wiek do 45 lat Pruszków Gąsin 
787114146

 ► FRYZJERKĘ/RA OD ZARAZ 
607052845

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

 ► 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

 ► 2,6h budowlano-rolna 117-220 m2, 
Bolimów, 603 87 87 83 

 ► 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 

 ► Bezpośrednio mieszkanie w Pruszkowie 
M4, 47,2m2 blisko WKD, 507 922 988 

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

 ► Dom 179 mkw na działce 1100 mkw, 
przestronny, podpiwniczony, Grodzisk 
Mazowiecki. 733-26-26-26  

 ► Działka budowlana Żbików, ul. Pańska 
- pow. 560m2. Media - gaz, woda stary 
budynek do rozbiórki. cena ok 400 m2. 
tel: 784 650 067

 ► 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 bezpośrednio dom z działką 
w Podkowie Leśnej 1272 m, 605 726 472 

 ► 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 

 ► 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 

 ► WYNAJMĘ teren o powierzchni 
1300 m. Utwardzony, oświetlony. 
Przy ul DZIAŁKOWEJ. 1800 zł
TEL 600 214 802 

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► 2 pokoje do wynajęcia z kuchnią, 
łazienką, oddzielne wejście, w domu 
jednorodzinnym w Pruszkowie, 
501 574 545

 ► Kwatery pracownicze, Pruszków, 
609-218-062 

 ► 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 

Nieruchomości – wynajmę

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

Nauka

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

Automoto – kupię

Auto-skup samochodów 
od 1998r. – 2013r. Gotówka. 
Uczciwie. 608 174 892 

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

Kupię

 ► Antyki wszelkie za gotówkę  
601 336 063 

 ► Kupię medale odznaki odznaczenia, 
501 591 903 

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż 
serwis 603 375 875 

 ► Brukarstwo, 696 437 501 

 ► Cyklinowanie, 602 262 144 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

 ► Domofony, videodomofony, 603 375 875

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

 ► Dźwigi usługi 501-299-778 

 ► Fotografi a tanio 796 790 673 

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

 ► Hydraulik, 535 872 455 

 ► Kompleksowe usługi hydrauliczne, 
601 818 310 

 ► Malowanie mieszkań, sprawnie 
i czysto 660583543 

 ► 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, 535 872 455 

Studnie, 694 869 194

Marina Fashion 

Poprawki Krawieckie

10 zł* 
* za skrócenie spodni lub spódnicy  

 
3 minuty  
za  
Jankami

Hala A box 89a  CODZIENNIE: 9-17

Tel.  22 246-30-85

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 

 ► Usługi remontowo-wykończeniowe, 
786 166 681

 ► Videofi lmowanie 600 229 599 

 ► Wróżka, 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 

BOCIAN POŻYCZKI  
DZIAŁA W MAZOWIECKIM!

Zapewniamy dodatkową pracę w ciekawym, dynamicznym zespo-
le, możliwość rozwoju zawodowego, atrakcyjne wynagrodzenie.
Dołącz do nas i zostań Przedstawicielem Bociana!

ZADANIA:              
• udzielanie pożyczek w domu Klienta
• ustalanie planu spłat
• utrzymanie stałych kontaktów z Klientami

WYMAGANIA:
• komunikatywność,
• zdolność nawiązywania kontaktów,
• zaangażowanie,
Dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres e-mail: 
przedstawiciel@bocianpozyczki.pl w temacie napisz mazowieckie

Tel. 515 065 400
Prosimy o umieszczenie na dokumentach klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  
w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą 
o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.97 Dz. U. 133 poz. 883)”.

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
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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

JA
ZD

Weekend na ludowo 
12 – 13 kwietnia 2014 

Kiermasz rękodzieła  
i produktów regionalnych 

godz. 10:00 – 20:00

Koncerty i spektakle:

• 12 kwietnia
,,Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale” 
godz. 18:00

• 13 kwietnia
,,Piękna nasza Polska cała”  
– koncert dla dzieci i młodzieży godz. 11:00

,,Kalejdoskop Barw Polski” godz. 17:00

Rezerwacja i sprzedaż biletów: +48 22 20 88 200, bow@mazowsze.waw.pl
www.mazowsze.waw.pl

AGENCJA W PRUSZKOWIE  
UL. KRASZEWSKIEGO 5

(50 METRÓW OD STACJI WKD PRUSZKÓW)

SZYBKO I KOMFORTOWO DOKONASZ:
Wpłat na konto, Realizacji przelewów, Wypłat (przy użyciu karty), 

Zmian na koncie

OPŁACISZ RACHUNKI:  
m.in. czynsz w Sp-ni Pruszkowskiej – 0 PLN, 

Gaz, prąd, telefon itp. – 2,50 PLN

ZAŁOŻYSZ: KONTO, LOKATĘ

UZYSKASZ: POŻYCZKĘ, KARTĘ KREDYTOWĄ 
ZŁOŻYSZ WNIOSEK O KREDYT HIPOTECZNY

Czynne: Poniedziałek – Piątek 10:00 – 18:00, 
Sobota 10:00 – 13:00 

PKO BANK POLSKI

MIEJSCE 
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

22 758 77 88

Reklama

Profesjonalny serwis sprzątający  

Sprzątanie biur, obiektów przemysłowych, hal magazynowych,  
centrów logistycznych, osiedli i wspólnot mieszkaniowych,  

hipermarketów, sklepów

www.sprzatanie-bc.pl                  tel. 662-944-012

USŁUGI  
KOPARKO-ŁADOWARKI

ROBOTY ZIEMNE  
WODNO  

KANALIZACYJNE 

Tel. 506-440-197

BAZAAR PRO ECO
NATURALNE KOSMETYKI  
Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA

OLEJ KOKOSOWY I PRODUKTY Z KOKOSA 
MAROKAŃSKI OLEJ ARGANOWY 

JAGODY GOJI & ACAI
SUROWE KAKAO, CHIA, ZIELONA KAWA 

MŁODY JĘCZMIEŃ  
CHLORELLA, SPIRULINA, ALOES 
EKOLOGICZNE ŚRODKI CZYSTOŚCI

WWW.BAZAARPROECO.PL  
tel. 609 704 208

Pruszków ul. Kościuszki 8 lok. 9 (w pasażu)

Gimnazjum Społeczne
Milanowskiego Towarzystwa 

Edukacyjnego
ogłasza nabór do klas 1 na rok szk. 

2014/2015.
Zapraszamy na dni otwarte: 

22 marca i 26 kwietnia 
w godz. 10.00 – 13.00 

do siedziby szkoły w Milanówku  
przy ul. Brzozowej 1

Informacje i zapisy: www.brzozowa.pl
Tel. 22 724 -83-47, tel./fax 22 758-34-02

Największy  
i najlepiej zaopatrzony

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE

ul. Pogodna 7 (boczna Lipowej)
Profesjonalne doradztwo

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

DRUKUJEMY
BANERY
ROLLUPY
FOLDERY
KATALOGI 
TECZKI
PLAKATY
WIZYTÓWKI 
ULOTKI

druk cyfrowy i wielkoformatowy

22 753 79 90
www.alsprint.pl

i wiele więcej...

Express serwis:
komputery,  

laptopy, anteny
Pisemna gwarancja

Naprawy w 24h
Dojazd do klienta
tel: 731-720-294

OBWIESZCZENIE  
O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

w dniu 28.03.2014 r. o godz. 15:30  na PARKINGU 
STRZEŻONYM 05-800 Pruszkow ul. Działkowa 
2d  odbędzie sie w trybie natychmiastowym druga 
licytacja Samochodu osobowego:

Informacja pod tel. 600-200-702
Samochód z licytacji komorniczej stan dobry 1wł

rok Model Nr rej Kolor Cena 
oszacowania

2005 Combi  
Volvo v50

WPR  
55550 srebrny

21,300
2/3 wynosi 
14 200.-
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