
Auto „zawisło” 
nad Utratą

PRUSZKÓW

Kierowca i pasażerka mieli 
ogromne szczęście. Z auta, które 
spadło z wysokości ok. 4 metrów 
wyszli o własnych siłach. Niewiele 
brakowało, aby samochód 
wylądował w rzece Utracie.  2

Reklama

Dodatkowe 5 mln zł w budżecie
ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Pruszkowscy radni 
powiatowi przygotowują 
się do uchwalenia 
budżetu na 2015 rok. 
Na jakie inwestycje mogą 
liczyć mieszkańcy?

Gminy i powiaty powin-
ny uchwalić swoje te-
goroczne budżety jesz-

cze w grudniu 2014 roku. Nie 
wszystkim udało się to zrobić. 
Z zatwierdzeniem planu finan-
sowego na bieżący rok staro-
stwo czekało do końca stycznia. 
Dziś (30 stycznia) projekt bu-
dżetu trafi pod obrady rad-
nych powiatowych.

Dlaczego władze powiatu 
pruszkowskiego zwlekały z za- WiĘceJ  2 
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Stwierdzeniem budżetu? Przez 

wprowadzane korekty. – To jest 
pierwszy budżet, który przygo-
towujemy wspólnie z zarządem. 
Następne będą nieco inaczej 
konstruowane. Nie mogliśmy 
w tak krótkim czasie zapropo-
nować projektu, który spełniał-
by całkowicie nasze oczekiwania 
– podkreśla Zdzisław Sipiera, sta-
rosta pruszkowski.

Co ciekawe, zmiany są dość 
istotne. W porównaniu z pro-
jektem budżetu zaprezentowa-
nym w listopadzie 2014 roku 
jeszcze przez poprzedniego 
starostę Elżbietę Smolińską 
i ówczesny zarząd zwiększo-
no środki na wydatki mająt-
kowe i dopisano do realizacji 
kilka ważnych inwestycji.

Powiat zwiększył środki na wydatki majątkowe i dopisał kilka ważnych inwestycji
twierdzeniem budżetu? Przez 
wprowadzane korekty. – To jest 
pierwszy budżet, który przygo-

Powiat zwiększył środki na wydatki majątkowe i dopisał kilka ważnych inwestycji

 Starostwo chce, aby wreszcie ruszyła budowa siedziby liceum im. Zana
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Udane ferie 
zimowe

REGION

Tegoroczną zimową przerwę 
w nauce można zaliczyć do 
udanych. Dzieci uczestniczyły 
w wielu zajęciach plastycznych, 
artystycznych i ruchowych, 
zainteresowaniem cieszyły 
się lodowiska.  3

Nowy rok to czas 
Metamorfoz
Najczęściej my kobiety 
właśnie z nowym rokiem 
postanawiamy przemianę.  7
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Agata Jaczyńska 
 Adwokat

Ul. Kraszewskiego 27 lok. 25, 
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

Sokołowska 
wstrzymana
RASZYN
Na ul. Sokołowskiej 
w gminie Raszyn  
w najbliższym czasie 
nie rozpoczną się  
prace związane ze 
„spięciem” odcinka  
S8 między węzłami  
w Opaczy i Paszkowie. 
Plany pokrzyżowała 
pogoda.

Za inwestycję odpowiada 
firma Strabag. – Na odcinku 
ulicy Sokołowskiej w rejonie 
połączenia z drogą DL-114  
zostanie wprowadzony ruch 
wahadłowy sterowany sy-
gnalizacją świetlną – infor-
mowała jeszcze niedawno. 
Prace w tym rejonie zostały 
jednak wstrzymane.

– Decyzja została podję-
ta ze względu na warunki 
pogodowe. Z powodu dużej 
wilgotności i niskiej tempe-
ratury nie możemy przepro-
wadzić koniecznych badań 
nawierzchni, które pozwo-
liłyby na położenie kolejnej 
warstwy – wyjaśnia Marcin 
Rudkiewicz z firmy Strabag. 
– Nie możemy rozpocząć dal-
szych prac, a ze względów 

Pierwotnie na wydatki majątko-
we miało pójść niewiele ponad 
21 mln zł, dziś ta kwota to ponad  
26 mln zł. Starosta Zdzisław Si-
piera: – Wprowadziliśmy 3 mln zł 
dotacji – „schetynówkę”, którą 
otrzymaliśmy z budżetu państwa 
na przebudowę dróg w rejonie 
Moszny, Domaniewa i Koszaj-
ca w gminie Brwinów, natomiast 
pozostała kwota pochodzi z na-
szych środków. Zwiększyliśmy 
zaangażowanie środków wła-
snych nie korzystając z kredy-
tu, tylko bazując na środkach, 
które możemy rozdysponować 
wewnątrz. Mówimy tu o kwocie 
ponad 2 mln zł.

Planowane na ten rok dochody 
starostwa to 130 mln zł. Wydat-
ki bieżące i majątkowe pochło-
ną natomiast 136 mln zł. Warto 
wspomnieć, że w porównaniu 
z ubiegłym rokiem dochody sta-
rostwa zwiększyły się o 1,5 mln zł.

Lwią cześć pieniędzy pochło-
ną inwestycje drogowe. Na ten 
cel powiat wyda ponad 15 mln zł. 
Wśród zadań znalazły się m.in.: 
przebudowa dróg 311W i 3112W 
w rejonie Moszny, Domaniewa 
i Koszajca (5,9 mln zł), przebu-
dowa ciągu dróg Warsztatowa  
– Broniewskiego – Warszawska 
w Pruszkowie i Piastowie (1 mln 
zł), przebudowa wiaduktu w al. Ty-
siąclecia w Piastowie (900 tys. zł) 

Dokończenie ze str. 1

– Plany budowy nowej siedziby 
liceum Zana sięgają już kilkuna-
stu lat. Były projekty, które póź-
niej straciły ważność. Następnie 
nie można było tam nic budować. 
Później był konkurs, który został 
rozstrzygnięty, ale też nie moż-
na było ruszyć z pracami. Chcę 
wspólnie z zarządem w końcu 
w tym roku rozpocząć budowę 
liceum Zana – podkreśla Zdzi-
sław Sipiera. – Podejmiemy roz-
mowy z miastem i właścicielami 
działek przylegających do terenu 

czy wykonanie nakładek na dro-
gach powiatowych (1 mln zł).

Spośród innych inwestycji war-
te uwagi są: rozbudowa Szpita-
la Powiatowego i zakup sprzętu 
medycznego (2,5 mln zł), prze-
budowa pomieszczeń w budynku 
starostwa na potrzeby Wydziału 
Obsługi Mieszkańców wraz z je-
go wyposażeniem (1 mln zł). Po-
wiat wspomoże też zakup wozu 
dla strażaków (200 tys. zł) oraz 
przekaże 30 tys. zł potrzebne lo-
kalnej policji na sfinansowanie 

szkoły. Jeśli mówimy o priory-
tetowych sprawach dla zarządu 
to Zan taką sprawą dla nas jest  
– twierdzi starosta.

Zdzisław Sipiera dodaje: – Chce- 
my, aby budżet na 2016 rok był 
wspólnie konstruowany i kon-
sultowany z przedstawicielami 
wszystkich gmin z naszego terenu. 

Obecnie nowi włodarze, którzy 
w listopadzie zasiedli za sterami 
gmin i powiatu muszą realizować 
plany budżetowe przygotowane 
przez poprzedników. 
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Dodatkowe 5 mln zł w budżecie

 Na rozbudowę Szpitala Powiatowego i zakup sprzętu 
medycznego ma pójść 2,5 mln zł

Powiat zwiększył środki na wydatki majątkowe i dopisał kilka ważnych inwestycji

Samochód „zawisł” nad Utratą
PRUSZKÓW
Groźny wypadek 
w Pruszkowie. 
W niedzielę 25 stycznia 
samochód osobowy 
przebił barierki  
na moście nad Utratą 
i zatrzymał się  
na skarpie tuż przy 
korycie rzeki. 

Kierowca i pasażerka mieli 
szczęście. Z auta, które spadło 
z wysokości ok. 4 metrów wy-
szli o własnych siłach. Niewiele 
brakowało, aby samochód wylą-
dował w rzece. Spadając maską 
w dół oparł się przednimi ko-
łami o przewód ciepłowniczy  
i w ten sposób „zawisł” tylnymi 
kołami w powietrzu.

Co było przyczyną wypadku? 
– Kierowca nie dostosował pręd-
kości do warunków panujących na 
drodze. Został ukarany manda-
tem i punktami karnymi – twierdzi 
kom. Dorota Nowak z Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie.

Pierwsze doniesienia mówiły 
o tym, że auto wpadło do wody, 
jednak nie były dokładne. – Po-
czątkowo otrzymaliśmy zgłosze-
nie, że samochód wpadł do rzeki 
i nikt nie próbuje się z niego wy-
dostać – informował Aleksander 
Hepner, rzecznik Falck Medycy-
na. – Na miejscu okazało się, że 
dwie osoby doznały lekkich po-
tłuczeń, ale odmówiły transportu 
do szpitala – dodał. Więcej robo-
ty mieli strażacy. – Od godz. 13 do 
15 pracowały tam dwa zastępy. Ich 

zadaniem było zabezpieczenie 
miejsca wypadku i podniesienie 
auta z koryta rzeki przy pomocy 
specjalistycznego dźwigu. Ko-
nieczne było użycie ciężkiego po-
jazdu ratownictwa technicznego 
– mówi kpt. Karol Kroć, rzecznik 
Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Pruszkowie. 

Strażacy podnieśli auto przy 
wykorzystaniu specjalnych pasów 
i ustawili na jezdni. Uszkodzone-
go mercedesa zabrała laweta. Po 
całym zdarzeniu trzeba było jesz-
cze posprzątać, aby nie powodo-
wać dodatkowego zagrożenia dla 
kierowców. – Strażacy użyli na 
jezdni specjalnej substancji neu-
tralizującej płyny technologicz-
ne z rozbitego auta, tzw. sorbentu  
– wyjaśnia kpt. Kroć.  (EL) 

Kiedy na ulicy Czarna 
Droga pojawi się kamera?
PRUSZKÓW
Pruszkowscy strażnicy 
miejscy zapowiadali 
rozbudowę systemu 
monitoringu. Dwie 
z planowanych kamer 
już się pojawiły. Na 
instalację trzeciej 
trzeba poczekać.

Ostatnio kamery zamontowa-
no przy ul. Kopernika i Kurca. 
A co z przewidzianą w rejonie 
Czarnej Drogi przy PKP? Kie-
dy się pojawi? 

– Czekamy na zgodę wo-
jewody i PKP na położenie 
światłowodu pod torami kole-
jowymi – mówi Włodzimierz 
Majchrzak, komendant straży 
miejskiej w Pruszkowie. Formal-
nie prace związane z instalacją 
powinny zakończyć się do poło-
wy marca. Majchrzak: – Dokład-
ny termin zależy od wykonawcy.

Obecnie na terenie miasta 
znajduje się 30 urządzeń rejestru-
jących obraz. Na skrzyżowaniu al. 
Wojska Polskiego i Niepodległo-
ści jest jeszcze jedno, dodatko-
we. Komendant Majchrzak: – To 
punkt w którym często dochodzi 

do wypadków drogowych. Do-
datkowa kamera „obserwuje” 
skrzyżowanie cały czas, bo po-
zostałe są obrotowe i akurat mogą 
być skierowane w inna stronę niż 
tam, gdzie coś się dzieje.

Jakie interwencje strażni-
cy podejmują najczęściej na 
podstawie obrazu z kamer?  
– To m.in. zakłócenia porząd- 

bezpieczeństwa nie chce-
my w warunkach zimowych 
wprowadzać ruchu wahadło-
wego – dodaje.

Prace na Sokołowskiej są 
elementem budowy odcinka 
drogi ekspresowej S8 od re-
jonu węzła Opacz na terenie 
gminy Michałowice do wę-
zła Paszków i powiązania go 
z drogą krajową nr 7 do skrzy-
żowania z drogą wojewódzką 
nr 721 w Magdalence.

Czy związku z tym ter-
min oddania całej inwestycji 
jest zagrożony? Rudkiewicz:  
– Decyzja o wstrzymaniu 
prac nie wpłynie na harmo-
nogram całości. Wznowimy je  
na wiosnę.  (EL) 

Decyzja  
została podjęta  
ze względu  
na warunki 
pogodowe

ku, wykroczenia komunikacyj-
ne, nielegalne plakatowanie, 
malowanie graffiti. Jeśli otrzy-
mujemy zgłoszenie od miesz-
kańców, to sprawdzamy także, 
czy nie zostało ono przeoczone 
przez operatora monitoringu 
– twierdzi szef pruszkowskich 
strażników miejskich.  (EL)

Ostatnio kamery 
zamontowano 
przy ulicach 
Kopernika  
oraz Kurca
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Lwią cześć 
pieniędzy 
pochłoną 
inwestycje 
drogowe. Na ten 
cel powiat wyda 
ponad 15 mln zł

PRUSZKÓW
Pruszkowscy policjanci poszuku-
ją 66-letniego Stanisława Łyżni-
ka. Ktokolwiek zna miejsce jego 
pobytu proszony jest o kontakt 
z komendą powiatową lub najbliż-
szą jednostką policji. Poszukiwany 
ostatni raz widziany był 21 stycz-
nia w godz. 13-14. Wtedy właśnie 

opuścił swoje mieszkanie i od te-
go czasu nie skontaktował się z ro-
dziną. Rysopis poszukiwanego: 
wzrost – 176 cm; waga około – 85 
kg; włosy – krótkie siwe; oczy – 
piwne; braki w uzębieniu. W chwi-
li zaginięcia mężczyzna ubrany był 
w granatowe spodnie jeansowe, 

Policja poszukuje 
Stanisława Łyżnika

czarne buty sportowe i czarną  
skóropodobną kurtkę. Ktokolwiek  
zna miejsce pobytu zaginionego,  
proszony jest o kontakt z prusz- 
kowską komendą pod numerem  
tel. (22) 60 46 213 (ul. Kraszewskiego 
8 w Pruszkowie) lub z najbliższą jed-
nostką policji – nr 112 lub 997. (TK)

Dwie ulice 
do przebudowy
PRUSZKÓW
Dwie pruszkowskie 
ulice mają zostać grun-
townie przebudowa-
ne. Miasto poszukuje 
wykonawcy robót. 

Chodzi o ulice Zdziarską na 
Żbikowie i Jasną na osiedlu 
Staszica. Obie mają zyskać no-
wą nawierzchnię, odwodnienie 
i oświetlenie. Przetarg na wy-
konanie prac został dla każdej 
z nich ogłoszony oddzielnie. 

Zdziarska zyska nowe ob-
licze na odcinku od ul. Tuwi-
ma do granic miasta. W zakres 
obowiązków wykonawcy wyło-
nionego w przetargu wejdzie też 
wykonanie skrzyżowania w re-
jonie ulic Tuwima i Kwitnącej. 
Oferenci mają czas do 18 lute-
go na składanie propozycji. Po 
tej dacie pruszkowski urząd 
wskaże najbardziej korzyst-
ną ofertę. Warunkiem udzia-
łu w przetargu jest wpłacenie 
wadium w wysokości 18 tys. zł. 
Prace mają zostać zakończone 
w terminie sześciu miesięcy od 
daty podpisania umowy. Podob-
ny zakres robót zaplanowano na 
ul. Jasnej. Wykonawca będzie 
miał pięć miesięcy na dokoń-
czenie przebudowy nawierzchni 
wraz z odwodnieniem, teleko-
munikacją i oświetleniem. Za-
interesowani zadaniem mogą 
zgłaszać się do urzędu miasta 
do 12 lutego. W tym przypad-
ku też konieczne jest wadium  
w wysokości 15 tys. zł.  (EL)
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wkładu własnego na zakup po-
jazdu terenowego.

Bieżący rok stoi również pod 
znakiem inwestycji w oświatę. 
Starostwo chce bowiem w koń-
cu ruszyć z pracami związanymi 
z budową liceum im. Tomasza 
Zana. To zadanie ma pochłonąć 
w tym roku 5 mln zł. 
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GRODZISK MAZOWIECKI
Trzy osoby w szpitalu i spalone 
mieszkanie – to efekt pożaru, który 
wybuchł 29 stycznia w nocy w bloku 
przy ul. Bałtyckiej w Grodzisku. 
Gdy strażacy dotarli na miejsce, 
z okien lokalu na czwartym piętrze 
płomienie wydobywały się już na 
zewnątrz. – Z zagrożonych miesz-

kań ewakuowanych było w sumie 
19 osób – powiedział Krzysztof Tryni-
szewski, rzecznik grodziskiej straży 
pożarnej. – Dwaj mężczyźni zostali 
przewiezieni do szpitala, ale z ozna-
czenia ratowników wynika, że by-
li w dobrym stanie ogólnym. Trzecia 
osoba to kobieta w ciąży, do której 

Pożar w mieszkaniu
przy ulicy Bałtyckiej 

pogotowie wyjeżdżało dwie godziny 
później, ok. 3 w nocy. Miała silne 
bóle brzucha, wynikające najpraw-
dopodobniej z sytuacji stresowej 
– mówi Aleksander Hepner, rzecznik 
Falck Medycyna. Ewakuowani loka-
torzy wrócili do mieszkań. Przyczyny 
pożaru ustali policja. (TK)

Wiadomości

EWELINA
LATOSEK

REGION 
Ferie zimowe dobiegają 
końca, w poniedziałek 
uczniowie wrócą
do szkolnych ław. Dzieci 
z naszego regionu, które 
nie wyjechały na obozy 
i zimowiska mogły 
skorzystać z propozycji 
„Zimy w mieście”.
 

J ak zgodnie podkreśla-
ją organizatorzy, tego-
roczną zimową przerwę 

w nauce można zaliczyć do 
udanych. Dzieci z powiatów 
pruszkowskiego i grodziskiego 
uczestniczyły w wielu zajęciach 
plastycznych, artystycznych 
i ruchowych. Dużym zainte-
resowaniem cieszyły się rów-
nież lodowiska. 

Kreatywne feriowisko
Jak co roku dla najmłodszych 
zajęcia przygotował Miejski 
Ośrodek Kultury „Kamyk” 
w Pruszkowie. W sumie przez 
dwa tygodnie na zajęcia uczęsz-
czało tam 60 dzieci w wieku od 
6 do 12 lat. 

– Przygotowaliśmy w tym 
roku „Kreatywne feriowisko”. 
Odbywały się zajęcia plastyczne, 
muzyczne, a także dwa dni zaba-
wy z grami planszowymi, dzięki 
którym dzieci uczyły się współ-
działania w grupie i logicznego 
myślenia – mówi Hanna So-
larz z pruszkowskiego MOK-u. 
– Dzieci chętnie do nas przycho-
dziły, a i rodzicom podobały się 
nasze zajęcia – podkreśla. 

Mali pruszkowianie mogli 
spędzić ferie także z Muzeum 
Starożytnego Hutnictwa Ma-
zowieckiego, a w nim odbyły się 
dni z archeologią, średniowie-
czem, a nawet z… barbarzyńca-
mi. Na dalsze wycieczki zabrało 
uczniów Muzeum Dulag 121 

Jak informuje urząd miasta, 
w sumie we wszystkich placów-
kach podlegających Centrum 
Kultury z różnych atrakcji sko-
rzystało 200 dzieci. 

Dodatkowe zajęcia prowa-
dziły świetlice w grodziskiej 
dzielnicy Łąki a także w Ko-
zerkach, swoją ofertę przygo-
tował również Pawilon Kultury 
(Osiedle Kopernik) oraz samo 
Centrum Kultury. – Bezpłatne 
zajęcia cieszyły się tak dużą po-
pularnością, że zapisać się na 
nie można było tylko przez kilka 
godzin od uruchomienia zapi-
sów. Jeszcze tego samego dnia 
skończyły się miejsca – infor-
muje grodziski magistrat.

Lodowiska
Dużym zainteresowaniem cie-
szyły się lodowiska w Pruszko-
wie, Podkowie Leśnej, Grodzisku 
i Michałowcach. O to pierwsze 
drżeli zarówno mieszkańcy jak 
i organizatorzy. Wszystko przez 
łagodną zimową pogodę i dodat-
nie temperatury, które mogły być 
dla tafl i zabójcze. 

Jak się jednak okazało, ferie 
na pruszkowskim lodowisku 

– pojechali do stołecznych Ła-
zienek Królewskich, do Muzeum 
Powstania Warszawskiego. 

„Zimę w mieście” dla swoich 
uczniów przygotowały także 
pruszkowskie szkoły podsta-
wowe nr 2 i 9. 

odbyły się bez przeszkód. – Ze 
ślizgawki można było korzystać 
codziennie, nawet rano, mimo, 
że teoretycznie we wczesnych 
godzinach było zajęte przez gru-
py zorganizowane – mówi To-
masz Krawczyński, dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Sportu, 
który opiekuje się lodowiskiem. 
Dodaje, że największy ruch na 
tafl i był po południu. – Jedno-
cześnie ślizgało się ok. 50-60 
osób, czasem aż ciężko było się 
ruszyć – twierdzi. 

Uzyskaliśmy też zapewnie-
nie, że pruszkowska ślizgawka 
nie zniknie po feriach. Kraw-
czyński: – Wiele zależy od pogo-
dy, ale będziemy starać się, żeby 
obiekt działał przynajmniej do 
końca lutego.

Udaną „premierę” miała lo-
dowa tafl a w Podkowie Leśnej. 
Tam o komplikacjach pogo-
dowych nie było mowy, bo śli-
zgawka jest sztuczna i odporna 
na temperatury. Jak nas infor-
mował burmistrz Artur Tusiński, 
cieszyła się dużym zainteresowa-
niem. Bywało, że na wejście na 
tafl ę trzeba było czekać aż zwol-
ni się miejsce. 

W ferie zimowe dzieci się nie nudziły
Odbywały się m.in. zajęcia „Kreatywne feriowisko”, powodzeniem cieszyły się lodowiska

 Ferie na pruszkowskim lodowisku odbyły się bez przeszkód

Jak zgodnie 
podkreślają 
organizatorzy, 
tegoroczną zimową 
przerwę w nauce 
można zaliczyć do 
udanych 

Długa lista zajęć
Warsztaty kreatywne, anima-
cyjno-sportowe, zumba dla 
dzieci, aikido, karate, zajęcia 
plastyczne, taneczne, zabawa 
z rękodziełem – to lista za-
jęć w jakich mogli brać udział 
młodzi mieszkańcy Grodzis-
ka Mazowieckiego. 

Więcej kasy na inwestycje
BRWINÓW
Radni pochylą się 
nad poprawkami 
w budżecie. Kontrowersji 
raczej nie będzie: 
chodzi o zwiększenie 
środków na inwestycje 
i wprowadzenie
 nowych zdań.

Skąd wzięły się dodatkowe 
środki? – Pochodzą m.in. z za-
kończonych w ubiegłym roku 
projektów unijnych. Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
dofi nansował budowę placu za-
baw w Owczarni, zagospodaro-
wanie terenu wokół budynku 
OSP w Biskupicach i przestrze-
ni publicznej w rejonie remizy 
w Mosznie oraz projekt „Mniej 
barier...” – mówi Mirosława Ko-
siaty z brwinowskiego urzędu.

Z tego źródła przybyło 306 
tys. zł. To nie wszystko. – Ponie-
waż wzięliśmy mniejszy kredyt 
niż pierwotnie zamierzaliśmy, 
pozostały środki po rozlicze-
niu mniejszych odsetek oraz 
rat. Pozwoliło to zaoszczędzić 
odpowiednio 126 i 274 tys. zł 
– twierdzi Arkadiusz Kosiński, 
burmistrz Brwinowa.

Dodatkowo w budżecie ujęta 
została nadwyżka z opłat za wy-
dawanie zezwoleń na sprzedaż 
alkoholu (18 tys. zł). Jednak te 
środki nie mogą zasilić inwesty-
cji, muszą bowiem być przezna-
czone na walkę z alkoholizmem.

Na co pójdą oszczędności? Na 
projekt i budowę sieci wodocią-
gowej w Brwinowie (zwiększe-
nie środków z 460 do 690 tys. zł), 
projekt i budowę sieci kanali-
zacji wraz z odgałęzieniami do 
granic nieruchomości oraz pro-
jektowanie przyłączy w gminie 
Brwinów (zwiększenie środków 
ze 150 do 525 tys. zł). Ponadto 
wprowadzone będą zupełnie no-
we zadania, np. projekty budo-
wy ronda na skrzyżowaniu ulic 
Biskupickiej, Piłsudskiego i Ar-
mii Krajowej w Brwinowie oraz 
przebudowy drogi wojewódzkiej 
nr 719 na odcinku od ul. Szkol-
nej do ul. Granicznej. Ostatnią 
zaproponowaną zmianą będzie 
zwiększenie o 15 tys. zł środków 
na przebudowę ulic Piaseckiego, 
Poziomki, Malinowej i Świerko-
wej w Otrębusach. Radni mie-
li zdecydować o propozycjach 
zmian 29 stycznia (gdy zamyka-
liśmy ten numer gazety).  (TK)

Program Leader na wsiach 

Reklama

OFERTA SPECJALNA!
Osiedle Oligo Park w Pruszkowie

W pełni wykończone mieszkanie 100 m2 z 2 garażami i komórką 
w cenie 665 000 zł brutto.

Telefon:  22 729 03 13

pomysł dotyczący m.in. two-
rzenia miejsc pracy, rozwo-
ju małych przedsiębiorstw. 
Osoby zamieszkujące tere-
ny wiejskie w gminach Nada-
rzyn i Grodzisk Mazowiecki 
będą mogły spotkać się i pody-
skutować 4 marca w sali kon-
ferencyjnej nadarzyńskiego 
urzędu gminy.

Dzięki programowi Leader 
powstała m.in. świetlica w Ko-
zerkach. Każdorazowo kwota 
dofi nansowania z UE pokryła 
co najmniej połowę kosztów. 
Propozycje można już teraz 
składać mailowo. Adres: biuro@
ziemiachelmonskiego.pl.  (KS)

REGION
Mieszkańcy z terenów 
wiejskich naszego 
regionu będą mogli 
zaproponować, na co 
w najbliższych latach 
przeznaczyć środki z UE.

Program Leader ma na ce-
lu opracowanie tzw. Lokal-
nej Strategii Rozwoju (LSR). 
Jest inicjatywą oddolną – naj-
ważniejsze jest tutaj zaanga-
żowanie mieszkańców gmin. 
Lokalna Grupa Działania 
„Ziemia Chełmońskiego” or-
ganizuje spotkania, na któ-
rych każdy może przedstawić 
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Odbywały się m.in. zajęcia „Kreatywne feriowisko”, powodzeniem cieszyły się lodowiska



4 WiadomościGAZETA WPR WPR24.plWPR24.plWPR24.plWPR24.pl

GRODZISK MAZOWIECKI
W Książenicach piesi już mogą czuć 
się bezpiecznie. Natomiast w Ma-
ryninie, Kadach i Opypach „chodni-
kowe” prace wciąż trwają. Chodniki 
wzdłuż drogi powiatowej to w tych 
miejscowościach podstawa, ale 
jeszcze nie wszystko. Pojawią się 
także bariery energochłonne oraz 

łańcuchy, które odgrodzą ciągi pie-
sze od jezdni i samochodów. Przy 
okazji budowane są m.in. nowe zjaz-
dy do posesji. W sumie powstaną 
blisko dwa kilometry chodników. 
Najdłuższy odcinek został zaprojek-
towany w Książenicach (ma ponad 
tysiąc metrów) i jest już gotowy. 

Chodniki wzdłuż drogi 
powiatowej prawie gotowe

W Kadach, Opypach i Maryninie, 
na odcinku ponad 860 metrów, 
prace trwają. Jak długo mieszkań-
cy będą czekali na odcinki w kolej-
nych miejscowościach? Wszystkie 
roboty powinny zakończyć się 
w I kwartale roku. Koszt całego 
zadania to blisko 1,3 mln zł. (TK)

Piątek, 30 Stycznia 2015

Przeprowadzka 
strażników
GRODZISK MAZOWIECKI
Dla grodziskiej straży 
miejskiej znalazła się 
nowa siedziba. Będzie 
mieścić się w obecnie 
remontowanym 
budynku dworca PKP.

O potrzebie przeniesienia 
straży miejskiej mówiło się 
już w ubiegłym roku. Obecnie 
strażnicy zajmują niewielkie 
pomieszczenia przy Gminnym 
Centrum Informacji. Po zakoń-
czeniu remontu dworca kolejo-
wego, co najprawdopodobniej 
nastąpi w okresie letnim, prze-
prowadzą się w miejsce, które 
zostanie zwolnione przez kasy 
biletowe. Te także mają zostać 
ulokowane w innym punkcie.

Niewątpliwym plusem no-
wej siedziby jest jej duża po-
wierzchnia. Blisko 100 mkw. 
daje więcej przestrzeni na ob-
sługę zgłaszających swoje spra-
wy mieszkańców, a także na 
przechowywanie i archiwizację 
dokumentów. Minusem może 
być wejście od strony peronów, 
a więc także brak podjazdu dla 
samochodów służbowych.

Okolice dworca PKP i po-
bliski deptak to jedne z najbar-
dziej newralgicznych rejonów 
w mieście. Niewykluczone, że 
bliskość straży miejskiej wpły-
nie na poprawę bezpieczeń-
stwa w tych miejscach.

Do nowej lokalizacji prze-
prowadzi się 18 pracowników 
straży miejskiej. Funkcjona-
riusze obsługujący monito-
ring zostaną w swojej obecnej 
siedzibie, to jest w Komendzie 
Powiatowej Policji w Grodzis-
ku Mazowieckim.  (KS)

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Szkoła Podstawowa 
nr 6 przy ulicy Lipowej 
przechodzi właśnie 
modernizację. Inwestycja 
istotna, ale nadal do 
rozwiązania pozostaje 
problem z parkowaniem 
przy placówce.  
 

B udowa nowej hali sporto-
wej przy Szkole Podsta-
wowej nr 6 dobiega końca. 

Odbywają się odbiory techniczne 
i niebawem uczniowie będą mo-
gli z niej korzystać. Na przyszły 
rok planowana jest natomiast ter-
momodernizacja szkoły. Potrzeb-
na dokumentacja ma być gotowa 
w połowie lipca br. 

Rodzice uczniów, choć cieszą 
się z tych prac, to podkreślają, że 
ważny problem został pominięty. 
Chodzi o podwożenie dzieci do 
szkoły.– Przecież tak nie może 
być. Szkoła jest modernizowa-
na, ale nikt nie myśli o bezpie-
czeństwie dzieci, które biegają 
między samochodami by dotrzeć 
na lekcje. Czy władze miasta 

Kłopot z podwożeniem dzieci
Sprawa możliwości parkowania przy Szkole Podstawowej nr 6 nadal czeka na rozwiązanie

Lipowej. Wiceprezydent Kró-
likowski: – Oddając do użyt-
ku ulicę Pogodną stanęliśmy 
przed koniecznością popra-
wienia nawierzchni i przebu-
dowy ul. Lipowej. W projekcie 
tej przebudowy znajduje się 
nowe rozwiązanie, które nieco 
usprawnia parkowanie przy 
szkole nr 6. Chodzi tu o rodzaj 
zatok, które nie hamując ruchu 
i nie kolidując z nim pozwoli-
łyby na bezpieczne podwiezie-
nie dziecka do szkoły. Chcemy 

tak zlokalizować te zatoki, by 
do szkoły trzeba było podejść 
tylko kilka kroków.

Kiedy zatem można spo-
dziewać się modernizacji ulicy 
Lipowej? W tegorocznym bu-
dżecie na ten cel zarezerwowano 
80 tys. zł. Pieniądze pójdą na 
stworzenie pełnej dokumenta-
cji wykonawczej. Zgodnie z za-
pisami Wieloletniej Prognozy 
Finansowej prace związane 
z przebudową Lipowej mają 
być realizowane w 2016 roku. 

też wyjaśnić dzieciom by uwa-
żały – mówi Królikowski. – Czę-
sto wybiegają błyskawicznie ze 
szkoły, są zaaferowane, nieuważ-
ne. Dyrekcja szkoły obawiała się 
wypadków, stąd taka decyzja. My 
to rozumiemy, bo najważniej-
sze jest bezpieczeństwo dziec-
ka. Organizowanie parkingu na 
głównym placu szkoły wydaje 
się mało rozsądne – podkreśla.

Sytuacja, póki co, wydaje się 
trudna do rozwiązania. Ale mo-
że w tym pomóc przebudowa ul. 

w ogóle myślą o ułatwieniu ro-
dzicom dowożenia dzieci na za-
jęcia? Czy może czekają aż stanie 
się tragedia? – mówi Mateusz, 
tata jednej z uczennic szkoły. 
I dodaje: – Kuriozalne jest to, 

W rozwiązaniu 
problemu 
może pomóc 
przebudowa 
ulicy Lipowej 

że na terenie szkoły znajduje 
się parking, ale choć stoi pusty 
nie jest udostępniony dla samo-
chodów rodziców.

Zapytaliśmy Andrzeja Kró-
likowskiego, wiceprezydenta 
Pruszkowa, czy jest szansa na to, 
by po feriach parking przy szkole 
został otwarty. – Ta sprawa by-
ła już wcześniej omawiana. Pro-
blem w tym, że chodzi tu o plac 
szkolny przed głównym wej-
ściem do budynku. Trudno jest 
tam wyznaczyć jezdnię, trudno 

Bo
lo

 S
ko

c
zy

la
S

 Szkoła podstawowa przy ul. Lipowej

Parking pod wiaduktem zamknęli na dobre
PIASTÓW
Po zaledwie trzech 
dniach na placu budowy 
wykonawca całkowicie 
zamknął piastowski 
parking przy ul. 
Poniatowskiego.

Zgodnie z zapowiedzią, 20 stycz-
nia na parking pod wiaduktem 
PKP weszła ekipa, która prowa-
dzi w tym miejscu prace w ra-

mach ogromneg o zadania 
Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji „Za-
opatrzenie w wodę i oczyszcza-
nie ścieków w Warszawie".

Do 22 stycznia, mimo prowa-
dzonych robót i wynikających 
z nich utrudnień, była możliwość 
korzystania z parkingu. – Podob-
no wykonawca miał jak najdłu-
żej ograniczać się do zamknięcia 
tylko jego części. Niestety, nie 

da się już tam wjechać. Robot-
nicy rozgrzebali parking z jednej 
strony, a teraz zrobili to z dru-
giej – poinformowała nas czy-
telniczka z Piastowa.

Sytuacja jest o tyle uciążli-
wa, że, jak twierdzą mieszkańcy, 
w pobliżu stacji kolejowej nie ma 
więcej spokojnych miejsc do za-
parkowania. – A parkując w miej-
scach, gdzie samochód częściowo 
stoi na chodniku, narażamy się 

na porysowanie auta przez pie-
szych, którzy w taki sposób de-
monstrują swoje niezadowolenie 
– dodaje czytelniczka.

Niestety, wieści nie są do-
bre. – Ze względu na sprzyjają-
ce takim pracom temperatury 
wykonawca zmienił harmono-
gram i zdecydował się na zrobie-
nie wykopu, który sięga aż sześć 
metrów w głąb przy trzech me-
trach średnicy. Jest to ogromny 

wykop, a jednocześnie są w tym 
miejscu zgromadzone mate-
riały i sprzęt. W tej sytuacji ze 
względów bezpieczeństwa par-
king został całkowicie zamknięty 
– mówi Marzena Wojewódzka, 
rzecznik prasowy MPWiK.

A jak długo w ogóle nie da 
się w tym miejscu zaparkować? 
Wojewódzka: – Aż do końca re-
alizacji zadania, czyli do poło-
wy lutego.  (TK)
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Słupy oświetlą drogi
GRODZISK MAZOWIECKI
Gimna „rozjaśnia” ulice. 
Rozpisano przetarg 
na projekty budowy 
oświetlenia w Grodzisku, 
Opypach, Czarnym Lesie 
i Kałęczynie.

Grodziska gmina ma w planach 
postawienie łącznie 50 słupów 
oświetleniowych. Pięć znajdzie się 
przy ul. Przesmyk w Kałęczynie, 
osiem przy Platanowej w Czar-
nym Lesie, pięć ma stanąć przy 
Willowej, Słonecznikowej i Bo-
rówkowej w Grodzisku. Aż 33 
słupy oświetleniowe pojawią się 
w Opypach przy ulicach Piwonio-
wej, Fiołkowej i Bratkowej. Poza 

tym poprowadzona zostanie pod-
ziemna i napowietrzna linia ener-
getyczna. Oferty zainteresowani 
mogą składać do 3 lutego, do  godz. 
12.00. Kwadrans później nastą-
pi ich otwarcie. Główne kryteria, 
które będą brane pod uwagę przy 
ocenie projektów, to cena i termin 
wykonania zamówienia. Gdzie 
można składać oferty? W Urzę-
dzie Miejskim w Grodzisku.

– Planowany termin przepro-
wadzenia prac budowlanych 
będzie znany dopiero po wyło-
nieniu zwycięskiego projektu 
– powiedział nam Stanisław Ol-
kowski, kierownik obsługi tech-
niczno-inwestycyjnej gminy Gro-
dzisk Mazowiecki.  (KS)

Reklama
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GRODZISK MAZOWIECKI
Gmina Grodzisk Mazowiecki wpro-
wadza program e-podatki. Nie wy-
chodząc z domu mieszkańcy mogą 
uregulować podatki: od nierucho-
mości, leśny oraz rolny. Dodatkowe 
udogodnienia, jakie serwuje urucho-
miona platforma, to bezpłatny, ca-
łodobowy dostęp do informacji na 

temat wszelkich zobowiązań po-
datkowych wobec gminy, takich jak 
wysokość należnego podatku czy 
ostatnio dokonane płatności. – Aby 
z niej skorzystać, najpierw trzeba się 
na niej zarejestrować i założyć e-kon-
to. Kiedy urzędnik potwierdzi dane, 
otrzymamy login i hasło, za pomocą 

Podatki od nieruchomości,
leśny i rolny przez internet

których będzie się trzeba logować. 
W ten sposób można płacić podat-
ki od nieruchomości, podatek leśny 
i rolny, a wkrótce z oferty będą mo-
gły skorzystać także fi rmy płacące 
podatek od środków transportu 
– mówi Rafał Strzeszewski, zastępca 
skarbnika gminy. (TK)

Nadarzyn najbogatszy
REGION
Nadarzyn najbogatszą 
gminą na Mazowszu. 
W czołówce są także 
Podkowa Leśna 
i Michałowice.

Ministerstwo Finansów opu-
blikowało dane podsumowu-
jące 2013 rok (według stanu 
na 30 czerwca 2014 r.), w któ-
rych dochody z podatków po-
szczególnych gmin podzielono 
przez liczbę zameldowanych 
tam mieszkańców. Według 
otrzymanych przez minister-
stwo wskaźników najbogatszą 
gminą na Mazowszu (i zara-
zem 11. w Polsce) jest Nada-
rzyn. Szóste miejsce zajmuje 
Podkowa Leśna.

Średni dochód z podatków 
w przeliczeniu na mieszkańca 
wynosi w Nadarzynie 4218 zł.
To oznacza, że od 2009 do 
2013 roku wzrósł o 500 zło-
tych. Z czego może to wyni-
kać? – Co prawda w ostatnim 

czasie zwiększyła się liczba 
mieszkańców, ale pojawili się 
także inwestorzy, zostały otwar-
te nowe fi rmy. Mam nadzieję, że 
ta tendencja będzie się utrzymy-
wać – powiedział nam Janusz 
Grzyb, wójt gminy Nadarzyn.

Dobrze powodzi się także 
Podkowie Leśnej. Tutaj do-
chód z podatków per capita 
opiewa na kwotę 3420 zł. Jest 
to w dużej mierze efekt zasila-
nia budżetu miasta przez podat-
ki mieszkańców.

Wśród dziesięciu najbogat-
szych gmin Mazowsza znala-
zły się także Michałowice, które 
zajęły miejsce tuż za Podkową 
Leśną. Tutaj dochód w przeli-
czeniu na mieszkańca wynosi 
3321 zł. Na pozycji 10. uplaso-
wała się Warszawa z dochodem 
„na głowę” 2806 zł.

Na podstawie opublikowa-
nych przez Ministerstwo Fi-
nansów wskaźników oblicza się 
wysokość wpłat do budżetu pań-
stwa, tzw. janosikowego.  (KS)

ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Perypetie związane 
z przebudową torowiska 
Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej trwają. Spółka  
zamierza przeprowadzić 
prace w wakacje, jednak 
to czy do robót dojdzie, 
zależy od PKP PLK.

WKD regularnie prowa-
dzi remont swojej in-
frastruktury torowej. 

Jednak ubiegły rok może raczej 
spisać na straty. Przewoźnikowi 
nie udało się bowiem zmoder-
nizować torowiska na odcinku 
Warszawa Śródmieście – Ko-
morów. Dlaczego? Przypomnij-
my, bo warto. 

Pierwotnie remont toru nr 1
miał zostać przeprowadzony 
w ubiegłoroczne wakacje. War-
szawska Kolej Dojazdowa nawet 
wybrała wykonawcę prac, jednak 
fi nalnie nic z tego nie wyszło. Fir-
ma Transkol, która wygrała pos-
tępowanie przetargowe, nie pod-
pisała z przewoźnikiem umowy. 
Jednym z powodów była utra-
ta przez Transkol certyfi katu na 
przewożenie materiałów koleją. 

WKD nie dała jednak za wy-
graną, ogłosiła kolejny przetarg. 
I znów schody: najkorzystniej-
sza oferta okazała się zbyt wyso-
ka. Przewoźnik na remont chciał 

z łącznicy Pruszków PKP – Ko-
morów WKD, właśnie przez 
wspomniany remont prowadzo-
ny przez PKP PLK. 

Informacja o odwołaniu prac na 
WKD, nie da się ukryć, ucieszyła 
podróżnych. Aktualne jednak  po-
zostaje pytanie: kiedy ruszą roboty 
i jak będą prowadzone? – Firma, 
z którą podpisaliśmy umowę pra-
ce będzie realizować w 2015 r. Ak-
tualnie planujemy przeprowadzić 
remont w miesiącach wakacyj-
nych, czyli w lipcu i sierpniu. Nie 
wykluczamy też możliwości pro-
wadzenia prac we wrześniu – wy-
jaśnia Krzysztof Kulesza, rzecznik 
prasowy WKD. – Wszystko zależy 
jednak od uzgodnień i możliwości 
uzyskania dostępu do naszej infra-
struktury. Na przełomie stycznia 
i lutego zasiądziemy do rozmów 
z PKP PLK i wykonawcą – dodaje.

przeznaczyć 24,5 mln zł, a wyko-
nawca zażądał o 3,5 mln zł więcej. 
Przetarg na kompleksową przebu-
dowę toru został więc ogłoszony 
ponownie. Tym razem z pomyśl-
nym skutkiem. Postępowanie wy-
grała Trakcja PRKiI, wykona pra-
ce za niespełna 17 mln zł.

Warszawska Kolej Dojazdo-
wa postanowiła podzielić zadanie 
na etapy. Pierwszy obejmowałby 

Jak będzie wyglądał remont? 
Jeszcze nie wiadomo. Kulesza: 
– Wszystko zależy od wyniku roz-
mów. Organizacja prac zostanie 
tak dopracowana, aby wpasować 
się w terminy. O wszelkich zmia-
nach w rozkładach jazdy pocią-
gów będziemy informować pasa-
żerów w odpowiednim terminie.

Podrózni w czasie remon-
tu będą mogli liczyć na pewne 
ułatwienia. – Na pewno urucho-
mimy komunikację zastępczą 
– zapewnia rzecznik przewoź-
nika. WKD zastanawia się też 
nad wprowadzeniem podczas 
remontu nowych zasad hono-
rowania biletów. – Nad tą kwe-
stią również będziemy pracować, 
musimy mieć jednak gotowe har-
monogramy, by móc o tym roz-
mawiać z innym przewoźnikami 
– mówi krótko Kulesza. 

Kiedy ruszą prace na torowisku?
– Planujemy przeprowadzić remont w w lipcu i sierpniu – mówi rzecznik WKD

Podróżni w czasie 
robót będą mogli 
liczyć na pewne 
ułatwienia
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modernizację torowiska na odcin-
ku Warszawa Śródmieście – War-
szawa Zachodnia. Prace miały 
ruszyć w połowie października 
2014 roku. Kłopot w tym, że dla 
pasażerów oznaczałoby to praw-
dziwą gehennę. W tym samym 
czasie PKP Polskie Linie Kole-
jowe na linii między Warszawą 
a Grodziskiem prowadziły swój 
remont, który wymagał znaczą-
cych zmian w rozkładach jazdy 
pociągów SKM i KM. Ilość kur-
sów była niewielka. 

Na kilka dni przed planowa-
nym rozpoczęciem prac War-
szawska Kolej Dojazdowa 
remont odwołała. Okazało się, 
że wykonawca nie mógł korzystać 

 Jak będzie wyglądał remont? Jeszcze nie wiadomo
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Nowa dyrektor PCPR
PRUSZKÓW 
Nową p.o. dyrektora 
Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie 
w Pruszkowie została 
Hanna Szymańska. 
Zastąpiła Mariolę 
Stecko, która 
piastowała to 
stanowisko od końca 
listopada 2011 roku.

Do głównych zadań PCPR nale-
ży organizacja opieki w ramach 
rodzin zastępczych dla dzieci, 
które są pozbawione opieki ro-
dzicielskiej oraz aktywizacja 
zawodowa osób niepełnospraw-
nych. Obowiązkiem dyrektora 
centrum jest natomiast dopil-
nowanie, aby zadania te by-
ły sukcesywnie wypełniane 
– między innymi poprzez opra-
cowanie odpowiednich strate-
gii i ich realizację.

Mariola Stecko, która by-
ła p.o. dyrektora przez ostat-
nie trzy lata, została odwołana 
15 stycznia. Tego samego dnia 
stery PCPR przejęła Hanna 
Szymańska. Dlaczego zarząd 
powiatu podjął taką decyzję? 

– Oceniliśmy, że dalsze funk-
cjonowanie PCPR na takim 
poziomie merytorycznym 
absolutnie nie odpowiada na-
szemu wyobrażeniu o pracy 
tej jednostki. Dlatego zwolni-
liśmy panią Stecko z dalszego 
obowiązku pełnienia funkcji 
dyrektora – powiedział nam 
Zdzisław Sipiera, starosta 
powiatu pruszkowskiego. Po 
odwołaniu Mariola Stecko zo-
stała przeniesiona do biura za-
rządu powiatu, gdzie zresztą 
już wcześniej pracowała.

Hanna Szymańska jest ab-
solwentką Uniwersytetu Ja-
giellońskiego w dziedzinie 
socjologii i wieloletnią pracow-
nicą pruszkowskiego centrum 
pomocy. – Pani Szymańska 
posiada pełne kompetencje 
w zakresie pomocy społecz-
nej, a przy tym bardzo dobrze 
zna sytuację PCPR. Wierzę, że 
swoją pracą udowodni, że po-
wołanie jej na p.o. dyrektora 
było słuszną decyzją – mówi 
starosta Sipiera.

W najbliższym czasie ma być 
ogłoszony konkurs na dyrek-
tora PCPR.  (KS)

Kolejne odcinki wodociągu
MICHAŁOWICE 
Dobra wiadomość dla 
mieszkańców ulic 
Borowskiego i Parkowej 
w Michałowicach. 
W połowie roku 
powinni już korzystać 
z podłączenia do 
gminnego wodociągu.  

Urząd gminy rozpisał w tej 
sprawie przetarg na przepro-
wadzenie robót budowlanych. 
Wykonawca wyłoniony w kon-
kursie ma zakończyć prace na 
dwóch michałowickich ulicach 
do 30 czerwca. 

Co dokładnie będzie należa-
ło do jego obowiązków? – Bu-

dowa sieci wodociągowej wraz 
z uzbrojeniem oraz budowa
10 przyłączy do studzienki wo-
domierzowej – czytamy w ogło-
szeniu o przetargu. We wzorze 
umowy zapisano też koniecz-
ność dokonania właściwych 
prób, badań i odbiorów tech-
nicznych, uzyskanie pozwole-
nia na zajęcie pasa drogi, a także 
m.in. konieczność wyposażenia 
ekipy w odpowiednie narzędzia 
i… schludny strój roboczy. 

Oferenci zainteresowani 
zadaniem mogą składać pro-
pozycje do 11 lutego. Warun-
kiem udziału w postępowaniu 
jest wpłacenie wadium w wyso-
kości 5 tys. zł.  (EL)

Co zrobili z chodnikami?
PRUSZKÓW
Pytanie zawarte 
w tytule często zadają 
mieszkańcy Pruszkowa, 
przyglądając się 
pracom MPWiK 
na terenie miasta. 
– To wszystko musi 
być doprowadzone 
do stanu sprzed 
inwestycji – zapewnia 
Andrzej Kurzela, 
wiceprezydent.

Potężna inwestycja Miejskie-
go Przedsiębiorstwa Wodocią-
gów i Kanalizacji w Warszawie 
wychodzi poza granice stolicy 
i obejmuje też Piastów i Prusz-
ków. Regularne awarie od daw-
na dają się we znaki mieszkań-
com, którzy w tej sytuacji wszel-
kie prace modernizacyjne, mi-
mo utrudnień, przyjmują na 
ogół z zadowoleniem.

Ostatnio jednak coraz czę-
ściej pojawiają się wątpliwo-
ści. – Po zakończeniu robót 
wodociągi zamiast zostawić 
ładny, równy chodnik, ulice 
i zatoki parkingowe, zafundo-
wały nam nierówności i doły, 
w których zbiera się teraz wo-
da. Chcemy, aby wykonawca 
ponownie rozebrał chodniki, 
jezdnię i zatokę parkingową 
i pod nadzorem zarządcy z po-
wrotem je ułożył, ale tak, jak 
to powinno być zrobione, czyli 
równo i porządnie – mówi je-

den z mieszkańców O siedla 
Parkowe w Pruszkowie.

– Oczywiście przyglądamy 
się poczynaniom wykonawcy 
MPWiK i nie ma mowy, byśmy 
pozwolili to tak zostawić – mówi 
wiceprezydent Pruszkowa An-
drzej Kurzela.

– Musimy jednak pamiętać, że 
w niektórych miejscach, chod-
niki będą ponownie rozkopywa-
ne, aby od głównej nitki dopro-
wadzić przyłącza do budynków. 
I w tych miejscach wykonawca 
mógł rozmyślnie nie przykładać 
wagi do estetyki – dodaje Elż-
bieta Korach, naczelnik wydzia-
łu inwestycji, remontów i infra-
struktury technicznej w prusz-
kowskim urzędzie.

Przy ulicy Kopernika i Lipo-
wej jest jeszcze jeden problem. 
– Notorycznie gaśnie oświetle-
nie, a my musimy poruszać się 
w ciemnościach lub z latarka-
mi. Zaczynamy podejrzewać, że 
to również ma związek z wyko-
nywanymi tu pracami wodocią-
gów – mówi pan Marek.

– Rzeczywiście, była taka sy-
tuacja, że wykonawca podczas 
prac przeciął kable. Ale miało 
to miejsce w grudniu. Potem już 
żadne informacje o usterkach 
oświetlenia do nas nie docierały. 
Jeśli jednak zdarza się, że lampy 
gasną, prosimy mieszkańców, by 
za każdym razem nas, albo straż 
miejską, o tym poinformowali 
– mówi Korach.  (TK)
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GRODZISK MAZOWIECKI
Przebudowa Szkoły 
Podstawowej nr 1 
przy ulicy Kilińskiego 
w Grodzisku Mazowieckim 
idzie zgodnie 
z harmonogramem
– zapewnia urząd miasta. 
To ważne zapewnienie, bo 
pojawiły się wątpliwości... 
 

P rzebudowa tej szkoły to 
jedna z najbardziej wy-
czekiwanych inwestycji 

oświatowych w Grodzisku. Jej 
rozpoczęcie pierwotnie planowa-
no w 2013 r., ale z powodu ko-
nieczności dokonania korekt 
w dokumentacji projektowej, 
prace ruszyły rok później. Powód 
korekt? Obowiązek uwzględ-
nienia wymogów konserwato-
ra zabytków. Przebudowa doty-
czy bowiem obiektu z końca
XIX wieku. Początkowo służył 
on jako zakład leczniczy. 

Po zakończeniu prac placów-
ka oświatowa przy Kilińskiego ma 
służyć dzieciom z zerówki i trzech 
pierwszych klas. Obecnie „pierw-
szaki” uczą się w budynku przy 
ulicy Bartniaka, a uczniowie klas 
II i III dowożeni są do Szkoły Pod-
stawowej nr 4. Część mieszkań-
ców Grodziska wyraża jednak 
obawy, że postęp robót przy „jedyn-
ce” nie jest na tyle zaawansowany, 
aby wrześniowy termin ich zakoń-
czenia był realny. – Budynek nie 

rozpocząć nowy rok szkolny w od-
remontowanym budynku. Piotr 
Galiński, wiceburmistrz Gro-
dziska mówi: – Prace idą zgod-
nie z harmonogramem. Sprzyja 
nam też dobra pogoda, nie wpły-
nęła negatywnie na ich postęp. 
Dodatkowo okazało się, że stan 
murów budynku był lepszy niż 
wskazywały na to ekspertyzy. 

Na jakim etapie są roboty? 
– Zakończyliśmy prace wyburze-
niowe i wymianę drewnianych 
stropów, budowę fundamentów 
pod ściany i słupów stabilizują-
cych. W najbliższym czasie roz-
pocznie się wykańczanie budynku 
od fundamentów w górę – za-
pewnia wiceburmistrz Galiński. 

Szkoła przy ulicy Kilińskie-
go po przebudowie zyska m.in. 

przypomina miejsca, w którym mo-
głyby uczyć się dzieci. Raczej stra-
szy odrapanymi murami, nie widać 
również, aby na placu budowy coś 
się działo – niepokoją się niektórzy. 

Obawy rozwiewają władze Gro-
dziska Mazowieckiego, zapew-
niaja, że uczniowie będą mogli 

trzy nowe sale lekcyjne, czyli 
miejsce do nauki dla setki dzie-
ci. – Rozmiary budynku nie 
zwiększą się, ale wewnętrzny 
układ będzie bardziej funkcjo-
nalny. Wszystkie pomieszcze-
nia i korytarze będą spełniały 
obowiązujące wymogi – twier-
dzi grodziski wiceburmistrz.  

Koszt całej inwestycji to prawie 
8,4 mln zł. Lwia część tej kwoty, 
7,5 mln zł, została zarezerwowa-
na w budżecie na 2015 rok. Czy 
to oznacza, że przebudowa szko-
ły będzie kosztowała więcej niż 
początkowo zakładano? Wice-
burmistrz Piotr Galiński: – Koszt 
całej inwestycji zamknie się 
w kwocie, jaką pierwotnie prze-
widzieliśmy na ten cel. Nie planu-
jemy dodatkowych wydatków. 
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Przebudowa zgodnie z planem
Podstawówka przy Kilińskiego ma służyć dzieciom z zerówki i trzech pierwszych klas

 Przebudowa szkoły przy Kilińskiego to jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji 
oświatowych w Grodzisku

Szkoła po 
przebudowie zyska 
m.in. trzy nowe 
sale lekcyjne, czyli 
miejsce do nauki 
dla setki dzieci

Podstawówka przy Kilińskiego ma służyć dzieciom z zerówki i trzech pierwszych klas

REGION
Ruszyła organizowana przez Re-
gionalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa akcja, w ramach 
której krew będzie można oddać nie 
tylko w punktach stacjonarnych, ale 
też w ambulansie. I właśnie on zatrzy-
ma się w Raszynie. Stanie przed ko-
ściołem św. Szczepana w niedzielę, 

2 lutego. Krew będzie można oddać 
w godz. 9.30-14. W Grodzisku krwio-
dawcy mogą się zgłosić do dwóch 
punktów stacjonarnych. Pierwszy to 
Szpital Zachodni, gdzie krew będzie 
pobierana 3, 10, 17 i 24 lutego w godz. 
9.30 – 12. Drugi punkt to Zespół Szkół 
Technicznych i Licealnych nr 2, tam 

Akcja zbiórki krwi w Raszynie, 
Grodzisku i Pruszkowie 

„płyn życia” można oddać 12 lutego 
od godz. 9 do 13. W Pruszkowie 
zbiórka krwi odbędzie się 13 lutego 
w liceum popularnie zwanym 
„Kościuchem” (ul. Kościuszki 38) 
oraz 26 lutego w liceum im. Zana.
Do obu punktów będzie można 
zgłosić się w godz. 9-12. (KS)
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Zimowa aura zagościła w regionie, 
a wraz z opadami śniegu pojawiły 
się ujemne temperatury. To ozna-
cza kłopoty przede wszystkim dla 
kierowców. Nie tylko ze względu na 
trudniejsze warunki na drogach, ale 
często też z powodu problemów z po-
rannym uruchomieniem auta. Nie 

chce odpalić? W takich sytuacjach 
wsparcie kierowcom z Milanówka de-
klaruje straż miejska. – Milanowska 
Straż Miejska pomoże kierowcom. 
Dzięki temu, że działamy przez całą 
dobę, siedem dni w tygodniu o każ-
dej porze można do nas zadzwonić 
i poprosić o pomoc w uruchomieniu 

Strażnicy miejscy pomogą
odpalić samochód

pojazdu. Całodobowy kontakt z dyżur-
nym pod nr tel. 986 lub (22) 724 80 45 
– czytamy w komunikacie jednostki. 
– Aby auto ruszyło czasem wystarczy 
rozładowany akumulator podłączyć 
do baterii innego samochodu przy 
pomocy przewodów rozruchowych 
– uzasadniają strażnicy miejscy. (EL)

MILANÓWEK

Piątek, 30 Stycznia 2015

aRTYkUŁ SPONSOROWaNY

N ajczęściej my kobiety wła-
śnie z nowym rokiem po-
stanawiamy przemianę. 

Obiecujemy sobie, ze pójdziemy na 
kolejny kurs, rozpoczniemy naukę 
kolejnego języka, zadbamy o die-
tę,  kondycje, itd. Najprościej mó-
wiąc chcemy się zmienić. Często 
jednak nasze postanowienia speł-
zają na niczym. Szybko tracimy za-
pal i motywacje a od czegoś trzeba 
zacząć. Pytanie od czego?

Otóż patrząc na życie kobiet, 
które przeszły Metamorfozę w Sa-
lonie Kasi Kurzaj Piękne Włosy 
widzimy bardzo duży wpływ ich 
zewnętrznej przemiany na ich 
życie. Wychodzą z Salonu z pod-
niesiona głową, pełną motywacji 
i nadziei. Zmieniają swoje życie 
–  Zmieniają Siebie. 

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 indywidualnie 

i trwa zazwyczaj około godziny. 
Po upływie trzech godzin 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 ha-
sło, które oddaje idee metamorfoz.

Polecamy!  

makiJaŻ – JUStyna oSiecka, FotoGRaFia – tomaSz paSim

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

 

Warunek konieczny: 

 

 
 

doświadczenie w sprzedaży powierzchni reklamowej w prasie, własna baza klientów. 
Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie – podstawa + prowizja, niezbędne narzędzia pracy i możliwości rozwoju 

w prężnie rozwijającym się wydawnictwie regionalnym.

Specjalistę ds. sprzedaży 
powierzchni reklamowej

Grupa Wpr Media, wydawca Gazety WPR oraz portalu WPR24.pl 
w związku z dynamicznym rozwojem zatrudni

CV prosimy przesyłać na adres mailowy: 
milena.skoczylas@wprmedia.pl
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Będą podjazdy dla wózków
PODKOWA LEŚNA
W dostaniu się do 
budynków urzędu 
miejskiego, biblioteki 
i przedszkola będą 
ułatwienia. Chodzi 
o podjazdy.

Artur Tusiński, burmistrz Pod-
kowy Leśnej: – Zleciłem zebra-
nie ofert na zaprojektowanie 
w budynkach miejskich: urzę-
dzie, bibliotece i przedszkolu 
podjazdów ułatwiających po-
ruszanie się ludziom starszym, 
niepełnosprawnym i rodzicom 
z dziećmi. W tej chwili osoby 
poruszające się na wózku, aby 

dostać się do urzędu miasta 
muszą czekać na pomoc pra-
cowników. Wówczas z piw-
nicy wyciągana jest rampa 
umożliwiająca podjazd, ale 

to rozwiązanie angażujące nie 
tylko ludzi, ale również czas. – 
Budowa podjazdu to rozwią-
zanie bardziej funkcjonalne, 
nie wymaga oczekiwania np. 
podczas deszczu – mówi bur-
mistrz Podkowy.

– Przestrzeń publiczna i bu-
dynki użyteczności publicz-
nej pozbawione barier, ma-
ją duży wpływ na mobilność, 
niezależność i jakość życia nie 
tylko osób starszych i niepeł-
nosprawnych. Wszyscy ludzie, 
bez względu na stan zdrowia, 
mają prawo do komfortowe-
go poruszania się – twier-
dzi Tusiński.  (EL)

EWELINA
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MILANÓWEK
Ważą się losy drzew, 
które kolidują 
z planowaną przez 
PKP PLK instalacją 
kolektora burzowego 
przy ul. Warszawskiej 
w Milanówku. Aby 
ochronić drzewostan, 
urząd miejski zgłosił uwagi 
do planów kolejarzy. 
 

P rzypomnijmy, że chodzi 
o system odprowadzania 
wody z torów kolejowych 

i z miasta. Inwestycję przeprowa-
dzi PKP PLK w ramach moder-
nizacji linii Warszawa-Grodzisk 
Mazowiecki. Zaplanowano ją 
w ciągu ul. Warszawskiej, bo kwe-
stie techniczne uniemożliwiają 
wykonanie jej na terenach nale-
żących do kolejarzy. A na wspo-
mnianej ulicy istnieje już prawie 
półkilometrowy fragment ko-

na planie inwestycji przygoto-
wanym przez PKP PLK nie za-
znaczono drzewa rosnącego 
tuż obok budynku straży miej-
skiej, mimo że w pobliżu niego 
ma przebiegać kolektor. Wyszło 
również na jaw, że część drzew 
zaznaczonych we wnioskach 
nie rośnie w miejscach zazna-
czonych na planie. Pojawiły się 
także wnioski o przesuniecie tra-
sy kolektora na czterech odcin-
kach, tak aby nie wycinać lub nie 

lektora miejskiego, który można 
przy tej okazji wykorzystać.

I wszystko byłoby w porządku, 
gdyby nie fakt, że na terenie, gdzie 
inwestycja ma przebiegać, roś-
nie wiele drzew, które mogą ucier-
pieć w trakcie prac. A są wśród nich
m.in. szlachetne dęby. Ich ochro-
nę zapowiedziała burmistrz mias-

uszkodzić systemu korzeniowe-
go drzew pomników przyrody 
w centrum miasta – informuje 
milanowski magistrat.

Na ręce kolejarzy trafi ł wnio-
sek o przeprojektowanie czte-
rech odcinków kolektora, prośba 
o wyjaśnienie rozbieżności mię-
dzy planami a mapami oraz po-
stulat ponownego spotkania po 
ustaleniu stanu faktycznego. Te-
raz inicjatywa leży po stronie PKP 
Polskie Linie Kolejowe. 
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Stają w obronie drzewostanu
Milanowski magistrat zgłosił swoje uwagi do planów kolejarzy

Pomogą pozbyć się azbestu
MILANÓWEK 
Mieszkańcy Milanówka 
w tym roku po raz 
kolejny mogą liczyć 
na wsparcie urzędu 
miasta w usuwaniu 
i unieszkodliwianiu 
odpadów zawierających 
azbest.

To już kolejna odsłona walki 
z niebezpiecznym dla zdrowia 
materiałem. Azbest w prze-
szłości był masowo wykorzy-
stywany jako tani i odporny 
budulec. Po czasie okazało się, 
że jest bardzo niebezpieczny. 
Jego włókna dostają się do or-
ganizmu razem z wdychanym 
powietrzem i powodują groź-
ne choroby.

Choć o zagrożeniu wiemy 
od dawna, to wciąż na wie-
lu dachach zalegają materia-
ły zawierające ten składnik. 
Mieszkańcy Milanówka mo-
gą liczyć na wsparcie fi nanso-
we w jego usuwaniu. Dotacje 
pochodzą częściowo z ka-
sy miasta i z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie. Obejmują koszt 
demontażu, zbierania, trans-
portu oraz unieszkodliwienia 
odpadów zawierających azbest. 
Dofi nansowanie nie pokrywa 
kosztów związanych z zakupem 
i montażem nowych pokryć da-
chowych lub elewacji. Z dotacji 
mogą skorzystać osoby fi zycz-
ne, które nie prowadzą działal-
ności gospodarczej.

Jak uzyskać takie wspar-
cie? W milanowskim urzę-
dzie należy złożyć formularz 
zgłoszeniowy z wpisaną infor-
macją o ilości materiałów do 
utylizacji. Wzór dostępny jest 
na stronie internetowej miasta. 
Zgłoszenia będą przyjmowane 
do 24 lutego.  (EL)
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Milanowski magistrat zgłosił swoje uwagi do planów kolejarzy

Na terenie, gdzie 
ma przebiegać 
inwestycja, rośnie 
wiele drzew, które 
mogą ucierpieć 

ta Wiesława Kwiatkowska. – Mi-
lanówek to miasto ogród, a to 
nas zobowiązuje – wyjaśnia.

Na początku roku odbyła się 
wizja lokalna. – W jej trakcie 
zauważono między innymi, że 
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Nowy rok to czas Metamorfoz
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w Salonie Fryzjerskim Katarzyna Kurzaj 
Piękne Włosy Metamorfozy to codzienność

FRyzURa i StylizacJa – kataRzyna kURzaJ

UWAGA! PROMOCJA 
WALENTYNKOWA
Każda osoba, która zgłosi się do naszego sa-
lonu z tym numerem tygodnika WPR, otrzy-
ma 10% rabat na wszystkie nasze usługi.
Promocja ważna jest do 14- go lutego 2015 r.

ZAPRASZAMY
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W rewanżowym meczu ćwierćfi na-
łu Ligi Mistrzów tenisiści stołowi 
Dartomu Bogoria przegrali w Au-
strii z Weinviertel Niederosterreich 
1:3 i odpadli z europejskich pucha-
rów. Honorowy punkt dla mistrzów 
Polski wywalczył Daniel Górak, któ-
ry pokonał Daniela Habesohna 3:1. 

W pierwszym meczu podopiecz-
ni trenera Tomasza Redzimskiego 
też przegrali 1:3. Był to piąty w hi-
storii udział Bogorii w najbardziej 
prestiżowych klubowych rozgryw-
kach w Europie i trzeci awans do 
ćwierćfi nału. W przeszłości dru-
żynę wyeliminowały niemieckie 

Półfi nał Ligi Mistrzów 
nie dla tenisistów Bogorii

Ochsenhausen i francuskie Char-
tres. Weinviertel Niederosterreich 
– Dartom Bogoria Grodzisk Mazo-
wiecki 3:1. Wyniki: Hou Yingchao 
– Oh Sang Eun 3:0; Daniel Habesohn 
– Daniel Górak 1:3; Stefan Fegerl 
– Paweł Fertikowski 3:0; Hou Ying-
chao - Daniel Górak 3:0. (Red.)
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Doczekają się 
kanalizacji
OWCZARNIA
Mowa o mieszkańcach 
Owczarni, którzy 
z niecierpliwością 
oczekują rozpoczęcia 
budowy kanalizacji. 
Ma ruszyć w tym roku. 
Gmina ogłosiła przetarg 
i czeka na propozycje.

Owczarnia, podobnie jak Żół-
win i Terenia, nie miała tyle 
szczęścia, by znaleźć się wśród 
miejscowości objętych projek-
tem „Czyste życie”. Ominęła ją 
unijna dotacja, a tym samym 
szansa na szybkie uporanie 
się z budową kanalizacji.

W tym przypadku poziom 
„szczęścia” był łatwy do obli-
czenia: gdyby gęstość zalud-
nienia wynosiła przynajmniej 
120 osób na kilometr kwadra-
towy, to Owczarnia znalazła-
by się na liście realizowanych 
w ramach programu inwestycji.
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TOMASZ 
KUŹMICZ

GRODZISK MAZOWIECKI
Czy znaczy to, że 
przejście jest już 
prawie gotowe? 
Na pytanie, kiedy może 
być otwarte, kolejarze 
odpowiadają ostrożnie. 
Według harmonogramu 
prac – w ostatnim 
kwartale roku. Spółka 
będzie jednak naciskać, 
by stało się to jak 
najprędzej.
 

Poza Pruszkowem szczegól-
nie zażarty „bój” o prze-
obrażenie dworcowego 

krajobrazu toczy się w Grodzis-
ku Mazowieckim. A jednym 
z jego elementów, budzących 
ostatnio żywe zainteresowanie 
pasażerów, jest budowa pod-
ziemnego przejścia dla pieszych.

Jak pamiętamy, istniejące 
wcześniej przejście zostało za-
mknięte w połowie września 
ubiegłego roku. Łączyło ono jed-
nak peron wyspowy tylko z jedną 
stroną miasta. Nowe natomiast 
ma ułatwić połączenie z dwor-
cem również mieszkańcom gro-
dziskich Łąk, którzy przedtem 

Przejście podziemne coraz bliżej
– Dopingujemy wykonawcę, by tę część inwestycji zakończyć i przekazać 
wcześniej - mówi rzecznik PKP Polskie Linie Kolejowe

Kluczowe znaczenie będzie 
miało wydawanie pozwoleń na 
użytkowanie, czym zajmuje się 
nadzór budowlany – mówi Ma-
ciej Dutkiewicz.

Na razie wykonawca wciąż 
zmaga się z budową, ale już na 
początku marca ma przystąpić 
do prac wykończeniowych. Ich 
fi nał będzie oznaczał, że przej-
ście jest gotowe. Niestety, na 
odpowiedź na pytanie, kiedy zo-
stanie udostępnione i czy nastąpi 
to przed terminem, musimy po-
czekać do odbiorów. 

Nic dziwnego, że mieszkańcy za-
czynają wracać do sprawy, dopy-
tując o terminy. – Przejście miało 
być otwarte wcześniej niż na pa-
pierze. Pytanie tylko co to znaczy 
i kiedy rzeczywiście z niego sko-
rzystamy – zastanawia się jeden 
z naszych czytelników.

Nie omieszkaliśmy zapy-
tać o to u źródła. Ale głos PKP 
PLK w tej sprawie nie rozwiewa 
wątpliwości. – Dopingujemy wy-
konawcę, by tę część inwestycji 
(budowa przejścia – przyp. red.) 
zakończyć i przekazać wcześniej. 

(a i teraz, podczas moderniza-
cji) mieli do dyspozycji jedy-
nie kładkę. Ma to być to jednak 
pod każdym względem zupełnie 
inna jakość. Przede wszystkim 
nikt nie będzie musiał wdrapy-
wać się po schodach z rowerem, 
wózkiem czy o kulach, zaplano-
wano bowiem montaż wind. 

Kiedy mają się zakończyć pra-
ce? – Tunel w Grodzisku, zgod-
nie z umową, musi być wykoń-
czony i przekazany pasażerom 
do użytku w czwartym kwartale 
tego roku – zaznacza za każdym 
razem Maciej Dutkiewicz, rzecz-
nik prasowy PKP PLK.

Na początku 
marca 
wykonawca ma 
przystąpić do prac 
wykończeniowych 

Jednocześnie już kilka miesię-
cy temu zarządca nie przeczył, 
że jeśli tylko będzie to możliwe, 
postara się, by wykonawca upo-
rał się z „tunelem” nieco szybciej. 
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Zasady przyjęć – do konsultacji
PIASTÓW
Urząd miejski 
w Piastowie skonsultuje 
z mieszkańcami 
samorządowe 
zasady przyjęć do 
publicznych przedszkoli.

Podstawowe kryteria takiej re-
krutacji określone zostały w nie-
dawno nowelizowanej ustawie 
o systemie oświatowym. – Jeśli po 
tym etapie postępowania w przed-
szkolu nadal są wolne miejsca, 
naboru dokonuje się na podsta-
wie kryteriów samorządowych 
przyjętych przez radę miejską 
– informuje piastowski magi-
strat. I dalej: – Uwzględniając 
uwagi dyrektorów piastowskich 
przedszkoli i szkół oraz zasady re-
krutacji wykorzystane już w roku 
2014/15, przygotowaliśmy pro-

pozycje kryteriów samorządo-
wych, które po konsultacji z miesz-
kańcami będą zastosowane w po-
stępowaniu na rok 2015/16.

Mieszkańcy mogą zabrać głos 
poprzez wypełnienie ankiety. Za-
wiera ona proponowane przez 
samorząd kryteria, a chętni mo-
gą je ocenić szeregując od naj-
ważniejszych do mniej istotnych. 
Znalazło się też w niej miejsce na 
sugestie i uwagi. Ankiety można 
składać do 6 lutego.

Na liście znalazły się pro-
pozycje punktacji za: rodzeń-
stwo, uczęszczające do tego 
samego przedszkola; rodzeń-
stwo uczęszczające do innego 
przedszkola, punktu przed-
szkolnego lub żłobka; dziecko 
z rodziny objętej nadzorem ku-
ratorskim lub wsparciem asy-
stenta rodziny; dziecko, którego 

rodzice zamieszkują na terenie 
Piastowa i są płatnikami podat-
ku od osób fi zycznych na rzecz 
Piastowa; dziecko, którego co 
najmniej jeden z rodziców pra-
cuje na terenie miasta; dziec-
ko, którego oboje rodzice lub 
prawni opiekunowie pracują, 
wykonują pracę na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, uczą 
się w trybie dziennym, prowadzą 
gospodarstwo rolne lub pozarol-
niczą działalność gospodarczą; 
dziecko, na którego rodzice po-
bierają zasiłek rodzinny; dziec-
ko, którego jeden z rodziców/
prawnych opiekunów pracuje, 
wykonuje pracę na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, uczy 
się w trybie dziennym, prowadzi 
gospodarstwo rolne lub pozarol-
niczą działalność gospodarczą, 
a drugi poszukuje pracy.  (EL)

FOTOMIGAWKA

 – Od miesiąca w pobliżu stacji PKP w Piastowie stoi wrak 
spalonego samochodu – skarżą się mieszkańcy. – Do właściciela 
auta, mieszkańca Piastowa, dwukrotnie wysyłaliśmy pismo 
z wezwaniem do usunięcia tego samochodu z parkingu przy 
ul. Poniatowskiego. Oba wróciły jednak do urzędu. Właściciel 
najwidoczniej nie przebywa pod znanym nam adresem – mówi 
Piotr Bąk, kierownik referatu organizacyjnego w urzędzie miasta. 
I dodaje: – Najprawdopodobniej skończy się to usunięciem tego 
auta przez miasto na koszt właściciela.  (EL) 
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Mimo niewielkiej gęsto-
ści zaludnienia Owczarnia 
to nie pustynia. Przeciwnie. 
Mieszkańców jest tu niemało. 
W dodatku mają prawo do nie-
zadowolenia. – Dlatego gmina 
zdecydowała się zrealizować to 
zadanie ze środków własnych. 
Pierwsza doczeka się kanaliza-
cji właśnie Owczarnia. Ale nie 
zapominamy także o Żółwinie 
i Tereni, które są następne w ko-
lejce – zapewnia Mirosława 
Kosiaty z biura promocji mia-
sta w brwinowskim urzędzie.

Przetarg już ogłoszono, 
a oferty firm przyjmowane 
będą do 9 lutego. Tegoroczna 
część inwestycji będzie reali-
zowana do listopada i pochło-
nie 1,7 mln zł z około 4,1 mln zł, 
które gmina przewiduje wydać 
na całe zadanie.  (TK) 

Start budowy 
kanalizacji 
w Owczarni 
planowany jest 
w tym roku

wcześniej - mówi rzecznik PKP Polskie Linie Kolejowe

Nie wiadomo, 
kto posprząta 
PIASTÓW
Przetarg na zbieranie 
i zagospodarowanie 
odpadów z poboczy dróg 
gminnych w Piastowie 
unieważniono. 

Powód? W ramach budżetu 
znalazło się na ten cel 20 tys. zł,
podczas gdy oferty opiewały na 
kwoty dużo wyższe. W prze-
targu wzięły udział dwie fi rmy: 
Intatto Michał Grelus z Oża-
rowa Mazowieckiego i Miejski 
Zakład Oczyszczania w Prusz-
kowie. Cena zaproponowana 
przez tę pierwszą wyniosła 
blisko 52 tys. zł, natomiast 
konkurencja wyceniła swoje 
usługi na prawie 234 tys. zł. 
– Obawiam się, że podanie 
tak wysokiej kwoty mogło być 
wynikiem pomyłki pracowni-
ka składającego ofertę. Nie-
mniej przetarg musiał zostać 
unieważniony, gdyż obie kwoty 
wykraczały poza możliwości na-
szego budżetu – mówi Anna 
Nyrek-Koczkodaj, kierownik 
referatu ds. zamówień publicz-
nych urzędu gminy w Piastowie. 
Na ten moment nie jest znany 
termin rozpisania kolejnego 
przetargu na zbieranie odpa-
dów z poboczy. Podobnie nie 
wiadomo, czy w jego ramach 
zostanie zwiększony zakres 
prac i czy zmieni się budżet 
przeznaczony na ten cel.  (KS)
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Powiat Grodziski www.powiat-grodziski.pl

 „Ja bajki tak lubię ogromnie”
Kilkaset osób 
wzięło udział 
w konkursie corocznie 
organizowanym przez 
Bibliotekę Publiczną, 
której filia mieści 
się w Grodzisku 
Mazowieckim.

Wczwartek, 15 stycz-
nia br. odbył się 
finał XX. edycji 

konkursu na opowiadanie 
bajek, baśni i legend Dawno, 
dawno temu. 

Uroczyste spotkanie roz-
począł występ przygotowany 
przez nauczycieli z Zespołu 
Szkół im. H. Szczerkowskie-
go , którzy przedstawili orygi-
nalną interpretację znanych 
historyjek, pt. „Poplątane baj-
ki”. Spektakl był znakomicie 
przygotowany zarówno pod 

względem merytorycznym, 
jak również scenograficz-
nym i kostiumowym. Powia-
towy konkurs organizowany 
przez Bibliotekę Publiczną 
w Grodzisku Mazowieckim 
po raz kolejny pokazał, że cie-
szy się dużym zainteresowa-
niem wśród dzieci  i młodzież, 
którzy lubią opowiadać baj-
ki, rozwijać własne zainte-
resowania oraz wrażliwość 
na literaturę. 

W tegorocznym finale, 
który odbył się w Centrum 
Kultury wzięli udział przed-
stawiciele władz powiatu, 
na czele ze Starostą Grodzi-
skim, Markiem Wieżbickim 
oraz Naczelnik Oświaty, Kul-
tury i Sportu, Lidią Abram-
czyk. Starosta Grodziski 
podziękował organizatorom 
za trud włożony w realizację 

tylu edycji, jak również wy-
raził chęć dalszego wspie-
rania tego typu konkursów 
ze strony powiatu, które od 
przyszłego roku, będą odby-
wały się w oparciu o zmienio-
ny regulamin. 

Na deskach scenicznych 
zaprezentowali swoje bajki 

finaliści wszystkich grup wie-
kowych, którzy przedstawi-
li historie nie tylko te znane 
i zasłyszane, ale także au-
torskie. Uczestnicy mogli 
wysłuchać kilkuletniej Ste-
fanii Migdy ze Szkoły Pod-
stawowej w Józefinie, która 
przedstawiła bajkę Danuty 

Wawiłow „Trójkątna bajka; 
Amelii Cetwińskiej ze Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Grodzi-
sku Mazowieckim („Ostatnia 
edycja”) oraz Magdaleny 
Wojciechowskiej („Lony”). 
Na scenę został zaproszony 
każdy z finalistów i laureatów 
oraz osoby wyróżnione w kon-
kursie. Każda z osób otrzy-
mała piękną książkę wraz 
z dyplomem uczestnictwa. 

XX. finał konkursu poka-
zał, że wśród dzieci i mło-
dzieży istnieje pragnienie 
kształtowania poprawnego 
opowiadania, wrażliwości, 
uwolnienia emocji oraz po-
wrotu do pięknej, ustnej tra-
dycji przekazywania dzieł 
literackich. We wszystkich 
poprzednich edycjach wzię-
ło udział ponad pięć tysięcy 
uczestników, wśród których 

ponad sto osób przedsta-
wiło bajki autorskie. W mi-
nionych latach pojawiała się 
możliwość zapoznania się 
z bajkami klasyków oraz hi-
storiami z innych stron  świa-
ta, np. Indii. W tegorocznym 
finale wzięło udział ponad 
trzysta osób spośród różnych 
grup wiekowych. 

Dyrektor Biblioteki Pu-
blicznej w Grodzisku Ma-
zowieckim, Sylwia Bąbik, 
wyraziła życzenie, by „w po-
wiecie nie zaginęła piękna 
i potrzebna tradycja opowia-
dania baśni, by ta idea była 
rozwijana i przynosiła efekt 
taki jak dotychczas”. Orga-
nizatorzy mają nadzieję, że 
mimo propozycji zmian w for-
mule konkursu, nie zabrak-
nie chętnych, by te historie 
opowiadać za rok.

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Starostwo Powiatu Grodziskiego. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

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

Nieruchomości na sprzedaż

Brwinów, rejon ul. Bratniej, 33 
działki pod budownictwo miesz-
kaniowe o pow. od 900 do 2249 m2. 
Dostęp do drogi publicznej ul. Brat-
niej przewidziany jest poprzez drogi 
wewnętrzne i drogę lokalną. Obec-
nie drogi te nie są jeszcze urządzone, 
a teren działek rozpościerający się od 
strony ulicy Bratniej w kierunku torów 

PKP jest płaski, porośnięty trawami 
i pojedynczymi drzewami.

Kanie, ul. Piłsudskiego działka 
o pow. 3 000 m2, położona jest na ob-
szarze strefy mieszkaniowej zainwe-
stowanej. Teren nie posiada obecnie 
obowiązującego miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzen-

nego. Działka ma kształt zbliżony do 
litery „L”. 

Przetargi na sprzedaż tych nierucho-
mości odbędą się 18 lutego 2015 roku. 
Warunkiem przystąpienia do przetar-
gu jest wpłacenie wadium w wysoko-
ści 10% ceny wywoławczej nie później 
niż na 5 dni przed przetargiem. (PR)

Konsultacje 
do 16 lutego
Przedsiębiorcy 
i organizacje pozarządowe 
działające na terenie 
gminy Brwinów oraz 
wszyscy mieszkańcy 
zainteresowani rewitalizacją 
mogą do 16 lutego 2015 
roku zgłaszać pomysły 
projektów do „Lokalnego 
programu rewitalizacji 
obszarów wiejskich 
i miejskich gminy Brwinów 
na lata 2014-2025”. 

W programie jest miejsce nie tylko na 
„twarde” inwestycje (np. remonty bu-
dynków, elewacji), ale też na działa-
nia gospodarcze oraz różnego rodzaju 
działania „miękkie”. Więcej informacji 
i karty zgłoszenia do projektu są do-
stępne na stronie brwinow.pl. Są one 
umieszczone w zakładce dotyczącej 
„Lokalnego programu rewitalizacji”, 
znajdującej w lewym menu strony. 
Wypełnione karty należy złożyć do 
16 lutego 2015 r. w Urzędzie Gminy 
Brwinów przy ul. Grodziskiej 12. (PR)

Islandzkie brzmienie w Okeju 
Na kameralnej scenie Gminnego 
Ośrodka Kultury w Brwinowie 
wystąpi promująca swą 
debiutancką płytę w Polsce 
islandzka piosenkarka Halla 
Norðfjörð. GOK zaprasza na 
koncert w sobotę 7 lutego 2015 
roku o godz. 20.00. 

Płyta „The Bridge” zbiera po-
zytywne recenzje. Wscho-
dząca islandzka gwiazda 
przyjedzie do Polski, by za-
grać m.in. w Poznaniu, Kra-
kowie, Łodzi… i Brwinowie! 
Na scenie GOK-u przy ul. 
Wilsona 2 pojawi się 7 lutego. 

Jej dotychczasowym występom w Pol-
sce towarzyszyły m.in. takie recenzje. 

„Przekrój”: Halla wkrótce będzie 
gwiazdą. Wtedy będziecie mogli się 
pochwalić, że słyszeliście ją wcześniej 
w którymś z polskich miast.

„Gazeta Wyborcza”: Główny atut 
Halli Nordfj örd to głos. Głęboki i lek-

ki zarazem, jego barwa 
ma w sobie interesują-
cą bezpretensjonalność 
i coś kojącego: przykuwa 
uwagę i zarazem relaksu-
je. Pierwsze skojarzenie? 
Tori Amos. (PR)

Rezerwacja bezpłatnych 
miejsc: ok@ok.brwinow.pl

Książnica Pruszkowska, Młodzie-
żowy Dom Kultury oraz Wydawnic-
two Czerwone i Czarne zapraszają 
na spotkanie z Jerzym Kisielewskim 
i promocję jego książki „Pierwsza 
woda po Kisielu. Historie rodzin-
ne”. Syn słynnego „Kisiela”, opowia-
da o niezwykłym domu rodzinnym, 

przez który przewinęły się najwięk-
sze polskie osobowości i dziwacy 
krakowsko-warszawscy. Anegdo-
ta goni tu anegdotę, bo też w tym 
domu żart ceniony był najbardziej, 
a dzieci – jak mawiał Stefan Kisie-
lewski – nie mają być grzeczne, ale 
bystre. Z autorem rozmawiać będzie 

Promocja „Pierwszej wody 
po Kisielu. Historie rodzinne

„

nie mniej znany gawędziarz Jerzy 
Antkowiak. Po spotkaniu i w jego 
trakcie można będzie kupić książkę 
w cenie promocyjnej i uzyskać au-
tograf. Wstęp wolny. Start: 5 lute-
go, godz.19. Miejsce: Pruszków, Sala 
Koncertowa miejskiego Pałacyku 
„Sokoła”, ul. Kościuszki 41. (EL)

PRUSZKÓW
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Firma Jeronimo Martins Polska S.A. właściciel sklepów 
Biedronka, obecnie poszukuje do nowego Centrum 
Dystrybucyjnego w Parzniewie, osób na stanowisko:

Magazynier
Miejsce pracy: Parzniew

Do zadań osób zatrudnionych, należeć będzie 
kompletowanie towarów do wysyłki zgodnie ze 
standardami firmy.

Wymagania:

■ Gotowość do pracy w różnych porach dnia, w tym 
w porze nocnej oraz w różne dni tygodnia (także  
w soboty i niedziele),

■ Gotowość do pracy fizycznej,
■ Doświadczenie w obsłudze wózków jezdniowych 

oraz aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne, 
■ Dokładność, rzetelność, odpowiedzialność,
■ Dyspozycyjność.

Oferujemy:

■ Pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się 
organizacji,

■ Umowę o pracę oraz bogaty pakiet świadczeń so-
cjalnych,

■ Możliwość rozwoju zawodowego i osobistego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na 
adres: rekrutacja_biedronka@jmpolska.com, w tytu-
le maila wpisując numer referencyjny MAG/2015, lub 
kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 10:00-12:00: 22 319 84 61 

Mamy dla Ciebie pracę  
na produkcji w laboratorium!
Nie wymagamy doświadczenia!

Lokalizacja – Nadarzyn

Jesteś zainteresowany/a?

Zgłoś się do nas!
Wyślij CV – biuro@duijndaminternational.pl  

(z dopiskiem: PRACA WARSZAWA) 
lub zadzwoń (77) 402-77-35; (17) 852-84-18

Posiadamy również oferty  
pracy w Holandii.

www.duijndaminternational.pl

Reklama

Reklama

EWELINA
LATOSEK

MILANÓWEK
W lutym odbędzie się 
licytacja terenów 
po zakładzie MIFAM 
w Milanówku. To już 
kolejne podejście do 
sprzedaży tych działek. 
Kto je kupi? 
 

S półka znajduje się w sta-
nie upadłości likwidacyj-
nej od lutego 2014 r. Jej 

majątkiem zarządza syndyk, któ-
ry już kilkakrotnie podejmował 
próby sprzedaży gruntów przy 
ul. Królewskiej. Zadanie okaza-
ło się jednak trudne. Mimo że 
działki po MIFAM-ie położo-
ne są w atrakcyjnym miejscu, to 
kolejki chętnych nie widać. Dia-
beł tkwi bowiem w szczegółach. 

Kilka miesięcy temu mówi-
ło się, że poważną ofertę kupna 
skłonny jest przedstawić właści-
ciel sieci marketów budowlanych 
OBI. Jak udało się nam ustalić, 
fi rma prawdopodobnie nie po-
dejdzie do lutowego przetargu. 
– Dla tego terenu nie ma planu 
zagospodarowania przestrzenne-
go, co znacznie komplikuje sytu-
ację. Są także opinie wskazujące, 
że jest to teren zalewowy – wy-
jaśnia Gaweł Jarosiński, syndyk 
masy upadłościowej. 

Dodaje, że OBI prawdopodob-
nie nie stanie do licytacji, jeśli nie 
uzyska informacji o warunkach za-
budowy, a z tym jest kłopot. Nie 
wykupi więc terenu, dopóki nie 

chcemy przygotować nowe stu-
dium dla tego terenu, ale na razie 
trudno powiedzieć, kiedy uda się 
to zrobić – mówi. 

Jak zapewnia Wiesława 
Kwiatkowska, miasto jest zain-
teresowane tym, aby sprzedaż 
działek MIFAM-u zakończy-
ła się pomyślnie, bo jest jednym 
z wierzycieli upadłej spółki z ty-
tułu podatku od nieruchomości. 
W samą sprzedaż nie zamierza 
się jednak wtrącać. – Nie kontak-
towałam się w tej sprawie z syn-
dykiem. Władze miasta nie mają 
też żadnych konkretnych prefe-
rencji co na tym terenie powin-
no powstać – twierdzi burmistrz. 

Czy w tej sytuacji jest jakakol-
wiek szansa powodzenia luto-
wego przetargu? Jak informuje 
syndyk, nie wszystko stracone. 
Gaweł Jarosiński: – Prowadzę 
rozmowy z kilkoma potencjal-
nymi oferentami, ale nie mogę 
zdradzić szczegółów. 

będzie pewności, że możliwa bę-
dzie na nim budowa marketu. 

Brak aktualnego planu zago-
spodarowania przestrzennego 
dla tego terenu potwierdza Wie-
sława Kwiatkowska, burmistrz 

Tereny MIFAM-u znów pod młotek
Działki położone są w atrakcyjnym miejscu, ale chętnych nie widać

Syndyk już 
kilkakrotnie 
podejmował 
próby sprzedaży 
gruntów przy 
ulicy Królewskiej

Milanówka. – Poprzedni plan stra-
cił ważność, dysponujemy tylko 
studium. Prace nad planem roz-
poczniemy w tej kadencji, ale to są 
długotrwałe procedury i potrze-
ba na nie dużo czasu. Na początek 

Powiaty kontra janosikowe
REGION
Sejmik województwa 
uchwalił budżet 
na 2015 r. Wynika 
z niego, że Mazowsze 
będzie musiało zapłacić 
w tym roku 271 mln zł 
janosikowego. 
Z tego blisko 24 mln zł 
przekaże powiat 
pruszkowski, a ponad 
9 mln grodziski.

Janosikowe jest ogromnym 
obciążeniem dla budżetów po-
wiatowych. Starosta grodziski 
Marek Wieżbicki powiedział 
nam jeszcze w grudniu, że gdy-
by nie danina w wysokości 
9,3 mln zł, powiat miałby w 2015 
roku 11,5 mln zł, które mógłby 
przeznaczyć na inwestycje. Po-
dobnie rzecz ma się w powiecie 
pruszkowskim. Ten w tym ro-
ku wpłaci do budżetu państwa 
prawie 24 mln zł janosikowego, 
co stanowi 18,5 proc. dochodów 
powiatu. Co można by zrobić 
za te pieniądze? – Moglibyśmy 

kompleksowo zmodernizować 
szpital powiatowy oraz ośrodek 
szkolno-wychowawczy w Prusz-
kowie, zbudować szkoły, wyre-
montować drogi. Potrzeb jest 
bardzo dużo. Ten, kto chce się 
rozwijać, musi inwestować – mó-
wił Zdzisław Sipiera, starosta 
powiatu pruszkowskiego.

Dlatego właśnie Jan Grabiec, 
starosta legionowski, Zdzisław 
Sipiera, starosta pruszkowski 
i Marek Wieżbicki, starosta 
grodziski postanowili połączyć 
siły i wspólnie zawalczyć o ob-
niżenie subwencji. – Problem 
jest dość poważny, bo dotyczy 
dużych pieniędzy. Mamy świa-
domość, że likwidacja janosiko-
wego w Polsce jest niemożliwa, 
dlatego liczymy na jego reduk-
cję – powiedział Zdzisław Sipie-
ra. Wsparcie starostom obiecał 
Adam Struzik, marszałek wo-
jewództwa. Ma „patrzeć na rę-
ce” ministra fi nansów i zadbać 
o wprowadzenie przepisów, 
które będą korzystne dla powia-
tów.  (Katarzyna Słocińska)

Dwa tygodnie 
bez gazu
PRUSZKÓW
– W budynku przy 
ul. Kopernika 11 
administracja zamierza 
na dwa tygodnie 
wyłączyć gaz. Przecież 
to także brak możliwości 
ugotowania posiłku, 
a w bloku mieszkają małe 
dzieci – alarmuje jedna 
z mieszkanek domu. 

O prace w bloku przy Koperni-
ka w Pruszkowie i wyłączenie 
gazu zapytaliśmy administrację 
Osiedla Parkowe. – W budyn-
ku zostanie wykonane uszczel-
nienie instalacji gazowej, czyli 
polimeryzacja. To technika, któ-
ra wymaga odcięcia dopływu 
gazu – potwierdza Lidia Boć-
kowska, zastępca kierownika 
administracji Osiedla Parko-
we. Prace rozpoczęły się 28 
stycznia i potrwają do 11 lute-
go. – Musimy je przeprowadzić 
ze względów bezpieczeństwa. 
Instalacja gazowa w tym bu-
dynku wymaga uszczelnienia 
– wyjaśnia Boćkowska. Jak 
zapewnia, mieszkańcy byli 
informowani o planowanym 
odłączeniu gazu z dwutygo-
dniowym wyprzedzeniem. 
Gazu zabraknie w 125 loka-
lach przy ul. Kopernika. Czy nie 
było innego sposobu niż odci-
nanie go mieszkańcom? Lidia 
Boćkowska: – Alternatywą dla 
polimeryzacji byłaby wymia-
na całej instalacji, a to trwałoby 
dużo dłużej i również skutko-
wało odcięciem gazu.  (EL)

Działki położone są w atrakcyjnym miejscu, ale chętnych nie widać
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Na przejeździe przez tory WKD 
w Milanówku doszło do kolizji sa-
mochodu osobowego ze składem 
jadącym z Warszawy. Zdarzenie 
miało miejsce 26 stycznia, na prze-
prawie w ciągu ul. Nadarzyńskiej. 
W bok kolejki wjechało auto. – Oko-
ło godz. 9.40 doszło do kolizji fi ata 

doblo z kolejką WKD. Kierowca nie 
zatrzymał się przed znakiem stop 
i wjechał na torowisko – powiedzia-
ła Katarzyna Zych, rzeczniczka pra-
sowa Komendy Powiatowej Policji 
w Grodzisku Mazowieckim. Dodała, 
że kierowca auta był trzeźwy i zo-
stał ukarany mandatem, a w kolizji 

Kolizja na przejeździe przez tory
Warszawskiej Kolei Dojazdowej

nikt nie ucierpiał. Ruch pociągów 
na odcinku Podkowa Leśna - Mila-
nówek został wstrzymany, ale kur-
sowanie kolejek udało się szybko 
przywrócić. Skład, który z Milanów-
ka miał odjechać o godz. 10.10 wy-
ruszył ze stosunkowo niewielkim, 
10-minutowym opóźnieniem. (EL)

MILANÓWEK
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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

Duża fi rma zatrudni od zaraz do sprzątania 
wspólnot mieszkaniowych na terenie 
Warszawy (Mokotów, Wawer, Wola, Bemowo) 
i Pruszkowa (Parzniew). Wymagane 
doświadczenie na podobnym 
stanowisku. Kontakt: 501-124-829 
(pon. – pt w godz. 08.00 – 12.00). 

 ► EKIPY MURARSKIE PIASTÓW 509 558 880 

 ► Frezer - Produkcja Maszyn Pakujących - Pęcice 
Małe k/Janek - 502-204-866 
biuro3@coffee-service.eu

 ► Fryzjer/ka Nadarzyn 505 940 452 

 ► INŻYNIER UTRZYMANIA RUCHU - PRODUKCJA 
OPAKOWAŃ – AUTOMATY PAKUJĄCE - 
SOKOŁÓW K/JANEK - BIURO@COFFEE-SERVICE.EU

 ► Kosmetyczkę 607 052 845 

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

 ► Praca Pruszków! Produkcja 
Rowerów! tel. 22 713-81-97 
e-mail dominika.kosak@partnerpraca.pl 

 ► Serwis samochodowy zatrudni mechanika na 
stanowisko ciężarowe i dostawcze, 602 282 615 

 ► 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 PRACOWNIKÓW DO SORTOWANIA 
CZĘŚCI ZAMIENNYCH. PRACA NA TERENIE 
PRUSZKOWA. TEL. KONTAKTOWY 509 111 221. 
UMOWA ZLECENIE, OSOBY POSIADAJĄCE 
ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 
UMOWA O PRACĘ.

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

 ► Zatrudnię spawacza z uprawnieniami, 2 lata 
doświadczenia, 601 236 466

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 lub 505 587 549 

Mieszkania Pruszków, 60-100 mkw., 
ceny już od 5 500 zł/mkw., tel. 22 729 03 13 

Mieszkania w Milanówku 112-116 m2, 
tel. 733 26 26 26 

 ► 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 

 ► 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

 ► Do wynajęcia garaż podziemny ogrzewany 
ul. Dobra. Cena 200 zł. 600 200 702

 ► 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 lokal usługowy o powierzchni 56 m2 
w centrum Pruszkowa, ul. Kościuszki 7, 
601 731 690 

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

Nieruchomości – kupię

 ► Kupię każdą nieruchomość na terenie 
i w okolicach: Grodziska Mazowieckiego, 
Pruszkowa, Żyrardowa, Nadarzyna, 
Piaseczna, Warszawy. Oferuję 70% 
ceny rynkowej, płacę gotówką od ręki,
jeżeli jesteś zainteresowany tel. 536 566 701 

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  

 ► ANTENY TELEWIZJA montaż serwis TANIO 
tel: 534 10 20 10 

 ► 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 

 ► Glazura, wykończenia wnętrz, 
696 951 187 

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

 ► Oferujemy profesjonalne sprzątanie 
dla wspólnot mieszkaniowych, biur, 
magazynów, 514 222 796 

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 

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 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 

Videofi lmowanie 600 229 599 

 ► 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 

 ► Sprzedam słup elektryczny 
wraz ze skrzynką RB 
i kablem przyłączeniowym. 
Stan bardzo dobry. 
Tel.: 602 572 019

22 758 77 88

Piątek, 30 Stycznia 2015

Centrum Kształcenia  
w Pruszkowie Zakładu  

Doskonalenia Zawodowego  
w Warszawie

KURSY SZKOLENIA
■  Wózki widłowe
■  Elektryk do i pow. 1 kV
■  Konserwator wózków
■  Magazynier – logistyk
■  Malarz-tapeciarz/Glazurnik
■  Fakturowanie/Obsługa kas
■  Opiekunka osób starszych/dzieci
■  Windy, suwnice, żurawie, dźwigi UDT
■  oraz wiele innych specjalności...

Tel./Fax 22 758 71 60      Kom. 608 661 245 
e-mail: okz9@zdz.edu.pl

Biuro: al. Armii Krajowej 46  05-800 Pruszków    
www.pruszkow.zdz.edu.pl

Nowoczesne kształcenie  
z tradycjami

ISO 9001-2009
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