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Wyścig z czasem na Kilińskiego
EWELINA 
LATOSEK

GRODZISK MAZOWIECKI
Rozbudowa „jedynki” 
przy Kilińskiego 
w Grodzisku to 
jedna z fl agowych 
inwestycji władz 
miasta. Jednak 
tempo prac budzi 
niepokój rodziców.
 

Z abytkowy budynek 
Szkoły Podstawowej 
nr 1 ma we wrześniu 

przyjąć uczniów. W realiza-
cję tego planu powątpiewa-
ją rodzice i część grodziskich 
radnych. – Postępów w pra-
cach praktycznie nie widać. 
Tak samo nie widać, aby uwi-
jali się tam robotnicy. A począ-
tek nowego roku szkolnego 
już za ponad cztery miesiące. WiĘceJ  2 

Ciekawe, gdzie mają się uczyć 
nasze dzieci, bo na pewno nie 
w tych odrapanych murach – 
mówi mama jednej z uczennic. 

Głośno o obawach zwią-
zanych z tempem prac wy-
powiada się również radna 
Alicja Pytlińska. – To prio-
rytetowa inwestycja i bardzo 
trudny rok, bo mamy mało 
miejsc w szkołach. W takiej 
gminie jak Grodzisk Mazo-
wiecki nie powinno być ta-
kich problemów, jak to, czy 
zdążymy z rozbudową czy nie. 
Władze miasta są wyróżniane 
w różnych konkursach i plebi-
scytach, a rodzice muszą się 
zastanawiać gdzie ich dzieci 
pójdą do szkoły – zaznacza. 

Powodów do niepokoju 
nie widzi magistrat. – Opóź-
nienie wobec przyjętego har-
monogramu było, ale uda-
ło się je nadrobić. W tej chwi-

Rodzice uczniów obawiają się, że budynek Szkoły Podstawowej nr 1 nie będzie gotowy w terminie
li mamy dobre tempo, a wy-
konawca dogonił grafik. 
W dodatku sprzyja nam po-
goda, więc nie obawiamy się, 
że coś pójdzie nie tak – mó-
wi Piotr Galiński, wicebur-
mistrz Grodziska. 

Podobne zapewnienia pa-
dały wcześniej. Tymczasem 
jeszcze w styczniu mówiło 
się o dwumiesięcznym opóź-
nieniu wobec planu. – Pod-
czas posiedzenia Komisji 
Oświaty poinformował nas 
o tym szef inwestycji – mó-
wi radna Pytlińska. I dodaje: 
– Chyba tylko burmistrz jest 
takim optymistą, bo nie spo-
tkałam nikogo, kto nie miał-
by wątpliwości. Trzeba też 
powiedzieć prawdę, że opóź-
nienia są i to duże. 
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 Rozbudowa szkoły to jedna z priorytetowych grodziskich 
inwestycji 

od
5 500 zł

za m2

DOMY I MIESZKANIA W INWESTYCJACH DEWELOPERSKICH
OFERTA DLA DEWELOPERÓW. SPRZEDAMY TWOJĄ INWESTYCJĘ. TEL. 733 26 26 26 

Ostatnie mieszkania 
w promocyjnych cenach.
Pruszków, ul. Bolesława Prusa 43       Zadzwoń 733 26 26 26

DODATEK SPECJALNY PRZEDSZKOLAKI 2015  czytaj  12-15
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PRUSZKÓW
24 kwietnia pracownik pruszkow-
skiego Urzędu Skarbowego będzie 
pełnił w naszej redakcji kolejny dy-
żur telefoniczny. Doradzi tym, którzy 
jeszcze nie złożyli swoich zeznań po-
datkowych za ubiegły rok. Co można 
odliczyć od podatku? Jak rozliczyć 
się przez Internet? Formularz PIT 

ma wiele okienek, a ich wypełnia-
nie przysparza czasami podatni-
kom wiele kłopotów. Tymczasem 
ostateczny czas rozliczenia się ze 
skarbówką zbliża się nieubłaganie, 
można to zrobić do końca kwietnia. 
Naszym czytelnikom w wypełnieniu 
PIT ów pomoże pracownik Urzędu 

Pracownik skarbówki
pomoże ci wypełnić PIT

Skarbowego w Pruszkowie. Telefo-
niczny dyżur w redakcji WPR będzie 
pełnił 24 kwietnia, w godz. 12–14.  
Będzie więc okazja wyjaśnienia 
wszelkich wątpliwości, a odpowiedzi 
na pytania dotyczące podatków 
uzyskają Państwo dzwoniąc pod  
numer (22) 758 77 88 . (KS)

Piątek, 24 Kwietnia 2015

Reklama

Agata Jaczyńska 
 Adwokat

Ul. Kraszewskiego 27 lok. 25, 
05-800 Pruszków

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

uzgodnieniu telefonicznym

agata.jaczynska@ 
giertych-kancelarie-prawne.pl

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

Reklama

Audyt oraz
wizja zmiany 
PODKOWA LEŚNA
Podkowa jest drugim 
po Milanówku miastem 
naszego regionu, które 
ostatnio sięgnęło po 
audyt, jako narzędzie 
do wewnętrznej 
reorganizacji.  
W urzędzie miejskim 
szykują się poważne 
zmiany.

Zewnętrzna firma doradcza 
przeanalizowała m.in. struk-
turę urzędu, podział obowiąz-
ków między pracownikami, 
przepływ informacji i doku-
mentów oraz czas realizacji 
zleceń. Po lupę trafiły  również 
procesy podejmowania decyzji, 
sposoby identyfikacji potrzeb 
mieszkańców, zarządzanie pro-
jektami i wiele innych.

Skąd decyzja o przeprowa-
dzeniu kontroli? – Po wybo-
rach przyszło mi zmierzyć się 
z bardzo trudnym zadaniem 
przystosowania przestarzałej 
i źle funkcjonującej komórki 
organizacyjnej do nowocze-
snych metod działania, ukie-
runkowanych na spełnianie 

oczekiwań mieszkańców. To 
zadanie ciągle przede mną 
stoi – tłumaczy Artur Tusiń-
ski, burmistrz Podkowy Leśnej.

Jakie są wnioski z audytu? 
Tusiński: – Wspólnie z audy-
torem wypracowaliśmy nowe 
rozwiązania, które sukcesyw-
nie będę wprowadzał. Wyma-
ga to przeorganizowania pracy 
urzędu i pracowników, reduk-
cji etatów i zmian personal-
nych. Jest to proces, który już 
się rozpoczął i będzie trwał aż 
do momentu osiągnięcia celu 
i określonej wizji zmiany. 

Wspomniana wizja to, jak 
poinformował na swoim blo-
gu burmistrz Artur Tusiński, 
„zapewnienie najwyższej ja-
kości usług dla mieszkańców 
i miasta poprzez: wiedzę me-
rytoryczną, wysokie standardy 
pracy i procesów, komunikację 
i innowacyjność”.  (EL)

W urzędzie 
miejskim szykują 
się poważne  
zmiany

Brodzik droższy niż 
przewidywano, ale będzie
RASZYN
Gminny Ośrodek  
Sportu w Raszynie  
od lat zabiegał 
o rozbudowę basenu. 
Inwestycja w końcu 
będzie zrealizowana. 
Jest jednak droższa  
niż początkowo  
zakładano.

Basen cieszy się dużym po-
wodzeniem nie tylko wśród 
mieszkańców gminy. Chętnie 
korzystają z niego m.in. warsza-
wiacy, choć amatorzy pływania 
mają do dyspozycji tylko dwie 
niecki – sportową i rekreacyjną.

Pływalnia w Raszynie podle-
ga pod Gminny Ośrodek Sportu, 
który od lat zabiegał o pienią-
dze na rozbudowę basenu. Nie 
chodzi o „wielką” inwestycję, ale 
o brodzik dla najmłodszych ama-
torów pluskania się w wodzie. 
– Nieckę dla dzieci musi mieć 
każdy basen. U nas go brakuje. 
Zabiegałam o budowę brodzi-
ka od kilku lat. Kłopot w tym, 
że nasza pływalnia nie jest duża 
i brak tu miejsca na nowe aranża-
cje, m.in. na kilka jacuzzi – mó-
wi Katarzyna Klimaszewska 
dyrektorka Gminnego Ośrod-
ka Sportu.

W końcu w gminnym budżecie 
udało się znaleźć pieniądze na 
brodzik. W ubiegłym roku ogło-
szono przetarg, który ostatecznie 

unieważniono. Powód? Oferty 
złożone przez firmy były zbyt 
wysokie. W styczniu tego roku 
ponownie ruszyły poszukiwa-
nia firmy, która zajmie się bu-
dową brodzika. w raszyńskiej 
pływalni. Jednak chętnych nie 
było. Władze Raszyna się nie 
poddały i znów ogłosiły przetarg. 
Dziś znamy jego rozstrzygnięcie. 
Wykonawcą prac będzie firma 
TRANSCOM z Katowic, któ-
ra za zadanie zainkasuje ponad 
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Udało się znaleźć 
pieniądze na 
rozbudowę basenu 
i brodzik powinien 
być gotowy  
w lipcu tego roku

177 tys. zł. Warto wspomnieć, że 
gmina zakładała początkowo, 
iż budowa brodzika pochłonie  
ok. 100 tys. zł.

Prace budowlane nie zakłócą 
pracy pływalni, ponieważ będą 
wykonywane w trakcie przerwy 
technologicznej, która jest wpro-
wadzana w wakacje. Natomiast 
brodzik powinien być gotowy już 
w lipcu.  (AS)

Z raportu opublikowanego 
przez grodziski magistrat wyni-
ka, że stan zaawansowania prac 
na dzień 10 kwietnia tego roku 
wyglądał następująco: zakończo-
no wszystkie prace rozbiórkowe, 
roboty ziemne i fundamentowe 
związane z budynkiem. 

– W części południowej 
mieszczącej szatnię i pomiesz-
czenia administracyjne oraz 
stołówkę zakończono roboty 
stanu surowego (konstrukcje 
żelbetowe, ściany główne i dzia-
łowe, stropy nad parterem i pię-
trem, posadzka parteru, klatka 
schodowa, konstrukcja dachu), 
wykonano instalacje wodno-ka-
nalizacyjne i elektryczne, tyn-
ki wewnętrzne ścian i poszycie 
dachu. W części środkowej 
mieszczącej salę gimnastycz-
ną i świetlicę zakończono stan 
surowy parteru (ściany główne 
i działowe, posadzka parteru, 
strop nad parterem), wykona-
no ściany główne i działowe 
piętra, strop nad piętrem i klat-
kę schodową, rozpoczęto muro-
wanie ścian drugiego piętra oraz 
instalacji elektrycznych na parte-
rze i pierwszym piętrze. W części 
północnej mieszczącej szatnię, 
klatkę schodową i pomieszcze-
nia gospodarcze, pomieszczenia 
lekcyjne wykonano ściany głów-
ne i działowe pierwszego piętra, 
strop nad piętrem, rozpoczęto 
murowanie ścian drugiego pię-
tra – czytamy w raporcie. 

Zgodnie z tym dokumentem 
prace trwają od poniedziałku do 
piątku od godz. 7 do 17. W tym 
czasie na placu budowy „uwija” 
się 55 robotników. 

Chcieliśmy sprawdzić, czy 
stan zaawansowania prac zga-
dza się z pierwotnie przyjętym 
grafikiem, jednak okazało się, 
że ten zmienia się niemal co 

Dokończenie ze str. 1

na głowie, ale zakończyć prze-
budowę w ustalonym termi-
nie. W przeciwnym razie będą 
mu grozić kary umowne. Przy-
glądamy się czujnie postępom 
prac – mówi. I zaznacza: – Ro-
zumiemy niepokój rodziców, ale 
należy pamiętać, że większości 
postępów nie widać gołym okiem. 
Prace wykończeniowe prowa-
dzone są wewnątrz budynku, 
w tej chwili kładziony jest dach 
nad północną częścią, wkrótce 
pojawi się nad całością.

Do takich zapewnień sceptycz-
nie odnosi się radna Pytlińska. 
– Nawet jeśli jakimś sposobem 
prace budowlane zakończą się 
w terminie, to należy pamię-
tać, że taki budynek powinien 
móc „odpocząć” zanim trafi  
do użytku – ocenia.

Czy władze Grodziska rozwa-
żają „plan B” na wypadek gdyby 
inwestycji jednak nie udało się 
zakończyć w terminie? – Ten 
plan awaryjny to ewentualna 
kontynuacja takiego rozwiąza-
nia jakie jest w tej chwili – mówi 
wiceburmistrz Galiński. Obecnie 
„pierwszaki” uczą się w budynku 
przy ulicy Bartniaka, a ucznio-
wie klas II i III dowożeni są do  
Szkoły Podstawowej nr 4. 

tydzień. – Harmonogram usta-
lany jest na bieżąco. Jeszcze 
dziś (w czwartek, 23 kwietnia – 
przyp. red.) mamy w tej sprawie 
spotkanie z wykonawcą. To do-
kument, który ma organizować 
prace, dlatego jest modyfikowa-
ny. Zapewniam, że całość zakoń-
czy się w ustalonym terminie i nie 
ma mowy o opóźnieniu – mówi 
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Stanisław Olkowski, kierownik 
Obsługi Inwestycyjno-Technicz-
nej w grodziskim magistracie. 
Jak dodaje, wszystkie proś-
by wykonawcy o przedłużenie  
terminu zostały odrzucone. 

Podobne zapewnienia padają 
ze strony wiceburmistrza Galiń-
skiego. – Umowa z wykonawcą 
skonstruowana jest w taki spo-
sób, że będzie on musiał stanąć 

– Przyglądamy się 
czujnie postępom 
prac – mówi 
wiceburmistrz 
Galiński

Wyścig z czasem na Kilińskiego
Rodzice uczniów obawiają się, że budynek Szkoły Podstawowej  
nr 1 w Grodzisku nie będzie gotowy w terminie
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Brodzik droższy niż 
przewidywano, ale będzie
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Maraton Zumby dla Liwii i Pawła
PIASTÓW
Podczas majowych  
Dni Piastowa odbędzie  
się m.in. Maraton  
Zumby. Jego hasło  
to „Dzieci dzieciom”. 

Każdy, kto zgłosi się za pomocą 
strony internetowej Stowarzysze-
nia „Możesz” i wpłaci 5 złotych, 
na starcie otrzyma wodę i mara-
tonowy numer. Nie zabraknie 
też nagród.

Maraton poprowadzi instruk-
torka tańca „Zumby” Ilona Gra-
barczyk, która uczy w Szkole 

Podstawowej nr 2 im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Piasto-
wie. – Jestem inicjatorką im-
prezy i wspólnie z burmistrzem 
Piastowa i stowarzyszeniem  
„Możesz” organizujemy to wy-
darzenie – mówi Ilona Grabar- 
czyk. I dodaje: – Cały maraton  
tańca ma potrwać godzinę.

Do Maratonu Zumby zgłosić 
może się każdy: nie tylko całe gru-
py, ale i pojedyncze osoby. Wiek 
również nie jest ważny, liczą się 
przede wszystkim chęci. 

Ale tak naprawdę to liczy się du-
ża liczba uczestników, bo dochód 

z imprezy zostanie przeznaczo-
ny na pomoc w leczeniu Liwii 
Papierzyńskiej i Pawła Kiełbusa 
– podopiecznych Stowarzyszenia 

„Możesz”. Od 2002 roku wspie- 
ra ono psychoprofilaktykę i roz-
wój dzieci. Liwia jest chora na  
białaczkę, natomiast Paweł cier- 
pi na porażenie mózgowe. 

Dzięki takim akcjom jak Ma-
raton Zumby stowarzyszenie 
pomogło już wielu dzieciom, za-
kupując im sprzęt rehabilitacyjny, 
leki, a także finansując wyjazdy. 
Dlatego warto przyjść na plac OSP 
w Piastowie w niedzielę 3 ma-
ja o godz.17.30. Zapisywać moż-
na się do 30 kwietnia, ale istnieje 
możliwość zakupu numeru star-
towego w trakcie imprezy.  (AM)

Warto przyjść  
na plac OSP  
w Piastowie  
w niedzielę 3 maja  
o godz.17.30.

a
rc

h
iw

u
M

PRUSZKÓW
– Na rogu Prusa i Pogodnej zderzy-
ły się przed chwilą dwa samocho-
dy osobowe. Pasażerka z jednego 
z nich jest chyba poszkodowana. 
Kierowca wysiadł z auta o własnych 
siłach – poinformowała nas 22 
kwietnia czytelniczka, świadek zda-
rzenia. Co o wypadku mówi policja? 

– Jadący ulicą Prusa kierowca peu-
geota nie ustąpił pierwszeństwa 
kobiecie kierującej volkswagenem, 
która jechała ulicą Pogodną w kie-
runku al. Wojska Polskiego. Poza 
wspomnianymi pojazdami, uszko-
dzona została także przejeżdżają-
ca obok skoda – powiedziała kom. 

Zderzenie samochodów
na rogu ulic Prusa i Pogodnej

Dorota Nowak, rzecznik prasowy Ko-
mendy Powiatowej Policji w Prusz-
kowie. W wyniku zderzenia aut jedna 
osoba odniosła obrażenia. – Z lek-
kimi potłuczeniami została prze-
wieziona do szpitala na Wrzesinie 
– poinformował Aleksander Hepner, 
rzecznik Falck Medycyna. (KS)

Kredyty, pożyczki, debety, karty kredytowe... Na rynku znajdujemy 
wiele produktów finansowych, które dają nam szybki dostęp 
do sporej ilości gotówki.
Tak,  jest ich wiele, ponieważ potrzeby klientów są bardzo 
różne. Dzięki zróżnicowanej ofercie możemy każdemu 
zaproponować najlepsze dla niego rozwiązanie. Pożyczamy 
pieniądze, ponieważ zależy nam na realizacji jakichś celów 
czy marzeń, których z różnych powodów nie chcemy lub 
nie możemy odkładać już w czasie. Dobrze dobrany produkt 
finansowy nam w tym pomaga.

Dobrze dobrany, czyli jaki?
Przykładowo, jeśli klient potrzebuje dostępu do gotówki  
„na wszelki wypadek”, to dla niego dobry będzie limit 
debetowy na koncie lub karta kredytowa. Jeśli potrzebuje 
dużej ilości pieniędzy z możliwością spłaty przez długi okres 
– najlepszy będzie kredyt konsumencki lub hipoteczny. 
Najważniejsze jednak, żeby klient miał świadomość jak 
korzystać z danego produktu, a przede wszystkim, żeby 
umiał spojrzeć na zaciągane zobowiązania całościowo.  

Chodzi o to, aby brał pod uwagę, jak wygląda jego budżet 
teraz, jakie ma perspektywy na przyszłość i czy suma rat 
do spłaty nie przewyższy kwoty, która pozostaje po odjęciu 
środków potrzebnych do życia i na stałe miesięczne 
pozakredytowe wydatki.

Bo wtedy łatwo wpaść w spiralę długów?
Tak, taka sytuacja zaczyna się bowiem niewinnie. Klient mając 
już kredyt, bierze dodatkowo kartę kredytową z dużym 
limitem oceniając optymistycznie, że z niego nie skorzysta. 
Jednak mając łatwy dostęp do pieniędzy,  wydaje je na różne 
potrzeby. Potem okazuje się, że po zapłacie raty kredytu nie 
wystarcza środków na spłatę całości zadłużenia z karty kredytowej, 
więc reguluje tylko minimalne wymagane kwoty/odsetki, czyli 
zadłużenie wzrasta. Bierze więc kolejny kredyt na spłatę,  suma 
zobowiązań kredytowych staje się coraz większa, a dodawszy 
do tego ewentualne pojawienie się nieprzewidzianych innych 
wydatków lub wzrost dotychczasowych (np. podwyżka 
czynszu),  wpadamy w jeszcze większą spiralę długów.

Co wtedy?
Oczywiście najlepiej jest nie dopuszczać do takiej sytuacji 
– czyli starać się utrzymywać równowagę pomiędzy wydatkami 
a dochodami. Jeśli jednak widzimy pierwsze symptomy tego, 
że przestajemy radzić sobie finansowo, nie czekajmy aż sprawa 
się skomplikuje. Jak najszybciej skierujmy się do banku 
z naszym problemem i wtedy mamy największe prawdopodobieństwo, 
że bank znajdzie satysfakcjonujące rozwiązanie. Najlepiej 
sprawdza się wtedy konsolidacja  zobowiązań kredytowych, 
czyli zamiana wielu kredytów w jeden, z mniejszą ratą. Jeśli zaś 
nie mamy już zdolności kredytowej do zaciągnięcia kredytu 
konsolidacyjnego, to pozostaje opcja kredytu pod nieruchomość 
– a więc hipotecznego. Ponieważ hipoteka jest dla banku 
zabezpieczeniem, bank może zaoferować korzystniejsze 
oprocentowanie czy okres spłaty. Najlepiej jeśli klient jest 
właścicielem danej nieruchomości, ale nie jest to konieczne 
– właściciel musi po prostu wyrazić zgodę na obciążenie 
hipoteki. Oczywiście najtrudniejsza sytuacja jest, gdy klient 
przychodzi po pomoc późno, a więc w momencie, kiedy już 
długo nie spłaca regularnie rat i jego wiarygodność dla banku 
jest mała. Jednak pamiętajmy, że obu stronom zależy  
na rozwiązaniu problemu  
i dlatego zawsze warto  
poszukać go wspólnie z bankiem.

Dorota Rakoczy, właścicielka placówki partnerskiej Alior Banku w Milanówku, od lat związana z sektorem 
bankowym, radzi jak uniknąć spirali długów oraz jak z niej wyjść, kiedy już w nią wpadliśmy.

JAK POŻYCZAĆ, TO MĄDRZE!

Zapraszamy do placówki partnerskiej Alior Banku: Milanówek, ul. Warszawska 35A,  22 734 31 65
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BRWINÓW
Urząd gminy w Brwinowie ogłosił 
przetarg na zaprojektowanie i bu-
dowę oświetlenia ulicznego. Decy-
dującym kryterium przy wyborze 
zwycięzcy będzie najniższa cena. 
Postępowanie składa się z dwóch 
części. Pierwsza obejmuje budo-
wę oświetlenia drogowego na 

ul. Marianka w miejscowości Kro-
sna Wieś (na długości ok. 541 m) 
oraz na ul. Pochyłej w Żółwinie (od 
odgałęzienia na ul. Nadarzyńskiej, 
długość łączna ok. 340 m). Druga 
zakłada opracowanie dokumenta-
cji projektowej i montaż latarni na 
ul. Pochyłej, Zachodniej, Wodnej 

Będzie jaśniej na wielu 
gminnych ulicach

i Granicznej w Żółwinie; Błońskiej, 
Chopina, Akacjowej, Bankowej 
i Wilsona (do skrzyżowania z drogą 
wojewódzką nr 719) w Brwinowie; 
Grodziskiej i Książnickiej w Owczar-
ni. Pierwsza część prac ma zostać 
zakończona do 30 czerwca, druga 
– do 30 października. (EL)

Piątek, 24 Kwietnia 2015
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Warszawska Kolej 
Dojazdowa musi 
zabezpieczyć swoje 
przejazdy kolejowe. 
Dla kierowców oznacza 
to korki przed rogatkami. 
Z „zabezpieczeniowych” 
rozwiązań cieszą 
się okoliczni 
mieszkańcy, ale czy 
rzeczywiście?

W izja ustawienia na 
przejazdach WKD 
szlabanów nie podo-

ba się kierowcom. I trudno się 
dziwić, bo niektóre przeprawy 
przez tory znajdują się w ciągach 
głównych dróg. To oznacza, że 
w godzinach szczytu przed prze-
jazdami będą ustawiać się sznu-
ry samochodów w oczekiwaniu 
na otwarcie szlabanów. 

stosowania dźwiękowej sygnali-
zacji ostrzegawczej byłoby moż-
liwe tylko w przypadku organizacji 
dwupoziomowego skrzyżowania 
linii kolejowej z drogą ruchu sa-
mochodowego i pieszego. Czyli 

Jednak pojawiają się i inne opi-
nie. – Rozumiem kierowców, ale
dla nas, mieszkańców, szlabany są 
jak lekarstwo. Liczymy na to, że po 
ustawieniu dodatkowych zabez-
pieczeń kolejki WKD przestaną 
trąbić. Dziś jest to bardzo uciążli-
we, zwłaszcza rano i w nocy – pod-
kreśla czytelnik Rafał.

Niestety, nadzieja mieszkańców 
na „ustanie trąbienia” pozostanie 
tylko nadzieją. Wukadki jak trąbi-
ły, tak trąbić będą... – Wyposażenie 
przejazdów kolejowych w dodat-
kowe zabezpieczenia i urządzenia 
sygnalizacji świetlnej podwyższa 
stopień bezpieczeństwa użytkow-
ników infrastruktury drogowej 
i kolejowej, jednak nie eliminuje 
w całości ryzyka nieuprawnio-
nego wjazdu lub wtargnięcia na 
zabezpieczony obiekt, który w dal-
szym ciągu pozostaje skrzyżowa-
niem na jednym poziomie – twier-
dzi Krzysztof Kulesza, rzecznik 
Warszawskiej Kolei Dojazdo-
wej. I zaznacza: – Odstąpienie od 

Nie ma szans, aby wukadki przestały trąbić
Mieszkający w pobliżu torów Warszawskiej Kolei Dojazdowej skarżą się na głośność sygnałów dźwiękowych

a
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MDojazdowa na te inwestycje mu-

siałaby wydać setki milionów zło-
tych. A pasażerowie musieliby się 
zmagać z ogromnymi utrudnie-
niami w ruchu pociągów. 

Skoro nie ma szans na to, by 
składy WKD przestały trąbić, to 
czy jest nadzieja, by wydawane 
przez nie sygnały dźwiękowe 
nie były aż tak głośne? Dla wielu 
osób mieszkających w pobliżu 
torów kolejki jest to bardzo uciąż-
liwe. Zwłaszcza gdy chodzi o nowe 
składy. Zapytaliśmy więc Krzysz-
tofa Kuleszę, czy jest szansa na 
zmianę sygnałów, ich ściszenie. 
– Regulacja sygnalizatorów na 
wszystkich pojazdach serii EN97 
obejmująca obniżenie poziomu 
głośności syren pneumatycz-
nych do dolnej granicy normy 
wraz z likwidacją syreny dwuto-
nowej (wysoko- i niskotonowej) 
i wprowadzeniem syreny jedno-
tonowej (niskotonowej) została 
przeprowadzona w kwietniu 2013 
roku – tłumaczy rzecznik WKD. 

– Dalsze obniżenie poziomu na-
tężenia dźwięku w świetle regu-
lacji prawnych oraz norm nie jest 
możliwe – dodaje.

Warto wspomnieć, że maszy-
niści składów nie używają sy-
gnałów dźwiękowych bez przy-
czyny. Wręcz odwrotnie. Sy-
gnał „baczność” muszą stosować 
w ściśle określonych sytuacjach. 
–  Przed wskaźnikiem W6, czy-
li wszędzie tam gdzie według 

zarządcy linii jest to niezbędne, 
dla ostrzeżenia osób znajdu-
jących się blisko lub na torowi-
sku, podczas niekorzystnych 
warunków atmosferycznych po 
minięciu wskaźnika W6a. Ma-
szyniści sygnału muszą użyć rów-
nież przed wskaźnikami W6a 
i W6b, które są ustawione na-
wet do 640 metrów przed prze-
jazdami i przejściami kolejowymi  
– wylicza Krzysztof Kulesza. 

Mieszkający w pobliżu torów Warszawskiej Kolei Dojazdowej skarżą się na głośność sygnałów dźwiękowych

Uwaga na głowę na ulicy Mostowej
PRUSZKÓW
Budynek, w którym 
niegdyś mieściły się 
zakłady Prumela, jest 
w rozsypce. Dosłownie. 
Osoby przechadzające 
się pruszkowską ulicą 
Mostową powinny 
uważać na głowy.

Pozostałości po Prumelu są nie-
małym zagrożeniem dla prze-
chodzących obok osób, w tym 
także uczniów pobliskiej Szkoły 
Podstawowej nr 9. Poinformował 
nas o tym czytelnik. – Chodnik, 
z którego korzystają dzieci, jest 
notorycznie zasypywany przez 
gruz sypiący się ze ścian – pisze.

O ruderę przy Mostowej 4 
zapytaliśmy Powiatowy Inspek-

torat Nadzoru Budowlanego. 
– Zabezpieczenie budynku 
należy do obowiązków wła-
ściciela. Przyjrzymy się pozo-
stałościom po zakładach przy 

okazji najbliższej kontroli. Je-
żeli stwierdzimy nieprawidło-
wości, możemy nakazać skucie 
odparzonych tynków – wyja-
śnia inspektor Hanna Kania. 
I dodaje: – Jeżeli występuje 
tam zagrożenie życia lub zdro-
wia, nakażemy zrobienie tego 
pod rygorem natychmiasto-
wej wykonalności.

Budynek po zakładach znaj-
duje się teraz w rękach prywat-
nych, niemniej przy Mostowej 4 
trwają właśnie podziały działek. 
Dlatego też dotarcie do właścicie-
la i wyegzekwowanie od niego za-
prowadzenia porządków może nie 
być łatwe. Kania: – Wcześniej to 
miejsce powinno zostać zabezpie-
czone taśmą. Może zająć się tym 
na przykład straż miejska.  (KS)

Targowa będzie miała nową nawierzchnię
OPACZ MAŁA
Ulicę Targową położoną 
w Opaczy Małej 
(gm. Michałowice) czeka 
przebudowa. Dziury i łaty 
na jezdni zastąpi nowa 
nawierzchnia. Kierowcy 
muszą przygotować 
się na utrudnienia.

Targowa to droga powiatowa, 
tak więc za jej remont odpowia-
da pruszkowskie starostwo powia-
towe. Projekt prac już jest, właśnie 
rozpoczęły się poszukiwania ich 
wykonawcy. Ten na przebudowę 
będzie miał czas do końca wrze-
śnia. Zaplanowane roboty obejmą 

zasięgiem odcinek od skrzyżowa-
nia z ulicą Klonową do granic gmi-
ny Michałowice. Ulica Targowa to 
fragment ciągu drogowego łączące-
go al. Krakowską z Al. Jerozolim-
skimi. Jak na razie drogę tworzą 
głównie dziury i asfaltowe łaty. Nie-
długo na ich miejscu pojawi się no-
wa nawierzchnia. Remont czeka 
też chodniki i wjazdy na posesje 
po północnej stronie drogi (te po 
stronie południowej tego nie wy-
magają). Prace zaplanowano na 
okres wakacyjny, by wyłączenie 
drogi z ruchu było możliwie naj-
mniej uciążliwe.

Po zakończeniu remontu zmia-
nie ulegnie organizacja ruchu. 

Krzyżująca się z ulicami Borow-
skiego i Czystą Targowa stanie się 
drogą z pierwszeństwem przejaz-
du. Od wjazdu do Opaczy będzie 
na niej obowiązywało ogranicze-
nie prędkości do 40 km/godz. i za-
kaz wyprzedzania.

W czasie remontu kierowcy bę-
dą zmuszeni do skorzystania z ob-
jazdu. Zostanie on poprowadzony 
ulicami: Sportową, Popiełuszki, 
11 Listopada, Wesołą, Poniatow-
skiego, Traktem Grocholickim 
i Waryńskiego do ronda w ulicy 
Pruszkowskiej. Wykonawca bę-
dzie się starał umożliwić dojazd 
do posesji mieszkańcom okolicz-
nych domów.  (KS)

Informatyzacja Szpitala Kolejowego  
im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o.  

zakończona
Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie Sp. z o.o. zakończył realizację 
projektu polegającego na wdrożeniu najnowocześniejszych technologii ICT, umożliwiających auto-
matyzację szeregu procesów realizowanych w szpitalu pn. „Kompleksowa informatyzacja Szpitala 
Kolejowego w Pruszkowie”. Informatyzacja objęła m.in. kompleksowe wdrożenie systemu wspo-
magającego działanie części medycznej, systemu wspomagającego działanie części administracyj-
no-zarządczej, wdrożenie rozwiązań wspomagających zarządzanie infrastrukturą – budynkiem, mo-
dernizację infrastruktury serwerowej, rozwój i modernizację infrastruktury sieciowej, zakup sprzętu 
informatycznego, w tym mobilnego, umożliwiającego pracę przy łóżku pacjenta, a także dwa punkty 
dostępu do informacji (PIAP), zlokalizowane poza siedzibą Szpitala.
Projekt ma na celu usprawnienie funkcjonowania Szpitala w perspektywie długofalowego rozwoju, 
poprzez działania zmierzające do maksymalizacji w zakresie ucyfrowienia, a przez to przeciwdzia-
łanie wykluczeniu informacyjnemu i wzmocnienie tworzenia społeczeństwa informacyjnego. Projekt 
obejmuje wdrożenie kompleksowych rozwiązań informatycznych, automatyzujących funkcjonowa-
nie jednostki. Pozwoli to na usprawnienie działania i zarządzania informacją i całym podmiotem, co  
w konsekwencji wpłynie na zwiększenie efektywności jego działania. Ponadto, wdrożone przedsię-
wzięcie umożliwi spełnienie wymogów wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności usta-
wy o systemie informacji w ochronie zdrowia. 
Efektem wdrożenia projektu będzie rozwój informatyzacji w sektorze ochrony zdrowia poprzez upo-
wszechnienie korzystania z rozwiązań informatycznych, a przez to - wzrost innowacyjności i konku-
rencyjności regionu, potencjału Szpitala, umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii ko-
munikacyjnych i informacyjnych itp. Projekt jest kolejnym przedsięwzięciem Szpitala Kolejowego 
w Pruszkowie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, zakończonym z sukcesem.
Ww. inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza”, Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wyklu-
czeniu informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-
2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

Współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85% wydat-
ków kwalifikowalnych, tj. ponad 4,5 mln zł. Dotacja z budżetu samorządu województwa mazowieckie-
go wynosi blisko 750 tys zł, pozostałe środki pochodzą od Beneficjenta. Cała inwestycja to przedsię-
wzięcie o wartości ponad 5,3 mln złotych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego

poprowadzenie jednej z nich w tu-
nelu lub na wiadukcie. 

Tymczasem na wprowadze-
nie takich rozwiązań przewoź-
nika nie stać. Gdyby wiadukt lub 
tunel miał powstać na każdym 
przejeździe, to Warszawska Kolej 

– Dalsze obniżenie 
poziomu natężenia 
dźwięku w świetle 
regulacji prawnych 
oraz norm nie jest 
możliwe – mówi 
rzecznik WKD

 Maszyniści składów nie używają sygnałów 
dźwiękowych bez przyczyny
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Rak piersi to najczęściej występu-
jący nowotwór złośliwy wśród Po-
lek. Tymczasem jego wyleczenie jest 
możliwe – decyduje wczesne wy-
krycie. Pomóc mogą w tym badania 
mammografi czne. 4 maja mam-
mobus pojawi się w Grodzisku. Sta-
nie obok Centrum Kultury, przy ul. 

Spółdzielczej 9. Badania będą tam 
przeprowadzane do 6 maja. 12 maja 
z bezpłatnej mammografi i 
skorzystają mieszkanki Milanówka 
– mammobus „zrobi postój” obok 
marketu sieci Tesco, ul. Królewska 
123a. Przed badaniem obowiązują za-
pisy telefoniczne (tel. 58 666 24 44). 

Zrób badania. Mammobus stanie 
w Grodzisku i Milanówku

NFZ fi nansuje badania mammogra-
fi czne kobietom pomiędzy 50 a 69 ro-
kiem życia, gdyż to właśnie ta grupa 
jest najbardziej narażona na zachoro-
wanie. W Grodzisku i Milanówku 
będą mogły przebadać się też panie, 
które ukończyły 40 lat, oraz te, 
które nie skończyły jeszcze 75. (KS)

GRODZISK MAZOWIECKI

Piątek, 24 Kwietnia 2015
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MILANÓWEK
Strażacy 
z milanowskiego 
OSP MIFAM nie rezygnują 
ze starań o siedzibę 
dla jednostki. 
Czy mogą liczyć na 
przychylność miasta?
 

F ormalnie strażacy-ochot-
nicy nie mają siedziby od 
stycznia 2012 r. Wów-

czas, w związku z likwidacją za-
kładu MIFAM, zmuszeni byli do 
pilnej wyprowadzki z budynku 
przy ul. Królewskiej. – Musieli-
śmy opuszczać siedzibę z dnia 
na dzień. Pamiętam jak wypro-
wadzaliśmy się w trzaskającym 
mrozie – wspomina Ireneusz 
Pietrzak, do niedawna prezes 
OSP MIFAM, obecnie honoro-
wy dowódca jednostki. – Żałuję 
tylko, że aż do 2014 r. ten obiekt 
stał pusty i nie mogliśmy z niego 
korzystać – dodaje.

Niepotrzebne dziecko? 
Mimo, że od przeszło trzech lat 
strażacy z OSP MIFAM nie mają 
stałego miejsca, to się nie podda-
ją. Pietrzak: – W tej chwili w na-
szej jednostce służy 27 druhów. 
Nie prowadzimy akcji ratowni-
czo-gaśniczych, bo nie mamy 
takiej możliwości. Ale uczestni-
czymy w życiu miasta, bierzemy 
udział w uroczystościach, chcemy 

od miasta wyłożenia pieniędzy 
na budowę. Chodzi nam o wska-
zanie działki, na której mogłaby 
stanąć strażnica z garażem. Pie-
niądze na budowę chcemy pozy-
skać już sami – mówi Pietrzak. 
– Jeśli chodzi o wyposażenie 
i sprzęt, to wiemy, że możemy 
liczyć na życzliwość zaprzyjaź-
nionych jednostek – zapewnia.

Tułaczka 
i szansa pomocy
Co na to władze miasta? – Histo-
ria i tradycja jednostki zobowią-
zują, dlatego nie jest mi obojętny 
los strażaków z MIFAM-u. Muszę 
jednak powiedzieć, choć wiem, że 
będzie im przykro, że chyba stra-
cili już ducha walki. Szczególnie, 
że zabrakło wyrazistego lidera, 

działać i podtrzymywać trady-
cję jednostki.

Pietrzak dodaje, że docelowo 
strażakom chodzi o budowę no-
wej siedziby. – Na razie wystarczy-
łoby nam miejsce do regularnych 
spotkań. Obecnie widujemy się 
w prywatnych mieszkaniach. To 
sprawia, że czujemy się traktowa-
ni jak niechciane i niepotrzebne 
dziecko, a przecież nasza jednost-
ka ma za sobą ponad pół wieku 
istnienia i udział w wielu akcjach 
ratowniczych nie tylko w Mila-
nówku i okolicach, ale także na 
terenie całego kraju – twierdzi.

Zgodnie z deklaracjami stra-
żaków, oczekiwana od miasta 
pomoc miałaby polegać na prze-
kazaniu terenu pod budowę no-
wej siedziby. – Nie wymagamy 

Starania o siedzibę, czyli duch walki
Strażacy z OSP MIFAM nie mają stałego miejsca. Liczą na życzliwość władz Milanówka
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M bo prezes Pietrzak zrezygnował 

z pełnienia swojej funkcji – mówi 
Wiesława Kwiatkowska, bur-
mistrz Milanówka. I dodaje: 
– W marcu uczestniczyłam w wal-
nym zebraniu członków jednost-
ki i muszę powiedzieć, że wśród 
uczestników więcej było gości niż 
samych strażaków. Dopiero w cza-
sie drugiego zebrania było już tro-
chę lepiej. Mam nadzieję, że uda 
im się odbudować wolę walki. 

Ireneusz Pietrzak faktycznie 
nieco ponad miesiąc temu zrezy-
gnował z dowodzenia jednostką. 
Zapewnia jednak, że powodem 
nie było zniechęcenie, tylko chęć 
ułatwienia druhom wyjścia z pa-
towej sytuacji. – Na prośbę ko-
legów zostałem honorowym 
prezesem. Jeśli ja sam miałem być 
przeszkodą w realizacji planów 
jednostki, to podjąłem decyzję 
o rezygnacji z funkcji – wyjaśnia.

Przyznaje jednocześnie, że mo-
rale jednostki nieco spada. – Od 
ponad trzech lat tułamy się po 
prywatnych mieszkaniach, pry-
watnymi samochodami jeździmy 
na uroczystości. Nic dziwnego, 
że zapał nieco osłabł. Wszystko 
zmieniłoby się, gdybyśmy dosta-
li jakąkolwiek pomoc – tłumaczy.

Burmistrz Milanówka: – Jeżeli 
strażacy z OSP MIFAM wyka-
żą się prężnym działaniem, je-
śli udowodnią wewnętrzną siłę 
i pomysł na rozwój jednostki, to 
deklaruję swoją pomoc. Wtedy 
wspólnie będziemy mogli wypra-
cować rozwiązanie.  

Reklama

Usterki na wiadukcie
GRODZISK MAZOWIECKI
Nawet kilkanaście 
tysięcy aut każdego 
dnia przejeżdża 
wiaduktem nad 
torami kolejowymi 
w Grodzisku. Niestety, 
pojawiły się problemy. 
A w zasadzie usterki.

Ten wiadukt jest istotnym 
elementem ruchu komuni-
kacyjnego w Grodzisku, gdyż 
drugie ważne ogniwo drogowe 
obecnie nie funkcjonuje. Cho-
dzi o przejazd na ul. Bałtyc-
kiej, który został zlikwidowany 
i w jego miejscu powstaje tu-
nel pod torami. Warto nadmie-
nić, że wiadukt w ciągu ulicy 
Okulickiego oddano w nowej 
odsłonie w styczniu 2014 r. 
Po półtora roku użytkowa-
nia okazuje się, że pojawiły 
się usterki. Głównym proble-
mem są zastoiska wodne oraz 
nierówna nawierzchnia. Do-
strzeżono też odpadający tynk 
na schodach.

Wielu kierowcom usterki na 
wiadukcie zdecydowanie za-
kłócają komfort jazdy. A drogi 
powinny być przede wszyst-
kim bezpieczne i w pełni go-
towe do użytku.

Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich, który jest za-
rządcą obiektu, podjął dzia-
łania w celu weryfikacji 
uszkodzeń na wiadukcie przy 
Okulickiego. – Dokonaliśmy 
objazdu obiektu i stwierdzi-
liśmy, że faktycznie mamy do 
czynienia z kilkoma usterka-
mi. Przede wszystkim zwró-
ciliśmy uwagę na nierówną 
nawierzchnię oraz zasto-
iska wodne – mówi Monika 
Burdon, rzecznik MZDW.

Jakie będą kolejne kroki
w tej sprawie? MZDW ma spot-
kać się z wykonawcą wiaduk-
tu. – Dojdzie do rozmów, któ-
re powinny określić, co dopro-
wadziło do powstania uste-
rek. Obiekt nadal jest objęty 
okresem gwarancji – wyjaśnia 
Burdon.   (JM)

Były burmistrz wraca do gry
MILANÓWEK
Miejska komisja 
wyborcza w Milanówku 
podała nazwiska 
kandydatów, którzy 
powalczą o mandat 
radnego w wyborach 
uzupełniających. W tym 
gronie znalazł się Jerzy 
Wysocki, długoletni 
burmistrz miasta.

Wysocki za sterami Milanów-
ka stał przez cztery kadencje. 
W walce o kolejną, w listopa-
dzie ubiegłego roku, niespodzie-
wanie pokonała go Wiesława 
Kwiatkowska. Teraz były bur-
mistrz będzie miał szansę na 
powrót do współdecydowania 
o losach miasta, tym razem ja-
ko radny. Wystartuje z ramienia 

Stowarzyszenia Milanówek 
Dziś i Jutro.

Konkurentami Wysockie-
go będą Marcin Budziewski, 
reprezentujący barwy Koalicji 
dla Milanówka oraz Ewa Ga-
lińska, kandydatka niezależna. 
O tym, komu przypadnie man-
dat, mieszkańcy okręgu wybor-
czego nr 2 zadecydują 17 maja.

Przeprowadzenie wyborów 
uzupełniających do rady mia-
sta konieczne jest ze względu 
na rezygnację Cezarego Nowa-
ka z zasiadania w tym gremium. 
Powodem jego decyzji – jak 
sam tłumaczył – były względy 
osobiste i zawodowe. Stąd ko-
nieczność uzupełnienia waka-
tu w 15-osobowym składzie rady 
i zarządzenie ponownego gło-
sowania w okręgu nr 2.  (EL)
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 Tak kiedyś wyglądała siedziba strażaków

Strażacy z OSP MIFAM nie mają stałego miejsca. Liczą na życzliwość władz Milanówka
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Popularna modelka opowie o tema-
tach trudnych – depresji, uzależ-
nieniu i przemocy. Ilona Felicjańska 
jest jedną z niewielu powszech-
nie rozpoznawalnych osób, które 
otwarcie przyznały się do choro-
by alkoholowej. Była modelka od 
kilku lat głośno mówi o swoich 

doświadczeniach w walce z uza-
leżnieniem, momentach słabo-
ści i sposobach na walkę z nimi. 
O tym opowie także podczas wi-
zyty w Grodzisku. Przypomnijmy, 
że w 2013 roku ukazała się debiu-
tancka powieść Felicjańskiej – thril-
ler erotyczny „Wszystkie odcienie 

Spotkanie z Iloną Felicjańską. 
Trudne tematy też będą

czerni”. Spotkanie współorganizo-
wane jest przez miejscowy Ośro-
dek Pomocy Społecznej i Bibliotekę 
Publiczną. Start: poniedziałek, 27 
kwietnia, godz. 18. Sala konferen-
cyjna Centrum Kultury w Grodzisku 
Mazowieckim, ulica Spółdzielcza 9. 
Wstęp wolny. (EL)

GRODZISK MAZOWIECKI

Piątek, 24 Kwietnia 2015

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
22 758 77 88

Pod względem czasu 
dojazdu do Centrum 
Warszawy Pruszków 
nie ustępuje wielu 
dzielnicom stolicy.  
Jest jednak bardziej 
zaciszny i pełen zieleni.

Dlatego coraz częściej wybie-
rany jest jako miejsce zamieszka-
nia przez osoby, które na co dzień 
pracują w Warszawie. Dostrze-
gają to także warszawscy deve-
loperzy wybierając Pruszków, 
jako lokalizację swoich inwestycji.

Wśród nich warto zwrócić 
uwagę na Zielone Patio Prusz-
ków, przy ul. Powstańców 5, koło 
centrum Pruszkowa. To nowo-
czesny budynek o kaskadowej ar-
chitekturze (poszczególne części 
mają od 3 do 11 pięter) z funk-
cjonalnie zaprojektowanymi 
mieszkaniami, podziemnym 
garażem i lokalami usługowy-
mi na parterze. W ofercie znaj-
dziemy mieszkania od jednego 
do czterech pokoi o powierzchni 
32-89 m2, a ceny zaczynają się 
już od 4900 zł/m2.

idealny dla tych, którzy po pracy 
szukają wytchnienia wśród zieleni. 

Zielone Patio Pruszków to tak-
że najwyższy budynek w okolicy 
dzięki czemu z górnych pięter roz-
tacza się wyjątkowa panorama 
miasta wraz z pobliskimi parkami.

Otoczenie inwestycji stano-
wią liczne tereny rekreacyjne 

Wśród innych inwestycji Zielo-
ne Patio Pruszków wyróżnia duża 
powierzchnia loggii i tarasów (na-
wet do 89 m2) oraz przestronne 
patio przeznaczone do wyłączne-
go użytku mieszkańców, od które-
go wzięła nazwę cała inwestycja. 
Wszystko to sprawia, że Zielo-
ne Patio Pruszków to budynek 

Odkryj Pruszków na nowo

oraz niezbędne punkty usługo-
wo-handlowe. W pobliżu znaj-
duje się Park Kościuszki, sklepy, 
banki, szkoły, przedszkola, re-
stauracja. Doskonałe położenie 
inwestycji zapewnia dogodne 
połączenie komunikacyjne ze 
wszystkimi punktami miasta oraz 
Warszawą.   W odległości około 

1 km znajdują się stacje kolejo-
we: PKP i WKD, dzięki czemu 
jest to komfortowe i przyjazne 
miejsce do zamieszkania, także 
pod względem komunikacyjnym.

Planowany termin zakończe-
nia budowy to pierwszy kwartał 
2016. Ale mieszkaniami warto za-
interesować się już teraz. Przy tak 

atrakcyjnej cenie istnieje ryzyko, 
że najciekawsze lokale zostaną 
sprzedane w ciągu najbliższych 
miesięcy. Poza tym umożliwi to za-
łatwienie formalności związanych 
z nabyciem lokalu i jego finanso-
wania bez zbytniego pośpiechu.

Szczegóły oferty Zielone Pa-
tio Pruszków można poznać 
w Biurze Sprzedaży na terenie 
inwestycji przy ul. Powstańców 
5,tel. 519 355 155 lub na stro-
nie internetowej www.zielone-
patiopruszkow.pl oraz w Biurze 
Spółdzielni przy ul. Powstańców 
Śląskich 104 lok.227 w Warsza-
wie, tel. 22 440 74 19.

Inwestorem Zielonego Patio 
Pruszków jest jedna z najwięk-
szych warszawskich spółdzielni, 
posiadająca 35 – letnie doświad-
czenie na rynku nieruchomości 
- Spółdzielnia Mieszkaniowa Wo-
la. Tylko na przestrzeni ostatnich 
lat SM Wola zrealizowała inwe-
stycje o łącznej powierzchni po-
nad 40 tys. m2 m.in. przy ulicach 
Stawki, Wrocławskiej i Powstań-
ców Śląskich, a także w Wilano-
wie i Lipkowie. 

Reklama
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Przez pierwsze dwa miesiące tego 
roku Warszawska Kolej Dojazdowa 
przewiozła prawie półtora miliona pa-
sażerów. To spory wzrost w porówna-
niu z analogicznym okresem 2014 r. 
Przewoźnik opublikował niedawno 
szczegółowe dane przewozowe za sty-
czeń i luty tego roku. W pierwszym 

z tych miesięcy z przejazdów WKD 
skorzystało ponad 715 tys. osób. To 
o prawie 14 proc więcej niż przed ro-
kiem. W lutym wynik „wukadki” to po-
nad 713 tys. osób. W porównaniu z tym 
samym okresem  2014 r. wzrost liczby 
pasażerów kształtuje się na poziomie 
35 proc. – Jesteśmy zaskoczeni, nie 

Rekordowe wyniki przewozowe
Warszawskiej Kolei Przejazdowej

spodziewaliśmy się tak dużego wzro-
stu – mówi Krzysztof Kulesza, rzecznik 
WKD. Czy ta tendencja może się utrzy-
mać? Kulesza: – Przewidujemy, że 
liczba pasażerów zmniejszy się w mo-
mencie rozpoczęcia przez nas prac 
remontowych na odcinku Warszawa 
Śródmieście-Komorów. (EL)
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Wiejska (i nie tylko) do gruntownej przebudowy
BRWINÓW
Dobre wieści dla 
mieszkańców 
m.in. ulicy Wiejskiej 
w Otrębusach. 
Zniszczona 
droga doczeka się 
gruntownej 
przebudowy.

Wiejska znana jest nie tylko 
mieszkańcom Otrębus, którzy 
korzystają z mieszczących się 
tam ośrodka zdrowia, biblioteki 
publicznej i przedszkola. Stano-
wi ona także popularny wśród kie-
rowców skrót do Podkowy Leśnej, 
który pozwala ominąć fragment 
ruchliwej trasy 719. Kłopot w tym, 
że nawierzchnia ulicy pozostawia 
wiele do życzenia. – Bywa, że nagle 

pojawiają się tam dziury, w któ-
rych można „zostawić” koło – mó-
wi jeden z mieszkańców Otrębus.

Wkrótce ma się to zmienić. 
– Ulice Wiejska, Przejazdowa 
i Bukowa przejdą remont dofi nan-
sowany z puli tzw. schetynówek 

(rządowego programu przebudo-
wy dróg lokalnych – przyp. red.) 
– mówi Arkadiusz Kosiński, bur-
mistrz gminy Brwinów. – Prace 
zostaną wykonane na całej dłu-
gości tego ciągu od skrzyżowania 
z drogą wojewódzką nr 720 ul. Na-
talińską, do torów WKD i za ni-
mi do granicy z Podkową Leśną 
– dodaje. Plany uwzględniają 
pojawienie się trzech wyniesio-
nych skrzyżowań oraz wyniesio-
nego przejścia dla pieszych przy 
przedszkolu. Remont zostanie 
skoordynowany z pracami, które 
na przejeździe kolejowym w cią-
gu ul. Przejazdowej i ul. Bukowej 
planuje WKD.

Jak zapewnia burmistrz, prze-
budowa Bukowej została uzgod-
niona z władzami Podkowy 

ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Niektórzy pasażerowie 
linii organizowanych 
przez PKS Grodzisk 
Mazowiecki nie są 
zadowoleni z oferty 
przewoźnika. Ich zdaniem 
powinien wymienić 
stare autobusy na nowe.

D o naszej redakcji zgłosił 
się czytelnik Michał. Ma 
wiele zastrzeżeń do jako-

ści usług oferowanych przez PKS 
Grodzisk Mazowiecki. Głównie 
jednak chodzi o pojazdy jakie prze-
woźnik wysyła na organizowane 
przez siebie linie. – PKS na linię 
Ożarów Mazowiecki – Pruszków 
notorycznie podstawia busa, do 
którego nie sposób wejść matce 
z wózkiem. Wolę nie myśleć jakie 
problemy mają osoby niepełno-
sprawne – podkreślał Michał. 
– To jednak nie koniec moich 
uwag. Ostatnio przejeżdżając 
przez Żbików ulicą 3 Maja trafi -
łem na autobus tego przewoźni-
ka. Jechał z otwartą klapą silnika. 
Czym oni wożą ludzi? Przecież ten 
autobus nie powinien wyjechać na 
trasę. Co z bezpieczeństwem pasa-
żerów? – pytał zdenerwowany. 

Podobnych opinii jest wię-
cej. Podróżni uważają, że PKS 

niskopodłogowe. Nie zawsze jest 
to jednak możliwe – twierdzi Ra-
dosław Marek, wiceprezes PKS 
Grodzisk Mazowiecki. I dodaje: 
– Jeśli chodzi o stan technicz-
ny pojazdów, to są one na bie-
żąco sprawdzane. Co pół roku 
wykonujemy natomiast przeglą-
dy techniczne.

Ale dalej pozostaje aktualne 
pytanie: czy podróżni na linii 
Pruszków – Ożarów są skazani 
na mało komfortowe warunki 
jazdy? Radosław Marek: – Losy 
tej linii wciąż się ważą. Władze 
Pruszkowa chcą bowiem to po-
łączenie wcielić do sieci komuni-
kacji miejskiej. Dla nas oznacza 
to konieczność likwidacji tego 
połączenia, ponieważ nie ma 
sensu dublowania autobusów. 

Wiceprezes grodziskiego
PKS-u odniósł się też do biletów. 
– Jeśli chodzi o bilety to warto 

Grodzisk Mazowiecki na linie po-
winien wysyłać lepsze autobusy. 
– Przecież to my płacimy za bile-
ty. A te do tanich nie należą – mó-
wi Aneta. – Dlaczego do obsługi 
linii ZTM, gdzie PKS jest pod-
wykonawcą, kierowane są pięk-
ne i błyszczące pojazdy, a zwykłe 
linie obsługują graty? – podkreśla. 

pamiętać, że nasze linie są fi nan-
sowane tylko przez pasażerów. 
W przypadku połączeń komuni-
kacji miejskiej bilety faktycznie 
są nieco tańsze, ale część pienię-
dzy dokładają samorządy, czyli 
tak naprawdę wszyscy mieszkań-
cy – powiedział.

Grodziski przewoźnik zaznacza 
również, że tabor jest systematycz-
nie wymieniany. Nie oznacza to 
jednak, że do zajezdni przy Cheł-
mońskiego trafi ają autobusy, któ-
re przed chwilą zjechały z taśmy 
produkcyjnej. – Od stycznia kupi-
liśmy już osiem pojazdów, drugie 
tyle chcemy zakupić do końca ro-
ku. Najczęściej są to autobusy sze-
ścio- lub siedmioletnie – zaznacza 
Radosław Marek. – Nowe pojaz-
dy kupujemy, gdy w przetargu na 
obsługę danej linii zamawiający 
wprowadza zapis, że autobus mu-
si być fabrycznie nowy – dodaje. 

Autobus z otwartą klapą silnika
Pasażerowie mają zastrzeżenia do pojazdów PKS Grodzisk Mazowiecki
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Okazuje się, że przewoźnik 
na poszczególne linie wysyła ta-
ki tabor, jaki ma w zajezdniach. 
– Jesteśmy świadomi tego, że 
naszymi autobusami podróżują 
osoby niepełnosprawne i matki 
z wózkami. Dokładamy wszelkich 
starań, by autobusy na poszcze-
gólnych liniach były niskopo-
dłogowe lub chociaż częściowo 

– Jeśli chodzi 
o stan techniczny 
pojazdów, to są 
one na bieżąco 
sprawdzane 
– mówi Radosław 
Marek, wiceprezes 
PKS Grodzisk 
Mazowiecki 

Leśnej, które w tym roku wy-
remontują tę ulicę do granicy 
z Otrębusami. – W ten sposób 
droga łącząca obie miejscowo-
ści zyska zupełnie nowy wy-
gląd, zwiększając komfort jazdy 
oraz bezpieczeństwo niezmoto-
ryzowanych uczestników ruchu 
drogowego – mówi Arkadiusz 
Kosiński. Przetarg na wykona-
nie prac na ul. Wiejskiej, Przejaz-
dowej i Bukowej za torami WKD 
(do granicy z Podkową Leśną) zo-
stanie ogłoszony w połowie maja.

To nie koniec dobrych wie-
ści dla mieszkańców tych oko-
lic. Remont czeka też pobliskie 
ulice Łosia w Otrębusach i Lil-
popa w Brwinowie i również zo-
stanie dofi nansowany w ramach 
schetynówek.  (EL)

Przetarg na 
wykonanie prac 
na ul. Wiejskiej, 
Przejazdowej 
i Bukowej zostanie 
ogłoszony w maju

Strażnicy mieli 
dwukrotnie 
przekroczyć 
dozwoloną 
prędkość

Strażnicy miejscy jechali
ze zbyt dużą prędkością?
NADARZYN
Czy strażnicy 
z Nadarzyna 
przestrzegają 
przepisów, za 
które karzą innych 
kierowców mandatami? 
Internet obiegło 
nagranie z przejazdu 
radiowozem w Starej 
Wsi. Strażnicy mieli 
na nim przekroczyć 
dozwoloną prędkość.

Film opublikował kierowca 
podążający za radiowozem. 
W kadrze widać samochód 
straży gminnej i prędkościo-
mierz samochodu, z które-
go był nagrywany. Licznik 
wskazywał ponad 80 km na 
godzinę. – Nagrane 15 kwiet-
nia o godz. 7.07 w Starej Wsi. 
Jechałem za radiowozem stra-
ży gminnej starając się utrzy-
mać równą odległość, tak aby 
zmierzyć prędkość, z jaką po-
ruszają się po naszej miejsco-
wości. Było to między 80 a 85 
km/h. Przypominam, że o tej 
porze nasze dzieci wychodzą 
na gimbusa – czytamy w opisie 
fi lmu. I dalej: – Straż ustawia 
swój fotoradar karząc kierow-
ców przekraczających w Sta-
rej Wsi 40 km na godzinę 
(i słusznie), sami funkcjona-
riusze natomiast jeżdżą po 
naszej miejscowości dwa ra-
zy szybciej.

O odniesienie się do treści 
fi lmu poprosiliśmy dowódcę 
straży gminnej w Nadarzynie. 
– Zapoznałem się z tym nagra-
niem, ale na jego podstawie ab-
solutnie nie można stwierdzić 
z jaką prędkością poruszał się 
radiowóz straży. Aby wycią-
gnąć jakiekolwiek konsekwen-
cje należy udowodnić winę, 
a to mógłby zrobić tylko bie-
gły – powiedział Adam Piskorz, 
komendant nadarzyńskiej 

jednostki. – Widzimy licz-
nik samochodu, który jechał 
za strażnikami w dosyć dużej 
odległości. Mógł próbować 
dogonić radiowóz i stąd taka 
prędkość – dodawał. Potwier-
dził jednocześnie, że strażnicy 
zarejestrowani na fi lmie nie je-
chali do wezwania.

Czy w tej sprawie będzie 
wszczęte wewnętrzne postę-
powanie wyjaśniające? Ko-
mendant Piskorz: – Na pewno 
przeprowadzę rozmowę ze 
strażnikami, którzy byli wów-
czas na służbie. Znam ich do-
brze i nie chce mi się wierzyć, 
że mogli dopuścić się takie-
go wykroczenia. Jeśli jednak 
potwierdzą, że przekroczyli 
prędkość, wówczas zostaną wy-
ciągnięte konsekwencje.

O formalnym postępowa-
niu wyjaśniającym nie ma jed-

nak mowy. – Zwracam się do 
autora tego filmu. Jeśli jest 
przekonany, że doszło do zła-
mania przepisów, niech zgłosi 
tę sprawę na policję. Wówczas 
powołani zostaną biegli do 
oceny nagrania, którzy stwier-
dzą ponad wszelką wątpliwość, 
czy strażnicy są winni. Jeśli 
tak, zostaną ukarani. W prze-
ciwnym razie będziemy mieć 
do czynienia z kolejnym nie-
prawdziwym materiałem, ma-
jącym skompromitować straż 
– ocenia komendant strażni-
ków z Nadarzyna.  (EL)

Pasażerowie mają zastrzeżenia do pojazdów PKS Grodzisk Mazowiecki
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Największą niespodzianką 
marcowej gali ogłoszenia 
listy Top50 było objęcie 

pozycji lidera przez Grupę Kro-
toski-Cichy. W rankingu uplaso-
wały się największe polskie firmy 
dealerskie.  Kluczowym czynni-
kiem w tworzeniu rankingu była 
osiągnięta sprzedaż. Firma ob-
jęła pierwsze miejsce z rekordo-
wym w historii polskiego rynku 
dealerskiego rocznym wynikiem 
sprzedaży - 13 369 sprzedanych 
aut, 39,9 proc. wzrostu r/r. Warto 
wspomnieć, że jeszcze 5 lat temu 
Grupa Krotoski-Cichy sprzedawa-
ła dwukrotnie mniej samochodów 
niż największy konkurent - Grupa 
PGD. W roku 2012 rozbieżność 
wynosiła 1100 samochodów, a na 
liście z 2013 r. zmniejszyła się do 
zaledwie 502 aut.

D: W tym roku, po trzech 
latach obejmowania pozycji 
nr 2, pierwszy raz Grupa 
Krotoski-Cichy wyprzedziła 
swojego największego kon-
kurenta PGD oraz zdobyła 
zaszczytne pierwsze miejsce 
na podium. Czy spodziewali-
ście się takiego wyniku?
MK: Zdawaliśmy sobie sprawę, 
że obie firmy będą rywalizować 
w tym rankingu do samego koń-
ca i wynik jest sprawą otwartą. 

pozycja marek z grupy Volks-
wagena jakie reprezentujemy. 
Do tego z pewnością dobrze do-
brana i zorientowana na sukces 
kadra i jakość reprezentowana 
przez naszą firmę. Stale bada-
my poziom zadowolenia z ofe-
rowanych produktów i usług, 
dzięki temu mamy realny ob-
raz oczekiwań naszych Klien-
tów. Pozwala nam to na ciągłe 
usprawnienia i podnoszenie ja-
kości. Uważam, że takie kom-
pleksowe podejście sprawia, że 
Klienci do nas wracają. Dodat-
kowo staramy się uczestniczyć 
we wszystkich ważniejszych wy-
darzeniach, co również daje nam 
możliwość promowania marki.

D: Jak ocenia Pan rynek 
samochodowy w Polsce?
MK: Myślę, że cały czas się rozwija 
i nie jest łatwy. Oczywiście ostatnie 
rozwiązania zaproponowane przez 
rząd poprawiły trochę zaintereso-
wanie nowymi autami, niemniej 
daleko nam jeszcze do poziomu 
państw zachodnich.

D: A jaki jest udział Grupy 
Krotoski-Cichy. Ile obecnie 
posiadacie salonów?
MK: Obecnie posiadamy w ca 
łej Polsce ponad 20 salonów 
z grupy VW są to takie marki jak 

Byliśmy zaskoczeni przewagą 
jaką udało się uzyskać. Od kilku 
lat byliśmy tak blisko pierwsze-
go miejsca i w końcu udało się. To 
dla nas ogromny sukces, na który 
składa się systematyczna i profe-
sjonalna praca naszych zespołów. 
To ludzie tworzą firmę i każdego 
dnia dbają o szczególne zadowo-
lenie każdego z naszych Klientów. 
Bez nich nie udałoby się nam uzy-
skać takiego wyniku i zbudować 
tak silnej firmy.

D:  Czy coś się zmieniło  
odkąd jesteście na podium?
MK: Nie, pracujemy tak samo jak 
przed ogłoszeniem rankingu TOP 
50, oczywiście wygrana dała nam 
ogromną satysfakcję i pokazała, 
że to jak podchodzimy do bizne-
su jest dobrym kierunkiem. Za-
ufanie i zadowolenie Klientów jest 
dla nas kluczową sprawą. Pierw-
sze miejsce to tak naprawdę efekt 
ilości kontrahentów, którzy nam 
zaufali, ich uznanie dodatkowo 
napędza nas do działania i stałe-
go doskonalenia. Pragniemy zro-
bić wszystko, aby na tym miejscu 
już pozostać. ;)

D: Co Pana zdaniem wpłynę-
ło na osiągnięcie sukcesu?
MK: Złożyło się na to kilka 
elementów, na pewno mocna 

Lista TOP 50 – Nowy Lider Grupa Krotoski-Cichy
Rozmawiamy z Panem Michałem Kierepką – członkiem zarządu Grupy Krotoski-Cichy  
– tegorocznego zwycięzcy w rankingu TOP50 dealerów samochodowych w Polsce.

Volkswagen, Audi, Seat czy Sko-
da. Cały czas się rozwijamy, rozbu-
dowujemy i modernizujemy sieć 
dystrybucji zgodnie z najnowszy-
mi wytycznymi koncernu.

D: Która marka dostępna  
w salonach Krotoski-Cichy  
w największym stopniu  
przyczyniła się   
do osiągniętego wyniku?
MK: Wszystko zależy jak na to 
spojrzymy, jeżeli chodzi o liczby 
bezwzględne to prym wiedzie Sko-
da i Volkswagen, ale nie umniej-
szałbym roli samochodów VW 
Użytkowe, naszej marki premium 

Audi czy odradzającego się na na-
szym rynku Seata. Klienci ufają 
tym markom i często wybór pa-
da właśnie na nie.

D: A czy może nam  
Pan zdradzić który model 
cieszy się największym 
zainteresowaniem?
MK: Polacy od wielu lat najwięk-
szym zaufaniem darzą Volkswa-
gena Golfa oraz Skodę Octavię 
i Fabię. Niezawodność oraz sto-
sunek ceny do jakości przycią-
gają coraz to więcej Nabywców, 
zresztą widać to na polskich uli-
cach. Niemniej wierzę, że ten rok 

będzie należał do nowego VW 
Passata, który jest fantastycz-
nym samochodem.

D: I pytanie na koniec. Czy 
zarządzanie tak dużą grupą  
to duże wyzwanie?
MK: Oczywiście. W tego typu 
organizacji najważniejszym ele-
mentem są ludzie oraz wyzna-
czanie sobie oraz zespołowi 
nowych wyzwań i celów. Wycho-
dzimy z założenia, że rozwój na-
szej firmy jest możliwy poprzez 
to, że staramy się systematycznie 
i w sposób zaplanowany realizo-
wać plany jakie zostały wspólnie 
wyznaczone. W związku z tym 
niemalże codziennie spotyka-
my na swojej drodze mniejsze 
i większe wyzwania związane 
z podejmowaniem decyzji co 
do rozwoju w różnych obsza-
rach naszej firmy. Do tego do-
chodzi skala i różnorodność 
działalności jakie prowadzimy, 
ponieważ dealerstwo to obecnie 
nie tylko sprzedaż samochodów 
nowych czy serwis aut, ale tak-
że takie elementy jak sprzedaż 
flotowa, sprzedaż samochodów 
używanych, dział F&I czy usługi 
lakierniczo-blacharskie.

D: Dziękuję za rozmowę.
MK: Dziękuję.
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SZKOŁY PONADGIMNAZJANE POWIATU

Zawody:
•   Cukiernik, Piekarz, Dekarz, Elektromechanik, Elektromechanik pojazdów samochodowych, Fryzjer, Kucharz, Lakiernik, Mechanik pojazdów  

samochodowych, Mechanik monter maszyn urządzeń, (zajęcia praktyczne w BMTI z holdingu STRABAG), Monter sieci, instalacji i urządzeń 
sanitarnych;

•   Uwaga: od 1.09.2015 możliwość kształcenia się w nowym zawodzie: Mechanik motocyklowy!

OFERUJEMY:
•   pracownie wyposażone w sprzęt komputerowy, urządzenia 

multimedialne i nowoczesne pomoce dydaktyczne, w tym programy specjalistyczne do nauki języków obcych i przedmiotów zawodowych;
•   nowoczesne wielofunkcyjne boiska sportowe;
•   dodatkowe zajęcia pozalekcyjne: np. Akademię Fotografi i Cyfrowej, Akademię CISCO;
•   koła: ekologiczne, muzyczne, teatralno- literackie, matematyczne i in.;
•   zajęcia sportowe(SKS); piłka siatkowa;zumba, fi tness, taekwondo; piłka ręczna, tenis stołowy, koszykówka, piłka nożna;
•   dodatkowe zajęcia wyrównawcze matematyki z wykorzystaniem programów komputerowych;
•   polsko – niemiecką wymianę młodzieży;
•   naukę języków obcych : angielski, rosyjski, niemiecki, francuski.

Nasi Partnerzy: 
•   Hufi ec OHP, SGGW, BMTI sp. z o.o. – STRABAG, ULRICH Polska, Auto – Dukat, Inter Cars, FABEN, Polskie Stowarzyszenie Dekarzy, 

Piekarnia – Cukiernia Otrębusy;
•   Urząd Skarbowy w Pruszkowie oraz wiele innych fi rm i instytucji.
Więcej informacji o zawodach w zakładce REKRUTACJA na stronie internetowej Zespołu Szkół oraz w zakładce KSZTAŁCENIE ZAWODOWE 
na stronie www.men.gov.pl

ŁĄCZYMY 50-LETNIĄ TRADYCJĘ KSZTAŁCENIA ZAWODOWCÓW Z NOWOCZESNOŚCIĄ!
O JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W NASZEJ SZKOLE ŚWIADCZĄ;

Ogólnopolskie badania EWD MATURA, w których szkoła klasyfi kuje się na pozycji 

SZKOŁA SUKCESU, 
- certyfi kat  WIARYGODNA SZKOŁA

W roku szkolnym 2015/2016
zaprasza Kandydatów do klas pierwszych Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Technikum 

Dzień otwarty:
28.05.2015 r. w godz. 17.00-19.00
www.zsnr1-pruszkow.com 
tel. 22 728 86 54

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

oraz nowe, atrakcyjne kierunki:
•  Technik urządzeń i systemów 
    energetyki odnawialnej; 
•  Technik teleinformatyk.

Kierunki kształcenia:
•  Technik budownictwa;
•  Technik ekonomista;
•  Technik informatyk;
•  Technik ochrony środowiska;
•  Technik pojazdów samochodowych.

Piątek, 24 Kwietnia 2015
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informatyczne, turystyczno-fotograficzne, ekonomiczne i inne. 

PRUSZKOWSKIEGO ZAPRASZAJĄ

Liceum Ogólnokształcącego 
•   klasa geografi czno-językowa
 rozszerzony program: języka angielskiego, 

geografi i;
 przedmioty uzupełniające: edukacja prawna, 

język angielski w turystyce;
•   klasa medialna;
 rozszerzony program: historii, wiedzy 

o społeczeństwie;
 przedmioty uzupełniające: warsztaty 

dziennikarskie, komunikacja społeczna.

Liceum Ogólnokształcącego 
Sportowego
•   rozszerzony program: 

języka angielskiego i biologii;
•   przedmioty uzupełniające: 

historia sportu, edukacja zdrowotna 
z elementami higieny i ekologii człowieka;

•   lub rozszerzony program: biologii i chemii;
•   przedmioty uzupełniające: warsztaty 

dziennikarskie, język angielski w sporcie.

Gimnazjum Sportowego rozszerzony program 
nauczania matematyki

DYSCYPLINY W SZKOŁACH SPORTOWYCH:
•   koszykówka dziewcząt i chłopców;
•   piłka nożna dziewcząt i chłopców;
•   piłka siatkowa dziewcząt i chłopców;
•   piłka ręczna dziewcząt i chłopców;
•   lekkoatletyka;
•   sztuki walki.

SZKOLENIE SPORTOWE zarówno w Gimnazjum 
Sportowym jak i Liceum Ogólnokształcącym 
Sportowym realizowane jest przy współpracy 
z Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym 
oraz klubami sportowymi: ZNICZ Pruszków, MKS „Żbik” 
Pruszków, GLKS Nadarzyn, MKS PRUSZKÓW.

OFERUJEMY:
1. naukę następujących języków obcych:

•   język obowiązkowy: angielski;
•   drugi język do wyboru: niemiecki lub rosyjski;

2. w klasach sportowych zajęcia na basenie oraz 
wyjazdy sportowe;

3. zajęcia dodatkowe:
•   koło literacko-teatralne;
•   koło matematyczne 

– „Matematyka da się lubić”;
•   koło ekologiczne;
•   warsztaty dziennikarskie;
•   zajęcia taneczne;
•   zajęcia muzyczne;
•   polsko-ukraińską wymianę młodzieży.

Zajęcia dodatkowe oraz przedmioty uzupełniające 
realizujemy przy współpracy z uczelniami 
partnerskimi:
•   Wyższą Szkołą Informatyki, Zarządzania

i Administracji w Warszawie;
•   Wydziałem Geografi i i Studiów Regionalnych

Uniwersytetu Warszawskiego;
•   Denfeld High School In Duluth, Minnesota;
•   Szkołą w Zdołbunowie (Ukraina).

Dni otwarteoraz spotkania z trenerami:
28.04.2015; 12.05.2015; 09.06.2015; o godz. 17.30

www.zstiopruszkow.pl 
zstio_sekretariat1@wp.pl 

tel. 22 758-89-62/63

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych 
 Pruszkowie ul. Gomulińskiego 2

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ZAPRASZA DO KLASY PIERWSZEJ

Liceum Ogólnokształcące 
im. T. Kościuszki w Pruszkowie

OFERTA DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW:

• KLASA I a 
 Przedmioty rozszerzone : język polski, 

historia, wiedza o społeczeństwie; 
 Języki: angielski (obowiązkowo), niemiecki, 

francuski, rosyjski (do wyboru); 

• KLASA I b 
 Przedmioty rozszerzone: matematyka, 

geografi a, język angielski; 
 Języki: angielski (obowiązkowo), niemiecki, 

francuski, rosyjski (do wyboru);

• KLASA I c 
 Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia; 
 Przedmiot uzupełniający: fi zyka 

w naukach przyrodniczych; 
 Języki: angielski (obowiązkowo), 

niemiecki, francuski, rosyjski (do wyboru). 

• KLASA I d 
 Przedmioty rozszerzone: matematyka, 

fi zyka, język angielski; 
 Języki: angielski (obowiązkowo), niemiecki, 

francuski, rosyjski (do wyboru).

Liczebność klas w roku szkolnym 
to 25 – 32 uczniów 

W naszej szkole: wyjazdowe warsztaty 
dla przyrodników i humanistów, 
uczestnictwo w Kole Młodych 
Odkrywców, nauka z wykorzystaniem TI 
ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności 
matematycznych, centrum „Geogebra".

W Naszej Szkole :
• Matura na 100%
• Przyjazna atmosfera
• Nauczyciele, 

których polubisz

BĄDŹ UCZNIEM SZKOŁY 
Z WIELOLETNIĄ TRADYCJĄ! 

Bądź uczniem 
nowoczesnej szkoły!

Szczegóły rekrutacji oraz wiele 
innych informacji o życiu szkoły 

znajdziesz na naszej stronie internetowej 

www.zan.edupage.org 

Kontakt: tel. 22 758 77 35 
e-mail: zan.sekretariat@gmail.com

ZAN – to twój najlepszy wybór!
Matematyka twoim przyjacielem!

ZAPRASZAMY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 
DO 4 KLAS PIERWSZYCH

warsztaty 
dziennikarskie, komunikacja społeczna.

Złoty medal od PKOL 
za „Zasługi dla Polskiego 

Ruchu Olimpijskiego” 
– kwiecień 2014.

Zespół Szkół im. Fridtjofa Nansena
w Piastowie

ZAPRASZA DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 
I TECHNIKUM 

05-820 PIASTÓW, UL. NAMYSŁOWSKIEGO 11 
TEL.: 22 723 65 85, LONANSEN@POCZTA.ONET.PL
WWW.NANSEN.EDU.PL, WWW.FACEBOOK.COM/LONANSEN

Piątek, 24 Kwietnia 2015

•   klasa A: biologia, matematyka oraz do 
wyboru: chemia lub fi zyka;

•   klasa B: geografi a, wiedza o społeczeństwie oraz 
do wyboru  język angielski lub język niemiecki;

•   klasa C: geografi a, matematyka oraz do 
wyboru język angielski lub język niemiecki;

•   klasa D: matematyka, fi zyka, język angielski;
•   klasa E: biologia, chemia, oraz możliwość 

wyboru fi zyki (międzyklasowo).

Języki obce: angielski 
oraz do wyboru 
(zależnie 
od klasy) niemiecki, 
francuski, włoski. 

Plany obejmują łącznie 
rekrutację do pięciu klas 
pierwszych, w każdej po około 30 – 32 uczniów.

Nasza oferta to również: szereg kół 
przedmiotowych i zainteresowań, lekcje 
muzealne, ćwiczenia z chemii z pracownikami 
naukowymi wyższych uczelni, wyjazdowe 
seminaria naukowo-dydaktyczne, różne formy 
zajęć sportowych (w tym na basenie KAPRY).

Dla klas pierwszych organizujemy wyjazdy integracyjne.

Oferujemy wysoki i skuteczny poziom 
kształcenia, co potwierdzają nasze osiągnięcia:
•   co roku 100% absolwentów naszego liceum zdaje 

egzamin maturalny.
•   z obowiązkowych przedmiotów maturalnych: 

matematyka, język polski, język angielski 
rokrocznie uzyskujemy bardzo wysokie wyniki. 
Z matematyki uzyskujemy najlepsze wyniki 
w Powiecie Pruszkowskim (25% wyższe od 
średniej powiatu). Każdego roku nasi absolwenci 
indywidualnie uzyskują najwyższe wyniki 
maturalne w Powiece Pruszkowskim.

•   95% absolwentów studiuje na uczelniach 
wyższych, w tym 88% na studiach dziennych 
państwowych uczelni wyższych.

•   zajęliśmy 54. miejsce w województwie 
mazowieckim (na ok. 500 liceów na Mazowszu) 
w rankingu liceów ogólnokształcących 
publikowanym przez Perspektywy. Wynik 
ten plasuje nas w gronie 5% najlepszych 
liceów w kraju i mamy prawo używać tytułu.

„Srebrna Szkoła 2015”.
 Mamy szereg osiągnięć sportowych 

i w zawodach strzeleckich (co roku 
w klasyfi kacji generalnej zawodów strzeleckich 
drużynowo i indywidualnie zajmujemy 
I miejsce w Powiecie Pruszkowskim).

Terminy spotkań informacyjnych: 
25 kwietnia 2015 r. (sobota) godz. 10.00 – 14.00 

– dzień otwarty
16 maja 2015 r. (sobota) godz.10.00 – 14.00 

– spotkanie z komisją rekrutacyjną

Zasady rekrutacji, terminarz, lista dokumentów 
wymaganych od kandydatów, szczegółowy opis 
sukcesów i osiągnięć naszych uczniów znajdują 
się na stronie internetowej szkoły: 
www.kosciuch-pruszkow.edupage.org 
w zakładce: Rekrutacja/Zasady rekrutacji.

KOŚCIUCH TO:
• wysokie wyniki • przyjazna atmosfera
• bezpieczeństwo • nowoczesność i tradycja

Zapraszamy – u nas warto się uczyć !
05-800 Pruszków, ul. Tadeusza Kościuszki 38 
Tel/fax 22 758-63-73
www.kosciuch-pruszkow.edupage.org 
e-mail: szkola@kosciuch.pruszkow.pl

Reklama

 klasa mundurowa społeczno-prawna
rozszerzenia: historia lub wiedza o społeczeństwie i język angielski
zajęcia dodatkowe: przygotowanie wojskowe – zajęcia kondycyjne, strzeleckie,
musztra, pierwsza pomoc przedmedyczna, elementy prawa, zajęcia informatyczne
– pakiet biurowy, ekonomia w praktyce – własna fi rma

 klasa promocji zdrowia
rozszerzenie: biologia lub chemia lub fi zyka i język angielski
zajęcia dodatkowe: język łaciński w medycynie lub ekonomia w praktyce – własna
fi rma lub zajęcia informatyczne – statystyka w medycynie

Dni otwarte: 
24 kwietnia, godz. 17.00 – prezentacja klas mundurowych.
22 maja, godz. 13.00 – wspólna zabawa, Dzień Sportu i Dzień Dziecka.

Szkoła oferuje zajęcia dodatkowe: gry zespołowe, tenis stołowy, 
tenis ziemny, samoobronę, strzelanie oraz koła zainteresowań np.: koło 
matematyczno-informatyczne, turystyczno-fotografi czne, ekonomiczne i inne.
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DODATEK PRZEDSZKOLAKI 2015

ANNA 
SOŁTYSIAK

REKRUTACJA
Za nami gorący 
okres związany 
z rekrutacją do 
przedszkoli. Każdego 
roku rodzice dzieci 
w wieku przedszkolnym 
zastanawiają się
czy starczy miejsc 
w publicznych 
placówkach.

Zapewnić miejsca wszyst-
kim chętnym to nie la-
da sztuka. Praktycznie 

każdego roku słyszymy, że do 
przedszkoli nie udało się przy-
jąć wszystkich maluchów. Dla-
czego tak się dzieje? Powodów 
jest wiele. W miastach szybko 
pojawiają się nowe, często duże 
osiedla mieszkaniowe. Nieste-
ty w parze z tym nie idą inwe-
stycje w publiczne placówki 

Maluchy szturmują przedszkola publiczne
oświatowe. W praktyce nie jest 
to nawet możliwe, bo przecież 
włodarze nie są w stanie okre-
ślić, czy nowymi mieszkańcami 
będą rodzice z małymi dziećmi, 
single, czy osoby starsze. Dlatego 
też proces dostosowywania ofer-
ty oświatowej, głównie chodzi tu 

powiększyć się nie da, to odbije 
się to na... trzylatkach.

Jak w naszej okolicy przedsta-
wia się pierwsza faza rekrutacji 
do publicznych przedszkoli? Po-
stanowiliśmy to sprawdzić. Oka-
zuje się, że – wbrew pozorom 
– nie jest dramatycznie. 

W pierwszej fazie rekrutacji do przedszkoli np. w Brwinowie odprawiono z kwitkiem 29 trzylatków

Komfortową sytuację ma Pod-
kowa Leśna. – Wszystkie chętne 
dzieci zostały przyjęte. Co wię-
cej mamy jeszcze 20 wolnych 
miejsc. Będziemy przyjmować 
maluchy z sąsiednich gmin – 
mówi Bożena Tomaszek, dyrek-
tor Miejskiego Przedszkola im. 

Krasnala Hałabały. Podobnie sy-
tuacja przedstawia się w Micha-
łowicach. – W gminie wszystkie 
dzieci z naszego terenu, zarów-
no cztero- jak i trzylatki, które 
chciały dostać się do przedszko-
li publicznych zostały przyjęte 
– podkreśla Ewa Wierzgała, 
dyrektor Zespołu Ekonomicz-
no-Administracyjnego Szkół 
Gminy Michałowice.

W gminie Nadarzyn zabrakło 
miejsc dla trzylatków w przedszko-
lach w Młochowie i Nadarzynie 
(ok. 40). Placówka w Wolicy może 
jeszcze przyjąć ośmiu maluchów. 
W Piastowie z kwitkiem odpra-
wiono 76 dzieci w wieku trzech lat. 
Brwinów również odesłał trzylat-
ków – dokładnie 29. 

Dopiero po weekendzie bę-
dzie wiadomo jak przedstawia 
się sytuacja w Grodzisku Mazo-
wieckim i  Milanówku. W Ra-
szynie i Pruszkowie wyniki re-
krutacji poznamy odpowiednio 
7 i 12 maja. 

 Przedszkole Miejskie nr 13 przy ul. Antka w Pruszkowie
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P lacówka funkcjonuje już 
7 lat w cichym i spoko-
jnym miejscu, a przy tym 

blisko centrum miasta, co zna-
cznie ułatwia dotarcie rodzi-
ców z pociechami do Żłobka 
i Przedszkola. Podopieczni 
z chęcią przebywają na rozle-
głym bezpiecznym placu za-
baw, gdzie czekają na nich liczne 
ogrodowe zabawki i huśtawki. 
Dużym zainteresowaniem cieszy 
się trampolina, z której korzy-
stają nawet najmłodsze dzieci. 
Przedszkolaki spędzają czas na 
zabawie i zdobywaniu wiedzy 
w przestronnych i kolorowych 
salach wyposażonych w sprzęt 
multimedialny i pomoce dy-
daktyczne. Wykwalifikowana 

Doskonała opieka już za 500 zł

kadra dba o to, by dzieci czuły 
się w przedszkolu jak w domu, 
pomagając rozwijać ich zain-
teresowania i predyspozycje. 
Przedszkole prowadzi zajęcia 
wychowawczo-dydaktyczne 
w oparciu o programy eduka-
cyjne zatwierdzone przez MEN, 
realizujące wszystkie założe-
nia podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego. 
W ramach ceny realizuje zajęcia 
wspierające dzieci takie jak opie-
kę pediatryczną dla wszystkich 
dzieci, zajęcia rytmiko-taneczne, 
gimnastykę korekcyjną, szachy, 
naukę języka angielskiego co-
dziennie,  logorytmikę, logopedię 
– zajęcia plastyczne, zajęcia ku-
linarne, co pozwala na integrację 

różnorodnych zajęć i aktywności 
przy jednoczesnym nacisku na 
indywidualność dziecka.

Żłobek również nie pozo-
stał obojętny mieszkańcom a je-
go popularność wzrasta dzięki 
niezwykłemu zaangażowaniu ka-
dry pedagogicznej we wsparciu 
wielu sfer rozwoju oraz zapew-
nieniu bezpieczeństwa najmłod-
szym podopiecznym. Niezwykle 
ważnym elementem w rozpoczę-
ciu przygody ze żłobkiem/przed-
szkolem są zajęcia adaptacyjne, 
które to pozwalają maluszkom 
na harmonijną aklimatyzację 
w nowym środowisku.

Tuptuś wyróżnia się na tle in-
nych placówek nadzwyczaj bo-
gatą ofertą zajęć dodatkowych 

takich jak:  Taniec Towarzyski, 
Disco, Pop, itp. Ceramika, Balet, 
Basen z instruktorem, Jazda kon-
na, nauka gry na Keyboardzie, co   
umożliwia dzieciom wszechstron-
ny rozwój ich zainteresowań. 

Każde dziecko ma zapewnio-
na opiekę specjalistów w dziedzi-
nie logopedii, psychologii, terapii 
SI oraz gimnastyki korekcyjnej. 
Prowadzony jest oddział integra-
cyjny zapewniający opiekę dzie-
ciom z defi cytami rozwojowymi, 
który cieszy się sporym zaintere-
sowaniem oraz uznaniem wśród 
rodziców. Prowadzą go nasi pe-
dagodzy, w tym pedagog specjal-
ny, a współpraca ze specjalistami 
w dziedzinie logopedii, psycho-
logii, gimnastyki korekcyjnej czy 

terapii integracji sensorycznej, 
pozwoliła na stworzenie zespo-
łu diagnostyczno-wspierającego. 
Koszt 300 zł.

Strzałem w dziesiątkę okazało 
się otwarcie Szkoły Tańca cie-
szącej się sporym zaintereso-
waniem nie tylko wśród dzieci 

ale i rodziców. Kolejnym suk-
cesem było otwarcie świetlicy 
dla dzieci w wielu 7-10 lat. Podo-
pieczni z chęcią odrabiają w niej 
lekcje przy pomocy wykwa-
lifikowanej kadry, dodatkowo
uczestnicząc w zajęciach z języ-
ka angielskiego. 

W Podkowie 
Leśnej wszystkie 
chętne dzieci 
zostały przyjęte

Życia rodzicom i gminom nie 
ułatwia również rząd, który co 
chwila serwuje zmiany w prze-
pisach. Niby ulgą dla placówek 
przedszkolnych miałoby być 
wysłanie sześciolatków do klas 
pierwszych, ale tak się nie sta-
ło. Dlaczego? Dziś obowiązkiem 
przedszkolnym objęte są pięcio-
latki, a to oznacza, że placówki 
muszą przyjąć wszystkie dzieci 
w tym wieku. 

Podobną możliwość od wrze-
śnia mają czterolatki. Tu jednak 
rodzice mogą zdecydować, czy 
dziecko posłać do przedszkola 
czy może jeszcze pozwolić mu 
na zabawę w domu. To rozwiąza-
nie jest korzystne dla rodziców, 
bo jeśli będą chcieli czterolatka 
wysłać do publicznego przed-
szkola, to mają gwarancję, że 
maluch znajdzie miejsce. Co to 
oznacza dla placówek? Że miej-
sce dla nowych przedszkolaków 
musi być stworzone. A skoro bu-
dynków w ekspresowym tempie 

o ilość miejsc czy to w szkołach 
czy przedszkolach, jest nieco 
opóźniony. Warto także wspo-
mnieć, że gdyby takie inwestycje 
oświatowe poczynić „do przodu” 
to mogłoby się zdarzyć, że przed-
szkole stałoby puste...
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n Diagnoza rozwoju dziecka
n	 Zajęcia	wspomagające	rozwój
n	 Terapia	psychologiczna	dzieci	 
z	zaburzeniami	rozwoju	 
(autyzm,	zespół	Aspergera)

n	 Konsultacje	dla	rodziców
Gabinet	mieści	się	w	CM	Eureka	 

przy	ul.	Ołówkowej	1d	w	Pruszkowie

Tel. 500 466 250 lub 22 758 49 53
www.gabinet-sens.pl

Reklama

NAZWA
PLACÓWKI

DANE 
TELEADRESOWE

CENA 
CZESNEGO

GODZINY 
OTWARCIA

ZAJĘCIA 
W RAMACH CZESNEGO

KUCHNIA 
/ CATERING

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE 
PŁATNE / BEZPŁATNE

 PRZEDSZKOLE 
POMARAŃCZOWA CIUCHCIA

 Osiedle Sunhouse, ul. Gałczyńskiego 31, 
05-800 Pruszków, tel. 730 300 454, 

pruszkow@pomaranczowa-ciuchcia.pl
www.pomaranczowa-ciuchcia.pl

500 PLN – wpisowe
1150 PLN – czesne

(w tym  wyżywienie
i zajęcia dodatkowe);

7:00 – 18.00 Pakiet 10 zajęć:  • j. angielski codziennie (lektor polski, 
 native speaker) • rytmika z orkiestrą dziecięcą 

• gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korektywy 
• warsztaty plastyczne, • warsztaty ceramiczne • warsztaty naukowe 

• spotkania ze sztuką • taniec i zabawy z baletem 
• warsztaty teatralne • klub sportowy

  własna zdrowa  
kuchnia, 

system HACCP. 
Nadzór dietetyka. 
W cenie czesnego.

Przez cały rok bezpłatne
zajęcia w soboty 10-12

POLSKO-ANGIELSKIE PRZEDSZKOLE 
NIEPUBLICZNE UŚMIECH

 ul. Zygmunta Augusta 6, 02-496 Warszawa, 
tel. 601 072 476, www.usmiech.waw.pl

 900 zł – czesne  7:00 – 18.00 • taniec • rytmika • eksperymenty • zajęcia sportowe • warsztaty teatralne 
• zajęcia logopedyczne • zajęcia z psychologiem 

catering  bezpłatne

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE
KRAINA CUDÓW

ul. Stalowa 28/30, 05-800 Pruszków, tel. 518 595 396  
www.kraina-cudów.pl; przedszkole@kraina-cudów.pl

950 zł - czesne  7:00 – 18.00  • j.angielski • rytmika • zumba • taniec, własna kuchnia bezpłatne

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE
PIOTRUŚ PAN 

ul. Zachodna 22, 05-800 Pruszków,
 tel. 607 221 225, www.piotruspan.pruszkow.pl 

470 zł - czesne 6:30 – 18:00 • j. angielski • rytmika • gimnastyka korekcyjna
• zajęcia grupowe z logopedą i psychologiem

własna kuchnia  bezpłatne

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE
KOZIOŁKI

ul. Piłsudskiego 28, 05-805 Kanie, 
tel. 515 275 420, www.przedszkolekoziolki.pl, 

kbrzeska@przedszkolekoziolki.pl

1100 zł – czesne 
500 zł – wpisowe

7:00 – 19:00  • rytmika • korektywa • logorytmika • j.angielski • j. francuski własna kuchnia bezpłatne

PUNKT PRZEDSZKOLNY
MISIOWA KRAINA

ul. Sienkiewicza 5, 05-800 Pruszków 
tel. 691 123 319

www.misiowa-kraina.pl

800 zł dzieci od 2,5 lat, 
950 zł dzieci do 2,5 lat

6:30 – 18.00  • 2 razy w tygodniu j. hiszpański • 2 razy w tygodniu j. angielski 
• 1 raz w tygodniu j. francuski • 2 razy w tygodniu rytmika 

• zajecia plastyczne • 1 razy w tygodniu zajęcia korekcyjne

catering bezpłatne

PUNKT PRZEDSZKOLNY
IHAHA 

ul. Bluszczowa 1, 05-807 Podkowa Leśna
tel.  22 7300797, 503 553 689; 

www.ihaha.edu.pl

650 zł czesne do godz. 15:00 
750 zł – czesne do godz. 17:00

płatne przez 11 mies.

8:00 – 17:00  • ceramika • rytmika • j. angielski • logopedia • programowe 
• arteterapia • ogrodnicze • rewalidacyjne • przyjmujemy dzieci 

z orzeczeniem

catering
ze szkoły

bezpłatne

OPIEKA NAD DZIEĆMI 
ZIELONY OGRÓDEK

Henryszew 15, Żyrardów, tel. 535 008 657 
www.domoweprzedszkole.info.pl

600 zł czesne – dzieci do 2,5 l. 
550 zł czesne – dzieci powyżej 2,5 l.

7:00 - 16:30 • rytmiczne • przyrodnicze • j. angielski • integracja sensoryczna 
• logopedyczne • i wiele innych

własna kuchnia informacja bezpośredio 
w placówce

 PUNKT PRZEDSZKOLNY 

"
WESOŁE KANGURKI"

ul. Ceglana 14/11, 05-800  Pruszków, 697-124-127 
www.wesolekangurki.pl, 

przedszkole@wesolekangurki.pl

 490 zł – czesne  7:00- 18.00  • j. angielski • rytmika • plastyka • teatrzyki
• realizacja podstawy programowej • gimnastyka 

• zajęcia logorytmiczne • uroczystości • 1 raz w roku wycieczka

 catering z innego 
przedszkola

 bezpłatne

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE
 KAJTEK

ul. Osowiecka 98D, 05-825 Adamowizna,
tel. 600 399694, www.przedszkole-kajtek.pl

info@przedszkole-kajtek.pl

590 zł – czesne 6:30 - 18:00 • j. angielski • rytmika • gimnastyka korekcyjna 
• logopedia • ceramika • taniec • kulinaria

własna kuchnia  bezpłatne

 

Przegląd przedszkoli niepublicznych

NAZWA
PLACÓWKI

DANE 
TELEADRESOWE

CENA 
CZESNEGO

GODZINY 
OTWARCIA

WIEK PRZYJMOWANYCH
DZIECI

KUCHNIA 
/ CATERING

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE 
PŁATNE / BEZPŁATNE

NIEPUBLICZNE ŻŁOBEK
KRAINA CUDÓW

ul. Stalowa 28/30, 05-800 Pruszków, 
tel. 518 595 396, www.kraina-cudów.pl 

przedszkole@kraina-cudów.pl

1200 zł – czesne 7.00 – 18.00 od 1,5–3 lat własna kuchnia bezpłatne

NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK 
KOZIOŁKI

ul. Piłsudskiego 28, 05-805 Kanie, 
tel. 515 275 420, www.przedszkolekoziolki.pl, 

kbrzeska@przedszkolekoziolki.pl

500 PLN  – wpisowe
1100 zł – czesne

7:00 – 18:00 Od 1 do 3 lat własna kuchnia bezpłatne

Placówki dla dzieci w wieku żłobkowym
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•  Opieka nad dziećmi od 1,5 roku
•  Indywidualne podejście  

do każdego dziecka
•  Atrakcyjny pakiet zajęć

•  Małe grupy
•  Zajęcia dostosowane do  

możliwości i potrzeb dziecka
•  Piękna okolica i pyszne jedzonko

Henryszew/Międzyborów/Żyrardów
535 008 657 

www.domoweprzedszkole.info.pl

Nakarmić niejadka
ŻYWIENIE
Większość dzieci 
mających do wyboru 
obiad i słodycze, 
wybierze to drugie. 
Jak skłonić 
przedszkolaka do 
zjedzenia całej porcji 
brukselki, spróbowania, 
jak smakują pomidory 
i sięgnięcia 
po marchewkę?

Rodzice często nie zdają sobie 
sprawy, że ich nawyki żywienio-
we przechodzą na dzieci. Regu-
larne powtarzanie, że się czegoś 
nie lubi, sprawi, że nasz potomek 
zdecydowanie odmówi zjedzenia 
szpinaku czy wątróbki. – Dziec-
ko może nawet nie wiedzieć, jak 
wygląda pomidor. To, że tacie nie 
smakuje, wystarczy, żeby po nie-
go nie sięgać – mówi Katarzyna 
Wiktorowicz, dietetyk kliniczny 
i koordynator programu „Zdro-
wo jemy, zdrowo rośniemy” 
w pruszkowskich przedszkolach.

Problemem jest „programo-
wanie” dzieci przez rodziców. 
– Tata odprowadzający syna 
do przedszkola, mówi: „Dzisiaj 
na obiad surówka z pora? On te-
go nie je, proszę mu nie dawać”. 
W efekcie przekonuje dziecko 
do tego, że lepiej nie jeść wspo-
mnianej surówki. Nawet jeśli 
do tej pory było jej amatorem 
– wyjaśnia Wiktorowicz. 

Sposób na „niejedzenie” sy-
na ma Kasia, mama 4,5-letniego 
Antka, mieszkanka Jaktorowa. 

– Staram się wykorzystywać 
merytoryczne argumenty, roz-
mawiać z nim. Tłumaczę, że 
dzięki warzywom będzie silny. 
Czasem też wykorzystujemy 
z mężem jego łatwowierność 
i mówimy, że w nocy urośnie 
parę centymetrów. Następne-
go dnia dziecko pyta: „Tato, ile 
dzisiaj urosłem? Zmierzysz
mnie?” – opowiada.

Do rozmów z dzieckiem i wy-
korzystywania siły rzeczowych 
argumentów przekonuje także 
Ewelina Chaja, pedagog spe-
cjalny i przedszkolny. – W nie-
których przedszkolach niestety 
wciąż jest tak, że dzieci zmusza 
się do jedzenia tego, czego one sa-
me nie lubią. Tymczasem zmu-
szanie sprawia, że maluchy stają 
się jeszcze bardziej oporne. Le-
piej z dzieckiem rozmawiać 
i chwalić za zdrowe wybory. Po-
wiedzieć: „Zosiu, jesz warzyw-
ka! Dzięki nim będziesz taka 
fajna i będziesz mieć dużo siły 
do zabawy!” – tłumaczy Chaja. 
– Wielu rodziców ma w tygodniu 
jeden dzień na słodycze. Zabie-
rają wtedy swoje maluchy na 
ciastko lub lody, przy okazji miło 
spędzając z nimi czas – dodaje.

W żywieniu dzieci ważna 
jest konsekwencja. – Wszyst-
kie placówki, z którymi pracuję, 
spotykają się z tym samym pro-
blemem. Rodzice chcą, żeby ich 
pociechy jadły dużo warzyw, 
ale zabierają je do fast foodów, 
dają batoniki – mówi Katarzy-
na Wiktorowicz.   (KS)
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Reklama

EWELINA 
LATOSEK

ZAKUPY
Przygotowanie wyprawki 
kojarzy się raczej ze 
szkołą, ale również dla 
młodszych dzieci rodzice 
powinni przygotować 
„niezbędnik”. 
Co dokładnie powinno 
się w nim znaleźć, warto 
zapytać w przedszkolu, 
do którego posyłamy 
swoją pociechę. 
 

P lacówki zazwyczaj pod-
powiadają rodzicom listę 
zakupów. W większości 

przypadków znajdują się na niej 
te same przedmioty. Przede 
wszystkim są to przybory szkol-
ne: kredki, ołówki, farbki, kolo-
rowanki, plastelina, papier i blok 
rysunkowy, zeszyt, bibuła i pa-
pier kolorowy. Czasem, co mo-
że zaskakiwać, na liście znajdują 
się nożyczki. W sklepach moż-
na jednak już dostać takie, które 
nie stanowią niebezpieczeństwa 
dla maluchów i dostosowane są 
do niewielkich rączek cztero- 
i pięciolatków. Przy wyborze 
wszystkich przyborów nale-
ży sprawdzić czy mają wyma-
gane atesty, nie są toksyczne 
i czy są odpowiednie do wieku 
dziecka. I tak np. kredki świe-
cowe będą zdecydowanie lepiej 
leżały w dłoni małego artysty
niż twarde kredki drewniane.

Ubiór na plac zabaw, szcze-
gólnie w chłodniejszych mie-
siącach, powinien być wygod-
ny, nieprzemakalny, łatwy do 
zakładania i zdejmowania. 
Warto zwrócić uwagę na suwa-
ki w kurtkach. Jak przekonują 

Ubrania dla pociechy
Drugi duży dział w przedszkolnej 
wyprawce to… garderoba. Wiele 
przedszkoli wymaga od rodziców 
przygotowania kompletnego ze-
stawu ubrań na zmianę dla swo-
jej pociechy. W materiałowy 
woreczek należy zapakować do-
datkową parę spodenek, koszul-
kę, rajstopy lub skarpetki, dres 
i bluzę lub sweterek. Taki żela-
zny zestaw „awaryjny” ma służyć 
jako ratunek w sytuacjach po-
plamienia lub zmoczenia ubra-
nia, co u kilkulatków może się 
zdarzać. Przydatny może być 
także fartuszek na zajęcia pla-
styczne oraz stój na zajęcia do-
datkowe, gimnastykę lub basen. 

Wyprawka, czyli spora lista zakupów
O czym warto pamiętać i co trzeba kupić posyłając dziecko do przedszkola

a
rc
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u
M i pięciolatki nie radzą sobie 

z wiązaniem sznurówek, nie 
wspominając już o trzylatkach. 

Podpis raczej 
konieczny
Dziecku potrzebne będą tak-
że podstawowe artykuły higie-
niczne: chusteczki nawilżane, 
ręcznik, kubeczek, szczotecz-
ka i pasta do zębów. 

Bywa, że przedszkola pro-
szą rodziców również o do-
starczenie papieru toaletowego 
i zwykłych chusteczek do wycie-
rania nosa. Dla najmłodszych, 
którzy nie korzystają jeszcze 
z toalety, konieczne będzie za-
pewnienie odpowiedniego zapa-
su pieluszek.

Wszystkie przedmioty – od 
najdrobniejszych części gar-
deroby po kredki – powinny 
być podpisane imieniem i na-
zwiskiem dziecka. W grupie 
kilkunastu maluchów przed-
szkolanki nie mają szansy zapa-
miętać do kogo należy zielona 
czapeczka, a do kogo granato-
we rękawiczki. Wpisanie imie-
nia i nazwiska dziecka znacznie 
ułatwi identyfikację i sprawi, że 
nie wróci ono do domu w kur-
teczce lub szaliku kolegi czy ko-
leżanki z grupy. 

Wspólne zakupy
Przygotowanie wyprawki mo-
że być elementem oswojenia 
dziecka z perspektywą pójścia 
do przedszkola. 

Warto więc pociechę zabrać 
na wspólne zakupy, podczas 
których zdecyduje, jaki kube-
czek lub które kredki ze sobą 
zabrać. To sprawi, że maluch po-
czuje się bezpiecznie. Rodzice 
powinni także pamiętać o ulu-
bionym pluszaku, kocyku czy 
innym przedmiocie, z którym 
dziecko nie lubi się rozstawać. 
Ten również powinien na stałe 
zagościć w wyprawce. 

O czym warto pamiętać i co trzeba kupić posyłając dziecko do przedszkola

Sposobów na aktywnie spędzanie 
czasu z dzieckiem jest wiele. Jak 
wiadomo każda nawet najmniejsza 
forma ruchu wpływa pozytywnie 
na rozwój i ogólną kondycję naszej 
pociechy. U dzieci ruch to natural-
ny nawyk. Rzadkością jest, kiedy 
trzeba je zachęcać do aktywności. 

Wtedy należy zabierać pociechę na 
place zabaw, które obecnie są wy-
posażone w najrozmaitsze atrakcje, 
dzięki którym maluch nie będzie 
zachowywał się biernie. Dodatko-
wo obecność innych dzieci będzie 
wpływała na jego rozwój społecz-
ny. Jak podkreślają psycholodzy 

Pamiętaj, aby twoje dziecko 
aktywnie spędzało czas

zabawa na placu zabaw świet-
nie wpływa na rozwój zmysłów. 
Już siedmiomiesięczne niemow-
lę „przemieszcza się”, dzięki czemu 
poznaje świat. Bodźce, które trafi a-
ją do mózgu stymulują wszystkie 
jego obszary, wpływają na emocje, 
inteligencję, zmysły. (AM)

ROZWÓJ

doświadczone przedszkolan-
ki, dzieci szybko uczą się sa-
modzielnego zapinania takich 
zamków, ale te muszą być 
sprawne. Przy wyborze bu-
tów dla dziecka, zarówno tych 
na zmianę jak i tych do wy-
chodzenia na dwór należy pa-
miętać, aby miały rzepy. Cztero- 

Przy wyborze 
przyborów należy 
sprawdzić czy mają 
wymagane atesty, 
nie są toksyczne 
i czy są odpowiednie 
do wieku dziecka



15GAZETA WPRWPR24.pl Dodatek Przedszkolaki 2015Piątek, 24 Kwietnia 2015

Słodyczy w żaden sposób nie da 
się wyeliminować. Z jednej stro-
ny niszczą zęby, ale z drugiej to sa-
ma przyjemność. I jak nie dać ich 
dziecku? Nie da się – trzeba otwo-
rzyć szufl adę i wyciągnąć łakocie. 
Czyli dawać! Tak, ale bez przesa-
dy. Jak we wszystkim – ważny jest 

umiar. Przede wszystkim pamiętaj-
my o tym, aby nie „rozbestwić” na-
szego malca. Fundamentem jest to, 
aby słodycze nie zastępowały po-
siłków. Jeśli dziecko jest aktywne, 
ruchliwe, a w domu wszyscy znajdu-
ją chwilę na bycie razem to jak naj-
bardziej można ją uświetnić słodką 

„Osładzajmy” życie dziecku, 
ale róbmy to rozsądnie

przekąską. Czasami w grę wcho-
dzi interes – bądź grzeczny, a do-
staniesz… Tego nie praktykujmy! To 
prosta droga do wyrobienia u swojej 
latorośli złych nawyków. Zatem, jak 
najbardziej – osładzajmy życie na-
szym pociechom. Ale zachowajmy 
przy tym zdrowy rozsądek. (JM)

ŁAKOCIE

POLSKO-ANGIELSKIE
PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE

Ul. Zygmunta Augusta 6
Warszawa-Ursus
Tel. 601 072 476

• program nauczania w konwencji  
billingualnej (w jęz. polskim i angielskim)

• realizacja programu autorskiego
• zajęcia prowadzone w jęz. angielskim   

– taniec, rytmika, eksperymenty
• warsztaty teatralne
• zajęcia sportowe
• opieka psychologa i logopedy
• wycieczki, teatrzyki, koncerty
• dużo radości, ciepła i uśmiechu

www.usmiech.waw.pl

 ... by przez życie iść z UŚMIECHEM

www.ihaha.edu.pl

MIEJSCE 
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

22 758 77 88

EWELINA 
LATOSEK

ZAINTERESOWANIA
Jak pielęgnować 
i rozwijać dziecięce 
zainteresowania? 
Najzupełniej naturalnie, 
najlepiej poprzez 
wspólną, dobrą zabawę. 
 

K ażdy rodzic czasami za-
stanawia się, czy w przy-
szłości jego pociecha 

zostanie znanym lekarzem, ar-
tystą, naukowcem lub prawni-
kiem. Oczami wyobraźni widzi 
ten moment, kiedy przepełnia 
go duma z sukcesów potomka. 
Obserwując dziecko odkrywa też 
jego uzdolnienia: dobry słuch, 
wrażliwość na kolory, umiejęt-
ność układania rymowanek lub 
abstrakcyjnego myślenia. Jak 
wspierać dziecko w rozwijaniu 
talentów i nie wywierać przy tym 
niepotrzebnej presji?

Maluchy poznają świat i samych 
siebie poprzez nieustanne próby. 
Dorosłemu nigdy nie przyszłoby 
do głowy, aby przekonać się np. jak 
smakuje proszek do prania, albo 
czy malowidło wykonane zieloną 
kredką dobrze wygląda na ścianie 
w salonie. Zaś dla najmłodszych 
to zupełnie naturalne postępo-
wanie. Oczywiście nikt nie za-
chęca rodziców do przymykania 
oczu na wszelkie „eksperymen-
ty” jakie podpowie dziecięca wy-
obraźnia, ale warto pielęgnować 

w najmłodszych zdrową ciekawość 
i przekonanie, że zadawanie py-
tań i poszukiwanie odpowiedzi to 
cenna umiejętność. A to najłatwiej 
zrobić poprzez wspólną zabawę. 

To, co sprawia dziecku najwięk-
szą frajdę, często jest kluczem do 

Pasję odkrywaj przez zabawę
Rodzicu, warto wspierać dziecko w rozwijaniu jego talentów

bawi, możemy mieć do czynie-
nia z przyszłym konstruktorem 
lub inżynierem. Jeśli szybko za-
pamiętuje teksty piosenek, tak-
że w nieznanym sobie języku, 
prawdopodobnie ma świetny 
słuch i z powodzeniem będzie 
mogło kształcić umiejętności 
lingwistyczne. Rodzicom pozo-
staje więc obserwowanie dziecka 
i dbanie o to, aby podsuwać mu ta-
kie zabawy, które stymulują jego 
wszechstronny rozwój. Z tego sze-
rokiego wachlarza pociecha niech 
wybierze swój własny kierunek. 

Dla rodziców, którzy obawiają 
się, że ich dzieci nie przejawiają 
szczególnego zainteresowania 
żadną z konkretnych dziedzin, 
a klocki interesują je tak samo jak 
śpiewanie piosenek – mamy do-
brą wiadomość. To nie oznacza 
wcale, że pociecha nie ma ukie-
runkowanego talentu. Przeciw-
nie, być może posiada zdolności, 
które sprawią, że świetnie pora-
dzi sobie w wielu dziedzinach. 

Reklama

ANDRZEJ 
GOLEC

ADAPTACJA
– Nie chcę, nie chcę 
– krzyczy trzylatek. 
Dla niektórych 
maluchów przestąpienie 
progu przedszkola
jest większym 
dramatem niż dla 
naszych piłkarzy 
byłby brak awansu do 
fi nałowych rozgrywek 
mistrzostw Europy. 
Ale nie musi tak być.

Katarzyna, mieszkanka Otrę-
bus i, co ważniejsze, mama trzy-
letniej Liliany mówi: – To moje 
kolejne dziecko w przedszkolu, 
trzecie, więc wiem, ile przed-
szkole daje maluchowi. To ko-
lejny etap ku samodzielności, 
bądź jak inni zwą przecinania 
pępowiny. Liliana jest w miarę 
odważnym trzylatkiem, a każ-
de nowe miejsce to wyzwanie 
dla jej części odkrywcy. Nie 
obawiam się płaczu, czy bra-
ku zaklimatyzowania dziecka 
w grupie rówieśniczej. Po dro-
dze pewnie nastąpi jakiś „kryzys 
przedszkolny”, ale wszystko jest 
do przejścia. Nie ma co od razu 
snuć negatywnych scenariuszy. 
Myślę, że doskonale sobie po-
radzi w przedszkolu.

Mama Liliany prezentuje sta-
nowisko optymistyczne (co za-
pewne przyniesie korzyść jej 
dziecku), ale pamiętajmy, że dla 
wielu maluchów „rozłąka z ro-

dzicami” i wkroczenie w środo-
wisko przedszkolne może być 
szokiem. I bywa, że jest. Jak więc 
przygotować dziecko do nowe-
go, przedszkolnego, etapu życia? 

Spytaliśmy o to specjalistkę,  
Ewę Ilczyszyn, dyrektor Porad-
ni Psychologiczno-Pedagogicz-
nej w Pruszkowie. – Sytuacja 
pójścia do przedszkola nie może 
być tą pierwszą, w której dziec-
ko znajduje się samo poza do-
mem. Już wcześniej powinno 
mieć dobre doświadczenia, że 

Pierwszy krok nie musi być trudny

dziecku miejsce, do którego 
będzie uczęszczało. Dobrze ro-
bią spacery wokół przedszkola 
z równoczesnym opowiadaniem 
o tym jak to będzie „fajnie” – no-
we zabawki, nowi koledzy. Tym 
samym buduje się wokół nowej 
sytuacji atmosferę radości i po-
gody, pozytywnego wizerunku 
przedszkola. Rodzice muszą 
wraz z dzieckiem je polubić.

Ewa Ilczyszyn zwraca też 
uwagę na inny, istotny element: 
pamiętajmy o uśmiechu i spo-
koju. – Bardzo ważne są pierw-
sze dni w przedszkolu. Dziecko 
należy zaprowadzić osobiście. 
Jeżeli mamie jest ciężko i łzy 
napływają do oczu, to niech ta-
to odprowadza malucha. Dajmy 
dziecku ulubioną zabawkę. Nie 
przeciągajmy rozstania. Wahanie 
rodzica zwiększa lęk u dziecka. 
W czasie rozstania warto przytu-
lić pociechę, zapewnić że się po 
nią wróci i nie spóźnić się z ode-
braniem. I zawsze dotrzymuj sło-
wa danego dziecku – podkreśla. 

I jeszcze jedno: nigdy nie wol-
no straszyć pociechę przed-
szkolem. 
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Warto pielęgnować 
w najmłodszych 
ciekawość 
i przekonanie, 
że zadawanie pytań 
i poszukiwanie 
odpowiedzi to cenna 
umiejętność

odkrycia drzemiących w nim ta-
lentów. Jeśli zamiast rysowa-
nia pociecha wybiera układanie 
klocków i dobrze się przy tym 

Ważne jest budowanie 
pozytywnego 
wizerunku przedszkola

można zostać na chwilę z inną, 
obcą osobą i nic złego się nie 
dzieje. A mama przyjdzie tak 
jak mówiła – radzi. I dodaje: 
– Jeżeli decyzja została pod-
jęta i przedszkole wybrane, to 
dobrze jest pójść na organizo-
wane „dni otwarte”. Pokazać 
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W domu jednorodzinnym w miejsco-
wości Odrano Wola (gm. Grodzisk 
Maz.) 21 kwietnia pojawiły się pło-
mienie. Informację o pożarze otrzy-
maliśmy od czytelnika. – Płomienie 
buchają z jednego z budynków 
mieszkalnych w Odrano Woli. Jest 
kilka jednostek straży pożarnych 

z Grodziska Mazowieckiego i okolic 
– napisał na skrzynkę kontakt
@wpr24.pl. Straż pożarna otrzyma-
ła wezwanie ok godz. 19. Ogień udało 
się opanować. – Na miejscu praco-
wały dwa zastępy państwowej straży 
pożarnej i dwa ochotniczej. Palił się 
parterowy budynek mieszkalny, ale 

Płomienie ogarnęły 
parterowy budynek

płomienie ogarnęły część gospodar-
czą i nikt nie został poszkodowany 
– mówił mł. bryg. Krzysztof Tryni-
szewski, rzecznik grodziskiej Komen-
dy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej. Jak dodawał, sytuacja nie 
okazała się tak groźna, jak początko-
wo przypuszczano. (EL)

ODRANO WOLA

Kolejne zmiany 
w kursach KM
REGION
Od 26 kwietnia do 
13 czerwca 2015 
ze względu na 
prace remontowe 
infrastruktury 
kolejowej nastąpią 
zmiany w kursach 
Kolei Mazowieckich.

Na linii nr 1 Warszawa – Skier-
niewice będą kontynuowane 
prace modernizacyjne przez 
zarządcę infrastruktury PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. 
Z tego powodu pasażerów 
czekają utrudnienia.

– W tym okresie liczba 
pociągów na linii Warszawa 
– Skierniewice będzie mniej 
więcej taka sama. 

Podróżujący mogą spodzie-
wać się lekkich przesunięć 
czasowych względem obowią-
zującego rozkładu. Niektóre 
pociagi będą jeździły w skró-
conej relacji, inne zaś zostaną
odwołane – mówi Donata No-
wakowska, rzecznik prasowy 
Kolei Mazowieckich.

Możemy spodziewać się 
dwóch rozkładów jazdy, któ-
re przypadną na ten okres. Je-
den z nich będzie obejmował 
dni od 26 kwietnia do 26 ma-
ja, natomiast drugi od 27 ma-
ja do 13 czerwca.

Poruszanie się na odcin-
ku Pruszków – Grodzisk Ma-
zowiecki – Żyrardów ułatwi 
pasażerom zastępcza komu-
nikacja autobusowa.

W związku ze zmianą roz-
kładu jazdy podróżni porusza-
jący się Kolejami Mazowiec-
kimi będą mieli  możliwość 
zwrotu biletów okresowych, 
jeżeli zostały one zakupione do 
25 kwietnia 2015 roku włącz-
nie. Muszą być one ważne tak-
że w dniu 26 kwietnia i później. 
Dotyczy to zarówno biletów 
całkowicie, jak i częściowo 
niewykorzystanych. Podróż-
ni nie muszą obawiać się potrą-
cenia odstępnego. Wszelkimi 
zwrotami zajmie się wydział 
kontroli dochodów w dro-
dze reklamacji.

O zmiany, w kontekście 
Szybkiej Kolei Miejskiej, za-
pytaliśmy także Magdalenę 
Potocką z biura prasowego Za-
rządu Transportu Miejskiego. 
– Od 26 kwietnia do 26 maja 
liczba pociągów SKM będzie 
zwiększona. Korekta rozkła-
du jazdy wprowadzona 27 ma-
ja ograniczy liczbę składów ze 
względu na prace na stacji ko-
lejowej w Pruszkowie. Utrzy-
mane zostanie kursowanie linii 
ZS1 – odpowiedziała.  (MK)

GRODZISK MAZOWIECKI
Niedawno grodziscy 
policjanci testowali 
rowery elektryczne. 
Czy te technologiczne 
cuda mają szansę 
na stałe zagościć na 
ulicach miasta?

Rowery elektryczne – podobnie 
jak te tradycyjne – są napędza-
ne siłą mięśni. Zainstalowany 
silniczek wspomaga proces pe-
dałowania. Pozwala to na roz-
winięcie prędkości dochodzącej 
do 40 km/godz., co dla osób nie-
trudzących się kolarstwem na 
co dzień jest nie lada wyczynem. 
Jednorazowe naładowanie aku-
mulatora pozwala na przejecha-
nie ok. 50 km.

Testy rowerów elektrycz-
nych umożliwiła grodziskim po-
licjantom fi rma je produkująca. 
Funkcjonariusze na oznakowa-
nych policyjnym emblematami 

jednośladach patrolowali ulice 
miasta przez kilka dni. Jak jest 
efekt eksperymentu? – Policjan-
ci, którzy używali tego sprzętu, byli 
zadowoleni. Nasze spostrzeżenia 
przekażemy dalej, do komendy 
wojewódzkiej i władz samorządo-
wych. Być może znajdzie się moż-
liwość sfi nansowania nam zakupu 

takich rowerów – powiedziała st. 
asp. Katarzyna Zych, rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej Policji 
w Grodzisku Mazowieckim. Gro-
dziscy policjanci mają do dyspo-
zycji kilka rowerów górskich bez 
żadnych oznakowań. Funkcjona-
riusze ubrani w stroje kolarskie pa-
trolują na nich ulice latem.  (KS) 

Plac zabaw wróci na Wiosenną
BRWINÓW
Rozstrzygnięto 
przetarg na budowę 
placu zabaw przy 
ul. Wiosennej w Kaniach. 
Miejsce do rodzinnego 
wypoczynku znów będzie 
służyć najmłodszym 
mieszkańcom 
i ich rodzicom.

Budowa rozpocznie się w tym 
samym punkcie, w którym do 
listopada zeszłego roku istnia-
ło miejsce do zabawy dla dzieci. 
Decyzję o jego zamknięciu brwi-
nowscy urzędnicy podjęli z uwagi 
na zły stan techniczny zabawek 
i zagrożenie bezpieczeństwa ma-
łych użytkowników. Okazało się 
też, że ze względu na stopień wy-
eksploatowania placu, lepszym 
pomysłem niż jego naprawa jest 
wybudowanie nowego.

Do przetargu na wykonanie 
prac stanęło czterech wyko-
nawców. Jedną z ofert odrzu-
cono z powodów formalnych. 

Po analizie pozostałych trzech 
propozycji wybrano fi rmę Co-
lor Sport z Bierunia, która swo-
je usługi wyceniła na ponad 285 
tys. zł. Do obowiązków wyko-
nawcy będzie należała wymiana 
ogrodzenia wokół placu, montaż 
zestawu do wspinaczki z plecio-
nymi ptasimi gniazdami, siatka-
mi i kominami wspinaczkowymi 
oraz linami i girlandami. Przy 
Wiosennej pojawią się także 
trampolina, huśtawka, tunelik 
linowy i piaskownica. Podczas 
projektowania placu pamię-
tano o rodzicach. Na miejscu 
pojawią się ławki i stojak na ro-
wery. Całość dopełni zieleń 
– krzewy liściaste, byliny i pną-
cza. Prace mają się zakończyć 
do 30 czerwca.  (EL) 

Policyjne patrole na rowerach

JAKUB 
MAŁKIŃSKI

PODKOWA LEŚNA
W jednym z polskich 
fi lmów padło stwierdzenie 
dotyczące pieniędzy. 
Niby to nie wszystko, 
ale wszystko bez nich… 
nie uda się. Zwłaszcza 
gdy chodzi o inwestycje. 
Podkowa ma potrzeby, 
ale środków na ich 
zaspokojenie niewiele.
 

W budżecie miasta na 
2015 rok na zadania 
inwestycyjne prze-

znaczono kwotę 3.837.447 zł. 
Mieszkańcy Podkowy Leśnej pa-
trzą na drogi i doskonale wiedzą, 
że wymagają one udoskonalenia. 
Dostępne środki nie są w stanie 
jednak zaspokoić tych potrzeb. 
Wystarczy nadmienić, że wyko-
nanie, w tym utwardzenie, ki-
lometra drogi kosztuje ponad 
milion złotych. – W porówna-
niu z naszymi potrzebami kwota 
przeznaczona na zadania inwe-
stycyjne jest niewystarczająca. 
Powinna być kilkukrotnie wyż-
sza – stwierdził Artur Tusiński, 
burmistrz Podkowy. Mimo te-
go władze nie pozostają bierne 
i szukają dodatkowych środków. 
Tusiński: – Staramy się znaleźć 
alternatywy fi nansowe. Być mo-
że uda się pozyskać środki z ob-
ligacji komunalnych z rynku. 
Myślimy również o aktywizacji 
naszych nieruchomości.

Burmistrz szuka dodatkowych 
rozwiązań, jednak trzeba zwró-
cić uwagę na priorytety, które sto-
ją przed samorządowcami. To 

przede wszystkim drogi, w tym 
zakończenie remontu ul. Buko-
wej, rewitalizacja parku oraz pas 
zieleni na odcinku od ul. Brwi-
nowskiej do Głównej. 

– Lada moment zajmiemy 
się Bukową. Jest to kosztowna 
inwestycja, wyremontujemy kilo-

Potrzeby są, gorzej ze środkami
Władze Podkowy Leśnej szukają dodatkowych źródeł 
fi nansowania tegorocznych zadań inwestycyjnych
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Urząd miejski czeka na oferty 
w sprawie wykonania pasa zie-
leni. Plany, co do dalszych inwe-
stycji są, jednak trwa dyskusja na 
temat pozyskania dodatkowych 
środków. Priorytetem są, jak już 
wcześniej wspomniano drogi, ale 
dodatkowo pojawiła się kwestia 
dokończenia prac przy szkole, 
gdzie źle położono dach. 

Ponadto trwają rozmowy nad 
utworzeniem wraz z Warszawską 
Koleją Dojazdową parkingu park 
& ride. Według naszych informacji 
strony mają już projekt i niezbędne 
dokumenty do podjęcia inwestycji. 
Biorąc pod uwagę plany należy za-
uważyć, że głównym problemem 
są środki, dlatego też trudno okre-
ślić, kiedy wystartują przetargi.

Jak widać Podkowa Leśna ma 
potrzeby, jednak okrojone środki 
powodują, że władze poszukują 
dodatkowych źródeł fi nansowa-
nia. – Jestem optymistą i wierzę, 
że uda się pozyskać potrzebne 
środki – mówi burmistrz Tusiń-
ski. Wtedy podjęte zostaną ko-
lejne działania.  

Ranking liceów i techników
REGION
Już po egzaminach 
gimnazjalnych. 
Przychodzi więc czas 
na wybór szkoły
ponadgimnazjalnej.

Pierwszy dylemat: liceum ogól-
nokształcące czy technikum. 
Gdy decyzja zostanie już podję-
ta pozostaje wybór konkretnej 
placówki. I tu pojawia się sze-
reg wątpliwości: wybrać szko-
łę znajdującą się po sąsiedzku, 
czy może mieszczącą się dalej? 

Tu pomocną dłoń do gim-
nazjalistów i ich rodziców 
wyciąga miesięcznik „Perspek-
tywy”, który publikuje ranking 
szkół ponadgimnazjalnych. 
Sprawdziliśmy jak wypadły 
w nim (2015 r.) szkoły z „nasze-
go podwórka”.

W mazowieckim rankingu 
liceów ogólnokształcących 
w pierwszej trójce znalazły 
się trzy warszawskie szkoły: 
XIV LO im. Stanisława Sta-
szica, które zajęło również 1 
miejsce w rankingu ogólnopol-
skim, VIII LO im. Władysława 
IV (7. lokata w rankingu ogól-
nopolskim) oraz LXVII LO im. 
Jana Nowaka-Jeziorańskiego 
(8. w rankingu ogólnopolskim).

A co ze szkołami z powia-
tów pruszkowskiego i gro-
dziskiego? W mazowieckim 
rankingu liceów najwyżej upla-
sowało się Społeczne LO nr 5 
STO z Milanówka – 25. lokata 
(72. w Polsce). Na 54. miejscu 
znajduje się LO im. Tadeusza 
Kościuszki z Pruszkowa (227. 
w Polsce). Nieco niżej znajdzie-
my inną pruszkowską szkołę 
– LO im. Tomasza Zana – 99. 
miejsce (poza pierwszą 500 
w kraju). LO w Zespole Szkół 
nr 1 w Grodzisku Mazowieckim 

zajęło123. lokatę, a LO w Ze-
spole Szkół nr 1 w Milanówku 
135. miejsce.

Jak prezentują się rankingi 
techników? Najlepsze na Ma-
zowszu to radomskie technikum 
w ZSE im. Bohaterów Wester-
platte (6. w Polsce). Oczko niżej 
ulokowało się Technikum Me-
chatroniczne nr 1 w ZSLiT nr 1 
w Warszawie (8. w kraju). Trze-
cią lokatę uzyskało Technikum 
w Zespole Szkół Ekonomicz-
nych w Mińsku Mazowieckim 
(16. w kraju).

Warto wspomnieć, że aż czte-
ry szkoły techniczne z naszego 
regionu znalazły się w pierwszej 
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setce najlepszych na Mazow-
szu. Dwie z placówek znajdują 
się Grodzisku Mazowieckim: 
Technikum nr 1 zajęło 18. miej-
sce (247. w kraju), a Technikum 
w ZSTiL nr 2 uplasowało się na 
39. pozycji. Pruszków – na 78. 
miejscu – reprezentuje Techni-
kum w ZS im. Stanisława Sta-
szica. Natomiast Milanowskie 
Technikum z ZS nr 2 im. gen. Jó-
zefa Bema w Milanówku znala-
zło się na 86. pozycji.

Tytuł najlepszego techni-
kum w Polsce zdobyło Techni-
kum Zawodowe nr 7 w ZSE-M 
w Nowym Sączu.  (AS) 

Cztery szkoły 
techniczne 
z naszego regionu 
znalazły się 
w pierwszej setce 
najlepszych na 
Mazowszu

tyle przeznaczono 
w budżecie 
miasta na 2015 rok 
na zadania 
inwestycyjne 

3.837.447 zł

metr drogi. Później przyjdzie 
czas na Akacjową. Kosztowną 
inwestycją będzie rewitalizacja 
parku, jednak tutaj poszukamy 
dodatkowych źródeł fi nansowa-
nia– mówi Tusiński.
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Powiat Grodziski www.powiat-grodziski.pl

D rogi powiatowe mają 
niezwykłe znaczenie 
dla lokalnej komunika-

cji. Zapewniają połączenie miast 
siedzib powiatów z siedzibami 
gmin oraz pomiędzy siedzibami 
gmin. Na terenie powiatu grodzi-
skiego łączna długość dróg wy-
nosi 181,064 km.    
Remont dróg należy do jednej 
z priorytetowych zadań powia-
tu. Stan wielu z nich uległ popra-
wie, wiele jednak pozostaje do 
zrobienia. „Po okresie zimowym 
stan dróg znacznie się pogor-
szył – wzrosła ilość koniecz-
nych napraw i remontów dróg” 
– mówi Magdalena Podleśna, 
dyrektor Powiatowego Zarządu 
Dróg Powiatu Grodziskiego. 

Dzięki staraniom Powiatu 
w zakresie pozyskiwania fun-
duszy pozabudżetowych, wie-
le dróg powiatowych udało się 
przebudować i wyremontować, 

tak by poprawić spójność komu-
nikacyjną regionu. Dotychcza-
sowe doświadczenia pokazują, 
że dzięki determinacji i wspól-
nemu wysiłkowi w ubieganiu 
się o dotacje, inwestycje mogą 
być realizowane sprawniej. 

W 2006 roku, dzięki pozy-
skaniu środków finansowych 
w ramach Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Roz-
woju Regionalnego, udało się 
przebudować drogę: Książeni-
ce – Żółwin – Podkowa Leśna 
(na odcinku 1200 m). Uzyska-
nie dotacji w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 
pozwoliło na przebudowę 1. eta-
pu drogi: Grodzisk Mazowiec-
ki  - Józefi na (przebudowa ul. 
Montwiłła wraz z moderniza-
cją chodnika). 

Z pomocą środków zewnętrz-
nych (Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego) na prze-
budowę drogi: Piotrkowice 

– Grzegorzewice – Mszczonów 
(2007 – 2011), udało się uspraw-
nić ruch drogowy w subregionie 

warszawskim zachodnim. Głów-
nym beneficjentem projektu 
był Powiat Żyrardowski, ale Po-
wiat Grodziski wraz z Gminą 
Mszczonów i Gminą Żabia Wola, 
byli partnerami tego projektu. 
Przebudowano wtedy odcinek 
o długości 8 154 m (w tym 
3 899 m na terenie powiatu).

Dzięki funduszom poza-
budżetowym, pozyskanym 
w ramach Narodowego Pro-
gramu Przebudowy Dróg Lo-
kalnych  (tzw. „schetynówki), 
przeprowadzono w 2010 roku 
remont drogi: Seroki – Gongo-
lica - Baranów – Jaktorów oraz 
przebudowano w 2011 i 2014 
roku kolejne odcinki drogi: 
Grodzisk Mazowiecki – Jó-
zefi na (odcinek III: Osowiec 
– Gmina Żabia Wola oczeku-
je na liście rezerwowej z szan-
są na dofi nansowanie złożonego 
wniosku). W ramach NPPDL 

przebudowano ponadto drogę: 
Kopiska – Jaktorów – Maru-
na – Makówka (wraz z budo-
wą kanału deszczowego przy 
ul. Chełmońskiego w Jakto-
rowie, wykonaniem chodnika 
oraz ciągu pieszo – rowerowego 
na odcinku 1001 m). 

Łącznie na wymienione inwe-
stycje drogowe Powiat uzyskał 
znaczące środki pozabudżeto-
we w wysokości: 21, 746, 663 zł.

W 2014 roku Starostwo Po-
wiatu Grodziskiego złożyło 
kolejne wnioski, które oczeku-
ją na otrzymanie dofi nansowa-
nia. Zachęcamy do zapoznania 
się ze szczegółami dotyczą-
cymi pozyskanych środków 
pozabudżetowych przez Po-
wiat. Prezentacja na ten temat 
znajduje się na stronie inter-
netowej: www.powiat-grodzi-
ski.pl, w zakładce: Dotacje 
pozyskiwane przez Powiat. 

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

 

Sytuacja drogowa w powiecie grodziskim

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

Wiosna w inwestycjach

R owerzyści i miłośnicy 
spacerów już od wcze-
snej wiosny przyglądają 

się budowie ciągu pieszo-rowe-
rowego z Brwinowa do Parznie-
wa. Użytkownicy tej trasy będą 
mieli do dyspozycji nie tylko wy-
godną, oświetloną drogę, na któ-
rej lampy będą uruchamiały się 
na fotokomórkę przed zbliżają-
cymi się osobami, ale także dwa 
miejsca postojowo-wypoczynko-
we wraz z tablicami informacyj-
nymi dotyczącymi historii bitwy 
pod Brwinowem, przyrody oraz 
nordic walkingu. 

Ciąg pieszo-rowerowy będzie 
przebiegał od ronda na skrzy-

żowaniu ul. Granicznej z ul. Prusz-
kowską w Brwinowie do mostu 
w Parzniewie. Jest to jeden z ele-
mentów współfi nansowanego ze 
środków UE projektu „Pola Parz-
niewskie – szlak historyczno-
-przyrodniczy”. 

Postęp prac widać w Brwino-
wie: w marcu została zakończona 
budowa ciągu pieszo-rowero-
wego w rejonie brwinowskich 
glinianek, wraz z przebudową 
skrzyżowania ulic Biskupickiej 
i Glinianej. Widać prace toczące 
się na osiedlach: Sochaczewska 
oraz Księżopole. Osoby miesz-
kające przy ul. Sochaczewskiej 
i ul. 11 Listopada już korzystają 

z nowego chodnika. Trwają prace 
przy budowie nowej nawierzchni 
osiedlowego fragmentu ul. Socha-
czewskiej. Kolejnym etapem bę-
dzie przebudowa ul. 11 Listopada. 
Prace przy ul. Zgoda objęły wy-
budowanie jezdni wraz z pasem 
wydzielonym dla rowerzystów, chod-
nika, ciągu pieszo-jezdnego oraz 
nowego oświetlenia. 

Widać już efekty pierwszych 
prac przy przebudowie ul. Żwi-
rowej w Brwinowie, na odcinku 
od ul. Sportowej do granic mia-
sta. Docelowo powstanie tam no-
wa jezdnia ze skrzyżowaniami 
wyniesionymi, zatoki postojo-
we oraz kanalizacja deszczowa, 

a obecne zjazdy będą wyremon-
towane. 

Została już podpisana umo-
wa dotycząca budowy chodni-
ka i ciągu pieszo-rowerowego 
w Czubinie. Trasa dla pieszych 
i rowerzystów poprowadzi od 
Domu Pomocy Społecznej do 
granicy z Rokitnem. Władze gmi-
ny Błonie zadeklarowały, że ze 
swej strony dobudują ciąg dalszy 
– projekt jest już gotowy. 

Przygotowywane są prze-
targi i opracowywane projekty 
kolejnych inwestycji, nie tylko 
drogowych. Aby dowiedzieć się 
o nich więcej, warto zajrzeć na 
brwinow.pl. (PR)

Wiosną tego roku gmina Brwinów prowadzi wiele inwestycji. W ciągu najbliższych kilku miesięcy 
mieszkańcy zyskają m.in. nowe ścieżki rowerowe, chodniki i przebudowane drogi.

PIASTÓW
Studnia oligoceńska przy ulicy 
Wysockiego w Piastowie przecho-
dzi gruntowny przegląd tech-
niczny. Do 27 kwietnia nie można 
z niej korzystać. Na czym kon-
kretnie polegają prace? – Dokład-
nie sprawdzamy stan techniczny 
urządzeń i fi ltrów. Po stronie 

surowej wody kontrolowana jest 
instalacja. Studnia przejdzie też 
drobny remont – wyjaśnia Wie-
sław Krendzelak, kierownik 
Referatu Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej w urzędzie 
miasta. – W przypadku stud-
ni przy ulicy Wysockiego istniało 

„Oligocenka” przy Wysockiego
czasowo wyłączona

podejrzenie usterki, stąd koniecz-
ność czasowego wyłączenia jej 
z użytku – dodaje. Remont stud-
ni powinien się zakończyć w ponie-
działek, 27 kwietnia.  Do tego czasu 
okoliczni (i nie tylko) mieszkańcy 
mogą korzystać ze studni oligoceń-
skiej przy ulicy Popiełuszki. (EL)

Dentyści wracają do szkół
Gmina Brwinów, 
wychodząc naprzeciw 
potrzebom swoich 
najmłodszych 
mieszkańców, będzie 
kontynuować program 
bezpłatnej profi laktyki 
stomatologicznej. 
Obejmie on dzieci 
z niższych klas szkół 
podstawowych. 

W ramach akcji dzieci będą 
mogły skorzystać z badania 
stomatologicznego przepro-
wadzonego w gabinetach pie-
lęgniarskich w szkołach: ZS nr 
1 i ZSO w Brwinowie, w ZS 
w Otrębusach oraz w ZS w Żół-
winie. Jeżeli dziecko będzie 
musiało mieć lakowany ząb, 
to otrzyma skierowanie do 

gabinetu stomatologicznego.
Dzięki programowi profi lak--
tyki stomatologicznej dzie-
ci nauczą się, jak prawidło-
wo dbać o higienę jamy ustnej, 
a rodzice otrzymają wska-
zówki, jak postępować w przy-
padku występowania próch-
nicy i wad zgryzu u swoich 
podopiecznych. 

Gmina Brwinów, jako 
pierwsza w regionie, rozpo-
częła realizację program już 
w ubiegłym roku. Skorzysta-
ło z niego ponad 400 dzieci. 
W tegorocznej edycji progra-
mu mogą wziąć udział dzie-
ci od 6 do 9 roku życia, które 
są zameldowane na terenie 
gminy Brwinów – również 
te, które korzystały z ubiegło-
rocznej akcji. (PR)

Cały Brwinów tańczy poloneza
Obchody 224. rocznicy uch-
walenia Konstytucji 3 Maja 
będą obfi towały w Brwino-
wie w edukacyjno-artystycz-
ne wydarzenia. Po mszy św. 
odprawionej o godz. 10.30 
w kościele pw. św. Floriana 
i zakończeniu ofi cjalnych ob-
chodów, na brwinowskim 
Rynku odbędą się warsz-
taty taneczne dla miesz-
kańców z polskich tańców 

korowodowych. Ich efektem 
będzie wspólne zatańczenie 
poloneza przy akompania-
mencie muzyki na żywo.
Dzięki uprzejmości Woj-
skowego Centrum Edukacji 
Obywatelskiej na brwinow-
skim Rynku będzie można 
obejrzeć wystawę plenerową 
„Od Konstytucji Majowej do 
Konstytucji III RP. Konstytu-
cje polskie 1791-1997”. (PR)
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W jednym z bloków przy ul. Piłsud-
skiego w Piastowie policja znala-
zła zwłoki 69-letniego mężczyzny. 
Informację na ten temat otrzy-
maliśmy od czytelnika. – W bloku 
przy Piłsudskiego pojawiła się poli-
cja, w jednym z mieszkań prawdo-
podobnie znaleźli ciało człowieka. 

Było już w zaawansowanym stanie 
rozkładu – napisał Henryk. Wiado-
mość potwierdziła policja. – Wezwa-
nie otrzymaliśmy 21 kwietnia o godz. 
18.20. Mieszkańcy bloku poprosi-
li o interwencję u swojego sąsiada. 
Twierdzili, że nie widzieli go od daw-
na i obawiają się, że mogło stać się 

Zwłoki mężczyzny znaleziono 
w bloku przy ul. Piłsudskiego 

coś złego. Na miejscu policjanci  
zastali zwłoki – powiedziała kom. 
Dorota Nowak, rzecznik pruszkow-
skiej policji. Nieznane były jeszcze 
okoliczności śmierci mężczyzny. 
– Więcej szczegółów będziemy mo-
gli podać po dokładnych oględzi-
nach – wyjaśniała kom. Nowak. (EL)

PIASTÓW

KOSZYKÓWKA

Zawodniczki PTS Lider 
Pruszków w miniony  
weekend (17-18 kwietnia)  
w Głownie wywalczyły 
awans do pierwszej ligi ko-
szykówki kobiet. Panie tre-
nerze, czy emocje z turnieju 
finałowego już opadły?
– Ten awans kosztował nas bar-
dzo wiele zdrowia, ale udało się. 
Jestem szczęśliwy. Dziewczyny 
tym bardziej, bo część z nich po 
raz drugi była w finale, ale po raz 
pierwszy występ zakończył się 
sukcesem. Cieszę się, że teraz 
będą mogły się sprawdzić na za-
pleczu ekstraklasy. 

To był bardzo udany występ. 
Do kompletu zwycięstw  
w Głownie zabrakło  
zaledwie jednego rzutu  
za trzy punkty... 
– Niewiele brakowało, abyśmy 
zrobili psikusa gospodarzom tur-
nieju, drużynie TK Alles Głowno. 
Wiadomo, że oni byli przygotowa-
ni na swoje zwycięstwo i wielką 
fetę po ostatnim meczu. Właści-
wie nie można mówić, że Głowno 
z nami wygrało, tylko, że to my po-
darowaliśmy im ten mecz. Lider-
ki były lepsze, zabrakło nam tylko 
trochę czasu. Dziewczyny były do-
brze przygotowane fizycznie, na 
parkiecie walczyły jak lwice. Nie 

ale także na pomoc ze strony staro-
stwa powiatowego. Sytuacja zna-
cząco poprawiłaby się, gdybyśmy 
za symboliczna złotówkę mogli ko-
rzystać z hali Miejskiego Ośrod-
ka Sportu. 

O Liderkach mówi się,  
że są fenomenem nie tylko 
lokalnym. Dlaczego?
– To są nasze wychowanki, 
dziewczyny z Pruszkowa, Pia-
stowa i Warszawy. Nie jest sztuką 

było nawet chwili, kiedy awans 
był zagrożony.

Za pruszkowskimi Liderka-
mi, jak zwykle, podążyli  
wierni kibice. Oni też przy-
czynili się do sukcesu.
– Atmosfera była niesamowita, 
podczas meczów czasem trudno 
było przekrzyczeć ich głośny do-
ping. Mieli przygotowane serpen-
tyny, flagi, szampany. Takiej grupy 
kibiców w koszykówce żeńskiej 
mogą nam pozazdrościć wszyst-
kie pozostałe drużyny. Mecze i ca-
ła oprawa były tak ekscytujące, że 
to była naprawdę ogromna przy-
jemność oglądać takie widowisko. 

Pierwsza liga zdobyta. 
Jakie nowe wyzwania poja-
wiają się wraz z awansem?
– Przede wszystkim to kwestia fi-
nansów. Do tej pory każdą złotów-
kę oglądaliśmy kilka razy zanim 
została wydana. Teraz potrzeby 
jeszcze wzrosną. Nie przewiduje-
my znaczących wzmocnień i ścią-
gania wielu nowych zawodniczek. 
Ale koszty wynikające z licencji, 
opłat sędziowskich i wynajmu hali 
pochłaniają w tej chwili około 40 
proc. budżetu klubu. Do tego do-
chodzą pensje zawodniczek, które 
– zaznaczam – i tak nie są wysokie. 
Dlatego bardzo liczymy nie tylko 
na dotychczasowe wsparcie spon-
sorów i władz miasta Pruszkowa, 

Gram na parkiecie razem z dziewczynami
Z JACKIEM RYBCZYŃSKIM, trenerem PTS Lider Pruszków, rozmawia Ewelina Latosek

dominują mężczyźni. A my po-
kazujemy waleczne i zdolne 
zawodniczki stąd. Na ich me-
cze przychodzą młodzi ludzie, 
którzy uczą się ducha sporto-
wej walki i czerpią dobry przy-
kład. Dlatego też chciałbym się 
odwołać do takiej lokalnej soli-
darności i zachęcić do wspiera-
nia naszych zawodniczek. Tym 
bardziej, że to bardzo ciężkie 
czasu dla sportu.

Wspomniał Pan, że awans 
wymagał dużego wysiłku 
i ciężkiej pracy. 
– To sukces okupiony długimi go-
dzinami treningów, brakiem czasu 
dla rodziny i zdrowiem. Dlatego 
myślę, że czas najwyższy oddać 
drużynę komuś młodszemu. 

Czy to oznacza, że  
pierwszy mecz w pierwszej 
lidze we wrześniu Liderki 
rozegrają pod wodzą  
nowego trenera?
– Dwadzieścia ostatnich lat bie-
gałem za piłką, na boisku zosta-
wiłem swoje zdrowie i ono teraz 
szwankuje. Bardzo poważnie 
myślę o zrobieniu sobie prze-
rwy. Na dzień dzisiejszy mó-
wię: „dziękuję”. We wszystkie 
mecze potwornie się angażuję, 
właściwie gram na parkiecie ra-
zem z dziewczynami, ale przy-
szedł czas, aby zająć się przede 

wszystkim swoim zdrowiem. 
Szanse na dalsze prowadzenie 
drużyny oceniam na jeden pro-
cent. Zobaczymy jeszcze jak 
sytuacja będzie wyglądała w wa-
kacje i jak będę się czuł.

Nie jest Panu żal  
zostawiać drużynę?
– To dla mnie bardzo trudna de-
cyzja. Jest mi bardzo ciężko, bo to 
znakomita grupa dziewczyn. Zży-
liśmy się ze sobą bardzo, więc jest 
mi bardzo żal. Ale nie mogę szar-
żować, kiedy zdrowie mówi „stop”. 

Będzie Pan szukał dla siebie 
godnego następcy?
– Ja oczywiście nie planuję cał-
kowicie znikać. Zostanę w klubie, 
zajmę się juniorkami. Wiem, że 
one na mnie czekają. Więc będę 
pracować dalej. A kto zajmie mo-
je miejsce? Chciałbym, żeby był 
to jeden z pruszkowskich trene-
rów, bez potrzeby wprowadzania 
kogoś z zewnątrz. Ale to jesz-
cze wymaga ustalenia. W lipcu 
i sierpniu podczas obozów spor-
towych będzie czas, żeby poroz-
mawiać z kolegami. 

GRODZISK MAZOWIECKI
Prace budowlane przy 
basenie ruszą lada 
chwila. Z wodnego placu 
zabaw mali (i nie tylko) 
mieszkańcy Grodziska 
będą mogli skorzystać 
jeszcze w te wakacje.

Do budowy wodnego placu 
obok pływalni Wodnik przy uli-
cy Montwiłła władze Grodzi-
ska Mazowieckiego zabierały 
się już od dłuższego czasu. Pro-
jekt powstały w 2014 r. na jakiś 
czas został schowany do szu-
flady. W marcu tego roku mia-
sto zrobiło drugie podejście do 
znalezienia wykonawcy wodnej 
atrakcji dla dzieci i dorosłych. Do 
przetargu stanęły cztery firmy. 

Zwyciężył warszawski Ziel-Bud, 
który swoje usługi wycenił na ponad  
992 tys. zł, a na wykonane prace 
dał 5-letnią gwarancję.

Przypomnijmy: w ramach wod-
nego placu zabaw znajdą się niecki 
z kolorowymi zabawkami, brodzik, 
natryski, dostosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych toale-
ty, przebieralnie, a także ławki 
i kosze na śmieci. Całość będzie 
przeznaczona dla dzieci i dla do-
rosłych. Korzystanie z obiektu ma 
być bezpłatne.

Ziel-Bud na terenie przy Mon-
twiłła pojawi się po weekendzie 
majowym. Na wykonanie wszyst-
kich robót czasu będzie miał nie-
wiele – planowo wodny plac zabaw 
ma być uruchomiony na począt-
ku tegorocznych wakacji.  (KS) 

Budowa ruszy po majówce 
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GRODZISK MAZOWIECKI
Po raz kolejny 
mieszkańcy nie tylko 
Grodziska mieli 
okazję zorientować 
się w propozycjach 
zatrudnienia na lokalnym 
rynku. 21 kwietnia odbyły 
się VII Targi Pracy.

Dla wielu bezrobotnych była to 
szansa, aby spotkać się z poten-
cjalnym pracodawcą, porozma-
wiać i złożyć aplikację. – Nadal 
dominują oferty pracy fizycznej, 
jednak tym razem pojawiło się 
zapotrzebowanie na pracowni-
ków gastronomii. Pracodawcy 
dzieląc się opiniami mówili, że 
zebrali wiele aplikacji, z których 
wyłonią nowych pracowników 
– powiedziała nam Hanna Wi-
lamowska, dyrektor Powiatowe-
go Urzędu Pracy w Grodzisku.

W Zespole Szkół nr 1 przy 
ul. Żwirki i Wigury, gdzie od-
były się targi, zaprezentowa-
ło się dwadzieścia sześć firm. 
Oferty pochodziły zarówno od 
pracodawców jak i agencji pra-
cy tymczasowej. Każdy chęt-
ny mógł zapoznać się z opisem 
stanowiska oraz uzyskać in-
formacje na temat warunków 

zatrudnienia. Dla szukających 
zajęcia pojawiło się blisko 400 
ofert pracy.

Być może jest to związane z utra-
tą przez nich pracy bądź wynika 
z chęci zmiany, jednak w porówna-
niu z jesiennymi targami obecność 
młodych zwiększyła się – podkre-
śla Hanna Wilamowska. Ważnym 
punktem dla wielu osób była moż-
liwość rozmowy z ekspertami 
z Urzędu Skarbowego, Państwo-
wej Inspekcji Pracy oraz Zakładu  
Ubezpieczeń Społecznych.

Warto zaznaczyć, że targi były 
także dobrą okazją do zoriento-
wania się w obecnym kształcie sy-
tuacji na rynku pracy w powiecie. 
Powiatowy Urzad Pracy w tym 
roku planuje jeszcze jedno ta-
kie wydarzenie. Prawdopodob-
nie w październiku.  (JM) 

Targi z ofertami zatrudnienia
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Dla szukających 
zatrudnienia  
pojawiło się blisko  
400 ofert pracy

PRUSZKÓW
Kierowcy skręcający 
z pruszkowskiej ulicy 
Ireny w al. Armii 
Krajowej narzekają 
na słabą widoczność 
przy wykonywaniu 
manewru. Na 
skrzyżowaniu często 
dochodzi do kolizji.

– To bardzo trudne skrzyżo-
wanie. Najlepszym rozwiąza- 
niem problemu byłoby poja-
wienie się w tym miejscu lustra  
– mówi jeden z mieszkańców 
ulicy Ireny. O wspomniane 
skrzyżowanie zapytaliśmy 
w Wydziale Inwestycji i Dro-
gownictwa Starostwa Powiato-
wego w Pruszkowie, bo to właś 
nie powiat jest zarządcą al. Ar-
mii Krajowej. – Zdajemy sobie 
sprawę z uciążliwości, z jaki-
mi w tym miejscu mają do 
czynienia kierowcy. Dokład-
nie przeanalizowaliśmy sytu-
ację i rozważamy ustawienie 
lustra dla wyjeżdżających z uli-
cy Ireny – mówi Andrzej Ku-
tyński, który pełni obowiązki  
naczelnika wydziału.  (EL)

Lustro pilnie 
potrzebne

VII Grodziskie Targi Pracy 
spotkały się ze sporym zaintere-
sowaniem, wzięło w nich udział 
ponad 500 osób. – Uwagę przy-
kuła obecność ludzi młodych. 

kupić za duże pieniądze najlep-
sze zawodniczki i zrobić z nich 
drużynę. Sztuką jest przez lata 
budować zespół, który sięgnie po 
triumfy, a potem zadbać jeszcze, 
aby wyrosły godne następczynie. 
Dodatkowo w Pruszkowie ma-
ło jest sportu kobiecego. Czy to 
piłka nożna czy inne dyscypliny, 

– To sukces 
okupiony długimi 
godzinami 
treningów, brakiem 
czasu dla rodziny  
i zdrowiem – mówi 
Jacek Rybczyński
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Zamów: ) 22 758 77 88 * reklama@wprmedia.pl x 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

 ► 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

 ► Kierowca kat. c+e, stała linia, kraj dhl
600 00 69 53 

 ► Na ręczną myjnię samochodową 
501- 132 - 522

 ► Operator  - mechanik – elektronik 
maszyny pakujące -  produkcja 
opakowań sokołów k/janek 
– biuro@coffee-service.eu

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

 ► Poszukuję Pizzera – kucharza do lokalu 
gastronomicznego w Komorowie, cały 
etat umowa o pracę te. 533-492-492 

Praca na produkcji w Pruszkowie. 
Jesteś zainteresowany? 
– zadzwoń 501 331 151

 ► 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 

 ► Sprzątanie budynków mieszkalnych 
w Grodzisku Mazowieckim, praca 
dodatkowa. Kontakt 604 112 975

 ► 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

 ► 12.000m2, Milanówek, 502 207 206 

 ► Działka budowlana, Kanie, 805m2, 
media w ulicy, 504 034 711 

 ► 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 

Mieszkanie w Milanówku 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  

 ► Sprzedam: betoniarka 150 
i wciągarka, zasilanie 380V, 
kontakt 723-57-39 i 506-346-651

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

 ► Sprzedam mieszkanie, Pruszków, 
Prusa 84, 70m, 4pok 2p, Winda, 
spódz.– własność. 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 

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

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► 5.000 m2, Milanówek, 502 207 206 

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

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

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

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

 ► Wynajmę 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

 ► 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 – naprawy, konserwacje, 
remonty, solidnie, www.dachpol.
pl tel. 601 279 727

 ► Dachy papą, 605 606 914 

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 

 ► WYMIANA OPON, 795 569 659 

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

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

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

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

Zdrowie

 ► Protezy zębowe 380 zł, 508 357 334 

 ► Ziołolecznictwo, 600 714 376 

Różne

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

 ► Docieplenia, podbitka 510 482 699 

 ► Domofony, videodomofony 
603 375 875 

 ► Drzewa, krzewy, pielęgnacja, 
modelowanie, korekta koron 
drzew, wycinka; zakładanie 
trawników; opryski, 512 380 109, 
22 758 16 65 

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

 ► Dźwigowe usługi 501 299 778 

 ► Elektryk, instalacje elektryczne 
– nowe, naprawa istniejących, 
pomiary. Solidnie, szybko 
i TANIO. Tel. 604 191 773 

 ► Hydraulik, 535 872 455 

 ► Kompleksowe usługi hydrauliczne,
601 818 310 

MALOWANIE DACHÓW 514-611-016

 ► Mycie okien, 511 259 852 

Naprawa Krycie Dachów 
511-928-895 

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

 ► Pokoje pracownicze wynajmę, 
Brwinów 513 570 560 

 ► Pranie i dezynfekcja wózków 
dziecięcych, 511 259 852 

 ► Pranie tapicerki samochodowej, 
511 259 852 

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

HOTEL LAMBERTON***  
w Ołtarzewie  

k/ Ożarowa Mazowieckiego  

zatrudni na pełny etat 
 KELNERÓW,  

KUCHARZY 
 Wymagane wykształcenie gastronomiczne 

oraz doświadczenie zawodowe.
CV prosimy kierować na adres:  

biuro@hotellamberton.pl; Tel. 509 123 736

MIEJSCE 
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

22 758 77 88
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