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REGION

Można, a nawet trzeba spędzić 
noc w muzeum. Najbliższa okazja 
ku temu z 16 na 17 maja. Będzie 
ciekawie – placówki w naszym 
regionie przygotowały pokazy 
fi lmowe, wystawy. W pruszkowskim 
Muzeum Dulag 121 chętni będą 
mogli m.in. wziąć udział w grze 
przestrzennej „Odkryj II RP”.  
Wstęp do wszystkich muzeów 
bezpłatny.  8
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Problem bezrobotnych kategorii C
EWELINA 
LATOSEK

REGION
Powiatowy Urząd 
Pracy z Pruszkowie 
nie fi nansuje już 
kursów prawa jazdy 
kategorii C dla osób 
bezrobotnych. Dlaczego, 
skoro z podobnych 
szkoleń korzystać 
można w Grodzisku 
Mazowieckim?
 

P rawo jazdy kategorii C 
uprawnia do kierowania 
pojazdami przekraczają-

cymi masę 3,5 tony. Posiadacz 
takiego dokumentu może legal-
nie wsiadać za kółko samocho-
dów ciężarowych (z wyjątkiem 
autobusów, ciągników i tzw. po-
jazdów wolnobieżnych). Wcze-
śniej musi posiadać prawo jazdy 
kategorii B, przejść badania psy-
chologiczne i ukończyć 21 lat. 
To wszystko sprawia, że na ryn-
ku pracy staje się specjalistą, bo 
nie każdemu takie uprawnienia 
udaje się zdobyć. 

Do tej pory pruszkowski urząd 
pracy pomagał bezrobotnym 
w uzyskaniu tych kwalifikacji. 
Stawiamy był nawet za wzór swo-
jemu grodziskiemu odpowied-
nikowi, który także pomagał, ale 
nie fi nansował przeprowadzenia 
koniecznych i dosyć drogich ba-
dań. Teraz jednak okazało się, że WiĘceJ  2 

Pruszkowski PUP nie fi nansuje kursów na prawo jazdy dla przyszłych kierowców ciężarówek
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Pójdź nocą 
do muzeum

PRUSZKÓW

Al. Jerozolimskie od lat czekają 
na poszerzenie. Na wysokości hali 
sportowej Znicz w Pruszkowie 
jezdnia z dwóch pasów ruchu 
w każdym kierunku zwęża się do 
jednego. MZDW wreszcie może 
zabrać się za ten 800-metrowy 
odcinek. Ma wszystkie pozwolenia. 
Pozostała kwestia pieniędzy.  3

„Wąskie gardło” 
czeka na środki
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się co trzy miesiące przez pracow-
ników urzędu? O to zapytaliśmy 
kierownictwo pruszkowskiego 
PUP. – Z fi nansowania kursów 
na prawo jazdy wycofaliśmy 
się ponieważ efektywność tego 
szkolenia jest bardzo niska – mó-
wi Robert Radziwonka, dyrek-
tor Powiatowego Urzędu Pracy 
w Pruszkowie. I dodaje: – Wiele 
osób nie kończyło kursu, nie zda-
wało lub nawet nie podchodzi-
ło do egzaminu.

to w Grodzisku, a nie w Prusz-
kowie osoby poszukujące pra-
cy mogą liczyć na wsparcie 
w realizacji kursu na prawo 
jazdy kategorii C.

Jako pierwszy o sprawie po-
informował nas czytelnik, któ-
ry trafi ł do grodziskiego urzędu 
pracy. Usłyszał w nim, że mo-
że liczyć na sfi nansowanie kur-
su i pierwszego egzaminu, ale 
za badania musi zapłacić sam. 
– To dobrze, że pomagają, ale 
skąd bezrobotny ma wziąć 
kilkaset złotych na badania 

psychologiczne konieczne do 
uzyskania prawa jazdy? Czy nie 
lepiej byłoby aby urząd pracy 
płacił właśnie za badania, a zre-
zygnował z fi nansowania egza-
minu, który jest dużo tańszy? 
– twierdzi pan Paweł. – Z tego 
co wiem w Pruszkowie fi nanso-
wane jest to w pakiecie, razem 
z badaniami. Proszę aby WPR 
to sprawdził – dodał.

No to sprawdziliśmy. Zadzwo-
niliśmy do pruszkowskiego po-
wiatowego urzędu pracy jako 
interesant. Po drugiej stronie 

słuchawki od jednego z dorad-
ców klienta w tym urzędzie usły-
szeliśmy: – Kurs prawa jazdy 
kategorii C nie jest już finan-
sowany. Takie ustalenia otrzy-
maliśmy z góry. Ze szkoleń 
powinniśmy rozliczać się w trzy-
miesięcznym okresie, a wie-
lu osobom w tym czasie po pro-
stu nie udało się ukończyć szko-
lenia i zdać prawa jazdy. 

Czy jedynym powodem dla wy-
cofania wsparcia dla przyszłych 
kierowców ciężarówek jest for-
malna konieczność „rozliczania” 

PRUSZKÓW

Jak cię widzą, tak cię piszą 
i oceniają. Odnosząc to do budynku 
pruszkowskiego dworca kolejowego 
laurkowo nie jest. Obiekt czasy 
świetności ma dawno za sobą. 
A szkoda. W ostatnim czasie jednak 
coś drgnęło. W lutym tego roku 
PKP prowadziły inwentaryzację 
obiektu. Postanowiliśmy więc 
sprawdzić, co dalej dzieje się 
w temacie remontu.  6

Koncepcja 
dworca
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MILANÓWEK
Wybory uzupełniające do rady mia-
sta w okręgu nr 2 w Milanówku mia-
ły się odbyć w niedzielę 17 maja. 
Zostały odwołane bowiem na placu 
boju został tylko jeden kandydat. 
Uzupełnienie składu rady miasta 
było konieczne z powodu wcze-
śniejszej rezygnacji z mandatu 

Cezarego Nowaka. Początkowo do 
walki o miejsce w radzie stanęli: 
Ewa Galińska, Marcin Budziszew-
ski, a także Jerzy Wysocki, były 
burmistrz Milanówka. W zeszłym 
tygodniu z udziału w wyborach do 
rady wycofał się Marcin Budziszew-
ski. W ostatniej chwili ze startu 

Wyborów uzupełniających 
do rady miasta nie będzie

zrezygnował też Jerzy Wysocki. 
W takiej sytuacji – zgodnie z obowią-
zującymi przepisami – wybory zo-
stają odwołane, a mandat otrzymuje 
jedyny kandydat, który pozostał na 
placu boju, czyli Ewa Galińska. Odpo-
wiednie decyzje musi jeszcze wydać 
komisarz wyborczy. (KS)

Piątek, 15 Maja 2015

Wodny plac
w budowie  
GRODZISK MAZOWIECKI
Na początku  
tygodnia rozpoczęły 
się prace budowlane 
na terenie przy 
pływalni Wodnik  
2000 w Grodzisku. 
Otwarcie wodnego 
placu zabaw 
zaplanowano na 
pierwszy dzień lipca.

Budowa wodnego placu zabaw 
ruszyła 11 maja. Wykonaw-
cą robót jest firma Ziel-Bud 
z Warszawy. O ile wszystko 
pójdzie zgodnie z planem, 
obiekt zostanie oddany do 
użytku dzieci (i nie tylko) kil-
ka dni po rozpoczęciu tego-
rocznych wakacji.

Wodny plac zabaw przy 
ulicy Montwiłła będzie do-
brą alternatywą dla miejskich 
fontann i Stawów Goliana. To 
właśnie tam ochłody w upal-
ne dni lata szukali najmłodsi 
mieszkańcy Grodziska w po-
przednich latach. Natomiast 
na terenie obok pływalni znaj-
dą się niecki z kolorowymi 
zabawkami i siłownia plene-
rowa. Korzystanie z wszystkich  
atrakcji będzie bezpłatne.

Rozpoczęte na początku 
tygodnia prace budowlane 
w żaden sposób nie wpłyną na 

funkcjonowanie grodziskiego 
basenu. – Plac zabaw będzie 
miał osobny obieg wody, dla-
tego nie ma potrzeby zamyka-
nia pływalni. Jedyna przerwa, 
jaką zaplanowaliśmy, rozpocz-
nie się 15 czerwca i potrwa 
12 dni. Wynika z konieczno-
ści przeprowadzenia corocz-
nych prac konserwatorskich. 
Chcemy przygotować obiekt 
na okres wakacji – wyjaśnia 
Mariusz Smysło, dyrektor 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Grodzisku.

W planach jest oficjalne 
otwarcie placu. – Nie wiem 
jeszcze, w jakiej formie zo-
stanie ono zorganizowane, 
ale chcielibyśmy, żeby wzię-
li w nim udział także miesz-
kańcy Grodziska. Bliżej lipca 
będę rozmawiał na ten te-
mat z burmistrzem – mówi  
Mariusz Smysło.  (KS)

O ile wszystko 
pójdzie zgodnie 
z planem, obiekt 
zostanie oddany 
do użytku 
kilka dni po 
rozpoczęciu 
wakacji

Na ulicy Długiej mocniej dociskają pedał gazu
PRUSZKÓW
Ulica Długa w Pruszkowie 
to dla niektórych 
kierowców idealne 
miejsce, aby mocniej 
docisnąć pedał gazu. 
Problem w tym, że to 
droga uczęszczana przez 
uczniów pobliskiej Szkoły 
Podstawowej nr 9.

Do naszej redakcji zgłosił się 
pan Paweł, mieszkaniec Prusz-
kowa i ojciec jednej z uczennic. 
– Bardzo proszę o nagłośnienie 
sprawy notorycznego przekra-
czania prędkości przez kierow-
ców na ulicy Długiej. Nie ma 
właściwie dnia, żebym odwożąc 

dziecko do szkoły nie zauwa-
żył choć jednego samochodu pę-
dzącego tamtędy z prędkością 
nawet 100 km na godzinę – mó-
wi. – To droga, którą uczniowie 
chodzą do szkoły. Jeszcze nie 
doszło do żadnej tragedii, ale 
jeśli sytuacja się nie zmieni, to 
tylko kwestia czasu – dodaje.

Szkoła Podstawowa nr 9 mie-
ści się przy ulicy Mostowej, a ta 
łączy się prostopadle właśnie 
z ulicą Długą. O przekraczanie 
prędkości w tym miejscu zapy-
taliśmy starostwo powiatowe, 
które jest zarządcą ul. Długiej. – 
Do tej pory nie docierały do nas 
takie sygnały – mówi Piotr Bo-
rowiec ze starostwa. – Na ulicy  

Długiej jest ograniczenie pręd-
kości do 50 km na godzinę  
w godz. 5-23. Wynika to z Kodek- 
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drodze powiatowej nr 3138W 
występują 23 przejścia dla pie- 
szych, oznaczone znakami D-6. 
Na kilku przejściach zamonto-
wano znaki T-27 tzw. „agatki”  
– wyjaśnia. Czy wobec sygna-
łów o przekraczaniu prędkości 

przez kierowców starostwo za-
mierza podjąć kroki, aby zwięk-
szyć bezpieczeństwo pieszych? 
Piotr Borowiec: – Wystąpiliśmy 
do Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszkowie o zwiększenie ilo-
ści patroli na tym terenie.  (EL)

Jak przyznaje dyrektor PUP, 
trzy miesiące to faktycznie 
granica czasu, którą kierują się 
pracownicy urzędu. – Naszym 
obowiązkiem jest znalezienie 
pracy bezrobotnemu w ciągu 
właśnie trzech miesięcy. Od te-
go, czy zrobimy to skutecznie, 
zależy ile pieniędzy otrzymamy 
na poszczególne formy aktywi-
zacji zawodowej. W ten sposób 
mierzona jest nasza efektyw-
ność – wyjaśnia Radziwonka. 

Zainteresowanie kursami 
jest duże, bezrobotni często 
zgłaszają chęć uzyskania do-
datkowych uprawnień do kie-
rowania większymi pojazdami, 
ale to dla urzędu za mało. – Po 
zakończeniu kursu takie oso-
by nie podejmują zatrudnienia. 
Wszyscy by chcieli, ale zazwy-
czaj nie doprowadzają sprawy 
do końca. A my musimy się li-
czyć z tym jak wydatkujemy 
publiczne pieniądze – twier-
dzi dyrektor pruszkowskiego 
PUP. Dodaje, że obecnie na za-
trudnienie oczekuje 50 osób, 
które już posiadają prawo jaz-
dy kategorii C. 

Z podobnym problemem bo-
rykał się urząd pracy w Grodzi-
sku Mazowieckim, ale teraz jest 
inaczej. – Dwa lata temu mieli-
śmy taką sytuację, że osoby 
kierowane na kurs prawa jaz-
dy kategorii C nie kończyły go, 
nie zdawały egzaminu lub nie 
znajdowały zatrudnienia. Na 
jakiś czas zawiesiliśmy finan-
sowanie takich szkoleń. Obec-
nie znów pokrywamy te koszty 
– mówi Hanna Wilamowska, dy-
rektor PUP w Grodzisku. – Być 
może to kwestia lokalnej spe-
cyfiki, możliwe, że na naszym 
terenie jest po prostu więcej pra-
codawców i firm transportowych 

Dokończenie ze str. 1

Wilamowska. Co w przypad-
ku, kiedy tak duży jednorazowy 
wydatek przekracza możliwo-
ści kandydata na kierowcę? – 
Jesteśmy po to, aby pomagać. 
Każdy przypadek rozpatry-
wany jest indywidualnie. Jeśli 
więc okaże się, że bezrobotny 
nie jest w stanie sam zapłacić 
za badania, to w miarę naszych 
możliwości będziemy to ro-
bić za niego – mówi dyrektor  
PUP w Grodzisku. 

Dyrektorzy obu urzędów za-
pewniają, że w uzyskaniu finan-
sowania kursu na prawo jazdy 
znacznie pomaga tzw. przy-
rzeczenie zatrudnienia. To de- 
klaracja pracodawcy, że po na-
byciu konkretnych kwalifikacji  
przyjmie on danego pracowni- 
ka. Z takim zapewnieniem jest 
szansa na pokrycie kosztów 
również w Pruszkowie. Dyrek-
tor Radziwonka: – Z przyrze-
czeniem zatrudnienia, mając 
gwarancję że danego pracow-
nika ktoś zatrudni, finansu-
jemy różne szkolenia, także 
kursy prawa jazdy. 

Kłopot w tym, że zadając 
w urzędach pytanie jako inte-
resant, w Grodzisku usłysze-
liśmy, że taka możliwość jest,  
zaś w Pruszkowie – nie. 

zainteresowanych takimi kwa-
lifikacjami – dodaje.

Sęk w tym, że grodziscy bez-
robotni mogą liczyć na pokrycie 
tylko kosztów kursu i pierwsze-
go egzaminu. Za obowiązko-
we badania lekarskie muszą 
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Bezrobotni kategorii C
Pruszkowski PUP nie finansuje kursów na prawo jazdy 
dla przyszłych kierowców ciężarówek

W naszym regionie 
Komorowski wygrał z Dudą
WYBORY
W pierwszej turze 
wyborów prezydenta 
RP w powiatach 
pruszkowskim 
i grodziskim zwyciężył 
Bronisław Komorowski 
przed Andrzejem Dudą. 

To wynik, który różni się od te-
go, który zapadł w skali kraju. 
Jak podała Państwowa Komi-
sja Wyborcza w całej Polsce na 
urzędującego prezydenta zagło-
sowało 33,77 proc. wyborców. To 
prawie jeden punkt procentowy 
mniej niż na jego kontrkandyda-
ta Andrzej Dudę, który uzyskał  
34,76 proc. głosów. 

Sympatie wyborców w po-
wiatach pruszkowskim i grodzi-
skim dały regionalne zwycięstwo 
obecnemu prezydentowi RP. 
W powiecie pruszkowskim 
na Bronisława Komorowskie-
go zagłosowało ponad 37,76 
proc wyborców, w grodziskim – 
37,06 proc. Andrzej Duda, kan-
dydat PiS, zajął drugie miejsce, 
zdobywając odpowiednio 32,17 
proc. i 32,32 proc. 

Frekwencja w obu naszych po-
wiatach znacznie przekroczyła 
krajową średnią. W pruszkow-
skim wyniosła niemal 59 proc, 
w grodziskim prawie 56 proc. 
W całym kraju w głosowaniu 
wzięło udział niecałe 49 proc 
uprawnionych. 

Dużym zainteresowaniem 
obywateli, tradycyjnie już, wy-
bory prezydenta RP cieszyły się 
w Podkowie Leśnej. Tam z pra-
wa głosu skorzystało ponad  
68 proc. obywateli. To rekord 
w skali kraju. 

A jak wyglądają wyniki w po-
szczególnych miejscowościach? 
Bronisław Komorowski wygrał 
w okręgach: Grodzisk Maz, Mi-
lanówek, Podkowa Leśna, Nada-
rzyn, Brwinów, Michałowice 
i Pruszków. Andrzej Duda „wziął” 
Piastów, Raszyn, Baranów, Jakto-
rów i Żabią Wolę. 

We wszystkich miejscowo-
ściach regionu trzecie miejsce 
zajął Paweł Kukiz z poparciem 
oscylującym wokół 20 proc. 
Reszta kandydatów pozostała 
daleko w tyle, uzyskując jedno-
cyfrowe wyniki. 

Druga tura wyborów odbę-
dzie się w niedzielę, 24 maja. 
Wówczas poznamy ostateczne 

W powiecie 
pruszkowskim na 
Komorowskiego 
zagłosowało 
ponad 37,76 proc 
wyborców,  
w grodziskim 
– 37,06 proc. 
Duda zdobył 
odpowiednio 32,17 
proc. i 32,32 proc. 

rozstrzygnięcie wyścigu o fo-
tel prezydenta RP. Przypomnij-
my, że o ile w pierwszej turze 
wyborów prezydenckich do wy-
granej było potrzebnych ponad 
50 proc. głosów, to w drugiej do 
zwycięstwa wystarczy otrzymać 
więcej głosów niż inny kandydat. 
Frekwencja wyborcza nie wpły-
wa na ważność wyborów.  (EL)

Na Długiej jest 
ograniczenie 
prędkości do 50 
km na godzinę
w godz. 5-23
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su Drogowego. Dodatkowo 
w zatwierdzonym przez starostę 
projekcie organizacji ruchu na  

– Z finansowania 
kursów na prawo 
jazdy wycofaliśmy 
się ponieważ 
efektywność 
tego szkolenia 
jest bardzo 
niska – mówi 
dyrektor Robert 
Radziwonka

zapłacić (nawet kilkaset zło-
tych) z własnej kieszeni. – Chce- 
my, aby osoba bezrobotna miała 
swój wkład i zaangażowała się, 
choćby poprzez ten finansowy 
udział. To motywujące i zachę-
ca do wysiłku – wyjaśnia Hanna 
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NADARZYN
Tata jedzie, mama jedzie i ja też jadę! 
30 maja w Nadarzynie odbędzie się 
wyścig rowerowy Ojcowie na start. 
Organizatorem jest Stowarzyszenie 
Rodziców „Na Fali”. Do zdobycia cen-
ne nagrody. Oprócz rowerowych zma-
gań organizator przygotował też inne 
atrakcje, m.in. piknik. Rywalizacja 

odbędzie się na odcinku 7,5 km. Start 
i metę wyścigu zlokalizowano na 
ul. Żółwińskiej 20, a trasa przebie-
gnie m.in. ścieżkami Lasów Młochow-
skich. Wszyscy uczestnicy muszą 
posiadać kaski. Po wyścigu głów-
nym odbędzie się „mini-wyścig”, 
w którym wezmą udział najmłodsi. 

Ojcowie na start, czyli 
rodzinny wyścig rowerowy 

Trwają zapisy do zawodów. Aby 
wziąć udział w imprezie należy za-
rejestrować się na stronie inter-
netowej www.ojcowienastart.pl. 
Opłata startowa dla całej rodziny 
wynosi 10 zł. Możliwa jest rejestra-
cja w dniu zawodów, ale wtedy star-
towe będzie droższe – 20 zł. (JM)

Piątek, 15 Maja 2015
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PRUSZKÓW
Mazowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich 
wreszcie może zabrać 
się za poszerzenie 
Al. Jerozolimskich 
w Pruszkowie. Ma już 
wszystkie pozwolenia 
do tego potrzebne. 
Pozostała kwestia 
pieniędzy.

A l. Jerozolimskie, czy-
li droga wojewódzka 
nr 719, od lat czekają 

na poszerzenie. Na wysokości 
hali sportowej Znicz w Prusz-
kowie jezdnia z dwóch pasów 
ruchu w każdym kierunku zwę-
ża się do jednego. Ten niewiel-
ki, bo niespełna 800-metrowy 
odcinek sprawia, że kierowcy 
stają tu w korku. 

Rozbudowa drogi odwlekana 
jest od lat. Dlaczego? Mazowiec-
ki Zarząd Dróg Wojewódzkich 
borykał się bowiem z odwołania-
mi od decyzji ZRID (zezwolenia 
na realizację inwestycji drogo-
wej). A procedury, jak to zwy-
kle bywa, trwają długo. Mimo 
to w sprawie coś drgnęło w ubie-
głym roku. Wtedy marszałek 
oraz MZDW, które zarządza 
drogą wojewódzką 719, robili 
wszystko by inwestycja ruszy-
ła. W kasie Mazowsza znalaz-
ły się bowiem środki na tę waż-
ną dla Pruszkowa i okolic inwe-
stycję. Jednak oprócz pieniędzy 
potrzebne były pozwolenia, 
a te były zablokowane. 

Jak sprawa przedstawia się 
dziś? – Pod koniec kwietnia 
bieżącego roku uzyskaliśmy 
ostateczną decyzję ZRID. Od 
tej decyzji wpłynęło odwoła-
nie do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego. Mimo te-
go i tak możemy realizować 

w ciągu czterech – pięciu mie-
sięcy powinno uzyskać potrzeb-
ne dokumenty. Wtedy możemy 
ruszyć z przetargiem. 

Kiedy zatem możemy spo-
dziewać się rozpoczęcia prac 
w Alejach? Nieprędko. Gdy by-
ły pieniądze, nie było pozwoleń. 
Teraz są pozwolenia, ale pienię-
dzy już nie ma. – Jeżeli budżet 
województwa pozwoli, realiza-
cja obu inwestycji mogłaby się 
rozpocząć wiosną przyszłego 
roku – mówi Monika Burdon. 
– Warto tu dodać, że sama dro-
gowa część tej inwestycji pochło-
nie około 80 mln zł. A mówimy 
tu o zaledwie 800-metrowym 
odcinku. Chcieliśmy to zadanie 
realizować z udziałem środków 
zewnętrznych przewidzianych 
na lata 2007–2013, ale przedłu-
żające się procedury wykluczyły 
tę możliwość – zaznacza. 

Warto dodać, że nie tylko „wą-
skie gardło” na wysokości Znicza 
czeka na remont. Cały fragment 
drogi wojewódzkiej nr 719, któ-
ry przebiega przez Pruszków 
wymaga naprawy. Na to jednak 
nie ma co liczyć, MZDW nie 
ma tego w planach. – Aktualnie 
droga 719 będzie utrzymywa-
na ze środków przeznaczonych 
na bieżące utrzymanie – ucina 
Monika Burdon. 

inwestycję – twierdzi Moni-
ka Burdon, rzecznik praso-
wy Mazowieckiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich.

Ale nie tak szybko. Trze-
ba pamiętać, że poszerzenie 
Al. Jerozolimskich musi być po-
przedzone budową magistrali. 
A za tę inwestycję odpowia-
da Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji.
– Przetarg na przebudowę chce-

Aleje czekają na pieniądze
MZDW ma pozwolenia na poszerzenie „wąskiego gardła” 
w Al. Jerozolimskich w Pruszkowiew Al. Jerozolimskich w Pruszkowie

Chodzi o niespełna 
800-metrowy 
odcinek  Alej 
na wysokości 
hali Znicza

my ogłosić razem z wodocią-
gowcami. Ponieważ inwestycja 
drogowa musi być realizowana 
równocześnie z przebudową ma-
gistrali wodociągowej, inwestor 
sieci dopiero teraz może uzyski-
wać pozwolenie na budowę. A to 
dlatego, że uzyskując decyzję 
ZRID uzyskaliśmy prawo do go-
spodarowania gruntem – wyja-
śnia Burdon. I dodaje: – MPWiK 

Polacy przepłacają za OC! 
C hociaż jego zakup jest 

obowiązkowy i nieunik-
niony, to większość zmo-

toryzowanych nie ma czasu, by 
śledzić, który spośród Ubez-
pieczycieli oferuje najniższe 
stawki. Efektem jest masowe 
przepłacanie Polaków za poli-
sy OC. Z danych multiagencji 
CUK Ubezpieczenia wynika, że 
cena tego samego ubezpiecze-
nia w różnych Towarzystwach
może różnić się nawet o 310 zł!

Aby mieć pewność, że polisa, 
którą kupujemy jest najkorzyst-
niejsza, warto porównać ją z in-
nymi. Najprościej wybrać się do 
multiagencji, gdzie doradca bez-
płatnie przeprowadzi kalkulację 
cen OC i AC spośród ofert różnych 
Towarzystw. Może się okazać, że 
OC może kosztować nawet 300 
- 400 zł mniej – mówi Grzegorz 
Wróblewski, ekspert multiagen-
cji CUK Ubezpieczenia. 

Większość Polaków nie ma 
czasu, żeby śledzić oferty różnych 
Towarzystw. Często Ubezpie-
czyciele kuszą nas promocja-
mi, z których korzystamy pod 
wpływem emocji, nie wiedząc 
nawet, że porównując ceny OC 

moglibyśmy kupić ubezpiecze-
nie zdecydowanie taniej.

Niektóre fi rmy działają z zasko-
czenia, w oparciu o sprzedaż te-
lefoniczną. Wiedząc, że wkrótce 
kończy się nam ubezpieczenie, sta-
rają się w rozmowie telefonicznej 
sprzedać polisę, pozbawiając nas 
możliwości porównania i naraża-
jąc nas na przepłacanie. 

 Kupując ubezpieczenie po-
winniśmy pamiętać, że Ubezpie-
czyciele przewidują liczne zniżki. 
Często taniej wychodzi zakup pa-
kietu. Niezależny doradca jest 
w stanie sprawdzić i porównać, 
w którym Towarzystwie otrzy-
mamy najkorzystniejszą cenę. 

Jak zatem nie przepłacać za 
OC? Wystarczy zadzwonić na 

infolinię 22 33 00 300 lub od-
wiedzić placówkę CUK w swo-
im  mieście osobiście.

W naszej multiagencji porów-
namy wszystkie dostępne oferty 
OC i AC i znajdziemy tę najko-
rzystniejszą. Dodatkowo, w CUK 
swoją płatność można podzielić aż 
na 11 rat, a za pierwszą z nich za-
płacić dopiero po 3 tygodniach, 
radzi Wróblewski.

Teraz, tylko u nas, każdy klient 
CUK do swojej rocznej polisy 
otrzymuje Pakiet Pomocy Praw-
nej GRATIS!

Zyskuje dzięki temu osobistego 
prawnika - wystarczy, że zadzwoni 
w dowolnej sprawie, a adwokat od 
ręki, przez telefon, udzieli mu po-
rady i wskaże możliwe rozwiąza-
nia, zapewnia Wróblewski.

CUK UBEZPIECZENIA
Oddział Pruszków
05-800 Pruszków, 

ul. Kraszewskiego 1,
tel. 22 724 99 65.

Adresy i godziny otwarcia
pozostałych placówek 
w regionie dostępne są 

na www.cuk.pl
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 Poszerzenie drogi jest odwlekane od lat
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Wykonawca projektu tunelu 
w ciągu Działkowej wyłoniony
PRUSZKÓW
Ekspresowy przetarg 
i wybór wykonawcy. 
Wiemy już, kto 
zaprojektuje tunel 
w ciągu ul. Działkowej 
w Pruszkowie. 
Przeprawa ma 
przebiegać pod 
torami PKP.

Władze Pruszkowa jeszcze 
przed długim majowym week-
endem ogłosiły przetarg na 
wykonanie dokumentacji pro-
jektowej potrzebnej do budowy 
tunelu pod torami kolejowymi. 
Wielu mieszkańców zaskoczył 
fakt (o czym już pisaliśmy w po-
przednim numerze), że zrobiło 
to miasto, a nie, jak wcześniej za-
pewniano, kolejarze. 

– Faktycznie pierwotnie za-
kładaliśmy, że projekt tunelu 
wykona ta sama firma, która 
projektuje modernizację linii 
kolejowej 447. PKP PLK miała 
to zlecić w ramach zamówienia 
uzupełniającego. Cały projekt 
ma być realizowany przy udzia-
le środków unijnych, a tam na 

tego typu zamówienia niezbyt 
przychylnie patrzą – tłumaczył 
Andrzej Kurzela wiceprezy-
dent Pruszkowa. – Dodatkowo 
rozmowy z PKP w tej spra-
wie trwały już kilka miesięcy. 
Stwierdziliśmy, że nie ma już na 
co czekać. Przetarg ogłosiliśmy 
sami, ale wszystkie dokumenty 
były sprawdzone przez koleja-
rzy – podkreślał.

Termin złożenia ofert był 
bardzo krótki – do 8 maja. Kto 
więc zaprojektuje tunel w cią-
gu Działkowej? Zrobi to wła-
śnie projektant (na zlecenie 
PKP PLK) linii kolejowej 447. 
Chodzi o konsorcjum w którego 
skład wchodzą Biuro Projektów 
Komunikacyjnych z Poznania 
oraz Biuro Inżynieryjnych 
Usług Projektowych z Krako-
wa. Kurzela: – Zapoznaliśmy się 
ze złożonymi ofertami. Najko-
rzystniejszą złożyli projektanci, 
którzy dziś wykonują dokumen-
ty dla linii 447. Cena jaką zaofe-
rowali również jest niższa od tej, 
którą zakładaliśmy.

Umowę z wykonawcą projek-
tu podpisano.  (AS)

Obwodnica bliżej niż dalej?
GRODZISK MAZOWIECKI
Trwają przymiarki do 
budowy obwodnicy 
zachodniej Grodziska 
Mazowieckiego.

To w Grodzisku jedna z najbar-
dziej pożądanych inwestycji. Dro-
ga pomogłaby w wyprowadzeniu 
ruchu z miasta, a przez to znacznie 
ułatwiłaby życie kierowcom, któ-
rym dają się we znaki korki. Dla 
zniecierpliwionych (i nie tylko) 
mamy dobrą wiadomość: trwają 
poszukiwania wykonawcy projek-
tu części obwodnicy, która połączy 
ulicę Radziejowicką w Kałęczy-
nie z Nadarzyńską w Grodzisku.

W planach jest zbudowanie dro-
gi, która przebiegnie od Kałęczy-
na, przez Odrano-Wolę i Szczęsne 
(krzyżując się z takimi ulicami, jak: 
Osowiecka, Akwarelowa, Barwna, 
Lazurowa i Kijowska), do Grodzi-
ska Mazowieckiego. Będzie mia-
ła długość 3,3 km.

Kiedy kierowcy skorzystają 
z fragmentu obwodnicy? Nie-
prędko. Na przygotowanie sa-
mego projektu odcinka Kałęczyn 
– Grodzisk wykonawca będzie 
miał ponad rok. 

Sfinansowanie budowy ob-
wodnicy zachodniej będzie w du-
żej mierze możliwe dzięki środ-
kom unijnym.  (KS)

EWELINA 
LATOSEK

PIASTÓW
Piastowscy radni 
zdecydowali o zmianie 
obwodów szkół 
podstawowych. Część 
rodziców skarży się, 
że ich dzieci trafi ą 
do oddalonych 
od domu placówek.
 

R ada miasta decyzję 
o zmianie granic obwo-
dów podjęła na sesji pod 

koniec kwietnia. Jednak sprawa 
nadal budzi emocje wśród ro-
dziców, bo szkolny nabór pierw-
szych roczników trwa. – Dzieci 
sześcioletnie zamiast mieć do 
szkoły 150-300 metrów, bo 
mieszkają przy Szkole Pod-
stawowej nr 4, mają chodzić 
do szkoły za tory, na drugi ko-
niec Piastowa. To około 2 kilo-
metry, czyli dziesięć razy dalej, 
bo taki jest kaprys władzy. To, 
co zrobili ci ludzie, to przejaw 
arogancji władzy i nieliczenia 
się z dziećmi – ocenia pan Ro-
man. I wylicza przykłady: ul. Be-
ma, domki z ul. Emilii Plater, ul. 
Chopina, część al. Piłsudskiego, 
część ul. Sułkowskiego. – Dzie-
ci z tych ulic zawsze uczęszcza-
ły do Szkoły Podstawowej nr 4, 
bo do niej mają najbliżej. A te-
raz władza każe im maszerować 
za tory do szkoły nr 1 – dodaje. 

O powód zmiany granic ob-
wodów zapytaliśmy w urzędzie 
miasta Piastowa. – Zmiana była 

Wiemy, że dla części rodziców 
to nie jest wygodne rozwiązanie, 
szczególnie w przypadku dzieci 
które przed zmianą miały trafi ć 
do szkoły nr 4. Ale ta placówka pę-
kła by w szwach – mówi Danuta 
Oleś. I podkreśla: – Naszym celem 
jest poprawa warunków, a nie ich 
pogorszenie. Nie przekraczamy 
dopuszczonych ustawowo odle-
głości, po prostu nie mamy inne-
go innego wyjścia. Musimy liczyć 
się z powstającymi w mieście in-
westycjami, takimi jak przy ron-
dzie czy ulicy Sowińskiego. Nowi 
mieszkańcy to także napływ dzie-
ci, które trafi ą do naszych szkół. 

W dyskusjach na portalach 
społecznościowych rodzice za-
stanawiają się, czy w tej sytuacji 
miasto wesprze najmłodszych 
i ich rodziców poprzez urucho-
mienie autobusów szkolnych. 
– To nie są odległości, które by 
tego wymagały. Poza tym funk-
cjonuje komunikacja miejska. 

konieczna ponieważ szkoły nr 2 
i 4 nie były w stanie przyjąć kolej-
nych uczniów. Te placówki i tak 
często pracują do godz. 17. Zna-
cząco pogorszyłyby się warunki 
do nauki, które i tak nie są łatwe 
– wyjaśnia Danuta Oleś, dyrek-
tor Zespołu Obsługi Placówek 
Oświatowych w Piastowie. – Dla-
tego właśnie zdecydowaliśmy się 
reaktywować Szkołę Podstawo-
wą nr 3 w budynku gimnazjum 
przy al. Tysiąclecia – tłumaczy.

Czy jednak nowych okręgów 
nie można było tak zaplanować, 

Jeśli jednak rodzice wskażą ta-
ką potrzebę to myślę, że mia-
sto rozważy taką możliwość 
– mówi dyrektor Oleś.

Listy dzieci przyjętych do po-
szczególnych placówek miasto 
opublikuje w przyszłym tygodniu. 
Nie wiadomo jeszcze ile dokład-
nie powstanie klas pierwszych 
we wszystkich szkołach. Z sza-
cunków wynika, że może ich 
być 17 lub 18. Pięć z nich trafi 
do siedziby Gimnazjum nr 2. 
Czy budynek jest przystosowany
na najmłodszych uczniów? 

– Tam mieściła się już kie-
dyś szkoła podstawowa. Teraz 
zostanie reaktywowana. To 
normalny budynek szkolny. 
W wakacje pomieszczenia zo-
staną przystosowane do potrzeb 
najmłodszych uczniów, w pla-
nach jest także budowa placu 
zabaw. Dzieci będą korzystać 
ze świetlicy i zajęć dodatkowych 
– zapewnia Danuta Oleś.

Emocje, czyli dłuższa droga do szkoły
Rada miasta zdecydowała o zmianie granic obwodów szkół podstawowych
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Duże zainteresowanie dyżurami wakacyjnymi
PRUSZKÓW 
Pruszkowskie 
przedszkola po raz 
kolejny będą pełnić 
w lipcu i sierpniu dyżury 
wakacyjne. Wiadomo już, 
że dzieci przyjęte zostaną 
do trzech placówek, 
a nie dwóch, jak 
pierwotnie planowano.

Zainteresowanie wakacyjny-
mi dyżurami w przedszkolach 
było tak duże, że niektórzy ro-
dzice, którzy zgłaszali się na 
początku rekrutacji, musieli za-
dowolić się miejscem dla swoich 
pociech nie we wskazanej przez 

nich placówce, ale już w dodatko-
wo uruchomionym przedszkolu.

Zgłoszenia przyjmowa-
ne były w marcu. Na opiekę 
w lipcu wyznaczono początko-
wo przedszkola nr 3 i 5, w sierp-
niu placówki nr 2 i 11. Wolnych 
miejsc zabrakło jednak szybko. 
– Już na samym początku marca 
poszłam zapisać dzieci na lipiec 
do przedszkola nr 3, gdyż miesz-
kam na osiedlu Staszica i tu by-
łoby mi najwygodniej (i blisko 
po drodze do pracy). Jakież by-
ło moje zdziwienie, kiedy dosta-
łam informację, że moje dzieci 
będą chodziły do przedszkola nr 
6 na ul. Hubala albo nigdzie, jeśli 

tego nie zaakceptuję – napisała do 
nas jedna z czytelniczek.

O jej sytuację zapytaliśmy 
w wydziale edukacji pruszkow-
skiego urzędu. – Miejsca w przed-
szkolu nr 3 skończyły się bardzo 
szybko. Kiedy dyrekcja poinfor-
mowała nas o tym, że zapisanych 
jest już ponad 100 dzieci, zdecy-
dowaliśmy o uruchomieniu kolej-
nej placówki, czyli przedszkola nr 
6 przy ul. Hubala – mówi naczel-
nik Zofi a Wasiota. – Staramy się 
tak zorganizować opiekę waka-
cyjną, aby było to dla rodziców 
jak najbardziej wygodne. Dlate-
go zawsze wybieramy jedną pla-
cówkę z centrum miasta i jedną 

położoną dalej, w dzielnicach 
Tworki lub Żbików, aby umoż-
liwić dobry dojazd. Jednak ze 
względu na duże zainteresowa-
nie wakacyjnymi dyżurami nie 
zawsze możliwe jest umieszcze-
nie dziecka w miejscu wskazanym 
przez rodziców – dodaje. 

Podkreśla jednocześnie, że 
Pruszków nie ma obowiązku or-
ganizowania takiej formy opieki 
nad przedszkolakami w okresie 
przerwy wakacyjnej, a nauczycie-
le korzystają z urlopów w ramach 
Karty Nauczyciela. – My staramy 
się jednak wychodzić naprzeciw 
potrzebom dzieci i rodziców – za-
pewnia Wasiota.  (EL)

aby dzieci nie musiały pokonywać 
znacznych odległości? – Zarzu-
ca się nam, że pokreśliliśmy mia-
sto linijką, ale to nie jest prawda. 
Dobrze przeanalizowaliśmy sy-
tuację w całym Piastowie, budy-
nek po budynku i ulica po ulicy. 

– Zarzuca się nam, 
że pokreśliliśmy 
miasto linijką, 
ale to nie jest 
prawda – wyjaśnia 
Danuta Oleś, 
dyrektor Zespołu 
Obsługi Placówek 
Oświatowych 
w Piastowie 

 Szkoła Podstawowa nr 1 w Piastowie
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GRODZISK MAZOWIECKI 
Wkrótce najmłodsi mieszkańcy gro-
dziskiej gminy będą mogli się cie-
szyć nowymi atrakcjami na placach 
zabaw w Natolinie i Kozerach. Wy-
mienione place funkcjonują od dłuż-
szego czasu i wszystko wskazuje na 
to, że były strzałem w dziesiątkę. 
– Z mojej wiedzy wynika, że cieszą 

się bardzo dużym zainteresowa-
niem – mówi Marek Krajewski, który 
w Urzędzie Gminy Grodzisk Mazo-
wiecki zajmuje się obsługą sołectw. 
W pierwszej połowie czerwca na 
tych placach zabaw pojawią się no-
we zabawki. W Natolinie zostaną za-
instalowane: mostek z podestami, 

Place zabaw w Kozerach 
i Natolinie będą „bogatsze”

bujaki, rower, konik, labirynt. Dzie-
ci bawiące się na placu w Kozerach 
będą miały do dyspozycji nową huś-
tawkę wagową, karuzelę oraz bujaki 
sprężynowe. Pewne też jest, że 
to nie koniec wyposażania placów 
zabaw znajdujących się na terenie 
gminy Grodzisk Mazowiecki. (KS)

Rada miasta zdecydowała o zmianie granic obwodów szkół podstawowych

Piątek, 15 Maja 2015
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Niespodzianki, atrakcje i „włączone niskie ceny”  - tak Media 
Expert uhonorował wszystkich Klientów, którzy wspólnie z sie-
cią świętowali otwarcie elektromarketu w Podkowie Leśnej. Zo-
baczcie sami, co tam się działo!

Kolejka ustawiła się wcześnie rano, ale opłacało się w niej odstać! – 
mówi p. Kazimierz, mieszkaniec Podkowy Leśnej. Córka pasjonuje się 
fotografią – kupiłem jej aparat, który tylko dziś objęty był gigantyczną 
przeceną. Jakby specjalnie dla mnie! – cieszy się pan Kazimierz. Na 
pewno będę tu wracał! – dodaje zadowolony.

Media Expert powstała w 2002 roku. Dziś jest jedną z największych 
sieci elektromarketów w Polsce, liderem na rynkach lokalnych, oferu-
jącym klientom największy wybór elektroniki użytkowej w wyjątko-
wo niskich cenach.

Oferta ponad 320 elektromarketów Media Expert obejmuje naj-
nowsze produkty segmentu RTV i AGD, a także laptopy, tablety, 
smartfony i sprzęt fotograficzny. W wybranych elektromarketach 
dostępne są również rowery, skutery, quady, elektronarzędzia, sprzęt 
relaksacyjny i sprzęt do pielęgnacji ogrodów.

Elektromarkety Media Expert zapewniają transport i serwis, uty-
lizację starego sprzętu, liczne promocje, realizację indywidualnych 
zamówień oraz bogaty pakiet usług instalacji i konfiguracji sprzętu.

Klient jest dla nas najważniejszy!
W 2015 roku, sieć elektromarketów Media Expert, po raz trzeci 
została laureatem nagrody Laur Konsumenta. W ramach XI edycji 
tego znanego, ogólnopolskiego plebiscytu, marce Media Expert 
przyznano również specjalny Laur Konsumenta - Odkrycie 2015  
w kategorii Jakość Obsługi. Obie nagrody odbieramy jako jeden  
z wielu wyrazów uznania kupujących, którzy przede wszystkim  
doceniają wysoką jakość obsługi, otwartość, chęć pomocy i zaan-
gażowanie naszych pracowników. Uważamy, że nie każdy musi być 
specjalistą w dziedzinie elektroniki – dlatego staramy się wsłuchi-
wać w oczekiwania naszych klientów i dokładamy wszelkich starań, 
by zakupy były zawsze trafne, a korzystanie z produktów łączyło się 
z poczuciem satysfakcji z dokonanego wyboru.

Dziękujemy, że jesteście z nami!

Podkowa Leśna
Galeria Podkowa

Dziękujemy,
że byliście z nami!

Piątek, 15 Maja 2015
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PRUSZKÓW
Gratka dla melomanów w Prusz-
kowie. W ramach podsumowa-
nia sezonu muzycznego 2014/2015 
nowatorski projekt przedstawią 
Jadwiga Kotnowska (na zdjęciu) 
i Kuba Stankiewicz. Recital „Od Ba-
cha do Komedy” jest syntezą mu-
zyki klasycznej, współczesnej 

improwizacji oraz jazzu. Jadwiga 
Kotnowska (fl ecistka) należy do gro-
na najbardziej uznanych w świecie 
instrumentalistów, jest laureatką 
wielu nagród w międzynarodo-
wych konkursach, m.in. im. Królo-
wej Zofi i w Madrycie.  Natomiast 
Kuba Stankiewicz od lat zajmuje 

„Od Bacha do Komedy” 
– muzyczny projekt w MSHM

niepodważalną pozycję wśród naj-
lepszych polskich pianistów jazzo-
wych. Jest m.in. laureatem nagrody 
Oscara Petersona. Start imprezy: 
sobota, 23 maja, godz. 19. Miejsce: 
Muzeum Starożytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego, Pruszków, pl. Jana 
Pawła II 2. Bilety: 20 zł. (EL)

Piątek, 15 Maja 2015

Późna informacja o Dolnej
PRUSZKÓW
Mieszkańcy 
pruszkowskiego 
osiedla Malichy 
nie zostawiają suchej 
nitki na urzędnikach. 
Powód? Prace 
prowadzone na 
ul. Dolnej, czyli jednej 
z najważniejszych 
dróg wyjazdowych 
z tego terenu.

Na Malichach mieszka ok. 3 ty-
siące osób. Kłopot w tym, 
że aby wydostać się z osie-
dla do dyspozycji mają zale-
dwie trzy drogi. Pierwsza to ul. 
Sadowa, którą przez Tworki 
można dostać się do Al. Jero-
zolimskich. Drugie połączenie 
stanowi wybudowany łącz-
nik osiedla z al. Powstańców 
Warszawy w Michałowicach. 
Kolejna droga to wspomnia-
na już wcześniej ul. Dolna, na 
wysokości marketu Tesco łą-
cząca się z Al. Jerozolimski-
mi. Choć na tym skrzyżowaniu 
wyjeżdżając z Dolnej można 
skręcić tylko w prawo (kieru-
nek do Warszawy), to właśnie 
tędy mieszkańcy osiedla „wy-
dostają” się z Malich. Niestety, 
tej swoistej „wylotówki” zosta-
li pozbawieni.

Powodem wyłączenia drogi 
z ruchu jest przebudowa ro-
wu U-1. Problem w tym, że 
mieszkańcy nie zostali na czas 
powiadomieni o zamknięciu 
Dolnej – tablica informacyj-
na w Malichach pojawiła się 
dopiero po czterech dniach od 
wyłączenia tej ulicy z ruchu. 
Oliwy do ognia dodał fakt, 
że zamknięcie miało miej-
sce w poniedziałek (4 maja), 
a prace ruszyły... w czwartek 
(7 maja).

Jak się okazuje nie było in-
nej możliwości prowadzenia 
robót na ulicy Dolnej. – Wy-
konawca prac prezentował 
nam projekt organizacji ru-
chu. W jego opinii nie było 

możliwości technologicznych, 
by prace były prowadzone przy 
zamknięciu połówek jezdni. 
Dla mieszkańców Malich 
nad rowem ma być wybudo-
wana kładka, tak by nie było 
problemu z przejściem – in-
formuje Elżbieta Korach, na-
czelnik Wydziału Inwestycji 
Remontów i Infrastruktury 
Technicznej Urzędu Miej-
skiego w Pruszkowie.

A kiedy roboty na Dolnej się 
skończą? – Najdłuższy moż-
liwy termin jaki daliśmy wy-
konawcy to 15 czerwca. Byłby 
on znacznie krótszy gdyby nie 
fakt, że tuż obok przebiega ga-
zociąg, który gazownia musi 
przełożyć. Dodatkowo okazało 
się, że przewód gazowy biegnie 
na innych rzędnych niż wyni-
kało to z map – wyjaśnia Elż-
bieta Jakubczak-Garczyńska, 
naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska pruszkowskie-
go magistratu. 

I podkreśla: – Prawda jest ta-
ka, że termin zakończenia prac 
zależny jest właśnie od gazow-
ni. Gdy tylko instalacja zostanie 
przełożona, wykonawca prze-
budowy rowu zrealizuje swoje 
prace. Będzie potrzebował na 
to tylko kilku dni, zwłaszcza, 
że wie w jak trudnej sytuacji 
są mieszkańcy Malich. Liczy-
my na to, że prace uda się za-
kończyć do końca mają.  (AS)

Młody literacki talent z Ruśca
NADARZYN
Dla najmłodszych 
twórczość Wandy 
Chotomskiej jest 
interesującym 
doświadczeniem. 
Pisarka dostarcza 
dzieciom wielu wrażeń. 

Niedawno dzieci miały okazję 
przekonać się na własnej skórze 
o trudzie tworzenia. XXXI Mię-
dzynarodowy Konkurs Literackiej 
Twórczości Dzieci i Młodzieży 
im. Wandy Chotomskiej, w któ-
rym sukces odniosła uczennica 
Szkoły Podstawowej w Ruścu An-
tonina Dośpiał. Tosia uzyskała 
wyróżnienie w kategorii poezja. 
Dla młodej pasjonatki literatu-
ry było to ogromne przeżycie 

i bogate doświadczenie. Warto 
podkreślić, że funkcję jednego 
z jurorów w konkursie pełni-
ła właśnie Wanda Chotomska.

Najmłodszych oceniał profe-
sjonalny zespół złożony z poetów, 
prozaików, dziennikarzy i pra-
cowników naukowych Uniwersy-
tetu Warszawskiego i Akademii 
Pomorskiej w Słupsku. Jury li-
czyło szesnaście osób, które mu-
siały dokonać wyboru spośród 
uczestników i ocenić, kto zasłu-
żył na nagrody. A zadanie wcale 
nie było łatwe. Należy podkre-
ślić, że konkurs był międzyna-
rodowy – wzięły w nim udział 
dzieci z Polski, Stanów Zjedno-
czonych, Niemiec i Litwy. Łącz-
nie swój talent zaprezentowało 
6138 uczniów.

Wyróżnienie dla Tosi ze szko-
ły w Ruścu cieszy jej rówieśni-
ków i całą placówkę. Utalento-
wana dziewczynka pokazała, 
że warto podejmować wysiłek 
i realizować pasję. Wiersze To-
si zostaną umieszczone w po-
konkursowej książce „Portret 
ze słów”. Gratulacje dla laure-
atki, która po takim wyróżnieniu 
z pewnością z jeszcze większym 
zapałem przystąpi do rozwijania 
swojego talentu.  (JM)

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Stan pruszkowskiego 
dworca jest 
znany podróżnym 
i mieszkańcom 
Pruszkowa. Plany 
związane z remontem 
budynku snute są
od kilku lat. Jest 
szansa, że wreszcie 
się zmaterializują.

J ak cię widzą, tak cię piszą 
i oceniają. Odnosząc to do 
pruszkowskiego dworca 

kolejowego laurkowo nie jest. 
Chociaż jego okolice za sprawą 
nowych osiedli mieszkaniowych 
mocno się zmieniły, o tyle sam 
dworcowy budynek nie sprawia, 
delikatnie mówiąc, najlepszego 
wrażenia. Obiekt czasy świetno-
ści ma dawno za sobą. A szko-
da, bo generalnie ma swój urok.  

Perypetie związane z remon-
tem budynku ciągną się od lat. 
Miasto chciało go przejąć i od-
nowić własnymi siłami. Prowa-
dzone były nawet w tej sprawie 
rozmowy z PKP. Ostatecznie jed-
nak kolejarze je zerwali, stwier-
dzili, że obiekt wyremontują sami. 
A potem nastąpiła cisza... 

W ostatnim czasie jednak 
coś drgnęło. W lutym tego ro-
ku PKP prowadziły inwentary-
zację obiektu. Postanowiliśmy 
więc sprawdzić, co dalej dzie-
je się w temacie remontu. – In-
wentaryzacja dworca już się 
zakończyła. Jesteśmy na eta-
pie gromadzenia dokumen-
tacji dotyczącej m.in. statusu 
działki czy samego budynku. 
Gdy skompletujemy potrzeb-
ne dokumenty zabierzemy się 
za opracowanie koncepcji dwor-
ca – mówi Wojciech Rokicki, 

zastępca dyrektora Departa-
mentu Inwestycji PKP S.A. 

Jak przyznaje Rokicki, owa 
koncepcja ma obejmować nie tyl-
ko wnętrze pruszkowskiego dwor-
ca, ale i jego wygląd zewnętrzny. 
Ma być gotowa w trzecim kwar-
tale tego roku. Później koleja-
rze będą ogłaszać przetargi. Czy 

Czas na koncepcję dworca
Budynek pruszkowskiego dworca kolejowego od dawna 
czeka na remont. Wreszcie coś w tej sprawie drgnęło

się po przygotowaniu koncepcji. 
Musimy przeanalizować to, czy 
obiekt będzie w stanie się sam 
utrzymać. Nie sztuką jest wy-
budować wielką halę dworcową. 
Chodzi o to, by koszty jej eks-
ploatacji były do udźwignięcia.

Sam dworzec oprócz szerokiej 
modernizacji – obejmie ona nie 
tylko remont elewacji, ale i wy-
mianę wszystkich instalacji – zo-
stanie przystosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. W bu-
dynku znajdą się również punk-
ty usługowe. Jakie? Kolejarze 
nie mają tu sprecyzowanej wi-
zji i zamierzają posiłkować się
opiniami pasażerów. 

– Chcemy skonsultować pew-
ne rozwiązania z władzami 
Pruszkowa oraz podróżnymi. 
Prowadzimy już rozmowy z po-
tencjalnymi najemcami, ale nie 
chcę zdradzać z kim. Mogę za-
pewnić, że na dworcu znajdą się 
jakieś punkty gastronomiczne. 
Czy to będzie mała kawiarnia, 
czy restauracja tego już nie zdra-
dzę – mówi Wojciech Rokicki. 
I dodaje: – Opinie podróżnych, 
które uda nam się zebrać na pew-
no weźmiemy pod uwagę. 

 W lutym tego roku PKP prowadziły inwentaryzację 
budynku dworca w Pruszkowie
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Z al. Starych Lip
zniknie kilka lip
KOMORÓW
11 z drzew rosnących 
w al. Starych Lip
w Komorowie niestety 
zostanie ściętych. 
Pozostałe będą 
przycinane.

Firmę którą wybierze mi-
chałowicki urząd gminy cze-
ka ogrom prac. W planach jest 
wykonanie przycięć sanitar-
nych (polegających na usu-
nięciu chorych i martwych 
pędów i gałęzi) i technicz-
nych (cięcia konarów i gałęzi, 
dzięki którym te nie kolidują 
z np. przydrożnymi słupami). 
Dodatkowo, w miarę potrzeb, 
zostaną wykonane cięcia prze-
świetlające (które w przypad-
ku zbyt rozwiniętych koron 
zmniejszą opór wiatru) i ko-
rygujące (niwelujące wady 
budowy korony). Poza tym 
drzewa zostaną wzmocnio-
ne poprzez wiązania linowe.

Niestety, osiem kasztanow-
ców i trzy lipy czeka wycin-
ka. Jest konieczna z uwagi 
na zły stan drzew. – Są stare 
i schorowane. Łamią się i prze-
wracają, a przez to zagrażają 
bezpieczeństwu przechod-
niów i kierowców. Ostatnio 
jedno drzewo upadło na teren 
przedszkola – wyjaśnia Mag-
dalena Sobczyńska z Refera-
tu Gospodarki Komunalnej 

i Ochrony Środowiska Urzędu 
Gminy w Michałowicach. – Na 
miejscu wyciętych drzew zo-
stanie posadzonych 12 nowych 
lip drobnolistnych – dodaje.

Wszystkie prace mają 
być zakończone najpóźniej 
w pierwszej połowie listopa-
da. Dlaczego nie można z ni-
mi poczekać do zimy, zanim 
rozpocznie się okres wegeta-
cji? – Wskazanie takiego ter-
minu jest niezależne od nas. 
Musimy wykonać przycięcia 
w ciągu najbliższych pięciu 
miesięcy, bo w przeciwnym 
wypadku stracimy otrzyma-
ne na nie dofinansowanie 
– tłumaczy Sobczyńska.

W wykonaniu prac pielę-
gnacyjnych nie przeszkodzi 
także okres lęgowy ptaków 
(trwający w przypadku więk-
szości gatunków od 1 marca 
do 15 października). Sob-
czyńska: – Prace będą wy-
konane tylko wtedy, kiedy na 
drzewie nie będzie gniazda 
lub będzie ono puste.  (KS)

Osiem 
kasztanowców 
i trzy lipy czeka 
wycinka. Jest 
konieczna z uwagi 
na zły stan drzew

czeka na remont. Wreszcie coś w tej sprawie drgnęło

należy się spodziewać jakiś re-
wolucji? Raczej nie. Wojciech 
Rokicki: – Burzyć nic nie bę-
dziemy, bo trzeba pamiętać, że 
budynek jest zabytkowy. Roz-
budowa też raczej nie wchodzi 
w grę. Wszystko jednak wyjaśni 

Koncepcja ma 
obejmować nie tylko 
wnętrze dworca, 
ale i jego wygląd 
zewnętrzny. Ma być 
gotowa w trzecim 
kwartale tego roku
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Zapach dla nosa 
mało przyjemny 
BRWINÓW
Mieszkańcy osiedla 
w Parzniewie skarżą 
się na przykre zapachy, 
które docierają do nich 
z pobliskiej sortowni 
pruszkowskiego 
Miejskiego Zakładu
Oczyszczania.

Osiedle Twój Parzniew ma kło-
potliwego sąsiada: po zachod-
nio-północnej stronie torów 
kolejowych, przy ul. Stefana Bryły 
w Pruszkowie, znajduje się Miej-
ski Zakład Oczyszczania. Nie-
spełna 400 metrów w linii prostej 
nie stanowi żadnej przeszkody 
dla dochodzacego z sortowni 
„zapachu”, na który skarżą się 
osoby zamieszkujące nowocze-
sne osiedle. – Od jakiegoś czasu 
zmagamy się z przykrymi zapa-
chami zza torów kolejowych. Naj-
bardziej odczuwalne są rano lub 
wieczorem. Obawiamy się cie-
płych dni, które wkrótce nadejdą 
– mówi jeden z mieszkańców.

Tego rodzaju problem miesz-
kańców Parzniewa nie jest jed-
nak nowy. Już w poprzednich 
latach do Wojewódzkiego In-
spektoratu Ochrony Środo-
wiska w Warszawie wpływały 
wnioski o podjęcie interwencji 
na terenie MZO. – W okresie 
od 10 czerwca do 8 lipca 2014 
r. przeprowadzono kontrolę, 
w ramach której ustalono, że 
odbierane przez MZO odpady 
są przetwarzane we własnych 

instalacjach: zakładzie mecha-
niczno-biologicznego przetwa-
rzania zmieszanych odpadów 
komunalnych oraz komposte-
rze do kompostowania odpadów 
zielonych. Instalacja mechanicz-
no-biologiczna wymaga uzyska-
nia pozwolenia. Zwróciliśmy się 
do Urzędu Marszałkowskiego 
o to, by w ramach prowadzonego 
postępowania o pozwolenie zo-
bowiązał MZO do wprowadze-
nia rozwiązań technicznych lub 
innych form minimalizowania 
związków złowonnych – wyja-
śnia Miłosz Jarzyński, naczel-
nik Wydziału Inspekcji WIOŚ.

Informacja o uciążliwościach 
ze strony Miejskiego Zakladu 
Oczyszczania została przeka-
zana również do Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sani-
tarnego w Pruszkowie. Nieste-
ty inspektorzy mają związane 
ręce, bo przepisy prawa doty-
czące ochrony środowiska nie 
dookreślają, jakie powinny być 
„standardy” zapachu powietrza, 
a co za tym idzie nie ma podstaw 
prawnych do przeprowadzenia 
jego kontroli. 

Według Władysława Kąckie-
go, prezesa MZO, wyczerpano 
już wszelkie możliwości walki ze 
smrodem. – Zrobiłem wszystko, 
co możliwe. Poza tym lokalizacja 
sortowni wynika z decyzji pod-
jętych w latach 80. O takim są-
siedztwie i jego konsekwencjach 
wiedziały osoby sprowadzające 
się tutaj – twierdzi Kącki.  (KS)

Mistrzowskie Świerki 
GRODZISK MAZOWIECKI
Dla drzew znajdujących 
się na terenie 
Folwarku Chawłowo 
w miejscowości Wężyk 
nadszedł wyjątkowy 
czas. Otóż grupę ośmiu 
świerków pospolitych 
włączono w szereg 
pomników przyrody. 

Od tej pory są to Mistrzow-
skie Świerki, bo taką nazwę 
drzewom nadała Rada Miej-
ska Grodziska Mazowieckiego. 
Określenie nie jest przypad-
kowe. Nazwa Mistrzowskie 
Świerki jest bowiem symbolem 
i aktem upamiętnienia Teodo-
ra Sztekkera. Wybitny zapa-
śnik mieszkał w folwarku, po 
którym pozostało już niewiele. 

Jedynie fundamenty budyn-
ków oraz park otaczający stare 
budynki. Sztekker był wybit-
nym sportowcem, mistrzem 
świata (1930, 1932) oraz mi-
strzem Europy (1927, 1934) 
w zapasach.

Mistrzowskie Świerki li-
czą 40-60 lat. Drzewa są róż-
nej wielkości, ich obwód wa-
ha się od 156 do 250 cm. Sześć 
z ośmiu świerków rośnie 
w szpalerze, pozostałe w ob-
rębie starego folwarku. Usta-
nowienie drzew pomnikiem 
przyrody ma na celu zacho-
wanie ich w jak najlepszym 
stanie, gdyż są cennym ele-
mentem przyrodniczo-hi-
storycznym. Grodziscy radni 
miejscy uchwałę w tej sprawie 
przyjęli jednogłośnie.  (JM)

PRUSZKÓW
Na parkingu przy ul. Bolesława Pru-
sa 68 w Pruszkowie ulokowali się 
wodociągowcy. Naprawiają prze-
wód sanitarny. Prace potrwają do 
20 maja. Pytanie jednak: co było 
przyczyną awarii? Zapytaliśmy o to 
Marzenę Wojewódzką z biura praso-
wego Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji. 
– W związku z pismem skierowa-
nym przez administratora budyn-
ku przy ul. Prusa 68 w Pruszkowie 
z prośbą o interwencję, służby 
techniczne spółki wykonały moni-
toring przyłącza sanitarnego DN 
200. W wyniku stwierdzenia złego 

Kopią na Prusa, naprawiają 
przewód sanitarny

stanu technicznego przewodu, ko-
nieczna jest jego niezwłoczna prze-
budowa – wyjaśnia. – Prowadzone 
prace, w tym również tymczaso-
we pompowanie ścieków na czas 
przebudowy przyłącza, nie wpłyną 
na utrudnienia w odbiorze ścieków 
z budynku – mówi Wojewódzka. (AS)

Aktywne lato z koszykówką
PRUSZKÓW
Uczniowie szkół 
podstawowych mogą 
sportowo spędzić 
wakacje. Od końca 
czerwca do początku 
sierpnia będą na 
nich czekały zajęcia 
„Lato z koszykówką”.

Ze sportową letnią inicjatywą 
wychodzi MKS Pruszków. – 
Nie wszystkich stać na wyjazdy 
w Polsce czy zagranicę, dlatego 
po udanej edycji wydarzenia „Zi-
ma w mieście” postanowiliśmy 
zorganizować wydarzenie, któ-
re ma przeciwdziałać letniej nu-
dzie. Zajęcia będą prowadzone 
pod okiem trenerów MKS Prusz-
ków – mówi Grzegorz Kwasi-
borski, prezes MKS Pruszków. 

5-dniowe turnusy czeka-
ją w Pruszkowie (Hala MOS 
przy ul. Gomulińskiego 4) 
i w Brwinowie (Zespół Szkół 
Ogólnokształcących przy ul. 

Żwirowej 16). Zapraszane są 
też dzieci z innych niż wymie-
nione miejscowości.

Poza koszykówką uczestnicy 
turnusów popływają w basenie 
i udadzą się do kina na ciekawy 
fi lm. Rodzice nie muszą się mar-
twić, że ich pociechy będą głod-
ne, gdyż w ramach zajęć zapew-
niono obiady i podwieczorki.

W Pruszkowie zajęcia (od po-
niedziałku do piątku) wystartują 
29 czerwca i potrwają do 7 sierp-
nia. Natomiast w Brwinowie od-
będą się w terminie 6-24 lipca.

Koszt 5-dniowego turnusu to 
250 zł. Liczba miejsc ograniczo-
na. Więcej informacji na http://
latozkoszykowka.pl/ i pod nu-
merem tel. 602 326 066.  (MK)

Weź rakietę i zaserwuj
MILANÓWEK
Tenis staje się coraz 
popularniejszą 
dyscypliną sportu 
w Polsce. W naszym 
regionie też można 
wziąć rakietę w rękę 
i wyjść na kort.

Milanówek już zachęca do gry. 
– Nasze korty są otwarte od 
22 kwietnia. Chętnych zapra-
szamy i oferujemy dobre wa-
runki do rywalizacji – mówi 
Włodzimierz Filipiak, kierow-
nik ds. sportu w Milanówku. 
Korty są dostępne każdego dnia 
– w ciągu ygodnia od 8 do 21, 
a w weekendy o godzinę krócej.

Dla dzieci i młodzieży przewi-
dziano zniżki. Od poniedziałku 
do piątku po okazaniu legityma-
cji płacą 14 zł za godzinę użytko-
wania. Z kolei koszt godzinnego 
wynajęcia kortu przez osoby do-
rosłe wynosi 26 zł (do godz. 15) 
i 30 zł (po 15-tej). W weekend 

także należy przygotować 30 zł 
za godzinę gry.

– Chętnych nie brakuje. Gra 
w tenisa cieszy się sporym zain-
teresowaniem – nie ukrywa Wło-
dzimierz Filipiak. Dodatkową 
atrakcja jest szkoła mini tenisa 
dla dzieci. Zajęcia odbywają się 
w soboty, a ich miesięczny koszt 
wynosi 50 zł. – To bardzo fajna 
atrakcja dla dzieci, które mogą 
zaznajomić się z tym sportem 
– podkreśla Filipiak.

Przewidziano także wakacyj-
ne bonusy. W okresie wolnym od 
szkoły najmłodsze dzieci w go-
dzinach 12–14 w ciągu tygo-
dnia będą mogły wejść na kort 
za darmo.  (JM)

JAKUB 
MAŁKIŃSKI

REGION
Można, a nawet trzeba 
spędzić noc w muzeum. 
Będzie ciekawie. 
Najbliższa okazja ku 
temu z 16 na 17 maja. 
Wstęp bezpłatny.

Filmowo 
i warsztatowo 
Muzeum Starożytnego Hutnic-
twa Mazowieckiego im. Stefana 
Woydy w Pruszkowie zaplanowa-
ło w „Noc Muzeów” pokaz fi lmo-
wy, wystawę oraz inne atrakcje. 

O godz. 18 odbędzie się Wie-
czorynek dla dzieci, zaś godzinę 
później wystartuje pokaz pofe-
stiwalowy z Festiwalu Filmów 
Archeologicznych w Krakowie 
– Retrospektywa fi lmów Huberta 
Chudzio. Będzie można zobaczyć 
m.in. „W imię królowej Hatszep-
sut” czy „Pij na zdrowie Kyrosie”. 
Nie lada atrakcją będzie możli-
wość wykonania linorytu, dlatego 
też organizator prosi o zabranie 
ze sobą koszulek. Muzeum za-
prasza też na wystawę „Przed-
świt – Mazowieckie Centrum 
Metalurgiczne z przełomu er”. 
Muzeum czeka na gości 16 ma-
ja w godz. 18– 23. 

 
Wspomnienie 
założyciela
Dla zwiedzających dostępne będą 
od godz. 18 do 1 w nocy siedziba 
Państwowego Ludowego Zespołu 
Pieśni i Tańca Mazowsze w Karo-
linie oraz „Matecznik Mazowsze”. 

Jednak podczas tegorocz-
nej edycji „Nocy Muzeów” ma 
być skromniej niż w latach po-

światowej. Liczę, że będzie bar-
dzo interesująco – powiedziała 
dyrektor muzeum Małgorza-
ta Bojanowska. Ciekawie zapo-
wiada się prezentacja  sprzętu 
militarnego wojsk specjalnych 
i lądowych. O godz. 20.30 pod 
pomnikiem „Tędy Przeszła War-
szawa” z koncertem wystąpi Or-
kiestra Dęta „Pruszkowianka”. 
Na koniec zaplanowano spacer 
(pod kierownictwem Szymona 
Kucharskiego), a właściwie dwie 
jego tury – o godz.22 i o północy.

Witkacy w Stawisku
Placówka w Stawisku zachowa-
ła swój charakter i jest wypo-
sażona w liczne dzieła sztuki, 
a także przedmioty codzienne-
go użytku. Zwiedzający będą 
mogli wczuć się w klimat prze-
łomu XIX i XX wieku. Głów-
nym motywem przewodnim ma 
być fi lm oraz prelekcja o Stani-
sławie Ignacym Witkiewiczu, 
czyli Witkacym. 

przednich. – Trwa rewitalizacja 
parku, dlatego też nie podejmu-
jemy działań na szerszą skalę. 
Dostępność Matecznika będzie 
ograniczona, ale w Karolinie bę-
dzie można zobaczyć praktycznie 
wszystko – powiedział nam Mi-
chał Haber z działu promocji i in-
formacji „Mazowsza”. Motywem 
przewodnim tegorocznej edycji 
będzie postać Tadeusza Sygie-
tyńskiego (założyciela Państwo-
wego Zespołu Ludowego Piesni 
i Tańca „Mazowsze”) w 60. rocz-
nicę jego śmierci. 

Odkryj II RP
W pruszkowskim Muzeum Du-
lag 121 „Noc” o godz. 17 rozpocz-
nie się partią gry przestrzennej 
„Odkryj II RP”, stworzonej przez 
Muzeum Historii Polski. Gra prze-
znaczona jest dla młodzieży po-
wyżej 13 roku życia i dorosłych. 

– To niezwykle interesująca 
postać. W naszym muzeum znaj-
duje się wiele jego dzieł. Z pew-
nością będzie można dowiedzieć 
się czegoś ciekawego o jego życiu 
– zachęca dyrektor muzeum Ma-
riusz Olbromski. Nie zabraknie 
oczywiście elementów związa-
nych z twórczością i życiem Ja-
rosława Iwaszkiewicza. Drzwi 
muzeum otwarte będą 16 maja 
od godz. 18 do północy.

Samochody i kolej
W godz.18–22 będzie można zo-
baczyć stałą ekspozycję Muzeum 
Motoryzacji i Techniki w Otrę-
busach. Dla fanów motoryzacji 
udostępniono kilkaset aut oraz 
motocykli. Natomiast w gro-
dziskiej Willi Rodogoszcz bę-
dzie królowała kolej. Od 16 do 
22.30 na zwiedzających cze-
ka wiele atrakcji, m.in. kolejo-
wy spacer szlakiem zabytków, 
koncert, wystawa rękodzielni-
cza, pokaz tańców. 

Wybierz się do muzeum nocą. Warto
W „Noc Muzeów”placówki w naszym regionie przygotowały ciekawe ekspozycje
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Na placu obok muzeum po-
jawi się wystawa „Obrazy z ży-
cia mieszkańców Stolicy – Po-
wstanie Warszawskie 1944”. 
– Przygotowaliśmy atrakcje zwią-
zane z okresem II RP i II wojny 

 – Liczę, że będzie 
bardzo interesująco 
– mówi Małgorzata 
Bojanowska, 
dyrektor 
pruszkowskiego 
Muzeum Dulag 121
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 Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego
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PRUSZKÓW
Na rondzie Solidarności, tuż za zjaz-
dem z wiaduktu w ciągu ulicy Po-
znańskiej na kierowców czekała 
11 maja niespodzianka. Policjanci 
sprawdzali trzeźwość prowadzących 
auta. – Drogówka od rana zatrzy-
muje wszystkie samochody za zjaz-
dem z wiaduktu 718-stki w stronę 

autostrady A2. Kierowcy jeden po 
drugim dmuchają w balonik – poin-
formował nas jeden z czytelników. 
– To jedna z cyklicznych kontroli, któ-
re przeprowadzamy na drogach po-
wiatu. Stan trzeźwości kierowców 
sprawdzamy szczególnie po week-
endach, w poniedziałkowe poranki 

Policjanci sprawdzali 
trzeźwość kierowców

– powiedziała kom. Dorota Nowak, 
rzecznik Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszkowie. W ramach poniedział-
kowej akcji „Stop nietrzeźwym kierow-
com” zatrzymano dwóch kierowców 
„na podwójnym gazie”. Kontrola na 
pruszkowskim rondzie zakończyła się 
krótko przed godz. 13. (EL)

Wukadki 
„na żyletki”
REGION
Warszawska Kolej 
Dojazdowa bez 
sentymentów 
złomuje składy EN94. 
Niebawem taki los 
czeka kolejne trzy.

Składy typu EN94 to bli-
sko czterdziestoletnie po-
jazdy. Mimo wieku i wad 
(np. brak klimatyzacji) po-
dróżni uważają je za dobre. 
Jednak ilość EN94 w zajezd-
ni WKD jest coraz mniejsza. 
– Aktualnie na stanie znajdu-
je się 20 sztuk elektrycznych 
zespołów trakcyjnych serii 
EN94, z których do bieżącej 
eksploatacji pozostaje 13. Po-
zostałych 7 sztuk pojazdów 
serii EN94 oczekuje na de-
cyzję kasacyjną – informuje 
Krzysztof Kulesza, rzecznik 
Warszawskiej Kolei Dojaz-
dowej. I dodaje: – Decyzje 
w zakresie skierowania po-
szczególnych pojazdów serii 
EN94 do złomowania będą 
podejmowane sukcesywnie 
w najbliższych tygodniach, 
a w odniesieniu do pojaz-
dów pozostających jeszcze 
w eksploatacji – w kolejnych 
miesiącach, w miarę stopnio-
wego wycofywania ze służ-
by liniowej.

I właśnie taką decyzję ka-
sacyjną WKD podjęło w sto-
sunku do kolejnych składów. 
Kolejnych, ponieważ jeszcze 
w marcu na „żyletki” poszły 
dwa pociągi z numerami 
27 i 28. Teraz złomowane bę-
dą składy oznaczone nume-
rami 6, 10 i 13.

Ile przewoźnik może zaro-
bić na tej „transakcji”? Jeden 
wagon waży ok. 48 t, z czego 
40 ton to szacunkowa waga 
złomu. WKD cenę 1 kg złomu 
wyceniła na 0,70 zł, ale ofer-
ty mogą być wyższe. Z pro-
stych szacunków wynika, że 
przewoźnik w najgorszym 
razie zarobi na złomowaniu 
84 tys. zł.

Warto dodać, że oferty 
firm zajmujących się sku-
pem metali kolorowych są 
zazwyczaj wyższe. Składy 
z numerami 27 i 28 kupił 
pruszkowski Skupu Złomu 
przy Czołgu. Cena za 1 kg – 
1,02 zł. To oznacza, że WKD 
na złomowaniu zarobiła 
81,6 tys zł. Jeśli za tą samą 
cenę uda się sprzedać kolej-
ne trzy składy, to przewoź-
nik na tej transakcji zarobi 
ok. 122 tys. zł.  (AS)

Śniadanie w Parku Kościuszki
PRUSZKÓW
W Parku Kościuszki co 
prawda nie otwarła swoich 
drzwi żadna restauracja 
w której można byłoby 
zjeść śniadanie, ale nie 
oznacza to, że nie można 
tam spożyć tego posiłku.

Pruszkowianie mogą skorzystać 
z ciekawej i niespotykanej do tej 
pory w mieście formy rozryw-
ki. O czym mowa? O śniadaniu 
w plenerze. Jednym z organiza-
torów tego eventu jest Stowarzy-
szenie Forum Pruszków, znane 
z rozmaitych akcji prowadzonych 
na terenie miasta. Tym razem do 
oferty imprez dołączą Śniada-
nia w Parku.

„Nie jedzcie w domu tego dnia, 
spakujcie swoje śniadania w kosz 
piknikowy i zabierzcie rodzinę, 
sąsiadów i przyjaciół do Parku 
Kościuszki. W wesołej i niezobo-
wiązującej atmosferze na miejscu 
wypijecie poranną kawę, zjecie do-
mowe wypieki relaksując się na 

kocach i leżakach.” – tak organi-
zatorzy zachęcają mieszkańców 
do udziału w śniadaniach.

Najbliższa okazja do zjedze-
nia porannego posiłku na świe-
żym powietrzu nadarzy się już 
16 maja. „Stołować” zaczniemy 
się o godzinie 10, ale warto zare-
zerwować sobie nieco więcej czasu 
– sama impreza potrwa do godz.15. 

– Na tych wyjątkowych śnia-
daniach każdy będzie mógł po-
rozmawiać, poznać aktywne 
i ciekawe osoby z Pruszkowa i oko-
lic, znaleźć inspiracje do zabaw 
z dziećmi, a przede wszystkim ak-
tywnie odpocząć w każdym wieku 
– podkreślają organizatorzy.

Zatem jeśli nie macie planów 
na najbliższą sobotę wybierzcie 
się do pruszkowskiego Parku Ko-
ściuszki. Przypominamy: „śnia-
danie” rusza o godzinie 10.

Patronem medialnym Śniadań 
w Parku są Gazeta WPR i portal 
WPR24.pl.  (AS)
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PRUSZKÓW
Dni Pruszkowa, Lato 
czeka, Wianki, Rock 
Piknik – to imprezy 
plenerowe, które odbędą 
się w maju i czerwcu 
w Pruszkowie. Jakie 
szykują się atrakcje?

K alendarz imprez ple-
nerowych standardo-
wo już otworzą Dni 

Pruszkowa. Święto miasta za-
planowano na ostatni weekend 
maja. I tak 30 maja w samo po-
łudnie pruszkowski Park Ko-
ściuszki wypełni się dziećmi. To 
właśnie do nich tego dnia skie-
rowana będzie duża część ofer-
ty. Oprócz gier i zabaw czekać 
będzie wioska archeologiczna, 
którą co roku przygotowuje Mu-
zeum Starożytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego. Dla dorosłych 
przygotowano natomiast Aleję 
Staroci. O godz. 16 ciekawa pro-
pozycja nie tylko dla maluchów, 
ale i rodziców – „Zdrowia smaki 
dla dzieci”. Godzinę później roz-
pocznie się część artystyczna. Na 
scenie w Parku Kościuszki po-
jawi się Anna Żebrowska, która 
wykona przeboje Anny Jantar. 
O godz.18.30 wystąpi The Real 
Gone Tones. Gwiazdą wieczo-
ru będzie zespól Pudelsi – swój 
koncert rozpocznie o godz. 20.

Drugi dzień imprezy zain-
auguruje II Pruszkowski Bieg 

15 mieszkańcami wypełni się 
Park Żwirowisko (ul. Antka). 

Impreza kierowana jest głów-
nie, ale nie tylko, do rodzin z dzieć-
mi. O godz. 15 na scenie pojawią 
się maluchy z programem „Przed-
szkolaki kochają zwierzaki”.  Bę-
dzie też Klown Babel Show, 
czyli m.in. ewolucje akrobatycz-
ne (godz. 17.30 i 18.40). Nie za-
braknie iluzjonisty – Rob Fleming 
na scenie pojawi się dwukrotnie 
(o godz. 18.10 oraz 19.10). Nato-
miast członkowie Dance Imperium 
zaprezentują rozmaite układy ta-
neczne (o godz. 18.30 i 19.00) i po-
kaz Zumby (godz. 19.30). 

Ciekawy program przygotują 
dzieci z Przedszkola nr 13. Od naj-
młodszych będzie można się do-
wiedzieć ciekawostek o ochronie 
środowiska –  o godz. 17.50 „Paw-
lak z Kargulem o ekologii”. Impre-
zę w parku Żwirowisko zakończy 
występ zespołu Blue Machine.

Wolności. O godz. 10 biegacze 
wyruszą ze stadionu Znicza, 
by pokonać dystans 10 kilome-
trów. W południe cała impreza 
powróci do Parku Kościuszki. 
Podobnie jak dzień wcześniej 
zaplanowano tam zabawy dla 
dzieci, Aleję Staroci, wioskę ar-
cheologiczną. O godz. 15 zapra-
sza basen Kapry – będzie można 
pokibicować młodym adeptom 
pływania, którzy wezmą udział 
w Finale Pruszkowskiej Ligi 
Pływackiej. O godz.16 w Par-
ku Kościuszki ponownie ruszy 
część artystyczna. Na scenie 
pojawią się artyści z pruszkow-
skiego MOK-u, zespół Pangea, 
BBBand cover band. Następnie 

Atrakcyjne dni pod gołym niebem
Kalendarz imprez plenerowych tradycyjnie już otworzą 30 maja Dni
Pruszkowa. Potem będą „Lato, lato, lato czeka...”, Rock Piknik i Wianki
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Rockowe granie
20 czerwca czeka nas „Rock Pik-
nik” Impreza odbędzie się pod ha-
słem „Lepiej grać niż ćpać”. Na 
scenie przy Miejskim Ośrodku 
Kultury im. A. Kamińskiego zoba-
czymy młodych adeptów mocniej-
szych brzmień. Gwiazdą wieczoru 
będzie Tides From Nebula. Lista 
pozostałych wykonawców nie by-
ła jeszcze do końca znana.

Wianki
Dzień później w Parku Potulickich 
o godz. 12 ruszą Wianki. Impre-
zę podzielono na dwa działy te-
matyczne: Sport i Zabawa oraz 
Rekreacja, Konkursy i Muzyka. 

W pierwszym bloku odbędą 
się m.in. zawody kajakowe, po-
kazy ratownictwa, zabawy dla 
dzieci, pokazy akrobatyczne 
i sztuk walki. Będzie można po-
jeździć na kucykach i spróbować 
sił na ściance wspinaczkowej. 

Swoją wiedzą podzielą się ofi -
cerowie Biura Ochrony Rządu, 
strażnicy miejscy, strażacy. Na 
Wiankach nie zabraknie spor-
towców, będzie można zdobyć 
autografy kolarskich reprezen-
tantów Polski. Te atrakcje będą 
przeplatane szeregiem konkur-
sów tematycznych.

W drugim bloku nie zabrak-
nie popularnego fitness show 
oraz tradycyjnych konkursów. 
W Parku Potulickich będziemy 
szukać Kwiatu Paproci, puszczać 
wianki. Twórcy najładniejszych 
wianków mogą liczyć na nagro-
dy. Koncertować będą przed-
szkolaki, artyści z MOK-u. Nie 
zabraknie żeglarskich piosenek. 
Imprezę zakończy występ Mi-
chała Stawarskiego z zespołem.

Ale to nie koniec atrakcji. 
W ostatnią niedzielę czerwca 
rusza bowiem kolejna edycja 
Kina Letniego! 

Pruszkowa. Potem będą „Lato, lato, lato czeka...”, Rock Piknik i Wianki

Podczas Dni 
Pruszkowa na 
scenie w Parku 
Kościuszki wystąpi 
m.in. zespół Pudelsi

Zobaczymy Teatr Brodway, a na 
godz. 22 zaplanowano wielki fi -
nał wioski archeologicznej.

Lato czeka
Na kolejną imprezę pod gołym 
niebem trzeba będzie poczekać  
tydzień. „Lato, lato, lato czeka...” 
– taką nazwę nosi nowa propozy-
cja plenerowa. 7 czerwca o godz. 
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Koncert dla małego Dominika
MILANÓWEK
Mały mieszkaniec 
Milanówka potrzebuje 
pomocy. 16 maja 
odbędzie się koncert 
charytatywny zespołu 
Pięciokąt, a całkowity 
dochód zostanie 
przeznaczony na rzecz 
Dominika Żaboklickiego.

Chłopczyk w styczniu 2015 r. do-
znał rozległych poparzeń. Kil-
kunastomiesięczny Dominik 
ściągnął na siebie wrzący gar-
nek z olejem. Poparzeniu ule-
gło 22 proc. powierzchni ciała 
– głównie szyja, klatka piersio-
wa, lewy bark, kończyny dolne 
i górne. Dominik przeszedł ope-
racje przeszczepu skóry, jednak 
nadal zmaga się z problemami. 
Lekarze podejmują kroki, aby 
wygoić rany na klatce piersiowej.

Podstawowym problemem 
są kłopoty finansowe bliskich 
Dominika. Pracuje tylko ojciec, 
który musi utrzymać sześcio-

osobową rodzinę. W obecnej 
sytuacji konieczny dla Domi-
nika staje się zakup takich arty-
kułów jak bandaże, opatrunki, 
gaziki, żele, plastry, maści. To 
spory wydatek. Rodzice chłop-
ca apelują o pomoc. W tym celu 
zorganizowany zostanie koncert 
zespołu Pięciokąt, z którego cały 
dochód zostanie przekazany na 
leczenie Dominika. W sobotę 16 
maja o godz. 19.30 w L'Amour 
Maison w Milanówku zabrzmią 
klimaty bluesowo-rockowe. Bi-
lety w cenie 29 zł (normalny) 
i 39 zł (VIP). Konieczna jest 
wcześniejsza rezerwacja, gdyż 
ilość wejściówk jest ograniczo-
na. Można tego dokonać pod 
nr tel. (22) 881 82 85, bądź mailo-
wo: lam@by-LAM.pl.  (JM)
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Na Śniadanie w Parku 
organizatorzy 
zapraszają 16 maja 
o godz. 10

Konsumując posiłek mieszkańcy 
skorzystają z wielu atrakcji! Bę-
dą więc zabawy podwórkowe, 
warsztaty tworzenia kwiatów, 
gry planszowe, konkursy, rozmo-
wy o zdrowym stylu życia, poka-
zy ratownictwa. Dla aktywnych 
przygotowano gimnastykę i tenis.  
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Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów

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

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

Gmina Brwinów zamierza zlecić 
wykonanie projektu zagospo-
darowania dla działki nr 3/22, 

która znajduje się między Osiedlem So-
chaczewska, Stacją Uzdatniania Wody 
przy ulicy 11 Listopada a budynkiem 
nowego przedszkola i budynkami TBS 
przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskie-
go. Wykonanie koncepcji oraz doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej 
otwartej strefy rekreacji przy ul. 11 Li-
stopada w Brwinowie to jedno z działań 
projektu „Podwarszawskie Trójmiasto 
Ogrodów – poprawa spójności obszaru 

Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów 
poprzez współpracę w zakresie polity-
ki społecznej, kształtowania przestrzeni 
publicznej, gospodarki wodnej i komu-
nikacji”, dofi nansowanego ze środków 
Mechanizmu Finansowego Europejskie-
go Obszaru Gospodarczego. 

Wytyczne dla projektanta zostaną opra-
cowane po przeanalizowaniu opinii miesz-
kańców. Już wiadomo, że na tym terenie 
nie mogą tam powstać duże obiekty kuba-
turowe np. kryty basen ze względu na ko-
nieczność zachowania odległości od trzech 
ujęć wody zlokalizowanych na tej działce. 

Formularz ankiety dostępny jest 
w Urzędzie Gminy Brwinów oraz na 
stronie internetowej www.brwinow.pl.  

Wypełnione ankiety należy składać 
do 22 maja 2015 r. w Urzędzie Gminy 
Brwinów przy ul. Grodziskiej 12 (pok. 
007, parter) lub w urzędach gmin bę-
dących partnerami projektu – w Urzę-
dzie Miasta Milanówka i Urzędzie 
Miejskim w Podkowie Leśnej. Ankietę 
oraz uwagi dotyczące terenu można też 
przesłać pocztą elektroniczną na adres: 
brwinow@brwinow.pl. (PR)

Obszar zieleni rozpościerający się miedzy Osiedlem Sochaczewska, ul. 11 Listopada i bu-
dynkiem nowego przedszkola w Brwinowie ma stać się terenem rekreacyjnym. Do 22 maja 
2015 r. trwają konsultacje dotyczące jego zagospodarowania. Czy powinna się tam znaleźć 
górka saneczkowa albo sezonowe kąpielisko, a może place zabaw z urządzeniami fi tness? 

Konna majówka w Kaniach 
W sobotę 16 maja odbędą 
się w Kaniach zawody 
regionalne w skokach 
przez przeszkody. 
Stowarzyszenie 
Jeździeckie Szarża w tym 
dniu świętować będzie 
swoje 30-lecie. 

SJ Szarża zaoferuje uczestnikom 
całodniowej konnej majówki wie-
le atrakcji. Od godz. 9.00 do 18.00. 
rozgrywane będą zawody regionalne 

SJ Szarża to klub jeździecki 
z długoletnią tradycją. Wolonta-
riusze i miłośnicy koni w zamian 
za regularną pracę społeczną ko-
rzystają tu z jazdy konnej i uczą 
się opieki nad zwierzętami. Sto-
warzyszenie wywodzące się ze 
środowiska studenckiego na co 
dzień oferuje naukę jazdy kon-
nej, organizuje imprezy spor-
towo-rekreacyjne oraz letnie 
obozy konne. 

Honorowy patronat nad sobot-
nimi zawodami objęli Wojewo-
da Mazowiecki Jacek Kozłowski 
oraz Burmistrz Gminy Brwinów 
Arkadiusz Kosiński. Stowarzy-
szenie Jeździeckie Szarża na or-
ganizację zawodów połączonych 
z obchodami 30-lecia stowarzy-
szenia otrzymało dotację z budże-
tu gminy Brwinów.  (PR)

w skokach przez przeszkody w ra-
mach eliminacji Ligi Mazowsza. 
W jednym z konkursów nagrodą 
dla zwycięzcy będzie puchar Bur-
mistrza Gminy Brwinów. Wśród do-
datkowych atrakcji znajdą się m.in. 
pokaz kadryla, czyli tańca na ko-
niach prowadzonego przez instruk-
torki w specjalnych kostiumach, 
i pokaz dżygitówki, czyli akrobacji 
w siodle. Chętni będą mogli sko-
rzystać z oprowadzania w siodle.

Zawodom towarzyszyć będzie 
kiermasz pamiątek, wernisaż ob-
razów o tematyce jeździeckiej oraz 
wystawa zdjęć i pokaz fi lmów po-
wstałych wciągu 30-lecia istnienia 
stowarzyszenia. Po zakończeniu 
zawodów organizatorzy zaprasza-
ją na koncert zespołu „Z dala od 
zgiełku”, ognisko i wspólne śpiewa-
nie przy dźwiękach gitary. 

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
W porannych godzinach 
szczytu wjazd na węzeł 
autostradowy jest 
możliwy tylko wtedy, 
gdy kierowcy „odstoją” 
kilkanaście minut 
w korkach. Od 11 maja 
w rejonie A2 są one 
jeszcze dłuższe.

P owód? Zamknięcie waż-
nej drogi powiatowej 
3111W, przebiegającej od 

Domaniewka do Moszny Wieś. 
Kierowcy powoli tracą cierpli-
wość. – W związku z oczywi-
ście potrzebnym remontem 
i zamknięciem drogi powiato-
wej 3111W na drogach dojazdo-
wych do węzła A2 w Pruszkowie 
od strony miasta Pruszków 
i Brwinów występują gigan-
tyczne utrudnienia w ruchu. 
Wydaje się potrzebne, by rano 
działanie sygnalizacji świetlnej 
było wspomagane przez patrol 
policji. Konieczne jest przepro-
gramowanie samej sygnalizacji, 
by ruch odbywał się płynniej – 
twierdzi czytelnik Maciej. 

Zarządcą drogi powiatowej 
3111W jest powiat pruszkowski. 
Zapytaliśmy więc w starostwie 
czy jest szansa na usprawnienie 
ruchu w rejonie A2 przez ewen-
tualne wytyczenie nowych ob-
jazdów lub, jak zaproponował 
czytelnik, wysłanie na miejsce 

– Mieliśmy sygnały, że od za-
mknięcia drogi w rejonie A2 
tworzyły się korki. Monitoro-
waliśmy to rano i w ciągu dnia. 
Okazuje się, że problemy poja-
wiają się tylko w porannych go-
dzinach szczytu. Wiemy też, że 
kierowcy powoli przyzwyczaja-
ją się do tej sytuacji. Zamknię-
cie zawsze wiąże się z pewnymi 
utrudnieniami – podkreśla. 

Starostwo skonsultowało się 
z Komendą Powiatową Policji 
w Pruszkowie. W porannym 
szczycie w rejon węzła auto-
stradowego będzie wysyłana 
policyjna załoga. W przypad-
ku gdy zator będzie zbyt duży, 
to właśnie funkcjonariusze ma-
ją kierować w tamtym miejscu 
ruchem, tak, by utrudnienia by-
ły jak najmniejsze. 

Pozostaje pytanie: jak długo ta 
sytuacja będzie trwać, czyli kie-
dy remont 3111W dobiegnie fi -
nału? Krzysztof Szczypkowski: 

policyjnych patroli. – Mieliśmy 
propozycje od kierowców, aby 
zmienić w tym miejscu organiza-
cję ruchu. Uważamy, że nie jest to 
dobre rozwiązanie. Często zmia-
na organizacji ruchu prowadzi 

– Wykonawca ma 90 dni na re-
alizację zleconych prac. Po na-
szej interwencji zaangażował 
większą liczbę sprzętu i ludzi, co 
powinno znacznie skrócić czas 
trwania robót. To oznacza, że na 
początku sierpnia droga będzie 
oddana już do użytku. Inwestycja 
jest dość skomplikowana i czaso-
chłonna, ze względu na przepu-
sty biegnące pod jezdnią.

Na wspomnianym odcinku 
3111W przebudowana zostanie 
nawierzchnia jezdni, odtworzo-
ne będą rowy przydrożne. Re-
mont przejdą również przepusty, 
które tak komplikują inwesty-
cję. Dodatkowo wzdłuż drogi po-
wstanie ciąg pieszo-rowerowy. 

Na realizację tej inwestycji 
powiat pruszkowski otrzymał 
dofi nansowanie z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych. Warto dodać, że ca-
łe przedsięwzięcie będzie kosz-
tować ok. 7 mln zł. 

Drogę zamknęli, korki do rozwiązania
Remont drogi 3111W. Kierowcy mają utrudniony dojazd do węzła A2 w Pruszkowie  
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do kolizji i wypadków, ponie-
waż kierowcy jeżdżą na pamięć 
– mówi Krzysztof Szczypkow-
ski, naczelnik Wydziału Inwe-
stycji i Drogownictwa Starostwa 
Powiatowego w Pruszkowie. 

W porannym 
szczycie 
w rejon węzła 
autostradowego 
będzie wysyłana 
policyjna załoga 

Remont drogi 3111W. Kierowcy mają utrudniony dojazd do węzła A2 w Pruszkowie  

Dodatkowy oddział w żłobku 
zamiast przedszkolnego
NADARZYN
W nowym żłobku 
w Ruścu od września 
miał zostać utworzony 
oddział przedszkolny. 
Nie powstanie.

– Jak to jest, że najpierw wójt obie-
cuje, że w Ruścu będzie przed-
szkole, a jak przychodzi co do 
czego to się okazuje, że przed-
szkola nie będzie? Tak się nie ro-
bi. Kazali nam składać wnioski 
o przyjęcia, a teraz odprawiają nas 
i nasze dzieci z kwitkiem – mówi 
Agnieszka, matka jednego z dzie-
ci. Podobnych głosów jest więcej. 

Okazuje się, że na decyzję 
o nieuruchamianiu oddzia-
łu przedszkolnego przy żłobku 
w Ruścu wpływ miały wyniki 
rekrutacji. – Naszym zadaniem 
było przyjęcie wszystkich czte-
rolatków do przedszkoli. Spo-
dziewaliśmy się, że może nam 
zabraknąć dla nich miejsca i dla-
tego zachęcaliśmy rodziców do 
składania wniosków o przyję-
cie do oddziału przedszkolnego 
w Ruścu – wyjaśnia Maria Jawor-
ska zajmująca się oświatą w Urzę-
dzie Gminy Nadarzyn. – Do 
Ruśca zgłoszono około 15 czte-
rolatków, które znalazły miejsca 
w innych placówkach. Nie przy-
jęto tylko trzylatków. A tych by-
ło tylko ośmioro, z czego dwójka 
jeszcze w wieku żłobkowym. Jed-
no dziecko było spoza terenu na-
szej gminy – wylicza. 

W Ruścu zamiast oddzia-
łu przedszkolnego powstanie 

dodatkowy oddział w żłobku. 
– Zainteresowanie żłobkiem 
przerosło nasze oczekiwania. 
Dlatego chcemy utworzyć do-
datkowy oddział tak, by wszy-
scy chętni znaleźli w nim 
miejsce. Do żłobka zostanie 
przyjęta również ta dwójka ma-
luchów, która zgłaszała się do 
oddziału przedszkolnego – mó-
wi Jaworska. – Przy tak dużym 
zainteresowaniu żłobkiem mu-
sieliśmy zaspokoić tę potrze-
bę – dodaje.

Druga tura rekrutacji w Nada-
rzynie trwa, więc te maluchy, któ-
re ubiegały się o miejsce w Ruścu, 
najprawdopodobniej znajdą miej-
sce w innych placówkach w gmi-
nie. Maria Jaworska: – O tym że 
pierwszeństwo będą miały dzie-
ci czteroletnie rodzice wiedzie-
li od roku. Było więc wiadomo, 
że z trzylatkami może pojawić 
się problem.  (AS)

Okazuje się, 
że na decyzję 
o nieuruchamianiu 
oddziału 
przedszkolnego 
przy żłobku 
w Ruścu wpływ miały 
wyniki rekrutacji
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AGENCJA W PRUSZKOWIE  
UL. KRASZEWSKIEGO 5

(50 METRÓW OD STACJI WKD PRUSZKÓW)
 

NOWOŚĆ!
Wypłaty z konta na dok. tożsamości

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

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

Gaz, prąd, telefon itp. – 2,50 PLN

ZAŁOŻYSZ: KONTO, LOKATĘ

UZYSKASZ: POŻYCZKĘ, KARTĘ KREDYTOWĄ 
ZŁOŻYSZ WNIOSEK O KREDYT HIPOTECZNY

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

PKO BANK POLSKI

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

 ► Agent ochrony od zaraz tel. 695 480 092 

Duża fi rma zatrudni od zaraz do pracy 
w charakterze Sanitariuszy/Sanitariuszek 
w szpitalu w Grodzisku Mazowieckim. 
Kontakt: 510 011 309 lub 510 14 539

 ► Do sprzątania w Kaniach koło Pruszkowa 
Panie i Panów, mile widziane osoby z II grupą 
inwalidzką. Tel 22 329 25 06 i 22 329 25 05

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

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

 ► Praca w ochronie w Pruszkowie i okolicy. 
695 155 927 

 ► Pracowników fi zycznych do fi rmy energetycznej, 
Umowa o pracę. Okolice Grodziska Maz. 
Tel. 668 449 399 

 ► Pracowników ochrony na obiekt spedycyjny 
w m. Moszna Parcela. Tel.  608 696 929

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

 ► Wychowawca półkolonii. Opieka nad 
dziećmi w wieku 6-12 lat, praca w godz. 8-16. 
Wymagania: uprawnienia wychowawcy, 
doświadczenie w pracy z dziećmi, mile 
widziany wychowawca-animator czasu 
wolnego. Kontakt: MZOS w Pruszkowie, 
e-mail: biuro@mzos.pruszkow.pl; 22 759 52 48 

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę tel. 502 036 239 

 ► Zatrudnię kierownika budowy 
z uprawnieniami bez ograniczeń na sieci 
sanitarne zewnętrzne, 601 304 833 

Zatrudnię kierowców w Ruchu Krajowym 
z Kat. C i C+ E, CV na mail: carmaxkb@wp.pl 
lub 535 080 376 

 ► Zatrudnię osoby do sprzedaży truskawek. 
Płaca 10zł/h 512 422 133

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

Szukam pracy
 ► Podejmę się sprzątania domu, biura, 

mieszkania na weekendy. Pruszków i okolice. 
500 891 490 

Nieruchomości – sprzedam
 ► Działka budowlana, Kanie, 805m2, media 

w ulicy, 504 034 711 

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

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

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

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  

 ► Odstąpię dwie sąsiadujące działki 
rekreacyjne w Walendowie po 330m2 
Ogrody Działkowe Zacisze 666 365 843

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

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

 ► Sprzedam mieszkanie w centrum 
Pruszkowa, trzy pokoje z widną 
kuchnią, łazienką, 54m2. 
Są duże windy, tel.: 501 146 435 

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

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

Nieruchomości – do wynajęcia

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

 ► Lokale usługowo – handlowe 
do wynajęcia centrum Komorowa
koło Pruszkowa 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 

Automoto – sprzedam

 ► Volkswagen Transporter 93 rok 
w bardzo dobrym stanie 696 570 816

Kupię

 ► Antyki kupię, starocie wszelkiego rodzaju,
501 702 604 

 ► Pranie i dezynfekcja wózków dziecięcych, 
511 259 852 

 ► Pranie tapicerki samochodowej, 
511 259 852 

 ► Serwis skuterów 509 424 320

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 

Różne

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

 ► Kupię Medale Odznaki Odznaczenia 
tel. 501 591 903 

Sprzedam

 ► Cegła czerwona Max, duża ilość 
- tanio sprzedam 696 570 816 

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 papą, 605 606 914 
 ► 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 TANIO 
514 611 016

 ► Mycie okien, 511 259 852 

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

PAŁACYK OTRĘBUSY – HOTEL & SPA
W związku z dynamicznym rozwojem firmy aktualnie poszukujemy:

• KOSMETYCZKĘ
• KUCHARZA / POMOC KUCHENNĄ

• KELNERA 
• SPRZĄTAJĄCĄ

tel. 503-164-828 / info@palacykotrebusy.pl

Wójt Gminy Nadarzyn 
zawiadamia,

że na urzędowych tablicach ogłoszeń 
oraz na stronach internetowych urzędu 

został zamieszczony wykaz pomieszczeń 
przeznaczonych do oddania w najem.

ZAKŁAD USŁUG WIELOBRANŻOWYCH
05-805 OTRĘBUSY UL. WIEJSKA 13 
FIRMA OGRODNICZA OD 23 LAT NA RYNKU 

ZATRUDNI 10 OSÓB DO PRAC 
PORZĄDKOWYCH I KOSZENIA TERENÓW

Kontakt tel. 501 108 626, 501 868 893

HONOROWY PATRONAT BURMISTRZA GMINY BRWINÓW
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