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Gmina chce 
negocjować
Negocjacje Brwinowa z PKP, 
dotyczące przejęcia przez 
gminę kanalizacji deszczowej 
i przepompowni w tunelu, nie 
zostaną przerwane, chociaż 
rada gminy odrzuciła uchwałę 
w tej sprawie z powodów 
proceduralnych. Urząd gminy 
będzie nadal pracować nad 
wypracowaniem ostatecznej 
wersji porozumienia z koleją  3

reklama

Droższe 
bilety, ale 
więcej linii
Rada Pruszkowa uchwaliła podwyżkę 
cen biletów komunikacji miejskiej.
Za jednorazowy bilet zapłacimy 3 zł. 
Po decyzji rady można było ogłosić 
przetargi na obsługę komunikacji. 
W Pruszkowie – oprócz dotychczasowej 
komunikacji – pojawią się w tym roku 
także dwie linie ZTM    2-3

GRODZISK MAZ.

Budżet 
bez defi cytu
To jedyny taki przypadek 
w naszym regionie, by gmina 
miała budżet bez defi cytu. 
W przypadku Grodziska 
Mazowieckiego nie oznacza 
to w dodatku, że taki budżet 
jest budżetem stagnacji. Gmina 
nie zamierza rezygnować 
z inwestycji, na które przeznacza 
sporo pieniędzy  8

Parkometry
najpóźniej
we wrześniu
  4

PRUSZKÓW

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
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Droższe bilety, ale...     

2 www.wpr24.plPiątek, 4 lutego 2011

3 zł będzie kosztował 

jednorazowy normalny 

bilet komunikacji 

miejskiej w Pruszkowie 

– zadecydowała 

w czwartek 27 stycznia 

pruszkowska rada 

miejska. Podwyżka cen 

biletów obejmie wszystkie 

pruszkowskie linie 

– i ZTM-owskie, i innych 

przewoźników.

– Wolałbym referować uchwałę, 
w której byśmy obniżali ceny bi-
letów. Jednak wydaje się to dzisiaj 
niemożliwe – mówił podczas sesji 
rady wiceprezydent Pruszkowa An-
drzej Kurzela. – Samorząd prusz-
kowski planuje rozbudowę linii 
autobusowych, planuje również 
współpracę z warszawskim Zarzą-
dem Transportu Miejskiego.

W innych gminach 
jeszcze drożej
Dotychczas pasażerowie prusz-
kowskiej komunikacji autobusowej 
płacili za jednorazowy bilet 2,50 zł. 
Po wejściu w życie uchwały cena 
biletu normalnego jednorazowe-
go wynosić będzie 3 zł. – Jednak 
gdybyśmy chcieli porównywać 
z innymi gminami, to ta cena nie 
wydaje się już taka wysoka. Z infor-
macji, jakie udało nam się uzyskać, 
ZTM też będzie w najbliższym cza-
sie proponował radzie Warszawy 
podwyższenie cen biletów z 2,80 zł 
na 3,20 zł. W rejonie Pruszkowa, 
w Ożarowie czy Nadarzynie, ceny 
też nie są niskie. Jednorazowy bilet 
na liniach ZTM-owskich kosztuje 
nawet do 6 zł – argumentował wi-
ceprezydent Kurzela.

Do L11 ze wspólnym 
biletem
ZTM ogłosił 1 lutego przetarg na 
obsługę nowej pruszkowskiej linii 
autobusowej L11. Od dawna za-
powiadanej, której uruchomienie 
przekładano już trzykrotnie. We-
dług ostatnich zapowiedzi, linia 
ma zacząć funkcjonować 1 marca 
– do jej uruchomienia pozostało 

O tym, że Pałacyk Porcelitu ma 
zostać przejęty przez miasto, 
pisaliśmy jeszcze w listopadzie 
ubiegłego roku. Informacja 
o podpisaniu listu intencyjnego 
przez miasto i developera publi-
kowana była również na naszym 
portalu WPR24, na którym można 
komentować na bieżąco zamiesz-
czane tam materiały.

Pod publikacją pojawiły się dziesiątki wpisów czytelników, 
a na redakcyjną skrzynkę zaczęły napływać maile. Spora 
liczba komentarzy potraktowała wiadomość z lekkim 
przymrużeniem oka, kwalifi kując ją jako element kampanii 
lub, jak kto woli, kiełbasę wyborczą. Tak się bowiem, 
złożyło, że informacja pojawiła się na krótko przed wybo-
rami samorządowymi, w czasie nasilonej kampanii wybor-
czej. Koncepcja przekształcenia niszczejącego obiektu 
w nowoczesne centrum kultury stała się jednym z głów-
nych punktów programu ugrupowania, z którego kończący 
trzecią kadencję prezydent miasta kandydował po raz 
kolejny na to stanowisko. Startowała z niego również duża 
grupa kandydatów ubiegających się o mandaty radnych na 
następną kadencję. Prezentacja intencji przejęcia pałacy-
ku była pomysłem nienajgorszym i z pewnością przyniosła 
ugrupowaniu parę dodatkowych głosów.

Dobrze by było, aby również realizacja koncepcji stworze-
nia centrum kultury przyniosła zamierzone efekty. Bo 
i wówczas, gdy się pojawiła, i dziś, gdy radni miejscy zaini-
cjowali przystąpienie do zmiany planów zagospodarowania 
przestrzennego, czytelnicy wyrażają w komentarzach 
pewne wątpliwości i zadają pytania. Czy przejęcie obiektu 
w takiej formule nie będzie przeszkodą w staraniach 
o pozyskanie dofi nansowania zewnętrznego? Czy wie-
loletnia umowa najmu budynku (bo tak tę formę można 
zakwalifi kować), a nie cesja prawa własności, pozwoli 
na wystąpienie o fundusze unijne, czy całość przedsię-
wzięcia trzeba będzie sfi nansować ze środków budżetu?
Co z gruntem? Wiadomo, że właścicielem działki, na której 
stoi pałacyk, jest skarb państwa, a spółka ma prawo jego 
wieczystego użytkowania. Jaki będzie stan prawny terenu, 
na którym powstać ma nowy budynek uwidoczniony na 
wizualizacjach? Czy wojewódzki konserwator zabytków 
zgodzi się na połączenie takiej formy architektonicznej 
z zabytkowym pałacykiem? Gdzie powstaną konieczne 
miejsca parkingowe? I najważniejsze pytanie: jaki 
program, funkcje i cele ma to centrum realizować?

WIĘCEJ O HISTORII PAŁACYKU NA   9
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Jeszcze o Pałacyku
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Jesteśmy członkiem 
Związku Kontroli Dystrybucji Prasy 

więc niewiele czasu. Jak powiedział 
nam wiceprezydent Kurzela, ZTM 
czekał z ogłoszeniem przetargu 
na decyzję pruszkowskiej rady 
w sprawie podwyżki cen biletów. 
Chodziło bowiem o to, by w grani-
cach administracyjnych miasta na 
wszystkich liniach autobusowych 
obowiązywała jedna cena biletu 
jednorazowego. Gdy rada prze-
głosowała uchwałę o podwyżce, 
można było przetarg ogłosić. Prze-
woźnicy mogą składać oferty na 
obsługę L11 do 9 lutego.

Zdaniem wiceprezydenta Ku-
rzeli, podwyżka ceny biletów 
jednorazowych nie będzie miała 
większego znaczenia dla pasażerów 
korzystających z tzw. wspólnego 

biletu ZTM (wszystkie bilety od 
dobowego wzwyż). Pozwala on na 
podróżowanie w określonym czasie 
wszystkimi środkami komunikacji 
ZTM. Ceny biletów okresowych się 
nie zmienią. A więc osoba, która 
ma np. warszawską kartę miejską, 
w ogóle nie odczuje podwyżki, bo 
będzie mogła podróżować linią L11 
na podstawie tej karty. Większe 
znaczenie będzie miała podwyżka 
dla pasażerów pozostałych prusz-
kowskich linii autobusowych.

Przewoźnicy 
chcą więcej
Nierozstrzygnięta pozostaje na-
dal sprawa dwóch pruszkowskich 
linii autobusowych, które mają 
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Aby wprowadzić płatne parkowanie, 
trzeba dać jakąś alternatywę. 
Jest nią komunikacja publiczna, 
którą staramy się rozwijać  S4

Andrzej Kurzela  
wiceprezydent Pruszkowa

CYTAT TYGODNIA

złożonych przez gminę Nadarzyn 
wniosków o dotacje unijne zostało 

przyjętych. Więcej w rozmowie 
z Januszem Grzybem, 

wójtem Nadarzyna.  S12

20 na 28 

PRUSZKÓW | Rada miejska uchwaliła podwyżkę cen biletów komunikacji miejskiej

3 zł
będzie kosztował 
jednorazowy bilet 
komunikacji miejskiej 
po uchwalonej 
przez radę Pruszkowa
podwyżce

 Podwyżkę cen biletów odczują przede wszystkim ci pasażerowie, którzy nie korzystają ze wspólnego biletu ZTM



  więcej linii

 3Piątek, 4 lutego 2011www.wpr24.pl

reklama

B rwinowska rada pod-
czas III sesji 31 stycznia 
nie głosowała projek-
tu uchwały w sprawie 

przejęcia przepompowni kole-
jowej, służącej do odwadnia-
nia przejazdu pod wiaduktem 
kolejowym wraz z siecią kana-
lizacji deszczowej w drodze woje-
wódzkiej nr 720. Projekt uchwały 
został odrzucony z powodów 
proceduralnych.

Przejęcie kanalizacji deszczo-
wej w brwinowskim tunelu oraz 
przepompowni to rzecz dla mia-
sta nieodzowna. Kanalizacja jest 
znacznie zamulona i nie pełni 
w tej chwili swojej funkcji. Nale-
żąca do PKP przepompownia to 
kolejne utrapienie. Przy każdym 
większym deszczu, kiedy w tune-
lu pojawia się woda, pracownik 
kolei musi przyjechać z War-
szawy, by włączyć urządzenia 
wypompowujące wodę.

Gmina poradzi 
sobie lepiej
Kiedyś tunel zalewany był przy 
wielkich i gwałtownych opadach, 
które zdarzają się dość rzadko. 

kursować z Osiedla Staszica na Żbi-
ków i do Komorowa. Do tej pory nie 
wyłoniono przewoźnika, bo ceny 
oferowane przez fi rmy stające do 
dwóch przetargów były znacznie 
wyższe od kwoty, jaką miasto mo-
gło zapłacić w ramach współfi nan-
sowania tych linii. Istotą podwyżki 
było więc także to, by przewoźni-
cy mogli zarobić więcej ze sprzeda-
ży biletów. Jak bowiem argumento-
wał Radosław Marek, wiceprezes 
obsługującego pruszkowską ko-
munikację grodziskiego PKS, nie 
da się utrzymać dobrze funkcjonu-
jących linii autobusowych za te 
pieniądze, które oferowało miasto.

Elżbieta Korach, naczelnik Wy-
działu Inwestycji Urzędu Miejskiego 

Jednak ze względu na zamulenie 
kanalizacji, dziś zalania zdarzają 
się przy znacznie mniej inten-
sywnych opadach. Biorąc pod 
uwagę fakt, że po to, aby prze-
pompować wodę, potrzebny jest 
przyjazd pracownika PKP z War-
szawy, brwinowski tunel staje 
się w czasie większych opadów 
utrapieniem dla miasta. Jest prak-
tycznie nieprzejezdny i odcina od 
siebie części miasta położone po 
dwóch stronach torów.

Jak poinformował nas bur-
mistrz Brwinowa Arkadiusz 
Kosiński, trwają negocjacje z PKP 
na temat nieodpłatnego przeję-
cia przez gminę przepompowni 

i kanalizacji. Przygotowywany 
jest projekt porozumienia w tej 
sprawie. Dzięki przejęciu gmina 
sama zadbałaby o odmulenie ka-
nalizacji i byłaby w stanie zapew-
nić szybkie i sprawne działanie 
przepompowni w czasie opa-
dów. Uchwała miała upoważniać 
burmistrza do rokowań z PKP 
i podpisania porozumienia w tej 
sprawie.

Formalności stanęły 
na przeszkodzie
W tej sytuacji przegłosowanie 
projektu uchwały przez radę 
miejską wydawało się formalno-
ścią. Jednak rada, debatując nad 
przedłożonym jej projektem, do-
patrzyła się w nim uchybień for-
malnych. Zdziwienie rady wzbu-
dził fakt, że gmina miałaby prze-
jąć jedynie przepompownię, czyli
urządzenie, a nie nieruchomość, 
na której się ona znajduje. Ponad-
to zakwestionowała, że w pream-
bule do uchwały następuję po-
wołanie się na ustawę o samo-
rządzie gminnym. Zdaniem rady 
uchwała powinna powoływać 
się na ustawę o gospodarowaniu 

nieruchomościami. Wobec tego 
rada stwierdziła, że jest jeszcze 
czas na rozstrzygnięcie tej sprawy
i cofnęła projekt uchwały do po-
prawek.

Negocjacje trwają
Jak dowiedzieliśmy się w Urzę-
dzie Gminy Brwinów, planowane 
jest przygotowanie nowej treści 
uchwały. – Cofnięcie uchwały 
przez radę nie oznacza wstrzy-
mania dalszych rokowań z PKP 
w sprawie przejęcia kanalizacji 
i przepompowni – powiedziała 
nam Mirosława Kosiaty z Biura 
Promocji urzędu. Jak poinfor-
mowała, ostateczny kształt po-
rozumienia z PKP nie jest jeszcze 
znany. Projekt porozumienia jest 
w opracowaniu, a możliwości 
przejęcia przez gminę przepom-
powni i kanalizacji są różne.

Na razie nie wiadomo jeszcze, 
czy na najbliższym posiedzeniu 
rady (w środę 9 lutego) do po-
rządku obrad zostanie zgłoszone 
ponowne głosowanie nad popra-
wionym projektem uchwały.

Andrzej S. Rodys

Gmina chce nadal negocjować

czytaj codziennie na wpr24.pl

aktualności Do zdarzenia doszło w piątek w garażu przy ul. Kraszewskiego, niedaleko budynku sądu. Dwaj 
mężczyźni naprawiali fi ata uno. Gdy próbowali wyciąć jedną z części auta, wybuchło paliwo w zbiorniku. 
Prawdopodobną przyczyną wybuchu była iskra z tarczy piły mechanicznej. Po wybuchu garaż stanął 
w płomieniach. Mężczyznom udało się wydostać z pomieszczenia i wezwać straż pożarną. Strażacy 
ugasili pożar, jednak ogień strawił budynek garażu oraz znajdujący się w nim samochód. (MS) 

PRUSZKÓW

Wybuch przy ulicy Kraszewskiego

BRWINÓW | Rada miejska odrzuciła projekt uchwały o przejęciu przepompowni przy tunelu

Cofnięcie uchwały 
przez radę nie oznacza 
wstrzymania dalszych 
rokowań z PKP w sprawie 
przejęcia kanalizacji 
i przepompowni
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w Pruszkowie, poinformowała, że
po podwyżce cen biletów uchwa-
lonej przez radę, można również 
ogłosić przetarg na obydwie linie. 
– Aktualnie przygotowujemy do-
kumenty i przetarg będzie ogłoszo-
ny w najbliższych dniach – mówi 
Elżbieta Korach.

Według zapowiedzi Andrzeja 
Kurzeli, we współpracy z ZTM zo-
stanie uruchomiona w tym roku 
jeszcze jedna linia. – Kursowałaby 
od dworca PKP w Pruszkowie do 
dworca PKP w Piastowie. Jeżeli 
nie uda się nawiązać współpracy 
z Piastowem, to będzie kursowała 
po terenie Żbikowa – powiedział 
wiceprezydent.

Andrzej S. Rodys



Mieszkańcy chcą ścieżki rowerowej
Miasto uważa, że ścieżkę rowerową powinien 

zbudować zarządca drogi. Ten jednak nie planuje 

takich przedsięwzięć w al. Wojska Polskiego 

i twierdzi, że jak miasto chce, to musi zbudować 

ścieżkę własnym sumptem. A rowerzyści, jeżdżąc 

ulicami, wciąż ryzykują życie.

PRUSZKÓW | Kto powinien zbudować drogę dla rowerów na najruchliwszej ulicy w mieście?

Ścieżka rowerowa w cen-
trum Pruszkowa przy 
al. Armii Krajowej liczy 
ok. 600 m., przy ul. Po-

wstańców – prawie 1 km. Natu-
ralnym połączeniem tych dwóch 
szlaków mogłaby być ścieżka 
przy al. Wojska Polskiego. Po-
mimo idealnych warunków do 
jej stworzenia, nic nie wskazuje 
na to, by w najbliższym czasie 
powstała.

– Chodniki przy al. Wojska Pols-
kiego na odcinku od ul. Niepod-
ległości do ul. Powstańców są 
bardzo szerokie i wystarczyłoby 
tylko namalować farbą linię od-
gradzającą chodnik od ścieżki. 
Już dawno można było to zrobić, 
ale przecież w tym mieście niko-
mu nic się nie chce – mówi Mar-
cin Sekuła, mieszkaniec centrum 
i rowerzysta.

Miasto: niech buduje 
zarządca drogi
Pruszkowscy cykliści postano-
wili wziąć sprawy w swoje ręce 
i zgłosili się do Urzędu Miejskie-
go z prośbą o pomoc. – To było 
jakieś dwa lata temu. Jeden z pra-
cowników z Wydziału Inwesty-
cji obiecał, że zajmie się sprawą. 
I co? I nic – mówi Sekuła.

jeździ nią ogromna liczba samo-
chodów, również tirów. Aby nie 
stracić życia, rowerzyści jeżdżą 
po chodnikach. To z kolei jest po-
wodem konfl iktów z pieszymi. 
Rowerzystom nie pozostaje więc 
nic innego, jak poruszać się po 
centrum miasta pieszo i cierp-
liwie czekać aż urzędnicy się zli-
tują i zbudują dla nich specjalne 
ścieżki.

Karolina Gontarczyk

Aktualności
24 godziny na dobę

7 lutego w godz. 10.00–14.00 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
przy al. M. Dąbrowskiej 12/20 
w Komorowie odbędzie się zbiórka 
krwi dla Wojtka Olkuśnika. Wojtek 

jest uczniem II klasy gimnazjum. 
Czynnie uprawia tenis stołowy. 
W ubiegłym tygodniu lekarze wykryli 
u niego ostrą białaczkę szpikową. 
Krew można oddawać również 
w dowolnej stacji krwiodawstwa 
z informacją: „Dla Wojtka Olkuśnika 
w Instytucie Pediatrii, Hematologii 
i Onkologii szpitala przy
 ul. Litewskiej w Warszawie”.        (MS)

KOMORÓW

Zbiórka krwi dla 
Wojtka Olkuśnika

Warszawska Kolej Dojazdowa 
informuje, że od poniedziałku 7 
lutego do niedzieli 20 lutego 2011 r. 
będą prowadzone badania marke-
tingowe. WKD zachęca pasażerów 

do wypełniania ankiet, które 
dostępne będą w kasach biletowych 
i na stronie internetowej www.wkd.
com.pl. Ankiety będą dotyczyć 
jakości usług świadczonych 
przez przewoźnika. Wypeł-
nione ankiety będzie można 
oddać w dowolnej kasie 
biletowej Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej.                                       (AS)

REGION

WKD: badania 
marketingowe
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Parkometry najpóźniej we wrześniu
PRUSZKÓW 
To już praktycznie pewne, 
że w tym roku na ulicach 
Pruszkowa pojawią się 
parkometry. Najpóźniej 
we wrześniu. Alternatywą 
dla wprowadzenia płatnego 
parkowania, czyli 
zniechęcania kierowców 
do jazdy po Pruszkowie 
samochodami, ma być 
komunikacja miejska.

Powodów przemawiają-
cych za wprowadzeniem 
płatnego parkowania 
jest kilka. Wiceprezy-

dent Pruszkowa Andrzej Kurze-
la jest zdania, że łatwiej będzie 
można znaleźć miejsce do za-
parkowania, zmniejszy się ruch 

na ulicach (przez co korki staną 
się mniej uciążliwe), a budżet 
miasta zyska wpływy z opłat za 
parkowanie.

Andrzej Kurzela nie ma złudzeń, 
że chcąc wprowadzić w Pruszko-
wie parkometry, trzeba miesz-
kańcom dać coś w zamian. – Aby 
wprowadzić płatne parkowanie, 
którego jednym z celów jest znie-
chęcenie ludzi do jazdy samocho-
dem po mieście, trzeba dać jakąś 
alternatywę. Jest nią komunika-
cja publiczna, którą staramy się 
rozwijać – mówi wiceprezydent 
Kurzela. Wylicza, że od 1 marca 
uruchomiona zostanie nowa li-
nia autobusowa obsługująca naj-
większe osiedle w Pruszkowie, 
tj. Osiedle Staszica. Są też przy-
miarki do wprowadzenia kolejnej 

nowej linii autobusowej obsługu-
jącej Żbików i Bąki. Na obydwu 
tych liniach obowiązywać będą 
bilety ZTM.

Andrzej Kurzela, zapytany, od 
kiedy w Pruszkowie zaczęłyby 
funkcjonować parkometry, sza-
cuje, że po wakacjach, tak, by naj-
później we wrześniu stały już na 
ulicach. A gdzie? Począwszy od
okolic dworca WKD, na ulicach 
Kraszewskiego, Prusa, Kościusz-
ki, Niecałej, Sprawiedliwości, po 
rejon starostwa powiatowego 
i teren dworca PKP.

Wiceprezydent Kurzela przy-
znaje jednak, że ich wprowadze-
nie nie jest łatwym przedsięwzię-
ciem. W programie wprowadzenia
parkometrów będą musiały uczest-
niczyć zarówno samorząd po-

wiatowy, jak miejski i podjąć od-
powiednie uchwały. W tej spra-
wie do tej pory odbyły się wstęp-
ne rozmowy.

Nie przesądzona jest jeszcze 
sprawa, czy wprowadzenie płat-
nego parkowania realizowane 
będzie z pieniędzy budżetowych 
miasta, czy też w ramach part-
nerstwa publiczno-prywatnego. 
– Jest taka szansa, że fi rma, która 
sfi nansuje wprowadzenie par-
kometrów, będzie partycypowała 
w uzyskanych dochodach. Wów-
czas odbyło by się to bezgotów-
kowo – dodaje Andrzej Kurzela.

Propozycje te konsultowane 
będą z Radą Miejska Pruszkowa, 
z jej komisjami i oczywiście ze 
starostwem.

(KAM)

Pomysł nie jest zły, 
może trzeba by było 
jeszcze raz się temu 
przyjrzeć. Ale to leży 
w gestii MZDW.

Elżbieta Korach 
naczelnik Wydziału Inwestycji

 W al. Wojska Polskiego jest wystarczająco dużo miejsca, by zrobić ścieżki rowerowe

– Rzeczywiście, była taka sytua-
cja, wpłynęło do nas nawet pis-
mo w tej sprawie, przekazaliśmy 
je do Mazowieckiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich, ponieważ to 
ta instytucja jest zarządcą drogi 
(nr 719, al. Wojska Polskiego) – tłu-
maczy Elżbieta Korach, naczelnik 
Wydziału Inwestycji Urzędu Miej-
skiego w Pruszkowie. – Pomysł 
nie jest zły, może trzeba by było 
jeszcze raz się temu przyjrzeć. Ale 
to leży w gestii MZDW.

Zarządca drogi: 
niech miasto buduje
Monika Burdon, rzecznik praso-
wy Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich nie pozostawia 
złudzeń. – Obecnie nie przewidu-
jemy budowy ścieżki rowerowej 
przy al. Wojska Polskiego. Ale jeśli 
urząd miasta chciałby coś w tym 
kierunku zrobić, to jesteśmy jak 
najbardziej za, tylko że musiałby 
to zrobić własnym sumptem. Nie-
zbędne dokumenty w tej sprawie 
należy złożyć do Departamentu 
Nieruchomości i Infrastruktury 
Urzędu Marszałkowskiego. Mogą 
to zrobić urzędnicy miejscy lub 
sami mieszkańcy. Następnie de-
partament skieruje sprawę do 
MZDW lub do samorządu w celu 

koniecznego opracowania orga-
nizacji ruchu i oznakowania. Do 
nas na razie żaden wniosek w tej 
sprawie nie wpłynął – mówi.

Jazda rowerem 
po Pruszkowie 
to samobójstwo
Na razie jazda na rowerze ruchli-
wymi pruszkowskimi drogami jest 
bardzo niebezpieczna. Al. Wojska 
Polskiego jest drogą wojewódzką, 
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Sprawdź, gdzie zapłacisz za parking

Planowane 

strefy płatnego 

parkowania 

w Pruszkowie

Gmina 
pomaga 
powiatowi
GRODZISK MAZ. 
Dzięki pomocy fi nansowej 
gminy powstanie ścieżka 
rowerowa i zostanie 
dokończona modernizacja 
ul. Montwiłła. 

Podczas ostatniej sesji rady miejs-
kiej przegłosowana została uch-
wała o udzieleniu pomocy fi -
nansowej w wysokości 500 tys. zł 
dla grodziskiego powiatu.

– Bardzo nam zależało na tym, 
aby przyśpieszyć te inwestycje, 
dlatego pożyczyliśmy powia-
towi pieniądze – mówi Grze-
gorz Benedykciński, burmistrz 
Grodziska.

Dzięki temu, jeszcze w tym 
roku zostanie wybudowana 
ścieżka rowerowa z Grodziska 
Mazowieckiego do Marynina. 
Będzie to część trasy prowadzącej 
przez Kady, Książenice i Mary-
nin do Siestrzenia. Z kolei mo-
dernizacja ul. Montwiłła będzie 
kolejnym etapem przebudowy 
tej drogi aż do Adamowizny. 

Do tej pory modernizacja czę-
ści ul. Montwiłła została wyko-
nana dzięki pieniądzom z Unii
Europejskiej na odcinku od 
ul. Sienkiewicza do ul. Mokro-
noskich. Przebudowę wznowio-
no w kwietniu, a zakończono
w lipcu 2010 r. realizując odci-
nek o długości 930 m.

Modernizacja jest częścią prze-
budowy drogi powiatowej Gro-
dzisk Mazowiecki – Józefi na. 
Jej głównym celem jest połącze-
nie dróg: wojewódzkiej nr 719 
i krajowej nr 8 oraz krajowej 
nr 2 z krajową nr 8 poprzez wo-
jewódzką nr 579.                    (KG)
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Aktualności
24 godziny na dobę

Na bezpłatne konsultacje w zakresie 
możliwości uzyskania dofi nanso-
wania z funduszy pomocowych Unii 
Europejskiej dla przedsiębiorców 
i bezrobotnych zaprasza Urząd Gminy 

Michałowice. Najbliższe konsulta-
cje odbędą się 17 lutego w godz. 
17.30–19.00 w Urzędzie Gminy 
Michałowice, ul. Raszyńska 34, 
pok. 22. Kolejne konsultacje odbywać 
się będą w tych samych godzinach 
w trzeci czwartek miesiąca 
(17 marca, 21 kwietnia, 19 maja, 
16 czerwca, 15 września, 20 paździer-
nika, 17 listopada i 15 grudnia).     (ASR)

MICHAŁOWICE

Sięgnij po 
fundusze unijne
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Walka o południową obwodnicę Grodziska
GRODZISK MAZ. | Mieszkańcy Milanówka są podzieleni w sprawie przebiegu obwodnicy
Północna czy 

południowa? A może 

obydwie? Która 

z koncepcji budowy 

planowanych obwodnic 

Grodziska zostanie 

zrealizowana?

F akt, że obwodnica Gro-
dziska Mazowieckiego 
musi powstać, jest bez-
sporny. Narastający ruch 

samochodowy, zwłaszcza ciężaro-
wy, i związane z tym korki powo-
dują, że przejazd przez centrum 
miasta zajmuje niekiedy nawet 
pół godziny. Pytanie tylko, który 
z wariantów obwodnicy wybrać? 
Południowy? W tej części miasta 
osiedla się najwięcej osób, wyda-
wanych jest najwięcej pozwoleń na 
budowę, a poza tym tereny w tym 
miejscu już dawno zostały zarezer-
wowane pod budowę obwodnicy. 
A może jednak wariant północny? 
To ochroniłoby walory krajobrazo-
we i przyrodnicze miasta-ogrodu, 
jakim jest Milanówek.

Grodzisk: zwycięży 
wariant południowy
– Powstanie obwodnicy połu-
dniowej Grodziska Mazowieckie-
go jest sprawą bezdyskusyjną. 
Została już wykonana koncep-
cja szczegółowa, obecnie jestem 
w trakcie pisania decyzji środowi-
skowej, która w tym roku zosta-
nie wydana. Liczę się oczywiście 
z protestami, ale mam nadzieję, 
że burmistrz i rada Milanówka 
wyciągnęli wnioski z poprzedniej 
kadencji. Cudów w przyrodzie nie 
ma, drogi po prostu muszą być – 
mówi Grzegorz Benedykciński, 

do Sejmiku Województwa Ma-
zowieckiego. „Wyrażamy głę-
bokie oburzenie wobec ignoro-
wania opinii zgłaszanych przez 
przedstawicieli Milanówka do 

 Władze Grodziska uważają, że miastu potrzebne są obwodnice, i na południu i na północy

burmistrz Grodziska. – To nie 
jest tak, że nie chcemy się zgodzić 
na wariant północny. Ta droga 
również powinna powstać, ale 
nie na zasadzie zastąpienia nią 
trasy południowej. W przeciw-
nym razie, ludzie z Milanówka 
musieliby nadrabiać 15 km, poza 
tym spowodowałoby to natęże-
nie ruchu w centrum starego 
Milanówka, a tego przecież nie 
chcą. Ponadto jest święta zasada: 
tereny pod budowę obwodnicy 
południowej są zablokowane od 
40 lat i trzeba to zaakceptować. 
Nie można innych traktować na 
zasadzie, że my jesteśmy lepsi, 
bardziej inteligentni, to nam się 
należy, a innym nie. Mieszkańcy 
Milanówka już podczas ostatnich 
wyborów pokazali, że im na po-
łudniowej obwodnicy również 
zależy, burmistrz Jerzy Wysocki 
już na ten temat chce rozmawiać. 
Uważam, że Wysocki jest niezłym 
burmistrzem, ale przez to, że nie 
zgadzał się na wariant południo-
wy obwodnicy, musiał przejść 
przez drugą turę wyborów.

Specjaliści też są za
Na zlecenie gminy Grodzisk Ma-
zowiecki we wrześniu 2008 r. 
biuro projektowo-konsultingowe 
TransEko wykonało analizę, któ-
ra nie pozostawia złudzeń co do 
zasadności budowy drogi. „W wy-
niku analiz stwierdzono korzyst-
ny wpływ budowy południowej 
obwodnicy dla południowego 
obszaru Grodziska w tym Kad 
i Odrano Woli. Funkcjonowanie 
nowej trasy ułatwi dostęp do ukła-
du drogowego w tym do projek-
towanej obwodnicy zachodniej
i węzła autostradowego Tłuste jak 
i do pozostałych dróg wyjazdo-
wych z miasta (kierunek zachodni 

i południowy). Będzie mieć tak-
że bardzo ważne znaczenie dla 
zwiększenia atrakcyjności dro-
gi wojewódzkiej 719 w codzien-
nych dojazdach do Warszawy, 
w związku z poprawą warunków 
ruchu. (...) Zahamowanie budo-
wy (jej ograniczenie wyłącznie 
do obszaru Grodziska Maz., bez 
kontynuacji na terenie Milanów-
ka) może oznaczać zwiększone 
obciążenie układu ulic lokalnych, 
stanowiących powiązanie tra-
sy obwodowej z ul. Królewską” 
– czytamy w dokumencie.

opracowanego Studium Tech-
niczno-Ekonomiczno-Śro-
dowiskowego dla nowego prze-
biegu drogi wojewódzkiej nr 719 
na terenie gmin Milanówek 
i Grodzisk Mazowiecki. Zostało 
ono sporządzone bez należytej 
dbałości o interesy mieszkań
ców oraz szczególnego charak-
teru Miasta Milanówka – Mias-
ta Ogrodu” – napisali sygnata-
riusze listu.

– Nasze stanowisko w tej spra-
wie jest wciąż takie samo, nic się 
nie zmieniło – mówi Wiesław 
Krendzelak, kierownik Referatu 
Technicznej Obsługi Miasta Urzę-
du Miasta w Milanówku.

Jak się skończy spór?
Za południowym wariantem gro-
dziskiej obwodnicy opowiada 
się również Mazowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich. – Nowy 
przebieg drogi wojewódzkiej nr 
719 uwzględniony został wiele 
lat temu w planie zagospodaro-
wania przestrzennego, strategii 
woj. mazowieckiego i wielu opra-
cowaniach wykonanych przez 
ekspertów w dziedzinie rozwoju 
sieci drogowej. Nowa droga po 
północnej stronie Milanówka to 
droga lokalna. Budowa tej drogi 
absolutnie nie należy do naszych 
kompetencji. Obecnie zakończyły 
się prace nad Studium Techniczno
-Ekonomiczno-Środowiskowym 
– mówi Monika Burdon, rzecznik 
prasowy MZDW.

Obecny stan dróg i natężenie 
ruchu samochodowego powodu-
ją, że obwodnica Grodziska jest 
niezbędna. Wszystko wskazuje na 
to, że mieszkańcy Milanówka będą 
musieli się pogodzić z budową jej 
południowego wariantu.

Karolina Gontarczyk

Milanówek:
tak dla obwodnicy, 
ale tylko północnej
Tymczasem część mieszkań-
ców Milanówka zdecydowanie 
sprzeciwia się budowie połud-
niowej obwodnicy Grodziska 
Maz. Ich zdaniem, trasa szyb-
kiego ruchu spowoduje, że kraj-
obrazowo-przyrodniczy cha-
rakter miasta-ogrodu, jakim jest
Milanówek, przestanie ist-
nieć. W zeszłym roku złożyli 
skargę na działalność marszałka
Adama Struzika w tej sprawie 

Cudów w przyrodzie 
nie ma, drogi po prostu 
muszą być.

Grzegorz Benedykciński 
burmistrz Grodziska Maz.

Ulica Warszawska zmorą raszyńskich kierowców
RASZYN  | Użytkownicy ul. Warszawskiej w gminie 

Raszyn borykają się z trudnościami spowodowany-

mi fatalnym stanem przydrożnych rowów. Wpraw-

dzie wzięto się tam za ich odtwarzanie, ale prace 

pod koniec listopada przerwano, bo niespodziewane 

przyszła zima. Kierowcy pomstują, że jest jeszcze 

gorzej, niż było przed rozpoczęciem prac.

Z astępca wójta Raszyna 
Mirosław Chmielewski 
nie kryje, że stan rowów 
od lat pozostawiał wiele 

do życzenia. Nie były one ani po-
prawiane, ani odtwarzane. Do ich
powolnej degradacji przyczynili 
się też mieszkańcy, którzy często

– W połowie prac, 30 listopada 
gwałtownie przyszła zima. Był to 
jedyny powód, dla którego prze-
rwano proces odtwarzania tego 
rowu. Sam jeżdżę ul. Warszawską 
i wiem jak zła jest tam sytuacja 
– mówi wicewójt Chmielewski.

A tak niewiele brakowało, by 
rów był solidnie zabezpieczony. 
Gdyby pogoda dopisała jeszcze 
przez dwa tygodnie, prace zosta-
łyby zakończone. Taką informację 
otrzymali włodarze Raszyna od 
pracownika starostwa. Wyko-
nawcy przedłużono termin reali-
zacji modernizacji rowów właśnie 
o dwa tygodnie. Prace mają być 
kontynuowane jak najszybciej, 
gdy tylko ustąpią mrozy. Wówczas 
możliwe będzie układanie płyt 

utrzymujących przydrożne wały. 
– Naczelnik wydziału inwestycji 
w starostwie obiecał, że tym razem 
wszystko będzie dobrze zrobione 
i nie powtórzy się scenariusz, 
kiedy wały praktycznie zrównały 
się z nawierzchnią, nie spełnia-
jąc swojego przeznaczenia, tj. po-
wstrzymywania napływu wody 
– dodaje Mirosław Chmielewski. 
Jednocześnie podkreśla, że zdaje 
sobie sprawę z konieczności wy-
miany nawierzchni ul. Warszaw-
skiej. – W najbliższej przyszłości 
planujemy przeprowadzenie tam 
kanalizacji sanitarnej. Więc po-
łożenie nowej nawierzchni przed 
tą inwestycją mijałoby się z ce-
lem – konkluduje.               

 (KAM)

Stowarzyszenie Motocyklistów 
„Boruta” zachęca mieszkańców do 
udziału w akcji „Pruszków Powo-
dzianom”, która ma na celu zebranie 
darów dla mieszkańców podpłockiej 

wsi Świniary i okolic. Zbiórka odbę-
dzie się 13 lutego przed kościołem 
Św. Kazimierza w Pruszkowie 
w godz. 9.00–15.00. Mieszkańcom 
Świniar potrzebne są meble do 
spania (tapczany, wersalki, łóżka), 
stoły, krzesła, taborety, ławy, szafy 
i regały, kuchenki gazowe, dywany
i chodniki, oraz produkty spożywcze 
o długiej przydatności.                        (AS)

PRUSZKÓW

Zbiórka darów 
dla powodzian 

je zasypywali, albo przy budowie
wjazdów na posesje nie zacho-
wywali przepustów. Gdy w koń-
cu przy współpracy z powiatem 
pruszkowskim – jako zarządcą 
drogi – rozpoczęto odtwarzanie 
rowów przy ul. Warszawskiej, na-
gły atak zimy przerwał prace.  Odtwarzanie rowów rozpocznie się, gdy ustąpią mrozy
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Poradnia Centrum Odchudzania 
i Odżywiania w Grodzisku Mazowiec-
kim zaprasza wszystkie osoby 
z nadwagą do udziału w programie 
„Wielkie wyzwanie na odchudzanie”. 

Wszyscy uczestnicy, którzy chcą 
zrzucić zbędne kilogramy lub 
nauczyć się podstaw zdrowego 
odżywiania, wezmą udział w 12-tygo-
dniowym programie. W tym czasie 
będą współpracowali z osobistymi 
konsultantami odżywiania oraz 
zdobędą niezbędną wiedzę z zakresu 
zdrowego odżywiania. Zapisy pod 
numerem telefonu 792 888 804.   (MS)

GRODZISK MAZOWIECKI

Wielkie wyzwanie 
na odchudzanie

Ministerstwo Infrastruktury pro-
ponuje, aby to gmina decydowała, 
jak blisko od granicy z sąsiadem 
będzie można wybudować dom. 
Resort proponuje podzielić warunki 

techniczno-budowlane na dwie 
kategorie: obligatoryjne i fakulta-
tywne. Pierwsze dotyczyłyby np. 
stref pożarowych, dostępności dla 
osób niepełnosprawnych i instalacji 
elektrycznych. Drugie zawierałaby 
księgę zasad technicznych, którą 
posługiwaliby się projektanci i to
do nich należałaby decyzja 
o odstępstwach od nich.                   (AS)

REGION

Gmina zdecyduje, 
gdzie budować

reklama

Trwa dochodzenie w sprawie pożaru na Suchej
PRUSZKÓW | Lokatorzy ze spalonego domu mają już nowe mieszkania

Mijają prawie dwa ty-
godnie od pożaru, 
który strawił budy-
nek przy ul. Suchej 26 

w Pruszkowie. Pożar wybuchł we 
wtorek 25 stycznia w godzinach 
porannych. Jeszcze tego samego 
dnia cztery rodziny, które tam 
mieszkały, dostały mieszkania 
z zasobów komunalnych mia-
sta. Nie jest prawdą, jak donosiły 
niektóre lokalne media, że są to 
lokale tymczasowe.

W wyniku pożaru drobne obra-
żenia poniosła kobieta i jej dwoje 
dzieci. Płomienie po drewnianym 
domu rozprzestrzeniały się bar-
dzo szybko. Gdyby pożar wybuchł 
w nocy i zastał lokatorów we śnie, 
mogłoby dojść do najgorszego. 
Wkrótce po pożarze na miejscu 
pojawili się m.in. prezydent Prusz-
kowa Jan Starzyński, przedstawi-
ciele Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego „Zieleń miejska” oraz 

pracownicy miejskiego wydziału 
zarządzania kryzysowego. Jesz-
cze tego samego dnia ofi ary poża-
ru dostały mieszkania zamienne.

Szczęście
w nieszczęściu
Traf chciał, że TBS w swoich za-
sobach lokali komunalnych miał 
mieszkania, które można było za-
gospodarować. Dzięki temu czte-
ry rodziny z drewniaka nie trafi ły 
do hotelu, jak stało się w przypad-
ku mieszkańców z ul. Stalowej,
a w godzinach popołudniowych 
dostały już mieszkania. – Prezy-
dent błyskawicznie podjął decy-
zje o przekwaterowywaniu tych 
rodzin. Skierowania czekały tylko 
na podpisy nowych lokatorów. 
Trzy rodziny przyjęły zapropo-
nowane mieszkania od ręki. Jed-
na, dwuosobowa poprosiła o moż-
liwość zakwaterowanie w hote-
lu, by we własnym zakresie przy-

podkomisarz Dorota Nowak, 
rzecznik prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji Pruszków. Py-
tana o hipotezy, nadmienia, że 
prawdopodobnie jedna z osób 
wykazała się nieostrożnością 
przy obsłudze pieca. Wersje taką 
potwierdza Andrzej Królikowski, 
zastępca prezydenta Pruszkowa. 
– Z tego, co mi wiadomo wynika, 
że ściana kominowa mieszkania, 
gdzie prawdopodobnie wybuchł 
pożar, obłożona została boaze-
rią. Podczas rozpalania w piecu 
pewnie poleciała iskra i tak został 
zaprószony ogień – mówi Kró-
likowski. On także wspomina 
o szczęśliwym zbiegu okoliczno-
ści, że w zasobach miasta były 
akurat mieszkania do przydzie-
lenia od ręki.

– W przypadku mieszkańców
z ul. Stalowej, gdzie doszło do ka-
tastrofy budowlanej, niestety nie 
było takiej możliwości, ponieważ 

lokale znajdujące się w naszych 
zasobach były już rozdyspono-
wane. Dlatego mieszkańców 
musieliśmy zakwaterować w ho-
telu – dodaje.

Budynek przy ul. Suchej, które-
go właścicielem jest gmina, praw-
dopodobnie zostanie wyburzo-
ny. I na tym terenie powstanie 
jakoś nowa inwestycja.           (KAM)

gotować sobie lokal do zamiesz-
kania –  mówi Zbigniew Piotrz-
kowski, prezes TBS.

Piąta rodzina, która zajmowa-
ła jedno z mieszkań w budynku 
od kilku lat znajduje się poza kra-
jem. Na czas nieobecności wska-
zała opiekuna lokalu. – Ta rodzi-
na także dostanie lokal zamienny, 
kiedy wróci do Pruszkowa, o czym 
poinformowaliśmy osobę opie-
kująca się mieszkaniem przy 
ul. Suchej. Poprosiliśmy jednak, 
by informacja taka przekazana 
była nam lub gminie z wyprzedze-
niem, abyśmy mieli czas na przy-
gotowanie lokalu – dodaje prezes 
Piotrzkowski.

Biegły ustala 
przyczynę pożaru
Trudno powiedzieć, kiedy pozna-
my faktyczne przyczyny pożaru. 
– Został powołany biegły z za-
kresu pożarnictwa – informuje 
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Zgłoszenie kolizji przy ul. Wierz-
bowej przyjęli w czwartek 27 
stycznia policjanci z milanowskiego 
komisariatu. Kierujący fordem męż-
czyzna nie dostosował prędkości do 

warunków panujących na drodze, 
uderzył w zaparkowane audi i za-
trzymał się na ogrodzeniu. Sprawca 
wypadku był pijany – miał prawie 
2,5 promila alkoholu w wydycha-
nym powietrzu. Nie przyznał się do 
spowodowania kolizji, zasłaniając 
się brakiem pamięci. Za jazdę pod 
wpływem alkoholu może trafi ć do 
wiezienia nawet na dwa lata.    (ASR)

MILANÓWEK

Rozbił auto na 
podwójnym gazie

W 2009 r. 28-letni Mateusz K. 
zaatakował pod sklepem spożyw-
czym Mariusza Ch. Grożąc nożem, 
zabrał mu 15 zł. Innym razem 
zabrał mu 20 zł. W ubiegłym roku, 

grożąc pobiciem, wymusił od 
29-latka 5 zł. Ostatnio mężczyźni 
znów się spotkali. Mateusz K. 
zmusił poszkodowanego do
zakupu kilku puszek piwa. 
Mariusz Ch. zgłosił zajście policji, 
a grodziscy funkcjonariusze zatrzy-
mali rozbójnika. Sąd aresztował 
go na dwa miesiące. Grozi mu 
do 12 lat więzienia.                          (ASR)

GRODZISK MAZOWIECKI

Wymusił drobne 
i kilka puszek piwa 
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Kronika
Kryminalna

Nadwyżka
budżetowa

2,5 mln

145,5 mln
Wydatki budżetu

Szkoły
podstawowe

22,3 mln

Gimnazja

8,9 mln

Zespoły obsługi 
ekonomiczno-administracyjnej

szkół

0,6 mln

Przedszkola
12,3 mln

Oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych

1,5 mln

Dowożenie uczniów
do szkół

1 mln

Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

3,3 mln

Edukacyjna opieka
wychowawcza

1 mln

Świetlica
szkolne
0,8 mln

Pomoc materialna
dla uczniów

0,2 mln

Domy, 
ośrodki kultury, 
świetlice, kluby

2,4 mln

Biblioteki

0,6 mln

Kultura fizyczna i sport

3,7 mln

Dotacja na finansowanie
zadań zleconych
stowarzyszeniom

1,4 mln

Obiekty sportowe
1,9 mln

Pomoc
Społeczna

14,7 mln

Usługi opiekuńcze

0,4 mln

Osrodki pomocy
społecznej

1,6 mln

Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na

ubezpieczenie emerytalne

2,8 mln

Świadczenia rodzinne
z funduszu alimentacyjnego

oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe

7,8 mln

Zasiłki stałe
0,7 mln

Dodatki mieszkaniowe
0,6 mln

Gospodarka
mieszkaniowa

4,3 mln

Administracja publiczna

9,9 mln

Promocja gminy

1,2 mln

Urząd gminy

7,8 mln

Rada gminy
0,4 mln

Oświata
i wychowanie

46,7 mln

Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

1,6 mln
Straż miejska

1 mln

Ochotnicza straż pożarna

0,4 mln

Gospodarka
komunalna
i ochrona

środowiska

32,7 mln

Obsługa długu
publicznego

2,5 mln

Oświetlenie ulic
i dróg

1,6 mln

Wydatki
inwestycyjne

27,1 mln

Oczyszczanie miasta
i wsi

0,8 mln

Utrzymanie zieleni
w mieściei okolicach

0,8 mln

Gosporadka
ściekowa

i ochrona wód
1,4 mln

Inwestycje

1,2 mln

Transport
i łączność

21,1 mln

Infrastruktura
telekomunikacyjna

4,2 mln

Inwestycje

4,1 mln
Drogi gminne

14,8 mln

Inwestycje

12,9 mln

Ochrona zdrowia

0,7 mln

Przeciwdziałanie
alkoholizmowi

0,5 mln

Zwalczanie
narkomanii

0,1 mln

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.

Artykuł o trwających proce-
duralnych przepychankach 
w sprawie rozbudowy liceum 
Zana („Nierealna propozycja 
i proceduralne przepychan-
ki”, „Gazeta WPR” 104 z 28 
stycznia 2011 r.) wywołał wiele 
kontrowersji i komentarzy na 
forum naszej gazety. Odezwali 
się przedstawiciele środo-
wisk zanowskich. Pan Marek 
Prędota, prezes Stowarzyszenia 
Obrońców Lokalizacji i Tradycji 
Liceum Ogólnokształcącego 
im. Tomasza Zana, wystosował 

list otwarty, w którym zarzuca 
autorowi przypisanie środowisku 
zanowskiemu koncepcji wykupie-
nia dodatkowych terenów na cele 
rozbudowy szkoły. Pan Prędota 
twierdzi, że środowisko nie miało 
z pomysłem nic wspólnego, 
a pismo do prezydenta Prusz-
kowa było inicjatywą starosty 
oraz że nie było ze środowiskiem 
uzgadniane.
Autor listu zarzuca mi niezna-
jomość faktów i radzi, abym 
przed przystąpieniem do pisania 
zapoznał się z dokumentacją.

Zapewniam, że przed napisaniem 
artykułu zgromadziłem wszelkie 
dostępne dokumenty dotyczące 
sprawy i zapoznałem się z nimi. 
Są to pisma, załączniki, protoko-
łowane wystąpienia z sesji rady 
miasta i powiatu oraz innych 
ofi cjalnych spotkań. W jednym 
z nich, adresowanym do starosty 
pruszkowskiego, z 28 czerwca 
2010 r., czytamy, że środowisko 
zanowskie po zapoznaniu się 
z treścią i wnioskami analizy 
techniczno-ekonomicznej, doty-
czącej zasadności rozbudowy LO 

im. T. Zana, oczekuje: „podjęcia 
konkretnych decyzji w kierunku 
wykupienia przyległego do boiska 
szkoły terenu w celu budowy sali 
gimnastycznej wraz z dodatko-
wymi pomieszczeniami socjalno-
administracyjno-dydaktycznymi”.
Przyznaję, że było dla mnie mniej 
ważne, kto był autorem tej kon-
cepcji – środowisko zanowskie, 
czy starostwo i czy treść pisma 
była uzgadniana przez wszystkie 
strony. Bardziej istotne, że
pytanie zostało postawione 
i że odpowiedź była negatywna, 

choć zawierała zapewnienie, 
że miasto wspierać będzie 
wszelkimi sposobami inicjatywę 
pozyskania gruntów prywatnych, 
znajdujących się w bezpośrednim 
otoczeniu LO im. T. Zana.
Istotny jest również fakt, że mia-
sto już ponad pół roku wcześniej, 
bo w maju ubiegłego roku, wystą-
piło do powiatu z wnioskiem 
o wyłączenie z terenu liceum 
Zana działki na plac do zawraca-
nia dla samochodów. Ostateczna 
decyzja jeszcze nie zapadła. 
Jest w trakcie rozpatrywania 

kolejnego odwołania. Obserwu-
jąc działania wszystkich zainte-
resowanych stron, dochodzę do 
wniosku, że sprawa liceum Zana 
stała się po raz kolejny preteks-
tem i okazją do prowadzenia 
rozgrywek, proceduralnych prze-
pychanek i okazją do prezenta-
cji jedynie słusznych stanowisk 
i politycznych racji. A rozbudowa 
szkoły schodzi powoli na dalszy 
plan i staje się jak gdyby mniej 
istotna. Ze szkodą dla wszystkich, 
a szczególnie jej uczniów.

Bolo Skoczylas

Sprawa rozbudowy liceum Zana raz jeszcze
KOMENTARZ REDAKCYJNY

Jedyny budżet bez defi cytu w regionie

Ż adna z jednostek sa-
morządowych, które 
do tej pory uchwaliły 
budżet, nie może 

pochwalić się budżetem, 
w którym pieniądze zna-
lazłyby się na wszystko, co 
zaplanowano. Jednym brakuje 
więcej, innym mniej, ale 
każdy musi jakoś łatać dziurę 
– najczęściej poprzez zaciąga-
nie kredytów i pożyczek. Tak 
jest w Pruszkowie i w powiecie 
pruszkowskim, w Michałowi-
cach, Nadarzynie, Raszynie, 
Jaktorowie, Podkowie Leśnej, 
Żabiej Woli...

Budżet bez defi cytu ma tylko 
gmina Grodzisk Mazowiecki. 
I to, co najważniejsze, nie jest 
wcale budżet stagnacji. Po-
mimo dobiegających zewsząd 
komentarzy o spowolnieniu 
gospodarczym, gmina Grodzisk 
Mazowiecki nadal chce sporo 
inwestować. Wydatki inwe-
stycyjne stanowią sporą część 
kwot przeznaczonych na trans-
port i łączność (drogi, teleko-
munikacja) oraz gospodarkę 
komunalną – a więc dziedziny, 
które decydują o rozwoju 
gminy i jej atrakcyjności jako 
miejsca do inwestowania.

Nadwyżkę budżetową, 
która w tym roku wyniesie 
ok. 2,5 mln zł, Grodzisk 
chce przeznaczyć na spła-
tę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań.

 Andrzej S. Rodys

GRODZISK MAZOWIECKI 
Uchwalony niedawno przez 
radę budżet gminy jest 
jedynym w naszym regionie, 
w którym pieniędzy 
wystarczy na wszystko.



* 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.
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Policjanci zatrzymali dwóch obco-
krajowców, którzy próbowali zapła-
cić za 50 litrów paliwa sfałszowaną 
kartą płatniczą. Kiedy okazało się, 
że karta jest zastrzeżona, mężczyźni 

wsiedli do auta i uciekli. Po krótkim 
pościgu funkcjonariusze zatrzymali 
33-letniego Roberta Z. i 34-letniego 
Lorensa K. Łotysze tłumaczyli 
policjantom, że kartę płatniczą 
znaleźli na ulicy. W samochodzie 
kończyło im się paliwo i chcieli 
zaoszczędzić na tankowaniu 
płacąc znalezioną kartą. Grodzi 
im do 10 lat więzienia.                        (MS)

GRODZISK MAZOWIECKI

Chcieli zapłacić 
fałszywą kartą

W poniedziałek 31 stycznia w nocy 
pruszkowscy policjanci zatrzymali 
samochód bez włączonych świateł. 
Kierowca nie miał prawa jazdy, dowo-
du rejestracyjnego samochodu i waż-

PRUSZKÓW

Długa lista 
wykroczeń

reklama

Centrum kultury w Pałacyku Porcelitu

R adni Pruszkowa pod-
jęli uchwałę w sprawie 
przystąpienia do spo-
rządzenia planu zago-

spodarowania przestrzennego 
obszaru miasta „Porcelit”. Zmia-
na planu jest jednym z warunków, 
stawianych przez obecnego właś-
ciciela, otwierających możliwość 
utworzenia w obiekcie miejskiego 
centrum kultury.

14 stycznia rozmawialiśmy 
z wiceprezydentem Pruszkowa
Andrzejem Kurzelą (WPR102) o pla-
nach przejęcia Pałacyku „Porce-
litu” i utworzenia w nim miejskiego 
centrum kultury. Temat wywołał 
żywą dyskusję wśród naszych czy-
telników. Na ich prośbę przybliża-
my  historię obiektu, który od dłu-
giego czasu popada w ruinę. 

Postępująca 
degradacja
Pałacyk wybudowany został 
w początku lat 80. XIX w. jako re-

zydencja właściciela fabryki wy-
robów fajansowych Jakuba Teich-
felda. Różne źródła podają różne 
daty powstania eklektycznego bu-
dynku. Przebudowany w 1907 r., 
przetrwał do czasów PRL i pełnił 
funkcję siedziby Państwowego 
Instytutu Szkła i Ceramiki, a tak-
że wzorcowni wyrobów zakła-
dów produkcji porcelitu. Po prze-
prowadzce instytutu do Warsza-
wy obiekt przekazany został 
w użytkowanie Pruszkowskim 
Zakładom Porcelitu. Szczegól-
nego szczęścia do zarządców 
i gospodarzy pałacyk nigdy nie 
miał, a po zmianach ustrojowych
pogarszająca się kondycja fi-
nansowa zakładów uniemożli-
wiała właściwe zadbanie o na-
leżyty stan obiektu, wymagają-
cy remontu i rewitalizacji oraz 
zabezpieczenia go przed postę-
pującą degradacją. W rezultacie 
pałacyk zaczął powoli zmieniać 
się w ruinę.

Dyrektorska  rezydencja...
W kwietniu 1999 r. dyrekcja za-
kładu podjęła próbę pozbycia się 
kłopotliwej dla siebie nierucho-
mości, będącej pod nadzorem 
konserwatora zabytków. Posta-
nowiła sprzedać pałacyk wraz 
z prawem użytkowania wieczy-
stego terenu. Mimo kilkakrotnie 
ponawianych ogłoszeń, publiko-
wanych w centralnej prasie, nie 
znalazł się nikt, kto chciałby go ku-
pić. Interesował się nim podobno
jeden z zagranicznych przedsię-
biorców, który nosił się z zamia-
rem zakupu zakładów i prze-
kształcenia ich w wytwórnię szkła 
stołowego. Pałacyk miał stać się 
dyrektorską rezydencją. Plany te 
nie doszły do skutku – zakończyły 
się na etapie dobrych intencji.

... a może centrum 
kultury?
W tym samym czasie pojawił 
się pomysł przejęcia pałacyku 

czytaj 
codziennie na

wpr24.pl

przez miasto i przeznaczenia go 
na regionalne centrum kultury. 
Obiekt był zadłużony, a zaległo-
ści w podatku od nieruchomo-
ści wynosiły niewiele mniej niż 
proponowana przez zakład cena 
sprzedaży. Pałacyk mógł zostać 
wówczas przejęty niewielkim 
kosztem i zaadaptowany na 
potrzeby obiektu kultury. Zain-
teresowanie, pomoc i współpra-
cę deklarowały i centralne insty-
tucje kultury, i Akademia Sztuk 
Pięknych, i międzynarodowe fun-
dacje kultury. Jedna z nich obie-
cała dość sporą pomoc material-
ną. Pomysł zapisany został w pro-
gramie wyborczym jednej z domi-
nujących wówczas partii, która 
po wygranych wyborach utwo-
rzyła rządzącą w mieście koali-
cję. Dlaczego nie doszło do jego
realizacji? Brak było woli i jedno-
myślności decyzji. Przeważyła 
argumentacja, że przejęcie obiektu 
zaszkodzi kondycji fi nansowej 

PRUSZKÓW  |  Miasto ma podpisać porozumienie na 75 lat

zakładu, co w konsekwencji spo-
woduje jego upadłość i pozbawi 
dziesiątki pracowników miejsc 
pracy. Pałacyk, zakład i pracowni-
cy, mimo odstąpienia od pomysłu, 
na likwidację nie musieli długo 
czekać. Niecałe dwa lata.

Dzierżawa na 75 lat?
Pałacyk wraz z terenem po upadłym 
Porcelicie zakupiła spółka dewe-
loperska. Teren zakładu przezna-
czyła pod budownictwo mieszka-
niowe. Pałacyk niszczał w dalszym 
ciągu. Na krótko przed wyborami 
pojawiła się informacja, że miasto 
podjęło próbę negocjacji z właś-
cicielem pałacyku z zamiarem 

 Pałacyk Porcelitu w Pruszkowie

F
o

t.
 B

o
lo

 S
k

o
c

zy
la

s

przejęcia go na cele kultury. W re-
zultacie tych negocjacji przyję-
te zostało wstępne porozumienie 
o przekazaniu obiektu miastu 
na okres 75 lat. Wraz z pałacy-
kiem ma być przekazane prawo 
do korzystania z gruntu, którego 
właścicielem jest skarb państwa, 
a spółka posiada prawo wieczy-
stego użytkowania. Szczegółowe 
uzgodnienia mają zapaść w dru-
giej połowie lutego. Mamy nadzie-
ję, że tym razem pałacyk będzie 
miał więcej szczęścia i z kłopotli-
wej ruiny stanie się jednym z bar-
dziej rozpoznawalnych obiektów 
Pruszkowa. 

Bolo Skoczylas

nego ubezpieczenia. Dodatkowo funk-
cjonariusze wyczuli od 21-letniego 
Adriana T. silną woń alkoholu. Męż-
czyzna został przewieziony na komi-
sariat, gdzie odmówił poddania się 
badaniu na zawartość alkoholu. Funk-
cjonariusze przewieźli go do szpitala 
w celu pobrania krwi. Za kierowanie 
samochodem pod wpływem alkoholu 
grozi mu do dwóch lat więzienia.   (AS)



Zarządza Pan 
Nadarzynem już 12 lat. 
Co uważa Pan za swój 
największy sukces?
– Największym sukcesem jest to, 
że stworzyliśmy grupę ludzi, któ-
rzy wspólnie chcą coś osiągnąć 
oraz to, że udało nam się wyko-
rzystać szansę Nadarzyna, czyli 
jego doskonałe położenie. Dzięki 
dobremu planowi zagospodaro-
wania przestrzennego przybywa 
wielu inwestorów, a jednocześ-
nie są zachowane tereny zielone 
i rolnicze. Wszystkie miejscowo-
ści na terenie gminy rozwijają się 
harmonijnie.

A porażki?
– Porażką jest oczywiście – ko-
lokwialnie mówiąc – kasa. W 
ubiegłym roku musiałem płacić 
ok. 530 tys. zł miesięcznie tzw. 
janosikowego, co daje kwotę 
ponad 6 mln zł w skali roku. Ro-
zumiem, że trzeba wspierać bied-
niejsze gminy, ale nie w takich 
proporcjach! Uważam, że jest to 
przerzucanie odpowiedzialności 
państwa na gminy, co bardzo ha-
muje ich rozwój. Kolejna kwestia 
to rozliczanie środków pomoco-
wych. Chcąc uzyskać dofi nan-
sowanie z funduszy unijnych, 
samorząd musi zainwestować 
własne środki. Później czeka 
nawet rok na ich rozliczenie, po-
nieważ okresy refi nansowania 
są bardzo długie.

Największym sukcesem są ludzie
tzw. środkowy Rusiec plano-
wany jest do podłączenia do 
Walendowa – przypuszczam, że 
tutaj budowa potrwa około 
trzech lat. 

Rusiec nie jest zalewany z po-
wodu braku kanalizacji. Naj-
większym problemem są tutaj 
zniszczone drenaże – niestety 
przez ludzi, którzy budowali 
swoje domy. Tak naprawdę gmi-
na nie jest odpowiedzialna za 
wykonanie drenażu i meliora-
cji. Będą więc musiały powstać 
społeczne komitety odbudo-
wy i budowy melioracji. Jeżeli 
mieszkańcy utworzą je, to gmi-
na pomoże w tym przedsię-
wzięciu.

Jak się układa współpraca 
z radą gminy?
– Z naszego komitetu dostało się 
do rady 12 osób, przeważnie są to 
osoby, z którymi współpracuję 
od wielu lat. Zatem tutaj emocje 
nie są aż tak wielkie. Działa dzie-
sięć komisji problemowych i po 
to one są, żeby omówić wątpli-
wości, jeżeli ktoś takie ma. Dzię-
ki temu sesja trwa u nas od go-
dziny do półtorej godziny. Uwa-
żam to za bardzo dobre rozwią-
zanie, bo robienie igrzysk przed 
publicznością nie ma sensu. 
Chodzi przecież o to, aby zała-
twić konkretne sprawy.

Dziękuję za rozmowę.

rewitalizacja za 12 mln zł. Park
po zakończeniu inwestycji zo-
stał uznany za najpiękniejszy
na Mazowszu w kategorii „Park 
Duży”. Obecnie zamierzamy 
przeprowadzić prace nad reno-
wacją zespołu pałacowego. 
Natomiast w Parolach – miejs-
cowości leżącej w południo-
wo-wschodniej części gminy 
– wspólnie z sąsiadującą gmi-
ną Lesznowola, mamy w pla-
nach utworzenie zalewu.

Co z inwestycjami 
drogowymi? Które 
z nich będą realizowane 
w pierwszej kolejności?
– Jeśli chodzi o inwestycje gmin-
ne, budujemy chodnik w Nada-
rzynie przy ul. Błońskiej. W tym 
roku na drogi zamierzamy prze-
znaczyć 3,5 mln zł. W wielu miejs-
cowościach będziemy profi lo-
wać drogi polne, uzupełniać na-
wierzchnie tłuczniem betono-
wym i kamiennym. W fazie pro-
jektowania są także drogi z na-
wierzchnią bitumiczną, m.in. 
w Szamotach, Strzeniówce, Sta-
rej Wsi i Urzucie.

A co z kanalizacją dla 
Ruśca? Z powodu jej braku, 
mieszkańcom zalewa domy.
Ulice: Osiedlowa, Majowa i przy-
ległe w Ruścu już są po przetar-
gu na wykonawcę i będą pod-
łączone do Młochowa. Z kolei 

Jednak Nadarzyn 
znalazł się wśród gmin 
mających najlepsze 
wyniki nie tylko w naszym 
regionie w dziedzinie 
pozyskiwania pieniędzy 
z Unii Europejskiej, ale 
również w całej Polsce: 
8,5 tys zł na mieszkańca.
– To prawda. W zeszłym roku na 
28 złożonych przez nas wnio-
sków 20 zostało przyjętych. To 
jest bardzo kosztowne, ale jeżeli 
wychodzimy z założenia, że chce-
my mieć pieniądze, to musimy je 
najpierw wydać.

Realizacja jakich 
inwestycji jest 
najważniejsza w tej 
kadencji?
– Przede wszystkim kanaliza-
cja, która jest inwestycją bardzo
niewdzięczną, najdroższą i jesz-
cze na dodatek jej nie widać.
Przy budowie kanalizacji nisz-
czą się drogi, co bardzo denerwu-
je ludzi, bo są kłopoty z dojaz-
dem.

Bardzo ważny jest również 
plan zagospodarowania prze-
strzennego. Obecnie na terenie 
gminy zmieniamy 500 hektarów, 
które będą przeznaczone do dal-
szego inwestowania. Generalnie 
podzieliliśmy gminę na kilka 
stref: mieszkaniową, mieszka-
niowo-usługową i produkcyjno-
usługową.
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ROZMOWA  |  Z JANUSZEM GRZYBEM, wójtem gminy Nadarzyn, rozmawia Karolina Gontarczyk

 Janusz Grzyb, wójt gminy Nadarzyn

W regionie mamy mistrzynię Polski i świata
REGION 
Choć ma dopiero 10 lat, 
to tańcem zajmuje się 
profesjonalnie. Poczynania 
taneczne Mai Klimaszewskiej 
z Ład w gminie Raszyn 
śmiało można już nazwać 
karierą. Dziewczynka na 
swoim koncie ma wiele 
tytułów i nagród, w tym 
mistrzostwo Polski 
i świata w kategorii 
disco dance do 11 lat.

P rzygodę z tańcem Ma-
ja Klimaszewska roz-
poczęła w wieku czte-
rech lat. Jednak tanecz-

ne  predyspozycje dziewczynka 
wykazywała niemal od kołyski. 
Jej mama Katarzyna Klimaszew-
ska wspomina, że gdy Maja mia-
ła ok. ośmiu miesięcy i usłysza-
ła muzykę, od razu ruszała się 
w jej rytm. A gdy miała 3–4 la-

ta i jej rówieśnice bawiły się 
lalkami, ona prosiła o włącze-
nie muzyki i tańczyła, tworząc 
swoje pierwsze amatorskie 
układy. Dlatego rodzice 
postanowili zapisać Maję 
w wieku czterech lat na na-
ukę tańca towarzyskiego. 
Dziewczynka trafi ła do 
grupy sześciolatków, 
bo młodszej nie było. 
Po dwóch latach dosta-
ła tanecznego partnera, 
z którym zaczęła sta-
wiać pierwsze kroki w 
tańcu standardowym i 
latynoamerykańskim. 
Zaczęła prezentować 
swoje umiejętności 
na turniejach.

Do tańca 
trzeba dwojga
Maja zdecydowanie le-
piej czuła się w klimatach 

m.in. sędzia międzynarodowy. 
Dziewczynka świetnie dawała 
sobie  radę i zaczęła zdobywać 
pierwsze indywidualne tytuły 
zdobyte na mistrzostwach Pol-
ski i świata. A już szykują się 
kolejne wyzwania. – W czerw-
cu zespół Luzik 1 jedzie na Wę-
gry, by zaprezentować się na 
mistrzostwach świata – dodaje 
mama Mai.

Nauka na pierwszym 
miejscu
Choć Maja tańcem żyje przez 
24 godziny na dobę, to jest też 
uczennicą. Chodzi do szkoły 
podstawowej w Ładach, do trze-
ciej klasy. Rodzice wypracowali 
układ z córką: na pierwszym 
miejscu nauka, a dopiero potem 
taniec. Mimo napiętego har-
monogramu zajęć związanych 
z tańcem, dziewczynka rów-
nież zdobywa nagrody w szkole, 

m.in.: w międzynarodowym 
konkursie zadań logicznych 
i łamigłówek z pomiarem czasu 
„Genius logicus” w rankingu 
krajowym zajęła 27. miejsce, 
a w klasyfi kacji światowej up-
lasowała się 264. miejscu.

Co robi, gdy nie tańczy? Lubi 
spotykać się z rówieśnikami, 
czytać książki, nie stroni od gier
komputerowych. A gdy ktoś ją 
pyta, kim chce zostać, odpowia-
da, że dentystką. – Taniec spra-
wia jej radość, ale traktuje to
jak hobby, nie sposób na życie 
– mówi Katarzyna Klimaszew-
ska. Bakcyla do tańca podłapał 
też młodszy brat Mai. Sześcio-
letni Mikołaj postawił na hip-
hop. Swój talent już szlifuje na 
warsztatach tanecznych.

Czyżby rósł w regionie kolej-
ny mistrz tańca? Nie mamy nic 
przeciwko temu.

Kamilla Gębska

A co z terenami 
rekreacyjno-
turystycznymi?
– Enklawą rolnictwa i turystyki 
jest południowy obszar naszej 
gminy, gdzie znajdują się szlaki 

turystyczne, ścieżki edukacyjne, 
a w przyszłości planujemy bu-
dowę parkingów leśnych. Te 
tereny łączą się z zabytkowym 
parkiem w Młochowie, w któ-
rym została przeprowadzona 

wiły się
włącze-
worząc

orskie 
zice
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latynoamerykańskich. 
A jak wiadomo, nie da

się tańczyć bez part-
nera. – W tym cza-
sie nie za wielu było 

chłopców tance-
rzy. Ich brak 

przyczy-
nił się do

tego, że za-
częliśmy szu-

kać bardziej indywi-
dualnej formuły tań-
ca. Znajoma pole-
ciła Egurrola Dance 

Studio – wspomina 
mama Mai. Dziew-

czynka w wieku sied-
miu lat przeszła tam 
casting i na próbę zo-
stała przyjęta do grupy 
Luzik 1. To formacja 24 
dziewczynek w wieku 
8–11 lat. Trenerem jest 

Magdalena Wasilewska, 

SUKCESY MAI
I miejsce
Mistrzostwo Świata federacji
IFMD, disco dance
I miejsce
Ogólnopolski Turniej Tanca
o Puchar Kujaw i Pomorza,
disco dance
I miejsce
Turniej tanca Open Poland,
disco dance
II miejsce
Otwarty Puchar Polski
w Tancu Nowoczesnym, solo
II miejsce
Turniej Open Poland, solo
III miejsce
Ogólnopolski Turniej Tanca
Nowoczesnego w Brodnicy, solo
IV miejsce
Ogólnopolski Turniej Tanca
o Puchar Kujaw i Pomorza, solo
V miejsce
Otwartym Pucharze Polski
w Tancu nowoczesnym
w Inowrocławiu, duety

Wszystkie sukcesy Maja osiągnęła 
w kategorii wiekowej do lat 11

kim jesteśmy W Urzędzie Miasta Milanówka nastąpiły zmiany organizacyjne, które obowiązują od 1 lutego. Zgodnie z 
wprowadzonymi zmianami, obowiązki sekretarza miasta będzie wypełniać Anna Zajączkowska, która do tej 
pory zajmowała się sprawami kadrowymi. Natomiast obowiązki kierownika Referatu Organizacyjnego pełnić 
będzie Michał Piwek, który wcześniej był pracownikiem tego referatu. Rozwiązane zostało natomiast Biuro 
Promocji Miasta, a jego obowiązki z zakresu promocji przejął Referat Organizacyjny. (MS) 

MILANÓWEK

Zmiany w Urzędzie Miasta 
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Rozjeżdżone drogi, zniszczo-
ne nawierzchnie ulic, dziura 
na dziurze, mnóstwo błota 
– to obecny krajobraz pół-
nocnych dzielnic Pruszkowa 
i ich okolic powstały w wy-
niku budowy autostrady A2. 
Mieszkańcy Żbikowa i Gąsina 
od dawna skarżą się na uciąż-
liwości powodowane przez 
wykonawców autostrady.  
Z inicjatywy Elżbiety Smo-
lińskiej, Starosty Pruszkow-
skiego, 27 stycznia odbyło się 
spotkanie z wykonawcami 
trasy, mające na celu popra-
wę sytuacji mieszkańców.

Budowa autostrady będzie mniej uciążliwa

Placówkę uruchomił Samo-
dzielny Publiczny Zespół Za-
kładów Opieki Zdrowotnej, 
którego organem założyciel-
skim jest Powiat Pruszkowski. 
Przychodnia wykonuje pełny 
zakres usług stomatologicz-
nych, w ramach świadczeń 
gwarantowanych przez Na-
rodowy Fundusz Zdrowia, od 
zakładania plomb do leczenia 
chorób przyzębia. Remont pla-
cówki i jej wyposażenie zostały 
sfinansowane przez SPZZOZ. 
Wnętrza zaaranżowano  
w taki sposób, by pacjent czuł 
się komfortowo.

Dyrektor Brągoszewski 
chciałby, aby poradnia w krót-
kim czasie stała się pełnopro-
filową placówką świadczącą 
usługi w ramach NFZ. – Chce-
my uruchomić działalność 
opartą o podstawowy pakiet 
świadczeń gwarantowanych 
przez NFZ. Z czasem rozsze-
rzymy zakres świadczonych 
usług o tzw. szeroką stomato-
logię. Chodzi o to, by w placów-
ce nie tylko zakładano plomby, 
ale pacjenci w jednym miejscu 
mogli uzyskać fachową pomoc 
stomatologiczną.

Obecnie w poradni są dwa 
w pełni wyposażone fotele 
dentystyczne, na razie tylko 
za tyle zapłaci NFZ. Docelowo 
mają być trzy fotele. W zało-
żeniu placówka ma nie tylko 
leczyć pacjentów, ale także 
prowadzić szkolenia młodych 
dentystów.

Poradnia stomatologiczna 
przy Drzymały już otwarta
Nowoczesna poradnia stomatologiczna rozpoczęła działalność 1 lutego br. 
w budynku przy ul. Drzymały 19/21 w Pruszkowie.

Z inicjatywy Pani Poseł 
Alicji Olechowskiej  
i Elżbiety Smolińskiej 
Starosty Pruszkowskiego, 
Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie w Pruszko-
wie w dniu 11 stycznia 2011r. 
zorganizowało wyjazd 
osób niepełnosprawnych 
z terenu Powiatu Prusz-
kowskiego do Sejmu RP.

Grupę na miejscu powitała 
Pani Poseł, a o godzinie 12.00 
odbyło się spotkanie z Panem 
Maciejem Powiewnym, przed-
stawicielem Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, który omó-
wił zmiany, jakie mają wejść  
w życie, w związku z nowelizacją 
Ustawy o rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych. 

Następnym punktem spotka-
nia było zwiedzenie Sejmu RP 
z przewodnikiem. Osoby niepeł-
nosprawne obejrzały gmach 
Sejmu RP i zostały wprowa-
dzone na Salę Obrad Zgroma-
dzenia Narodowego.

Pani Poseł Alicja Olechowska 
wspólnie z Elżbietą Smolińską 
Starostą Pruszkowskim planu-
ją zorganizowanie spotkania 
osób niepełnosprawnych z te-
renu Powiatu Pruszkowskiego  
z przedstawicielem PFRON  
w siedzibie starostwa w celu za-
poznania większej liczby osób 
niepełnosprawnych z postano-
wieniami znowelizowanej usta-
wy o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych. 

Termin spotkania zo-
stanie podany na stronie  
www.powiat.pruszkow.pl

Obecnie trwają prace zwią-
zane z budową objazdu  
o nawierzchni bitumicz-
nej prowadzonego wzdłuż  
ul. Promyka, dzięki które-
mu możliwe będzie przeło-
żenie ruchu z ul. Promyka  

Utrudnienia na Promyka
w Pruszkowie

i udrożnienie ruchu na 
odcinku od skrzyżowania  
w Mosznej do ul. Przejazdowej. 

Orientacyjny termin za-
kończenia budowy objazdu, 
podany przez Wykonawcę to 
koniec lutego 2011.

Drogi północnej części mia-
sta nie są przystosowane 
do tak intensywnego ruchu 
wielotonowych samochodów 
wożących kruszywa i piach na 
budowę oraz ciężkiego sprzę-
tu budowlanego. To dlatego 
ich wzmożony ruch w tych 
okolicach doprowadził do 
znacznego zniszczenia więk-
szości dróg, stan nawierzch-
ni w rejonie budowy ulega 
systematycznemu pogor- 
szeniu.

Jedną z najbardziej nie-
pokojących spraw jest fakt, 
że taki stan rzeczy może się 

utrzymać do końca budowy 
autostrady, a więc jeszcze 
niemal przez półtora roku.

Elżbieta Smolińska, Sta-
rosta Pruszkowski, odpowie-
dzialna za bezpieczeństwo 
na drogach powiatowych 
zorganizowała spotkanie,  
w którym udział wzięli przed-
stawiciele realizującej budo-
wę Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad oraz 
firm wykonujących prusz-
kowski odcinek autostrady  
– Budimexu i Strabagu. Obec-
ni byli także przedstawiciele 
Wojewódzkiego Inspektoratu 

Nadzoru Budowlanego, Wo-
jewódzkiego Inspektora 
Transportu Drogowego oraz 
referatu Kontroli Ruchu 
Drogowego Komendy Powia-
towej Policji w Pruszkowie.  
W  t r a k c i e  s p o t k a n i a 
omówiono wspólne dzia-
łania,  które  ograniczą 
niedogodności  związa-
ne z budową autostrady 
oraz ustalono zakres ro-
bót firm uczestniczących  
w budowie. Przedstawiciele  
wykonawców zadeklarowali  
wolę współpracy we wspól- 
nym rozwiązaniu problemu. 

W Sejmie RP odbyło się 
spotkanie osób 
niepełnosprawnych z terenu 
Powiatu Pruszkowskiego
z przedstawicielem PFRON

Przemysław Tandecki, 
uczeń klasy IIIf Liceum 
Ogólnokształcącego  
im. Tadeusza Kościuszki  
w Pruszkowie zakwalifi-
kował się do finału XXXVII 
Olimpiady Historycznej.

W finale olimpiady ma-
turzysta z „Kościucha” 
będzie musiał napisać 

Maturzysta w finale 
Olimpiady Historycznej

pracę pisemną na jeden  
z siedmiu tematów do wybo-
ru, zinterpretować teksty źró-
dłowe z wybranej przez siebie 
dziedziny historii oraz odpo-
wiedzieć na pytania dotyczą-
ce wybranej dziedziny historii  
i lektur. Finał XXXVII Olimpia-
dy Historycznej odbędzie się 
 2–4 kwietnia. Trzymamy 
kciuki i życzymy powodzenia!

Do Starostwa Powiatowego w Pruszkowie wpłynęła 
informacja od BUDIMEX S.A, wykonawcy budowy 
odcinka E Autostrady A-2 Stryków – Konotopa, 
dotycząca wydłużenia okresu trwania robót, 
ze względu na przedłużający się czas remontu 
kolektora sanitarnego w ul. Promyka w Pruszkowie.



Po remoncie muzeum 
wygląda imponująco. 
Proszę powiedzieć, gdzie 
szukaliście pieniędzy na 
tę inwestycję?
– Wraz z grodziskim starostwem 
powiatowym złożyliśmy wnio-
sek o dotację z funduszy unijnych 
w ramach Regionalnego Prog-
ramu Operacyjnego Wojewódz-
twa Mazowieckiego na rewitali-
zację budynku i parku znajdują-
cego się przy muzeum. Wniosek 
został pozytywnie rozpatrzony 
i w 2010 r. otrzymaliśmy 1,2 mln zł. 
To pozwoliły nam na wymianę 
instalacji elektrycznej w budynku, 
zainstalowanie centralnego ogrze-
wania, doprowadzenie kanaliza-
cji, wykonanie instalacji odgro-
mowej, a także przystosowanie 
muzeum do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych: powstał przewod-
nik po obiekcie dla niedowidzą-
cych, dostosowaliśmy prezenta-
cję multimedialną „Wirtualne Sta-
wisko” dla osób niedosłyszących, 
zakupiliśmy schodołaz, mamy 
też opisaną ekspozycję muzeal-
ną alfabetem Braille’a. Dodam je-
szcze, że remont budynku trwał 
kilka miesięcy, natomiast rewi-
talizacja parku rozpocznie się 
w tym roku i mam nadzieję, że 
nie potrwa dłużej niż pół roku.

Od 2007 r. pozyskujemy także 
co roku kwotę ok. 150 tys. zł z Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Te pieniądze po-
zwalają nam przekształcać dom 
Iwaszkiewiczów w nowoczesną, 
wielofunkcyjną i multimedialną 

Stawiskie muzeum po liftingu
Powiedziałam po prostu: dość 
przyjęć weselnych, które oprócz 
tego, że nie przynosiły potrzeb-
nych pieniędzy, to jeszcze sta-
nowiły zagrożenie dla zbiorów 
i samego budynku. Od objęcia 
przeze mnie stanowiska dyrek-
tora muzeum zaczęłam starać 
się o pieniądze unijne. Rów-
nocześnie podjęliśmy inten-
sywne prace inwentaryzacyjne 
zbiorów muzealnych. Unowo-
cześniliśmy też sposób ochro-
ny budynku.

Jakie ciekawe 
wydarzenia kulturalne 
odbędą się w najbliższym 
czasie w Stawisku?
– W tej chwili prezentujemy wy-
stawę Andrzeja Dłużniewskiego 
„Burleski”. Jest to niewidomy 
malarz, rzeźbiarz i jednocześnie 
profesor Akademii Sztuk Pięk-
nych w Warszawie. Na wystawie
prezentujemy prace, które ar-
tysta namalował przed utratą 
wzroku.

Już teraz zapraszam na 12. edy-
cję Festiwalu Muzyczne Konfron-
tacje, który będzie pokazywał 
związki Jarosława Iwaszkiewicza 
z Czesławem Miłoszem (dialogi 
obu pisarzy na podstawie ich 
twórczości i korespondencji, upo-
dobania muzyczne). Zachęcam 
także do sięgnięcia po naszą naj-
nowszą książkę pt. „Iwaszkie-
wicz i Ukraina”, która ukaże się 
27 lutego. Tego dnia zapraszam 
do Stawiska na prezentację pub-
likacji i wielką imprezę, której 

placówkę. W galerii na parterze 
znalazł się telebim do prezenta-
cji multimedialnych, zaczęła się 
digitalizacja zbiorów, zainstalo-
waliśmy systemy sygnalizacji po-
żaru i elektronicznego dostępu do 
pomieszczeń. Od dwóch miesięcy 
mamy także nowoczesny sys-
tem elektronicznego zabezpie-
czenia najcenniejszych obiektów. 
Wcześniej za pieniądze z mini-
sterstwa odgrzybiliśmy piwnicę, 
a także wyremontowaliśmy uni-
kalny drewniany taras od strony 
południowej.

W trakcie remontu muzeum 
normalnie działało. Jak uda-
ło się pogodzić działalność 
wystawienniczą i koncerto-
wą z pracami remontowymi?
– To był trudny czas, ale dzięki 
mobilizacji wszystkich pracow-
ników muzeum, udało się nie 
przerywać naszej stałej dzia-
łalności. Jak co roku odbył się 
Festiwal Muzyczne Konfron-
tacje, tym razem pod hasłem 
„Od Chopina do Lutosławskie-
go”, z udziałem najwybitniej-
szych polskich artystów, m.in. 
Szábolcsa Estényi’ego, Jadwigi 
Rappe, Piotra Pławnera, Royal 
String Quartet i kwartetu Wila-
nów. W trakcie festiwalu otwo-
rzyliśmy także wystawę prac 
Hilarego Krzysztofi aka. Prze-
de wszystkim jednak 2010 r. 
był „Rokiem Iwaszkiewiczow-
skim na Stawisku” (30. roczni-
ca śmierci pisarza). Z tej okazji 
odbyło się wiele imprez, m.in. 

 Alicja Matracka-Kościelny
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ROZMOWA  | Z ALICJĄ MATRACKĄ-KOŚCIELNY, dyrektor Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku 
w Podkowie Leśnej, rozmawia Elżbieta Abramczuk

spektakl „Muzyka do wierszy Ja-
rosława Iwaszkiewicza”. Auto-
rem był znany kompozytor jaz-
zowy Włodzimierz Pawlik, a wy-
konawcami wybitni polscy wo-
kaliści: Lora Szafran i Marek Ba-
łata. Odbyły się także prezenta-
cje publikacji poświęconych te-
matyce iwaszkiewiczowskiej.

Mimo, że publiczność musiała 
czasem słuchać koncertu w pół-
mroku lub w niedodogrzanych 
pomieszczeniach, to nikt nie na-
rzekał. Jesteśmy jedyną placów-
ką tego typu w Polsce, która nie 
zamknęła drzwi w takiej sytuacji.

Najwyższa Izba Kontroli 
w 2007 r. negatywnie 
oceniła sposób ochrony 
zasobów muzealnych oraz 

wydatkowanie publicznych 
pieniędzy i prowadzenie 
ksiąg rachunkowych 
w okresie od 2005 r. 
do I kwartału 2007 r. 
Jak Pani to skomentuje?
– To wszystko prawda. Muzeum 
w tamtym czasie pozyskiwało 
minimalne kwoty (głównie or-
ganizując przyjęcia weselne). 
Dokumentacje, sposób prze-
chowywania zbiorów i sprawy 
księgowe pozostawiały wiele 
do życzenia. Dlatego bardzo się 
cieszę, że w stosunkowo krót-
kim czasie udało się nam wyjść 
z tej kryzysowej sytuacji. NIK 
w czerwcu ubiegłego roku, po 
kolejnej kontroli, pozytywnie 
zaopiniowała zmiany, jakich 
udało się dokonać w muzeum. 

Brwinów

Gminny Ośrodek 
Kultury, 
Wilsona 2, 
22 729 59 34
W programie: basen, 
kino, kręgielnia, 
sale zabaw, 
warsztaty edukacyjne, 
zimowe turnieje sportowe.
Koszt: tydzień 130 zł

Grodzisk Maz.

Centrum Kultury, 
Spółdzielcza 9, 22 734 79 00, 
www.centrumkultury.eu
Zajęcia prowadzone od ponie-
działku do piątku, od godziny 
10.00. W programie: zajęcia 
animacyjne, plastyczne, tanecz-
ne, gry planszowe, projekcje 
fi lmów, przedstawienia.
Koszt: bezpłatnie

Nadarzyn

Nadarzyński 
Ośrodek Kultury, 
Pl. Poniatowskiego 42, 
22 729 89 15, 
www.nok.pl
Zajęcia prowadzone 
od poniedziałku do piątku, 
w godzinach: 10.00-16.00.   
Koszt: wpisowe 50 zł 
+ bilety wstępu

Piastów

Miejski Ośrodek Kultury, 
Warsztatowa 24, 
22 723-65-50, 
www.mokpiastow.pl
Zajęcia prowadzone od ponie-
działku do piątku, od godziny 

Ferie zimowe już tuż, tuż. Dzieci na pewno 

się cieszą, rodzice być może w dalszym ciągu 

nie mają pomysłu na atrakcyjne i bezpieczne 

zagospodarowanie dzieciom wolnego czasu. 

Przedstawiamy propozycję na spędzenie tego 

okresu w powiecie pruszkowskim i grodziskim.

11.00. W programie: przed-
stawienia, projekcje fi lmów, 
zajęcia plastyczne.
Koszt: bezpłatnie

Podkowa Leśna

Centrum Kultury 
i Inicjatyw 
Obywatelskich, 
Świerkowa 1, 
22 758 94 41, 
www.ckiio.pl
Zajęcia dla dzieci i młodzieży 
w wieku 12-16 lat prowadzone 
od poniedziałku do piątku, 
w godzinach: 15.00-17.00. 
Warsztaty fotografi czne 
pod kierunkiem Arkadiusza 
Dziczka.
Koszt: tydzień 50 zł

Pruszków

Miejski Ośrodek Kultury, 
M. Zimińskiej-Sygietyń-
skiej 5, 22 728 39 40, 
www.mok-kamyk.pl
Zajęcia prowadzone od 
poniedziałku do piątku, 
od godziny 10.00. 
W programie: przedstawienia, 
zajęciaplastyczne,
muzyczne, taneczne, 
gry i zabawy
Koszt: bezpłatnie

Bawialnia Artystyczna, 
Andrzeja 1, 
602 758 886, 
www.bawialnia
artystyczna.pl
W programie: zajęcia aktorskie, 
twórcze i plastyczne, 
studio piosenki, salon 
piękności, 2 x w tygodniu 
basen oraz możliwość 
nauki jazdy na kucyku 
(dodatkowo płatne).
Koszt: tydzień 280 zł 
z wyżywieniem

Zima w mieście, czyli przegląd atrakcji na ferie

Tradycyjnie zajęcia w ramach zimy w mieście 
będą prowadzone w większości szkół 
podstawowych i gimnazjów

Szczegółowy program akcji na www.wpr24.pl

czytaj codziennie na kultura.wpr24.pl

kultura&rozrywka

myślą przewodnią będą związki 
Iwaszkiewicza z Ukrainą.

Wyremontowane
i nowoczesne muzeum 
w Stawisku kusi ciekawą 
ofertą, ale czy skusi 
młodzież? Macie jakiś pomysł 
na przyciągnięcie młodej 
publiczności?
– Ubiegły rok pokazał, że jeste-
śmy atrakcyjni dla młodej i jakże 
wymagającej w obecnych czasach 
publiczności. Na organizowane 
przez nas konkursy recytatorski 
i fotografi czny przyszło kilkaset 
zgłoszeń. Prezentacje multime-
dialne dotyczące zabytków znaj-
dujących się w naszym regionie 
pokazały, że młodzież interesuje 
się historią, a wraz z nią – muze-
alnictwem. Należy tylko pozwo-
lić jej wypowiadać się w zgodzie 
z postępem cywilizacyjnym, czyli 
z wykorzystaniem nowoczesnych 
środków. Mamy „Wirtualne Stawi-
sko”, czyli wycieczkę po muzeum 
w świecie wirtualnym, mieliśmy 
też najnowocześniejszą muzykę, 
złożoną z szumów i rytmicznych 
grooves na festiwalu Muzyczne 
Konfrontacje. A zatem już jeste-
śmy konkurencją dla klubów mu-
zycznych, czy innych miejsc, do 
których chodzi młodzież. Mamy 
jednak jeden niezaprzeczalny 
atut: to, co my proponujemy mło-
dym odbiorcom, zawsze ma walor 
edukacyjny i zawsze wzbogaca 
wewnętrznie.

Dziękuję za rozmowę.
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 Milanówek

Koncert muzyki 
żydowskiej
Centrum Kultury zaprasza 
5 lutego (sobota) na 
koncert muzyki żydowskiej 
przeplatany żydowskimi 
dowcipami. Wystąpi zespół 
SHALOM.
Start godz. 19.00, 
Bilety 20 i 30 PLN, 
Miejsce: Kościelna 3

Bal Karnawałowy
Centrum Kultury 
zaprasza 6 lutego 
(niedziela) dzieci 
w wieku od 2 do 12 lat 
na bal karnawałowy. 
W programie przedstawienie 
teatralne pt. „O smoku 
i królu leniuchu”, tańce, 
konkursy, malowanie 
twarzy, niespodzianki. 
Mile widziane stroje 
karnawałowe.
Start godz. 12.30, 
Wstęp wolny, 
Miejsce: Kościelna 3

Informator kulturalny  /04.02-11.02/  

Nadarzyn

Kabaret Hrabi
4 lutego (piątek) w Nadarzyń-
skim Ośrodku Kultury 
wystąpi Kabaret Hrabi 
z programem Savoir Vivre. 
Start godz.20.00, 
Bilety 30 PLN, 15 PLN 
– będą sprzedawane godzinę 
przed programem, 
Miejsce: Pl. Poniatowskiego 2

Piastów

Kabaret pod 
Wyrwigroszem
Ośrodek Kultury zaprasza 
5 lutego (sobota) na występ 
Kabaretu pod Wyrwigroszem. 
Start godz. 17.00, 
Bilety 30 PLN, 
Miejsce: Warszawska 24

Podkowa Leśna

Maciej Strzelczyk 
Trio
5 lutego (sobota) w Pałacy-
ku Kasyno wystąpi Maciej 
Strzelczyk Trio w składzie: 

Maciej Strzelczyk – skrzypce, 
Krzysztof Woliński – gitara, 
Paweł Puszczało – kontrabas. 
Gospodarz wieczoru: Włodek 
Pawlik. Koncert poświęcony 
będzie wielkiemu skrzypkowi 
francuskiemu Stephanowi 
Grappelli. Program wypełnią  
standardy jazzowe.
Start godz. 19:00, 
Bilety 15 i 20 PLN,  
Miejsce: Pałacyk Kasyno, 
Lilpopa 18

Filharmonia Dziecięca 
„Filharmonia Dziecięca 
w Pałacyku” to cykl edukacyj-
ny przeznaczony dla młodych 
słuchaczy. 6 lutego (nie-
dziela) odbędzie się koncert 
pt. „Świat perkusji”. Wystąpią 
uczniowie Szkoły Muzycz-
nej im. Tadeusza Bairda 
z Grodziska Mazowiec-
kiego z klasy perkusji 
Prof. Mariusza Mocarskiego.
Start godz. 12:30, Wstęp wolny,  
Miejsce: Pałacyk Kasyno, 
Lilpopa 18

Pruszków

Skuteczna 
edukacja 
nie tylko dla dzieci
Stowarzyszenie Sternik 
zaprasza 5 lutego (sobota) 
na konferencję „Skuteczna 
edukacja nie tylko dla dzieci”. 
W programie m.in.: Sukces 

edukacyjny jest możliwy. 
Doświadczenie międzynaro-
dowe edukacji spersonalizo-
wanej. – Jose Maria Barnils 
– Prezes EASSE.
Start godz. 10:00,
Miejsce: SDK, Hubala 5

Już nie zapomnisz 
mnie
11 lutego (piątek) w Pałacyku 
Sokoła odbędzie się spotka-
nie z Ryszardem Wolańskim, 
autorem opowieści o Henryku 
Warsie. Rozmowę z autorem 
poprowadzi Gerard Położyński.
Start godz. 18.00, 
Wstęp wolny, 
Miejsce: Kościuszki 41

Zimowe czytanie
Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna im. Sienkiewicza 

zaprasza dzieci 5 lutego 
(sobota) na zimowe czytanie 
połączone z przygotowaniem 
i degustacją sałatki jarzynowej.
Start godz. 11.00, 
Wstęp wolny, 
Miejsce: Filia nr 5, Kraszewskiego 7

Bal karnawałowy
Miejski Ośrodek Kultury
zaprasza 6 lutego (niedziela) 
na Poranek Teatralny dla Dzieci 
– ,,Bal karnawałowy z Ciotką 
Teklą”. Wspaniała zabawa 

z profesjonalnymi aktorami 
estradowymi. 
Start godz. 12.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: M. Zimińskiej–
Sygietyńskiej 5

Pokaż Jak Grasz
11 lutego (piątek) w Miejskim 
Ośrodku Kultury odbędzie się 
spotkanie z cyklu „Pokaż Jak 
Grasz”. Wystąpią: Black&White, 
Overload , Maciek Mejden, 
Hellectrici, Improvi.
Start godz. 18.00, 
Bilety 5 PLN, 
Miejsce: M. Zimińskiej–
Sygietyńskiej 5

Warto 
zobaczyć
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Kabaret Neo-Nówka
10 lutego  (czwartek) w hali Znicza w Pruszkowie wystąpi kabaret Neo-Nówka 
z programem „Seks, Alkohol i Ksążki”. Oprawę muzyczną zapewni zespół 
Żarówki. Bilety do nabycia w Miejskim Ośrodku Kultury w hali Znicza oraz na 
biletynakabarety.pl oraz na kabaretowebilety.pl.Informacje pod nr tel. 698 927 117.

Pruszków | czwartek 10 lutego | start godz. 20.00

zobaczyć



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 

Osobę do projektowania  ►
łazienek, wymagana 
znajomość programów 
CAD, na umowę zlecenie, 
o dzieło, część etatu. 
604-286-652, 
glazomat@gmail.com

Specjalistę ds. BHP ►
6letnim stażem, b.db. j.ang.
Kontakt: 22 713-81-97,
506-047-950

Zatrudnię osobę do wybierania  ►
odzieży posiadającą kategorię C 
i kurs na przewóz rzeczy 
41 251 22 23, 602 253 297, 
608 601 696

Szukam pracy

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

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 

Skoda Fabia Combi 2000,  ►
22 728 96 43

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 

Sprawna rencistka  ►
z sześcioletnim stażem 
podejmie pracę jako 
portier-dozorca na terenie 
Pruszkowa 607-246-750 

Sprzątanie – Pruszków,  ►
okolice, od zaraz 
660 677 780  

SZUKAM PRACY  ►
JAKO EKSPEDIENTKA 
W PRUSZKOWIE, 
KILKULETNIE 
DOŚWIADCZENIE, 
DYSPOZYCYJNA 
511 738 104

Nieruchomości – do wynajęcia

Wynajmę lokal I piętro,  ►
300-400m2 w budynku
handlowym przy trasie 
Pruszków-Grodzisk 
604-509-202 

Nieruchomości – sprzedam

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

Sprzedam mieszkanie  ►
os. Parkowa 
(przy kolejce WKD), 
38m2, po remoncie. 
Tel. 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 
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największa skuteczność!
CO TYDZIEŃ PONAD 30 000 CZYTELNIKÓW

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

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 14.02.2011r. 

VESPA - pies 
wielokrotnie rasowy. 
Każdy amator 
znajdzie w niej 
swoją ulubioną 
rasę! Jest malutka, 

widać po niej, że w rodzinie był 
jamnik.  Bardzo ciekawie umaszczona. 
Grzeczna i posłuszna, chyba że 
coś ją bardzo zaabsorbuje.Ładnie 
jeździ samochodem, dogaduje się 
z innymi psami. Jest zaszczepiona, 
odrobaczona, wysterylizowana. Do 
nowego domu trafi zaczipowana  
i podstawową wyprawką.

MELA - śliczna 
młodziutka  
(1 roczek) sunia z 
masą wystrzałowych 
pomysłów w 
kudłatym łebku. 
Jest przecudną, 
słodką, przymilną 
psinką. Dogaduje 

się z każdym psem, a także z 
kotami. Zostaje sama w domu, 
jest czysta, jeździ samochodem. 
Jest zaszczepiona, odrobaczona, 
wysterylizowana. Do nowego domu 
trafi zaczipowana i z podstawową 
wyprawką.

606 262 956
pokochajpsiaka@wp.pl

Szukamy
domu!



15Piątek, 4 lutego 2011www.wpr24.pl

Kupię

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

Sprzedam

Drewno liściaste do kominka  ►
880 271 180

Sprzedam wózek widłowy  ►
BACCANCAR TYP GU1661 
seria 3208 Udźwig 1600 kg 
ważny U.D.T. 
604 509 202

Usługi

ANTENY MONTAZ SERWIS  ►
603375875 

DOMOFONY VIDEODOMOFONY  ►
603375875 

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

GLAZURA, REMONTY,  ►
ŁAZIENKA 510 610 743  

Bezpłatna reklama Twojej fi rmy w internecie!

darmowe ogłoszenia 
www.ogloszenia.wpr24.pl
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darmowa prezentacja
www.fi rmy.wpr24.pl

Glazura, terakota, hydraulika  ►
660 336 695 

Glazura, terakota, wykończenia  ►
wnętrz 69 69 51 187 

Gładź, malowanie, remonty  ►
510 044 357 

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

Pranie tapicerki, dywanów  ►
w domu klienta 504 206 446 

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

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

Remonty, malowanie,  ►
gipsowanie 696 296 740 

RATY 

Wielka wyprzedaż

10 zł, 29 zł

-30%, -40%

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

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

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 

Zdrowie

Psychoterapia w ramach NFZ ►
i prywatnie 783 358 497 

Miejsce na 
Twoją Reklamę

22 728 18 64
reklama@wpr24.pl

POSPRZĄTAM

super ceny!

- Dom
- Mieszkanie
- Biuro

Pruszków i okolice. Tel 512 077 690
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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

Zasługujesz na więcej! Odbierz u nas 
Swoją Kartę Lojalnościową „Pigułka”. 
Szczegóły w Aptece.

Biuro sprzeda¿y: 
ul. Nadarzyñska 77, 05-825 Grodzisk Maz.
tel: 0 785 101 601;  (022) 755 77 95; 0 695 702 802

e-mail: makbud@makbud.pl

www.makbud.pl

Lokale ok 100 m2 powierzchni u¿ytkowej w cenie ju¿ od 330.000 z³ 
za stan surowy zamkniêty. Atrakcyjne lokalizacje, wszystkie media.
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