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Budynek dworca czeka w kolejce
ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Przejdzie remont czy nie? 
To pytanie stawiają sobie 
podróżni spoglądając 
na budynek dworca w 
Pruszkowie. Kolejarze 
zapewniają, że inwestycja 
będzie realizowana. 
Jednak co do konkretnej 
daty nie dają wiążącej 
odpowiedzi. 
 

S twierdzenie, że pruszkow-
ski dworzec kolejowy obec-
nie do najpiękniejszych nie 

należy jest mało odkrywcze. O ile 
architektura budynku jest cieka-
wa, to niestety zaniedbany i przez 
lata nie modernizowany obiekt 
zaczął „straszyć”. Zamiast być 
wizytówką miasta stał się jego WiĘceJ  2 
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i zdecydowanie odstaje od zmie-
niającej się okolicy. 

Już w 2013 r. mieszkańcy 
i podróżni usłyszeli zapewnie-
nia o przygotowaniach do re-
montu dworca. Początkowo za 
jego modernizację chciało od-
powiadać miasto. Władze Prusz-
kowa zamierzały przejąć obiekt 
od kolejarzy i doprowadzić go do 
porządku. – Przez blisko pięć lat 
prowadziliśmy z PKP rozmowy 
dotyczące przejęcia dworca. Mie-
liśmy nawet prywatnych part-
nerów, którzy mieli pomysły na 
zagospodarowanie tego obiektu. 
Rozmowy zakończyły się jednak 
na tym, że kolejarze sami posta-
nowili przeprowadzić remont 
– mówi Andrzej Kurzela, wice-
prezydent Pruszkowa.

Jeśli procedury zakończą się pomyślnie, przebudowa mogłaby ruszyć na przełomie 2015 i 2016 r.Jeśli procedury zakończą się pomyślnie, przebudowa mogłaby ruszyć na przełomie 2015 i 2016 r.

 Remont pruszkowskiego dworca ma być dużą inwestycją 

Oferujemy dogodne warunki współpracy architektom wnętrz,
projektantom, deweloperom oraz wszystkim osobom ceniącym
wysoka jakość produktów  za rozsądna cenę.   
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PRUSZKÓW
W zarządzie powiatu pruszkowskie-
go oprócz starosty Zdzisława Sipie-
ry, wicestarosty Krzysztofa Rymuzy 
i etatowego członka Ewy Borodzicz 
zasiada jeszcze dwóch członków 
nieetatowych: Zdzisław Brzeziński 
i Magdalena Beyer. Ta ostatnia zło-
żyła jednak rezygnację. Dlaczego? 

Oprócz tego, że jest radną powiato-
wą pełni też wysoką funkcję w klubie 
parlamentarnym PiS. Z uwagi na zbli-
żające się wybory miałaby problem 
z pogodzeniem wszystkich obowiąz-
ków. Kto zatem zajmie jej miejsce? 
Członkiem zarządu został radny Mi-
rosław Chmielewski, który niedawno 

Kadrowe roszady 
w zarządzie powiatu 

zrezygnował z funkcji wicewójta Ra-
szyna. Od marca zacznie pracować 
jako nieetatowy członek zarządu po-
wiatu pruszkowskiego. To nie koniec. 
Chmielewski złożył też rezygnację 
z funkcji przewodniczącego komisji 
bezpieczeństwa, porządku publiczne-
go, administracji i prawa. (AS)

Piątek, 27 Lutego 2015
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Dobudują mieszkania
PRUSZKÓW
TBS „Zieleń Miejska” 
rusza z kolejną 
inwestycją. Rozbudowa 
budynku przy  
ul. Daszyńskiego 47 
w Pruszkowie przyniesie 
dziewięć nowych 
lokali komunalnych.

Machina inwestycyjna zosta-
ła wprawiona w ruch. 18 lutego 
TBS ogłosiło przetarg i czeka na  
wykonawcę, który najniżej wyce- 
niając roboty, pokona konkuren- 
cję i w ciągu nieco ponad roku  
upora się z zamówieniem.

Co będzie do zrobienia? 
Przede wszystkim budynek przy-
legły do Daszyńskiego 47, w któ-
rym na 341 mkw. powierzchni 
użytkowej dach nad głową znaj-
dzie dziewięć rodzin. Obiekt 
będzie miał trzy kondygnacje 
nadziemne, poddasze nieużyt-
kowe oraz częściowe podpiw-
niczenie. Na poziomie piwnic 
znajdą się trzy garaże, komór-
ki lokatorskie i pomieszczenia 
techniczne. A według jakiego 
klucza rodziny trafią do nowo 
powstałych lokali? – Tak, jak 
w każdym innym przypadku, 
mieszkania będą przyznawane 
decyzją prezydenta, na podsta-
wie ustaleń komisji mieszkanio- 
wej – mówi Zbigniew Piotrz-
kowski, prezes Towarzystwa Bu-
downictwa Społecznego „Zieleń  
Miejska” w Pruszkowie.

Na tym jednak lista się nie koń-
czy, bo w ramach tego samego  
zadania będą wyremontowane 
dach i elewacja starego budynku.

Przetarg zostanie rozstrzygnię-
ty w połowie marca. Jeśli uda się 
wyłonić wykonawcę, będzie on 
miał 15 miesięcy na realizację 
zadania. Prezes Piotrzkowski:  
– Może wyrobić się w 12-13 mie- 
sięcy, w związku z czym na wio-
snę przyszłego roku nowy budy-
nek będzie już gotowy.

Roboty mają być prowadzo-
ne w taki sposób, by jak najmniej 
dały się we znaki okolicznym 
mieszkańcom. – Nie powinno 
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Sprawę remontu budynku 
pruszkowskiego dworca mo-
nitorujemy na łamach Gazety 
WPR i portalu WPR24.pl od 
dwóch lat. Kolejarze na szereg 
zadawanych przez nas pytań 
za każdym razem odpowiada-
ją w ten sam, lakoniczny spo-
sób. Jedyne co się zmienia to... 
przewidywane terminy realiza-
cji inwestycji. 

Na początku stycznia 2014 
roku w odpowiedzi na pyta-
nie kiedy zostanie ogłoszony 
przetarg na wykonawcę, kie-
dy ruszą pracę i ile kosztował 
będzie remont od Aleksandry 
Dąbek z biura prasowego PKP 
SA. usłyszeliśmy: – Moderni-
zacja dworca w Pruszkowie 
została przewidziana na lata  
2014 -2015. 

Gdy 2014 r. zbliżał się ku 
końcowi Agnieszka Dąbek in-
formowała, że dworzec czeka 
kompleksowa przebudowa, któ-
ra planowana jest na przyszły 
rok (2015 – przyp. red.). 

Pytanie o remont ponowili-
śmy kilka dni temu. Również 
nie usłyszeliśmy konkretów. 
– Obecnie kończymy inwen-
taryzację dworca w Pruszko-
wie. Jeśli wszystkie procedury 
zakończą się pomyślnie, prze-
budowa obiektu mogłaby roz-
począć się na przełomie 2015 
i 2016 r. – mówi Dąbek.

Warto wspomnieć, że w ostat-
nich latach PKP w naszym re-
gionie zajęły się remontami 
innych dworców. Chodzi m.in. 
o Piastów, gdzie lifting budynku 
na stacji przedłużał się. Wresz-
cie, z kilkumiesięcznym opóź-
nieniem oddano go do użytku 
w grudniu ubiegłego roku. 
W trakcie remontu jest też bu-
dynek dworcowy w Grodzisku 
Mazowieckim. A w Pruszkowie...

Dokończenie ze str. 1

przygotować wstępny koszto-
rys – twierdzi Wojciech Rokicki, 
zastępca dyrektora Departa-
mentu Inwestycji w PKP SA.  
– Następnie ogłosimy przetarg 
na wykonanie projektu prze-
budowy. Samo postępowanie 
potrwa około dwóch miesię-
cy. Czas jaki przewidzieliśmy 
na projektowanie to pół roku. 
Później czeka nas przetarg na 
wykonawcę. Liczymy na to, że 
uda go się wybrać na przełomie 
2015 i 2016 r. – podkreśla.

Rokicki zaznacza, że remont 
pruszkowskiego dworca będzie 
sporą inwestycją. – Nie mówimy 
tu o estetyzacji, a raczej o grun-
townej przebudowie. Chcemy, 
by dworzec posłużył pasażerom 
nie kilka, tylko kilkanaście lat 
– zaznacza. 

Pruszkowski dworzec obję-
ty jest kontrolą konserwatora 
zabytków. Kolejarze zapew-
niają, że współpraca na linii 
PKP – konserwator przebiega 
sprawnie. Zapowiadają również 
komercjalizację wyremonowa-
nego budynku dworca. Dziś jed-
nak nie potrafią powiedzieć 
jakie punkty usługowe mogły-
by się tam pojawić. 

PKP SA w tym roku na re-
mont dworców chcą wydać  
355 mln zł. To pozwoli na zmo- 
dernizowanie 23 obiektów. 
Na liście znalazły się dwor-
ce w Bydgoszczy, Szczecinie  
i Łodzi, a nawet w takich miej- 
scowościach jak Strzelce Kra-
jeńskie (woj. lubuskie) czy 
Nasielsk (woj. mazowieckie). 
Pruszkowa na liście nie ma.

Co ciekawe jednak, przygo-
towania do remontu są czy-
nione. – Obecnie kończymy 
prace związane z inwentary-
zacją obiektu. Dzięki uzyska-
nym w ten sposób informacjom 
będziemy mogli ustalić za-
kres prac do wykonania oraz 

PKP SA w tym 
roku na remont 
dworców chcą 
wydać 355 mln zł. 
Pruszkowa  
na liście nie ma Reklama

Kiedy wezmą 
się za remont
ul. Okrężnej?

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

GRODZISK MAZOWIECKI
Pytanie zawarte  
w tytule miałoby 
szansę zająć czołową 
lokatę w plebiscycie 
na najczęściej 
zadawane przez 
mieszkańców 
Grodziska. A jak  
brzmi odpowiedź?

Okrężna to jedna z najdłuż-
szych ulic w Grodzisku, ale 
niezbyt reprezentacyjna. Jest 
wyłożona płytami betono-
wymi, które lata świetności 
mają za sobą. To jednak nie 
największy problem. W ulicy 
nie ma kanalizacji deszczowej. 
Efekt? Zalania po każdych, nie-
koniecznie dużych, opadach.

Gmina ogłosiła przetarg  
na wykonanie projektu prze-
budowy i na początku gru- 
dnia ubiegłego roku był on 
rozstrzygnięty. Urzędnicy za- 
powiadali też, że szybko roz- 
poczną się prace. Nietrudno 
jednak o wątpliwości. Wystar-
czy rzucić okiem na założo-
ne w zamówieniu terminy. 
Wykonawca ma 380 dni na 
uporanie się z dokumentacją, 
łącznie z uzyskaniem pozwo-
lenia na budowę.

– Oczywiście obowiązu-
jącym obie strony terminem 
jest ten widniejący na umowie. 
Są jednak ogromne szanse na 
to, że projekt będzie gotowy 
wcześniej. W każdym razie 
zaraz potem, a więc być może 
jeszcze w tym roku, ruszymy 
z budową odwodnienia. Jest 
to sprawa niezwykle ważna 
i nie będziemy jej odkładać – 
zapewnia Piotr Galiński, wice-
burmistrz Grodziska.

Dopiero po odwodnieniu ru-
szy przebudowa nawierzchni. 
To jednak, jak przyznają urzęd-
nicy, może nastąpić dopiero 
w przyszłym roku.  (TK)

być większych utrudnień, ale to 
jednak budowa, więc wykonaw-
ca będzie musiał odpowiednio za-
bezpieczyć teren, a przechodnie 
zachować ostrożność –  mówi pre-
zes TBS-u.  (TK)

Obiekt będzie miał  
trzy kondygnacje 
nadziemne  
oraz poddasze  
nieużytkowe
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Dworzec czeka w kolejce
Jeśli wszystkie procedury zakończą się pomyślnie, przebudowa 
obiektu mogłaby ruszyć na przełomie 2015 i 2016 r.

 Napis na budynku dworca też wymaga naprawy...
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Ludzkich zwłok 
w ogródku 
nie znaleziono
PRUSZKÓW
– Na ulicy Mickiewicza 
policja szuka ludzkich 
zwłok w ogródku 
– poinformował nas 
20 lutego czytelnik. 

Natychmiast z prośbą o wię-
cej informacji na temat prowa-
dzonych przez funkcjonariuszy 
działań zwróciliśmy się do po-
licji. Rozmowa była bardzo 
krótka. – W tej sprawie proszę 
kontaktować się z prokuraturą 
rejonową – powiedziała kom. 
Dorota Nowak, rzecznik prusz-
kowskiej komendy powiatowej.

Prokuratura też nie chcia-
ła podawać szczegółów. – Do 
ujawnienia zwłok nie doszło, 
ale zabezpieczyliśmy mate-
riały dowodowe. Postępowa-
nie trwa nadal – mówiła Iwona 
Ilcewicz-Kołodziejczyk, prusz-
kowska prokurator rejonowa.

Początkowe informacje 
na ten temat były więc lako-
niczne, ale po kilku dniach 
wiadomo już, że prokuratura 
rejonowa prowadzi dochodze-
nie w sprawie starszej osoby, 
która zaginęła. – Ponieważ od 
czasu zgłoszenia zaginięcia 
minęło sporo czasu, a poszu-
kiwana osoba jest już w mocno 
zaawansowanym wieku, ma-
my podstawy, żeby uważać ją 
za zmarłą – twierdzi prok. Iwo-
na Ilcewicz-Kołodziejczyk. 
– Nie zmienia to jednak fak-
tu, że szukamy nie tyle ciała, 
co dowodów i śladów, które 
pomogą nam w jej odnalezie
niu – dodaje.  (KS)

EWELINA 
LATOSEK

REGION
Poniedziałkowy poranek, 
za oknem mgła gęsta 
jak mleko. W grodziskiej 
bazie pogotowia ruch. 
Przyjrzeliśmy się 
z bliska pracy zespołu 
ratowniczego.
 

N iepozorny budynek przy 
ulicy Chełmońskie-
go w Grodzisku Ma-

zowieckim kryje małe centrum 
dowodzenia akcjami ratowni-
czymi w rejonie 06. Chodzi o ob-
szar obejmujący powiaty grodziski 
i pruszkowski, ale także piaseczyń-
ski, żyrardowski i sochaczewski. 
Mieszkańcy, którzy wzywają po-
mocy za pośrednictwem nume-
rów 112 i 999 kierowani są właśnie 
do grodziskiej dyspozytorni. To 
tu zapada decyzja czy na miejsce 
wysłać zespół ratowniczy i która 
karetka ma wyjechać z bazy. Na 
całym obszarze jest ich 16, w tym 
m.in. dwie w Pruszkowie, po jednej 
w Grodzisku Mazowieckim, Mi-
lanówku i Otrębusach. Za wszyst-
kie odpowiada Falck Medycyna. 

Przy Chełmońskiego stacjo-
nuje zespół „S”, czyli karetka 
z załogą, w której skład wchodzi 
lekarz medycyny ratunkowej. Po-
niedziałkowy dyżur rozpoczy-
na się o godz. 7 i potrwa dobę. 
W tym czasie trzyosobowy zespół 
w składzie doktor Ewa Leoniak, 

Karetka z załogą, czyli doba zespołu „S”
Reporterka „Gazety WPR” uczestniczyła w dyżurze załogi grodziskiej bazy pogotowia ratunkowego 

bo sytuację na miejscu kontrolo-
wać będzie już policja. 

Następny wyjazd – do starsze-
go mężczyzny z dusznościami. 
Niedawno wyszedł ze szpita-
la, choruje przewlekle na astmę, 
ale pogorszenie jego stanu zdro-
wia najprawdopodobniej wyni-
ka z rozwijającego się zapalenia 
płuc. Musi trafi ć do szpitala. Po 
kilku minutach karetka z pacjen-
tem dociera na Szpitalny Oddział 
Ratunkowy w Grodzisku.

Liczy się czas
Kolejne wezwanie, pomocy po-
trzebuje 59-letni mężczyzna. 
Trafił do jednej z grodziskich 
przychodni, ale tamtejsi lekarze 
podejrzewają, że przechodzi za-
wał. Proszą o szybką interwencję. 

Karetka rusza na „gwizdkach”, 
bo w przypadku ostrego zespo-
łu wieńcowego, jak fachowo na-
zywa się zawał, liczy się czas. 
Z przychodni pacjent trafi a na 
krzesełko kardiologiczne, a po 
przewiezieniu do szpitala prosto 

wezwania. Na miejscu okazuje 
się, że nie chodzi o klasyczną pa-
daczkę. Badania przeprowadzo-
ne przez ratowników wskazują, że 
nadużywająca alkoholu pacjentka 
od dwóch dni nie pije, a teraz ma 
podwyższony poziom cukru. Pra-
cy dla zespołu nie ma tu zbyt dużo 
– po upewnieniu się, że wzywa-
jącej nie grozi nagłe pogorszenie 
stanu zdrowia i przekazaniu in-
strukcji gdzie powinna zgłosić się 
po pomoc, karetka wraca do bazy. 

Za chwilę kolejne wyzwanie. 
Dyspozytor przekazuje infor-
mację, że doszło do zderzenia 
motocykla z TIR-em. Po przy-
jeździe ratowników okazuje się, 
że sytuacja nie jest tak groźna jak 
wynikało z pierwszych informa-
cji. Motocykl był skuterem, a do 
zderzenia doszło kiedy TIR się co-
fał. Kierowca jednośladu nie do-
znał obrażeń i nie chce jechać do 
szpitala. Można wracać do bazy, 

na salę zabiegową kliniki kardio-
logii inwazyjnej. 

 Do końca dyżuru, czyli 7 rano 
we wtorek, ratownicy wyrusza-
ją do wezwań jeszcze kilka razy. 
Ratują m.in. 6-letnie dziecko 
z problemami z oddychaniem, 
nieprzytomnego cukrzyka w cięż-
kim stanie i mężczyznę z silną 
reakcją alergiczną. Na koniec 
podsumowują: – To był wyjąt-
kowo spokojny dyżur.

Mówił, że nie... żyje
Dyżur był spokojny także dla-
tego, że obyło się bez „nietypo-
wych” wezwań. 

Ratownicy wspominają, że 
jedna z mieszkanek Grodziska 
Mazowieckiego użyła numeru 
pogotowia chcąc zgłosić awa-
rię prądu, inna prosiła o nagłą 
pomoc, ponieważ czuje ruchy 
w brzuchu i nie wie, czy to cią-
ża. Jeszcze ktoś inny dzwonił, 
aby poinformować, że „jego ko-
lega leży pod kebabem i mówi, 
że nie żyje”. 
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ratownik medyczny Alek Hep-
ner i kierowca-ratownik Maciek 
Brasse będzie w nieustannej go-
towości do wyjazdu. Dołączyła do 
nich reporterka „Gazety WPR”.

Karetka na 
„gwizdkach” 
Pierwsze wezwanie zespół otrzy-
muje do kobiety po napadzie 
drgawek. Sygnałem, że powinien 
szykować się do wyjazdu jest cha-
rakterystyczny dźwięk drukarki, 
która „wypluwa” wezwanie wraz 
z adresem, krótkim opisem przy-
padku i informacją czy jest pil-
ny. Jeśli tak – karetka wyrusza 
w drogę na tzw. „gwizdkach”, któ-
re w języku ratowników oznaczają 
kurs na sygnale. Kolejny znak że 
czas na akcję to krótka wewnętrz-
na syrena i dźwięk smsa w tele-
fonie ratowników. 

Zespół jest w drodze do ko-
biety w ciągu dwóch minut od 
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PRUSZKÓW
Jesteś byłym więźniem obozu Dulag 
121? Pomagałeś wygnanym miesz-
kańcom Warszawy? Masz jakieś pa-
miątki, świadectwa czasu? To właś-
nie takich ludzi Muzeum Dulag 121 
poszukuje od początku swego istnie-
nia. W ramach projektu badawczego 
powstaje spis osób przechodzących 

przez obóz i osób im pomagającym, 
a wyniki prac są udostępniane na 
stronie internetowej muzeum w za-
kładce „Lista Pamięci”. Placówka po-
nawia apel do wszystkich, których 
wojenne losy związane były z obozem 
Durchgangslager 121. Nawet najdrob-
niejszy szczegół wzbogaca zbiory 

Muzeum Dulag 121 poszukuje 
świadków wydarzeń 1944 roku

muzeum i pozwala ciaśniej spleść 
siatkę wydarzeń roku 1944. Z Mu-
zeum Dulag 121 można się kontakto-
wać osobiście, telefonicznie, mailowo 
lub za pośrednictwem poczty. 
Adres: ul. 3 Maja 8A 05-800 Prusz-
ków. Tel. (22) 758-86-63, 884 074 494. 
E-mail: dulag@dulag121.pl. (TK)

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
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Budowa szkoły 
w Kadach 
pod znakiem 
zapytania 
GRODZISK MAZOWIECKI
Jeszcze w zeszłym 
roku rozpoczęło 
się szukanie terenu 
pod budowę szkoły 
podstawowej 
w Kadach. Teraz jej 
powstanie stoi pod 
znakiem zapytania. 
Powód? Zbyt wysokie 
ceny działek.

Decyzję o budowie tej szkoły 
podjęto na zorganizowanym 
pod koniec listopada 2014 r. 
spotkaniu mieszkańców Kad 
z burmistrzem Grodziska Ma-
zowieckiego. Do placówki mia-
łyby zostać skierowane dzieci 
zamieszkujące nie tylko Kady, 
ale też sąsiadujące miejscowo-
ści. Powstanie szkoły zaplano-
wano na 2017 r.

Jeszcze w listopadzie 2014 
roku gmina zaczęła szukać 
działki pod budowę placów-
ki. Potrzebny teren miał mieć 
powierzchnię ok. 3 ha, istotny 
był także dostęp do drogi lub 
możliwość jej budowy. Właści-
ciele gruntów w Kadach mogli 
składać swoje oferty najpierw 
do 10, a później do 20 stycznia.

Do gminy zgłosiło oferty 
sześć osób, ale zaproponowane 
ceny przewyższyły możliwości 
budżetu zaplanowanego na za-
kup działki. – Najniższa zapro-
ponowana cena wyniosła 90 zł 
za metrz kwadratowy, podczas 
gdy liczyliśmy na cenę ok. 60
– 70 zł za mkw. – mówi Grze-
gorz Benedykciński, burmistrz 
Grodziska Mazowieckiego.

Ponieważ zakup działki nie 
był możliwy, powstanie szko-
ły w Kadach stanęło pod zna-
kiem zapytania. Benedykciński: 
– Ceny działek w Kadach są 
bardzo wysokie, a mamy zie-
mie w innych miejscowościach. 
Zastanawiamy się wobec tego 
nad wybudowaniem szkoły 
gdzie indziej.   (KS)

Zaproponowane 
ceny przewyższyły 
możliwości budżetu 
zaplanowanego na 
zakup działki Ścieżka z Czubina do Rokitna coraz bliżej

BRWINÓW
Gmina Brwinów zamknęła 
sprawę odszkodowania 
za grunty, a na początku 
marca ogłosi przetarg 
na budowę ciągu 
pieszo-rowerowego 
z Czubina do Rokitna. 
Do końca wakacji ścieżka 
powinna być gotowa.

Projektowana ścieżka rowero-
wa wzdłuż drogi wojewódzkiej 
nr 720 nie mieściła się w pa-
sie drogowym. Trzeba więc by-
ło wejść w grunty prywatne, co 
„zaowocowało” wydzieleniem 
działki o powierzchni blisko 
4 tys. mkw., za którą należało wy-
płacić odszkodowanie. Gmina, 

nawiązując w tej sprawie współ-
pracę z województwem mazo-
wieckim zobowiązała się do 
pomocy fi nansowej i zarezerwo-
wała na ten cel 30 tys. zł. – I te-
raz przyszedł czas realizacji te-
go zobowiązania: decyzją woje-
wody wysokość odszkodowania 
wyniesie ponad 16 tys. zł. Pod-
pisałem w tej sprawie umowę 
pomiędzy Gminą Brwinów a Wo-
jewództwem Mazowieckim re-
prezentowanym przez dyrektora 
Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Warszawie. To 
formalnie zamyka proces przygo-
towania dokumentacji tej inwe-
stycji – napisał na swoim profi lu 
na Facebooku burmistrz Brwi-
nowa Arkadiusz Kosiński.

Oczywiście formalne za-
mknięcie sprawy nie oznacza, 
że w praktyce projekt jest nie-
gotowy. Przeciwnie. Gminę 
czeka już tylko ogłoszenie prze-
targu. W ubiegłym roku udało 
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się wybudować odcinek ciągu 
pieszo-rowerowego i chodnika 
w Czubinie na fragmencie od 
wjazdu na teren Domu Pomocy 
Społecznej wzdłuż drogi woje-
wódzkiej 720 a następnie wzdłuż 

drogi powiatowej nr 1509W do 
skrzyżowania z drogą gminną. 
Teraz czekamy na ciąg pieszo-ro-
werowy z Czubina do Rokitna. 
Przy czym Brwinów wybuduje 
go do granicy gminy, natomiast 
dalej, aż do skrzyżowania przy 
kościele w Rokitnie, zająć się 
ścieżką ma gmina Błonie.

– Przetarg ogłosimy na począt-
ku marca. Pod koniec miesiąca lub 
najdalej na początku kwietnia ma 
być rozstrzygnięty. W maju wej-
dzie na teren budowy wykonaw-
ca, a po dwóch-trzech miesiącach 
prac ścieżka powinna być gotowa 
– twierdzi burmistrz Brwinowa.

Szeroka (3-metrowa) ścież-
ka będzie miała nawierzchnię
asfaltową.  (TK)

ANNA 
SOŁTYSIAK

MICHAŁOWICE 
Południowa obwodnica 
Warszawy miała być 
lekarstwem na korki na 
trasach dojazdowych
do stolicy. Kłopot jednak 
w tym, że trasa nie dość, 
że nie „uleczyła” dróg, 
to dodatkowo komplikuje 
życie sąsiadom. 
 

Mieszkańcy gminy Mi-
chałowice, przez którą 
przebiega fragment tra-

sy skarżą się na hałas dobiegający 
z ekspresówki. Zresztą podobne 
uwagi mają zamieszkali na osie-
dlu Niedźwiadek w stołecznym 
Ursusie. Tam droga została wy-
budowana na terenie ogródków 
działkowych niedaleko blokowiska. 

– Jeśli chodzi o południową ob-
wodnicę Warszawy to problem jest 
taki, że w nowym systemie praw-
nym dopiero dwa lata po urucho-
mieniu tej trasy będzie kontrola 
hałasu. Kiedyś było tak, że te opra-
cowania przygotowywało się przed 
budową – mówi Krzysztof Grab-
ka, wójt Michałowic. – I teraz ko-
nia z rzędem temu, kto powie czy 
to jest teren budowy czy już goto-
wa trasa. Dla mnie wciąż jest to te-
ren budowy – podkreśla.

Okazuje się jednak, że zasady 
dotyczące zabezpieczeń przed 

zgodnie z prawem wykonuje się po 
roku od oddania drogi do użytko-
wania. Na POW pomiary zostały 
już zrealizowane. Obecnie do-
kumentacja jest weryfikowana. 
Otrzymane wyniki pomiarów kli-
matu akustycznego wskażą na ko-
nieczność ewentualnego podjęcia 
działań umożliwiających dotrzy-
manie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku – dodaje. 

Mieszkańcy podkreślają, że ha-
łas z drogi jest uciążliwy, a ekrany 
akustyczne już dziś nie dają odpo-
wiedniego zabezpieczenia. Warto 
tu zaznaczyć, że ruch na S2 może 
się być jeszcze większy gdy fi nału 
dobiegnie budowa zamiejskiego 
odcinka trasy Opacz – Paszków 
oraz kolejnych inwestycji zwią-
zanych trasami szybkiego ruchu 
w rejonie stolicy. 

hałasem są nieco inne. – Południo-
wa obwodnica Warszawy, zgodnie 
z wydanymi decyzjami o pozwole-
niu na użytkowanie została oddana 
do użytkowania – twierdzi Małgo-
rzata Tarnowska, rzecznik prasowy 

Obwodnica daje się we znaki
Mieszkańcy domagają się zabezpieczeń przed hałasem dochodzącym z POW

Drogowcy 
zapewniają, że trasa 
ma odpowiednie 
zabezpieczenia przed 
hałasem, m.in. ekrany 
akustyczne
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Mieszkańcy domagają się zabezpieczeń przed hałasem dochodzącym z POW

 Mieszkańcy gminy Michałowice skarżą się na szum 
dobiegający z ekspresówki

Drogowcy zapewniają, że 
trasa ma odpowiednie zabez-
pieczenia przed hałasem. Mał-
gorzata Tarnowska: – W ciągu 
południowej obwodnicy War-
szawy wybudowane zostały za-
bezpieczenia przeciwhałasowe. 
Jednym z rodzajów tych zabez-
pieczeń są ekrany akustyczne. 
Ich lokalizacja przy drodze S2 
została ustalona i zatwierdzona 
w wyniku dwukrotnie przepro-
wadzonych postępowań admi-
nistracyjnych i są one zgodne 
z decyzją o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla tej inwe-
stycji. Wysokość ekranów wyni-
ka z przeprowadzanych analiz 
akustycznych w ramach rapor-
tu oddziaływania na środowisko.

Kiedy i czy w ogóle można 
się spodziewać decyzji o budo-
wie dodatkowych zabezpieczeń 
przed hałasem? Co ciekawe, ta 
decyzja nie należy do inwesto-
ra, czyli GDDKiA, a do... mar-
szałka województwa Adama 
Struzika. – O ewentualnych do-
datkowych zabezpieczeniach zde-
cyduje marszałek województwa, 
który po otrzymaniu analizy po-
realizacyjnej w drodze decyzji 
administracyjnej może zobo-
wiązać Generalnego Dyrekto-
ra Dróg Krajowych i Autostrad 
do ograniczenia oddziaływania 
akustycznego przedmiotowe-
go odcinka drogi na środowisko 
– mówi Tarnowska. 

Przybędzie 
wodociągów 
PRUSZKÓW
Dobre wieści 
dla mieszkańców 
pruszkowskiej 
ul. Świtezianki. 
W najbliższym czasie 
ruszą tam prace 
związane z budową 
wodociągu i kanalizacji.

Urząd miejski ogłosił w tej 
sprawie przetarg, który obej-
muje także m.in. odtworzenie 
istniejącej nawierzchni ulicy, 
organizację ruchu w czasie 
trwania robót i przekazanie go-
towego dzieła do eksploatacji 
Miejskiemu Przedsiębiorstwu 
Wodociągów i Kanalizacji. Ofe-
renci zainteresowani wykona-
niem tych prac mają czas do 6 
marca na zgłaszanie propozycji. 
Po podpisaniu umowy ze zwy-
cięzcą roboty mają zakończyć 
się w terminie nieprzekracza-
jącym trzech miesięcy.

Wodociąg na Świtezianki 
to niejedyne plany związane 
z zaopatrzeniem w wodę, ja-
kie w najbliższym czasie mają 
trafi ć do realizacji. Chodzi też 
o „spinkę” wodociągu na uli-
cach Kasztanowej, Bolesława 
Mazowieckiego i Ryszarda. To 
zadanie też czeka na zgłoszenia 
zainteresowanych jego wyko-
naniem. Prace obejmą położe-
nie przewodu wodociągowego, 
montaż podziemnych hydran-
tów i studni rewizyjnych, zasuw 
i kanału sanitarnego.  (EL)

warszawskiego oddziału General-
nej Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad. – Analizę porealizacyjną, 

PRUSZKÓW
– W bliźniaku przy ulicy Szkolnej 
w Pruszkowie dzieje się coś niepo-
kojącego. Przyjechała straż pożar-
na i karetki – poinformował nas 
19 lutego jeden z czytelników. Je-
go doniesienia potwierdził Alek-
sander Hepner, rzecznik prasowy 
Falck Medycyna. – Cztery osoby 

zatruły się czadem – powiedział. 
Poszkodowani to rodzice z dwójką 
dzieci, chłopcami w wieku 3 i 7 lat. 
– Wszyscy zostali przetransporto-
wani do szpitala przy ul. Wołoskiej 
w Warszawie. Tamtejsza leczni-
ca posiada oddziały pediatrycz-
ny i internistyczny. Wybraliśmy go 

Cztery osoby, w tym dwoje 
dzieci, zatruły się czadem

z dwóch powodów, aby nie rozdzie-
lać rodziny i dlatego, że stamtąd 
blisko jest do komory hiperbarycz-
nej, jeśli byłaby taka potrzeba – 
mówił „na gorąco” rzecznik Falck 
Medycyna. Jak dodawał, wszyscy 
poszkodowani byli już w dobrym 
stanie ogólnym. (EL)
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Reklama

BRWINÓW
Nieruchomość położona jest w Bi-
skupicach i ma 5,1 tys. mkw. Gmina 
chce się jej „pozbyć” na trzy la-
ta. Działka przeznaczona będzie 
do wykorzystania pod uprawy rol-
ne. Co ważne, w pierwszym roku 
użytkowania zwolniona jest z opła-
ty za czynsz, który w roku drugim 

wyniesie 390 zł brutto. W trzecim 
roku dotychczasowy roczny czynsz 
dzierżawny zostanie powiększo-
ny o współczynnik wzrostu cen to-
warów i usług konsumpcyjnych. 
Przetarg odbędzie się w 18 marca 
o godz. 11 w budynku urzędu gmi-
ny w Brwinowie przy ul. Grodziskiej 

Gmina wydzierżawi 
działkę w Biskupicach

12. Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłacenie wadium 
w wysokości 39 zł (do 13 marca). 
Szczegółowe informacje: refe-
rat gospodarki nieruchomościami 
i planowania przestrzennego urzę-
du gminy w Brwinowie – ul. Grodzi-
ska 12, pok. 204. (TK)

Światło dla przepustu?
PODKOWA LEŚNA
Podkowianie czekają 
na przebudowę 
przepustu pod trasą 
719. I jest szansa, że 
doczekają się prac 
jeszcze w tym roku.

Dlaczego sprawa przebudo-
wy przepustu jest dla miesz-
kańców Podkowy tak ważna? 
Odpowiedź jest prosta: bo 
umożliwi skuteczniejsze od-
prowadzanie wód opado-
wych, które teraz znajdują 
sobie miejsce na wielu pose-
sjach. – Przepust jest jednym 
z elementów, który pozwoli na 
uregulowanie stosunków wod-
nych, m.in. przy cmentarzu, 
który przestanie być zalewany. 
Temat remontu był podejmo-
wany w Podkowie wielokrot-
nie przez radnych i lokalne 
stowarzyszenia, a w styczniu 
2011 roku z inicjatywy Związ-
ku Podkowian została skiero-
wana do wojewody i marszałka 
petycja obywatelska. Nieste-
ty nie przyniosła zamierzone-
go efektu – przypomina Artur 

Tusiński, burmistrz Podko-
wy Leśnej.

Teraz jednak zapala się 
(choć na razie blade) zielo-
ne światło. Burmistrz mia-
sta-ogrodu wyraził na swoim 
blogu przekonanie, że przebu-
dowa przepustu może być zre-
alizowana jeszcze w tym roku. 
A co na to Mazowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich? – Obec-
nie opracowywana jest doku-
mentacja, która będzie w pełni 
gotowa w ciągu miesiąca lub 
najwyżej dwóch – mówi Michał 
Wąsek z wydziału utrzymania 
dróg i mostów w MZDW.

Pytanie: kiedy projekt mo-
że być wcielony w życie? 
– Przebudowa nie jest prze-
widziana w tegorocznym bu-
dżecie. Wszystko zależy więc 
od środków. Nie znaczy to 
jednak, że remont nie może 
ruszyć w tym roku, choć jest 
jeszcze za wcześnie, by cokol-
wiek powiedzieć na pewno. Na 
to musimy poczekać do zakoń-
czenia prac projektowych, 
czyli miesiąc lub dwa – mówi 
Michał Wąsek.  (TK)

EWELINA 
LATOSEK

NADARZYN
W marcu rusza 
rekrutacja do przedszkoli 
w gminach naszego 
regionu. Sprawdzamy, 
jak do przyjęcia 
(we wrześniu) dzieci 
przygotowuje się 
Nadarzyn. 
 

Wtym roku do przed-
szkoli po raz pierwszy 
trafią 4-latki, któ-

rych rodzice wyrażą chęć posła-
nia swoich pociech do publicz-
nych placówek. Obowiązku dla 
tej grupy dzieci nie ma, ale na 
gminie spoczywa zapewnienia 
dla nich miejsca, jeśli tylko po-
jawi się stosowny wniosek rodzi-
ców. A to oznacza, że wolnych 
miejsc w przedszkolach może 
być mniej niż zazwyczaj.

Jak do tego zadania przygoto-
wuje się gmina Nadarzyn? Dla 
przedszkolaków przygotowano 
łącznie 275 miejsc w czterech 
placówkach. – W przedszkolu 
w Nadarzynie mamy 125 miejsc, 
w Wolicy 50, w Młochowie 75. 
Uruchomiona zostanie także fi -
lia młochowskiego przedszko-
la w Ruścu, gdzie będzie mogło 
zostać przyjętych 25 dzieci – in-
formuje Maria Jaworska, która 
w nadarzyńskim urzędzie gmi-
ny odpowiada za oświatę. 

A jakie jest zapotrzebowanie na 
miejsca w przedszkolach? – Nie 

Szykują miejsca dla przedszkolaków
W gminie Nadarzyn dla dzieci przygotowano 275 miejsc w czterech placówkach

Dodatkowo, jak ustalili-
śmy w nadarzyńskim urzędzie, 
dzieci które w tym roku opusz-
czą żłobek w Ruścu mogą liczyć 
na miejsce w przedszkolu, które 
rozpocznie działalność w tym sa-
mym budynku. – Formalnie nie 
możemy przyznawać dodatko-
wych punktów dzieciom z tego 
żłobka, bo funkcjonowanie obu 
placówek regulują zupełnie in-
ne przepisy. Ale przy rekrutacji 
do fi lii przedszkolnej w Ruścu 
weźmiemy pod uwagę, że dzieci 
uczęszczały wcześniej do żłob-
ka – twierdzi Maria Jaworska.

Rekrutacja do przedszkoli roz-
pocznie się 1 marca i potrwa do 
końca miesiąca. 

dwie grupy po 16 dzieci w każdej. 
– Ilość miejsc jest wystarczająca, 
a na działalność żłobka w żaden 
sposób nie wpłynie otwarcie fi -
lii przedszkolnej w tym samym 
miejscu – mówi Jaworska. 

Podobnie jak w przypad-
ku przedszkoli, o przyjęciu do 
żłobka decydują kryteria usta-
lone przez gminę, ale tu dla 
odmiany rekrutacja trwa ca-
ły rok. – Rodzice w dowolnym 
momencie mogą złożyć wnio-
sek o przyjęcie do żłobka. W tej 
chwili mamy jeszcze wolne miej-
sca w najmłodszej grupie dzieci 
w wieku 1-2 lata – mówi Marta 
Jędrzejewska, dyrektor żłobka 
„Zaczarowany Ogród” w Ruścu. 

powinno być problemu ze zna-
lezieniem miejsca dla czterolat-
ków, których rodzice wyrażą chęć, 
aby uczęszczały do przedszkola – 
zapewnia Miaria Jaworska. Jak 
dodaje, nie można polegać wy-
łącznie na danych urzędu stanu 
cywilnego. – Zameldowanie na 
terenie gminy a zamieszkanie 
to dwie zupełnie inne rzeczy. 
A miejsce musimy przygotować 
dla wszystkich. Dlatego dokład-
ne dane będziemy mieć pod ko-
niec marca, kiedy wpłyną wnioski 
o przyjęcie dzieci – mówi. 

Problemu nie powinno być 
także w przypadku opieki nad 

Nie powinno 
być problemu 
ze znalezieniem 
miejsca dla 
czterolatków, 
których rodzice 
wyrażą chęć, 
aby uczęszczały 
do przedszkola

dziećmi do lat trzech. Miejsce 
dla nich przygotowano w nowo 
otwartym żłobku w Ruścu. Pla-
cówka funkcjonuje od stycznia 
tego roku, a w jej skład wchodzą 

 Żłobek „Zaczarowany Ogród” w Ruścu
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Reklama

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

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

Reklama

Gmina rozdała 
dotacje na sport
BRWINÓW
Konkurs na gminne 
środki przeznaczone
na sport rozstrzygnięty. 
W sumie w tym roku 
do rozdysponowania 
są 252 tys. zł. 

Wśród 10 zadań największe kwo-
ty przyznano na wspieranie i upo-
wszechnianie kultury fi zycznej 
wśród mieszkańców sołectw Ka-
nie i Otrębusy w dziedzinach pił-
ka nożna, siatkowa i koszykowa 
oraz lekkoatletyka. W tym przy-
padku 11 tys. zł trafi ło do UKS 
Otrębusy; hokej na rolkach w gmi-
nie Brwinów to z kolei 17 tys. zł 
dla UKS Kobra. Natomiast na ju-
do i ju-jitsu (także w gminie Brwi-
nów) przyznano aż 40 tys. zł dla 
KS Pantera-Brwinów.

To jednak nie koniec. W przy-
padku kilku dyscyplin, jak za-
uważyli brwinowscy urzędni-
cy, potrzebna jest... dogrywka. 
Powodem, dla którego jest ko-
nieczna, są błędy formalne w zło-
żonych wnioskach.

Cztery z 10 zadań wracają więc 
do gry o gminne środki. Mowa 
o piłce koszykowej w sołectwach 
Kanie i Otrębusy (2 tys. zł), pił-
ka nożna halowa i piłka siatkowa 
w gminie Brwinów – odpowied-
nio 5 i 4 tys. zł do rozdysponowa-
nia. A także najbardziej pojemny 
„worek” z piłką nożną, czyli dzie-
dzina, na którą brwinowski magi-
strat przeznacza największą pulę, 
bo poza 10 tys. zł, które już zostały 
przyznane dla UKS Ogień Brwi-
nów, pozostaje jeszcze 75 tys. zł 
w drugim rozdaniu.

Kluby i stowarzyszenia mają 
czas na złożenie ofert do godz. 
16 w czwartek 12 marca.  (TK)
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KOMORÓW
W przyszłym tygodniu 
zostanie wbita pierwsza 
łopata pod budowę 
nowego skrzydła Zespołu 
Szkół w Komorowie. 
Na terenie placówki 
trwa wycinka drzew 
i porządkowanie.
 

P race związane z wycię-
ciem sosen na terenie 
szkoły budzą emocje. 

– Rozpoczęto ścinanie staro-
drzewia przy ulicy Kotońskiego 
gdzie ma zostać rozbudowa-
na szkoła. Wycinka ta zmieni
charakter zabudowy i przest-
rzeń. Szkoda, że wolimy niszczyć 
niż pielęgnować – mówi jedna 
z mieszkanek. 

Zarzuty odpierają władze gmi-
ny Michałowice, do której nale-
ży Komorów. – Wycinka drzew 
była konieczna ze względu na 
rozpoczęcie budowy nowego 
skrzydła szkoły. Uzyskaliśmy 
wszelkie niezbędne pozwolenia 
na jej przeprowadzenie. Realiza-
cja inwestycji odbywa się także 
zgodnie z planami zagospoda-
rowania przestrzennego – mówi 
Krzysztof Grabka, wójt Micha-
łowic. Jak dodaje, rozumie oba-
wy mieszkańców, ale sosen nie 
dało się uratować. – Stanęliśmy 
przed dylematami do wyboru, 

Rusza budowa skrzydła szkoły
W nowym obiekcie mają się znaleźć sale lekcyjne dla uczniów z klas IV-VI

nadrobić stracony czas i dotrzy-
mać wrześniowego terminu, ale 
w tej chwili niczego nie możemy 
obiecać. Rozpoczęciu prac sprzy-
ja pogoda, ale nie będą mogły być 
prowadzone, jeśli pojawią się 
np. bardzo niskie temperatury. 

W nowym skrzydle komorow-
skiej szkoły mają się znaleźć sale 
lekcyjne dla uczniów z klas IV-VI, 
co powinno rozwiązać w całej pla-
cówce problem braku miejsc dla 
dzieci i młodzieży. W istniejących 
zabudowaniach przeprowadzo-
na zostanie także termomoder-
nizacja. Prace z tego zakresu 
już się rozpoczęły. 

corocznie dokonujemy wielu na-
sadzeń – twierdzi wójt.

Budowa nowego skrzydła szko-
ły w Komorowie ma ruszyć na do-
bre w ciągu najbliższych dni, choć 
według pierwotnego planu mia-
ła wystartować kilka miesięcy te-
mu. Powodem opóźnienia było 
właśnie oczekiwanie na pozwo-
lenie na budowę tego obiektu. 

Czy to może oznaczać, że 
wrześniowy termin oddania no-
wego skrzydła do użytku jest 
zagrożony? Krzysztof Grabka: 
– Wykonawca pracuje nad no-
wym harmonogramem budo-
wy. Mam nadzieję, że uda się 

albo drzewa, albo budowa szko-
ły – dodaje. 

Pozwolenie na wycinkę drzew 
gmina uzyskała już jakiś czas te-
mu, ale z jego realizacją zwlekała 
do momentu uprawomocnienia 
się pozwolenia na budowę no-
wego skrzydła szkoły, co właśnie 
nastąpiło. Wójt Grabka: – Rada 
gminy podjęła decyzję o pozosta-
wieniu w Komorowie liceum, a to 
oznacza konieczność rozbudowy 
szkoły, aby pomieścić wszystkich 
uczniów. Budynku nie dało się tak 
zaprojektować, aby zadrzewienie 
pozostawić w stanie nietkniętym. 

 

– Mam nadzieję, 
że uda się nadrobić 
stracony czas 
i dotrzymać 
wrześniowego 
terminu – mówi 
wójt Grabka 

A czy gmina planuje przepro-
wadzenie nasadzeń, które zre-
kompensują wycięcie sosen? 
– Z całą pewnością nie można 
nam zarzucić, że nie jesteśmy 
zieloną gminą. Na terenie całej 
gminy i również w Komorowie 

 Na terenie szkoły trwa porządkowanie terenu

a
Rc

H
IW

U
M

GRODZISK MAZOWIECKI
Na trasie katowickiej doszło 26 lute-
go do groźnego wypadku. – W miej-
scowości Oddział potrącone zostały 
dwie osoby, kobieta z dzieckiem, któ-
re ma ok. pięciu lat. Oboje są ranni. 
Na miejscu są policjanci z Grodzi-
ska Mazowieckiego i pogotowie – in-
formował nas „na gorąco” czytelnik. 

Jego wiadomość potwierdziła po-
licja. – Do zdarzenia doszło przed 
godz. 8. Osobowe audi potrąciło ko-
bietę, która na pasach przechodzi-
ła ze swoim dzieckiem przez jezdnię 
i prowadziła rower – powiedziała 
st. asp. Katarzyna Zych z Komen-
dy Powiatowej Policji w Grodzisku 

Kobieta i dziecko 
potrąceni na pasach

Mazowieckim. Jaki był stan poszko-
dowanych osób? – Oboje są przytom-
ni, odychają. Zostali przewiezieni 
do grodziskiego szpitala – mówił 
Aleksander Hepner, rzecznik prasowy 
Falck Medycyna. Przez pewien czas 
ruch w kierunku Warszawy odbywał 
się jednym pasem. (KS)
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Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Gminę Brwinów. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść. 

ul. Grodziska 12, tel. 22 738 26 15
www.brwinow.pl

Działania Spółki Wodnej w 2015 roku

Kwestie związane z od-
wodnieniem, odtwa-
rzaniem i konserwa-

cją rowów melioracyjnych są
istotne dla wielu mieszkań-
ców gminy Brwinów. Od pra-
wie 10 lat Spółka Wodna Brwi-
nów systematycznie wyko-
nuje prace renowacyjne urzą-
dzeń i dba rowy melioracyjne 
w gminie Brwinów, podejmu-
jąc szereg działań zapobiega-
jących lokalnym podtopieniom.  
Z otrzymanych dotacji i skła-
dek członkowskich finansu-
je odtwarzanie, utrzymanie 
i konserwację oraz rozbudowę 
urządzeń wodno-melioracyj-
nych służących odwadnianiu 
terenów rolnych. 

Spółka wodna nie jest przed-
siębiorstwem i nie działa w ce-
lu osiągnięcia zysku. Zrze-
sza osoby fizyczne lub praw-
ne i ma na celu zaspokajanie 
potrzeb mieszkańców w dzie-
dzinie gospodarowania woda-
mi, które są opisane w ustawie 
Prawo wodne. Każdego ro-
ku jej delegaci dbają o kolej-
ne kilometry rowów nie tylko 
w mieście, ale przede wszyst-
kim w sołectwach na terenie 
gminy Brwinów. 

Przewodniczący spółki Bene-
dykt Grobelny podsumował rok 
2014:  wykonanie konserwacji 
urządzeń melioracyjnych prze-
ze Spółkę Wodną Brwinów kosz-
towało w ubiegłym roku prawie 
89 tys. zł. Z tych środków wybu-
dowano m.in. system odwodnie-
nia stawu i przyległych terenów 
rolnych w Koszajcu oraz wyko-
szono i odmulono rów wzdłuż 
drogi Brwinów-Parzniew. Pra-
ce prowadzono również w Czu-
binie, Domaniewie, Milęcinie, 
Biskupicach i Owczarni. Zakres 
prac zależny jest od posiadanych 
środków, a ich dostępność zale-
ży z kolei od systematycznych 
wpłat składek członkowskich. 

Coraz więcej osób dostrzega 
postęp prac w swoim otocze-
niu i to, że w dużej mierze wła-
śnie dzięki regularnym wpłatom 
spółka może kontynuować swo-
ją działalność.

Podsumowanie roku 2014, 
opracowane przez przewodni-
czącego Spółki Wodnej Brwi-
nów, pokazuje skalę działań 
związanych z utrzymaniem 
i konserwacją systemu melio-
racyjnego na terenie gminy 
Brwinów. Łącznie z pracami 
wykonanymi na zlecenie gminy 
Brwinów wydano ponad 340 tys. 
zł. na prace konserwacyjne po-
nad 27 km rowów we wszystkich 
sołectwach w gminie Brwinów.  

Plany spółki na 2015 rok za-
kładają wykonanie robót me-
lioracyjnych na kwotę ponad 
94 tys. zł. Zaplanowano usuwanie 
zakrzaczeń, odmulanie i kosze-
nie rowów oraz ich konserwa-
cję. Najwięcej prac toczyć się bę-
dzie w Biskupicach, Kotowicach, 
Falęcinie, Koszajcu, Mosznie, 
Czubinie, Krośnie i w Owczarni. 
Zakres robót planowanych przez 
Urząd Gminy Brwinów jest rów-
nież niemały. Najwięcej pracy 
będzie w Domaniewie, Kaniach, 
Parzniewie, Żółwinie oraz w sa-
mym Brwinowie, gdzie np. trzeba 
odmulić i wykosić rów w rejonie 
ul. Wigusin i Żurawiej. Prace pro-
wadzone będą na ponad 11 km.

Zarząd Spółki Wodnej w ra-
mach swej działalności na bieżą-
co usuwa awarie sieci drenarskich 
i wykonuje pilne prace. Z powo-
dzeniem! – Przy wydatnej współ-
pracy gminy Brwinów spółka 
odtworzyła większość z prawie 
103 kilometrów rowów melio-
racyjnych na terenie gminy – 
wcześniej przez ponad 30 lat 
zaniedbywanych – wypłyconych, 
niedrożnych, często już zarośnię-
tych potężnymi drzewami – doce-
nia działalność spółki burmistrz 
Arkadiusz Kosiński. (PR)

Bezpłatne chipowanie psów
Gmina Brwinów kontynuuje 
w 2015 roku realizację 
programu zapobiegania 
bezdomności zwierząt. 
We współpracy z lekarzami 
weterynarii oraz Polskim 
Towarzystwem 
Rejestracji 
i Identyfi kacji 
Zwierząt pro-
wadzi akcję 
bezpłatnego 
chipowania 
psów.     

Mieszkańcy gminy 
Brwinów mogą za darmo 
zachipować swoje psy. Jedynym 
warunkiem jest posianie aktual-
nych książeczek zdrowia lub ksią-
żeczek szczepień zwierzęcia. 

Chipowanie polega na wszcze-
pieniu chipa, czyli szklanej kapsułki 
wielkości ziarenka ryżu, na grzbie-
cie zwierzęcia pomiędzy łopatka-
mi, bądź podskórnie w środkowej 
części szyi po jej lewej stronie. Im-
plantacja mikrochipa odbywa się 
przy pomocy igły do robienia za-
strzyków i jest prawie bezbolesna 
– pies odczuwa wprowadzenie 
mikrochipa jak zwykły zastrzyk. 

Zaletami chipowania jest możli-
wość uzyskania dożywotniej identy-
fi kacji zwierzęcia. Czytniki chipów 
posiadają gabinety weterynaryjne 
oraz straż miejska. W przypad-
ku zaginięcia zwierzęcia, szanse 

jego powrotu do domu znacznie 
się zwiększają. 

Aby zachipować psa, mieszkań-
cy Brwinowa mogą zgłaszać się do 
gabinetów weterynaryjnych, któ-
re podjęły w tym zakresie współ-

pracę z gminą Brwinów:
• Brwinów,  gabinet 

„Weta”, ul. Rynek 13, 
• Brwinów, gabiet 
weterynaryjny 
przy ulicy  
Okopowej 10, 

• Brwinów, 
Lecznica Vet Med, 

ul. Grodziska 46,  
• Żółwin, „Pod Skowron-

kiem”, ul. Świerkowa 16,
•  Pruszków, przychodnia we-

terynaryjna, ul. Gordział-
kowskiego 5. 

Właściciele zachipowanych 
psów wnoszą też mniejszą opła-
tę za posiadanie psa. Na mocy 
podjętej jesienią ubiegłego roku 
uchwały Rady Miejskiej w Brwi-
nowie są oni zobowiązani do za-
płaty kwoty 30 zł w terminie do 
15 marca każdego roku kalenda-
rzowego. Podatek można wnieść 
na rachunek bankowy Urzędu 
Gminy Brwinów, w kasie Urzę-
du Gminy Brwinów przy ul. Gro-
dziskiej 12 lub u uprawnionego 
inkasenta. Pozostali właścicie-
le płacą 50 zł, chyba, że są z tej 
opłaty zwolnieni na podstawie 
odrębnych regulacji. (PR)

Konserwacja i pielęgnacja rowów melioracyjnych w gminie Brwinów to główny przedmiot 
działalności Spółki Wodnej Brwinów. W 2015 roku zadba ona o ponad 9 km rowów. 

Reklama
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PIASTÓW
Stowarzyszenie Możesz zaprasza 
małych mieszkańców Piastowa 
na spotkanie w ramach cyklu 
„Ciastko z bajką”. Zaplanowano je 
7 marca o godz. 16 w karczmie Dwa 
Bażanty. Gościem specjalnym bę-
dzie Beata Chmielowska-Olech, pre-
zenterka „Teleexpressu” i „Małych 

Światowców”. Zaznajomi dzieci z hi-
storią małej dziewczynki, która zo-
stała królową elfów – przeczyta 
„Calineczkę”. Oczywiście uczestnicy 
spotkania mogą liczyć na słodki po-
częstunek, pojawią się ciastka zrobio-
ne przez piastowskich cukierników. 
Dodatkowe atrakcje zapewnią „Półki 

Niedługo kolejne spotkanie 
z cyklu „Ciastko z bajką”

do spółki”, czyli akcja wymiany ksią-
żek. Bilety na „Ciastko z bajką” można 
nabyć w Miejskim Ośrodku Kultu-
ry w Piastowie. Cena – 8 zł od oso-
by (dzieci niepełnosprawne wchodzą 
za darmo). Posiadacze Karty Dużej 
Rodziny mogą kupić jeden bilet dla 
wszystkich członków rodziny. (KS)

Piątek, 27 Lutego 2015

Infomaty 
w centrum
MILANÓWEK
Mieszkańcy Milanówka 
jak i turyści będą 
mogli korzystać 
z rozstawionych 
w mieście infomatów.

Około miesiąca potrzebuje wy-
konawca, by zakończyć mon-
taż trzech ogólnie dostępnych 
stanowisk komputerowych, 
czyli tzw. infomatów. Zgod-
nie z założeniem każdy z nich 
ma stanowić wizytówkę mia-
sta, odpowiadając standardom 
estetycznym i funkcjonalnym, 
nie mówiąc już o zamieszcze-
niu logo Milanówka. Na razie 
możemy „podziwiać” goto-
we podmurówki, na których 
sprzęt zostanie ustawiony 
w taki sposób, by uniemożli-
wić jego kradzież. – Komputery 
mają być pod każdym wzglę-
dem zabezpieczone. Muszą być 
mocne, odporne na uszkodze-
nia i warunki atmosferyczne 
– dodaje Wiesława Kwiatkow-
ska, burmistrz Milanówka.

Gdzie staną infomaty? 
W centrum miasta: przy stra-
ży miejskiej (ul. Warszaw-
ska 32), na skwerze W. Wdo-
wiaka przy ul. Krakowskiej 
oraz na kwerze A. Bienia 
przy ul. Kościuszki.  (TK)

3 Maja będzie 
zamknięta
GRODZISK MAZOWIECKI
Na skrzyżowaniu ulic 
3 Maja i Orzeszkowej 
w Grodzisku powstanie 
rondo. Zanim jednak 
będzie można nim 
przejechać kierowców 
czekają utrudnienia.

Magistrat pierwsze podejście 
do przebudowy skrzyżowa-
nia zrobił latem ubiegłego ro-
ku. Nie był to jednak dobry czas 
na poszukiwanie wykonawców. 
Gmina ogłosiła kolejny prze-
targ, ale zmieniła terminy i za-
danie przesunięto na rok 2015.

Teraz przyszedł czas na wy-
wiązanie się z umowy. 2 mar-
ca rozpocznie się wcielanie 
w życie pomysłu urzędników 
na upłynnienie ruchu i zapew-
nienie bezpieczeństwa. – Nie 
garby, ale ronda. To jest nasz 
sposób na przekonanie kierow-
ców do zdejmowania nogi z gazu 
– tłumaczył Grzegorz Bene-
dykciński, burmistrz Grodziska.

Na czas przebudowy ulicy 
3 Maja pozostanie zamknięta 
w rejonie skrzyżowania na od-
cinku ok. 100 metrów. Utrud-
nienia potrwają ponad dwa 
miesiące – do 10 maja. Ob-
jazdy zostaną poprowadzone 
ulicami Okulickiego, Królew-
ską i Teligi.  (TK)

Przymiarki do parku przy Jaśminowej
GRODZISK MAZOWIECKI 
Grodzisk wzbogaci 
się o kolejny teren 
zielony. Niewielki 
park z placem zabaw 
ma powstać w rejonie 
ul. Jaśminowej już 
w przyszłym roku. 

Stworzenie miejsc do space-
rów z dziećmi i wypoczynku to 
odpowiedź grodziskich władz 
na postulaty mieszkańców. Co 
ciekawe, pierwotnie teren, na 
którym ma powstać park, za-
mierzano zagospodarować ina-
czej. – Planowaliśmy tę działkę 
przeznaczyć na zabudowę miesz-
kaniową. Jednak po licznych 
postulatach mieszkańców posta-
nowiliśmy stworzyć tam miejsce 
do wypoczynku – mówi Grze-
gorz Benedykciński, burmistrz 
Grodziska Mazowieckiego. 

Koncepcja parku jest gotowa. 
Niebawem ma zostać zmieniona 
w dokumentację potrzebną do 
budowy. – W najbliższym czasie 
chcemy ogłosić przetarg na wy-
konanie projektu parku. Jednak 
z realizacją tego pomysłu musi-
my poczekać na kolejarzy. Park 
ma powstać w rejonie przebudo-
wywanego torowiska. Wiemy już, 
gdzie powstaną ekrany, a chce-
my, by to wszystko w jakiś spo-
sób ze sobą współgrało – twierdzi 
Benedykciński. – Budowę par-
ku zaplanowaliśmy na przyszły 
rok – dodaje.

Przygotowanie dokumentacji 
projektowej będzie kosztować 
ok. 20 tys. zł, realizacja całego 
zadania to koszt rzędu 500 tys. 
zł. Warto dodać, że gmina będzie 
musiała wyłożyć na to pieniądze 
z własnej kasy. Benedykciński: 
– W nowej perspektywie raczej 

nie mamy co liczyć na dofi nan-
sowanie do tego typu inwestycji.

Co ma się pojawić w parku? 
Będą alejki, przy których sta-
ną ławeczki. Dla najmłodszych 
mieszkańców zaplanowano plac 
zabaw. Nie zabraknie też miej-
sca na spacery z czworonoga-
mi. Teren zostanie oświetlony. 
– Z czasem pojawią się kamery, 
ale przyznam, że nie spodzie-
wam się tam aktów wandalizmu. 
To dość spokojna okolica – mó-
wi Benedykciński.

Zapytaliśmy burmistrza czy jest 
szansa, aby w parku pojawiła się 
stacja z rowerami miejskimi. – Na 
pewno będziemy chcieli rozbudo-
wać system rowerów miejskich. 
Dziś jednak trudno mi powie-
dzieć, czy stacja rowerowa stanie 
w nowym parku. Tę opcję na pew-
no weźmiemy pod uwagę – odpo-
wiada Benedykciński.  (AS)

– Temat działalności 
Młodzieżowej Rady 
Miasta musimy 
skonsultować 
z piastowską młodzieżą 
– zaznacza Grzegorz 
Szuplewski

ANNA 
SOŁTYSIAK

PIASTÓW
Ponad dwa lata temu 
w Piastowie powołano 
Młodzieżową Radę 
Miasta. I właściwie 
tylko tyle można 
o niej powiedzieć, 
bowiem funkcjonowała 
głównie na papierze. 
Jakie będą losy 
„młodzieżówki”?
 

Inicjatorami utworzenia 
MRM byli uczniowie i mło-
dzież z Piastowa. Rada miała 

ułatwić komunikację z magistra-
tem i realizacje postulatów mło-
dych mieszkańców. Ci ostatni 
oczekiwali m.in., że za jej po-
mocą doprowadzą do budowy 
skateparku, poszerzenia oferty 
zajęć dodatkowych w piastow-
skim ośrodku kultury czy w szko-
łach. Żaden z inicjatorów MRM 
nie spodziewał się, że rada, któ-
ra miała pomóc młodym, stanie 
się polem „do popisu” miejskich 
radnych. 

Już sposób wybierania człon-
ków MRM stał się tematem do 
ciągnących się godzinami dysku-
sji na forum komisji i samej rady 
miejskiej. Projekt, który pierwot-
nie miał być motorem napędo-
wym do integracji młodzieży 
piastowskiej, został sformalizo-
wany do granic. Członków MRM 
wybierali nie uczniowie, a... rad-
ni miejscy. Zapewne również to 
sprawiło, że do „młodzieżówki” 
trafi ły osoby, które nie do koń-
ca wiedziały jak mają konkret-
nie działać. Efekt? Młodzieżowa 
Rada Miejska istniała głównie 
na papierze. Ze świecą szukać 
jej dokonań... 

musimy skonsultować z piastow-
ską młodzieżą. Nie zdziwiłbym 
się jednak, gdyby nie było chę-
ci do kontynuacji tej inicjatywy.

Czy gdyby MRP „upadła” to 
piastowska młodzież miałaby 
utrudniony kontakt z burmi-
strzem i radnymi miejskimi? 
Grzegorz Szuplewski zapew-
nia, że nie. – Młodzi piastowia-
nie są bardzo aktywni. Prężnie 
działa organizacja harcerzy. 
Również samorządy szkolne są 
przez nas uznawane za głos dużej 
grupy. Wszystko jednak zależy 
też od temperamentu i podej-
ścia przedstawicieli młodzieży. 
Dostęp zarówno do mnie jako 
burmistrza, jak i do radnych jest 
stosunkowo łatwy. Sprawy mło-
dzieży traktujemy poważnie – 
podkreśla. – Nie chcemy jednak 
nikogo zmuszać do działalności 
w MRM, ponieważ nikogo nie 
zamierzamy uszczęśliwiać na si-
łę. Zwłaszcza, że wiemy już, jakie 
mogą być tego efekty – zaznacza 
Szuplewski. 

Co więc dalej z młodzieżową 
radą? Z tym pytaniem zwrócili-
śmy się do Grzegorza Szuplew-
skiego, burmistrza Piastowa. 
– Nikt z młodych ludzi nie do-
pomina się o to, by wznowić jej 
funkcjonowanie. Rozmawiałem 
na ten temat z radnymi i mamy 

Jaki los „młodzieżówki”?
Piastowska Młodzieżowa Rada Miasta nie spełniła zadania, do 
którego ją powołano. Ze świecą można szukać jej dokonań

wątpliwości do strony formal-
nej oraz celowości działania tej 
rady – odpowiada Szuplewski. 
I dodaje: – Temat działalno-
ści Młodzieżowej Rady Miasta 
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którego ją powołano. Ze świecą można szukać jej dokonań

Polemika wokół audytu
MILANÓWEK
W milanowskiej radzie 
nadal pojawiają się 
głosy podważające sens 
zarządzonego przez 
burmistrz Kwiatkowską 
audytu zewnętrznego 
w magistracie.

– O ile mi wiadomo, audyt ze-
wnętrzny był ostatnio bardzo 
modny na Zachodzie, ale powo-
li się od niego odchodzi. Dla-
czego? Bo nie jest dokumentem 
wiążącym i nie ma mocy praw-
nej. Poza tym osoba, która za-
mawia audyt, może mieć wpływ 
na jego wynik – mówiła pod-
czas ostatniej sesji radna Ja-
nina Moława.

Burmistrz Wiesława Kwiat-
kowska zwróciła z kolei uwa-
gę, że w ciągu ostatnich czte-
rech lat na 74 osoby zatrud-
nione w milanowskim urzę-
dzie 54 osoby podległy rotacji. 
– Czy w takim razie jakość 
kadr jest odpowiednia? Czy 
nie zobowiązuje mnie to wo-
bec mieszkańców do tego, by 
zbadać sprawę, skoro w takim 
tempie pracownicy byli wy-
mieniani? To jest podstawowa 
przyczyna, dla której rozpo-
częłam audyt. Urząd traktuję 
jak firmę, która ma funkcjo-
nować jak zegarek. Nie ma li-
tości. Pracownicy są od tego, 
by pracować jak najlepiej, bo 
za to właśnie dostają pienią-
dze – tłumaczyła.

Radna nie ustępowała. – Naj-
lepiej byłoby zbadać kto ma ja-
kie kompetencje i ewentualnie 
przeznaczyć środki na kursy 
doskonalące bądź na dokształ-
canie – proponowała, odwołu-
jąc się do przeprowadzonych 
już zmian personalnych.

tKwiatkowska w odpowie-
dzi: – Nie jest zadaniem urzę-
du podnoszenie kompetencji 
pracowników, którzy nie mają 
kwalifi kacji. Bo w takim przy-
padku pozostaje pytanie, w jaki 
sposób objęli stanowiska. I nie 

powinna pani wychodzić z za-
łożenia, że wszyscy pracują 
źle. Po to jest audyt, żeby po-
móc w ocenie pracownika, na 
co sama nie mam czasu.

Milanowska burmistrz tłu-
maczyła też, dlaczego obowiąz-
kom zleconym audytorowi 
zewnętrznemu nie mógł spro-
stać audytor wewnętrzny. Jak 
się okazuje, jest on zatrudniony 
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– Pracodawca 
musi zbadać 
jakość swoich 
kadr, bo przed 
mieszkańcami 
odpowiada za 
jakość pracy 
– mówiła burmistrz 

na pół etatu i do jego kompe-
tencji należy audyt meryto-
ryczny. – Audyt kadrowy jest 
dodatkowy. Nie planowano 
go i nigdy nie był przeprowa-
dzony. Nie znalazłam śladu 
takiego audytu w urzędzie, 
a pracodawca musi zbadać 
jakość swoich kadr, bo przed 
mieszkańcami odpowiada za 
jakość pracy – mówiła bur-
mistrz Kwiatkowska.  (TK)

Sprawdzają bilety na pół gwizdka
REGION
Przetarg na prowadzenie 
kontroli w pociągach 
WKD rozstrzygnięto 
na początku roku. 
Zwyciężyła fi rma 
Rewizor z Gdyni. 
Tymczasem gapowiczów 
„straszą” wciąż ci 
sami kontrolerzy.

Rewizor prowadzi właśnie na-
bór i szkoli pracowników. Na ich 
pojawienie się w wukadkach 
trzeba jednak jeszcze poczekać. 
Jak długo? – Umowa na wyko-
nywanie kontroli będzie pod-
pisana przed upływem lutego. 
Na podstawie umowy czynności 
kontroli na linii WKD powin-
ny się rozpocząć od 1 czerw-
ca – mówi Krzysztof Kulesza, 

rzecznik prasowy Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej.

Jak na razie kontrolą zajmu-
je się Renoma. – Czyżby obniżo-
no standardy? Kontroler, który 
sprawdzał mój bilet, nie miał 
nawet służbowego identyfi ka-
tora – pisze nasz czytelnik, któ-
ry niedawno podróżował WKD 
z Pruszkowa do Warszawy.

Z zapytaniem dotyczącym 
wywiązywania się ze swo-
ich obowiązków przez Reno-
mę zapytaliśmy przewoźnika. 
Krzysztof Kulesza odpowie-
dział: – Nasza współpraca do-
biega końca, ale poziom obsługi 
klienta nie zmienił się. Jeśli pa-
sażer złoży skargę, będziemy 
na jej podstawie dochodzić
przestrzegania ustalonych 
norm przez kontrolerów.  (KS)
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PRUSZKÓW
Społeczne Stowarzyszenie Forum 
Pruszków w ramach Pruszkowskie-
go Klubu Filmowego zaprasza 28 lu-
tego na fi lm „Dawca pamięci”. Obraz 
opowiada o Jonasie (Brenton Thwa-
ites), chłopcu żyjącym w świecie bez 
uczuć, gdzie każdy ma ściśle przy-
pisaną rolę. Wydawać by się mogło, 

że to prawdziwy raj. Jednak ludzie 
żyjący obok Jonasa nie znają też ta-
kich pojęć jak szczęście czy miłość. 
W tym świecie tylko pojedyncze oso-
by wiedzą jak naprawdę wygląda 
świat. To odbiorcy. Ta rola przypa-
da Jonasowi. Tytułowy dawca pa-
mięci (Jeff Bridges) przygotowuje 

W ramach PKF zobaczymy „Dawcę 
pamięci”, czyli kino science-fi ction

chłopca na przyjęcie nowej wie-
dzy i doświadczeń. Start: godz. 18, 
wstęp wolny. Miejsce: Miejski Ośro-
dek Kultury „Kamyk”, ul. Miry Zi-
mińskiej-Sygietyńskiej 5, Pruszków. 
Patronem medialnym Pruszkow-
skiego Klubu Filmowego są Gazeta 
WPR i portal WPR24.pl. (AS)

Piątek, 27 Lutego 2015

Powiat Grodziski www.powiat-grodziski.pl

Przyszłość należy do szkolnictwa zawodowego?
Na terenie szkół 
Powiatu Grodziskiego 
przeprowadzono 
anonimowe ankiety, 
dotyczące preferencji 
edukacyjnych 
uczniów gimnazjów. 
Ich wyniki poznaliśmy 
12 lutego 2015 r.

A nkiety wypełniło ponad 
700 uczniów. Dokład-
na analiza wyników po-

zwoliła rozpoznać preferencje 
edukacyjne nastolatków oraz 
dała cenne wskazówki na temat 
kierunku kształcenia. Ankieta 
miała również za zadanie zba-
danie konkurencyjności szkół 
zawodowych, techników i lice-
ów ogólnokształcących. 

 Zebrany materiał podda-
no gruntownemu zliczeniu 
i opracowaniu (z uwzględ-
nieniem formuły otwartych 

pytań, dotyczących szczegó-
łowych oczekiwań uczniów). 
Trudu oceny wyników ankiet 
podjęła się pani Lidia Abram-
czyk, Naczelnik Wydziału 
Oświaty Starostwa Powia-
tu Grodziskiego. Na podsta-
wie przeprowadzonej analizy 
można zaobserwować coraz 
większe zainteresowanie mło-
dzieży szkołami zawodowymi. 
Istotnym czynnikiem w wy-
borze miejsca nauczania jest 
możliwość rozwoju własnych 
zainteresowań i predyspozy-
cji. Zdecydowana większość 
uczniów ma sprecyzowane 
plany dotyczące wyboru za-
wodu i pragnienia jego wy-
konywania w przyszłości. 
Wśród preferowanych pro-
fesji, 373 osoby, wskazały 
na takie zawody jak: lekarz, 
prawnik, informatyk, dzien-
nikarz, psycholog, strażak, 

kucharz, kelner, fryzjer, sto-
larz, elektryk, inżynier (dane 
na podstawie 211 udzielonych 
odpowiedzi). 

Pytania były tak skonstru-
owane, by udzielone na nie 
odpowiedzi, pozwalały na 
jednoznaczną ocenę dalszych 
perspektyw edukacyjnych oraz 
umożliwiały wyciągnięcie od-
powiednich wniosków. Motywy 
wyboru szkoły są różnorodne. 
Przy podejmowaniu decyzji 
uczniowie najczęściej kierują 
się odległością od miejsca za-
mieszkania, indywidualnymi 
predyspozycjami, kadrą peda-
gogiczną, atmosferą w szkole 
oraz aktualną sytuacją na ryn-
ku pracy. Dla wielu uczniów 
istotnym impulsem w wybo-
rze placówki jest również opi-
nia innych osób: rodziców (163 
odpowiedzi) oraz koleżanek 
i kolegów (159 odpowiedzi). 

Wskazanie na czynnik moty-
wacyjny miało być dla decyden-
tów inspiracją, by świadomie 
i odpowiedzialnie ocenili per-
spektywy edukacyjne i własne 
przemyślenia dotyczące kon-
kretnego kierunku kształcenia. 

Uczniowie odpowiedzie-
li również na pytanie, odno-
śnie do marzeń związanych 
z wykonywaniem określonego 
zawodu. Oprócz wyżej wymie-
nionych profesji, wskazano tak-
że na technika żywienia i usług 
gastronomicznych oraz techni-
ka hotelarstwa, technika eko-
nomistę, technika logistyki, 
technika organizacji reklamy, 
mechanika pojazdów samo-
chodowych, farmaceuty, kie-
rownika fi rmy, weterynarza, 
fotografa.  

Przeprowadzona ankie-
ta dała możliwość porów-
nania preferencji uczniów 

w zakresie kształcenia za-
wodowego i ogólnego - 56 % 
uczniów wskazało na wartość 
kształcenia zawodowego, któ-
re w ich ocenie gwarantuje za-
trudnienie i ukierunkowuje na 
ściśle określoną specjalizację. 
Wyniki zrealizowanego bada-
nia ilościowego wskazały na to, 
że wartość edukacji jest wciąż 
doceniana. Uczniowie pragną 
kontynuować naukę i podcho-
dzą do tej decyzji z należytą od-
powiedzialnością. 

Wykonanie ankiety było do-
brą i pożyteczną inicjatywą, da-
jącą obraz potrzeb młodych 
ludzi w zakresie edukacji. Ba-
danie pozwoliło na zidentyfi -
kowanie potrzeb i postawienie 
pewnej diagnozy, co do sytu-
acji procesu kształcenia i moż-
liwości ewentualnych zmian. 
Uzyskane w ten sposób wy-
niki mają pomóc dostosować 

program i wspomóc reaktywa-
cję szkolnictwa zawodowego, 
tak by kształcić przyszłych 
pracowników o ściśle okre-
ślonych kwalifi kacjach.

Przeprowadzone ankiety by-
ły jedną z wielu form działań 
władz Powiatu Grodziskiego 
na rzecz wysokiego poziomu 
kształcenia, który sprzyja roz-
wojowi zarówno osobistemu, 
jak i zawodowemu. Władze lo-
kalne troszczą się o to, by ciągle 
podnosić poziom atrakcyjno-
ści nauczania.

W celu zaczerpnięcia dodat-
kowych informacji, serdecznie 
zapraszamy do odwiedzenia 
strony internetowej poświęco-
nej edukacji w Powiecie: www.
oswiatapowiatgrodziski.type.pl

Anna Gębalska-Berekets
Samodzielne Stanowisko 

Promocji Powiatu

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

 

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

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

Jeśli chcesz, aby drogi, którymi jeździsz były lepsze, aby 
Twoje dzieci uczyły się w ładnych i dobrze wyposażonych 
szkołach – zapłać podatek w Grodzisku Mazowieckim. Pie-
niądze umożliwią budowę nowych szkół i przedszkoli. Powsta-
ną piękne miejsce do wypoczynku i rekreacji, nowe ścieżki 
rowerowe. Chodniki obok Twojego domu będą równe i czy-
ste. Te pieniądze wpłyną na poziom i jakość życia wszystkich 
mieszkańców gminy Grodzisk Mazowiecki.

Co trzeba zrobić, aby tak się stało?

Nie trzeba być zameldowanym w Grodzisku Mazowieckim, 
wystarczy w Urzędzie Skarbowym przy ul. Dalekiej 11 złożyć 
formularz ZAP-3 i w części dotyczącej miejsca zamieszkania 
wskazać swój adres na terenie gminy Grodzisk Mazowiec-
ki oraz poinformować pracodawcę o zmianie urzędu skar-
bowego.

Płać podatki 
w Grodzisku Mazowieckim
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14 marca w hali BGŻ Arena 
w Pruszkowie ruszają Mistrzostwa 
Świata FAI Halowych Modeli Akro-
bacyjnych. 56 pilotów-modela-
rzy z całego świata zaprezentuje 
swoje umiejętności w m.in. takich 
konkurencjach, jak F3P (nazwa 
pochodzi z kodeksu sportowego), 

w ramach której pokażą pełne wią-
zanki 11 fi gur akrobatycznych. Ich 
kolejność jest ściśle określona, 
a pominięcie nawet jednego ma-
newru powoduje dyskwalifi kację. 
Pierwsze dwa dni mistrzostw to 
treningi, na które zaproszona jest 
też publiczność. Kolejne dwa dni to 

Samoloty (zdalnie sterowane)
polatają w hali BGŻ Arena 

loty eliminacyjne, w trakcie których 
piloci zdalnie sterowanych samo-
lotów będą oceniani przez sędziów. 
Do walki o tytuł mistrza przejdzie 
14 uczestników. W ramach imprezy 
będzie można zobaczyć także 
m.in. Polish Challenge, czyli kon-
kurs na latanie freestylowe. (KS)
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PGE Dystrybucja SA Odział Warszawa 
Rejon Energetyczny Pruszków 

niniejszym informuje,
że zaginęły druki „Protokołów Kontroli” 
o następujących numerach: RE1/001697, 
001698, 001699, 001974, 001974, 001729, 
002089, 002349, 001755, 001808, 001809, 
001862, 002164, 001993, 002138, 002247, 
002272, 002326.
Informujemy, że w/w protokoły mogą być 
wykorzystywane jedynie przez pracowników 
PGE Dystrybucja SA, posiadających 
upoważnienie pracodawcy. 
Wykorzystanie w/w protokołów przez osoby 
nieupoważnione jest zabronione.

Reklama

Powiat na Facebooku
PRUSZKÓW
Mowa o pruszkowskim 
starostwie, które 
23 lutego weszło na nową 
ścieżkę, prowadzącą 
do usprawnienia 
komunikacji między 
urzędem a mieszkańcami.

W jaki sposób? Uruchamiając 
profil na Facebooku. To krok, 
który może wydawać się oczy-
wisty, ale wciąż nie wszystkie 
samorządy decydują się go zro-
bić. Również pruszkowskie sta-
rostwo przez lata pozostawało 
w tyle za Brwinowem, Grodzi-
skiem Mazowieckim czy Nada-
rzynem, żeby wymienić tylko te 
profi le, które działają najprężniej.

Teraz, jak się okazuje, am-
bicję co najmniej dorównania 
najlepszym ma także powiat 
pruszkowski. Profi l na Facebo-
oku, choć ważny, to jednak tylko 
wstęp. W niedalekiej przyszło-
ści ma również powstać zupełnie 
nowa strona internetowa, oczy-
wiście odpowiadająca współcze-
snym standardom. Czyli nie 
tylko umożliwiająca śledzenie 
planów i poczynań samorządu, 
ale także interaktywna, a więc 
stwarzająca szansę załatwiania 
rozmaitych spraw przez internet.

Kiedy taka strona zastąpi do-
tychczasową? – Chciałbym, że-
by stało się to jak najszybciej. 
Ale muszę liczyć się zarówno 
z możliwościami fi nansowymi, 

jak i z radą oraz zarządem po-
wiatu. A trzeba przyznać, że zbu-
dowanie nowej strony to bardzo 
duży koszt. Poza tym niezbędna 
będzie analiza oceny mieszkań-
ców. Bo nasze działania muszą 
spotkać się z sygnałem zwrot-
nym. Nie chodzi przecież o pro-
ste informowanie czytelnika, ale 
o interaktywność, wymianę in-
formacji – mówi Zdzisław Sipie-
ra, starosta pruszkowski.

Możliwe więc, że nową stro-
nę starostwa zobaczymy jesz-
cze w tym roku. Na razie miesz-

KATARZYNA 
SŁOCIŃSKA

GRODZISK MAZOWIECKI
Próby przebrnięcia 
przez Grodzisk 
w godzinach szczytu 
zabierają kierowcom 
dużo czasu. Remedium 
byłaby obwodnica 
miasta, ale stoi pod 
znakiem zapytania. 
Powód? Protesty 
mieszkańców.
 

J adąc od strony centrum 
Grodziska trzeba nie-
rzadko poczekać nawet 

kwadrans, żeby dostać się na 
skrzyżowanie ulic Okulickiego 
i 3 Maja, skąd prowadzi droga 
na autostradę. Korki stały się 
także standardem na Sienkie-
wicza i Królewskiej, którymi 
można dotrzeć do Milanówka. 
Grodziscy kierowcy nie mogą 
się więc doczekać planowanej 
od dawna obwodnicy.

Na początku tego tygodnia 
Komisja Europejska zatwierdzi-
ła Regionalny Program Opera-
cyjny dla Mazowsza na lata 2015 
– 2020, w ramach którego nasze 
województwo w ciągu najbliż-
szych siedmiu lat dostanie od 
Unii Europejskiej 2,1 mld euro. 
Dzięki tym środkom możliwe bę-
dzie sfi nansowanie budowy za-
chodniej obwodnicy Grodziska. 

szukamy konsensusu. Dołożymy 
wszelkich starań, aby tę inwesty-
cję zrealizować – tłumaczy rzecz-
nik MZDW.

Podobnie jest z obwodnicą Mi-
lanówka. Tutaj mieszkańcy od-
bijają między sobą protestacyjną 
piłeczkę: jeśli nie powstanie ob-
wodnica południowa, to północna, 
a jeśli nie północna, to południo-
wa. Monika Burdon: – Sytuacja 
jest patowa, bo z jednej strony 
mieszkańcy chcą wyrzucenia ru-
chu z miasta, a z drugiej kolejne 
planowane przebiegi obwodnic 
zostają oprotestowane.

Wiadomo już, że budowa za-
chodniej obwodnicy Grodziska 
nie ruszy w 2015 r., jak zakładano 
wcześniej. Nawet wersja z rokiem 
2016 wydaje się być zbyt optymi-
styczna. Natomiast o terminach 
powstania obwodnicy Milanówka 
nic nie wiadomo, bo plany jej do-
tyczące są jeszcze w powijakach. 

Skoro są pieniądze, to co stoi na 
przeszkodzie jej powstaniu?

Trasa obwodnicy zachodniej 
miała przebiec od Kałęczyna, 
przez Kozerki, Kozery, Natolin, 
Tłuste i Radonice, do Błonia. Ta 
jednak została oprotestowana 
przez mieszkańców wymienio-
nych terenów. Tak więc proces 
decyzyjny trwa na nowo. – Już 
szykowaliśmy się do budowy, ale 
Samorządowe Kolegium Od-
woławcze uchyliło nam decyzję 
środowiskową. Przyczyną były 
protesty – mówi Monika Burdon, 
rzecznik prasowy Mazowieckie-
go Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Jeśli SKO nie zaakceptuje 
przedstawionego projektu, bę-
dą musiały powstać nowe, a za 
to trzeba będzie sporo zapłacić. 
– Każda kolejna koncepcja kosz-
tuje miliony złotych, ale żyjemy 
w państwie prawa, każdy mo-
że wyrazić swój sprzeciw. Teraz 

Obwodnice się oddalająRadni stracą 
mandaty?
NADARZYN
Blisko dwa miesiące 
temu minął termin 
składania oświadczeń 
majątkowych przez 
członków rady gminy 
Nadarzyn. Do dzisiaj 
nie złożyli ich radni 
Piotr Miszczuk i Marcin 
Zaborowski. Mogą 
stracić mandaty.

Do złożenia odpowiednich 
dokumentów bezskutecznie 
wzywała przewodnicząca ra-
dy gminy. Wezwania na piśmie 
zostały wysłane pocztą w po-
łowie stycznia, ale przez dwa 
tygodnie zalegały na poczcie. 
Pomimo awizowania, ostatecz-
nie nie dostały odebrane. – Obaj 
panowie nawet się nie tłumaczą. 
Mówią, że czekają na wezwa-
nie, bez tego niczego nie zgłoszą. 
Tymczasem zgodnie z prawem 
przesyłkę awizowaną uważa się 
za doręczoną – twierdzi Danu-
ta Wacławiak, przewodnicząca 
rady gminy w Nadarzynie.

Jeśli radni nie złożą oświad-
czeń w najbliższym czasie, na 
początku marca ich mandaty 
mogą zostać wygaszone w dro-
dze uchwały rady gminy. Jeśli 
ta jej nie podejmie, sprawa tra-
fi  do wojewody. Na początku 
kwietnia wszystko będzie już 
jasne. – Nie zależy nam na wy-
gaszaniu mandatów, bo musie-
libyśmy zorganizować wybory 
uzupełniające, a te kosztują
– wyjaśnia przewodnicząca. 
Podkreśla, że podobna sytu-
acja w nadarzyńskiej radzie 
gminy nie miała nigdy wcze-
śniej miejsca.

Radni nie wyrazili zgody na 
podawanie ich danych kontak-
towych przedstawicielom me-
diów, dlatego nie mogliśmy 
uzyskać od nich informacji, 
co jest powodem niezłożenia 
przez nich do tej pory oświad-
czeń majątkowych.  (KS)
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kańcy mogą zaglądać na właśnie 
uruchomiony profi l na Facebo-
oku. – Będzie on uzupełnieniem 
wiadomości dostępnych na stro-
nie i w Biuletynie Informacji 
Publicznej – zapowiada Piotr 
Borowiec, doradca ds. komuni-
kacji społecznej w pruszkow-
skim starostwie.

Urzędnicy zapraszają do od-
wiedzania profi lu i oczywiście 
polubienia go.  (TK)

W niedalekiej 
przyszłości 
ma też powstać 
nowa strona 
internetowa

Od marca nowe dowody osobiste
REGION
Ale spokojnie. Z wymianą 
można poczekać do 
końca terminu ważności 
dotychczasowego dowodu.

Zmienione wzory mają obowią-
zywać od 1 marca. Co nowego za-
wierać będzie dowód osobisty? 
Pojawi się szereg zabezpieczeń, 
takich jak dwukrotnie powtórzone 

zdjęcie posiadacza, mikrodruki, 
tłoczenia i specjalne farby. To 
wszystko sprawi, że fałszerz bę-
dzie miał „pod górkę”. Dokument 
zawierać też będzie informacje 
o polskim obywatelstwie. Zniknie 
za to adres zameldowania. Dzięki 
temu nie będzie trzeba wymieniać 
dokumentu przy każdej zmianie 
meldunku. Nie będzie także in-
formacji o kolorze oczu i wzroście 

ani skanu podpisu posiadacza. 
Co ważne, dowód będzie można 
wyrobić w najbliższym urzędzie 
gminy, niezależnie od meldunku, 
a nowy dokument odbierzemy 
w tym samym urzędzie, w któ-
rym złożyliśmy wniosek. Warto 
dodać, że wcale nie musimy spie-
szyć się z wymianą dowodu. Stare 
będzie aktualny zgodnie z termi-
nem ważności.  (TK)
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CENY NETTO OGŁOSZEŃ ZA SŁOWO:
2 zł ....... ogłoszenie zwykłe
3 zł ....... ogłoszenie pogrubione
4 zł ....... ogłoszenie w ramce

Dam pracę

Do punktu krawieckiego na terenie 
Pruszkowa zatrudnimy KRAWCOWĄ. 
Tel: 601 15 00 77

Doświadczonych do montażu 
samochodowych instalacji gazowych 
501 083 999; 501 091 125 

 ► 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 z Pruszkowa zatrudni technika 
do serwisu urządzeń technologii 
scenicznej Kontakt: tel. 693 889 609 
mail: praca@prolight.com.pl 

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

Kelnera do Hotelu, 503-164-828, 
CV: info@palacykotrebusy.pl 

 ► Kosmetyczkę 607 052 845 

Kucharza do Hotelu, 503-164-828, 
CV: info@palacykotrebusy.pl 

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

 ► Poszukiwany doświadczony ogrodnik, 
pełen etat, miejsce pracy: Pęcice. 
Kontakt: rekrutacja@butikhr.pl

 ► Poszukuje Pracowników Ochrony 
w Pruszkowie, Piastowie i Domaniewie, 
695 155 927

 ► Poszukujemy osób do pracy przy kampanii. 
Roznoszenie ulotek, praca na stoisku. 
Zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV 
na adres: rekrutacja.kampania@wp.pl

 ► Praca w ochronie w Warszawie i okolicy, 
786 857 912

 ► 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 sie 
wydawnictwie regionalnym.
CV i list motywacyjny na:
milena.skoczylas@wprmedia.pl 

 ► Sprzedawca(ni) do salonu Top Secret. 
Cv na topsecret@onet.eu lub osobiście 
Prusa 35, Pruszków 

 ► 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

 ► 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 

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

 ► 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 

 ► Kwatery pracownicze, 609 218 062 

 ► 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 

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 

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 

 ► Brukarstwo, solidnie, 696 437 501 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

DACHY, MONTAŻ, NAPRAWY, RYNNY 
511 928 895 

 ► 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 

 ► Hydraulik, 535 872 455 

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

 ► Kompleksowe usługi hydrauliczne, 
601 818 310 

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 

Studnie, 601 231 836 
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 ► 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 

 ► 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 

Grupa Wpr Media Sp. z o.o., wydawca Gazety WPR oraz portalu Wpr24.pl, organizator Targów Nieruchomości  
i Wnętrz oraz Pruszkowskiego Kina Letniego w związku z dynamicznym rozwojem, poszukuje:

Specjalistów ds. sprzedaży
Miejsce pracy: Pruszków

Zadania:
•   Sprzedaż powierzchni reklamowej w prasie i Internecie
•   Sprzedaż pakietów reklamowych przy eventach
•   Opieka nad powierzonymi klientami
•   Aktywne pozyskiwanie nowych klientów biznesowych
•   Realizacja zaplanowanego budżetu sprzedażowego
•   Realizowanie niestandardowych projektów sprzedażowych
•   Przygotowywanie prezentacji i ofert sprzedażowych
Wymagania:
•   Wykształcenie wyższe lub w trakcie nauki
•   Minimum 2 - letnie doświadczenie w sprzedaży
•   Orientacja na cel i samodyscyplina
•   Doświadczenie w branży wydawniczej / medialnej mile widziane
•   Wysoki poziom motywacji wewnętrznej

•   Umiejętność nawiązywania kontaktów z klientami i 
podtrzymywania pozytywnych relacji

•   Znajomość programów MS Office
•   Otwartość na zmiany
•   Kreatywność
•   Komunikatywność

Oferujemy:
•   Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej 

pozycji na rynku
•   Współpracę z profesjonalistami o dużym doświadczeniu  

i umiejętnościach
•   Atrakcyjne wynagrodzenie składające się z podstawy  

i prowizji
•   Niezbędne do pracy narzędzia - komputer, telefon

CV prosimy przesyłać na adres mailowy: milena.skoczylas@wprmedia.pl

MIEJSCE 
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

22 758 77 88

 ► 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

 ► Bezstresowe leczenie stomatologiczne. 
Sedacja wziewna, Risorius Pruszków, 
Tel. 506 070 816 

 ► 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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