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Koniec parkingowej męki?
ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Problem z parkowaniem 
przy pruszkowskim 
starostwie będzie 
rozwiązany w najbliższych 
miesiącach. – Nie musieliśmy 
z prezydentem słać do siebie 
pism. Uzgodniliśmy tę 
sprawę ustnie i zaczynamy
realizację – mówi
Zdzisław Sipiera, starosta. 
 

P ozostawienie samochodu 
w okolicy budynku starostwa 
powiatowego to obecnie nie 

lada sztuka. Miejsc parkingowych 
jest tam jak na lekarstwo. Sytu-
ację pogarsza skupienie w jednym 
miejscu ważnych instytucji i punk-
tów. W rejonie skrzyżowania al. Nie-
podległości i ul. Drzymały oprócz  WIĘCEJ  2 
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Centrum Pomocy Rodzinie, Powia-
towy Urząd Pracy, duża przychod-
nia lekarska, apteka, sklepy i punkty 
usługowe. Działają tam również wy-
działy paszportowy i komunikacji. 

Jaki jest tego „parkingowy” efekt? 
Pojazdy pracowników tych instytu-
cji i mieszkańców chcących załatwić 
sprawy w tym rejonie są zostawia-
ne gdzie popadnie, także na chod-
nikach i trawnikach. Zdarza się, że 
zaparkowane auto blokuje wyjazd 
innym, a to rodzi konfl ikty między 
właścicielami samochodów. 

Pomysłów na rozwiązanie proble-
mu było wiele. Nie pomogły akcje 
wlepiania mandatów przez strażni-
ków miejskich czy dodatkowe miej-
sca parkingowe przy ul. Chopina. 
Jakie jest więc wyjście z tej sytuacji?

Jest szansa, że za kilka miesięcy w rejonie starostwa będzie można swobodnie postawić autoJest szansa, że za kilka miesięcy w rejonie starostwa będzie można swobodnie postawić auto

 Zaparkowane auta przy ulicy Drzymały
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REGION
Zastępcą Grzegorza Szuplewskiego, 
burmistrza Piastowa, został Konrad 
Rytel. – To kompetentny i doświadczo-
ny samorządowiec, a także czynny in-
żynier, który realizował duże projekty 
budowlane. Dlatego właśnie będzie 
odpowiadał za planowane przedsię-
wzięcia w zakresie infrastruktury 

miejskiej – mówi Szuplewski. Czy 
można w Piastowie spodziewać się 
drugiego wiceburmistrza? – W mo-
im wyobrażeniu modelu zarządzania 
miastem jest przewidziana tylko jedna 
osoba na tym stanowisku – tłumaczy 
Szuplewski. Nowego wiceburmistrza 
powołano też w Milanówku. Został 

W Piastowie i Milanówku
nowi wiceburmistrzowie

nim Łukasz Stępień, a jego wybór 
nie należał jedynie do Wiesła-
wy Kwiatkowskiej, burmistrz Mila-
nówka, ale też do powołanej przez 
nią komisji. – Był rekomendowany 
przez wszystkich członków komisji, 
u wszystkich dostał największą ilość 
punktów – mówi Kwiatkowska. (KS)
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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
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Jedna linia 
w marcu 
PRUSZKÓW
Zapowiadane 
połączenie linii 
autobusowych 4 i 5 
wejdzie w życie 
w marcu.

– Od 11 marca planowane jest 
uruchomienie linii autobuso-
wej, która powstanie z połącze-
nia obecnie kursujących linii 4 
(Pruszków – Gąsin) oraz linii 5 
(os. Staszica – Gąsin). Urucho-
mienie nowej linii autobusowej 
podyktowane jest tym, że obec-
ne linie 4 i 5 obsługują ten sam 
rejon Pruszkowa, trasy ich się 
w części pokrywają oraz każda 
z osobna nie spełnia oczekiwań 
mieszkańców Gąsina – poinfor-
mował pruszkowski magistrat.

Przymiarki do stworzenia 
jednej nitki trwały od grudnia 
ubiegłego roku. Odbyły się w tej 
sprawie konsultacje społeczne. 
Łącznie wpłynęło 16 wniosków 
mieszkańców, z czego ostatecz-
nie uwzględniono cztery. Ale 
głosy mieszkańców nie by-
ły jedynym źródłem z którego 
korzystali urzędnicy. Zlecone 
zostały także badania ilości pa-
sażerów korzystających z linii 
4 i 5. – W oparciu o ich wyniki 
zdecydowano, że autobus nowej 
linii będzie kursował tylko w dni 
robocze w godz. od 5.30 do 22 
– twierdzi pruszkowski urząd.

Jaką trasą pojadą autobu-
sy? Z Osiedla Staszica ruszą ul. 
Plantową w stronę ul. 36 P.P. Le-
gii Akademickiej, dalej ulicami 
Przejazdową, Promyka, Błoń-
ską i Robotniczą do pętli przy 
stacji PKP (w rejonie ul. Wa-
ryńskiego).  (EL)
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Przypomnijmy, że jednym z pro-
ponowanych wcześniej rozwiązań 
problemów z parkowaniem nie 
tylko pod starostwem ale w ca-
łym mieście, jest uruchomienie 
strefy płatnego parkowania nie-
strzeżonego. Ta kwestia przeciąga 
się. – Pomysł wprowadzenia stre-
fy nie upadł. Będziemy go jednak 
modyfi kować, zgodnie z postula-
tami mieszkańców. Samą strefę 
będziemy uruchamiać etapami – 
zaznacza Andrzej Kurzela, wice-
prezydent Pruszkowa.

Jednak sprawy parkowania 
przed budynkiem starostwa nie 
udało się rozwiązać. Głownie 
przez brak porozumienia na li-
nii starostwo-miasto. Czego nie 
udało się zrobić przez lata staro-
ście Elżbiecie Smolińskiej, praw-
dopodobnie uda się w zaledwie 
kilka miesięcy Zdzisławowi Si-
pierze, który to stanowisko objął 
w grudniu. Nowy starosta zdaje 
sobie sprawę, że kwestia parko-
wania przed urzędem to ogrom-
ny problem. Zdzisław Sipiera: 
– Wiem, że jest za mało miejsc 
parkingowych. Starostwo nie ma 
parkingu podziemnego. Jest to 
więc problem urzędu, który nie 
może w sprawny sposób obsłużyć 
interesantów. To wszystko trze-
ba uporządkować. 

Dojście do porozumienia 
między starostą a prezyden-
tem Pruszkowa w sprawie nowej 
organizacji ruchu w tym rejo-
nie miasta nie zajęło zbyt wiele 
czasu. – Nie musieliśmy z pre-
zydentem Janem Starzyńskim 
słać do siebie pism. Uzgodnili-
śmy tę sprawę ustnie i zaczyna-
my realizację. Miasto zapewnia 
50 proc. współudziału, my da-
jemy drugie 50 proc. i zrobimy 
potrzebną dla tego rejonu in-
westycję, która ułatwi kontakt 
ze starostwem – mówi Sipiera.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

ległości. – Samochody będą 
mogły parkować wzdłuż ogro-
dzenia parku. Miejsce wygos-
podarujemy kosztem chodni-
ka, ale nie powinno to spra-
wiać problemu przechodniom 
– zaznacza Korach. Dziś jesz-
cze nie wiadomo, ile dodatko-
wych miejsc do parkowania uda 
się wygospodarować.

Starosta Sipiera chciałby, aby 
zdanie na temat proponowanej 
organizacji ruchu w rejonie al. 
Niepodległości wyraziła też po-
licja. Jednak z uwagi na fakt, że 
drogi należą do miasta, a nie do 
powiatu, nie ma ona obowiązku 
opiniowania projektu. Zatwier-
dzić go musi jedynie starostwo.

Kiedy przed starostwem bę-
dzie można wygodnie zaparko-
wać? Poczekać na to trzeba kilka 
miesięcy. Niebawem ma zostać 
zlecone wykonanie projektu orga-
nizacji ruchu. O ile na ul. Drzyma-
ły wystarczy ustawić nowe znaki, 
o tyle przystosowanie al. Nie-
podległości wymagać już będzie 
prac ziemnych. Elżbieta Korach:
– Realizację projektu zaplano-
waliśmy na kwiecień i maj. 

Koncepcja organizacji ruchu 
jest już praktycznie gotowa. Nie 
przewiduje wielkiej rewolucji. 
– Chcemy, by ulica Drzymały 
na niewielkim fragmencie by-
ła jednokierunkowa. Chodzi tu 

Przejście blisko fi nału
PRUSZKÓW
Budowa podziemnego 
przejścia dla pieszych 
na pruszkowskim 
dworcu kolejowym 
wkracza w ostatni etap.

– Już wkrótce mieszkańcy dziel-
nic położonych po północnej 
stronie miasta będą mogli cie-
szyć się nowoczesnym tunelem, 
który oprócz wygodnej prze-
prawy z dworca PKP w stro-
nę ulicy Waryńskiego zapewni 
komfort bezpiecznego i krótsze-
go przejścia na północną stronę 
miasta –zakomunikował urząd 
miasta w Pruszkowie.

Informację potwierdzają ko-
lejarze. – Prace nad konstruowa-
niem przejścia podziemnego są 
zaawansowane i zakończą się 
wczesną wiosną. Wówczas wyko-
nawca przystąpi do prac wykoń-
czeniowych, kładzenia kafelków, 
wykańczania ścian, montażu 
oświetlenia i uzbrajania wind 
– informuje Maciej Dutkiewicz, 
rzecznik prasowy PKP PLK.

Remont przejścia rozpoczął 
się na początku października 
ubiegłego roku. Wielu miesz-
kańców Pruszkowa niecierpliwie 
czekało na wieści o jego pos-
tępach, mając nadzieję, że z od-
nowionego dojścia na peron 
będzie można korzystać naj-
szybciej jak to możliwe. Jedyną 
alternatywą dla tunelu jest bo-
wiem niewygodna i zniszczona 

kładka nad torami – koszmar 
szczególnie dla osób starszych 
i rodziców z małymi dziećmi.

Nowe przejście wyposażone 
będzie w trzy windy i pochylnie, 
które ułatwią dostanie się na pe-
ron. W sumie tunel ma długość 
50 metrów, szerokość 4 m, wyso-
kość 2,5 metra, a jego „podłoga” 
zostanie wyłożona żywicą. 

– Inwestycja prowadzona jest 
z zachowaniem zabytkowego 
odcinka tunelu, który powstał 
w latach 30. w związku z uru-
chomieniem elektrycznego po-
łączenia kolejowego Pruszkowa 
z Warszawą i Otwockiem i budo-
wą tzw. linii średnicowej. Nowy 
fragment tunelu jest przedłu-
żeniem przedwojennego. Jego 
północne wyjście usytuowane 
jest w pobliżu wieży ciśnień 
– informuje pruszkowski urząd.

A co z „ulubioną” kładką 
mieszkańców? Po 30 latach 
ma zniknąć z krajobrazu mias-
ta. Demontaż kładki zaplano-
wano latem.  (EL)
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Koniec parkingowej męki?
Jest szansa, że za kilka miesięcy w rejonie pruszkowskiego
starostwa będzie można swobodnie postawić auto

o odcinek od al. Niepodległości 
do ul. Radnych. Ruch ma się tam 
odbywać w kierunku al. Niepod-
ległości. Na tym fragmencie do-
puszczone będzie parkowanie 
samochodów wzdłuż jednej kra-
wędzi jezdni – wyjaśnia Elżbie-
ta Korach, naczelnik Wydziału 
Inwestycji, Remontów i Infra-
struktury Technicznej Urzędu 
Miejskiego w Pruszkowie. 

To jednak nie koniec. Więcej 
miejsc do pozostawienia auta 
ma się pojawić przy al. Niepod-

Koncepcja 
organizacji ruchu 
jest już praktycznie 
gotowa

 Przy al. Niepodległości ma się pojawić więcej miejsc 
na pozostawienie samochodów
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PODKOWA LEŚNA
Podkowiańskie Centrum Kultury 
i Inicjatyw Obywatelskich otrzyma-
ło dotację z ministerstwa kultury. 30 
tys. zł – to suma, która nie powoduje 
zawrotu głowy, ale dla placówki kul-
turalnej w tak niewielkim mieście to 
niezły zastrzyk gotówki. – Trudno po-
wiedzieć, że Podkowa Leśna obfi tuje 

w środki zewnętrzne, ale każda 
podjęta inicjatywa, szczególnie ze 
szczęśliwym fi nałem, cieszy – ko-
mentuje sukces burmistrz miasta-
-ogrodu Artur Tusiński. Pozyskane 
środki pochodzą z programu „Roz-
wój infrastruktury kultury – priory-
tet 3 Infrastruktura domów kultury”. 

Centrum kultury 
otrzymało dofi nansowanie

Jego celem jest zapewnienie opty-
malnych warunków funkcjonowania 
domów, ośrodków oraz centrów kul-
tury i sztuki. Podkowiańska placów-
ka pozyskane 30 tys. zł przeznaczy 
na aparat fotografi czny, oświetlenie 
do Galerii Kasyno, pianolę oraz ele-
menty nagłośnienia. (TK)

Wiadomości
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Plakaty już 
nie straszą
REGION
Do końca grudnia 
2014 r. z ulic miast 
i wsi miały zniknąć 
plakaty wyborcze. 
Czy niedoszli 
burmistrzowie 
i radni nadal „straszą” 
ze słupów?

Zgodnie z kodeksem wy-
borczym plakaty, hasła wy-
borcze i inne materiały agita-
cyjne muszą zostać usunię-
te w ciągu 30 dni od wybo-
rów. W poprzednich latach 
była to kwestia problema-
tyczna. Wypłowiałe pla-
katy straszyły, skutecznie 
szpecąc krajobrazy miast 
i wsi. A jak było po ostatnich 
wyborach samorządowych?

Zapewne egzamin zda-
ła pruszkowska straż miej-
ska, która dopilnowała, 
aby zostało posprzątane 
na czas. – W Pruszkowie 
wszystkie komitety wy-
borcze były poinformowa-
ne o terminach, do których 
materiały mają być usunię-
te. W ostatnim czasie nikt 
nie zgłaszał nam, że gdzieś 
jeszcze można znaleźć pla-
katy czy ulotki. Ale jeśli jest 
inaczej, zajmiemy się tym 
– mówi Włodzimierz Majch-
rzak,komendant straży 
miejskiej w Pruszkowie.

Podobnie ze swoich obo-
wiązków wywiązała się straż 
miejska w Grodzisku Mazo-
wieckim. Tutaj równie szybko 
rozprawiono się z plakatowy-
mi wizerunkami kandyda-
tów do samorządów. – Nie 
otrzymujemy już żadnych 
zgłoszeń dotyczących za-
legających materiałów wy-
borczych, bo reagowaliśmy 
wcześniej. Przed 26 grudnia 
kontaktowaliśmy się z przed-
stawicielami komitetów i in-
formowaliśmy o zbliżającym 
się terminie końca porząd-
ków – mówi Jan Stachurski, 
komendant grodziskiej stra-
ży miejskiej.

Na ulicach Grodziska moż-
na jednak spotkać plakaty 
z „kandydatami dziękujący-
mi”. Co z nimi? Stachurski: 
– Plakaty z podziękowania-
mi mogą wisieć, bo nie agitu-
ją, nie nawołują. Ich sprzątać 
nie będziemy.  (KS)

Na ulicach 
Grodziska 
można jeszcze 
spotkać plakaty 
z „kandydatami 
dziękującymi”

ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Gmina Raszyn 
w wydawanym przez 
siebie piśmie zamieściła 
informację, że fragment 
trasy S8 zostanie oddany 
do użytku w maju. 
Kłopot w tym, że ani 
drogowcy, ani wykonawca 
tego nie potwierdzają.
 

R aszyński magistrat jest 
wydawcą „Kuriera Ra-
szyńskiego”. Pismo to 

średnio raz w miesiącu trafi a do 
mieszkańców gminy. Z okładki 
styczniowego wydania krzyczy 
napis: „Pierwszy etap obwodni-
cy już wkrótce! Ta droga odkorku-
je gminę Raszyn”. Postanowiliśmy 
sprawdzić, czy te doniesienia, któ-
re zapewne ucieszyłyby kierow-
ców, są do końca ścisłe. 

Jeszcze kilka miesięcy temu 
przedstawiciele Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
podkreślali, że jest szansa, że droga 
będzie oddawana „na raty”. Nikt 
jednak nie podawał konkretnych 
terminów. – I tak jest również dziś. 
Wszystko zależy tu od wykonaw-
cy, ale w ostatnim czasie takich 
informacji od nich nie otrzyma-
liśmy. Prace przebiegają zgodnie 
z przyjętym harmonogramem – 
wyjaśnia Małgorzata Tarnowska, 
rzecznik prasowy warszawskiego 
oddziału GDDKiA. 

„Zapukaliśmy” więc do drzwi 
Strabagu, bo to właśnie ta fi rma 
odpowiada nie tylko za budowę, 
ale i za projekt trasy Opacz – Pasz-
ków. – Nie mam informacji na te-
mat wcześniejszego oddania trasy 
do użytku. W tej sprawie proszę 
kontaktować się z inwestorem. Za 
informowanie o terminach i kosz-
tach inwestycji odpowiada GDD-
KiA – usłyszeliśmy w słuchawce. 

Skąd zatem władze Raszyna 
wiedzą kiedy ewentualnie na tra-

drogowcy chcą udostępnić kierow-
com ciąg główny trasy, bez dróg 
serwisowych. Termin ma się na-
łożyć na planowane zamknięcie 
ulicy Mszczonowskiej – podkreśla 
Mirosław Chmielewski. – Odda-
nie do użytku tego fragmentu tra-
sy S8 oznacza dla kierowców duże 
ułatwienia. Dziś aby dostać się do 
stolicy muszą stać w ogromnych 
korkach w al. Krakowskiej. A tak 
cały tranzyt zostanie przerzuco-
ny na ekspresówkę. Projekt cza-
sowej organizacji ruchu jest już 
opiniowany – dodaje wicewójt.

Wiele więc wskazuje na to, 
że najlepiej w całej sprawie po-
informowany jest właśnie ra-
szyński  magistrat. Patrząc na 
stopień zaawansowania prac na 
wspomnianym odcinku, gdzie 
obecnie ustawiane są już m.in. 
latarnie, wiele wskazuje na to, że 
droga rzeczywiście będzie otwar-
ta w maju. 

sie pojawią się pierwsze samo-
chody?Zapytaliśmy o to w magi-
stracie. – Takie informacje otrzy-
maliśmy od przedstawicieli 
Strabagu, z którymi regularnie się 
spotykamy. Z tego co wiem, ciąg 
główny trasy chcieli uruchomić 

Obwodnica bez potwierdzenia
Fragment trasy Opacz – Paszków będzie gotowy w maju?

Nie ma co liczyć 
na to, że trasa 
Opacz – Paszków 
będzie oddana do 
użytku w całości 
na ponad pół roku 
przed wyznaczonym 
terminem

już grudniu, ale plany te pokrzyżo-
wała im pogoda – mówi Mirosław 
Chmielewski, wicewójt Raszyna. 
– Z tego względu Strabag swoje 
plany przeniósł na drugą połowę 
maja. Tę informację potwierdzo-
no nam już dwa razy – zaznacza.

Nie ma jednak co liczyć na to, 
że trasa Opacz – Paszków zosta-
nie oddana do użytku w całości na 
ponad pół roku przed wyznaczo-
nym w umowie terminem. Chodzi 
tu jedynie o odcinek pomiędzy wę-
złami Opacz i Janki. – Wiem, że 

Raszyn przejmie pas gruntu
wzdłuż ulicy Złote Łany
RASZYN
Władze Raszyna znalazły 
sposób jak doprowadzić 
do modernizacji ul. Złote 
Łany, która stanowi 
dojazd do wiaduktu 
nad południową 
obwodnicą Warszawy.

O tym punkcie na drogowej 
mapie Raszyna kierowcy mó-
wią „wiadukt widmo”. General-
na Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad w ramach budowy 
POW postawiła przeprawę w cią-
gu ulicy Złote Łany w Dawidach. 
Ten „prezent” okazał się kło-
potliwy, bo o dojazd do wiaduktu
 musi zadbać raszyńska gmina.

A z tym jest problem. Aby 
Złote Łany mogły zmienić się 
w dojazd z prawdziwego zda-
rzenia, uliczka musi być posze-
rzona i utwardzona. To z kolei 
oznacza konieczność przejęcia 
przez gminę pasa gruntu wzdłuż 
istniejącej drogi. – Chodzi o 12 
działek. Właścicielami czterech 
z nich są mieszkańcy Raszy-
na, którzy zgodzili się na po-
lubowne rozwiązania sprawy 
i przekazanie gminie gruntów 
za odszkodowaniem. Pozosta-
li właściciele nie chcieli zgodzić 
się naszą propozycję żądając 
gigantycznych rekompensat 
– mówi Mirosław Chmielew-
ski, wicewójt Raszyna. Pierw-
sze próby porozumienia 
w tej sprawie raszyńskie wła-
dze podjęły trzy lata temu. Te-
raz cierpliwość samorządu się 

skończyła. Grunty mają przejść 
na własność gminy na mocy tzw. 
specustawy drogowej. Pozwala 
ona na przejęcie nieruchomo-
ści związanych z inwestycją na 
drogi publiczne. Chmielewski: 
– Chcieliśmy załatwić sprawę 
polubownie, ale okazało się to 
niemożliwe. Zdecydowaliśmy 
się więc skorzystać z możliwo-
ści  jaką daje specjalna ustawa.

Jak zapewnia wicewójt, jest 
już w tej sprawie wstępne po-
rozumienie z radnymi, którzy 
stosowną uchwałę mają prze-
głosować na jednej z najbliż-
szych sesji.

– Chcieliśmy załatwić 
sprawę polubownie, 
ale okazało się to 
niemożliwe – mówi 
wicewójt Chmielewski

Kiedy więc kierowcy będą mo-
gli korzystać z dobrego dojazdu 
do wiaduktu? – Co dwa tygodnie 
utwardzamy tę drogę. Gruntow-
na przebudowa możliwa będzie 
dopiero po uprawomocnieniu się 
decyzji związanych z przejęciem 
gruntów. A to może trwać kilka 
miesięcy. Wtedy będziemy mo-
gli rozpisać przetarg na wykona-
nie prac. Chcielibyśmy, aby kie-
rowcy nową drogą mogli jeździć 
latem przyszłego roku – zapew-
nia wicewójt Raszyna.  (EL)

Fragment trasy Opacz – Paszków będzie gotowy w maju?
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GRODZISK MAZOWIECKI
Podczas sesji (4 lutego) rady miej-
skiej w Grodzisku odbyło się uro-
czyste wręczenie wózka dla 
pierwszego mieszkańca urodzone-
go w 2015 r. Jest nim Justynka Kar-
czewska, która przyszła na świat 
1 stycznia o godz. 11.20. Na uroczy-
stości przekazania wózka mała 

bohaterka pojawiła się z rodzica-
mi. Gratulacje całej rodzinie złożył 
burmistrz Grzegorz Benedykciński. 
– Wiele lat temu zaczęliśmy batalię 
by w gminie Grodzisk Mazowiecki 
było więcej dzieci. M.in. zachętą był 
pierwszy wózek. Gratulujemy pań-
stwu szczęścia, bo to nie tylko o ten 

Justynka dostała wózek 
i gratulacje od burmistrza

wózek chodzi. Myślę, że historycz-
nie Justynka jako starsza już  
pani będzie mogła powiedzieć,  
że była pierwszą urodzoną w 2015 r. 
 – powiedział. Władze Grodziska 
wręczają wózek pierwszemu nowo 
narodzonemu w danym roku  
mieszkańcowi gminy od 7 lat. (EL)
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Wiaduktu 
nie zamkną
PRUSZKÓW
Ostatnio na forach  
i portalach pojawiły  
się informacje (niepo-
twierdzone) o plano-
wanym zamknięciu 
wiaduktu nad torami 
PKP w Pruszkowie. 

Postanowiliśmy więc spraw-
dzić czy ten ważny element 
pruszkowskiej infrastruktury 
drogowej faktycznie ma być 
zamknięty. – Ekspertyzy wy-
konujemy na takich obiektach 
co roku. Ta przeprowadzona 
ostatnio na obiekcie w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 718 
wykazała, że w ciągu trzech 
lat wiadukt musi zostać prze-
budowany lub wyremonto-
wany – powiedziała Monika 
Burdon, rzecznik prasowy 
Mazowieckiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich. Pod-
kreśliła jednak, że nie jest to 
równoznaczne z zamknię-
ciem przeprawy. Na obiekcie 
mogą zostać wprowadzone 
większe ograniczenia, tak jak 
to miało miejsce w przypadku 
wiaduktu w Grodzisku.

Czy wiadukt drogowy 
w ciagu ul. Poznańskiej do-
czeka się gruntownej moder-
nizacji? Jest na to szansa, ale 
problemem są pieniądze. 
Monika Burdon: – To duży 
obiekt. Na jego przebudo-
wę potrzebna będzie kwota 
około 30 mln zł. Nim jednak 
jakiekolwiek prace zostaną 
przeprowadzone koniecz-
ne będzie wykonanie pro-
jektów budowlanych.

Drogowcy nie chcą zdra-
dzić jak wyglądałaby orga-
nizacja ruchu w Pruszkowie 
w trakcie remontu lub prze-
budowy wiaduktu. – Dziś 
za wcześnie o tym mówić, 
zwłaszcza, że nie wiado-
mo jeszcze czy będziemy 
budować nowy obiekt, czy 
modernizować istniejący. 
Jedno jest pewne: wiaduk-
tu nie likwidujemy – mówi 
krótko Burdon.   (AS)

A
er

o
n

A
u

tA
.p

l

PRUSZKÓW
Zarząd powiatu  
pracuje nad nowym  
systemem szkolnictwa. 
Uczniowie mogą się 
spodziewać rewolucji?
– Nie planujemy żadnych rewo-
lucji. Zmiany wynikają z wstęp-
nej analizy sytuacji. Na pierwszy 
kwartał założyliśmy sobie czte-
ry sprawy do załatwienia. Chce-
my przywrócić zajęcia dodatkowe 
przygotowujące uczniów do ma-
tury, zachęcić uczniów do zajęć  
z wychowania fizycznego, zapro-
ponować ciekawe zajęcia poza-
lekcyjne oraz, co najważniejsze, 
przygotować spójny program 
wsparcia nauczania matematy-
ki. Chcemy podjąć współpracę 
z samorządami gminnymi w za-
kresie koordynacji i ciągłości za-
jęć szkolnych i pozalekcyjnych.

Uczniowie po  
lekcjach idą na basen, 
fitness. Coś nie tak  
z „wuefem” w szkole?
– Szkoły wykupują zajęcia na 
basenie, ale znikoma frekwen-
cja niweczy starania. Chcemy 
odwrócić spojrzenie w kierun-
ku zajęć wychowania fizycznego 

Pracujemy na systemem szkolnictwa
Z KRZYSZTOFEM RYMUZĄ, wicestarostą pruszkowskim, rozmawia Anna Sołtysiak

w innych powiatach, „Innowacyj-
ny program nauczania matematy-
ki z GeoGebrą”. Dziś stosunkowo 
wielu uczniów po zdaniu matu-
ry dostaje się na wymarzone kie-
runki studiów politechnicznych, 
ale utrzymanie się na nich jest 
bardzo trudne. Praktycznie na 

każdym kierunku na Politechnice 
i podobnych uczelniach w pierw-
szym roku studiów 80 proc. zajęć 
to wyższa matematyka. Pomiędzy 
poziomem nauczania matematy-
ki w liceach i wyższych uczelniach 
technicznych jest bardzo duża róż-
nica. Chcemy ją zmniejszyć. 

Coraz więcej gimnazjali-
stów decyduje się na  
wybór szkoły w Warsza-
wie. Oferta stołecznych 
szkół jest atrakcyjniej- 
sza od tej, którą propo- 
nują nasze placówki.  
Jak zachęcić młodzież  
do nauki bliżej domu?
– Temu mają służyć nasze działa-
nia w zakresie poprawy edukacji 
matematyki i innych kluczowych 
przedmiotów, zwiększenia i po-
prawy oferty zajęć wychowania 
fizycznego, powrotu do atrakcyj-
nych zajęć pozalekcyjnych, rozsze-
rzenia nauczania języków obcych.

* Z Krzysztofem Rymuzą rozmawiali-
śmy tez o tym, jak zachęcić uczniów do 
nauki w szkołach zawodowych i tech-
nikach oraz o planach budowy liceum 
im. Tomasza Zana. Pełny wywiad jest 
dostępny na portalu WPR24.pl.

się zaangażować również wykła-
dowców z Politechniki Warszaw-
skiej. Celem tego zespołu będzie 
stworzenie spójnego programu 
wspierania edukacji matematy-
ki od klasy 1 gimnazjum do klasy 
3 w liceum. Zamierzamy rów-
nież wdrożyć, sprawdzany już 

i traktować ucznia jako odbiorcę 
naszej oferty. Ma to polegać na 
tym, aby plan zajęć sportowych 
w ramach „wuefu” był dostoso-
wany do ich zainteresowań oraz 
był akceptowany przez uczniów. 
Dlaczego? Żeby jak najwięcej 
dzieci brało udział w zajęciach. 
Chcemy też rozszerzyć program, 
a nie skupiać się tylko na podsta-
wowych dyscyplinach.

Ze Studziennej na... Studzienną
PRUSZKÓW
Towarzystwo 
Budownictwa 
Społecznego „Zieleń 
Miejska” wybrało  
firmę, która zajmie się 
budową bloków przy  
ul. Studziennej.  
Prace ruszą, gdy tylko 
pozwoli na to pogoda.

Trzy piętrowe budynki przy Stu-
dziennej są zaniedbane. Miesz- 
kańcy nie mają tam dobrych wa-
runków – brak centralnego ogrze-
wania i ciepłej wody. Generalnie: 
obiekty nadają się do rozbiórki. 
A mieszka tam blisko 60 rodzin.

Władze Pruszkowa wspólnie 
z TBS-em postanowiły wybudo-
wać dwa bloki, do których cześć 
mieszkańców ze Studziennej mo-
głaby zostać przeniesiona. No-
we obiekty mają powstać przy 
... Studziennej. Bloki będą mia-
ły trzy kondygnacje i dwie klatki 

schodowe. W każdym budynku 
znajdzie się 12 mieszkań, w tym 
jedno dostosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Loka-
le nie będą zbyt duże, głównie jed-
no- lub dwupokojowe.

Budowa nowych bloków po-
chłonie 4,9 mln zł. Za wzniesienie 
obiektów będzie odpowiadać fir-
ma Maks-Bud z Pruszkowa. Prace 
mają wystartować gdy tylko po-
zwoli na to pogoda. Bloki mają być 
gotowe w ciągu 15 miesięcy. Póź-
niej ruszy proces ich zasiedlania.

Jak podkreśla wiceprezydent 
Andrzej Królikowski, inwestycja 
przy ul. Studziennej to początek 
prac związanych ze zmianą wize-
runku tej okolicy. – Chcemy wybu-
rzyć obiekty z numerami 8, 10 i 12, 
a w ich miejscu wybudować kolej-
ne budynki komunalne – zaznacza.

Te osoby, które nie zdecydują 
się na przeprowadzkę do nowych 
budynków przy ul. Studziennej 
otrzymają propozycję zajęcia in-
nych lokali komunalnych na te-
renie miasta.  (AS)

KSIĄŻENICE
Budynek po szkole 
w Książenicach pójdzie 
pod młotek po raz 
trzeci. Poprzednie 
licytacje zakończyły 
się niepowodzeniem.

Niegdyś w budynku mieściła się 
filia grodziskiej Szkoły Podsta-
wowej nr 4. Gmach przy ul. Ma-
zowieckiej opustoszał po tym, 
jak we wrześniu 2012 r. otwar-
to w Książenicach nową szkołę. 
Nie znalazła się instytucja, któ-
rej można by go oddać, dlatego 
władze gminy zdecydowały się 
na sprzedaż.

Z zewnątrz budynek pre- 
zentuje się całkiem atrakcyj-
nie. Jest to zasługa przepro-
wadzonej w ostatnich latach 
termomodernizacji. W ramach 
prac, poza ociepleniem i po-
malowaniem ścian, wymie-
niono okna.

Czy przy okazji najbliższej 
licytacji (14 kwietnia) znajdzie 
się kupiec i potwierdzi się powie-
dzenie „do trzech razy sztuka”? 
– Ostatecznie ta kwestia zostanie 
rozstrzygnięta w dniu licytacji, 
ale są już osoby zainteresowa-
ne zakupem budynku w Ksią-
żenicach – mówi Piotr Galiński, 
wiceburmistrz Grodziska Ma-
zowieckiego. – Być może ma na 
to wpływ obniżona cena, a może 
wcześniej nikt nie chciał wziąć 
udziału w licytacjach, bo te orga-
nizowane były w nieodpowied-
nim czasie – tłumaczy.  (KS)

Szkoła pójdzie pod młotek
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A co z matematyką?  
Ten przedmiot wielu 
pruszkowskim uczniom 
sprawia kłopoty. 
– Chcemy powołać zespół eks-
percki złożony z nauczycieli gim-
nazjów i liceów. Być może uda nam 

- Chcemy 
przywrócić m.in. 
zajęcia dodatkowe
przygotowujące 
uczniów do 
matury - mówi 
wicestarosta



Czy w Milanówku ma szansę powstać obiekt dla łyżwiarskich talentów?
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REKLAMADo przetargu na modernizację ul. Zgoda 
w Brwinowie stanęło 14 fi rm. Najkorzystniej-
szą ofertę złożył Fal-Bruk z Warszawy, który 
„zameldował” o gotowości realizacji zamówie-
nia za nieco ponad 563 tys. zł. Tylko jeden ry-
wal zmieścił się w kwocie nie przekraczającej 
600 tys. zł, a najwyżej wycenione usługi mia-
łyby kosztować gminę 939 tys. zł. Fal-Bruk ma 

się wyrobić z naprawą ulicy do połowy czerw-
ca. Inwestycja obejmie budowę jezdni wraz 
z kontrpasem dla rowerzystów i chodnikiem. 
Nowa, wygodna jezdnia wygeneruje dodatko-
wy koszt: pod topór pójdzie 20 drzew. Są one 
jednak chore i prędzej czy później i tak zostały-
by wycięte. W zamian wykonawcę zobowiąza-
no do posadzenia nowych drzew. (TK)

Jest wykonawca 
przebudowy ul. Zgoda

BRWINÓW

PAKIET MAŁE FORMATYPAKIET MAŁE FORMATY
10 emisji reklamy już od 350 zł netto10 emisji reklamy już od 350 zł netto

Szczegóły w biurze reklamy:
tel. 22 758 77 88 | reklama@wprmedia.pl

Tylko
w lutym

REKLAMA

EWELINA
LATOSEK

MILANÓWEK 
Budowę toru 
łyżwiarskiego 
w Milanówku zapowiadały 
władze samorządowe 
poprzedniej kadencji. 
Jak potoczą się 
losy inwestycji po 
listopadowej zmianie 
u sterów miasta?
 

P omysł budowy w Mila-
nówku toru dla pancze-
nistów zyskał aprobatę 

poprzedniej ekipy pod wodzą 
burmistrza Jerzego Wysockie-
go. W wyniku listopadowych 
wyborów na stanowisku włoda-
rza miasta zastąpiła go Wiesła-
wa Kwiatkowska. Co to oznacza 
dla inwestycji? – Przygoto-
wanie projektu budowy toru 
zostało uwzględnione w budże-
cie – mówi burmistrz Kwiat-
kowska. Zaznacza jednak, że 
ostatecznej decyzji w spra-
wie toru jeszcze nie ma. – Nie 

warszawskich Stegnach. To ten 
sam klub, w którym rodził się ta-
lent łyżwiarski medalistki olim-
pijskiej Luizy Złotkowskiej. Teraz 
w kolejce po swoje sportowe suk-
cesy czekają młodzi zawodnicy, 
którzy w milanowskich barwach 
z powodzeniem startują m.in. 
w mistrzostwach świata juniorów. 

wycofujemy się z tego pomy-
słu, ale musimy rozważyć, czy 
stać nas nie tyle na wybudowa-
nie samego obiektu, co na jego 
utrzymanie – wyjaśnia. 

Na powstanie toru czeka-
ją zawodnicy Uczniowskiego 
Klubu Sportowego nr 3, którzy 
trzy razy w tygodniu trenują na 

Tor dla łyżwiarzy: za i przeciw
Czy w Milanówku ma szansę powstać obiekt dla łyżwiarskich talentów?

Budowa toru w Milanówku 
znacząco ułatwiłaby im trening, 
pozwoliła na zaoszczędzenie cza-
su i pieniędzy, które teraz pochła-
niają dojazdy na tor w Warszawie. 
Za powstaniem miejsca dla pan-
czenistów przemawia jeszcze 
jeden argument, być może naj-
ważniejszy. – Klub ma duże 
osiągnięcia w trenowaniu dzie-
ci i młodzieży. Wielu zawodników 
to prawdziwe talenty i szkoda, aby 
zostały zmarnowane. A bez toru 
dostępnego na miejscu, w Mila-
nówku, nie mają szansy się roz-
wijać – uważa Krzysztof Filipiak, 
prezes UKS 3.

Zgody w sprawie budowy to-
ru nie ma jednak wśród samych 
mieszkańców Milanówka. Część 
uważa, że taki obiekt powinien 
w mieście powstać, część, że są 
pilniejsze potrzeby i wydatki. 
I ten podział dostrzegają mi-
lanowskie władze. Burmistrz 
Kwiatkowska: – Sprawa budowy 
toru prawdopodobnie zostanie 
podjęta na jednej z najbliższych 
sesji rady miasta. Musimy roz-
ważyć wszystkie za i przeciw. 

 

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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 Zawodnicy UKS 3 trzy razy w tygodniu trenują na 
warszawskich Stegnach
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PODKOWA LEŚNA
Saperzy, którzy na terenie Podko-
wy działają od listopada ubiegłe-
go roku, oczyścili już fragment Lasu 
Młochowskiego z niewybuchów i in-
nych groźnych pozostałości po II 
wojnie światowej. – Zakończyły się 
prace w rejonie rezerwatu im. Bo-
lesława Hryniewieckiego i oddziału 

nr 348 – potwierdza Piotr Wojtas, 
specjalista służby leśnej ds. łowiec-
twa, ochrony p.poż i ochrony przy-
rody w Nadleśnictwie Chojnów. 
– Cały teren jest więc wciąż za-
mknięty i prosimy mieszkańców, 
aby nie wchodzili do lasu – dodaje. 
Jak zapewnia nadleśnictwo, prace 

Saperzy oczyścili część 
Lasu Młochowskiego

przebiegają zgodnie z harmonogra-
mem i powinny zakończyć się do 
końca czerwca. A co do tej pory sa-
perom udało się znaleźć? – Najwięk-
sze znalezisko to pocisk artyleryjski 
kaliber 210 milimetrów. Do tego gra-
naty moździerzowe i ręczne, zapalni-
ki i naboje – wylicza Piotr Wojtas. (EL)

Piątek, 13 Lutego 2015

Duże rodziny 
bez zniżki 
na SKM
REGION
Wielu przewoźników 
honoruje już 
Kartę Dużej Rodziny.
Ale nie Szybka
Kolej Miejska. I nie 
zanosi się na zmianę 
tego stanu rzeczy.

Ulgi dla rodzin wielodziet-
nych na początku tego roku 
przestały być gestem dobrej 
woli ze strony przewoźników. 
Na mocy uchwalonej w grud-
niu ustawy o Karcie Dużej 
Rodziny i nowelizacji odpo-
wiednich przepisów wprowa-
dzono zniżki w wysokości 37 
proc. na bilety jednorazowe 
i 49 proc. na bilety okreso-
we w pociągach osobowych 
i pospiesznych. Wprowadzi-
ły je już Koleje Mazowieckie 
i Warszawska Kolej Dojaz-
dowa. Na podobne udogod-
nienia nie mogą liczyć jednak 
pasażerowie SKM. 

Oznacza to, że zarówno 
w pociągach SKM, autobu-
sach tramwajach i metrze 
obowiązuje jedna taryfa bi-
letowa. Wprowadzenie ho-
norowania Karty Dużej 

Rodziny w pociągach SKM 
wiązałoby się z dezintegracją 
taryfy biletowej – tłumaczy 
Magdalena Potocka z biura 
prasowego Zarządu Trans-
portu Miejskiego. 

Jak dodaje, nie oznacza to, 
że rodziny z m.in. trójką dzie-
ci zupełnie nie mogą liczyć na 
zniżki na przejazdy. –  Zgodnie 
z obowiązującą taryfą bileto-
wą rodziny wielodzietne już 
korzystają z ulgowych prze-
jazdów komunikacją miejską. 
Rodziny, w których jest troje 
dzieci mają możliwość zaku-
pu biletu dla każdego dziecka 
za 99 zł na rok, a w przypadku 
rodzin, w których jest czwo-
ro lub więcej dzieci, dzieci po-
dróżują bezpłatnie – wyjaśnia 
Magdalena Potocka. 

Niestety, na tego typu udo-
godnienia mogą liczyć tylko 
mieszkańcy Warszawy, któ-
rzy płacą w stolicy podatki. 
Pozostałe duże rodziny zniż-
ką w SKM objęte nie są i nie 
będą. ZTM argumentuje, że 
powodem jest fakt, iż Warsza-
wa w przeciwieństwie do spółek 
kolejowych nie otrzymuje z bu-
dżetu państwa dofi nansowania 
za ulgowe przejazdy.  (EL)

Udogodnienia 
związane z Kartą 
Dużej Rodziny 
wprowadziły już 
KM i WKD 

ANNA 
SOŁTYSIAK

GRODZISK MAZOWIECKI
W rejonie cmentarza 
żydowskiego w Grodzisku 
Mazowieckim powstanie 
wielopoziomowy parking 
dla samochodów. Kiedy 
realizacja projektu?
 

N ie tak dawno szerokim 
echem odbiły się infor-
macje o zapisach w przy-

gotowywanym przez Grodzisk 
Mazowiecki planie zagospodaro-
wania przestrzennego dla rejonu 
cmentarza żydowskiego. Planiści 
bazując na dokumentach otrzyma-
nych od konserwatora zabytków 
wpisali na terenie kirkutu... osiedle 
mieszkaniowe. Gmina Wyznanio-
wa Żydowska w Warszawie stara 
się o wspomniany grunt. I już za-
powiedziała, że będzie domagać 
się poprawek planu.

Procedura planistyczna zosta-
ła więc wstrzymana. Problem jed-
nak w tym, że bez Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Prze-
strzennego (MPZP) dla tego 
obszaru Grodzisk nie może roz-
począć przygotowań do ważnej dla 
mieszkańców inwestycji. Chodzi 
o budowę wielopoziomowego par-
kingu dla samochodów. Dlatego 
planowanie zostało wznowione. 

– Do pierwotnego projek-
tu planu zostały złożone uwagi 
przez właścicieli nieruchomości 
przy ulicy Traugutta i ulicy Żu-
lińskiego. Złożona została uwa-
ga dotycząca zasięgu cmentarza 

Będzie gdzie postawić auto
Na planowanym w rejonie cmentarza żydowskiego parkingu stanie 300 samochodów

pieniędzy z Unii nie ruszymy z bu-
dową – podkreśla burmistrz Be-
nedykciński. – Jeśli uda nam się 
otrzymać pieniądze, to prace ru-
szą wiosną 2016 roku. Inwestycja 
nie jest skomplikowana, więc nie 
będzie też trwała długo. Pierwsi 
kierowcy swoje auta zostawią tam 
jesienią 2016 r. – dodaje.

Po zakończeniu budowy przej-
ścia podziemnego w rejonie sta-
cji PKP mieszkańcy będą mogli 
wygodnie przedostać się na dru-
ga stronę miasta. Nowy parking 
ma więc zachęcić grodziszczan 
do podróżowania koleją. Dziś wie-
lu z nich woli jechać do Warsza-
wy lub okolicznych miejscowości 
samochodem. Jedną z przyczyn 
takiej decyzji jest problem z par-
kowaniem przy grodziskim dwor-
cu kolejowym. – Nowy parking 
rozwiąże ten problem. Kierow-
cy swoje auta będą mogli zosta-
wić na nim bezpłatnie – twierdzi 
burmistrz Grodziska.

planem planowana jest budowa 
parkingu wielopoziomowego 
dla samochodów i kontynuacji  
zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej. Dlatego podzielili-
śmy plan na dwa etapy, tak, byśmy 
pierwszą cześć mogli uchwalić już 
dziś – zaznacza. 

Gmina ma zatem zielone świa-
tło jeśli chodzi o budowę parkingu. 
– Niebawem zlecimy wykona-
nie projektu tego parkingu. In-
westycje będziemy realizować 
w ramach Zintegrowanych In-
westycji Terytorialnych. Oprócz 
parkingu chcemy w ten sposób 
wybudować 15 kilometrów ście-
żek rowerowych – zaznacza Grze-
gorz Benedykciński, burmistrz 
Grodziska Mazowieckiego. 

Parking ma być czteropoziomo-
wy, dla 300 samochodów. Pytanie: 
kiedy ruszy budowa? – Czekamy 
na nabór na środki unijne. Kwe-
stia uzyskania dofinansowa-
nia jest praktycznie pewna. Bez 

żydowskiego – tłumaczy Krzysz-
tof Zgierski, planista odpo-
wiedzialny za przygotowanie 
Miejscowego Planu Zagospo-
darowania Przestrzennego dla 
wspomnianego terenu. –  Są to 
sprawy, które wymagają głębszej 

– Pierwsi 
kierowcy swoje 
auta zostawią na 
parkingu jesienią 
2016 roku 
– mówi burmistrz 
Benedykciński

analizy i będą wiązały się z pono-
wieniem procedury planistycznej. 
Tymczasem na obszarze objętym 
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Na planowanym w rejonie cmentarza żydowskiego parkingu stanie 300 samochodów

Biblioteka rośnie w książkową siłę
PODKOWA LEŚNA
Podkowiańska placówka 
(do „spółki” z Zespołem 
Szkół) otrzymała środki 
na zakup książek z dwóch 
programów Biblioteki 
Narodowej. W sumie na 
półki trafi ły pozycje za 
ponad 22 tys. zł.

Biblioteka, by utrzymać się na 
powierzchni i wciąż budzić za-
interesowanie czytelników, 
musi nadążać za rynkiem wy-
dawniczym i zapewniać stały 
dopływ nowych pozycji. To wła-
śnie taki cel przyświecał podko-
wiańskiej bibliotece publicznej, 
która w partnerstwie z Zespołem 
Szkół przygotowała wniosek do 
programu BN „Zakup nowości 
wydawniczych do bibliotek pu-
blicznych zgodnie z potrzebami 
bibliotek szkolnych w roku 2014”. 
– Wniosek został wysoko ocenio-
ny i dzięki dofi nansowaniu 14.700 
zł zostały kupione i przekazane 
w depozyt bibliotece szkolnej 
1283 książki – poinformował 

na swoim blogu Artur Tusiński, 
burmistrz Podkowy.

Ten księgozbiór ma pozostać 
w szkolnej placówce do końca roku 
szkolnego. A co potem? Czy wró-
ci na półki głównego benefi cjenta 
programu, czyli Miejskiej Biblio-
teki Publicznej? – Niekoniecznie. 
Wiele pozycji jest w kilku, niektóre 
nawet w 10, egzemplarzach. Mogą 
więc one być podzielone w zależ-
ności od potrzeb zarówno naszej, 

uczniowie Zespołu Szkół zapisa-
ni do miejskiej biblioteki (zapisać 
się do niej można również w szko-
le). Wśród najbardziej popularnych 
tytułów znalazły się takie książki 
jak: „Rekreacje Mikołajka”, „Chłop-
cy z placu broni”, „Opowieści z Na-
rnii”, „Dzieci z Bullerbyn”, „Szatan 
z siódmej klasy” „Doktor Dolittle...”.

To nie koniec niespodzianek. 
W ramach programu BN Priorytet 
1 podkowiańska biblioteka otrzy-
mała dodatkowo 7,5 tys. zł. Dyr. 
Skotnicka: – O środki z tego źródła 
wnioskujemy (z powodzeniem) co 
roku. Dzięki temu jesteśmy w sta-
nie zaoferować czytelnikom nowo-
ści wydawnicze i to zarówno dla 
dzieci, jak i dla dorosłych.  (TK)

PRUSZKÓW
Pruszkowscy 
rowerzyści w tym roku 
nie mogą liczyć na 
pomoc straży miejskiej 
w oznakowaniu 
swojego jednośladu. 
Powodem jest brak 
finansów na ten cel.

Znakowanie polega na wy-
grawerowaniu indywidualne-
go numeru na ramie roweru 
i umieszczeniu go w Central-
nym Rejestrze Ochranianych 
Pojazdów. W razie kradzieży 
ułatwi to identyfi kację roweru.

W ubiegłych latach takie 
oznaczenie jednośladów moż-
na było w Pruszkowie wykonać 
korzystając z pomocy straż-
ników miejskich. Akcja cie-
szyła się dużą popularnością.

– Przykro mi, ale od września 
zeszłego roku nie znakujemy 
rowerów. Koszty przekroczyły 
nasze możliwości budżetowe. 
Obecnie nie mamy podpisa-
nej umowy z wykonawcą, bo 

ten swoją cenę oszacował na 
2 tys. zł miesięcznie. To dla nas 
za dużo – informuje Włodzi-
mierz Majchrzak, komendant 
straży miejskiej w Pruszkowie.

Jak dodaje, jest jeszcze szan-
sa na porozumienie z inny-
mi strażami miejskimi i gmin-
nymi z regionu, co umożliwi-
łoby obniżenie kosztów dla 
wszystkich. – Czekamy na 
sprzyjający klimat. W połowie 
roku wrócimy do sprawy, a po 
trzecim kwartale powinna być 
decyzja – zapewnia komen-
dant Majchrzak  (EL)

Kłopot z oznakowaniem

Co z dworcem?
PRUSZKÓW
Kolejarze modernizują 
ważne linie kolejowe 
w naszym regionie. 
Prace obejmują też 
budynki dworcowe. 
Co z pruszkowskim?

– Dworzec w Pruszkowie cze-
ka kompleksowa przebudowa. 
Zakres prac modernizacyj-
nych obejmie m.in. wymia-
nę wszystkich wewnętrznych 
instalacji, pokrycia dacho-
wego oraz stolarki okiennej 
i drzwiowej; przebudowę po-
mieszczeń w budynku dwor-
ca; poprawę estetyki obiektu 
oraz przebudowę terenu wokół 
dworca. Budynek zostanie rów-
nież dostosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych – wy-
liczała jeszcze kilka miesięcy 
temu Aleksandra Dąbek z biura 
prasowego PKP SA. 

Zgodnie z zapewnieniami 
kolejarzy remont zabytko-
wego dworca w Pruszkowie 
miał ruszyć w tym roku. Kło-
pot w tym, że w planach mo-
dernizacyjnych PKP SA na 
2015 r. znalazły się 23 dwor-
ce. Kolejnych 14 trafi ło na li-
tę oczekujących. Niestety, 
ani plany, ani lista rezerwo-
wa nie obejmują pruszkow-
skiego dworca...  (AS)

jak i szkolnej placówki – mówi Do-
rota Skotnicka, dyrektor MBP 
w Podkowie Leśnej.

Na razie jednak z książek tych 
będą mogli korzystać wyłącznie 

Kupione 
i przekazane 
w depozyt bibliotece 
szkolnej zostały 
1283 książki 
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PRUSZKÓW
Rodzice lub opiekunowie prawni co 
najmniej trójki dzieci mogą w tego-
rocznych rozliczeniach otrzymać 
zwrot podatku w ciągu nie więcej 
niż 30 dni. Taki obowiązek na orga-
ny podatkowe nałożyło Ministerstwo 
Finansów. Jest jednak warunek. De-
klaracja podatkowa za 2014 rok musi 

być złożona przez internet. Rzecz 
w tym, że nie każdy potrafi  sobie 
z tym poradzić. Można więc pójść 
na jedno z przygotowanych przez 
pruszkowską „skarbówkę” spotkań, 
podczas których będzie można przy-
gotować i wysłać deklarację pod 
okiem urzędnika. Najbliższe z takich 

Dowiedz się, jak wysłać 
PIT przez internet

spotkań 19 lutego o godz. 18, 
w siedzibie Spółdzielczego Domu 
Kultury przy ul. Hubala 5 w Pruszko-
wie. Dodajmy, że 7 marca w urzędzie 
skarbowym (ul. Staszica 1) odbę-
dzie się Dzień Otwarty (w godz. 9-13), 
w ramach którego będzie można 
skorzystać ze szkolenia. (TK)

Piątek, 13 Lutego 2015

REKLAMA

Znów zatrucie czadem
PRUSZKÓW
W jednym z mieszkań 
na terenie Pruszkowa 
aż siedem osób zatruło 
się czadem.

Dyspozytor pogotowia póź-
nym wieczorem 7 lutego ode-
brał zgłoszenie od kobiety, która 
skarżyła się na złe samopoczu-
cie, zawroty głowy, opuchnię-
cie twarzy. Na miejsce wysłano 
załogę ratunkową. – Z opisywa-
nych przez kobietę dolegliwości 
nie wynikało, że doszło do za-
trucia tlenkiem węgla. Opuch-
nięcie twarzy nie ma związku 
z takim zatruciem – mówił Alek-
sander Hepner, rzecznik Falck 
Medycyna. – Zespół wysłany na 
miejsce był jednak wyposażony 
w czujnik tlenku węgla, który za-
sygnalizował jego podwyższo-
ny poziom – dodawał.

Ratownicy na miejsce wezwa-
li dodatkowy zespół oraz stra-
żaków. W domu oprócz kobiety 
przebywało jeszcze sześć osób. 
Wszyscy mieli objawy zatrucia 
tlenkiem węgla. – Nieprzytomny 
18-latek trafi ł do Szpitala Kole-
jowego w Pruszkowie. W domu 

znajdowała się jeszcze trójka
dorosłych (55 l., 40 l., 39 l.) oraz 
dzieci w wieku 15, 14 i 7 lat. Oni 
również trafi li do szpitali w Prusz-
kowie i Grodzisku Mazowieckim
– powiedział Hepner.

Zapytaliśmy Aleksandra Hep-
nera jak rozpoznać zatrucie tlen-
kiem węgla. – Zwykle objawia 
się to bólem i zawrotami głowy. 
Towarzyszą im nudności i wy-
mioty. Czasem zaburzenia świa-
domości. Jeśli jesteśmy w stanie 
zadzwonić na pogotowie należy 
zgłosić wszystkie objawy i słu-
chać wskazówek dyspozytora. 
Osoby odbierające zgłoszenia 
mają przeszkolenie medyczne 
i są w stanie pomóc zdalnie do 
czasu przybycia załogi ratunko-
wej – odpowiada.

Od początku tego roku ra-
townicy już kilkanaście razy 
wyjeżdżali do osób z zatruciem 
tlenkiem węgla. Takie inter-
wencje zdarzają się najczęściej 
w okresie jesienno-zimowym. 
Strażacy apelują, aby w domach 
znalazły się czujniki tlenku wę-
gla. Inwestycja nie jest zbyt dro-
ga, koszt czujnika to około 100 zł, 
a może on uratować życie.  (AS)

Ruszyły Sploty 2015
GRODZISK MAZOWIECKI 
W Grodzisku już po 
raz trzeci wymieszają 
się kultury, tradycje, 
wyznania i języki. To 
właśnie tutaj splączą się 
ze sobą, tworząc spójną 
całość. 12 lutego ruszyły 
Grodziskie Spotkania 
Wielokulturowe 
Sploty 2015.

Był czas, kiedy co piąty miesz-
kaniec Grodziska mówił w języ-
ku jidysz lub przyznawał się do 
wyznawania judaizmu. Pomię-
dzy 10 a 14 lutego 1941 r. została 
przeprowadzona przez hitlerow-
ców likwidacja getta, w wyniku 
której granice miasta opuściło 
ponad trzy tysiące Żydów od po-
koleń zasiedlających Grodzisk. 
To właśnie ich obecność nada-
wała miejskiej przestrzeni od-
powiedni koloryt. Chce o tym 
przypomnieć Willa Radogoszcz.

– Z roku na rok impreza się 
rozwija i, w zależności od przy-
gotowanych atrakcji, cieszy się 
dużym powodzeniem. Mam na-
dzieję, że w tym roku możemy 
mówić o tym, że Sploty na stałe 

wpisały się do miejskiego kalen-
darza – mówi Łukasz Nowacki 
z Willi Radogoszcz.

Program Splotów ułożono 
w taki sposób, aby każdy mógł 
w nim znaleźć coś dla siebie. – 
Najmłodsi będą mogli wziąć 
udział w edukacyjnej grze i obej-
rzeć spektakl podejmujący temat 
wielokulturowości i płynące-
go z niej pożytku. Dla starszych 
przygotowano monodram i teatr 
cieni. Poza tym są też atrakcje dla 
całych rodzin – zachęca Nowacki.

W czym szczególnie warto 
wziąć udział? – Namawiam do 
uczestnictwa w spacerach hi-
storycznych, które pozwalają 
poznać miasto i w aspekcie daw-
nych kultur, i współcześnie. Na 
przykład spacer śladami chasy-
dów, zarówno historycznie, jak 
i współcześnie, pokazuje Gro-
dzisk pozytywnie zróżnicowa-
ny – podkreśla Łukasz Nowacki, 
który spacery prowadzi.

Szczegółowe opisy wydarzeń 
w ramach Grodziskich Spotkań 
Wielokulturowych dostępne są 
w na stronie organizatora Willi 
Radogoszcz oraz w dziale Kul-
tura portalu wpr24.pl.  (KS)

Jest architekt, będzie 
projekt szkoły na Gąsinie
PRUSZKÓW
Pruszkowska 
dzielnica Gąsin 
doczeka się kompleksu 
oświatowego. 
Władze miasta 
wybrały architekta, 
który zaprojektuje 
budynki.

Pierwotnie wykonawcę pro-
jektu mieliśmy poznać w paź-
dzierniku ubieglego roku. 
Następnie termin przesunię-
to na listopad. Okazało się jed-
nak, że ceny złożonych ofert 
przewyższały kwotę zarezer-
wowaną na ten cel w budże-
cie miasta. Radni musieli więc 
dokonać przesunięć. Do prze-
targu wpłynęły dwie oferty. 
Różnica w cenach oferentów 
była niewielka i wynosiła ok. 
6 tys. zł. Ostatecznie władze 
Pruszkowa zdecydowały się na 
droższą propozycję. Wskazano 
na ofertę architekta Radosła-
wa Guzowskiego opiewająca 
na blisko 496 tys. zł. Według 
komisji przetargowej ta pro-
pozycja lepiej odpowiadała 
wymogom określonym w do-
kumentacji.

Radosław Guzowski ma na 
koncie wiele zrealizowanych 
przedsięwzięć. W Pruszkowie 
też znajdziemy obiekt jego autor-
stwa – to stadion Znicza Prusz-
ków. Warto dodać, że Guzowski 
oprócz kompleksu na Gąsinie 
przygotowuje też dokumenta-
cję dla szkoły na Bąkach.

Jak po rozbudowie będzie 
wyglądał kompleks na Gąsi-
nie? Szkoła Podstawowa nr 10 
ma przekształcić się w placów-
kę składającą się z przedszko-
la, podstawówki i gimnazjum. 
Projekt ma być przygotowany 
w osiem miesięcy. 

– Chcemy szkołę wybudo-
wać tak szybko jak to możli-
we. Na pewno obiekt będzie 
gotowy przed 2018 rokiem 
– mówi Andrzej Królikowski, 
wiceprezydent Pruszkowa. 
– Gdy dokumentacja będzie 

ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Pasażerowie 
Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej czują się 
„zrobieni w konia”. 
Bilety miesięczne 
kupione w lutym 
obowiązują tylko przez 
28 dni, a kosztują tyle 
co te, które są ważne 
przez 31 dni. Dlaczego?
 

C eny biletów na przejazdy 
pociągami, tramwajami 
i autobusami zawsze wy-

wołują lawinę dyskusji. I trud-
no się dziwić: bilety tanie nie 
są, a to co oferują w ostatnich 
miesiącach lokalni przewoź-
nicy kolejowi pozostawia wie-
le do życzenia.

Tym razem pasażerowie zwró-
cili uwage na taryfą biletową War-
szawskiej Kolei Dojazdowej. 
– Dokonałem zakupu biletu mie-
sięcznego na WKD. Trasa Prusz-
ków-Warszawa Raków-Pruszków, 
koszt 115 zł. Data ważności bile-
tu: 02.02.2015 – 01.03.2015. Po 
przeliczeniu wychodzi, że bilet 
„miesięczny” ma 28 dni. Posta-
nowiłem więc wyjaśnić sprawę 
w WKD – mówi czytelnik Rado-
sław. – Miła pani powiedziała, że 
tak działa system. Luty ma 28 dni 
i bilety są na tyle dni wystawiane. 
Gdy chciałem z nią dalej rozma-
wiać powiedziała, że nie ma czasu 

Miesięczny, to miesięczny...
Dlaczego za bilet WKD obowiązujący 28 dni płacimy tyle, ile za bilet ważny 31 dni?

okresowych są związane z przy-
jętymi założeniami dla konstruk-
cji zastosowanego oprogramo-
wania informatycznego kas 
i automatów biletowych oraz są 
stosowane przez większość prze-
woźników kolejowych w Polsce 
– mówi Krzysztof Kulesza.

Niestety, podróżni nie ma-
ją co liczyć na zmianę w taryfi e 
biletowej WKD. Kulesza: – Nie 
planujemy w najbliższym czasie 
wprowadzenia zmian w obowią-
zującej taryfie polegających na 
zastąpieniu obecnego systemu 
sprzedaży biletów długookreso-
wych przez system oparty na ści-
śle określonej liczbie dni. 

nik prasowy WKD. – Analogicznie
bilet zakupiony w dniu 10 mar-
ca będzie ważny do 9 kwiet-
nia – okres ważności w tym przy-
padku obejmuje nie 30 dni, lecz 
31 dni. Okres obowiązywania bi-
letu należy obliczać „od dnia do
dnia włącznie” – tłumaczy.

Pasażerowie zastanawiają się
dlaczego Warszawska Kolej Do-
jazdowa nie wprowadziła podob-
nego rozwiązania jak Zarząd 
Transportu Miejskiego. Ma on 
w ofercie bilety 30- i 90-dniowe. 
To rozwiązuje problem w miesią-
cach mających 28 (luty) i 31 dni. 
– Obowiązujące zasady dotyczą-
ce terminów ważności biletów 

i tu cytat: „Bo idę do góry. Podpi-
sać listę do dyrektora”. Zdążyłem 
tylko zapytać, czy jak kupię bilet 
28 lutego, to mi naliczy 30 dni czy 
28 dni. Pani zapewniła mnie, że bi-
let będzie na 30 dni. Pytanie: od 
którego dnia lutego system zaczy-
na naliczać bilety miesięczne na 
30 dni? – dodaje.

Jak widać czytelnik nie uzy-
skał satysfakcjonujących go wy-
jaśnień. Postanowiliśmy więc 
pomóc mu i innym podróżnym. 
Zapytaliśmy rzecznika WKD 
dlaczego bilet ma tą samą ce-
nę, choć raz ważny jest 28, a raz 
np. na 31 dni. – Odnosząc się

– Nie planujemy 
w najbliższym 
czasie zmian 
w obowiązującej 
taryfi e – mówi 
rzecznik WKD

bezpośrednio do sytuacji przed-
stawionej przez czytelnika in-
formujemy, że każdy bilet zaku-
piony w miesiącu lutym 2015 r. 
– w dowolnym dniu tego mie-
siąca – będzie ważny 28 dni.
Bez względu na to, czy będzie ku-
piony 2, 15 czy 28 lutego – wy-
jaśnia Krzysztof Kulesza, rzecz-

 Podróżni nie mają co liczyć na zmianę w taryfie 
biletowej WKD
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Dlaczego za bilet WKD obowiązujący 28 dni płacimy tyle, ile za bilet ważny 31 dni?

gotowa będziemy wiedzieli ja-
ką kwotę pochłonie budowa 
kompleksu oświatowego na 
Gąsinie. Chcemy, by w czasie 
budowy podstawówka normal-
nie funkcjonowała. Po wybu-
dowaniu pierwszego obiektu 
przeniesiemy dzieci do nowej 
placówki i dokończymy inwe-
stycję – zaznacza.  (AS)

Szkoła Podstawowa 
nr 10 na Gąsinie 
ma przekształcić 
się w placówkę 
złożoną 
z przedszkola, 
podstawówki 
i gimnazjum
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Powieść z Brwinowem w tle

F ikcyjną rodzinę Win-
nych poznaliśmy je-
sienią 2014 roku, gdy 

do księgarń trafiła za spra-
wą Wydawnictwa Zwiercia-
dło pierwsza część opowieści 
o bliźniaczkach Annie i Marii 
z Brwinowa. W październi-
ku do rąk czytelników trafi ła 
pierwsza część sagi pt. „Stule-
cie Winnych. Ci, którzy prze-
żyli”. „Stulecie Winnych. Ci, 
którzy walczyli” to kontynuacja 
losów bohaterów książki. Dru-
ga część sagi trafi ła do księgarń 
pod koniec stycznia. W sobotę 
7 lutego sympatycy twórczo-
ści Ałbeny Grabowskiej mieli 
okazję porozmawiać z autorką 
podczas promocji drugiego to-
mu ksiązki. Pisarka rozdawała 
dedykacje wraz z życzeniami 
miłej lektury. 

Akcja drugiej części powieści 
osadzona została w czasach II 
wojny światowej. W wielopoko-
leniowej rodzinie Winnych na 
świat przychodzą kolejne bliź-
niaczki, a ich bliscy zmagają się 
z walką o życie, a następnie 
z okupacyjną codziennością.   

Pierwsze recenzje czytelni-
ków są entuzjastyczne: – Też 

skończyłam wczoraj  i przeka-
załam mojej Mamie, z ostrze-
żeniem „dla ludzi o mocnych 
nerwach”! Ale widziałam, że 
światło w jej pokoju dłuuuugo 
się świeciło ... – Cudowny 

II tom, skończyłam wczo-
raj wieczorem. Nie mogłam 
usnąć, tyle myśli, tyle emocji! 
Dzięki, pani Ałbeno! – Piszą 
na profi lu autorki czytelnicy.
Ałbena Grabowska jest miesz-

kanką Brwinowa. Na co dzień 
jest lekarzem neurologiem i epi-
leptologiem, a pisaniem zajmu-
je się w każdej wolnej chwili. 
Zachęcamy do sięgnięcia po 
jej twórczość. (PR)

Brwinowski GOK zaprasza  
Gminny Ośrodek 
Kultury w Brwinowie 
nie tylko organizuje 
koncerty i wystawy, 
ale też wspiera 
oddolne inicjatywy 
mieszkańców miasta.    

W okresie zimowym Gminny 
Ośrodek Kultury nie zwalniał 
tempa: najpierw zorganizował 
zimę w mieście, a już po feriach 
zaprosił na swoją scenę młodą is-
landzką wokalistkę Hallę Nord-
fj ord. Podczas jej koncertu, który 
odbył się 7 lutego, kameralna sala 
ośrodka kultury była wypełnio-
na po brzegi. Artystka odwiedziła 
Brwinów w ramach trasy kon-
certowej promującej debiutanc-
ki album „The Bridge”. Dzień po 
występie wokalistki w Okeju od-
był się koncert muzyki poważnej 
dla najmłodszych. Prowadząca go 
Joanna Kozłowska zaprosiła mło-
dych słuchaczy do zabawy z uży-
ciem muzycznych rekwizytów. 
Koncerty dla dzieci organizowa-
ne przez GOK w Brwinowie i jego 
świetlice są atrakcyjną formą edu-
kacji muzycznej. Dają możliwość 
aktywnego uczestnictwa w muzy-
kowaniu, poznawania kompozy-
torów, utworów i instrumentów.

Grupa licealistów, którzy 
mieszkają w Brwinowie, a uczą się 
w Warszawie uczestniczy w ogól-
nopolskim projekcie, w ramach 

którego planuje m.in. zorgani-
zowanie spotkań z młodszymi 
kolegami z gimnazjów na tere-
nie gminy Brwinów, zaproszenie 
do Brwinowa wybitnych postaci 
i zorganizowanie targu rękodzie-
ła. Młodzi brwinowianie zyska-
li wsparcie Gminnego Ośrodka 
Kultury i znaleźli w nim sojusz-
nika swoich działań. 

W lutym Gminny Ośrodek Kul-
tury zaprasza jeszcze na: ostatki 
Brwinowskiego Uniwersytetu 
Każdego Wieku, spektakle dla 
najmłodszych (28 lutego, godz. 
11.00, ul. Wilsona 2; godz. 13.00 
Owczarnia, ul. Cyprysowa 4) 
oraz na wykład pt. „Rzecz o iko-
nie” zorganizowany we współ-
pracy z Szopą św. Jozefa pani 
Marii Stachurskiej (28 lutego, 
godz. 18.00, ul. Wilsona 2). (PR) 

Bardzo dobra wiadomość dla miłośników czytelnictwa: ukazał się drugi tom książki o rodzinie 
Winnych z Brwinowa. Powieść można już kupić w księgarniach.

NFZ zapłaci za leczenie Amelki
GRODZISK MAZOWIECKI
Narodowy Fundusz 
Zdrowia jednak 
sfi nansuje leczenie 
8-miesięcznej mieszkanki 
Grodziska. Dziewczynka 
przejdzie zabieg 
przeszczepu grasicy 
w londyńskiej klinice. 

Amelka Skonieczna urodziła się 
z całkowitym brakiem odporno-
ści i ze złożoną wadą serca, która 
polega m.in. na zaburzonym ryt-
mie dostarczania tlenu do orga-
nizmu. Docelowo dziecko musi 
zostać poddane operacji, która 
usunie wadę jego serca. Aby do te-
go doszło, konieczne jest wzmoc-
nienie odporności dziewczynki. 
I właśnie temu ma służyć prze-
szczep grasicy.

Pierwszy etap „naprawy” cho-
rego serduszka dziecko ma już za 
sobą. W środę Amelka przeszła 
operację, której celem było udroż-
nienie przepływu krwi i tlenu. Za-
bieg był konieczny, choć bardzo 
ryzykowny. Teraz dziewczyn-
ka powinna trafi ć w ręce angiel-
skich lekarzy. 

Sfi nansowania leczenia Amel-
ki zagranicą początkowo odmó-
wił NFZ, który argumentował, że 
tego typu zabiegi nie znajdują się 
w koszyku świadczeń gwaranto-
wanych. – A jak mają się w nim 
znaleźć, skoro żaden szpital w kra-
ju ich nie wykonuje? – mówił nam 
wówczas Rafał Skonieczny, tata 
dziewczynki. 

Sytuacja skomplikowała się 
jeszcze bardziej, kiedy okazało 
się, że koszt operacji w Anglii to 
325 tys. funtów, a nie 70 tys. fun-
tów jak początkowo szacowano. 
W przeliczeniu na polską walu-
tę dało to gigantyczną kwotę 1,8 
mln. zł. Na stronach fundacji Się 
Pomaga i Kawałek Nieba trwała 
zbiórka pieniędzy, lecz ani rodzice 
dziewczynki, ani przedstawiciele 

finansowania leczenia Amel-
ki. I możemy ogłosić jej sukces. – 
Otrzymaliśmy decyzję o tym, że 
koszty operacji i transportu córki 
zostaną pokryte przez NFZ – po-
twierdza Rafał Skonieczny. Kiedy 
dojdzie do przeszczepu? – Wszyst-
ko zależy teraz od lekarzy i od ich 
decyzji. Prawdopodobnie w po-
łowie marca będziemy mogli się 
szykować do wyjazdu – mówi ta-
ta dziewczynki. 

Jak zaznacza, wygrana walka 
o pieniądze na leczenie Amelki 
to wielki powód do radości, ale 
w potrzebie są jeszcze inne dzieci. 
– Nam się udało, ale jest wielu ro-
dziców, którzy dalej walczą o zdro-
wie i życie swoich dzieci i o pomoc 
dla nich apeluję – mówi tata dziew-
czynki. – My mieliśmy szczęście. 
Zgłosiło się do nas wiele osób, dzię-
ki pomocy prawników udało się 
wygrać z biurokracją, ale nie wszy-
scy mają taką możliwość. Dlatego 
proszę o dalsze wsparcie dla pod-
opiecznych fundacji – dodaje.  (EL)

Futbolistki liczą na wsparcie
GRODZISK MAZOWIECKI 
Młode futbolistki 
z Grodziska udowadniają, 
że piłka nożna to nie 
tylko męski sport. 
Ich drużyna właśnie 
zajęła czwarte 
miejsce w Halowych 
Mistrzostwach 
Mazowsza w kategorii 
juniorek młodszych. Aby 
odnosić kolejne sukcesy 
klub potrzebuje jednak 
wsparcia fi nansowego. 

Właściwie można mówić o trze-
cim miejscu w województwie, 
bo jak podkreśla trener Sła-
womir Domański, w pierw-
szej trójce znalazły się dwa 
składy wystawione przez jeden 
klub z warszawskiej Pragi. Bez 
względu na interpretację, żeń-
ska drużyna futbolowa z Mazo-
vii Grodzisk plasuje się w ścisłej 
czołówce kobiecej piłki w na-
szym regionie. 

Klub nie zamierza spocząć 
na laurach. – W ciągu kilku lat 
chcemy awansować do drugiej 
ligi. Planujemy budowę zespo-
łu, który w ciągu 3-4 lat będzie 
w stanie sięgać po kolejne suk-
cesy – zapewnia trener Mazo-
vii. Jak dodaje, to plan możliwy 
do zrealizowania, choć niepo-
zbawiony trudności. – To jest 
wciąż niedoceniana dyscypli-
na, a dziewczynki bardzo do-
brze się w niej sprawdzają. 
Wystarczy, że będą mieć za-

pał i chęć uczenia się – podkreś-
la Domański. 

Drzwi klubu są więc otwarte 
dla wszystkich chętnych młodych 
piłkarek. Problem jest tylko je-
den: fi nanse. Drużyna otrzymała 

bardzo nam pomagają. Dzię-
ki ich zaangażowaniu klub 
może funkcjonować – ocenia
 trener drużyny. 

Mazovia poszukuje też sponso-
rów. – W zawodach startujemy co 
tydzień, a to oznacza koszty do-
jazdów, często dalekich. Do tego 
opłaty sędziowskie, konieczność 
zapewnienia opieki medycz-
nej i strojów dla dziewczynek 
– wylicza Sławomir Domański. 

Klub powstał trzy lata temu, 
obecnie gra w nim 40 zawod-
niczek w trzech grupach wie-
kowych. Wśród podopiecznych 
trenera Domańskiego znajdują 
się utalentowane piłkarki m.in. 
Justyna Cynowska, która wraz 
reprezentacją Mazowsza junio-
rek młodszych U-16 zdobyła tytuł 
Mistrza Polski i Monika Sowal-
ska wicemistrzyni kraju z 2003 r. 
W sumie w barwach Mazovii 
występuje pięć reprezentantek 
kadry Mazowsza.  (EL)
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fundacji nie ukrywali, że jest to 
bardzo trudne zadanie. 

Jednocześnie trwała wal-
ka o zmianę decyzji Narodowe-
go Funduszu Zdrowia w sprawie 

Ośmiomiesięczna 
Amelka przejdzie 
zabieg przeszczepu 
grasicy
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już obietnicę wsparcia ze strony 
władz Grodziska. Chodzi min. 
o przyznanie lokalu, w którym 
klub mógłby mieć stałą siedzi-
bę. Na razie sytuacja jest daleka 
od ideału, bo np. dokumentacja 
Mazovii przechowywana jest 
w domach i samochodach ro-
dziców zawodniczek. – Rodzice 

W klubie obecnie 
gra 40 zawodniczek
w trzech grupach 
wiekowych
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W podkowiańskim Stawisku będzie 
można usłyszeć żydowskie piosenki 
Zol Zajn („Pieśni Duszy”) w wykona-
niu artystów Piwnicy Pod Bara-
nami. Wystąpi Beata Czernecka 
z towarzyszeniem zespołu: Tomasz 
Kmiecik (fortepian), Michał Półto-
rak (skrzypce), Kamila Owsianików 

(fl et i inne instrumenty). Koncert 
będzie też formą uczczenia po-
stawy Anny i Jarosława Iwaszkie-
wiczów, którzy podczas okupacji 
ratowali przed zagładą osoby pocho-
dzenia żydowskiego, za co zostali od-
znaczeni medalem „Sprawiedliwi 
Wśród Narodów Świata”. Zol Zajn” to 

Recital piosenek 
żydowskich w Stawisku

utwory, których teksty zaczerpnię-
to ze współczesnej poezji żydowskiej 
oraz starych pieśni ludowych. 
Start imprezy: niedziela, 22 lutego, 
godz. 18. Miejsce: Muzeum im. Anny 
i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawi-
sku, Podkowa Leśna, ul. Gołębia 1. Bi-
lety: normalny 15 zł, ulgowy 10 zł. (EL)

PODKOWA LEŚNA

Piątek, 13 Lutego 2015

Grodzisk Mazowiecki

I Grodziski Bieg Par
Zakochani będą mogli walentyn-
ki spędzić w nietypowy sposób. 
Do wspólnego biegania zachęca-
ją Klub Sportowy BIEGI i Ośrodek 
Sportu i Rekreacji Gminy Gro-
dzisk Mazowiecki. Do pokonania 
dystans 5 kilometrów. Opłata 
startowa w I Grodziskim Biegu 
Par wynosi 30 zł od osoby. Zapisy 
na stronie organizatora. 
Start: godz. 11. 
Miejsce: Centrum Kultury 
w Grodzisku Maz., ul. Spółdzielcza 9.

Warsztaty, potańcówka
Willa Radogoszcz zaprasza 
wszystkie zakochane pary do 

wzięcia udziału w warsztatach 
tanecznych, koncercie i potań-
cówce, na których zabrzmią 
dźwięki z różnych regionów 
Francji. Na gitarze zagra Tomasz 
Biela, a na akordeonie diatonicz-
nym Rafał Kwietniewski. 
Start: godz. 18.  Wstęp wolny. 
Miejsce: ul. Sienkiewicza 31, 
Grodzisk Maz.

Historie związków
Kochamy kochać, a miłości 
szukamy przez całe życie. 
Wokół tej tezy potoczą się 
rozmowy na spotkaniu walen-
tynkowym organizowanym 
przez Bibliotekę Publiczną 
w Grodzisku. Cztery pary 
opowiedzą historie swoich 

związków i spróbują przekazać 
zebranym recepty na długie 
i szczęśliwe życie we dwoje. 
Bezpłatne zaproszenia na 
spotkanie można odebrać 
w budynku biblioteki, ale ich 
liczba jest ograniczona. 
Start spotkania: godz. 17. 
Miejsce: Pawilon Kultury, 
ul. Westfala 3, Grodzisk Maz.

Otrębusy

Kalejdoskop 
barw Polski
Walentynki na ludowo? 
Dlaczego nie! Krakowiaki, 
oberki, mazurki – to tylko 
część repertuaru zespołu 
Mazowsze, który zaprasza na 
spektakl „Kalejdoskop barw 
Polski”. Feria barw regional-
nych strojów oraz najpopu-
larniejsze piosenki okraszą 
najciekawsze choreografi e 
w wykonaniu Mazowsza. 
Start: godz. 18. Bilety – 70 zł. 
Miejsce: Matecznik Mazowsze 
w Otrębusach, ul. Świerkowa 2.

Piastów

Romantyczne 
komedie
Kino Baśń wypełni się nie 
tylko miłością, ale również 
rytmami rodem z Bollywood. 
Wszystko za sprawą wyświe-
tlanych w walentynkowy 
wieczór komedii romantycz-
nych. W programie projekcje 
„Monsunowego wesela” 
i „Podróży na sto stóp”, 
a także słodkie poczęstunki 
i niespodzianka dla 
każdej pary.  
Start: godz. 18. Bilety dla par 
w cenie 10 zł.  Miejsce: 
ul. Warszawska 24, Piastów.

Pruszków

Seans fi lmowy
Ci bardziej niecierpliwi mogą 
zacząć świętowanie dnia 
św. Walentego już 13 lutego. 
Na seans fi lmowy zaprasza 
Kawiarnia Pawilon. W kame-
ralnej atmosferze zakochani 

będą mogli obejrzeć „Połów 
szczęścia w Jemenie”.
Start: godz. 20. Wstęp wolny 
(liczba miejsc ograniczona). 
Miejsce: Kawiarnia Pawilon, 
al. Wojska Polskiego 52.

Na jazzowo
W Muzeum Starożytnego 
Hutnictwa Mazowieckiego 
wystąpi Kasia Rodowicz ze 
swoim zespołem. Zaprezentują 
utwory z albumu „Piosenki 
Polskie”. Zakochani (i nie tylko) 
będą mogli usłyszeć piosenki 
z repertuaru Anny Jantar, Ireny 
Jarockiej i Krzysztofa Klenczo-
na w jazzowych aranżacjach.  
Start: godz. 19. Cena biletu – 20 zł. 
Miejsce: MSHM, pl. Jana Pawła II 2, 
Pruszków

Koncert 
(po)walentynkowy
Komu mało będzie świętowa-
nia 14 lutego, ten dzień później 
może wybrać się na koncert 
zespołu Cisza Jak Ta. Usłyszy-
my teksty Osieckiej, Leśmiana, 
Kofty i Stachury, które zabiorą 
słuchaczy na wędrówki po 
połoninach, brukowanych 
ulicach i brzegiem morza.
Start: godz. 16. Wstęp wolny. 
Miejsce: ul.  Miry Zimińskiej-
-Sygietyńskiej 5, Pruszków.

Raszyn

Kino zaprasza
Na seans „Magii w blasku 
księżyca”, najnowszego fi lmu 
Woody'ego Allena, zaprasza 
kino w Rybiu (gmina Raszyn). 
Gwarantem doskonałej 
zabawy jest już sama obsada 
fi lmu. W rolach głównych 
zobaczymy bowiem Emmę 
Stone i Colina Firtha. 
Start: godz. 18. Wstęp wolny. 
Miejsce: Spokojna 23, Rybie.

INFORMATOR WALENTYNKOWY 14 lutego

Walentynki to dzień, w którym kochamy kochać. Dla zapatrzonych w siebie par w naszym regionie przygotowano 14 lutego wiele imprez. Jakich i gdzie?  

Ponowne głosowanie
i wyborcze roszady
REGION
Mieszkańcy Piastowa 
znowu pójdą do urn. 
Wybory uzupełniające 
do rady miejskiej odbędą 
się 15 marca. Nowy 
radny pojawi się też 
w Milanówku. Kiedy? 
Jeszcze nie wiadomo.

Piastowianie wybiorą osobę, 
która na stanowisku radnego 
zastąpi Grzegorza Szuplewskie-
go. Ten z mandatu zrezygnował 
po tym, jak został burmistrzem 
Piastowa. Lista kandydatów zo-
stała zatwierdzona 6 lutego. Zna-
leźli się na niej Piotr Wojtczak, 
startujący z ramienia komitetu 
Nasz Piastów – Wspólnota Sa-
morządowa i Dariusz Rozbicki 
z KWW Dariusza Rozbickiego. 
Wśród kandydatów pojawił się 
także Krzysztof Smolaga, który 
do czerwca 2014 r. pełnił funk-
cję wiceburmistrza Piastowa. 
Wystartuje z komitetu Porozu-
mienie dla Piastowa.

Termin wyborów zarządzo-
no na niedzielę 15 marca. Do 
urn ruszą mieszkańcy okrę-
gu wyborczego nr 4, tj. ulic: 
Broniewskiego, Godebskiego, 
Orzeszkowej od numeru 42 do 
63, Kasprowicza, Popiełuszki 
i Struga. Gdzie mają udać się 
wyborcy, aby oddać głos? Do bu-
dynku urzędu miejskiego przy 
ul. 11 Listopada 2, gdzie znajdzie 
się siedziba komisji wyborczej.

Wybory uzupełniające do ra-
dy miasta odbędą się też w Mi-
lanówku. Tam radny Cezary 
Nowak zrezygnował z manda-
tu z przyczyn osobistych. Wo-
jewoda nie wyznaczył jeszcze 
daty głosowania.

Za sobą mamy już roszady 
w składzie rady powiatu prusz-
kowskiego. Andrzej Kurze-
la zrezygnował z pełnienia 
funkcji radnego. Zdecydował 
się kontynuować pracę jako 
wiceprezydent Pruszkowa. 
W radzie zastąpiła go Mirosła-
wa Śliwińska, dyrektor Szko-
ły Podstawowej nr 10 na prusz-
kowskim Gąsinie.

Nadal nie wiadomo, jak poto-
czą się losy Mirosława Chmie-
lewskiego, który powinien 
wybrać pomiędzy pełnieniem 
funkcji radnego powiatowego 
a wicewójta Raszyna. Ta kwe-
stia powinna być rozstrzygnię-
ta do końca lutego.  (KS)

TOMASZ 
KUŹMICZ

BRWINÓW
Jest decyzja o lokalizacji. 
Ale to dopiero początek. 
Do kolejnego etapu 
„przeobrażania” 
brwinowskiego Parku 
Miejskiego potrzebne są 
pozwolenia wodnoprawne 
oraz konserwatora 
zabytków. Gmina liczy 
też na pozyskanie 
środków zewnętrznych.

W tym przypadku decy-
zja o lokalizacji była 
niezbędna. Dlacze-

go? Ponieważ nie ma dla tego 
obszaru obowiązującego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego. Ten etap brwinowski ma-
gistrat ma już za sobą. Nie jest 
to jednak pierwsze podejście 
do Parku Miejskiego. – Gmina 
Brwinów realizuje duże zadania 
etapami. Dotyczy to zwłaszcza 
inwestycji kubaturowych, takich 
jak budowa obiektów oświato-
wych. Ale także parków: zarów-
no miejskiego w Brwinowie, jak 
i w Otrębusach przy Toeplitzów-
ce – podkreśla wiceburmistrz 
Sławomir Walendowski.

W przypadku Parku Miejskie-
go na początku powstała kon-
cepcja dla całości, a następnie 
– projekty wykonawcze. W 2013 
roku zostały wybudowane główne 
alejki spacerowe wraz z elemen-
tami małej architektury, a także 

przeznaczonego na wybieg dla 
psów, placyk z fontanną i per-
golami, siłownia terenowa, plac 
zabaw i parking na 15 miejsc po-
stojowych i dwa techniczne.

Mirosława Kosiaty: – Gmina
przygotowuje się do podjęcia ko-
lejnych etapów prac. Wydanie de-
cyzji o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego jest jednym z kro-
ków zmierzających do wystąpienia 
o pozwolenie na budowę. Potrzeb-
ne też będą jeszcze kolejne doku-
menty: ze strony Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków oraz pozwolenie wodno-
prawne. Rozpoczęcie prac będzie 
uzależnione od dostępnych środ-
ków fi nansowych i ewentualnych 
środków zewnętrznych. Reasumu-
jąc – jeśli chodzi o cały proces inwe-
stycyjny to dalsze prace związane 
z rewitalizacją Parku Miejskiego 
są jeszcze na etapie gromadze-
nia niezbędnej dokumentacji. 

wybudowano oświetlenie i mo-
nitoring – wylicza Mirosława 
Kosiaty z biura promocji miasta.

To jednak nie koniec, bowiem 
projekt rewitalizacji Parku Miej-
skiego przewiduje dalsze prace. 
Mają się pojawić toaleta miejska, 
kawiarnia, mostki na stawie po 

Przeobrażanie Parku Miejskiego
Gmina przygotowuje się do kolejnego etapu prac na terenie parku

Audyt 
w magistracie
MILANÓWEK
W urzędzie miasta 
w Milanówku trwa 
audyt kadrowy. 

Rozpoczął się od przeglądu do-
kumentacji. Teraz urzędników 
czekają ankiety i rozmowy z bur-
mistrz Wiesławą Kwiatkowską. 
Cel tych rozmów? Weryfi kacja 
informacji podanych w ankie-
tach. Generalnie celem audytu 
jest sprawdzenie kompetencji 
urzędników, czy odpowied-
nie osoby zajmują odpowied-
nie stanowiska. Czy urzędnicy, 
którzy w ramach kontroli wy-
padną słabo, powinni obawiać 
się utraty pracy? – Audyt nie zo-
stał zorganizowany po to, żeby 
kogoś zwolnić, ale po to, żeby 
usprawnić pracę w urzędzie 
– mówi Wiesława Kwiatkowska. 
– Jestem na stanowisku burmi-
strza dopiero od dwóch miesięcy 
i nie zdążyłam jeszcze poznać, 
jak pracują wszyscy urzędnicy 
– dodaje. Przeprowadzenie au-
dytu zlecono zewnętrznej fi r-
mie. Wybrana została Grażyna 
Augustyniak z Warszawy. Bur-
mistrz Kwiatkowska: – Wyty-
powana oferta była nie tylko 
najkorzystniejsza cenowo, ale 
także spełniała wszystkie na-
sze wymagania.  (KS)
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Gmina przygotowuje się do kolejnego etapu prac na terenie parku

W ramach 
rewitalizacji parku 
mają się m.in. 
pojawić mostki 
na stawie

stronie północnej i południowej, 
ścieżka edukacyjna na półwyspie 
z elementami małej architektu-
ry, ogrodzenie fragmentu terenu 
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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

 ► Dziennikarz serwisu internetowego. 
Wykształcenie wyższe lub w trakcie 
studiów, doświadczenie w pracy 
w Internecie, doświadczenie 
dziennikarskie w prasie lokalnej. 
CV i list motywacyjny na: 
milena.skoczylas@wprmedia.pl 

Firma spożywcza zatrudni 
pracowników fi zycznych. 
Praca zmianowa. Dawidy k. Raszyna, 
praca@maga.net.pl, 22 720 57 42 w 125

 ► FREZER - PRODUKCJA MASZYN 
PAKUJĄCYCH - PĘCICE MAŁE K/JANEK 
– 502 204 866 BIURO3@COFFEE-SERVICE.EU

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

 ► Kosmetyczkę 607 052 845 

 ► OPERATOR - MECHANIK – ELEKTRONIK 
MASZYNY PAKUJĄCE - PRODUKCJA 
OPAKOWAŃ SOKOŁÓW K/JANEK 
– BIURO@COFFEE-SERVICE.EU

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

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

 ► Specjalista ds. sprzedaży powierzchni 
reklamowej, Doświadczenie 
w sprzedaży w prasie, własna baza 
klientów. Oferujemy atrakcyjne 
wynagrodzenie – podstawa + prowizja, 
niezbędne narzędzia pracy i możliwości 
rozwoju w prężnie rozwijającym 
się wydawnictwie regionalnym. 
CV i list motywacyjny na: 
milena.skoczylas@wprmedia.pl 

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę tel. 502 036 239 

 ► 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

 ► Bezpośrednio, mieszkanie 35m2, 2/3, 
do remontu, Piastów, 608 600 526 

 ► Działka budowlana (plan miejscowy)  
w Grodzisku Mazowieckim  ul. Malinowa 
15- 836m2 media(gaz wod Kan), Tel. 605 338 255 

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 

 ► Sprzedam mieszkanie w kamienicy 
na ul. Kościuszki w samym 
centrum Pruszkowa. Mieszkanie 
na 1 pietrze, 2 pokojowe (oddzielna 
kuchnia) w pełni wyremontowane. 
Ogrzewanie centralne, możliwość 
parkowania na podwórku, piwnica. 
Cena 275 tys. do negocjacji. 
503 647 032 

 ► 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 

 ► Lokal usługowy, 56m2, centrum Pruszkowa, 
ul. Kościuszki 7, 601 731 690 

 ► 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 

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 

Nauka

 ► Angielski - certyfi kat australijski, 
607 596 383 

Automoto – kupię

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

Automoto – sprzedam

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

 ► VW CRAFTER MAXI 2,5 TDI 136 KM, 
2010r / 335 000 km. BEZWYPADKOWY, 
SERWISOWANY, ABS, KLIMATYZACJA, 
RADIO, CB, DODATKOWE OPONY, 
40.000 NETTO, 502 204 864.

Kupię

 ► Antyki kupię, starocie wszelkiego rodzaju, 
501 702 604 

 ► 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 

 ► Glazura, remonty, wykończenia wnętrz, 
696 951 187 

Piątek, 13 Lutego 2015

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 

AGENCJA W PRUSZKOWIE  
UL. KRASZEWSKIEGO 5

(50 METRÓW OD STACJI WKD PRUSZKÓW)
 

NOWOŚĆ!
Wypłaty z konta na dok. tożsamości

SZYBKO I KOMFORTOWO DOKONASZ:
Wpłat na konto, Realizacji przelewów, Zmian na koncie

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

Gaz, prąd, telefon itp. – 2,50 PLN

ZAŁOŻYSZ: KONTO, LOKATĘ

UZYSKASZ: POŻYCZKĘ, KARTĘ KREDYTOWĄ 
ZŁOŻYSZ WNIOSEK O KREDYT HIPOTECZNY

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

PKO BANK POLSKI OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Michałowice ogłasza, że zgodnie z art. 35 
ust. 1 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 518, ze zm.) w siedzibie Urzędu 
Gminy w Michałowicach (05-816 Michałowice, Regu-
ły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1) zostały wywie-
szone na okres od dnia 
11 lutego 2015 r. do dnia 4 marca 2015 r.:
- wykaz nr 1/2015 nieruchomości przeznaczonych 
przez Gminę Michałowice do oddania w dzierżawę  
i w najem oraz 
- wykaz nr 2/2015 dróg wewnętrznych przeznaczonych 
przez Gminę Michałowice do oddania w dzierżawę  
w celu budowy urządzeń infrastruktury technicznej nie 
związanej z drogą oraz pozostawienia urządzeń w tych 
nieruchomościach.

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

 ► Kompleksowe usługi hydrauliczne, 
601 818 310 

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 

Studnie, 601 231 836 

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

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

Videofi lmowanie 600 229 599 

 ► WYMIANA OPON, 795 569 659 

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

 ► 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

 ► Masażystka profesjonalnie 536 494 689

 ► 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
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