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PRUSZKÓW

Wciąż żyją 
w zawieszeniu

reklama

Pruszkowski odcinek Al. Jerozolimskich od jesieni czeka na rozpoczęcie 
modernizacji. I jeszcze trochę poczeka, bo najpierw trzeba przeprowadzić 
na tym odcinku magistralę wodociągową  2

POWIAT PRUSZKOWSKIBRWINÓW

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ramach 
programu „Czyste życie” to absolutny priorytet – mówi 
burmistrz Arkadiusz Kosiński  4

Budżet racjonalizacji wydatków. Spadkowy trend w realizacji 
dochodów podatkowych może wpłynąć na dochody budżetowe 
powiatu pruszkowskiego  8

Kto opóźnia modernizację?Kto opóźnia modernizację?

PORTAL REGIONALNY

CENTRUM MODY w NADARZYNIE,   AL. KATOWICKA 51,   05-830 NADARZYN,   tel. 022 739 55 00

WYPRZEDAŻ KOLEKCJI JESIENNO-ZIMOWEJ ■ Upusty 30%, 50% ,70 %
www.centrummody.com.pl,   godz.otwarcia  pon-sob.: 10.00 - 18.00  nd.: 10.00 - 15.00

Minęły dwa miesiące 
od zawalenia się 
kamienicy przy 
ul. Stalowej. Jej 
mieszkańcy wciąż 
mieszkają w hotelu 
– na rachunek miasta. 
Mają obiecane 
mieszkania zastępcze, 
ale ich przydział 
się przeciąga. Na 
razie z ośmiu rodzin 
poszkodowanych 
w katastrofi e nowe 
lokum otrzymały tylko 
trzy. Tymczasem miasto 
chce dochodzić zwrotu 
kosztów zakwaterowania 
poszkodowanych 
w hotelu od winowajcy 
katastrofy – fi rmy 
prowadzącej budowę 
na sąsiedniej posesji  5
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z drugiej
strony

Ktoś rżnie głupa, licząc na ludzką 
naiwność i zaufanych klakierów, 
a problem Zana jak był, tak będzie.  6

Jarosław Olszak 
radny Samorządowego Porozumienia Pruszkowskiego

CYTAT TYGODNIA

razy zostaną wyemitowane w telewizjach TVN 
CNBC, Polsat Biznes i TVP Warszawa spoty 

reklamowe Grodziska Mazowieckiego w pierwszej 
fazie kampanii promującej gminę  7 

127

Każdy, kto przez przypadek 
trafi ł w rejon słynnego już 
w całym kraju ronda im. Mar-
szałka Struzika i prowadzących 
do niego duktów i udało mu się 
pokonać je i nie urwać zawiesze-
nia, miski olejowej, tłumika czy 
choćby tylko pogiąć lub połamać 
felgę może uważać się za dziecko 
szczęścia i wybrańca losu. 

Od siebie dodam, że również eksperta survivalu czyli 
mówiąc po ludzku, szkoły przetrwania. Celowo napisa-
łem „przez przypadek”, bo nikt z własnej woli raczej się 
w te okolice nie zapuszcza. Chyba, że jest zmuszony 
z powodu braku innych możliwości. Tak się, bowiem 
składa, że spora część desperatów, chce, czy nie chce, 
musi tamtędy dojechać do pracy. A jeśli ma wystarcza-
jącą motywację i potrafi  zachować zimną krew, to cza-
sem nawet i wrócić do domu. Aby poruszać się autem 
po drodze wojewódzkiej 721 – Ceramiczną, 3 Maja 
czy 701 – Ożarowską, Żbikowską, Domaniewską, 
powiatowymi Parzniewską lub Przejazdową albo 
miejską Duchnicką czy Żytnią, trzeba mieć dużą 
odwagę, silne nerwy i nieprzeciętne umiejętności.

Zamieszkujący w pobliżu mają sporą przewagę nad 
przypadkowo tu trafi ającymi. Górują doświadczeniem 
oraz zdecydowanie wyższymi umiejętnościami kaska-
derskimi, mają gruntowniejszą wiedzę o topografi i 
i ukształtowaniu odcinków specjalnych. O liczbie dziur, 
dołów, zapadlisk i paści, a także głębokości poszczegól-
nych kałuż, rodzaju i właściwościach gruntu i błota oraz 
wszelkich innych niespodziankach czyhających tu na kie-
rowców. Co więcej, wiedza ta jest na bieżąco uzupełniana 
i weryfi kowana. Wiadomo, że systematyczny trening 
czyni cuda, a codzienne ćwiczenia ze zwykłego kierowcy 
potrafi ą zrobić prawdziwego mistrza kierownicy.

Czyim staraniom zawdzięczamy możliwość stałego 
podnoszenia poziomu umiejętności naszych kierow-
ców? Dzięki komu mamy drogi, o których krążą legendy 
i fi lmy na YouTube? A przy okazji gratisową promocję 
regionu? Sukces ma wielu ojców. Nie wyróżnię żadnego, 
bo wszyscy są jednakowo ważni. Najprościej będzie, że 
wszystko to osiągnęliśmy dzięki wspólnemu, zbiorowemu 
wysiłkowi właścicieli dróg oraz wykonawców prusz-
kowskiego odcinka autostrady A2. Jeśli komuś brakuje 
ilustracji, proszę wpisać na YouTube: „Najwspanialsza 
droga w Polsce”.

ZDANIEM NACZELNEGO

Promocja regionu

Bolo Skoczylas
Redaktor naczelny
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Mazowiecki Zarząd Dróg Woje-
wódzkich już dwa lata temu przed-
stawił projekt rozbudowy odcinka 
Al. Jerozolimskich przy stadionie 
Znicza w Pruszkowie. Wszystko 
zapowiadało się świetnie: od War-
szawy do ul. Partyzantów w Prusz-
kowie miałaby po wstać droga 
trzypasmowa, co znacznie po-
prawiłoby jej przepustowość, zaś 
przewężenie w Tworkach posze-
rzone zostałoby do dwóch pasów. 
Wzdłuż całej trasy miały zostać wy-
budowane ścieżki rowerowe, a na
wysokości supermarketu Tesco 
w Piastowie powstałaby kładka 
dla pieszych. Aby poprawić kom-
fort mieszkańców posesji usytuo-
wanych przy drodze, Urząd Mia-
sta w Prus zkowie przeznaczył 
5 mln zł. na ekrany dźwiękochłon-
ne. Wszystko wskazuje jednak na 
to, że modernizacja opóźni się i to 
znacznie.

Drogowcy zwalają 
winę na MPWiK
– Prace projektowe dotyczące 
przebudowy Al. Jerozolimskich 

tej inwestycji. Cała procedura 
związana z wydawaniem decy-
zji środowiskowej może w s u-
mie trwać do kilku miesięcy i to
jest postępowanie, którego przy-
śpieszyć się nie da. Tutaj proble-
mem jest całkowity brak syn-
chronizacji pomiędzy drogow-
cami a MPWiK. Telefon z zapy-
taniem, co powinno znaleźć się 
we wniosku z MPWiK mieliśmy 
co najmniej dwa miesiące temu, 
a wniosek wpłynął do nas dopie-
ro w ubiegłym tygodniu, dlatego 
jestem zdziwiona tym wolnym 
tempem.

MPWiK zwala winę 
na drogowców
– Głównym powodem przebu-
dowy istniejącej sieci wodocią-
gowej (magistrala) jest jej kolizja 
z nowoprojektowanymi jezdnia-
mi – tłumaczy Bartosz Milczar-
czyk, rzecznik prasowy MPWiK. 
– Prace dotyczące przebudowy 
sieci wodociągowej na tym tere-
nie rozpoczęły się wyprzedzająco 
przed rozbudową układu drogo-
wego, a prace projektowe uza-
leżnione były od zatwierdzonej 
koncepcji przebudowy układu 
drogowego. Uzyskanie wszel-
kich decyzji administracyjnych 
umożliwiających realizację magi-
strali wodociągowej uzależnione 
było od zarządcy drogi, tj. Ma-
zowieckiego Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich, który kilkakrotnie 
zmieniał rozwiązania projek-
towe układu komunikacyjnego. 

są na ukończeniu, ale zostały 
wstrzymane, ponieważ Miejskie 
Przedsiębiorstwo wodociągów 
i Kanalizacji zamierza budo-
wać w tym miejscu ma gistralę 
wodociągową – mówi Moni-
ka Burdon, rzecznik prasowy 
Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich. – Czekamy więc, 
aż MPWiK zakończy etap projek-
towy i zostanie wydana decyzja 
środowiskowa. Nasi projektanci 
są już po rozmowach z MPWiK. 
Jeśli MPWiK zrealizuje swoją in-
westycję, to my od razu bierzemy 
się do roboty, ale najpierw tam 
musi zostać wymieniony grunt. 
Tutaj wiele zależy od prezyden-
ta Pruszkowa, który powinien 
się spiąć i szybko wydać decy-
zję środowiskową dla MPWiK 
– dodaje.

Wydział Środowiska 
jest zdziwiony
– Wniosek o wydanie decyzji 
środowiskowej z MPWiK wpły-
nął do nas w ubiegłym tygodniu 
(ok. 20 stycznia – red.) – mówi 
Elżbieta Jakubczak-Garczyńska, 
naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska Urzędu Miejskiego 
w Pruszkowie. – Jeżeli są w nim 
zawarte wszystkie niezbędne 
dokumenty, to wyślemy je do 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska i sanepidu, by in-
stytucje te zajęły stanowisko 
w kwestii konieczności prze-
prowadzenia procedury oceny 
oddziaływania na środowisko 

Przebudowa 
pruszkowskiego odcinka 
Al. Jerozolimskich 
miała rozpocząć się na 
jesieni ubiegłego roku. 
Okazuje się jednak, 
że ta inwestycja szybko 
nie powstanie.

REGION   Trasa szybkiego ruchu w Alejach Jerozolimskich nie tak szybko
Obecnie trasa magistrali wo-
dociągowej, dostosowana do 
nowoprojektowanego układu 
komunikacyjnego, jest złożo-
na do uzgodnienia w Zespole 
Uzgodnień Dokumentacji Pro-
jektowej. Przewidywany termin 
otrzymania tej opinii to 7 lutego. 
Po jej otrzymaniu projekt pow-
stanie w ciągu ok. dwóch mie-
sięcy – dodaje.

A kierowcy cierpią
Realizacja przebudowy Al. Jero-
zolimskich teoretycznie przewi-
dziana jest na ten rok i potr wa 
około dwóch lat. Inwestycja ma 
kosztować 40 mln zł, z c zego 
5 mln zł to kwota przeznaczona 
przez miasto na ekrany akus-
tyczne.

W związku z przeks ztałce-
niem pruszkowskiego odcinka 
Al. Jerozolimskich w trasę szyb-
kiego ruchu, musiałyby zostać 
zlikwidowane niektóre przejścia 
dla pieszych. Pozostałyby przej-
ścia w Regułach przy ul. Reguls-
kiej i w Tworkach przy ul. Party-
zantów.

O tym, że Al. Jerozolimskim na
pruszkowskim odcinku przy -
dałaby się przebudowa, nie trzeba 
chyba przekonywać nikogo, kto
musi stać w tym miejscu w korku 
w drodze do Warszawy. Na ra-
zie kierowcy muszą uzbroić się 
w cierpliwość i czekać, aż moder-
nizacja w ogóle się rozpocznie.

Karolina Gontarczyk

Fo
t. 

M
ar

ci
n 

Za
w

ad
zk

i

Kto opóźnia Kto opóźnia 
modernizację?modernizację?



AKTUALNOŚCI  | 3Piątek, 28 stycznia 2011www.wpr24.pl

ZDANIEM EKSPERTA
Pewien bagaż doświadczeń 
pozwala mi stwierdzić, iż 
koordynacja inwestycji jest 
w Polsce rzeczą dość obcą. 
W Warszawie skala działań 
edukacyjno-prewencyjnych 
zaszła tak daleko, iż pani prezy-
dent powołała osobne biuro 
w urzędzie miasta, zajmujące 
się tylko zgraniem poszczegól-
nych inwestorów ze sobą.
Skala tajemniczości pokrywa-
jącej plany poszczególnych 
zarządców dróg, gestorów sieci 

naziemnych i podziemnych za-
szła tak daleko, iż niemal normą 
swego czasu stało się rozkopy-
wanie ulicy świeżo po 
jakiejkolwiek formie 
remontu. Palmę 
pierwszeństwa bez-
sprzecznie dzierżyło 
w tej kategorii MPWiK 
i wykonywane przez 
nie tzw. zabruki, czyli 
ekspresowo zapada-
jące się łaty z kostki, 
płyt chodnikowych
 i co tam było pod 

ręką. Teraz powoli udaje się 
znacznie ograniczyć zapędy 
przeróżnej maści kopaczy, 

wśród których prym 
wiedli wodociągowcy. 
Wróćmy jednak 
w okolice stadionu 
Znicza. Informacje 
przytoczone 
w artykule przez 
każdą ze stron, 
tj. MZDW, MPWiK 
oraz Urząd Miejski 
w Pruszkowie 
są w zasadzie 

sprzeczne. Pruszkowski magi-
strat informuje o wystąpieniu 
przez wodociągowców 
o wydanie decyzji środowiskowej, 
zaś Ci ustami rzecznika mówią, 
iż są praktycznie na fi niszu  
projektu. Do tego rzecznik MZDW 
z wieścią o wstrzymaniu prac 
projektowych. Kto ma tu rację?
Kłania się nam tu poruszony na 
wstępie, a nabrzmiały od lat prob-
lem koordynacji i integracji w ob-
szarze aglomeracyjnym. Proces 
decentralizacji osiągnął moim 
zdaniem tak znamienny poziom, 

iż w spotkaniu w warszawskim 
ratuszu potrafi  uczestniczyć po 
30 osób. I chyba nie tędy droga, 
skoro stale mają miejsce takie 
sytuacje jak opisywana. 
O powołaniu jakiejkolwiek formy 
współpracy w zakresie zarzą-
dzania aglomeracją warszawską 
mówi się od chyba 13 lat. 
W instrumenty prawne w pos-
taci związku samorządowego 
istnieją, zatem nie jest konieczne 
oczekiwanie na tzw. ustawę 
metropolitalną, która nie budzi 
szczególnego entuzjazmu 

u koalicjanta partii rządzącej. 
Zatem w czym jest problem? 
A no w tym, iż każda gmina, 
powiat oraz marszałek musieli 
by się zgodzić oddać część 
swego imperium w ręce organu 
zarządzającego związkiem. A jak 
wiadomo politycy nie lubią odda-
wać władzy. Zatem pozostaje 
nam czekać na lepsze czasy 
i póki co liczyć, że trójgłos ws. 
poszerzenia Alei Jerozolimskich 
w ciągu tygodnia się porozumie
i poinformuje nas o tym, jak to 
jest naprawdę.

O potrzebie koordynacji i może integracji

Łukasz Oleszczuk
SISKOM

Samochód osobowy marki
Mercedes wjechał pod 
pociąg Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej we wtorek 25 stycz-
nia ok. godz. 9.00 na niestrze-
żonym przejeździe kolejowym 

pomiędzy stacjami Nowa 
Wieś i Komorów. Przyczyną 
wypadku była najprawdopo-
dobniej nieuwaga kierowcy 
mercedesa. W wyniku 
zderzenia nikt nie ucierpiał. 
Utrudnienia w ruchu pociągów 
WKD na odcinku Podkowa
Leśna – Komorów 
utrzymywały się przez 
ok. pół godziny.                            (AS)

Samochód wjechał 
pod pociąg WKD

KOMORÓW

Gmina planuje w tym roku sprze-
daż działek w rejonie ul. Bratniej
w Brwinowie. Gmina dysponuje 
38 działkami o powierzchni 
900–1500 mkw. przeznaczonych 
pod zabudowę jednorodzinną 

i bliźniaczą oraz drobne usługi
i handel. Większe działki 
o powierzchni ponad 2000 mkw., 
leżące w sąsiedztwie torów kole-
jowych, mogą być przeznaczone 
na składy, hurtownie, magazyny 
oraz inną działalność gospodarczą 
tego typu. Szczegółowe informacje 
można uzyskać w Referacie 
Gospodarki Nieruchomościami, 
tel. 22 738 26 13, 22 738 26 53.   (ASR)

Działki 
na sprzedaż

BRWINÓW

W skrócie

u nas: szeroki asortyment, wysoka jakość usług, zawsze niskie ceny

Pruszków, 
ul. Powstańców 3a
tel. 022 758 74 27

Apteka czynna 
pon-pt. 8-20, 
sobota 9-15

Immunvit 
preparat zawierający m.in. olej z rekina i spirulinę. 
Wspomaga naturalną odporność, oczyszcza 
organizm i spowalnia procesy starzenia.

Teraz 60 kapsułek tylko za

  8,90 zł     19,90 zł
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Bank BGŻ oferuje Konto 
z Podwyżką, które daje 
możliwość uzyskania 
comiesięcznej premii 
w kwocie nawet 50 zł. 
Oprócz nowego produktu 
Bank wprowadził  
zmiany w dotychczasowej 
ofercie kont  
osobistych dla klientów 
indywidualnych. 

- Na podstawie analizy po-
trzeb i oczekiwań klientów 
przygotowaliśmy unikalną 
ofertę na rynku. Konto z Pod-
wyżką to bezpłatnie prowa-
dzony rachunek, który dzięki 
specjalnemu programowi 
umożliwia nagradzanie klien-
ta premią w wysokości 1% 
kwoty wpływu na rachunek w 
każdym miesiącu. Wysokość 
uzyskanej od Banku premii 
uzależniona jest od wyso-
kości wpływów na konto. 

Konto z Podwyżką - nowe konto w Banku BGŻ
Maksymalna kwota to 50 zł  
w jednym cyklu prowizyj-
nym, czyli do 600 zł. rocznie 
– powiedział Michał Glinka,  
dyrektor Departamentu Pro-
duktów i Usług Bankowości 
Detalicznej. 

Posiadacz rachunku może 
korzystać ze wszystkich 
bankomatów w Polsce za 
darmo, a także bezpłatnie 
wykonywać przelewy krajo-
we przez Internet.  Do konta 
wydawana jest karta Debit 
MasterCard z chipem, która 
oprócz podstawowej funk-
cji płatniczej i bankomato-
wej, umożliwia pobieranie  
gotówki w ramach usługi 
cash back (do 200 zł.) oraz 
doładowanie telefonu komór-
kowego.   

– Wprowadzamy na rynek  
konkurencyjny i innowacyjny 
produkt. Liczymy, że Konto 
z Podwyżką  pozwoli nam 

pozyskać wielu nowych, za-
dowolonych klientów – powie-
dział Tomasz Niedzwiedzki, 
dyrektor zarządzający ds. sieci  
w Banku BGŻ. 

Oprócz Konta z Podwyżką,  
Bank BGŻ wprowadził także 
bezpłatne konto interneto-

we ePlan. Dedykowane jest 
ono klientom, którzy aktyw-
nie korzystają z Internetu,  
a otwarcie rachunku następu-
je na podstawie wniosku zło-
żonego przez Internet. 

Zupełnie nowym rozwią-
zaniem w oferowanych już 

kontach jest możliwość ob-
niżenia lub całkowitego znie-
sienia miesięcznej opłaty za 
prowadzenie rachunku. Obni-
żenie opłaty o 50% lub 100% 
uzależnione jest od wysokości 
średniomiesięcznego salda 
na rachunku.  Ponadto, Bank 

nie pobiera opłaty za dostęp 
do bankowości internetowej  
i telefonicznej, a także obniżył 
kwotę transakcji bezgotów-
kowych, które umożliwiają 
klientowi zwolnienie z opłaty 
za kartę. 

Obecnie w ofercie Banku 
BGŻ dostępnych jest siedem 
typów kont. Dwa z nich, Plan 
Aktywny i Konto z Podwyżką, 
umożliwiają bezpłatne korzy-
stanie ze wszystkich banko-
matów w Polsce. W przypad-
ku pozostałych rachunków 
istnieje taka możliwość za 
niewielką miesięczną opłatą.
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Sprawuje Pan urząd 
burmistrza gminy Brwinów 
dopiero drugi miesiąc. Jakie 
najważniejsze zadania stoją 
przed Panem w tej kadencji?
– Najważniejszym zadaniem, 
przed którym stoi gmina Brwinów, 
jest realizacja programu „Czys-
te życie”, dzięki któremu wybu-
dujemy m.in. niemal 120 km sie-
ci kanalizacji sanitarnej w Brwi-
nowie, Otrębusach, Kaniach i Parz-
niewie oraz ok. 30 km sieci wo-
dociągowej w Otrębusach, Ka-
niach i Parzniewie. Jego realiza-
cja oraz terminowe rozliczenie 
dotacji unijnej jest absolutnym 
priorytetem. Mam także nadzie-
ję na zmianę wizerunku gminy 
Brwinów, by była on a postrze-
gana jako obszar przyjazny dla 
mieszkańców oraz inwestorów.

Jakie inne inwestycje 
gminne uważa Pan za 
priorytetowe?
– Mieszkańcy z pewnością naj-
bardziej ucieszą się z przebudowy 
ul. Grodziskiej oraz ul. Pszczeliń-
skiej. Gmina nie jest ich głównym 
inwestorem, ale będzie mieć swój 
udział na podstawie porozumień, 
jakie podpisaliśmy z zarządem 
powiatu pruszkowskiego oraz 
Mazowieckim Zarządem Dróg 
Wojewódzkich. Planujemy tak-
że wystąpić o środki w ramach 
tzw. schetynówek – taka moż-
liwość rysuje się w przypadku 
drogi Brwinów – Parzniew. Ko-
nieczne s ą t akże i nwestycje 
oświatowe. Wzrasta liczba miesz-
kańców, więc nie można zwlekać 
z budową nowego przedszkola 
w Brwinowie i trzeba też już myśleć 
o rozbudowie istniejących szkół.

W minionej kadencji gmina 
Brwinów miała dobre 
notowania w dziedzinie 
pozyskiwania funduszy 
unijnych. Jakie widzi Pan 

„Czyste życie” to nasz priorytet

części gminy. W przypadku wsi 
północno-wschodniej części gmi-
ny będziemy rozważać budowę 
oczyszczalni ścieków w Mosz-
nie, ale także inne rozwiązania, 
w tym podłączenie do pobliskich 
oczyszczalni w Pruszkowie lub 
Józefowie. Musimy pamiętać, że 
koszty eksploatacji niewielkiej 
oczyszczalni śc ieków są rela-
tywnie duże. Zwracam uwagę, 
że właśnie analiza opłacalności 

w ramach stowarzyszenia Ma-
zovia. Obecnie gmina Brwinów 
współdziała z Po dkową Leśną 
w ramach stowarzyszenia Zielo-
ne Sąsiedztwo. Naszą wspólną 
strategią jest także promowanie 
wraz z Milanówkiem i Podkową 
Leśną marki Podwarszawskiego 
Trójmiasta Ogrodów.

Na najbliższej sesji rady 
ma być głosowana uchwała 
w sprawie zawarcia 
porozumienia z PKP 
w sprawie przejęcia przez 
gminę przepompowni i 
kanalizacji deszczowej 
brwinowskiego tunelu. Jest 
więc szansa, że skończy się 
wreszcie odwieczny problem 
zalewania tunelu przy 
każdym większym deszczu. 
Jakie będą dalsze działania 
gminy w tej sprawie?
– Przede wszystkim zajmiemy się 
udrożnieniem kanalizacji w tu-
nelu i odmuleniem zbiornika re-
tencyjnego w przepompowni. Te 
działania rozwiążą problem zwy-
kłych, niezbyt obfi tych opadów, 
które coraz częściej prowadziły 
do zalewania tunelu. W dalszej 
kolejności konieczna będzie wy-
miana pomp, wykonanie auto-
matycznego sterowania, budowa 
odcinka kanalizacji deszczowej od 
przepompowni do kolektora znaj-
dującego się w rejonie torów przy 
placu zabaw przy ul. Grodziskiej, 
budowa nowego przyłącza energe-
tycznego itd. – dopiero taki grun-
towny remont zabezpieczy tunel 
przed zalewaniem w momencie, 
gdy pojawią się rekordowe opady 
i na Brwinów spadnie ściana wody. 
Takie nawałnice są jednak rzad-
kością, więc w praktyce miesz-
kańcy odczują dużą poprawę już 
po wykonaniu pierwszych prac 
w tunelu i przepompowni.

Dziękuję za rozmowę.

i opinia Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej spowodowała, że zo-
stał już wcześniej zarzucony po-
mysł budowania gminnej oczysz-
czalni ścieków w Grudowie.

Tematem, o którym często 
mówią samorządowcy 
z naszego regionu jest 
transport publiczny 
i współpraca z warszawskim 

Zarządem Transportu 
Miejskiego w dziedzinie 
powiększenia strefy 
wspólnego biletu aż do 
Grodziska, a może nawet 
Żyrardowa...
– Jak wymagającym partnerem 
jest Z TM, po kazuje s ytuacja 
Piastowa i Pruszkowa, które już 
uczestniczą w bilecie aglomera-
cyjnym. Stworzenie dobrego dla 
mieszkańców systemu transpor-
tu publicznego w regionie prze-
kracza możliwości jednej gminy. 
Pracujemy nad porozumieniem 
samorządów leżących przy linii 
kolejowej. Będziemy wspólnie 
negocjować kwoty dotacji. Gmina 
Brwinów fi nansuje już w tej chwi-
li utrzymanie trzech linii autobu-
sowych, ale o komunikacji należy 
myśleć kompleksowo. Zgodnie 
z uchwaloną w g rudniu 2010 r. 
ustawą o publicznym transpor-
cie zbiorowym, opracowaniem 
planu zrównoważonego rozwoju 
na swoim terenie zajmie się także 
powiat pruszkowski.

Co władze gminy mogą 
i zamierzają zrobić, by 
Brwinów był bardziej 
widoczny na mapie 
podwarszawskich 
miejscowości o znaczeniu 
turystyczno-rekreacyjnym?
– Mamy na naszym terenie muzea 
w Otrębusach, do których będzie-
my zapraszać w tym roku w szcze-
gólny sposób podczas Dni Otwar-
tych Muzeów. Zbiory etnografi cz-
ne profesora Pokropka, siedziba 
„Mazowsza” w Karolinie, czy mu-
zeum motoryzacji to tylko przy-
kłady tego, co możemy zaprezen-
tować naszym gościom. Piękne 
okolice Kań, Otrębus i Żółwina są
znakomitym miejscem do turysty-
ki konnej. Turystyce sprzyjałby też 
rozwój sieci ścieżek rowerowych, 
których plany opracowują wspól-
nie gminy zachodniego Mazowsza 

możliwości dalszego 
pozyskiwania pieniędzy 
z funduszy europejskich?
– Dobre notowania zawdzięcza-
my inwestycjom, które zostały 
zrealizowane na terenie naszej 
gminy. Na ten wynik duży wpływ 
miał Matecznik w Otrębusach
 – ten obiekt służy dziś nie tylko 
jako baza szkoleniowa Zespołu 
Pieśni i Tańca „Mazowsze”, ale 
dzięki sali widowiskowej z wi-
downią na 600 miejsc i bogatej 
ofercie koncertów, przedstawień 
teatralnych itp. jest on wyjątko-
wym centrum promocji kultury, 
nie tylko regionalnej. Matecznik 
zbudowano w dużej mierze dzię-
ki środkom przekazanym przez 
samorząd woj. mazowieckiego 
oraz przy wsparciu Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regional-
nego. W minionych latach gmina 
Brwinów – poza przygotowy-
wanym od 2004 r. projektem 
„Czyste życie” oraz kilkoma pro-
jektami tzw. miękkimi (fundusze 
na szkolenia) – nie korzystała 
z funduszy unijnych. Niestety, 
rodzaje działań ogłoszonych na 
rok 2011 nie odpowiadają na-
szym potrzebom. Pozostaje sta-
ranie się o dotacje z innych, nie-
unijnych źródeł oraz uczestni-
czenie w konkursach w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki.

Trwa budowa kanalizacji 
na terenie gminy, wciąż 
jednak nierozwiązana 
pozostaje kwestia budowy 
oczyszczalni ścieków...
– Ścieki z t erenu gminy Brwi-
nów są obecnie odprowadzane 
do zmodernizowanej niedawno 
oczyszczalni w Grodzisku Ma-
zowieckim. Do niej też będzie 
podłączona sieć budowana w ra-
mach „ Czystego ży cia” o raz 
w przyszłości Owczarnia, Żół-
win i wsie północno-zachodniej 

Aktualności
24 godziny na dobę

Od poniedziałku 24 stycznia 
zmienił się rozkład jazdy 
komunikacji autobusowej 
na terenie Milanówka. 
Zmiany związane są z wydłu-

żeniem czasu postoju 
autobusu przy sklepie Bied-
ronka w godz. 11.08 – 12.00. 
Zmiana ta spowoduje również 
późniejszy dojazd do Szpitala 
Zachodniego – zamiast 
o godz. 12.15, autobus przyje-
dzie pod szpital o godz. 13.20. 
Trasa komunikacji mikro-
busowej w Milanówku pozo-
staje bez zmian.                        (ASR)

MILANÓWEK

Zmiana rozkładu 
komunikacji 
autobusowejPo fiasku rozmów z francuską 

firmą Nexity, która miała zbudo-
wać nowy dworzec, PKP może 
już tylko liczyć na plan B, czyli 
doraźne naprawy i odmalowanie 
dworca tuż przed mistrzostwami. 

Jak informują PKP PLK, 
tuż przed mistrzostwami 
dworzec przejdzie tzw. 
estetyzację polegającą na 
pomalowaniu ścian w podzie-
miach. Niezbędne naprawy 
zostaną również wykonane 
na peronach stacji. Celem 
tych prac będzie jedynie 
poprawienie estetyki dworca 
na same mistrzostwa.           (ASR)

WARSZAWA

Dworzec Zachodni 
do estetyzacji
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ROZMOWA  |  Z Arkadiuszem Kosińskim, burmistrzem gminy Brwinów, rozmawia Andrzej S. Rodys

 Arkadiusz Kosiński, burmistrz gminy Brwinów

Powiat ma kłopoty ze znalezieniem lekarzy orzeczników
REGION 
Powiat Pruszkowski 
od 2007 roku zabiega 
o utworzenie Powiatowego 
Zespołu ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności. 

B rak jego istnienia wyni-
ka z tego, że nie ma leka-
rzy chętnych do współ-
pracy w ramach orze-

kania o niepełnosprawności. 

W celu zapewnienia mieszkań-
com naszego powiatu możliwości 
uzyskania orzeczenia w tym roku, 
podobnie jak w latach ubiegłych, 
zawarte zostało porozumienie 
z powiatem grodziskim.

Starosta pruszkowski Elżbieta 
Smolińska p odejmowała w iele 
kroków, żeby skompletować miej-
scowy sk ład k omisji or zekają-
cej. Z pro śbą o p ozyskanie le -
karzy p owiat z wracał s ię m .in. 
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do podlegających mu j ednostek 
służby zdrowia oraz niepublicz-
nych ZOZ-ów. Wystosował pisma 
do okręgowej izby lekarskiej i do 
sąsiednich powiatów. Po takich 
apelach zgłosiło się kilku lekarzy 
wstępnie zainteresowanych za-
siadaniem w komisji orzekającej. 
Jednak zaledwie jedna osoba sta-
wiła się na szkolenie i u zyskała 
wymagane uprawnienia. Elżbieta 
Smolińska nie kryje, że właśnie 

z powodu braku chętnych do stwo-
rzenia składów orzekających o nie-
pełnosprawności, corocznie za-
wierane jest porozumienie z po-
wiatem g rodziskim. Dl a dobr a 
osób n iepełnosprawnych z n a-
szego terenu, posiedzenia komisji 
odbywają się zazwyczaj sześć razy 
w m iesiącu. Sie dziba w yjazdo-
wych składów orzekających dla
powiatu pruszkowskiego mieści 
się w przychodni rejonowej przy 

ul. Drzymały 19/21 w Pruszkowie. 
Zespół ten rozpatrzył w ubiegłym 
roku około 1500 spraw dotyczą-
cych mieszkańców całego powia-
tu, z c zego 1359 zakończyło się 
wydaniem orzeczenia o niepełno-
sprawności.

Powiatowe zespoły ds. orze-
kania o niepełnosprawności wy-
dają orzeczenia do celów nieren-
towych. Orzeczenia te są wyko-
rzystywane przede wszystkim do 

uzyskania świadczeń z pomocy 
społecznej (zasiłków, dofi na n-
sowań), a także uzyskania pra-
wa do parkowania w miejscach 
zarezerwowanych dla osób nie-
pełnosprawnych, czy też w celu 
uzyskania innych ulg, np. w środ-
kach komunikacji miejskiej. Do-
fi nansowania dla osób niepeł-
nosprawnych realizuje m.in. Po-
wiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Pruszkowie.                (KAM)
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337 wniosków wpłynęło na konkurs 
dla nowych przedsiębiorców ogło-
szony przez grodziski Navigator 
Training Direction. Aplikacje były 
przyjmowane w ramach programu 

„Twoja fi rma II – dotacje na założe-
nie własnej fi rmy oraz szkolenia
i doradztwo w zakresie prowadzenia 
własnej działalności gospodarczej”. 
Lista osób zakwalifi kowanych do 
programu zostanie opublikowana
w połowie lutego. Otrzymają one 
bezzwrotną dotację 40 tys. zł·oraz 
tzw. wsparcie pomostowe przez pół 
roku po 300 zł miesięcznie.             (MS)

GRODZISK MAZ.

Kolejny sukces 
Navigatora

Spotkanie z posłem Alicją Olechow-
ską, omówienie zmian w ustawie
o rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej, zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych oraz zwiedzanie Sejmu 

to atrakcje, które przygotowano 
dla grupy niepełnosprawnych 
z powiatu pruszkowskiego. 
Głównym punktem programu było 
spotkanie z Maciejem Powiewnym, 
przedstawicielem Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Kolejne 
spotkanie wkrótce. Szczegóły na 
www.powiat.pruszkow.pl.              (MS)

PRUSZKÓW

Niepełnosprawni 
w Sejmie

reklama

Wciąż żyją w zawieszeniu

Większość byłych mieszkańców 
kamienicy przy ul. S talowej 16 
określa 19 listopada 2010 r. jako 
najgorszy dzień w ich ży ciu. To 
wtedy właśnie zawaliła się część 
budynku, w którym mieszkali.

Za kilka tygodni
Władze Pruszkowa natychmiast 
ruszyły z pomocą. Poszkodowa-
nych odwiedził prezydent miasta 

Od czasu, kiedy 
przy ul. Stalowej 
w Pruszkowie zawaliła 
się kamienica, minęły 
już ponad dwa 
miesiące. Tymczasem 
jej mieszkańcy nadal 
przebywają w hotelu. 
Na koszt miasta. 

 Do tej pory trzy z ośmiu rodzin poszkodowanych w katastrofi e 
otrzymały nowe mieszkania

PRUSZKÓW | Lokatorzy zawalonej kamienicy nadal mieszkają w hotelu
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Jan Starzyński obiecując mieszka-
nia zastępcze. Jednak do tej pory 
tylko trzy rodziny, spośród ośmiu 
poszkodowanych, zamieszkały 
w nowych lokalach. Pozostali nadal 
czekają. – Od samego początku nas 
zwodzą – mówi Anna Szadkowska, 
chora na raka była mieszkanka 
domu przy ul. Stalowej. – Niby coś 
się w sprawie ruszyło, ale bez żad-
nych konkretów. Urzędnicy cały 
czas powtarzają: „Jeszcze dwa, trzy 
tygodnie i mieszkania będą”. Więc 
czekamy te dwa, trzy tygodnie już 
ponad dwa miesiące – opowiada 
zdruzgotana lokatorka.

Niech zapłaci winowajca
W programie interwencyjnym 
„Celownik” wy emitowanym 
15 grudnia w t elewizyjnej „Je-
dynce” wiceprezydent Prusz-
kowa obiecał, że poszkodowani 
w ciągu kilku tygodni otrzyma-
ją mieszkania zastępcze. 

Na razie mieszkańcy przebywają 
w hotelu „Capital” przy ul. Ołów-
kowej na koszt miasta. Urzędni-
cy mają wystąpić z roszczeniem
o zwrot tych pieniędzy od wino-
wajcy, czyli fi rmy budującej pose-
sję obok zniszczonej kamienicy.

Mieszkania będą 
na pewno
– Wszyscy pos zkodowani lo-
katorzy otrzymają mieszkania 
– obiecuje Zbigniew Piotrzkow-
ski, prezes Towarzystwa Budow-
nictwa Społec znego „Zieleń  
Miejska”, administrator zawalo-
nej kamienicy. – Z całą pewnoś-
cią nie będą to lokale o gorszym 
standardzie, wręcz przeciwnie 
– w szystkie mie szkania będą  
wyremontowane. W czwartek, 
20 stycznia już trzecia z pos zko-
dowanych osób otrzymała pro-
pozycję lokalu i ją przyjęła. Do 
tej pory mieszkańcy zniszczonej 

kamienicy zajęli mieszkania w bu-
dynkach przy ulicach: Kościuszki 
39, Przeskok 4 i Armii Krajowej 30. 
Prezydentowi zależy na tym, aby 
również pozostałe poszkodowane 
osoby jak najszybciej otrzymały 
mieszkania, więc w miarę szyb-
ko będziemy się starali tę sprawę 
rozwiązać – dodaje.

Śledztwo trwa
Przyczyną katastrofy było na j-
prawdopodobniej nieprawidłowe 
prowadzenie prac budowlanych
na sąsiedniej posesji. W tej spra-
wie obecnie toczy się postępowa-
nie, świadkowie przesłuchiwani 
są przez policję i prokuraturę.

– Komenda w Pruszkowie pro-
wadzi pod nadzorem prokuratury 
rejonowej śledztwo dotyczące 
okoliczności zawalenia się czę-
ści budynku mieszkalnego przy 
ul. Stalowej – mówi podkomisarz 
Dorota Nowak, rzecznik prasowy 

Komendy P owiatowej P olicji 
w Pruszkowie. – W chwili obecnej 
zbierany jest materiał dowodo-
wy w przedmiotowej sprawie. Są 
przesłuchiwani świadkowie, nie 
tylko mieszkańcy budynku, lecz 
również inne osoby mające wie-
dzę, co do okoliczności zajścia. 
Obecny etap wyklucza podanie 
szczegółów postępowania. Nie po-
trafi ę również wskazać przybliżone-
go czasu trwania czynności.

– Do końca stycznia dokumen-
tacja powinna być zebrana, na-
stępnie powołany zostanie bieg-
ły – dodaje Iwona Kołodziejczyk 
z pruszkowskiej prokuratury.

Miejmy nadzieję, że winni tej 
tragedii zostaną ukarani i obcią-
żeni kosztami poniesionymi przez 
miasto oraz lokatorów zawalonej 
kamienicy.

Karolina Gontarczyk
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Nierealna propozycja i proceduralne przepychanki

L iceum Zana, jedno z naj-
starszych i najbardziej za-
służonych na zachodnim 
Mazowszu, obchodzić 

będzie w tym roku 90. rocznicę 
swojego powstania. Mimo bogatej 
historii i znakomitych osiągnięć 
edukacyjnych, od dawna podno-
szony jest problem przestarzałego 
budynku, braku sali gimnastycznej 
i konieczności zmodernizowania 
szkoły do wymagań stawianych 
tego typu obiektom.

Tylko na 
Daszyńskiego
W roku ubiegłym starostwo po-
wiatowe w Pruszkowie, które 
jest dla liceum organem założy-
cielskim, przeprowadziło kon-
sultacje z uczniami, nauczyciela-
mi, radą rodziców, Towarzystwem 
Absolwentów, Wychowanków 
i Przyjaciół oraz Stowarzysze-
niem Obrońców Lokalizacji i Tra-
dycji Liceum im. Tomasza Zana. 
Najważniejszym z przyjęty ch 
ustaleń, wnioskowanych przez te
środowiska, była wola pozosta-
wienia szkoły w dotychczasowej 
siedzibie – na działce przy ul. Da-
szyńskiego 6 w Pruszkowie. Sta-

„Zaniacy” stworzyli 
koncepcję, którą 
za pośrednictwem 
starostwa przekazali do 
prezydenta Pruszkowa. 
Koncepcja wydaje się 
jednak niemożliwa do 
realizacji, zakłada bowiem 
przejęcie prywatnych 
i miejskich gruntów 
i przekwaterowanie 
ponad 30 osób. 

PRUSZKÓW  |  Po raz kolejny odżyła sprawa przebudowy siedziby liceum Zana

rostwo zleciło ekspertyzy, by na 
ich podstawie określić koncepcję 
modernizacji placówki.

Niezbędna rozbudowa
Budynek szkoły znajduje się na 
niewielkiej, liczącej 2614 mkw. 
działce, której powierzchnia sta-
nowi mniej niż 30 proc. wielkości 
wymaganej dla tego typu obiek-
tów. Działka jest na tyle mała, 
że praktycznie niemożliwe jest 
zbudowanie na niej s ali gimna-
stycznej, infrastruktury towarzy-
szącej, urządzeń sportowych, czy 
boisk do gier ze społowych. Aby 
ten stan zmienić konieczne jest 
podjęcie działań zmierzających do 
pozyskania dodatkowego terenu 
dla potrzeb szkoły. W czerwcu 
ubiegłego roku we wniosku skie-
rowanym do starostwa „Zaniacy” 
wskazali dziewięć działek po-
łożonych wokół terenu szkoły, 

których pozyskanie umożliwi-
łoby rozbudowę obiektu. Sześć 
z nich to działki prywatne, jedna 
działka miejska, a dwie pozo-
stałe są własnością spółki TBS 
„Zieleń Miejska”.

Ślepa ulica?
Jedna z propozycji środowiska 
„Zaniaków” dotyczyła pozyskania 
na potrzeby szkoły terenu zajmo-
wanego przez końcowy odcinek 
ul. Obrońców Pokoju. Swoją pro-
pozycję przekazali do starostwa 
pruszkowskiego z prośbą o opinię 
w tej sprawie. Możliwość tę rozwa-
żano, ponieważ w przyszłości ulica 
ta ma utracić swoją funkcję komu-
nikacyjną. Miasto planuje budowę 
tunelu pod torami linii kolejowej, 
łączącego śródmieście Pruszkowa 
ze Żbikowem i Gąsinem. Tunel ma 
powstać na przedłużeniu ul. Koś-
ciuszki, która ma zostać obniżona 

(koncepcję pr ezentowaliśmy 
w lutym 2010 r.).

Wymiana pism
Obrońców Pokoju to ulica miej-
ska. 22 października 2010 r. sta-
rosta pruszkowski wystosował 
do prezydenta Pruszkowa pismo, 
w którym prosił o wyrażenie sta-
nowiska w sprawie możliwości 
pozyskania terenu zajmowanego 
przez ulicę oraz przylegających do 
niej działek. Pod koniec grudnia 
prezydent odpowiedział nega-
tywnie. Jako główny argument 
wskazywał rozpoczęcie inwe-
stycji mieszkaniowej przez TBS 
„Zieleń Miejska”. Między ulicami 
Sienkiewicza i Obrońców Pokoju 
spółka chce wybudować budynek 
mieszkalno-usługowy (o inwe-
stycji pisaliśmy w poprzednim 
wydaniu WPR). Miasto musiało-
by też zapewnić lokale zamienne 

ponad 30 lokatorom kamienic 
przy Obrońców Pokoju.

W piśmie do starostwa prezy-
dent zapewniał, że miasto wszel-
kimi sposobami wspierać będzie 
inicjatywę pozyskania gruntów
prywatnych, znajdujących się 
w bezpośrednim otoczeniu Lice-
um im. T. Zana.

Pomoże czy zabierze?
Jednak pół roku wcześniej pre-
zydent Pruszkowa wnioskował 
o zmniejszenie terenu liceum 
Zana o około 120 mkw. Chciał, 
aby w przyszłości na tym terenie 
powstało miejsce do zawracania 
na końcu ul. Obrońców Pokoju. 
Zarząd Powiatu odmówił uzgod-
nienia projektu. Prezydent wniósł 
zażalenie do Samorzą dowego 
Kolegium Odwoławczego, które 
20 grudnia przekazało sprawę 
do ponownego rozpatrzenia. Na 
początku stycznia zarząd powiatu 
wydał ponownie decyzję negatyw-
ną. Miasto po raz kolejny odwołało 
się do SKO. Procedura trwa.

Zan a polityka
Radny Samorządowego Poro-
zumienia Pruszkowskiego 
i przewodniczący komi-
sji rewizyjnej Jarosław 
Olszak na swoim blogu 
komentuje pomysł roz-
budowy s zkoły. Ra d-
ny wskazuje słabe 
punkty koncepcji: 
„ul. Obr ońców 
zostanie odcięta 
od ul. K ościusz-
ki. Stanie się ślepą 
ulicą, co pogorszy 
i tak trudną s ytu-
ację komunikacyj-
ną w tym rejonie” 
– s twierdza. N ie 
dodaje jednak, że 
koncepcja zmiany 

organizacji ruchu i zbudowania 
na końcu Obrońców Pokoju miejs-
ca do zawracania na działce „Zana”
przygotowana została przez ugru-
powanie polityczne, do którego 
radny sam należy. Na końcu Ol-
szak konkluduje: „Wkrótce z nie-
winną minką ktoś powie: »przecież 
my chcieliśmy, ale miasto się nie 
zgodziło«. I tak to się kręci – ktoś 
rżnie głupa, licząc na ludzką na-
iwność i zaufanych klakierów, 
a problem Zana jak był, tak bę-
dzie...”. Radny jednak nie wskazuje 
żadnego alternatywnego rozwią-
zania, wyraźnie podkreślając już 
na wstępie swojego wpisu, że za 
liceum odpowiedzialny jest powiat 
pruszkowski.

Wygląda na to, że propozycja 
rozbudowy s zkoły, przy goto-
wana przez „Zaniaków”, będzie 
niemożliwa do zr ealizowania. 
TBS ma opracowaną dokumen-
tację i stara się o pozwolenie na 
budowę, która ma ruszyć w przy-
szłym roku. Pozyskanie prywat-
nych gruntów będzie dość trudne 
i kosztowne, ale w końcu możliwe 
do sfi nalizowania. O miejskich 

i TBS-owskich powiat powinien 
raczej zapomnieć. „Zaniacy” 

nie zgadzają się na zmianę 
lokalizacji szkoły i nie chc ą 
oddać części swojej działki. 
Co więc pozostaje?

Pewne jest, że przy obec-
nym kształcie sceny po-

litycznej oraz prak-
tykowanym s tylu 
współpracy pomię-
dzy jednostkami sa-

morządu, „Zan” jesz
cze nie r az będzie  
przedmiotem ambi-
cjonalnych spor ów, 
proceduralnych roz-
grywek i politycznych 
przepychanek. 

Bolo Skoczylas

W poniedziałek 24 stycznia pijany 
30-latek przyszedł do domu swoich 
rodziców. Prosił matkę o 20 zło-
tych. Gdy ta odmówiła, agresywny 
syn obrzucił matkę wyzwiskami, 

kilkakrotnie uderzył w twarz
i kopnął. Zrzucił kobietę z łóżka 
i zabrał ukryte w nim pieniądze. 
Mężczyzna został szybko 
zatrzymany. Usłyszał zarzut 
rozboju, za co grozi mu do 12 lat 
więzienia. Jak się okazało, 30-latek 
miał już wcześniej orzeczony 
przez sąd zakaz zbliżania się 
do rodziców.                      (MS)

PRUSZKÓW

Pobił i okradł 
matkę

Policyjny patrol zatrzymał do kon-
troli samochód, którego kierowca 
był nietrzeźwy. Jeden z funkcjo-
nariuszy pojechał z zatrzymanym 
na badanie, a drugi w tym czasie 

został przy radiowozie i samocho-
dzie zatrzymanego. Ok. godz. 3 do 
radiowozu podszedł inny mężczy-
zna. Ubliżał funkcjonariuszowi, 
potem kopał i uderzał pięściami 
w radiowóz, a w końcu uderzył 
policjanta. Policjant obezwładnił 
napastnika, który miał 2,4 promila 
alkoholu w organizmie. Grozi 
mu do trzech lat więzienia.       (ASR)

PRUSZKÓW

Zaatakował 
policjantaKronika

Kryminalna

Bilet w Pruszkowie droższy od biletu w Sochaczewie
Za przejazd autobusem na 
terenie Pruszkowa płacimy 
2,50 zł. Jadąc z Pruszkowa 
do Warszawy – 4 zł, ale za 
bilet na dużo dłuższej trasie 
z Sochaczewa do Warszawy 
– już tylko 3 zł. 

P ruszkowscy pasażero-
wie skarżą się na różnice 
w cenach biletów, jakie 
obowiązują w autobu-

sach PKS Grodzisk Mazowiecki.
O tym, że na różnych trasach

grodziskiego przewoźnika obo-

wiązują całkiem różne ceny, po-
informowali nas czytelnicy. „Bilet 
z Pruszkowa do Warszawy (odle-
głość 19 km) kosztuje u nas 4 zł.
Jadę jeden przystanek w mieście 
i płacę 2,50 zł. Często korzystam 
też z przejazdu autobusem z War-
szawy do Sochaczewa. Odległość 
wynosi 54,5 km, a bilet kosztuje 
3 zł. Ten sam przewoźnik, a ceny 
różne. Dlaczego?” – pisze nasza 
czytelniczka.

Jak wyjaśnia wiceprezes gro-
dziskiego PKS Radosław Marek, 
nie chodzi tu o to, że przewoźnik 

REGION  |  Taryfy PKS Grodzisk – czy pruszkowianie płacą za komunikację autobsową wiecej niż inni?
chce zarobić więcej na pruszkow-
skich pasażerach. Cena biletu 
autobusowego uzależniona jest 
od wielu czynników, m.in. od za-
pełnienia linii, kosztów jej utrzy-
mania, rodzaju taboru, średniej 
prędkości, z jaką pojazdy mogą 
się poruszać na danej linii i licz-
by kursów w ciągu dnia. Te czyn-
niki decydują o różnicy w cenie
biletów pomiędzy trasami Prusz-
ków – Warszawa i Sochaczew – 
Warszawa. Jak wiadomo, miesz-
kańcy znacznie gorzej skomu-
nikowanego ze stolicą Socha-

czewa liczniej korzystają z us-
ług grodziskiego PKS niż miesz-
kańcy Pruszkowa, którzy korzy-
stają przede wszystkim z szyb-
kiej i częstej komunikacji ko-
lejowej. Autobusy na trasie So-
chaczew – Warszawa mogą też 
poruszać się znacznie szybciej 
niż na obficie zak orkowanej 
drodze pomiędzy Pruszkowem 
a Warszawą. To dlatego przewoź-
nik może zaoferować tam niż-
sze ceny niż w Pruszkowie. – Zresz-
tą mogę zapewnić, że cena bile-
tu z Sochaczewa do Warszawy 

wkrótce wzrośnie – dodaje wi-
ceprezes Marek.

Cena biletu pruszkowskiej ko-
munikacji miejskiej, również ob-
sługiwanej przez PKS Grodzisk, 
to inna sprawa. 2,50 zł to po pros-
tu cena biletu na linii miejskiej, 
współfi nansowanej przez prusz-
kowski magistrat. – Cena 2,50 zł 
jest ceną standardową dla komu-
nikacji miejskich. Żyrardów ma 
stawkę 2,40 zł, Warszawa – 2,80 zł.
Tak więc jest to kwota zbliżona 
do tej, jaką pasażerka musiała-
by zapłacić w k ażdym innym 

mieście – wyj aśnia Radosław 
Marek. Liczba przejechanych 
przystanków nie ma tu zna-
czenia. – Czy spr awiedliwym 
jest zapłacenie w komunikacji 
miejskiej w Warszawie 2,80 zł 
za bilet dla osoby, która wysią-
dzie po przejechaniu jedneg o 
przystanku? Druga może prze-
jechać na tym samym bilecie po-
łowę miasta, czyli około 20 km 
– argumentuje wiceprezes Ma-
rek. Podkreśla, że inni przewoź-
nicy na tym samym odcinku ofe-
rują cenę 3 zł.                        (ASR)

L.O. Zana

Działka prywatna
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– Mamy przyzwolenie biura lo-
gistyki Komendy Głównej Policji. 
Musimy wiedzieć, czy gmina na-
dal podtrzymuje wolę zamiany 
– mówił.

W październiku ubiegłego 
roku rada gminy Raszyn (w skła-
dzie której był obecny wójt) na 
LI sesji przyjęła uchwałę inten-
cyjną w sprawie zamiany. Ów-
czesny wójt Janusz Rajkowski 
nie widział większych przeciw-
ności dla jej dokonania. Do tego 
czasu gmina miał użyczyć poli-
cji swój budynek przy ul. Unii 
Europejskiej. Tak się jednak nie
stało.

KSP wciąż zainteresowana jest 
przejęciem gminnego budynku. 
Podinsp. Tylczyński powiedział, 
że aby doszło do zamiany nieru-
chomości, trzeba najpierw usta-
lić koszty. Powołany przez policję 
rzeczoznawca wycenił nierucho-
mość przy al. Krakowskiej na po-
nad 2,15 mln zł. Po to, by budynek 
odpowiadał potrzebom policji, 
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Policjanci zatrzymali dwóch 
mężczyzn, którzy dokonali 
kradzieży pieniędzy i dokumentów 
z samochodu osobowego. Ukradli 
saszetkę, w której były dokumenty, 
pieniądze oraz telefony komór-
kowe. Sumę strat pokrzywdzony 

wyceniał na około 2500 zł. Usta-
lono, że sprawcy poruszali się 
samochodem marki Škoda koloru 
ciemnego. Zatrzymano ich po 
ustawieniu blokady. Zatrzymano 
49-letniego Zbigniewa R. oraz 
42-letniego Piotra R. Grozi im do 
pięciu lat więzienia. Policjanci 
sprawdzają, czy zatrzymani mogli 
dokonać podobnych przestępstw.   (MS)

RASZYN

Okradli samochód

28-letnia Barbara P. oraz jej 
siostra Anna J. otrzymały 
w spadku pieniądze. Barbara P. wraz 
z 22-letnim konkubentem 
Arturem S. i przy pomocy 21-letniego 

Tomasza T. i 20-letniej Aleksan-
dry K. zaplanowali i przeprowadzili 
napad na Annę J., podczas którego 
poszkodowana straciła 11 500 zł. 
Po zgłoszeniu napaści policjanci 
szybko ustalili i zatrzymali spraw-
ców. Wszyscy usłyszeli zarzuty roz-
boju i pomocy w dokonaniu rozboju. 
Mężczyzn aresztowano. Wszystkim 
grozi do 12 lat więzienia.                  (AS)

GRODZISK MAZOWIECKI

Siostra napadła 
na siostrę

reklama

Emisja spotów 
reklamujących gminę 
w telewizji oraz nowa 
strona internetowa 
– to początek kampanii 
promocyjnej, jaką 
rozpoczął Wydział 
Promocji Urzędu Miasta 
w Grodzisku Maz.

P ierwsza faza kampanii 
już się zaczęła. Reklamy 
promujące Grodzisk Maz. 
można oglądać w s ta-

cjach TVN CNBC, P olsat Biznes 
i TVP Warszawa. W sumie spoty 
zostaną wyemitowane 127 razy.

Druga faza kampanii przewiduje 
emisję reklam również w stacjach 
ogólnopolskich. – Chcielibyśmy za-
istnieć w dużej, prestiżowej stacji, 
takiej jak np. TVN. W tym celu zło-
żyliśmy wniosek o dofi nansowanie 
tego projektu ze środków unijnych 
– mówi Aneta Caban, naczelnik 
Wydziału Promocji Urzędu Miasta 
w Grodzisku Maz.

Żeby przyciągnąć inwestorów

przede wszystkim dla ludzi wy-
kształconych, bo tacy głównie 
sprowadzają się do Grodziska. 
Mam nadzieję, że ta k ampania 
przyniesie efekty i zaowocuje 

nowymi, ciekawymi 
przedsięwzięciami 
– mówi Grzegorz 

Benedykciński, bur-
mistrz Grodziska.

Działania promo-
cyjne pr owadzone 

przez grodziski ratusz 
zostały doc enione 

przez Serwis Samorzą-
dowy P olskiej Ag encji 

Prasowej, który przyznał 
miastu tytuł „Złotej Gminy Mie-
siąca”. Grodzisk Maz. pok onał 
gminy nominowane za na jpeł-
niej budowany wizerunek przy 
pomocy tek stów nads yłanych 
w grudniu do tej redakcji. W na-
grodę urzędnicy odebrali dukaty 
szczęścia, które zostaną zlicy-
towane na cele dobroczynne.

Karolina Gontarczyk

Ale to nie wszystko. W poło-
wie marca zostanie uruchomiona 
również nowa strona internetowa 
poświęcona Grodziskowi Mazo-
wieckiemu, która ma 
być bardziej przejrzy-
sta i nowocześniej-
sza. Zamieszczone 
tam zostaną rów-
nież fi lmy. – Zale-
żało nam na tym,  
aby s trona była  
inna niż wszystkie. 
To będzie prawdzi-
wa niespodzianka 
dla mie szkańców 
– zapowiada Caban.

Miasto jest także obecne 
w serwisach internetowych You-
Tube i Facebook.

Po co to wszystko? – Mamy 
plany sprowadzenia do Grodziska 
nowych fi rm. Skupiamy się głów-
nie na terenach wokół przyszłej 
autostrady. Szczególnie zależy 
nam na fi rmach innowacyjnych, 
które stworzą nowe miejsca pracy 

GRODZISK MAZ.  |  Miasto rozpoczyna kampanię reklamową

Odwleka się szansa na 
szybką przeprowadzkę 
raszyńskich policjantów 
z komisariatu 
w al. Krakowskiej do 
budynku zajmowanego przez 
gminne przedsiębiorstwo 
Eko-Raszyn przy 
ul. Unii Europejskiej.

S prawie zamiany nieru-
chomosci przy ul. Unii 
Europejskiej, będącego
własnością samorzą-

du, na działkę przy al. Krakow-
skiej, należącą do skarbu pań-
stwa, gdzie aktualnie znajdu-
je się komisariat policji w Ra-
szynie, poświęcono sporo czasu 
podczas przedostatniej sesji ra-
dy gminy. Zaproszony na sesję
podinspektor Wiesław Tylczyń-
ski, naczelnik wydziału nieru-
chomości Komendy Stołecznej 
Policji, potwierdził chęć prze-
prowadzki raszyńskich poli-
cjantów do nowego budynku. 

Trzeba porozmawiać o konkretach

trzeba w niego zainwestować 
ok. 1 mln zł (urządzenia łączności 
i inne elementy wyposażenia).

– Informacje w sprawie zamia-
ny nigdy nie zostały mi przedsta-
wione w sposób formalny przez 
KSP. W wersji, jaka do mnie do-
tarła, słyszałem o wyrównaniu 
nakładów ze strony KSP – mówił 
obecny wójt Raszyna Andrzej Za-
ręba. Zaznaczył, że podejmując 
taką decyzje musi kierować się 
dobrem gminy.

Ostatecznie strony ustaliły, 
że koniczne jest spotkanie, by 
porozmawiać o k onkretach.
– Dopiero mając szczegółowa 
wiedzę, rada gminy, mieszkańcy 
i ja podejmiemy jakąś decyzję 
– zakończył wójt Zaręba. Przed-
stawiciel KSP także potwier-
dził wolę szybkiego spotkania. 
– Zgadzam się, musimy usiąść 
do stołu i odbyć partnerską roz-
mowę, ale pamiętajmy, nic na siłę 
– podsumował podinsp. Wiesław 
Tylczyński.                       

(KAM)

RASZYN  |  Sprawa zamiany siedziby komisariatu utknęła w miejscu
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Gospodarka mieszkaniowa 1,4 mln

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,6 mln

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,6 mln

Obsługa długu publicznego 2,4 mln

Inwestycje 
drogowe 9,1 mln

Remonty dróg 4,3 mln

Utrzymanie dróg 1,8 mln

Administracja
publiczna

Specjalne ośrodki 
szkolno-wychowawcze 
3 mln

Poradnia psychologiczno-
pedagogiczna 1,2 mln

Placówki wychowania 
pozaszkolnego 1,3 mln

119,2 mln

Wydatki budżetowe
powiatu pruszkowskiego

W diagramie przedstawiliśmy najważniejsze wydatki na 
podstawowe zadania powiatu. Niektóre z pozycji wymienionych 

w uchwale budżetowej pominęliśmy. Dlatego poszczególne 
kwoty nie sumują się do pełnych wartości wyższych grup 

wydatków. Wszystkie liczby w diagramie 
podane są w złotych.

Oświata i wychowanie

Ochrona zdrowia 3 mln

Składki na ubezpieczenie zdrowotne
bezrobotnych i dzieci w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych 2,2 mln

Komenda Powiatowa 
Straży Pożarnej 5 mln

Licea profilowane 
1,1 mln

Szkoły podstawowe 
specjalne 1,7 mln

Szkoły zawodowe 
2,8 mln

Gimnazja specjalne
1,2 mln

Szkoły 
specjalne 
0,7 mln

Gimnazja 2,3 mln

Licea 
Ogólnokształcące 

7,6 mln

18,9
mln

Rada powiatu 0,6 mln

Promocja 
powiatu 
0,3 mln

18 mln

Starostwo powiatowe

19,4
mln

18 mln
5,1
mln

Bezpieczeństwo 
publiczne

5,6
mln

15,2
mln

Transport
i łączność

Deficyt
budżetowy

10,6
mln

Edukacyjna opieka 
wychowawcza

Pomoc 
społeczna

Domy pomocy 
społecznej 5,1 mln

Placówki 
opiekuńczo-
wychowawcze 
1,9 mln

Powiatowe 
Centrum 
Pomocy 
Rodzinie 
1,4 mln

Pobyt dzieci 
w rodzinach 
zastępczych 

2,6 mln

13,6
mln

R ealizacja 
tegorocznego 
planu docho-
dów powiatu 
obarczona 

jest sporym ryzykiem 
– stwierdza pruszkowskie 
starostwo w przyjętym 
przez radę powiatu 
„Wieloletniej prognozie 
fi nansowej powiatu 
pruszkowskiego na lata 
2011–2016”. Powodem 
jest utrzymujący się w tym 
roku spadkowy trend 
w dochodach podatkowych.

Oznacza to, że realiza-
cja wydatków budżeto-
wych powiatu również 
stoi pod znakiem zapyta-
nia. W ciągu roku może 
się okazać, że niektóre 
pozycje budżetowe trze-
ba będzie skorygować.

Tegoroczny budżet 
to przede wszystkim za-
pewnienie fi nansowania 
tych zadań, do których 
realizacji powiat jest usta-
wowo zobowiązany. Jak 
wynika z „Wieloletniej 
prognozy fi nansowej...”, 
za sprawą spowolnienia 
gospodarczego, którego 
skutki wszyscy odczuwa-
my, podobny charakter 
będą miały budżety na 
kolejne lata. 

Andrzej S. Rodys

Przedstawiamy 
plan fi nansowy 
powiatu 
pruszkowskiego 
na 2011 r.

Podziemne przejście przez tory w przyszłym roku

Spotkanie odbyło się w pią-
tek 21 stycznia. Głównym
tematem rozmów było
omówienie ostateczne-

go zakresu prac modernizacyj-
nych na linii kolejowej Warszawa 

– Łódź na terenie Pruszkowa. Mo-
dernizacja linii kolejowej Warsza-
wa – Łódź wiąże się z podnie sie-
niem jej standardu. Chodzi o to, by
pociągi mogły tu rozwijać prędkość
do 160 km/h. Kolej od dawna zapo-
wiadała, że spowoduje to koniecz-
ność modernizacji lub przebudo-
wy wszystkich przejazdów i przejść 
dla pieszych, a przede wszystkim 
likwidację dzikich przejść.

Z modernizacją linii kolejowej 
związane będą dwie duże inwesty-
cje w Pruszkowie. Jedną z najbar-
dziej oczekiwanych przez kierow-
ców będzie likwida cja przejazdu 
kolejowego w ciągu ul. Działkowej
i Błońskiej i budowa nowego – bez-
kolizyjnego. Powstanie on ok. 1,2 km 
na zachód w cią gu ulic Przej az-
dowej i 36. PP Legii Akademickiej.

PRUSZKÓW  |  Inwestycje na terenie miasta podczas modernizacji linii kolejowej Warszawa – Łódź

Przejście dla pieszych 
przy ul. Działkowej
Jak poinformował wic eprezy-
dent Andrzej K urzela, władze 
Pruszkowa zaproponowały, aby 
w miejscu obecnego przejazdu 
przy ul. Działk owej po wstało 
przejście dla pieszych i zadekla-
rowały udział fi nansowy miasta 
w jego budowie.

W związku z budową nowego 
przejazdu miasto zobowiązało 
się również do przystosowania 
do jego potrzeb ulic Przejazdowej 
i Stefana Bryły po północnej stro-
nie torów. Część inwestycji po po-
łudniowej stronie torów leży już 
w gestii powiatu pruszkowskiego 
– To już teren gminy Brwinów, 
a w tym miejscu ma przebieg ać
nowa ul. Przyszłości, która jest 

inwestycją powiatową – mówi 
wiceprezydent Kurzela.

Tunel na drugą 
stronę torów
Modernizacja linii nie obejdzie  
się bez r emontu i przebudo wy 
stacji w Pruszkowie. Najpoważ-
niejsza zmiana, jaka nas czeka, to 
budowa nowego przejścia dla pie-
szych w obrębie samej stacji. Do-
tychczasowa kładka nad torami 
również wymaga pilnego remon-
tu. Jednak zamiast niej ma powstać
tunel dla pieszych. – Przejście pod-
ziemne, które obecnie prowadzi 
na peron, zostanie przebudowane 
i przedłużone w kierunku ulic Wa-
ryńskiego i Promyka – mówi Andrzej 
Kurzela. – W ten sposób powstanie
tunel, którym na stację będą mog-

li przejść mieszkańcy obszarów
położonych po północnej stronie 
torów. Według deklaracji kolei, 
przejście ma być w pełni dostoso-
wane do potrzeb osób niepełno-
sprawnych.

Inwestycje w Pruszkowie roz
poczną się je szcze w tym r oku 
– One muszą zostać wykonane 
do Euro 2012, bo cała linia ma być 
zmodernizowana do tego czasu 
– dodaje wiceprezydent Kurzela.

Oznacza to, że na wiosnę przy-
szłego r oku będziem y mogli  
przejść tunelem pod stacją do pół-
nocnej części miasta. Skończy się 
też udręka kierowców czekają-
cych w długich kolejkach pod 
szlabanem na ulicach Działkowej 
i Błońskiej.

Andrzej S. Rodys

O przebudowie przejścia 
podziemnego dla pieszych 
na stacji PKP Pruszków 
oraz likwidacji przejazdu 
kolejowego w ciągu ul. 
Działkowej i budowy nowego 
w rejonie ul. Przejazdowej 
rozmawiano podczas 
spotkania władz Pruszkowa 
z przedstawicielami spółki 
PKP Polskie Linie Kolejowe 
– poinformowało biuro 
promocji Urzędu Miejskiego 
w Pruszkowie.

WYJAŚNIENIE

W wydaniu nr 103 
„Gazety WPR” 
w artykule pt.: 
„Nowe mieszkanie 
komunalne dla 
czterech rodzin”, 
dotyczącego budowy 
nowego domu 
komunalnego 
w Podkowie Leśnej, 
znalazła się nieścisłość. 
Napisaliśmy, że obecnie 
są już zbudowane 
fundamenty i parter. 
W rzeczywistości 
zbudowane są 
fundamenty do 
parteru.



Grodzisk Maz.
Turniej Tańca 
Towarzyskiego
Centrum Kultury zaprasza 
30 stycznia (niedziela) na Turniej 
Tańca Towarzyskiego. W prog-
ramie pokazy par turniejowych 
oraz pokazy hip-hop.
Start godz. 11.00, Bilety 10 
i 20 PLN, Miejsce: Spółdzielcza 9

Koncert kolęd
30 stycznia (niedziela) w koś-
ciele p.w. Matki Bożej Nieusta-
jącej Pomocy odbędzie się kon-
cert kolęd w wykonaniu artys-
tów Teatru Muzycznego z Łodzi.
Start godz. 19.00, 
Miejsce: Piaskowa 21

Nadarzyn

Kabaret Hrabi
4 lutego (piątek) w Nadarzyń-
skim Ośrodku Kultury wystąpi 
Kabaret Hrabi z programem
Savoir Vivre. 
Start godz.20.00,
Miejsce: Pl. Poniatowskiego 2

Teatrzyk w walizce
Ośrodek Kultury zaprasza 
30 stycznia (niedziela) na 
spotkanie z cyklu „Teatrzyk 
w walizce”. Przedstawienie 
„Dziadek do orzechów” wg E.T.A 
Hoffmanna z muzyką Piotra 
Zajkowskiegow wykonaniu 
Teatru Wariacja w Warszawie.
Start godz.16.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Pl. Poniatowskiego 2

Informator kulturalny  /28.01-10.02/

Milanówek

Kobiety 
Szekspirowskie
Centrum Kultury zaprasza 29 
stycznia (sobota) na spektakl 
„Dziewiąty Krąg” z cyklu Kobiety 
Szekspirowskie”. Literackie 
zbrodniarki i ich motywacje 
– spotkanie z psychologiem 
i literaturoznawcą.
Start godz.18.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Kościelna 3

Otrębusy

Teatr Baj Pomorski 
– „Słowik”
Scena Matecznika Mazowsze 
zaprasza 29 stycznia (sobota) na 
spektakl dla dzieci „Słowik” wg 
baśni H.Ch. Andersena. Ta z po-
zoru prosta baśń wprowadza 
dzieci w fascynujący świat teatru 
oddziałując na ich wyobraźnie. 
Przedstawienie dla dzieci od 4 lat.
Start godz. 13:00, 
Miejsce: Świerkowa 2

Podkowa Leśna

Nowy Rock
CKiIO zaprasza 29 stycznia 
(sobota) na koncert „Nowy 
Rock”. Wystąpią: Lostbone, 
Incorporatted, Noize Fusion.
Start godz. 20:00, Bilety 5 PLN,  
Miejsce: Świerkowa 1

Spotkanie przy piosence
29 stycznia (sobota) w Pałacyku 
Kasyno odbędzie się spotkanie 

przy piosence – wspólne 
śpiewanie kolęd pod kierunkiem 
Marzeny Grzymały.
Start godz. 16:00, Wstęp wolny,  
Miejsce: Pałacyk Kasyno, Lilpopa 18

Dziecko w teatrze
CKiIO zaprasza 30 stycznia 
(niedziela) na spotkanie 
z cyklu „Dziecko w teatrze” 
– „Klementynka” – interak-
tywna bajka prowansalska. 
Występują: Joanna Sarneckia 
i Katarzyna De Latour.  
Start godz. 12:30, Bilety 5 
i 10 PLN,  Miejsce: Świerkowa 1

Pruszków
Poranek Teatralny 
Miejski Ośrodek Kultury 
zaprasza 30 stycznia (niedziela) 
na Poranek Teatralny dla Dzieci 
– spektakl i koncert „Sny 
porcelanowego słonia”. 
Lena Ledoff – fortepian, 
Anna Polarusz – marionetki, 
Przemysław Dąbrowski 
– prowadzenie koncertu.
Start godz. 12.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: M. Zimińskiej-Sygietyńskiej 5

Kabaret Neo-Nówka
10 lutego (czwartek) w Hali 
Znicz wystąpi kabaret 
Neo-Nówka z programem 

“Seks, alkohol i książki”. 
Start godz. 20.00. 
Bilety MOK Pruszków oraz 
www.biletynakabarety.pl 
i www.kabaretowebilety.pl.
Miejsce: Hala Znicz

reklama
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Alicja urodzona w Parzniewie

Gdy minie zima… ruszą inwestycje!
centrum miasta. Największe prob-
lemy ze znalezieniem miejsca par-
kingowego zdarzają się w sobotę,  
kiedy większość naszych mieszkań-
ców robi zakupy na targowisku. Na 
nowym parkingu 87 miejsc pos to-
jowych dla samochodó w osobo-
wych, 4 miejsca dla osób niepełno-
sprawnych oraz 2 miejsca dla auto-
karów. 

Budowa boisk
Z końcem października ubiegłego 
roku rozpoczęto prace na terenie Ze-
społu Szkół nr 1 przy ul. Piłsudskiego. 
Powstają boiska do gry w piłkę nożną 
o nawierzchni z trawy syntetycznej, 
boiska do tenisa ziemnego, boiska 
wielofunkcyjne, w skład k tórego 

wejdą boisko do gr y w piłk ę ręcz-
ną, dwa boiska do koszykówki oraz 
dwa boiska do gr y w siatkówkę o na
wierzchni poliuretanowej. Na nowo 
wybudowanej bieżni można będzie  
nie tylko biegać, ale także skakać 
w dal i trenować trójskok.  

Jesienią przepro wadzono już  
rozbiórkowe prace elektryczne, wy-
konano roboty ziemne pod boisk o 
wielofunkcyjne. Rozpoczęto także 
wykonywanie podbudów oraz obrze-
ży betonowych w zakresie boisk.   

Prace zostały przerwane tylko na
czas największych mrozów. Wystar-
czyło kilka cieplejszych dni w stycz-
niu, by kontynuować roboty monta-
żowe i sanitarne or az wykonać od-
wodnienie boisk.              (PR)

Budowa boisk przy ZS nr 1 – plac budowy w połowie stycznia br.

Jesienią ubiegłego roku rozpo-
częto w Brwinowie realizację 
kilku ważnych dla mieszkańców 
inwestycji. 

Dzięki wybudowaniu miejsc parkin-
gowych w rejonie cmentarza przy 
ul. Powstańców Warszawy w Brwino-
wie łatwiejszy będzie dojazd na zakupy, 
na targowisko i codzienne parkowanie 
przy ośrodku zdrowia. Zespół szkół 
czeka na ukończenie budowanego 
obecnie kompleksu boisk. 

Parking 
przy cmentarzu
Mieszkańcy Brwinowa od kilku lat   
narzekają na brak miejsc parkin-
gowych usytuowanych nieopodal 

dziewczynki. – Była z nami położ-
na, która czuwała nad przebiegiem 
porodu. Wszystko przebiegło bez 
komplikacji.

 Alicja urodziła się nad r anem, 
o godz. 1.35 w Święto Trzech Króli. Jak 
opowiada jej szczęśliwy tata, k tóry 
przez cały czas asystował żonie, Ali-
cja przyszła na świat w tzw. czepku, 
otoczona błoną płodową.  

Serdeczne życzenia dla Alicji Łu-
kasińskiej z Parzniewa oraz gratu-
lacje młodym rodzicom złożył bur-
mistrz Arkadiusz Kosiński: Alicji i jej 
Rodzicom życzę dużo zdrowia i szczę-
ścia! Niech urodzenie w czepku bę-
dzie dobrą wróżbą dla najmłodszej 
dziewczynki, urodzonej na terenie 
gminy Brwinów.                      (PR)

Urodzenie dziecka na terenie  
gminy Brwinów to wyjątkowe 
wydarzenie, gdyż większość  
dzieci przy chodzi na świat  
w szpitalach – w Pruszkowie lub 
Warszawie. Alicja Łukasińska 
jest najmłodszą mieszkanką  
Parzniewa i będzie mogła poda-
wać tę miejscowość jako swoje 
miejsce urodzenia.

Rodzice Alicji, Julia i Dawid Łuka-
sińscy są mieszkańcami Parzniewa 
od 2008 roku. Świadomie zdecydowa-
li się na poród w domu. – Ważne było 
dla nas, by Alicja przyszła na świat 
w domowej, rodzinnej atmosferze, 
bez zbędnych ingerencji medycznych 
– opowiada Julia Łukasińska, mama 

Praca w Urzędzie Gminy 

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza nabór na stanowisko: 

Kierownik Referatu Eksploatacji Sieci 
Wodociągowo-Kanalizacyjnej

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Brwinów 
przy ulicy Grodziskiej 12, pok. 007. Szczegółowe informacje dotyczące oferty pracy na ww. stanowisku uzyskać 

można na stronie internetowej http://brwinow.bip-jst.pl lub pod numerem telefonu (022) 738-26-23.



reklamy&ogłoszenia
Ceny netto, bez VAT. Cena ogł. drobnego za 1 słowo. Dokładne wymiary modułu reklamowego 40,5 mm x 38,8 mm

W biurze reklamy w Pruszkowie, ul. Prusa 19/7• 
Telefonicznie pod nr 22 728 18 64 lub 888 777 476• 
E-mailem pod adresem reklama@wpr24.pl• 

jak
zamówić?

najlepsze 
ceny!

Drobne: 2 zł zwykłe, 3 zł pogrubione, 4 zł w ramce, 5 zł w kontrze
Modułowe (grafi czne):  od 30 zł do 60 zł  za moduł ok. 4x4 cm

Dam pracę

Firma sprzątająca zatrudni  ►
pracowników do serwisu 
sprzątającego na obiekcie 
handlowym Real w Jankach 
k/Warszawy. Tel. (0-22) 751-98-63 
lub 500-151-052 

Pracownik Utrzymania  ►
Ruchu – Pruszków k/Wa-wy
Dośw, wykszt. tech,
3 zmiany, um.o.pracę 
tel. 504-009-901,
22-713-81-97, 506047950

Zatrudnię kierowcę na patelnię  ►
502-092-218

Zatrudnię samodzielnego  ►
mechanika samochodowego 
z doświadczeniem w naprawach 
samochodów dostawczych 
z okolic Grodziska Maz.
i Błonia. Atrakcyjne 
wynagrodzenie 604-163-056

Szukam pracy

Dyspozycyjny rencista,  ►
51 lat poszukuje pracy jako 
portier-dozorca 22 716 11 72 

Kupię

ANTYKI WSZELKIE ZA GOTÓWKĘ  ►
601-336-063; 500-034-552 

Sprzedam

Sprzedam nowy wieszak na LCD/ ►
Plazma  łamany Vogels (cena za 
300 zł.Tel. (0) 604 481 482  

Usługi

ANTENY MONTAZ SERWIS  ►
603375875 

DOMOFONY VIDEODOMOFONY  ►
603375875 

FIRMA REMONTOWO- ►
-BUDOWLANA. TANIO, 
SZYBKO. WOLNE TERMINY 
503 118 140 

GLAZURA, REMONTY,  ►
ŁAZIENKA 510 610 743  

Glazura, terakota, gres,  ►
inne prace wykończeniowe. 
Doświadczenie, tanio i solidnie 
510 712 114

Ceny netto, bez VAT. Cena ogł. drobnego za 1 słowo. Dokładne wymiary modułu reklamowego 40,5 mm x 38,8 mm

Podejmę się sprzątanie  ►
w Pruszkowie i okolicach 
511 738 104 

PODEJMĘ PRACĘ CHAŁUPNICZĄ  ►
(z wyjątkiem szycia)  
509 683 032 

Nieruchomości – sprzedam

SPRZEDAM BEZPOŚREDNIO  ►
– NOWE, Nowocześnie urządzone 
mieszkanie 44m2, 2pokoje, 
Brwinów, tel.:510-203-663, 
291 tyś, niski czynsz 

Sprzedam mieszkanie os.  ►
Parkowa (przy kolejce WKD), 
38m2, po remoncie. 510 521 952  

Nauka 

Angielski dojeżdżam  ►
607 596 383

Matematyka nauczyciel  ►
603 713 495 

 ►
Automoto – kupię

Darmowe złomowanie pojazdów.  ►
Transport gratis. 502 534 080 

Kasacja pojazdów – złomowanie, 
22 723 46 66, 501-139-173, 
www.szrotkasacja.pl 

Automoto – sprzedam

Golf IV 1,9 TDI, granatowy, diesel  ►
1896 ccm, 90 KM, rok prod.:  2002, 
wersja 3 -drzwiowa, przebieg: 
155 tys. km, elektroniczny wtrysk, 
alufelgi VW, ABS, climatronic, 4 PP, 
centralny zamek, wspomaganie 
elektryczne szyby, elektryczne 
lusterka, immobilizer, tapicerka 
welur, radio Blaupunkt. Samochód 
kupiony w polskim slonie, 
serwisowany. Aktualne badania 
techniczne i OC. Dodatkowo: 
komplet opon zimowych na 
felgach stalowych. Cena 17 tys. zł 
do negocjacji. Kontakt 
tel: 604 481 482 

Tanio Polonez Truck rok 1998,  ►
5-osobowy, instalacja gazowa, 
tel.604 509 202  

10 www.wpr24.plPiątek, 28 stycznia 2011

największa skuteczność!
CO TYDZIEŃ PONAD 30 000 CZYTELNIKÓW

zatrudni:

DZIENNIKARZY 
do stałej współpracy na terenie 
powiatu grodziskiego

wymagamy: doświadczenia w 
mediach loklanych, regionalnych 
lub stołecznych; znajomości 
lokalnego rynku, lekkiego pióra, 
systematyczności i umiejętności 
pracy pod presją czasu 

oferujemy: atrakcyjny system 
wynagrodzenia

HANDLOWCA
ds. REKLAMY
wymagamy: doświadczenia 
na podobnym stanowisku w 
wydawnictwie prasowym, yellow 
pages, ubezpieczeniach lub 
telemarketingu

oferujemy: atrakcyjny system 
wynagrodzenia, niezbędne  
narzędzia pracy

CV i przykładowe teksty  
(w przypadku dziennikarzy) 
należy przesyłać na adres:

rekrutacja@wpr24.pl  
w terminie do 25.01.2010r. 

Do końca stycznia
rabaty sięgają 

70%
Dołącz do ponad 50 
zadowolonych  klientów, 
którzy zdecydowali się 
na stałą współpracę 
z WPR w 2011r. 
Zareklamuj swoją ofertę 
wśród 30 tys. Twoich 
potencjalnych klientów!

Biuro ogłoszeń WPR
tel. 22 728 18 64
reklama@wpr24.pl
www.reklama.wpr24.pl

RATY 

Najniższe ceny w mieście
Sprawdź !

Tel. 530 540 000
Tel. (22) 423 40 90

www.tanioidobrze.pl
ul. Wiosenna 16, Milanówek

Mariusz Bogucki
508 099 570

www.szybkiremont.com.pl

kompleksowe remonty 
i wykończenia wnętrz

ZAPRASZAMY NA
BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

ZAPRASZAMY NA
BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

APARATY SŁUCHOWEAPARATY SŁUCHOWE

Refundacja: NFZ, PCPR, PFRONRefundacja: NFZ, PCPR, PFRON

Pruszków, Szpital Kolejowy (czw. 12-16)

Piastów, ul. Hallera 18 (pn. 9-18, śr. i pt. 8-15)

Ożarów Maz., ul. Konopnickiej 8 - Przychodnia Rejonowa (wt. 8-12)

tel. (22) 723 43 30
kom: 509 853 674

www.asmed.org.pl

drzwidrzwi
raty

oknaokna
aluminium, drewno, 
PCV, rolety, moskitiery

Pruszków, ul. Kościuszki 8 paw.3, tel. (0-22) 425 58 82, 514 383 333

wewnętrzne, zewnętrzne, 
antywłamaniowe

Gimazjum 
Społeczne 

 

 życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga, bezpieczeństwo
 nauczanie w zespołach klasowych - do 18 osób

 zwiększona ilość godzin z jęz. polskiego i matematyki
 język angielski i niemiecki w wymiarze rozszerzonym
  dodatkowo do wyboru przedmioty w wymiarze rozszerzonym  

(w zależności od przewidywanych egzaminów maturalnych)
 zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie; klub 

malarstwa, rzeźby i projektowania; klub  koła przedmiotowe, szachy
 indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu
 własna biblioteka, stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne
 zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), taniec, koło strzeleckie

Pruszków, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10

Sekretariat 9.00-14.00,  tel.: 022 758 76 80
e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl

Społeczne Liceum 
Ogólnokształcące 

Nr 23

tałcące 

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 1991

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 2004

 www.slo23.edu.pl

30% 
ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA
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Glazura, terakota, wykończenia  ►
wnętrz 69 69 51 187 

Gładź, malowanie, remonty  ►
510 044 357 

Malowanie, gipsowanie  ►
501-446-102 

Mycie i pranie parą: samochody,  ►
tapicerki, dywany, wykładziny, 
meble tapicerowane. Dojazd 
do klienta. Tel 788 729 987  

OGRODY - PROJEKT,  ►
WYKONANIE. SYSTEMY 
NAWADNIAJĄCE. 
www.architekturaogrodu.pl,
tel. 0 698 668 468 

Pranie tapicerki, dywanów  ►
w domu klienta 504 206 446  

POSPRZĄTAM 
DOM,  MIESZKANIE
BIURO, PRUSZKÓW 
I OKOLICE. 
511 738 104  

Remonty, malowanie,  ►
gipsowanie 696 296 740 

Remonty, wykończenia  ►
od A do Z 880 262 552 

Bezpłatna reklama Twojej fi rmy w internecie!

darmowe ogłoszenia 
www.ogloszenia.wpr24.pl

Piąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąątttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeekkkkkkkkkkkk, 28 styyccznia 2011

darmowa prezentacja
www.fi rm y.wpr24.pl

SCHODY ► , tanio, 
Tel. 0-721-420-449 

Stomatologia NFZ Szpital  ►
Kolejowy. 506 70 08 16, 
(22)700 93 63 

ŚWIADECTWA 
ENERGETYCZNE TANIO!!! 
692-550-555 

Transport Mercedes Sprinter  ►
504 206 446 

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

WYMIANA OPON 795 569 659  ►

Różne

  ► MAZO zamiast 
warcabów czy szachów 
www.mazo2010.republika.pl 

Zdrowie

Psychoterapia w ramach NFZ ►
i prywatnie 783 358 497 

Wielka wyprzedaż
10 zł, 29 zł

-30%, -40%

* oferta promocyjna skierowana jest do użytkowników samochodow marki Peugeot starszych niż 4 lata liczac od daty pierwszej rejestracji. Czas oferty ograniczony do dnia 28.02.2011 r. Szczegóły oferty promocyjnej w BOK ASO Peugeot, France Automobiles.

www.france.peugeot.pl

Jest zima, śnieg i mróz. Przygotuj się na tę piekną porę roku.
Posiadacze samochodów Peugeot mogą teraz serwisować 
znacznie taniej. Fajnie jest mieć Peugeot.

KRZESŁA, FOTELE, STOŁY. ŁAWY, WIESZAKI...
DLA BIURA I DO DOMU. DLA DZIECKA I DOROSŁEGO
  specjalizujemy się w siedzeniu ....

SKLEP W PIASTOWIE  W PASAŻU TESCO
czynne od 9-21, niedziela 10-18

www.ewolucjasiedzenia.firmy.net; tel.: 22 729 02 78 
 

10% RABATU DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z REKLAMY GAZETY. 
ZAPRASZAMY!

Pruszków ul. Berenta 18 (róg A.K.) tel. 22/728-44-96,   POLSAT
Grodzisk Maz. ul. Sienkiewicza 51     tel. 22/724-35-98,   POLSAT
Grodzisk Maz. ul. 11 Listopada 48     tel. 22/755-56-74
Żyrardów ul. Okrzei 2 (przy rynku)  tel. 46/855-41-91

AGD - MULTIMEDIA - RTV
tanio, duży wybór, transport

niskie ceny cały rok
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