
Internet 
pod lupą NIK-u

MILANÓWEK

Inspektorzy NIK-u kontrolują 
inwestycję związaną 
z budową szerokopasmowej sieci 
w milanowskim magistracie. 
Burmistrz Wiesława Kwiatkowska 
do działań inspektorów podchodzi 
spokojnie. – Z własnych 
doświadczeń wiem, że te 
prowadzone przez NIK 
kontrole przynoszą tylko 
korzyści – mówi.  8

Reklama

Konwent gmin to dobry pomysł
ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Włodarze gmin z powiatu 
pruszkowskiego zasiedli 
do rozmów ze starostą. 
To początek spotkań. 
– Będziemy poruszać 
zagadnienia ważne nie 
tylko dla samego powiatu, 
ale i gmin – mówi starosta 
Zdzisław Sipiera
 

P rzez ostatnie lata nie tylko 
mieszkańcy mieli proble-
my z załatwianiem spraw 

w pruszkowskim starostwie powia-
towym. Bywało, że na urzędniczy 
mur trafi ali także... włodarze oko-
licznych gmin. Wszyscy podkreśla-
ją, że zabrakło chęci do rozmów. 
Co ciekawe, wraz ze zmianą warty 
w zarządzie powiatu zmieniło się WiĘceJ  2 
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ierównież podejście. Jak podkreśla 
Zdzisław Sipiera, siła powiatu ma 
się przekładać na wspólne działa-
nie i dialog.

W celu usprawnienia komuni-
kacji na linii gminy – powiat zaini-
cjowano cykl spotkań roboczych, 
nazwanych konwentem gmin. 
Pierwsze z nich odbyło się we wto-
rek (13 stycznia). Zapytaliśmy Zdzi-
sława Sipierę jak ocenia jego prze-
bieg. – Pierwsze spotkanie było 
bardzo merytoryczne. Miałem po-
czucie i przekonanie, że prezydent, 
burmistrzowie i wójtowie czekają na 
normalność, na to, żeby w starostwie 
nie trzeba było czekać na uzgodnie-
nia każdego drobnego elementu nie 
wiadomo ile czasu – mówi. – Zade-
cydowaliśmy, że takie spotkania od-
bywać się będą nie rzadziej niż raz 
na kwartał – dodaje starosta.

Odbyło się pierwsze spotkanie robocze włodarzy gmin ze starostą pruszkowskim  Odbyło się pierwsze spotkanie robocze włodarzy gmin ze starostą pruszkowskim  

 Zarząd powiatu pruszkowskiego zasiadł do rozmów z włodarzami gmin

ZASIĘG: POWIATY PRUSZKOWSKI, GRODZISKI16 STYCZNIA 2015 (NR 292)  Nakład kontrolowany: 30 000 egz. WWW.WPR24.PL

Sukces 
Orkiestry 

REGION

Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy znów zagrała z sukcesem. 
Także w miejscowościach naszego 
regionu, np. w Pruszkowie 
zebrała prawie 96 tys. zł. 
Było ciekawie: podczas aukcji 
charytatywnej wylicytowano... 
fotele starosty i wicestarosty.  3
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GRODZISK MAZOWIECKI
Do pierwszego urodzonego w 2015 
r. nowego mieszkańca Grodziska 
Mazowieckiego trafi wózek ufun-
dowany przez magistrat. Justyn-
ka Karczewska przyszła na świat 
w szpitalu w Pruszkowie. Urodziła 
się o 1 stycznia o godz. 11.20. W pre-
zencie od władz Grodziska otrzyma 

spacerówkę i fotelik samochodowy. 
Rodzice mogli zgłaszać do nagrody 
swoje nowonarodzone dzieci w ter-
minie do 12 stycznia. Takich zgło-
szeń nie wpłynęło jednak wiele, bo 
dwa. Druga z dziewczynek przyszła 
na świat zaledwie 10 minut później. 
To jednak nie brak zainteresowania 

Justynka dostanie od miasta 
pierwszą spacerówkę 

może być powodem niewielkiej licz-
by zgłoszeń. Rodzice najmłodszych 
być może zakładają, że dzieci ro-
dzi się więcej niż w rzeczywistości, 
a ich pociechy urodzone 2 stycznia 
i później nie mają szans na zostanie 
pierwszym mieszkańcem urodzo-
nym w nowym roku. (EL)

Wichura dała się we znaki
REGION
Porywisty wiatr  
łamał drzewa, 
przewracał reklamy, 
zrywał dachy.  
Strażacy z Pruszkowa 
i Grodziska 
Mazowieckiego  
w miniony weekend 
interweniowali 
kilkadziesiąt razy. 

– To były bardzo pracowite 
dwa (10 i 11 stycznia – przyp. 
red) dni. Do poniedziałkowe-
go poranka odnotowaliśmy  
47 zdarzeń związanych z sil- 
nym wiatrem. Większość z nich 
to powalone drzewa, uszko-
dzone dachy i przewrócone 
reklamy. Na szczęście niko-
mu nic się nie stało. Ani wśród 
mieszkańców, ani wśród stra-
żaków nie było poszkodowa-
nych – informuje kpt. Karol 
Kroć, rzecznik prasowy Ko-
mendy Powiatowej Straży Po- 
żarnej w Pruszkowie. 

Pełne ręce roboty mieli też 
strażacy w Grodzisku Ma-
zowieckim. Do zgłoszeń wy- 
jeżdżali 45 razy. – Odnoto-
waliśmy pięć przypadków 
zerwania dachu przez pory-
wisty wiatr, tyle samo drzew 
przewróciło się na budynki. 
W dwóch przypadkach drze-
wa spadły na samochody. Do-
szło też do jednego pożaru, 
w wyniku zwarcia zerwanych 

przez wiatr przewodów zapa-
liła się leśna ściółka – wyli-
cza Krzysztof Tryniszewski, 
rzecznik grodziskiej straży. 
Jak dodaje, podczas ataków 
wiatru nie było na szczęście 
poszkodowanych osób. 

A jak przygotować się, gdy-
by ponownie miało mocniej 
powiać? – Przede wszystkim 
należy uprzątnąć ruchome 
przedmioty z podwórek i bal-
konów, sprawdzić mocowania 
anten i dachów. Jeśli są ubyt-
ki, to przy każdym silniejszym 
wietrze będą się one powięk-
szać – radzi kpt. Kroć. 

Baczną uwagę trzeba też 
zwrócić na drzewa. – Najle-
piej nie zbliżać się i nie prze-
chodzić pod nimi, nie parkować 
w pobliżu aut. To samo dotyczy 
reklam, które często nie są na 
stałe przymocowane do pod-
łoża – dodaje rzecznik prusz-
kowskiej straży.  (EL)
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Kalendarz plenerowych imprez

Jakie tematy poruszano na wtor-
kowym spotkaniu? – Zaplanowa-
łem, żeby wiodącym tematem 
spotkania była kwestia Pasz-
kowianki i naszego wspólnego 
wystąpienia do marszałka woje-
wództwa mazowieckiego. W tej 
istotnej sprawie chcemy zorgani-
zować oddzielne spotkanie – mó-
wi starosta Sipiera. I podkreśla: 
– Ważnym zagadnieniem, na któ-
rym będziemy wspólnie pracować 
jest sieć dróg powiatowych. Należy 
określić strategię działania, ale nie 
na najbliższą kadencję, tylko na  
8 czy 12 lat do przodu. Warto nasze 
plany w tym zakresie skorelować 
z inwestycjami i budżetami gmin. 
Niby prosta rzecz, ale do tej pory 
nie została zrobiona – podkreśla. 

Omawiano też kwestie roz-
budowy Szpitala Powiatowego 
i możliwości jego współpracy ze 
Szpitalem Kolejowym, głównie 
pod kątem zabezpieczenia opie-
ki medycznej mieszkańcom po-
wiatu i planów inwestycyjnych 
obu lecznic.

Dużo mówiono o procedurach 
pomiędzy urzędami. – Odchodzi-
my od tego, że wszystko musi być 

Dokończenie ze str. 1

rok i wcześniej spotykaliśmy się 
na pojedynczych spotkaniach 
wójt – starosta. Po raz pierwszy 
mieliśmy okazję do rozmów w tak 
szerokim gremium i wymiany po-
glądów dotyczących spraw pro-
blemowych – mówi Krzysztof 
Grabka, wójt Michałowic. 

W zastępstwie przebywające-
go na zwolnieniu lekarskim wójta 
Nadarzyna gminę na konwencie 
reprezentował wicewójt Tomasz 
Muchalski. – Pozytywnie ocenia-
my samo spotkanie, jak i zapro-
ponowane rozwiązania. Mamy 
jednak nadzieję, że wszelkie de-
klaracje przełożą się na realizację. 

na piśmie. Sprawy proste są zała-
twiane na telefon. W przypadku 
trudniejszych zagadnień umawia-
my spotkanie i staramy się moż-
liwie jak najszybciej rozwiązać 
problem – zaznacza Sipiera. – 
Jesteśmy na etapie przebudowy 
naszych struktur, bo to też jest po-
trzebne. Musimy zmienić pewne 
nawyki urzędnicze. Chodzi o to, 
żeby nie tylko przyspieszyć dzia-
łania, ale też je zracjonalizować, 
aby otrzymać oczekiwany przez 
mieszkańców efekt – dodaje. 

Zapytaliśmy lokalnych włoda-
rzy jak oceniają inicjatywę takich 
spotkań. – Jestem wójtem szósty 

Dla nas pierwszym takim krokiem 
będzie pozostawienie w budże-
cie powiatu inwestycji zaplanowa- 
nych w Nadarzynie – twierdzi. 

Grzegorz Szuplewski, bur-
mistrz Piastowa mówi: – Uprosz-
czenie ścieżki administracyjnej 
w sprawach geodezji i architek-
tury to dobry pomysł. Warto do-
dać, że poruszaliśmy też tematy 
związane z drogami i edukacją. 
Te dziedziny są ważne dla Pia-
stowa, bo na remont czeka wia-
dukt. Cieszy też fakt, że wspólnie 
ze starostą mamy podobne spoj-
rzenie na sprawę liceum im. Ada-
ma Mickiewicza. 

Prezydent Pruszkowa Jan Sta-
rzyński zaznacza, że wspólne spo-
tkania mogą pomóc w rozwiązaniu 
problemów dotyczących m.in. ko-
munikacji. – Dziś większość oko-
licznych gmin sama odpowiada za 
organizowanie komunikacji, choć 
jest to tak naprawdę zadanie po-
wiatu. Myślę, że jeśli kolejne spo-
tkania będą odbywać się w takiej 
atmosferze, to jest szansa, byśmy 
wspólnie doszli do porozumień 
– zaznacza. I dodaje: – Władze po-
wiatu deklarują otwartość. Mamy 
nadzieję, że wcześniejsze zatory 
znikną, jednak wszystko zobaczy-
my w praktyce. 
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PRUSZKÓW 
Znamy kalendarz 
imprez plenerowych, 
które w tym roku 
będzie organizował 
pruszkowski 
magistrat. Wiemy  
też, kto może na 
nich wystąpić.

Jak co roku mieszkańców cze-
kają duże imprezy w plenerze. 
Dni Pruszkowa będą organi-
zowane pod koniec maja. Na 
dwa dni Park Kościuszki zmie-
ni się w scenę muzyczno-arty-
styczną. Kto wystąpi? Nie do 
końca wiadomo, choć my po-
znaliśmy w tym zakresie pla-
ny magistratu. – Jeśli chodzi 
o Dni Pruszkowa to chcemy 
spełnić życzenia mieszkań-
ców. Spora grupa osób za-
proponowała, by na imprezie 
wystąpiły takie zespoły jak 
Enej czy Pudelsi – mówi Wi-
told Konieczny z Biura Pro-
mocji Miasta. – Nie mamy 
jeszcze ostatecznego potwier-
dzenia, bo przygotowania są 
we wstępnej fazie, ale mamy 
nadzieję, że to właśnie ci mu-
zycy będą grać dla mieszkań-
ców – dodaje.

Nie zabraknie zapewne też 
atrakcji dla miłośników spę-
dzania wolnego czasu w Parku 

Potulickich. Tam, jak co roku, 
odbędą się Wianki. Podczas 
imprezy każdy znajdzie coś 
dla siebie.

A kolejne imprezy? Witold 
Konieczny: – W wakacje kon-
tynuujemy również popular-
ne Pruszkowskie Kino Letnie. 
W tym roku przewidzieliśmy 
dziesięć seansów pod chmur-
ką. Nie zmieniamy też formu-
ły. Projekcje będą się odbywać 
na placu Jana Pawła II w wa-
kacyjne niedziele. Natomiast  
22 sierpnia będziemy chcieli 
zaprosić mieszkańców do Par-
ku Kościuszki na Koncert do 
północy – mówi.

Cykl letnich atrakcji plenero-
wych zakończy „Żegnaj lato...”, 
czyli popularne pożegnanie tej 
pory roku. Impreza odbędzie się 
6 września w Parku Mazowsze.

Harmonogram uzupełni Rock 
Piknik. Impreza organizowa-
na przez Miejski Ośrodek Kul-
tury „Kamyk” przyciąga fanów 
ciężkich, muzycznych brzmień. 
W ubiegłym roku gwiazdą by-
ła grupa Lao Che (na zdjęciu). 
Kto wystąpi podczas tego-
rocznej edycji? Czy zgodnie 
z zapowiedziami będzie to Lu-
xtorpeda? – Jest zbyt wcześnie, 
by mówić o szczegółach impre- 
zy – usłyszeliśmy w pruszkow- 
skim MOK-u.  (AS)

Dni Pruszkowa, Wianki, Kino Letnie – to tylko niektóre z wydarzeń

Wójtowi Gminy Raszyn

Andrzejowi Zarębie
Jego Rodzinie oraz Bliskim

wyrazy głębokiego żalu i serdecznego  
współczucia z powodu śmierci

    Teścia
składa

Prezes Zarządu, Rada Nadzorcza
oraz Pracownicy

GPK Eko-Raszyn Sp. z o.o.

OgłOszenie

Agata Jaczyńska 
 Adwokat

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

Adwokat przyjmuje pn. - czw.  
w godzinach od 11.00 do 15.00
inne terminy po wcześniejszym  

uzgodnieniu telefonicznym

agata.jaczynska@ 
giertych-kancelarie-prawne.pl

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

Reklama
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Z głębokim żalem i bólem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Matki
członka Zarządu Powiatu Grodziskiego,  

Pani Zofii Owczarek.

Łącząc się z Panią oraz całą rodziną w bólu  
i żalu składamy nasze najserdeczniejsze  

wyrazy współczucia w tej bolesnej chwili.

Starosta Grodziski  
Koleżanki i Koledzy z Rady Powiatu Grodziskiego 

oraz pracownicy Starostwa

Konwent gmin to dobry pomysł

 Zarząd powiatu jest otwarty na dialog

Odbyło się pierwsze spotkanie robocze włodarzy gmin ze starostą pruszkowskim  
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PRUSZKÓW
W składzie rady powiatu pruszkow-
skiego nastąpiły roszady. Z funkcji 
radnego zrezygnował Andrzej Ku-
rzela. Jego miejsce zajęła Mirosława 
Śliwińska. Ślubowanie złożyła na nad-
zwyczajnej sesji rady powiatu, którą 
zwołano 14 stycznia. Nowa radna star-
towała z list Mazowieckiej Wspólnoty 

Samorządowej. W wyborach uzy-
skała 316 głosów. Mirosława Śliwiń-
ska od 2005 r. jest dyrektorką Szkoły 
Podstawowej nr 10 na pruszkowskim 
Gąsinie. Radna będzie pracowała 
też w trzech komisjach merytorycz-
nych: Komisji Edukacji, Kultury, Spor-
tu i Promocji, Komisji Zdrowia i Opieki 

Dyrektorka szkoły 
została nową radną

Spraw Społecznych oraz w Komisji 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa Ra-
dy Powiatu Pruszkowskiego. Śliwiń-
ska na stanowisku radnej zastąpiła 
kolegę z Mazowieckiej Wspólnoty 
Samorządowej. Andrzej Kurzela 
zrzekł się mandatu i wybrał stanowi-
sko wiceprezydenta Pruszkowa. (AS)

Wiadomości

„Jedynka” zmieni rozkład 
PRUSZKÓW
Zmiana rozkładu jazdy 
pruszkowskiej linii 
autobusowej nr 1 
wejdzie w życie 
w lutym. Pasażerowie 
muszą więc uzbroić 
się w cierpliwość.

Autobusowa „jedynka” kur-
suje według rozkładu jazdy, 
który rozmija się z Szybką Ko-
leją Miejską, choć to właśnie 
dowożenie pasażerów na po-
ciągi tego przewoźnika jest jej 
głównym zadaniem. Część 
kursów dociera na dworzec 
minutę lub dwie po odjeździe 
pociągu lub na długo przed, 
co czasami powoduje koniecz-
ność kilkudziesięciominuto-
wego oczekiwania na SKM.

Korekta rozkładu jazdy au-
tobusu miała nastąpić w cią-
gu ostatnich dni, jednak trze-
ba będzie na nią poczekać do 
lutego. – W odpowiedzi na 
pytanie dotyczące zmiany 
rozkładu jazdy autobusu li-
nii 1 w celu dostosowania go 
do rozkładu jazdy pociągów 
Szybkiej Kolei Miejskiego 
informuję, że rozkład jazdy 

autobusu zostanie zmienio-
ny i dostosowany do rozkła-
du jazdy pociągów SKM, 
który zacznie obowiązywać 
1 lutego 2015 r., zgodnie z in-
formacją uzyskaną z ZTM 
– mówi Elżbieta Korach, na-
czelnik wydziału inwestycji, 
remontów i infrastruktury 
technicznej urzędu miejskie-
go w Pruszkowie.

Reklama

EWELINA
LATOSEK

REGION
W minioną niedzielę 
(11 stycznia) po raz 
23. zagrała Wielka 
Orkiestra Świątecznej 
Pomocy. W naszym 
regionie odbyło się 
wiele koncertów i aukcji 
charytatywnych. 
Do kupienia był 
m.in. fotel starosty. 
 

W Pruszkowie Orkiestra 
grała w czterech szta-
bach: w podstawów-

kach nr 2 i 10, zespołach szkół 
nr 1 oraz ogólnokształcących 
i sportowych. Łącznie w mie-
ście udało się zebrać niebaga-
telną sumę, prawie 96 tys. zł. 
Większość tej kwoty to dzieło 
dwóch szkół. W „dziesiątce” ze-
brano ponad 29 tys. zł. Rekord 
padł zaś w „dwójce”. Tam łącz-
na kwota zebrana w niedzielę to 
ponad 34 tys. zł.

wiatrakowcem z terenu Ochotni-
czej Straży Pożarnej z Grodziska, 
koszulki z autografami i wiele in-
nych przedmiotów. Przez cały 
dzień w centrum kultury trwały 
pokazy, koncerty, występy.

O sukcesie zbiórki można mówić 
w Podkowie Leśnej. Połączonymi 
siłami Podkowiańskiego Liceum 
Ogólnokształcącego nr 60 i Ze-
społu Szkół udało się zebrać kwo-
tę ponad 11 tys. zł. Organizatorzy 
przygotowali orkiestrowe atrak-
cje: występy, aukcję, warsztaty.

Piastów na rzecz WOŚP w tym
roku przekazał prawie 15 tys. zł. 
W ramach atrakcji przygotowa-

Oprócz koncertów, pokazów 
i innych atrakcji można było wy-
licytować prawdziwe „perełki”. 
Wśród nich fotele starosty i wi-
cestarosty powiatu pruszkowskie-
go. – To meble efektowne, choć 
mocno już używane. Postanowi-
liśmy przekazać je na szczytny cel 
i udało się za nie wylicytować kwo-
tę 1100 zł – informuje Krzysztof 
Rymuza, wicestarosta powia-
tu pruszkowskiego.

W Grodzisku Mazowieckim 
wolontariusze zebrali ponad 
52,5 tys. zł. To wspólne dzieło 

nych dla mieszkańców odbyła się
m.in. gra miejska „Na tropie z Sher-
lockiem”, licytacje przedmiotów 
i koncert kolęd. 

Wsparcie dla WOŚP ofi arowali 
też nadarzynianie. Sztab w ośrod-
ku kultury zebrał kwotę ponad 
25 tys. zł. Podczas aukcji charyta-
tywnej do kupienia były m.in. perły 
przekazane przez przewodniczą-
cą rady gminy Danutę Wacławiak, 
karnety na kursy karate i tańca.

Z danych opublikowanych przez 
sztab główny Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy wynika, że 
w całym kraju udało się tego dnia 
zebrać ponad 36 mln. zł. Ostatecz-
ną kwotę poznamy na przełomie 
lutego i marca i wtedy będzie też 
wiadomo, czy zbiórka pobije re-
kord z poprzedniego roku. 

Pieniądze zebrane w tego-
rocznej edycji Orkiestry Owsia-
ka zostaną przeznaczone na rzecz 
podtrzymania wysokich standar-
dów leczenia dzieci na oddziałach 
pediatrycznych i onkologicznych 
oraz na godna opiekę medyczną 
dla seniorów. 

Orkiestra zagrała koncertowo
W Pruszkowie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała prawie 96 tys. zł

A co z innymi liniami auto-
busowymi? Korach: – W naj-
bliższym czasie planujemy 
reorganizację linii autobuso-
wych obsługujących Pruszków 
Gąsin, to znaczy połączenie 
linii 4 i 5 ponieważ trasy obu 
tych linii w części się pokrywa-
ją. Docierały też do nas głosy 
mieszkańców korzystających 
z tych linii, że nie do końca 
w obecnej formie spełniają 
ich oczekiwania.  (EL)

Według nowego 
rozkładu autobus 
pojedzie w lutym  

W Pruszkowie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała prawie 96 tys. zł

Podczas aukcji 
wylicytować można 
było m.in. fotel 
starosty  

prawie 150 osób, które kwesto-
wały na ulicach. Dla mieszkańców 
przygotowano wiele atrakcji. Do 
wylicytowania był m.in. przelot 
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Starostwo przeprasza za śliskie drogi 
PRUSZKÓW
Urzędnicy 
z pruszkowskiego 
starostwa przyznają 
rację mieszkańcom: 
stan niektórych dróg 
powiatowych podczas 
nagłego załamania 
pogody w święto Trzech 
Króli pozostawiał 
wiele do życzenia.

Dlaczego? – Bo wykonawca 
nie wywiązał się ze swoich 
obowiązków jak należy i będą 
wyciągnięte wobec niego kon-
sekwencje – zapewnia Jerzy 
Kongiel, naczelnik wydziału in-
westycji i drogownictwa w prusz-
kowskim starostwie.

Tego dnia na drogach było wy-
jątkowo ślisko. Nie tylko spadł 
śnieg, ale pojawiła się też warstwa 

lodu. Co prawda piaskarki ruszyły 
w teren, ale nie powstrzymało to 
lawiny uwag, którymi mieszkań-
cy podzielili się z zarządcą dróg, 
czyli starostwem.

Okazało się, że zarzuty nie 
są bezpodstawne. – Co prawda 
przedstawiciele fi rmy działającej 
na zlecenie zarządu tłumaczą się, 
że przecież wyjechali na drogi, jak 
tylko pojawił się problem z oblo-
dzeniem, ale ich zadaniem nie jest 

wyjazd, tylko właściwe wykona-
nie pracy, która miała skutkować 
usunięciem śliskości tłuma-
czy Kongiel.

W związku z zaistniałą sytu-
acją i napływającymi skargami 
starostwo zamieściło na swojej 
ofi cjalnej stronie internetowej 
przeprosiny ze stosownym wy-
jaśnieniem sprawy.

ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Powiat pruszkowski chce 
zlecić prowadzenie Domu 
Pomocy Społecznej na 
lata 2015-2019. Tym 
samym otwiera się 
furtka dla ks. Stanisława 
Jurczuka i jego 
stowarzyszenia.
 

Powiat ogłosił już konkurs 
na prowadzenie placów-
ki. Chętni mogą składać 

oferty do 30 stycznia tego ro-
ku. Co ważniejsze, warunki kon-
kursowe są bardzo elastyczne, 
ponieważ o prowadzenie domu 
mogą ubiegać się placówki któ-
re mają minimum 30 miejsc. 

To niejako zwrot stanowiska 
wobec Katolickiego Stowarzy-
szenia Niepełnosprawnych Ar-
chidiecezji Warszawskiej, które 
w Brwinowie wybudowało Dom 
Pomocy Społecznej. Poprzed-
ni zarząd powiatu na czele 
z Elżbietą Smolińską nie wi-
dział zasadności powtórnego 
ogłoszenia takiego konkur-
su. Warto przypomnieć, że we 

DPS: Furtka została szerzej otwarta 
Powiat pruszkowski ogłosił już konkurs na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej. Rozstrzygnięcie w lutym     

zgłosić wiele placówek. Również 
te, które zapewnią miejsce tyl-
ko 30 osobom. To oznacza, że 
KSNAW również może ubie-
gać się o to zlecenie – podkreśla 
Ewa Borodzicz, członek zarządu 
powiatu pruszkowskiego. – Nie 
wiemy jeszcze kto zgłosi się do 
konkursu. Nie wiemy czy zrobi 
to ks. Jurczuk. Pewne jest jednak 
to, że lista oczekujących znacznie 
się wydłużyła – dodaje. 

Ewa Borodzicz uważa rów-
nież, że porozumienia dotyczą-
ce kierowania mieszkańców do 
DPS-u ks. Jurczuka, które pró-
bował zawrzeć poprzedni zarząd 
powiatu z innymi powiatami nie 
były celowe. – Nie wiem po co 
były te działania. Zwłaszcza, że 
powiaty nie odpowiadają za kie-
rowanie osób do DPS-ów – za-
znacza Borodzicz. 

W kuluarach mówiło się, że 
starostwo blokuje uruchomienie 
DPS-u przy Wiosennej, ponieważ 
boi się odpływu podopiecznych 
z własnej placówki w Czubinie. 
Jak do tego podchodzi nowy za-
rząd? Ewa Borodzicz: – Nie trak-
tujemy tego jako zagrożenia, ale 
jako inspirację. W takiej sytu-
acji będziemy musieli zwiększy 
konkurencyjność domu w Czu-
binie, a wyjdzie to na dobre je-
go mieszkańcom.

Zapytaliśmy ks. Stanisława 
Jurczuka czy jego stowarzy-
szenie przystąpi do konkursu. 
– Oczywiście, że tak. Postawę 
nowych władz oceniamy jako 
normalną postawę ludzi bez 
uprzedzeń – odpowiedział.

Wyniki konkursu poznamy 
na początku lutego. 

się okazuje, tylko do czasu wy-
borów samorządowych.

Powiat pruszkowski ma no-
wego starostę i zarząd, a ten 
problemów w całej sprawie nie 
widzi. – Ogłosiliśmy konkurs 
na prowadzenie Domu Pomo-
cy Społecznej dla osób dorosłych 
oraz dzieci i młodzieży niepeł-
nosprawnych intelektualnie. 
Zapisy konkursu są tak przygo-
towane, by mogło się do niego 

wcześniej ogłoszonym postę-
powaniu (miało ono miejsce 
15.11.2012 r.) minimalna ilość 
miejsc w domu miała wynosić 
87. Według ks. Jurczuka to auto-
matycznie wykreśliło placówkę 
przy Wiosennej w Brwinowie. 
Dom wybudowany przez stowa-
rzyszenie jest zarejestrowany 
tylko na 50 osób.

O prowadzenie 
Domu Pomocy 
Społecznej mogą 
ubiegać się placówki 
które mają 
minimum 30 miejsc

Batalia o konkurs trwała 
przez blisko dwa lata. Nic nie 
zdziałały rozmowy, a raczej pró-
by, bo starosta Smolińska dla ro-
dziców podopiecznych KSNAW 
nie miała czasu. Nie pomogły 
też pikiety pod starostwem, 
artykuły prasowe czy audycje 
telewizyjne. Sprawa utknęła 
w martwym punkcie. Ale, jak 
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Powiat pruszkowski ogłosił już konkurs na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej. Rozstrzygnięcie w lutym     

Prowadzą jawny rejestr zawieranych umów
MILANÓWEK
Powyborczych 
zmian ciąg dalszy. 
Milanówek dołączy 
do miast i gmin, które 
prowadzą jawny rejestr 
zawieranych umów.

Decyzję o wprowadzeniu cen-
tralnego rejestru takich doku-

mentów i umieszczenia ich 
w biuletynie informacji publicz-
nej podjęła burmistrz Wiesława 
Kwiatkowska. Każdy z zaintere-
sowanych mieszkańców będzie 
mógł teraz bez wychodzenia 
z domu sprawdzić z kim i na ja-
kich warunkach miasto podpi-
suje umowy. Rejestr dostępny 
będzie w internecie.

Co więcej, burmistrz Mila-
nówka zobowiązała do stworze-
nia podobnych, jawnych spisów 
wszystkie gminne jednostki or-
ganizacyjne. Za to zadanie odpo-
wiedzialni są ich dyrektorowie.

Milanówek jest drugim mia-
stem w naszym regionie, które 
w ostatnim czasie zdecydowa-
ło się na taki krok. Wcześniej 

 Dom Pomocy Społecznej w Brwinowie

Kongiel zaznacza jedno-
cześnie, że sytuacja ta dotyczy 
święta Trzech Króli, a nie ko-
lejnego dnia, w którym też po-
jawiły się uwagi do stanu dróg 
powiatowych i braku reakcji ze 
strony starostwa. – Tego akurat 
dnia nie było powodu, by reago-
wać. Należące do nas drogi by-
ły już bezpieczne – mówi. Aby 
ułatwić przepływ informacji 
starostwo uruchomiło dodat-
kowe telefony, pod którymi dy-
żurują wyznaczeni pracownicy 
wydziału inwestycji i drogo-
wnictwa oraz zespołu zarządza-
nia kryzysowego. Dzwoniąc do 
nich można zgłosić sprawy do-
tyczące utrudnień w utrzyma-
niu ulic powiatowych. Numery 
telefonów oraz adresy e-mailo-
we dostępne są na stronie inter-
netowej powiatu.  (TK)

Przybyło 
1072 dzieci 
PRUSZKÓW
Ilu w minionym 
(2014) roku przybyło 
pruszkowian, 
ile par zawarło 
związek małżeński? 

Jak zwykle w styczniu, prusz-
kowski urząd stanu cywil-
nego przygotował podsu-
mowanie minionego roku. 
I tak: przybyło 1072 dzie-
ci, czyli ośmioro więcej niż 
przed rokiem. 548 chłop-
ców i 524 dziewczynki. W tej 
„rubryce” proporcje się od-
wróciły. W 2013 roku przy-
szło na świat 567 chłopców 
i 497 dziewczynek.

Rodzice najczęściej wy-
bierali dla swoich pociech 
imiona: dla dziewczynek – 
Julia, Zuzanna, Lena, Maja 
i Aleksandra, dla chłopców 
– Antoni, Aleksander, Jan, 
Kacper i Michał. 

Ponadto urząd podaje sta-
tystyczne ciekawostki. np. że 
w 2014 roku 579 par zdecy-
dowało się zawrzeć związek 
małżeński. Albo, że najwięk-
sze różnice wieku między mał-
żonkami to mąż starszy od 
żony o 36 lat oraz małżonka 
starsza od męża o lat 17.  (TK) 

Reklama

Wójt dostał podwyżkę
RASZYN
Raszyńscy radni 
uznali, że wójt Andrzej 
Zaręba powinien 
zarabiać więcej.

– Komisja wyraziła apro-
batę dla wynagrodzeń, któ-
re ustala się następująco: 
wynagrodzenie zasadnicze 
6000 zł, dodatek funkcyjny 
2100 zł, dodatek stażowy 600 
zł i dodatek funkcyjny 3240 

zł – wyliczał radny Tadeusz 
Pawlikowski, przewodniczą-
cy komisji budżetu, inwestycji 
i mienia komunalnego.

– Po tej podwyżce pan wójt bę-
dzie zarabiał na poziomie swo-
ich kolegów z Nadarzyna czy 
Lesznowoli – mówił radny Sła-
womi Ostrzyżek.

Na konto Zaręby będzie tra-
fi ać prawie 12 tys. zł brutto. W mi-
nionej kadencji dostawał nie-
wiele ponad 10 tys. zł.  (AS)

Piątek, 16 Stycznia 2015

– Wykonawca nie 
wywiązał się ze 
swoich obowiązków 
jak należy – mówi 
Jerzy Kongiel

rejestr umów ujawniła Pod-
kowa Leśna.

Działania w kierunku zwięk-
szenia przejrzystości funkcjo-
nowania magistratu i dostępu 
do informacji publicznej to re-
alizacja jednego z wyborczych 
postulatów Kwiatkowskiej, któ-
ra za sterami miasta stanęła dwa 
miesiące temu.  (EL)
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Miłośników Pruszkowskiego Klu-
bu Filmowego czeka bardzo intere-
sujący seans. Obejrzą wybitny fi lm 
Pawła Pawlikowskiego „Ida”. Histo-
ria osadzona jest w Polsce w latach 
60. Wychowywana przez zakon-
nice Anna (Agata Trzebuchow-
ska) chce zostać w zakonie. Siostra 

przełożona przed złożeniem ślubów 
nakazuje jej spotkanie z jedyną ży-
jącą krewną – ciotką Wandą Gruz 
(Agata Kulesza). Ciotka wyjawia 
Annie prawdę o jej pochodzeniu. 
Dziewczyna ma żydowskie korzenie 
i naprawdę nazywa się Ida Leben-
stein. Film zyskał wielkie uznanie 

W ramach PKF obejrzymy 
znakomity fi lm „Ida”

międzynarodowe, zdobył wiele 
nagród. Na seans zapraszają 
Stowarzyszenie Forum Pruszków 
i Miejski Ośrodek Kultury w Prusz-
kowie. Start: 17 stycznia, godz. 18, 
wstęp wolny. Miejsce: Miejski Ośro-
dek Kultury, ul. Miry Zimińskiej-
-Sygietyńskiej 5, Pruszków. (AS)

PRUSZKÓW
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Na pobocze przy ul. Przejazdowej we 
wtorek (13 stycznia) przewrócił się tir. 
I leżał tam jeszcze w środowe popo-
łudnie. – Być może kierowca zjeżdża-
jąc na pobocze wykonał zły manewr, 
być może ładunek był nieprawidło-
wo ułożony – mówiła kom. Doro-
ta Nowak, rzecznik pruszkowskiej 

policji. Policjanci pojawili się na miej-
scu i rozmawiali z kierowcą. – Nie 
stwierdziliśmy złamania przepisów 
ani prawa, więc nasza rola na tym 
się skończyła – powiedziała Nowak. 
W zdarzeniu nie uczestniczyły in-
ne pojazdy i nikomu nic się nie stało. 
O sprawę zapytaliśmy urząd miasta, 

Przewrócony tir 
na ulicy Przejazdowej

zarządcę drogi. – Przewrócony 
samochód nie utrudnia ruchu 
na drodze. Przewoźnik podjął już 
starania w celu usunięcia pojazdu 
– powiedziała Elżbieta Korach, 
naczelnik wydziału inwestycji, 
remontów i infrastruktury technicz-
nej pruszkowskiego magistratu. (EL)
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SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Towarzystwo 
Budownictwa 
Społecznego „Zieleń 
Miejska” chce postawić 
przy ulicy Tuwima 
w Pruszkowie segmenty 
mieszkaniowe. Budynek 
praktycznie od razu
ma być sprzedany.
 

P ruszkowski TBS kojarzo-
ny jest głównie z budow-
nictwem wielorodzin-

nym. Spółka nie tylko wznosi 
swoje obiekty, ale odpowiada, 
na mocy porozumienia z mia-
stem, za inwestycje w budow-
nictwo komunalne. Tymczasem 
u zbiegu ulic Tuwima i Korcza-
ka zamierza postawić trzy seg-
menty mieszkaniowe. 

Skąd wziął się ten pomysł? Za-
pytaliśmy o to Zbigniewa Piotrz-
kowskiego, prezesa Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego „Zie-
leń Miejska”. – Działka na której 
będziemy budować w miejsco-
wym planie zagospodarowania 
przestrzennego przeznaczona 
jest na budownictwo jednoro-
dzinne z dopuszczeniem budowy 
segmentów. Gdyby zapis dopusz-
czał budynek wielorodzinny, to 
ten powstałby gdy po przeciwnej 
stronie ulicy wznosiliśmy bloki 
– odpowiada prezes. I dodaje: 

Na piętrze zaprojektowano cztery 
pokoje, łazienkę i hall. Budynek 
będzie zaopatrzony m.in. w in-
stalacje gazową, wodociągową, 
elektryczną, centralne ogrzewa-
nie i media. 

Budowa rozpocznie się w naj-
bliższych miesiącach. Finał prac 
wraz z uzyskaniem pozwolenia 
na użytkowania zaplanowano 
na koniec listopada 2015 roku. 

TBS nie zamierza jednak za-
rządzać nowym obiektem. Zbig-
niew Piotrzkowski: – W przy-
padku segmentów na Tuwima 
chcemy postąpić tak, jak to uczy-
niliśmy z bliźniaczą inwestycją 
zrealizowana na ulicy Głównej. 
Segmenty zostaną sprzedane. 
Mamy nadzieję, że dość szybko.

Niestety, z inwestycji TBS-u 
mogą nie być zadowoleni oko-
liczni mieszkańcy. Na działce, na 
której mają powstać segmenty, 

– Skoro mamy teren, to musi-
my go wykorzystać. 

Przy ulicy Tuwima ma powstać 
piętrowy budynek składający się 
z trzech segmentów. Każdy z nich 

znajduje się prowizoryczny 
parking. Nie taki mały, bowiem 
bez problemów zaparkuje tam 
12 samochodów. Czy zatem wła-
ściciele pojazdów dostaną coś 
w zamian? 

– Dodatkowych miejsc nie bę-
dzie. Mieszkańcy okolicznych 
bloków należących do TBS-u 
mają do swojej dyspozycji par-
king oraz miejsca postojowe, któ-
re zostały wydzielone wzdłuż 
ulicy Tuwima. Nie planujemy 
rozbudowy czy budowy nowe-
go parkingu. Przy segmentach 
jest to niemożliwe, a przy blo-
kach nie ma takiej potrzeby 
– twierdzi prezes Piotrzkowski.

Jest chyba jednak w błędzie, 
bowiem prowizoryczny parking 
wieczorem wypełniają samocho-
dy. Ale niebawem kierowcy będą 
musieli szukać nowego miejsca, 
gdzie postawią swoje auta. 
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Parking zniknie, będą segmenty
TBS „Zieleń Miejska” przy ulicy Tuwima zamierza postawić segmenty mieszkanioweTBS „Zieleń Miejska” przy ulicy Tuwima zamierza postawić segmenty mieszkaniowe

 Tu ma stanąć budynek składający się z trzech segmentów

Nasze szkoły w rankingu najlepszych
REGION
Miesięcznik edukacyjny 
„Perspektywy” 
opublikował ranking 
500 najlepszych 
w kraju liceów i 300 szkół 
technicznych. Na liście 
ogólnopolskiej znalazły 
się m.in. dwie placówki 
z naszego regionu.

Jak trafia się na listę? Bój to-
czy się w trzech „kategoriach”. 
Sukcesy uczniów odniesione 
w olimpiadach stanowią 30 proc. 
oceny. 25 proc. to wyniki matury 
z przedmiotów obowiązkowych. 
Najwyżej punktowane są oceny 
maturalne z przedmiotów do-
datkowych – 45 proc. Dane te są 

zebrane ze źródeł zewnętrznych 
wobec ocenianych szkół, a więc: 
z protokołów komitetów głów-
nych olimpiad, zestawień okrę-
gowych komisji egzaminacyjnych 
z wynikami matur oraz z Systemu 
Informacji Oświatowej.

Jak wypadły w ogólnopolskim 
rankingu placówki z naszego re-
gionu? Zdecydowanie najwyżej 
uplasowało się SLO nr 5 STO 
w Milanówku – zajęło 72 miej-
sce. Natomiast pruszkowski „Ko-
ściuch” (LO im. T. Kościuszki) 
osiagnął 227 lokatę. A to oznacza, 
że w porównaniu do roku poprzed-
niego „osunął” się o 17 oczek w dół.

Poza tym... cisza. Pozostałe pla-
cówki nie trafi ły do zestawienia 
ogólnopolskiego, ale zmieściły 

się na listach wojewódzkich. I tu 
mamy już siedem szkół – pięć lice-
ów i dwa technika. Na 25 miejscu 
jest placówka milanowska. Po-
tem, na 54 pozycji, „Kościuch” 
(w zeszłym roku był na miejs-
cu 49). Za nim, o 45 oczek niżej 
– również pruszkowski – „Zan”, 

czyli LO im., T. Zana, który spadł 
w ciągu roku o 13 miejsc i wylą-
dował na 99 pozycji. 

Towarzyszą im w rankingu: 
na 109 miejscu LO im. M. Dą-
browskiej w Komorowie oraz na 
135 – LO w ZS nr 1 w Milanówku.

Technika, które wywalczy-
ły sobie obecność na liście wo-
jewódzkiej to Technikum w ZS 
Technicznych i Licealnych nr 2 
w Grodzisku Mazowieckim (miej-
sce 39) oraz Technikum w ZS 
nr 1 im. St. Staszica w Pruszko-
wie (miejsce 78).

A jakie placówki były najlep-
sze? XIV Liceum Ogólnokształ-
cące im. St. Staszica w Warszawie 
oraz Technikum Zawodowe nr 7 
w ZSE-M w Nowym Sączu.  (TK)

– Segmenty 
przy ul. Tuwima 
zostaną sprzedane. 
Mamy nadzieję, że 
dość szybko – mówi 
prezes TBS-u

będzie miał ponad 150 mkw. Roz-
kład pomieszczeń również będzie 
zbliżony. Na parterze znajdą się: 
garaż, kuchnia, spiżarka, kotło-
wania, taras, pokój dzienny i WC. Maciek ma już nowy wózek 

PRUSZKÓW
Niepełnosprawny 
Maciek z Pruszkowa 
ma już elektroniczny 
wózek. Udało się go 
zakupić po dwuletniej 
zbiórce nakrętek, 
dzięki pomocy dobrych 
ludzi i determinacji 
rodziców chłopca. 

– Zbieraliśmy, zbieraliśmy i nad-
szedł czas by oznajmić, że nasz 
wspólny trud przyniósł efekt – 
poinformowali Bożena i Janusz 
Reisch, rodzice Maćka. Otrzy-
mał on wózek elektryczny Netti 
III Mobile, który umożliwi mu 
samodzielne poruszanie się. 

Akcja „Zakręteczka dla Ma-
cieja” rozpoczęła się w styczniu 
2013 r. W tym czasie udało się 
zebrać 14,5 t plastikowych za-
krętek, co dało kwotę 14 tys. zł. 
Wózek kosztował prawie dwa 

razy więcej, ale tu z pomocą 
przyszły fundacje i osoby pry-
watne, które na konto Maćka 
przekazywały jeden procent 
swojego podatku. 

Życzenie Maćka spełniło się, 
ale potrzeby w dalszym ciągu są 
duże. Zbiórka się więc nie koń-
czy się. Fundusze jakie uda się 
pozyskać w drugiej edycji zo-
staną przeznaczone na budo-
wę platformy najazdowej, co 
ułatwi chłopcu poruszanie się 
na swoim nowym elektrycznym 
wózku oraz na specjalistyczne 
turnusy rehabilitacyjne.  

Maćkowi można pomagać 
też poprzez wpłaty na konto 
fundacji, której jest podopiecz-
nym i przekazując jeden procent 
swojego podatku przy rocznym 
rozliczeniu z urzędem skarbo-
wym. Szczegółowe informacje: 
maciejreisch.ubf.pl/viewpage.
php?page_id=2.  (EL)

Tunel coraz bliżej?
PRUSZKÓW
Sprawa tunelu 
w ciągu ul. Błońskiej 
i Działkowej dobiega 
fi nału? Władze 
Pruszkowa uzgadniają 
z kolejarzami 
zapisy porozumienia.

Wspomniana przeprawa ma być 
rozwiązaniem problemów ko-
munikacyjnych mieszkańców 
Osiedla Staszica i dzielnicy Gą-
sin. Od zamknięcia przejazdu 
kolejowego w ciągu ulic Błoń-
skiej i Działkowej mieszkańcy 
mają ogromy problem, by do-
trzeć się do szkół, urzędów czy 
sklepów. Piesze „wycieczki” do 
nowej przeprawy, która powsta-
ła kilkaset metrów dalej nie są 
zbyt komfortowe.

Mieszkańcy chcą, by w miej-
scu zamkniętego przejazdu po-
jawił się tunel. I wiele wskazuje, 
że taka przeprawa powstanie. Od 
wielu tygodni władze Pruszko-
wa prowadzą z PKP PLK roz-
mowy w tej sprawie. – Jeszcze 
przed grudniowymi święta-
mi PKP przysłało do nas pro-
jekt porozumienia. Dokumenty 
skierowaliśmy do naszych rad-
ców prawnych. Kilka punktów 
zostało zmienionych.  Po nanie-
sieniu poprawek pisma odesłali-
śmy do ostatecznych konsultacji 
– mówi Andrzej Kurzela, wice-
prezydent Pruszkowa.

Teraz magistrat czeka na 
odpowiedź kolejarzy. Jeśli nie 
będą mieli obiekcji do zmienio-
nych zapisów porozumienia to 
jest szansa na pomyślny fi nał. Li-
czą zresztą na to pruszkowscy 
włodarze. Kurzela mówił kilka 
dni temu: – Mamy nadzieję, że 
porozumienie uda się podpisać 
jeszcze w styczniu.

Znajdą się w nim zapisy do-
tyczące podziału „obowiązków” 
między miastem a kolejarzami. 
PKP PLK budowę tunelu ma 
wpisać do projektu moderni-
zacji linii kolejowej, władze 
Pruszkowa na swoje barki wzię-
ły koszty opracowania projek-
tu budowlanego.

A kiedy możemy spodziewać 
się rozpoczęcia prac? Kurzela: 
– Budowa tunelu w ciągu ulic 
Działkowej i Błońskiej nie ru-
szy wcześniej niż w 2016 ro-
ku. Na ten termin nie mamy już 
realnego wpływu. W tej kwe-
stii jesteśmy zdani wyłącznie 
na PKP.  (AS)

Piątek, 16 Stycznia 2015
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Zainspirowany artykułem 
„Czy można taniej kupić 
leki?” (ostatnie wydanie 
WPR), postanowiłem 
ruszyć na ulice 
Pruszkowa i sprawdzić 
ceny oraz inne cechy 
aptek ważne dla  
każdego klienta. 

A
pteki wybieram losowo, 

patrząc na mapę staram 

się wybrać jednak te znaj-

dujące się raczej w centrum mia-

sta, w końcu każdy z nas woli mieć 

je pod ręką załatwiając inne obo-

wiązki. Określam kryteria, którymi 

będę się kierował w ocenie każdej 

z nich. Tak oto stwierdzam, że waż-

ne są ceny, godziny otwarcia, do-

stępność produktów oraz obsługa. 

Do testu wybieram również 3 le-

ki, które chcę kupić, pada na Acard, 

Falvit i 4flex. Wszystkie są ostatnio 

dość popularne, przeznaczone dla 

różnych grup wiekowych, znajdu-

jące się w różnych kategoriach ce-

nowych oraz dostępne bez recepty. 

Ruszam sprawdzić, czy rzeczywi-

ście istnieją tak duże różnice choć-

by w cenach leków.

   Pierwsza apteka, którą wybra-

łem mieści się obok dworca kolejo-

wego, w bądź co bądź znakomitej 

Apteki w Pruszkowie – Porównanie
Informacje na temat aptek w Twoim mieście.

lokalizacji. Na drzwiach widnieje 

informacja o godzinach pracy, od 

8.00 do 21.00. Wchodzę do środka 

i faktycznie pomimo pracujących 

wszystkich okienek jest sporo ludzi, 

głównie starszych. Staje w kolejce 

i po krótkiej chwili słyszę wycze-

kiwane „w czym mogę pomóc?”. 

Proszę o trzy wcześniej wybrane 

przez siebie leki, obsługujący mnie 

farmaceuta dodatkowo pyta o wiel-

kość pudełka Falvitu. Zdecydowa-

łem wcześniej, że będzie to mniejsze 

i tańsze, 30 tabletek. Zakup przy-

chodzi niezwykle sprawnie, mimo 

płatności kartą, obsługa uśmiechnię-

ta. Co do cen leków to Acard (60 ta-

bletek) dostałem za 2,99 zł, Falvit za 

5,90 zł i 4flex za 39,90 zł. Pierwszy 

punkt, pierwsze ceny. Pomyślałem, 

zobaczymy co będzie dalej.

   Kolejna apteka z mojej listy mie-

ści się zaraz obok Parku Anielin. Na 

początku, trochę kłopotów z odna-

lezieniem, potem dopiero orientu-

je się, że znajduje się ona w środku 

małego pasażu handlowego. Wcho-

dzę do środka i nie spotykam niko-

go, tak samo przy okienku. Dopiero 

po chwili z zaplecza wyłania się far-

maceutka. Proszę o swój wcześniej 

planowany zestaw leków. Zero odze-

wu po czym osoba obsługująca mnie 

znika za regałami. W końcu dostaje 

swoje produkty, lecz na kasę został 

nabity Falvit w 60 tabletkach, czyli 

nie ten, który mnie interesuje. Trosz-

kę zaskoczony pytam i okazuje się, 

że tego mniejszego nie ma. Rezygnu-

je z zakupu droższego i większego, 

dokonuje płatności i dopytuje o go-

dziny otwarcia. Słyszę tylko, „apteka 

otwarta do 22”. Ceny leków – Acard 

za 5,90 zł oraz 4flex za 59.99 zł.

   Idąc na zachód docieram do na-

stępnej apteki, która wybrałem. Znaj-

duje się ona w Alei Wojska Polskiego, 

w niedalekim sąsiedztwie znanej sie-

ciowej restauracji. Na miejscu dziwi 

mnie obecność dwóch aptek obok 

siebie, ja jednak wybieram tą czyn-

ną do 22.00 Mały, skromny lokal. 

W środku tak samo jak poprzednio 

nie widzę innych klientów, za to przy 

okienku czeka już na mnie uśmiech-

nięta farmaceutka. Otrzymuje Acard 

oraz Falvit, lecz otrzymuje informa-

cję o braku 4flexu. Przez chwilę uda-

je mi się pożartować z obsługującą 

mnie panią, po czym płacę i udaje 

się do ostatniej apteki. Ceny mnie 

trochę zaskakują, ponieważ okazu-

je się ona być droższa od wcześniej-

szych. Za Acard zapłaciłem 6,49 zł,  

a za Falvit 22,40 zł.

   Ostatnia apteka znajduje się bli-

sko skrzyżowania Alei Wojska Pol-

skiego i ul. Plantowej w małym ciągu 

handlowym. Nad lokalem widzę du-

ży szyld informujący „codziennie 

do 22”, czyli otwarte i w weeken-

dy. W środku przestronnie i znów 

zastaje kolejkę klientów, mimo że 

jest środek dnia. Przez chwilę przy-

słuchuje się rozmowie przy jednym 

z okienek, gdzie farmaceutka dora-

dza starszej pani kupno tańszego 

zamiennika. Zaraz jednak nastę-

puję moja kolej do zakupu w dru-

giej kasie. Zostaje szybko obsłużony 

i otrzymuje wszystkie leki, o które 

poprosiłem. Ceny są przystępne, za 

Acard przyszło mi zapłacić 2.99 zł, 

Falvit – 5,90 zł, 4flex – 41,90 zł.

   Moje podsumowanie zamieści-

łem w tabelce obok. Polecam same-

mu przeprowadzić taki test z lekami, 

które się regularnie kupuje. Na tym 

przykładzie potwierdzić można jed-

nak tezę, że są one w różnych ce-

nach w zależności od miejsca gdzie 

je kupujemy, więc warto szukać 

tańszych aptek. 

Poniżej prezentuje moje oceny poszczególnych aspektów sprawdzanych w aptekach
Ceny Godziny pracy Dostępność leków Obsługa

Apteka nr 1 bardzo dobre dobre bardzo dobra dobra

Apteka nr 2 średnie bardzo dobre słaba słaba

Apteka nr 3 słabe bardzo dobre słaba dobra

Apteka nr 4 bardzo dobre bardzo dobre bardzo dobra dobra

Podsumowanie

mateRiał pROmOcyjny

Reklama

Piątek, 16 Stycznia 2015
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Kościelna 
poczeka 
PRUSZKÓW
Przebudowa fragmentu 
ul. Kościelnej od kilku 
lat jest przekładana. 
Pruszkowski magistrat 
zapewnia, że ma ją
w planach, ale nie 
w tym roku.

Dlaczego modernizacja ul. Ko-
ścielnej na odcinku od Prusa do 
Berenta nie została wpisana do 
tegorocznego budżetu? – Po-
nieważ wciąż czekamy, by in-
westycja powstająca na rogu 
Kościelnej i Potulickiego zosta-
ła przyłączona do mediów. Nie 
chcemy teraz remontować dro-
gi, by kilka tygodni później znów 
została zniszczona. W tegorocz-
nym budżecie nie ma przebudo-
wy ul. Kościelnej, ale to zadanie 
wpisaliśmy do Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej na 2016 r. 
– odpowiada Andrzej Kurze-
la, wiceprezydent Pruszkowa.

Po modernizacji droga bę-
dzie przypominać okoliczne 
uliczki, takie jak Berenta czy 
Sprawiedliwości. Oprócz ko-
lorowej kostki brukowej na 
chodnikach pojawią się styli-
zowane elementy małej archi-
tektury. Przebudowa drogi ma 
ruszyć w wakcje 2016 r. Kurze-
la: – Termin realizacji wyzna-
czymy na półtora, może dwa 
miesiące. Inwestycja nie jest 
wymagająca. Wraz z ul. Ko-
ścielną chcemy przebudo-
wać ul. Potulickiego.  (AS) 

Jazda KM „daje” po kieszeni
REGION
Do listy „wyróżnień”, 
którymi szczycą się 
Koleje Mazowieckie 
doszło kolejne. Po 
styczniowej podwyżce 
cen to najdroższy 
przewoźnik w Polsce.

Na początku tego roku Ko-
leje Mazowieckie przygoto-
wały niespodziankę dla pa-
sażerów. Niezbyt miłą. Ceny 
biletów na przejazdy pocią-
gami KM poszybowały. Ten 
sam zabieg przewoźnik za-
stosował rok temu. Decyzja 
o podwyżce nie została oczy-
wiście pozytywnie przyjęta 
przez podróżnych. I trudno 
się dziwić, bowiem jak podaje 
dwumiesięcznik „Z biegiem 
szyn” bilety Kolei Mazowiec-
kich są nawet ponad dwa razy 
droższe od biletów przewoź-
ników działających w in-
nych regionach.

I tak za przejechanie 10-ki-
lometrowej trasy pocią-
giem KM zapłacimy 5,80 zł, 
a w przypadku 50 km to już 
wydatek 13,80 zł. Za te same 
odległości pasażerowie Prze-
wozów Regionalnych, Łódz-
kiej Kolei Aglomeracyjnej, 
Kolei Dolnośląskich i Kolei 
Wielkopolskich płacą odpo-
wiednio 4,40 zł i 13,50 zł. Naj-
tańszą podróż oferuje Arriva 
(taryfa kujawsko-pomorska). 
Przejechanie trasy o długości 

10 km kosztuje tu zaledwie  
2,50 zł, a 50 km – 7,70 zł.

Zapytaliśmy więc Koleje 
Mazowieckie: czym spowodo-
wane są podwyżki? – Głównie 
zwiększeniem kosztów za do-
stęp do infrastruktury kolejo-
wej. To pochodna decyzji jaką 
podjął Urząd Transportu Ko-
lejowego. Zgodnie z nowym 
cennikiem musimy płacić 
PKP PLK więcej – wyjaśnia 
Jolanta Maliszewska z biura 
prasowego KM.

Przedstawiciele Kolei Ma-
zowieckich nie ukrywają, że 
istotne przy podwyżce cen bi-
letów były również plany inwe-
stycyjne spółki. A ich lista jest 
dość długa. Przewoźnik chce 
stworzyć trzy zaplecza tech-
niczne, zmodernizować 39 po-
jazdów i kupić 55 składów 
pięcioczłonowych, 10 dwu-
członowych oraz 26 nowych 
wagonów. Co więcej, KM już 
zamówiły 12 pięcioczłono-
wych składów, które ma dos-
tarczyć Newag oraz 22 wagony 
piętrowe i dwie lokomotywy 
za których produkcję odpo-
wiada PESA.  (AS)

WKD pobija swoje rekordy 
REGION
W zeszłym roku WKD 
przewiozła ponad 7,9 mln 
pasażerów, czyli 
o pół miliona więcej niż 
w 2013 r. A to nie jedyny 
rekordowy wynik.

Warszawska Kolej Dojazdo-
wa podsumowała miniony rok. 
Okazuje się, że był on pod wielo-
ma względami rekordowy. Mia-
ło na to wpływ kilka czynników, 
m.in. rezygnacja z okrojonego roz-
kładu w wakacje, czy niska liczba 
odwołań pociągów.

Czy to wystarczyło jednak, by 
z roku na rok zwiększyć liczbę 

pasażerów o ponad pół miliona? 
Wydaje się, że głównym powo-
dem, dla którego znaczna część 
osób skorzystała z oferty WKD, 
była sytuacja na linii kolejowej 
Warszawa-Skierniewice.

Koleje Mazowieckie (a tym sa-
mym i SKM) z powodu moderni-
zacji szlaku, ale i częstych usterek 
infrastrukturalnych, musiały nie-
ustannie korygować rozkład jaz-
dy, ostrzegać przed opóźnieniami 
i odwoływać kursy. W tej sytuacji 
WKD „wyrosła” na mistrza rze-
telności, na którym można było 
polegać. – W ciągu minionego ro-
ku coraz częściej zacząłem rezy-
gnować z kolei zanim sprawdziłem 

w internecie czy coś tam się dzie-
je, czy nie. I chociaż teoretycznie 
wygodniej byłoby mi jechać po-
ciągiem, to od razu idę na ko-
lejkę. I nie jestem odosobniony. 
Znam wiele osób, które ostat-
nio się przesiadły z kolei na wu-
kadkę – mówi jeden z regularnie 
dojeżdżających z Pruszkowa do 
Warszawy pasażerów. Nic dziwne-
go, że spółka odnotowała sukces. 
Osiągnęła pracę eksploatacyjną 
na poziomie ponad 1,3 mln po-
ciągokilometrów. Praca prze-
wozowa wyniosła blisko 1,3 mln 
pasażerokilometrów. A liczba pa-
sażerów, którzy przestąpili próg
kolejki to 7,942 mln.  (TK)

ANNA 
SOŁTYSIAK

MILANÓWEK
Najwyższa Izba 
Kontroli zabrała 
się za sprawdzanie 
internetu. Chodzi o 
kontrole inwestycji 
związanej z budową 
szerokopasmowej 
sieci w milanowskim 
magistracie.
 

G łównym zadaniem NIK-u
jest sprawdzanie jak 
samorządy gospodaru-

ją pieniędzmi. Środki, który-
mi dysponują gminy i miasta 
pochodzą tak naprawdę z kie-
szeni każdego z nas. Dlatego 
też izba sama siebie nazywa 
strażnikiem grosza publiczne-
go. Kontrole prowadzone przez 
NIK dotyczą praktycznie każ-
dej sfery – od funkcjonowania 
służby zdrowia, przez inwesty-
cje majątkowe, działalność jed-
nostek kultury po opiekę nad 
zwierzętami. W ostatnim czasie 
pod lupę inspektorów trafi ł mi-
lanowski magistrat.

Internet pod lupą inspektorów NIK-u
Kontrole inwestycji inwestycji związanej z budową szerokopasmowej sieci w magistracie

Co ciekawe, burmistrz sama 
chce przeprowadzić audyt w mi-
lanowskim magistracie. Wiesława 
Kwiatkowska: – Dostałam zielone 
światło od radnych. Teraz czeka-
my już tylko na zatwierdzenie bu-
dżetu i zaczynamy szukać fi rmy, 
która go przeprowadzi. Już w kam-
panii wyborczej podkreślałam, 

że trzeba przeprowadzić audyt 
w urzędzie. To bardzo istotne, 
ponieważ mówiąc kolokwialnie 
człowiek wie na czym stoi.

Kontrola inspektorów NIK-u 
rozpoczęła się 24 grudnia ubie-
głego roku i zakończy się pod 
koniec stycznia br. Sprawdzają 
okres od 2011 do 2015 roku. 

przynoszą tylko korzyści. Warto 
dodać, ze kontrola obejmuje du-
ży projekt z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego – mówi. – Jeśli 
chodzi o sam termin kontroli to 
trudno powiedzieć czy to do-
bry, czy zły czas. Taki termin wy-
brał NIK i musimy się do tego
dostosować – zaznacza.

Przedmiotem kontroli jest oce-
na realizacji inwestycji związanych 
z budową infrastruktury szero-
kopasmowego internetu. Warto 
wspomnieć, że przedsięwzięcia 
te były uznawane przez byłego już 
burmistrza Jerzego Wysockiego 

Kontrola 
inspektorów 
NIK-u dotyczy 
okresu od 2011 
do 2015 roku

za jedne z priorytetowych. Mi-
lanówek na ich realizację pozys-
kał również środki unijne.

Czy kontrola oznacza, że in-
westycje były realizowane w nie-
jasny sposób? Wiesława Kwiat-
kowska, nowa burmistrz Mila-
nówka, do działań inspektorów 
podchodzi spokojnie. – Nikt nie 
lubi być kontrolowany, ale z wła-
snych doświadczeń wiem, że te 
prowadzone przez NIK kontrole 
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Kontrole inwestycji inwestycji związanej z budową szerokopasmowej sieci w magistracie

Protest mężczyzny na dachu szpitala
PRUSZKÓW
Chciał zaprotestować, 
więc wszedł na dach. 
Po chwili na miejscu 
pojawiła się policja. 
Gotowi do akcji byli 
też strażacy, lekarze 
i negocjatorzy. Po 
dwóch godzinach 
protestujacego 
mężczyznę udało się 
zdjąć z dachu – siłą. 
 
Dlaczego to zrobił? 13 stycznia, 
tuż przed samym zdarzeniem 
w naszej redakcji zadzwonił te-
lefon. – W Tworkach, na terenie 

szpitala, na dachu pawilonu nr 
VII rozpoczyna się protest. Jest 
on związany z niewywiązaniem 
się z umowy za wykonaną pracę 
– powiedział mężczyzna po dru-
giej stronie słuchawki.

I to tyle. Na dodatkowe py-
tania odparł tylko, że szczegó-
ły można poznać na miejscu. 
Natychmiast zadzwoniliśmy 
do szpitala. Tam okazało się, 
że dosłownie przed chwilą ktoś 
wszedł na dach, ale to wszystko, 
co o tym było wiadomo. 

Mężczyznę siłą zdjęto z da-
chu po dwóch godzinach ne-
gocjacji. – Jest on członkiem 

rodziny podwykonawcy, z któ-
rym nie rozliczyła się firma 
Polbud S.A. w upadłości likwi-
dacyjnej z siedzibą w Bielsku 
Białej, główny wykonawca prac 
budowlanych na terenie szpitala 
– poinformowała Lidia Rudzka, 
dyrektorka szpitala. 

– Na bardziej szczegółowe 
informacje trzeba poczekać do 
przesłuchania świadków i sa-
mego mężczyzny, który wszedł 
na dach. Na razie przebywa on 
na obserwacji w szpitalu – po-
wiedziała kom. Dorota Nowak, 
rzecznik prasowy pruszkow-
skiej komendy powiatowej.  (TK)

 W urzędzie ma też być przeprowadzony audyt

Piątek, 16 Stycznia 2015
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PRUSZKÓW
8 stycznia późnym wieczorem 
mieszkańcy ul. Zachodniej na prusz-
kowskim Żbikowie znaleźli zwło-
ki powieszonego na słupie młodego 
mężczyzny. Sprawą zajęła się pro-
kuratura. Czy mężczyzna na pewno 
się powiesił, czy mógł mu ktoś „po-
móc”? – Na pierwszy rzut oka nic 

nie wskazywało na udział osób trze-
cich, ale prokurator zarządził sek-
cję zwłok. Muszą być wyjaśnione 
okoliczności tego zdarzenia. Trze-
ba też ustalić czy mężczyzna miał 
jakieś kłopoty, czy miał powody, by 
targnąć się na swoje życie – powie-
działa kom. Dorota Nowak, rzecznik 

Przy ulicy Zachodniej 
znaleziono zwłoki

pruszkowskiej komendy powiatowej. 
– Chłopak był dobrze ubrany, a w je-
go kieszeni policjanci znaleźli zdję-
cia kobiety i dziecka. Możliwe, że miał 
jakieś problemy rodzinne. W każdym 
razie to nikt stąd. Ani ja, ani sąsiedzi 
nie znamy go – opowiadał mieszka-
niec pobliskiego domu. (TK)

Ponownie
utrudnienia
REGION
Na linii skierniewickiej 
pasażerowie kolei nie 
mają łatwego życia, 
a od 17 stycznia 
będzie jeszcze trudniej: 
KM wprowadzą 
nowy rozkład 
jazdy, uzupełniony 
komunikacją zastępczą.

Dlaczego? Bo PKP PLK, za-
rządca infrastruktury, zaczyna 
kolejny etap prac moderniza-
cyjnych na linii Warszawa – 
Skierniewice. Wymuszą one 
zmianę rozkładu jazdy Ko-
lei Mazowieckich.

Modyfikacje obejmą po-
ciągi zaczynające i kończące 
bieg w Grodzisku Mazowiec-
kim. Między 17 a 31 stycznia 
nie będą one zatrzymywały się 
na tej stacji. Gdzie więc doja-
dą? Do Milanówka. Natomiast 
problem połączenia między 
Milanówkiem a Grodziskiem 
rozwiązać ma wprowadze-
nie autobusowej komunika-
cji zastępczej.  (TK) 
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aRtykuł spOnsOROwany

N ajczęściej my kobiety 
właśnie z nowym ro-
kiem postanawiamy 

przemianę. Obiecujemy so-
bie, ze pójdziemy na kolejny 
kurs, rozpoczniemy naukę ko-
lejnego języka, zadbamy o die-
tę,  kondycje, itd. Najprościej 
mówiąc chcemy się zmienić. 
Często jednak nasze posta-
nowienia spełzają na niczym. 
Szybko tracimy zapal i moty-
wacje a od czegoś trzeba za-
cząć. Pytanie od czego?

Otóż patrząc na życie kobiet, 
które przeszły Metamorfozę 
w Salonie Kasi Kurzaj Piękne 
Włosy widzimy bardzo duży 
wpływ ich zewnętrznej prze-
miany na ich życie. Wycho-
dzą z Salonu z podniesiona 
głową, pełną motywacji i na-
dziei. Zmieniają swoje życie  
–  Zmieniają Siebie. 

Nowy rok to czas Metamorfoz

To tylko trzy godziny. 
W takim właśnie przedziale cza-
sowym ma miejsce Metamorfoza. 
Pierwszym krokiem jest indywi-
dualne nadanie stylizacji włosów. 
Czyli strzyżenie z koloryzacją. 
Zanim to jednak nastąpi dla za-
pamiętania zmiany zalecane jest  
 tak zwane zdjęcie PRZED.

Po nadaniu kształtu i koloru 
włosom, mniej więcej po dwóch 
godzinach czas na makijaż. Jest 
on dobierany również indywi-
dualnie i trwa zazwyczaj około 
godziny. Po upływie trzech go-
dzin klientka zmienia się nie do 
poznania. Teraz pozostaje tylko 
zrobienie zdjęcia. 

Taka zewnętrzna przemiana 
jest także początkiem kolejnych 
życiowych przemian osób po me-
tamorfozie..

„Zmień  Siebie”  to najlepsze 
hasło, które oddaje idee meta-
morfoz.

Polecamy!  

to
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w Salonie Fryzjerskim Katarzyna Kurzaj  
Piękne Włosy Metamorfozy to codzienność

mAkijAż – justynA osieckA, FotogrAFiA – tomAsz pAsim, modelkA – AndżelikA gorzkowskA-cwynAr

KATARZYNA KURZAJ
PIĘKNE WŁOSY
Pruszków ul. Hubala 7
Tel. 22 759 82 82

Reklama

FryzurA i stylizAcjA – kAtArzynA kurzAj
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W 2015 roku dla osób bezrobotnych zarejestrowanych 
w tutejszym Urzędzie przygotowaliśmy szeroki 
wachlarz działań aktywizacyjnych:
•  staże 
•  szkolenia 
•  studia podyplomowe
•  prace interwencyjne
•  refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia 

stanowiska pracy
•  świadczenie aktywizacyjne
•  środki na podjęcie działalności gospodarczej

Osobom do 30 roku życia proponujemy w szczególności 
skorzystanie z takich działań aktywizacyjnych jak:
•  bon stażowy
•  bon szkoleniowy

•  bon zatrudnieniowy
•  refundacja kosztów składek na ubezpieczenie 

społeczne dla osób bezrobotnych do 30 roku życia 
•  podejmujących pierwszą pracę

Dla osób powyżej 50 roku życia:
• dofi nansowanie wynagrodzenia 

Ogłoszenia informujące o terminach naborów wniosków 
na wyżej wymienione formy wsparcia zamieszczane 
są na tablicy ogłoszeń  oraz stronie internetowej tut. 
Urzędu. Szczegółowe informacje na temat wszystkich 
form można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu 
Pracy w Pruszkowie ul. Drzymały 30 (wejście C) oraz na 
stronie internetowej www.puppruszkow.pl

AKTYWIZACJA OSÓB 
BEZROBOTNYCH

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie zaprasza osoby 
bezrobotne oraz pracodawców do skorzystania z aktywnych 

form przeciwdziałania bezrobociu.

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

Pierwszoklasiści
nauczą się pływać
Uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych z terenu gminy Brwinów będą uczestniczyć 
wiosną w nauce pływania w ramach projektu „Pływam z klasą”. Na jego realizację gmina 
Brwinów otrzymała dofi nansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

”P
ływam z klasą” to pro-
jekt realizowany ze 
środków państwo-

wego Funduszu Zajęć Spor-
towych dla Uczniów w ramach 
powszechnej nauki pływa-
nia „Umiem pływać”. 

Brwinów znalazł się wśród 
60 samorządów, które w no-
wym roku skorzystają z dota-
cji Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki. Kwota blisko 74 tys. 
zł będzie przeznaczona na 
naukę pływania dla dzieci 
z klas pierwszych szkół pod-
stawowych w gminie Brwi-
nów. Projekt realizowany 
będzie od marca do czerwca 
oraz od września do grudnia 
2015 roku. Wiadomo już, że je-
sienią w nauce pływania w ra-
mach przyznanego dofi nan-
sowania wezmą udział obec-
ni uczniowie klas „0”. Łącznie 

z zajęć na basenie skorzysta 
435 uczniów. 

Naukę w wodzie popro-
wadzą wykwalifikowani in-
struktorzy. Gmina Brwinów 
zapewni uczestnikom dodat-
kowe ubezpieczenie, a opiekę 
nad dziećmi będą sprawować 
opiekunowie oraz wolontariu-
sze (rodzice i nauczyciele z po-
szczególnych szkół).

Nauka pływania na base-
nie odbywać się będzie dwa 
razy w tygodniu. Każde dziec-
ko spędzi w wodzie łącznie 
20 godzin. 

Głównym celem projektu 
„Pływam z klasą” jest naby-
cie przez pierwszoklasistów 
umiejętności pływania. Za-
jęcia na basenie przyczynia-
ją się do rozwoju aktywności 
sportowej i uczą dzieci dba-
łości o zdrowie i sprawność 

fizyczną. Nauka bezpieczne-
go zachowania podczas ko-
rzystania z akwenów wodnych 
będzie przydatna również 
w dorosłym życiu.

To już trzeci z rzędu suk-
ces gminy Brwinów w konkur-
sie dotacyjnym ogłoszonym 
przez Ministra Sportu i Tury-
styki. W ubiegłych latach zo-
stały zrealizowane dwa projekty 
pn. „Pływam pierwsza klasa”
i „Pływam jak delfi n”. 

– Jesienią 2013 r. z bezpłat-
nej nauki pływania skorzystała 
grupa ówczesnych pierw-
szoklasistów ze wszystkich 
czterech naszych szkół pod-
stawowych (roczniki 2006-
2007), jesienią 2014 r. grupa 
obecnych trzecioklasistów 
(roczniki 2005-2006). Pro-
gram zamierzamy kontynuować 
w kolejnych latach – pod-

sumowuje dobrą passę w po-
zyskiwaniu dotacji na sport 
burmistrz gminy Brwinów 
Arkadiusz Kosiński. 

– Zajęcia na pruszkowskiej 
pływalni cieszyły się powodze-
niem i przyniosły oczekiwane 
efekty. Ponad 30 uczniów, któ-
rzy byli uczestnikami projek-
tu pn. „Pływam jak delfi n”, nie 
tylko nauczyło się dobrze pły-
wać, ale też zdobyło karty pły-
wackie – informuje Katarzyna 
Karpińska z Referatu Oświa-
ty Urzędu Gminy Brwinów. 

Całkowity koszt realiza-
cji projektu „Pływam z kla-
są” wyniesie szacunkowo 
160 000,00 zł. Gmina Brwi-
nów planuje realizację tego 
zadania ze środków pocho-
d z ą c yc h  z  M i n i st e r st wa 
Sportu i Turystyki oraz ze środ-
ków własnych. (PR)

Papierosy nie dla dzieci
Straż Miejska 
w Brwinowie prowadzi 
w sklepach oraz 
kioskach na terenie 
gminy działania pod 
hasłem STOP 18. Jest 
to akcja skierowana 
do sprzedawców. 
Strażnicy miejscy 
zwracają uwagę na 
zakaz sprzedaży 
wyrobów tytoniowych 
osobom niepełnoletnim.

Strażnicy miejscy, odwiedza-
jący sklepy i kioski na terenie 
gminy Brwinów, przypominają 
o obowiązujących przepisach. 
Sprzedawcy powinni zwra-
cać uwagę na wiek klientów, 
a w razie jakichkolwiek wąt-
pliwości mają prawo wylegi-
tymować młodo wyglądające 
osoby, które chcą kupić wyro-
by tytoniowe. Nie wolno sprze-
dawać papierosów dzieciom 
i młodzieży, nawet gdy nasto-
latki twierdzą, że dokonują te-
go zakupu na prośbę rodziców. 
Do końca grudnia strażnicy od-
wiedzili 48 punktów sprzeda-
ży. Do akcji dołączają się także 
sprzedawcy e-papierosów i li-
quidów. Na witrynach sklepów 
i kiosków w gminie Brwinów 
można już zobaczyć naklejki 
mówiące o zakazie sprzedaży 

wyrobów tytoniowych osobom 
do lat 18. 

Tematyka szkodliwości pa-
lenia papierosów poruszana 
jest też przez Straż Miejską 
przy okazji prowadzenia zajęć 
w szkołach przez koordynato-
ra ds. profi laktyki. Komendant 
Tomasz Kowalski wyjaśnia: 
„W 2015 r. akcja STOP 18 bę-
dzie prowadzona dalej, dopóki  
funkcjonariusze nie odwiedzą 
wszystkich placówek wpro-
wadzających do obrotu tytoń 
i wyroby tytoniowe. W wyni-
ku jej systematycznego pro-
wadzenia spodziewamy się 
odpowiedzialnych zachowań 
ze strony sprzedawców w po-
staci odmowy sprzedaży wy-
robów tytoniowych nieletnim, 
a także legitymowania młodzieży 
w przypadku wątpliwości co do 
ich wieku. W przypadkach ujaw-
nienia wykroczeń strażnicy będą 
stosowali sankcje karne.” (PR)

Straż Miejska w Brwinowie   
 986, 22 729 63 94
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CENY NETTO OGŁOSZEŃ ZA SŁOWO:
2 zł ....... ogłoszenie zwykłe
3 zł ....... ogłoszenie pogrubione
4 zł ....... ogłoszenie w ramce

Dam pracę

 ► Frezera od zaraz - Produkcja 
Maszyn - Pęcice Małe k/Janek 
– 502 204 866

 ► Fryzjer/ka Nadarzyn 
505 940 452 

 ► LAVORO zatrudni osoby do 
pracy w Błoniu, na stanowisko: 
PRACOWNIK PRODUKCJI. 
Wymagane orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności. 
Gwarantujemy umowę o pracę. 
Telefon 791-120-788 lub na 
mail: praca@lavoro.com.pl 

 ► Nadarzyn, salon fryzjerski 
Monika zatrudni fryzjerkę, 
664 551 498 

 ► Podnajmę stanowisko 
manicure/pedicure 
kosmetyczce tel. 502 036 239 

 ► SERWISANT – AUTOMATY 
PAKUJĄCE miejsce pracy: 
SOKOŁÓW k/JANEK 
tel.: 502 259 383 e-mail: 
SERVICE2@COFFEE-SERVICE.EU 

 ► Sklep spożywczy w Piastowie 
zatrudni kasjera-sprzedawcę. 
Wymagania: doświadczenie, 
sumienność, pracowitość, 
pozytywne nastawienie. Mile 
widziana książeczka sanepid. 
Kontakt: 502 484 333

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę 
tel. 502 036 239 

Zatrudnimy kierowców 
z kat. C do nowo otwartego 
Centrum Dystrybucji 
w Parzniewie. Tel. kont. 
602 497 640, 600 455 081 

 ► 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

 ► Podejmę się sprzątania 
domu, biura, mieszkania 
na weekendy. Pruszków 
i okolice. 500 891 490 

Nieruchomości – sprzedam

 ► Działka budowlana 
(plan miejscowy)  w Grodzisku 
Mazowieckim ul. Malinowa 
15- 836m2 media
(gaz wod Kan), Tel. 605338255 

Mieszkanie w Pruszkowie na 
osiedlu PRZY PAŁACU, 56 m2, 
2 pokoje (salon połączony 
z kuchnią, sypialnia), 
łazienka z wc, przedpokój. 
Wykończone w wysokim 
standardzie, 4 piętro w bloku 
4 piętrowym z 2010r., balkon/
taras (ok. 14m2) z widokiem 
na patio. Mieszkanie 
widne, przestronne. Cena 
365 000 zł (z możliwością 
kupienia miejsca w garażu 
podziemnym cena 25 000 zł)  
tel. 512 246 408 l
ub 505 587 549 

Mieszkania Pruszków,60-
100 mkw., ceny już od 5 500 zł/
mkw., tel. 733 26 26 26 

Mieszkania w Milanówku 
112-117 m2, tel. 733 26 26 26 

 ► Mieszkanie Pruszków Zgoda 7 
II piętro 60m2, Tel. 605 338 255 

 ► Mieszkanie w kamienicy 
w samym centrum 
Pruszkowa, po generalnym 
remoncie (w 2008 r.). Duży 
pokój 22m2, sypialnia 9m2, 
oddzielna kuchnia 8m2, 
łazienka z wc oraz prysznicem 
4m2 oraz przedpokój 4m2. 
Do mieszkania przydzielona 
jest piwnica. 503 647 032  

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

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

 ► Sprzedam kawalerkę. 
Centrum Pruszkowa 
ul. Hubala, 30m Parter 
(wysoki). Blok z cegły. 
Czynsz 240 zł. Cena 169 000 zł 

 ► Sprzedam mieszkanie,
40 mkw, 2 pokoje, II piętro. 
Pruszków Żbików ul. 3go 
Maja. Blok z cegły.  
Cena 153 000 zł. Bez 
pośredników. Tel.  600 200 702 

 ► Sprzedam mieszkanie, 
Pruszków, Prusa 84, 70m, 
4pok 2p, Winda, spódz.
–własnosc. Super  Okazja 
239  000.- 600 200 702 

 ► 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

 ► Pruszków, centrum 
Komorowa, lokal usługowo-
-handlowy, do wynajęcia, 
501 012 555 

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

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

 ► Wynajmę mieszkanie 
o wysokim standardzie 
w centrum Pruszkowa, 
40m2. 504 204 700 

Automoto – kupię

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

Auto-skup samochodów 
od 1998r.-2013r. Gotówka. 
Uczciwie 694 547 204 

Automoto – sprzedam

 ► Bmw316 i coupe, 1994, 
benzyna, 502 685 598

Kupię

 ► Kupię Medale Odznaki 
Odznaczenia tel. 501 591 903 

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie 
montaż serwis 603 375 875 

 ► Czyszczenie skórzanej 
tapicerki samochodowej, 
505 076 331 

 ► Domofony, videodomofony 
603 375 875 

 ► Drzewa, krzewy, 
pielęgnacja, modelowanie, 
wycinka; ochrona roślin 
512 380 109, 22 758 16 65 

 ► Drzewa, krzewy, ścinanie 
pielęgnacja. Karczowanie 
działek. Utylizacja gałęzi. 
Tel. 661 880 661 

 ► Dźwigowe usługi 501 299 778 

 ► Film, grafi ka, animacja, 885 
681 905, http://piktodrom.pl 

 ► Instalacje elektryczne – nowe, 
naprawa istniejących, pomiary, 
POGOTOWIE instalacyjne na 
telefon. Solidnie, szybko 
i TANIO. Tel. 604 191 773 

Podejmę się sprzątania 
domu, biura, mieszkania 
na weekendy. Pruszków 
i okolice. 500 891 490 

POŻYCZKI NIEBANKOWE 
do 2 000 zł. Minimum 
formalności, 
natychmiastowa wypłata, 
również emeryci i renciści. 
DZWOŃ 784 36 36 36 

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

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 remontowe 
elektryka, ścianki gk, sufi ty 
podwieszane i amstrong, gipsy 
malowania, terakota glazura, 
mieszkania domy biura sklepy 
profesjonalnie i pod klucz 
tel.537 513 297 
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 ► Usługi księgowe, 
doradztwo podatkowe 
– Biuro rachunkowe 
WERO-MONA, 728 963 965, 
wero-mona@wp.pl 

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 

 ► Zapraszam na makijaż: 
ślubny, wieczorowy, 
sylwestrowy, karnawałowy, 
studniówkowy, fotografi czny 
i inne ważne okazje! Pracuję 
tylko na sprawdzonych 
kosmetykach, bardzo dobrej 
jakości, które utrzymują się 
przez całą noc! Dojazd na 
terenie Pruszkowa i okolic! 
Tel. 503 120 868, mail: 
ms.annawalewska@gmail.com 

 ► Zespół muzyczny. Wesela, 
bale, imprezy okolicznościowe. 
Atrakcyjne ceny. Na życzenie 
wysyłamy fi lm lub mp3. 
Tel. 514 458 887 

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

Zdrowie

 ► Protezy zębowe 380 zł, 
508 357 334 

Różne

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

MIEJSCE NA TWOJĄ
REKLAMĘ

22 758 77 88
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Domy i mieszkania  
w inwestycjach deweloperskich

Oferta dla deweloperów. Sprzedamy Twoją inwestycję.

DOMY I MIESZKANIA

Willa Gloria w Milanówku
Ostatnie dwa mieszkania o powierzchni  
116,5 i 112 mkw. 

Już od 3 500 PLN / mkw

Osiedle Ventana w Walendowie
Ostatnie dwie rezydencje – 357 mkw.

 

Xmarkt w Michałowicach
Powierzchnia od 120 do 380 mkw do wynajęcia  
w nowo budowanym pasażu handlowym. 

Oligo Park w Pruszkowie
Mieszkania o powierzchni od 60 do 100 mkw  

w cenie już od 5 500 zł/mkw

ul. Szulborska,  
Warszawa Wola

ul. Górczewska,  
Warszawa Bemowo

ul. Płaskowickiej,  
Warszawa Ursynów

Cena już od  8 000 PLN / mkw Cena już od  7 700 PLN / mkw Cena już od  7 400 PLN / mkw

Biuro Sprzedaży
Pruszków, 

ul. Niecała 10/2, 

sprzedaz@resupport.pl

tel. 733 26 26 26

Zadzwoń lub napisz: 733 26 26 26  
e-mail: borysiuk@resupport.pl
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