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Automaty 
biletowe 
w kolejce
WKD wprowadza własne biletomaty 
i karty zbliżeniowe w pociągach 
i na stacjach. Spółka ogłosiła przetarg 
na dostawę wraz z montażem
i uruchomieniem automatów do 
sprzedaży biletów. WKD chce zakupić 
łącznie 33 biletomaty – 32 mobilne 
i jeden stacjonarny. W kasach WKD 
będzie można wyrobić sobie karty 
zbliżeniowe, które będą umożliwiały 
zakup biletów w automatach – na 
razie bowiem nie będzie można kupić 
ich za gotówkę. Pierwsze biletomaty 
mają pojawić się w listopadzie. Nie 
jest przewidziane sprzedawanie 
w nich biletów ZTM  3

reklama

Zima nie opóźniła prac

REGION | Mimo niskich temperatur i uciążliwej zimy, drogowcy nie zmieniają terminu zakończenia budowy 
węzła Łopuszańska. Inwestycja ma być gotowa już pod koniec maja  4

MICHAŁOWICEPRUSZKÓW

68. edycja Tour de Pologne wystartuje 
31 lipca z ulic Pruszkowa. Umowę w tej sprawie 
podpisało miasto i fi rma Lang Team  6

W czasach kryzysu dochody komunalne spadają, 
a janosikowe wciąż rośnie – mówi wójt gminy 
Michałowice Krzysztof Grabka  11
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LAKIERY SAMOCHODOWE
ORAZ KOMPLEKSOWE 
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REHABILITACJA
KRĘGOSŁUPA

•  przepuklina kręgosłupa
•  wypuklina kręgosłupa
•  rwa kulszowa
•  dyskopatia
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Związek Inwalidów Wojennych 
RP w Pruszkowie liczy dwudziestu 
kilku członków. W większości są to 
osoby w mocno zaawansowanym 
wieku. Mają swoją siedzibę przy 
ul. Kraszewskiego 29. Siedziba 
to określenie mocno na wyrost. 
Niewielkie, słabo ogrzane po-
mieszczenie na pierwszym piętrze 
budynku zarządzanego przez miej-
ską spółkę TBS. Kamienica czasy 

swojej świetności ma już za sobą, podobnie jak większość 
członków stowarzyszenia. Wyższej użyteczności publicznej, 
jak głosi wywieszka. Swoją działalność i lokal utrzymują ze 
zbieranych przez siebie składek. Ostatnio różnie z tym zbie-
raniem bywa. Wiadomo – kryzys, a ich renty  lub emerytury 
zbyt wysokie nigdy nie były. Część członków choruje, innym 
ciężko dotrzeć na zebrania, więc na czas nie są w stanie 
uiścić składek. Jednym słowem zrobiła się bieda. A czynsz 
trzeba płacić. Robią co mogą, ale mogą niewiele, bo składki 
zbierane od połowy członków nie wystarczają. Postanowili 
zwrócić się o pomoc do władz miasta. Niestety, prezydent 
nie potrafi ł znaleźć możliwości prawnych, by takiej pomocy 
udzielić. Odpowiedział krótko i na temat. Na udzielenie po-
mocy nie pozwala mu „zamknięty katalog własnych zadań, 
możliwych do realizacji przez tutejszy urząd”.

Po tej odpowiedzi inwalidzi postanowili swoje stowarzysze-
nie rozwiązać. Zebranie likwidacyjne zwołali na wtorek 
22 lutego. Aby informacja dotarła do nieobecnych, zaprosili 
przedstawiciela mediów. Wypadło na mnie. Gdy słuchałem 
kolejnych wypowiedzi, zrobiło mi się zwyczajnie wstyd. 
Za władze i urzędników, za sposób i styl, w jakim usiłowały 
pozbyć się kłopotu. Być może inwalidzi szukali pomocy 
nie tam gdzie trzeba, nie umieli dotrzeć do odpowiednich 
urzędów lub właściwych osób, nie potrafi li wyartykułować 
swoich potrzeb, zabrakło im zwyczajnej zaradności lub siły 
przebicia. Prawdopodobnie tak było, niemniej odniosłem 
wrażenie, że te starsze, często niepełnosprawne i schoro-
wane osoby poczuły się niepotrzebne i oszukane. A przecież 
te spotkania były dla nich najczęściej jedyną możliwością 
aktywnego kontaktu z rzeczywistością i realnym światem. 
Poprosiłem, by decyzję o likwidacji odłożyli na miesiąc, 
a media spróbują im pomóc. Gdy kilka minut później foto-
grafowałem szyld stowarzyszenia na zewnątrz budynku, 
podszedł do mnie powiatowy radny Tadeusz S. Zareagował 
błyskawicznie. Po kilkudziesięciu minutach powrócił 
z wiadomością, że starosta i zarząd powiatu zobowiązali 
się udzielić inwalidom pomocy. Czyli jak się chce, to się da.

ZDANIEM NACZELNEGO

Katalog zadań i intencji
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CYTAT TYGODNIA

Brak kompleksowych    

P odczas rozprawy ad-
ministracyjnej (która 
odbyła się 10 lutego 
w brwinowskim urzę-

dzie gminy) przed wydaniem 
decyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach zgody na rozbu-
dowę drogi wojewódzkiej nr 719 
zapowiedziano jej modernizację 
od ul. Działkowej w Pruszkowie 
do ul. Brwinowskiej w Milanów-
ku. Na tym odcinku klasa drogi 
ma zostać podniesiona do klasy 
drogi głównej przyśpieszonej (GP) 
– powstaną dwie jezdnie, z któ-
rych każda będzie miała dwa pasy 
ruchu. Oznacza to, że pomiędzy 
autostradą A2 a drogą krajową 
nr 8 (trasą katowicką, a w przyszło-
ści drogą ekspresową S8) powsta-
nie kolejna dwujezdniowa droga.

Ze względu na liczne protesty 
mieszkańców, rozprawa przero-
dziła się w bezładną dyskusję, 
na której żadna ze stron nie była 
w stanie przedstawić własnych 
koncepcji.

Obwodnica Grodziska 
podzieli Milanówek
Protestują także mieszkańcy Mila-
nówka, których miasto ma zostać 
przecięte południową obwodnicą 
Grodziska. Ta obwodnica będzie 
dalszym ciągiem drogi 719 w kie-
runku zachodnim, a za Grodzi-
skiem skręci na północ jako droga 
579. Stowarzyszenie Przyjazna Ko-
munikacja robi, co może, aby ktoś 
wreszcie zwrócił uwagę na potrze-
bę kompleksowych rozwiązań 
komunikacyjnych, a nie budowa-
nie ich protezy. Jak argumentuje 

ale nie na zasadzie zastąpienia nią 
trasy południowej.

Grodzisk ucierpi 
najmniej
Jak sugerują niektórzy z protestu-
jących, problem polega na tym, 
dokąd autostrada będzie bezpłat-
na. Na razie wiadomo, że tylko od 
Warszawy do węzła Pruszków, 
a nie – jak wcześniej planowano 
– do węzła Tłuste. Odcinek Prusz-
ków – Tłuste będzie płatny, a to 
oznacza, że nie tylko ruch lokalny 
będzie się odbywać obwodnicą 
Grodziska i drogą 719. Jeśli w przy-
szłości na drodze ekspresowej S8 
(trasa katowicka) zostaną wpro-
wadzone opłaty dla samocho-
dów ciężarowych, to jest duże 
prawdopodobieństwo, że także 
spora część ruchu tranzytowego 

zostanie przeniesiona na drogę 
719. Przy lanso wanym przez 
władze Grodziska południowym 
wariancie obwodnicy oznacza to 
kolosalne problemy komunikacyj-
ne dla wszystkich miast leżących 
przy drodze 719. Stosunkowo naj-
mniej ucierpi za to Grodzisk.

Co z tą paszkowianką?
– Mazowiecki Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich z uporem godnym 
lepszej sprawy forsuje koncepcję 
południowej obwodnicy Grodzi-
ska przy zachowaniu obojętności 
w sprawie słynnej paszkowian-
ki – dodaje Katarzyna Czajkow-
ska-Strawińska. Podkreśla, że to 
przede wszystkim paszkowianka 
przejęłaby ciężar ruchu tranzyto-
wego i doprowadziła do wypro-
wadzenia go z wszystkich miast 

przewodnicząca stowarzyszenia 
Katarzyna Czajkowska-Strawiń-
ska, obwodnica będzie kolejną 
barierą w Milanówku (obok już 
istniejących: linii kolejowej i drogi 
719 – ul. Królewskiej), tym razem 
jednak barierą nie do przebycia, 
która trwale oddzieli południowe 
części miasta od reszty.

I północna, i południowa
Stowarzyszenie Przyjazna Ko-
munikacja wskazuje liczne błędy 
popełnione podczas przygotowy-
wania koncepcji i dokumentacji 
południowej obwodnicy Grodzi-
ska. Najważniejsze to praca na 
starych, nieaktualnych mapach 
i danych, nieliczenie się z miesz-
kańcami powiatu grodziskiego 
uważającymi tę inwestycję za 
szkodliwą, uwzględnienie tyl-
ko interesu obecnych włoda-
rzy Grodziska. – Nie trzeba być 
ekspertem, by spojrzeć na mapę 
i wyciągnąć wnioski – mówi Ka-
tarzyna Czajkowska-Strawińska. 
– Zachodni i południowy przebieg 
obwodnicy Grodziska służy tylko 
inwestycyjnym planom burmi-
strza Benedykcińskiego. Kosz-
tem mieszkańców południowego 
Milanówka.

Jak podkreśla, taki przebieg ob-
wodnicy w szerszej perspektywie 
oznacza wyprowadzenie części 
ruchu z płatnej autostrady A2 na 
bezpłatną drogę 719 z fatalnym 
skutkiem dla Milanówka, Pod-
kowy Leśnej, Brwinowa i Prusz-
kowa. Stowarzyszenie popiera 
koncepcję burmistrza Milanówka 
wariantu północnego, przebie-
gającego przez słabiej zurbani-
zowane tereny, na których nie 
będzie trzeba wyburzać domów, 
by zbudować drogę, bo częścio-
wo przebiegnie ona w śladzie już 
istniejących dróg.

– To nie jest tak, że nie chcemy 
się zgodzić na wariant północny 
– powiedział nam na początku lu-
tego Grzegorz Benedykciński. – Ta 
droga również powinna powstać, 

REGION |  Mieszkańcy obawiają się o komunikacyjną przyszłość regionu

 Droga 719 zbliża się do granicy przepustowości. Nic nie wskazuje 
na to, by autostrada miała ją odciążyć

Dużym utrudnieniem dla prowadzonej 
inwestycji był niepewny los węzła Salomea, 
z którego projektem był skoordynowany 
projekt węzła Łopuszańska   4

Agata Choińska
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

automaty biletowe planuje 
zakupić Warszawska
 Kolej Dojazdowa  3

33

Za rok i trzy miesiące 
autostradą A2 mają 
już jeździć samochody. 
Wszystko wskazuje na 
to, że dopiero wtedy 
zaczną się problemy 
komunikacyjne naszego 
regionu.
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Automaty biletowe w kolejce  

W KD chce zakupić 
łącznie 33 auto-
maty, w tym 32  
mobilne i jeden 

stacjonarny. Mają się one zna-
leźć w wagonach kolejki i na 
stacjach. Przetarg na dostawę 
wraz z montażem i urucho-
mieniem automatów trwa do 
31 marca. Z warunków zamó-
wienia wynika, że w nowych 
automatach nie będzie można 
kupować biletów za gotówkę. 
Cały system będzie obsługiwał 
tylko karty zbliżeniowe WKD.

Karta zbliżeniowa 
WKD
Wprowadzenie karty WKD 
to nowość. Jak poinformował 
rzecznik spółki Krzysztof Kule-
sza, będzie to karta podobna do 
warszawskiej karty miejskiej. 
Jednak będzie działać na nieco 
innej zasadzie.

Każdy pasażer będzie mógł 
zamówić i odebrać taką kar-
tę w kasach WKD. Gdy już ją 
otrzyma, będzie mógł wpłacić 
na kartę pieniądze, z których 
następnie będzie korzystał 
kupując bilety w automatach. 
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Karta będzie miała funk cję 
portmonetki do 50 zł.

Bez biletów ZTM
Bilety sprzedawane przez auto-
maty będą tylko biletami WKD. 
Oprócz dotychczas sprzedawa-
nych biletów, spółka zamierza 
wprowadzić także ich nowy 
wzór. Bilety te będą miały jednak 
inne wymiary i będą drukowane 
na papierze o innej gramaturze 
niż bilety ZTM. Na razie więc nie 

będzie można kupić biletu ZTM 
w automacie.

Jak zauważa Łukasz Olesz-
czuk ze Stowarzyszenia Inte-
gracji Stołecznej Komunikacji 
(SISKOM), to zasadniczy man-
kament biletomatów, które 
chce zakupić WKD. – Jest to 
krok do przodu, ale zas tana-
wiałbym się nad oparciem 
nowego systemu biletowego 
o standardy techniczne ZTM, 
a w przyszłości obejdzie się 

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

Novocardia 40 kaps.
Wzmacnia serce. Dba o właściwy poziom 
cholesterolu i ciśnienie krwi.

za jedyne

Tylko teraz przy zakupie Novocardii 
herbatka owocowa w prezencie.

13,90 zł    18,50 zł

bez kosztów – mówi Łukasz 
Oleszczuk. – Poza tym dziś już
można by prowadzić w bile-
tomatach sprzedaż biletów 
WKD i ZTM. Co więcej, WKD 
przewiduje wstawienie w przy-
szłości kasowników ZTM
do pociągów. W specyfi kacji 
na nowy tabor była koniecz-
ność przewidywania miejsc 
montażu kasowników i oka-
blowania – dodaje.

Andrzej S. Rodys

REGION | WKD wprowadza własne biletomaty i karty zbliżeniowe
Przetarg na automaty 
do sprzedaży biletów 
ogłosiła Warszawska 
Kolej Dojazdowa. 
Pierwsze trzy 
automaty mają 
zostać zainstalowane 
do 30 listopada.

 Biletomaty znajdą się w pociągach i na stacjach

czytaj codziennie na wpr24.pl

aktualności Spot promujący miasto „Kolej na Pruszków” zdobył pierwsze miejsce na Festiwalu Filmów o Regionach 
„Sosnowiec Tour Film 2011”.  Jury w składzie Piotr Barełkowski (reżyser), Lucyna Labocha (organizator 
targów), Elżbieta Lisowska (podróżniczka, fi lmowiec), Andrzej Lisowski (podróżnik) oraz Małgorzata Siuda 
(dziennikarka) obejrzało 27 fi lmów promujących walory turystyczne poszczególnych miast. Nagrodą jest 
emisja fi lmu w cyklu „Tydzień w Polsce” na antenie Travel Chanel oraz na antenie TVP Polonia. (AS) 

PRUSZKÓW

Główna nagroda dla fi lmu promującego miasto

wzdłuż drogi 719. Paszkowianka 
musi jednak powstać w całości: 
od trasy katowickiej do autostra-
dy A2, a nie tylko w północnym 
fragmencie: od drogi 719 do au-
tostrady. Dawałoby to również 
możliwość dogodnego połączenia 
północnej obwodnicy Grodziska 
z paszkowianką.

Przy założeniu, że droga 579 
zostałaby zmodernizowana na 

odcinku od Błonia do Radziejowic 
lub Siestrzeni, a A2 i S8 byłyby  
bezpłatne przynajmniej na od-
cinkach do drogi 579, powstałby 
logiczny układ dróg głównych 
i lokalnych, dzięki którym nie mu-
sielibyśmy obawiać się ani auto-
strady, ani trasy ekspresowej S8, 
a południowa obwodnica Grodzi-
ska nie byłaby potrzebna.

Andrzej S. Rodys



Zima nie opóźniła prac
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Mimo niskich temperatur 
i uciążliwej zimy, 
drogowcy nie zmieniają 
terminu zakończenia 
budowy węzła 
Łopuszańska. Inwestycja 
ma być gotowa już 
pod koniec maja.

Węzeł u zbiegu Al. Je-
rozolimskich i ul. Ło-
puszańskiej od sa-
mego początku spra-

wiał wiele kłopotów. Pierwsze 
komplikacje pojawiły się w styczniu 
2009 r. Okazało się, że na mapie  
dołączonej do decyzji lokalizacyjnej 
jest błąd. Pomyłka w obliczeniach 
o zaledwie 2 mkw. opóźniła prace 
o kilka tygodni. Poprawkę trzeba 
było wykonać zgodnie z proce-
durami. Pół roku później wystąpił 
problem z wycenami gruntów, 
które miały zostać przejęte pod  
inwestycję. Przeciągające się ne-
gocjacje i przejęcia doprowadziły 
do ogromnych opóźnień. Robot-
nicy na placu budowy pojawili się 
dopiero w październiku 2009 r.

Prace trwają
W listopadzie ubiegłego roku dro-
gowcy twierdzili, że prace prze-
biegają zgodnie z harmonogra-

REGION | Wszystko wskazuje na to, że węzeł Łopuszańska zostanie oddany na czas

Aktualności
24 godziny na dobę

Roztrzygnięto przetarg na dostawę 
sześciu stumetrowych niskopodło-
gowych pociągów Szybkiej Kolei 
Miejskiej. Nowe składy wyprodukuje 
nowosądecka spółka Newag. SKM 

nowe pociągi zakupi w formie 
tzw. leasingu zwrotnego. Spółka 
będzie spłacać tabor przez 15 lat. 
Za sześć nowych składów SKM 
zapłaci 201 mln zł. Nowe składy mają 
zastąpić siedem wysłużonych 
pociągów EN-57, które warszawska 
spółka wypożyczyła m.in. od 
trójmiejskiej SKM.                     (AS)

REGION

SKM kupi sześć 
nowych składów

1 marca wprowadzone zostaną 
zmiany w rozkładach jazdy pociągów. 
Na czas remontu linii Warszawa 
– Łódź składy kursujące w relacji 
Warszawa – Łódź – Warszawa oraz 

REGION

Zmiany w rozkładach 
jazdy PKP

O ustawienie sygnaliza-
cji świetlnej na skrzy-
żowaniu ulic Promy-
ka i Pływackiej rodzice 

uczniów, dyrekcja i grono pedago-
giczne ze Szkoły Podstawowej nr 
10 przy ul. Pływackiej walczą od 
dwóch lat. – Moja córka, podobnie 
jak wiele innych dzieci, codziennie 
przechodzi przez skrzyżowanie 
w drodze do szkoły. Wielu kie-
rowców jeździ tu za szybko, nie 
zwracając uwagi na ograniczenia 
prędkości. Sygnalizacja świetlna 
zapewni dzieciom bezpieczeń-
stwo – mó wi pani Ka tarzyna, 
mama jednej z uczennic.

Sygnalizacja na tym skrzyżo-
waniu miała powstać w ubiegłym 
roku na przełomie lipca i sierpnia. 

Ostatecznie jednak starostwo 
przygotowało tylko dokumen-
tację techniczną. – Zostaliśmy 
zmuszeni do przesunięcia tej 
inwestycji. Jest ona jednak za-
pisana w projekcie budżetowym
na 2011 r. Jeśli rada powiatu zaak-
ceptuje budżet, światła zostaną 
ustawione na tym skrzyżowa-
niu jeszcze przed 1 września 
2011 r. – informował w listopa-
dzie ubiegłego roku Sławomir 
Walendowski, ówczesny zastępca 
naczelnika Wydziału Inwestycji 
i Drogownictwa pruszkowskie-
go starostwa.

Rada powiatu zatwierdzi-
ła projekt budżetu i starostwo 
ogłosiło przetarg na wykonawcę 
tej sygnalizacji. – Prace chcemy 

Bezpieczne przejście na Promyka w wakacje

rozpocząć jak najszybciej. Jed-
nak wykonawcy mogą składać 
odwołania i cała procedura może 
się wydłużyć. Dlatego ogłosiliśmy 

mem. Wówczas stopień zaawan-
sowania budowy wynosił 30 proc. 
Obecnie drogowcy podkreślają, 
że wykonali ponad 60 proc. prac 
zawartych w harmonogramie. 
– Ukończono przebudowę całej 
infrastruktury podziemnej w re-
jonie węzła – mówi Agata Choiń-
ska, rzecznik prasowy Zarządu 
Miejskich Inwestycji Drogowych. 
– Wykonano roboty drogowe 
w ciągu ulic: Łopuszańskiej, Klesz-
czowej, Krańcowej i Al. Jerozolim-
skich poza tymi, które wymagają 
włączenia do układu drogowego 
Al. Jerozolimskich od strony węzła 
Salomea. Skończono konstruk-
cję estakady w kierunku ul. Ło-
puszańskiej. Ukończono odcinek 
estakady w kierunku Pruszkowa 
od strony ul. Łopuszańskiej oraz 
wszystkie pozostałe podpory. 
Wykonano wszystkie podpory 
wiaduktów w ciągu ul. Łopuszań-
skiej nad budowanym półtune-
lem – wylicza.

Dodatkowo drogowcy za-
kończyli również obudowę tzw. 
wanny szczelnej, czyli konstrukcji 
półtunelu, znajdującego się na 
poziomie -1. Właśnie w tym pół-
tunelu będą znajdować się jezdnie 
Al. Jerozolimskich, które umożli-
wią kierowcom jazdę na wprost. 
Teraz robotnicy zajęli się wykona-
niem płyty dennej w półtunelu.

PRUSZKÓW | Starostwo Powiatowe ogłosiło przetarg na wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 
ulic Promyka i Pływackiej. Prace mają się zakończyć w połowie sierpnia bieżącego roku.

Zima nie jest 
problemem
Okazuje się, że to nie zima mogła 
pokrzyżować plany drogowcom, 
a perypetie związane z budową 
innego węzła drogowego. – Du-
żym utrudnieniem dla prowa-
dzonej inwestycji był niepewny 
los węzła Salomea, z którego 
projektem był skoordynowany 
projekt węzła Łopuszańska. Brak 
możliwości prowadzenia okre-
ślonych robót w Al. Jerozolim-

skich oraz robót na estakadach 
od strony Pruszkowa wynikał 
z braku postępu w budowie wę-
zła Salomea – podkreśla Agata 
Choińska.

Zdążą na czas
Początkowo termin zakończenia 
budowy estakad wyznaczony był 
na marzec 2011 r. Jednak już dziś 
drogowcy wycofują się z tej dekla-
racji. – Możliwość realizacji prac 
zaplanowanych na najbliższe 

przetarg już teraz, żeby nie do-
szło do opóźnień w czasie prac 
budowlanych – zaznacza Jerzy 
Kongiel, naczelnik Wydziału 

pociągi podmiejskie ze Skierniewic, 
Żyrardowa i Grodziska Mazowieckiego 
będą miały największy priorytet. 
Pociągi dalekobieżne będą kierowane 
na objazdy przez Sochaczew i linią 
przez Łowicz – Skierniewice. Remont 
obejmie m.in. modernizację 126 km 
torów, wymianę 123 rozjazdów i budo-
wę nowoczesnej sieci trakcyjnej.    (AS)
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 Dużym utrudnieniem dla inwestycji przy Łopuszańskiej był niepewny los węzła Salomea

PRUSZKÓW
Przedsiębiorstwo PKS 
Grodzisk Mazowiecki 
wygrało przetarg na 
obsługę pruszkowskiej 
linii autobusowej z Osiedla 
Staszica przez dworzec 
PKP do Komorowa. 
Z drugiej linii, która 
miała kursować z Osiedla 
Staszica przez dworzec 
PKP i Żbików do Ożarowa 
Mazowieckiego, miasto  
na razie zrezygnowało.

Do przetargu na ob-
sługę linii auto-
busowych współ-
finansowanych 

przez miasto stanęły dwie 
fi rmy: PKS Grodzisk i Europa 
Express City (zwycięzca prze-
targu warszawskiego Zarzą-
du Transportu Miejskiego na 
obsługę pruszkowskiej linii 
L11). Początkowo przetarg 
miał dotyczyć dwóch linii: 
Z Osiedla S taszica do Ko-
morowa i z Osiedla Staszica 
do Ożarowa. – Z drugiej linii  
chwilowo zrezygnowaliśmy 
– poinformowała Elżbieta 
Korach, naczelnik Wydzia-
łu Inwestycji, Remontów 
i Infrastruktury Technicznej 
Urzędu Miejskiego w Prusz-
kowie. – Na tej trasie kursuje 
linia prywatna i nie wymaga 
ona dofi nansowania.

W przetargu fi rma Euro-
pa Express City zaoferowała 
cenę 41 970,06 zł miesięcznie, 
a zwycięzca, PKS Pruszków 
– 13 890 zł. Linia z Pruszkowa 
do Komorowa będzie współ-
fi nansowana przez miasto 
Pruszków i gminę Michało-
wice na mocy podpisanego 
wcześniej porozumienia 
między nimi. Pruszków prze-
znaczy na jej u trzymanie 
miesięcznie 12 090 zł, a Mi-
chałowice – 1 800 zł.

Autobusy zaczną kurso-
wać 1 marca. Na trasie będą 
miały następujące przystanki: 
Osiedle Staszica/al. Wojska 
Polskiego – ul. Plantowa (nż) 
– ul. Powstańców – ul. Sta-
szica (nż) – ul. Stalowa (nż) 
– Pruszków PKP/ul. Sienkiewi-
cza – ul. Prusa (nż) – ul. Armii 
Krajowej – Pruszków WKD/
ul. Kraszewskiego – ul. Armii 
Krajowej/szpital – ul. Ireny 45 
– ul. Ireny/sklep przy ul. Tade-
usza – Komorów al. Starych Lip, 
– Komorów SUW – Komo-
rów pętla.                   (ASR)

Linia 
do Komorowa 
od marca

Inwestycji i Drogownictwa po-
wiatu pruszkowskiego. – Termin 
zakończenia prac wyznaczony 
jest na 15 sierpnia. Chcemy, żeby 
przed rozpoczęciem nowego roku 
szkolnego sygnalizacja była już 
w tym miejscu w pełni sprawna 
– dodaje.

Powiat w tym roku na budowę 
sygnalizacji świetlnej na przej-
ściach dla pieszych przy szko-
łach na drogach powiatowych 
chce przeznaczyć 300 tys. zł. 
– W tym roku planujemy usta-
wienie sygnalizacji na sześciu 
skrzyżowaniach. Jeśli okaże się, 
że koszty będą niższe od zakła-
danych, postaramy się o usta-
wienie jeszcze jednej sygnalizacji 
– zaznacza naczelnik.           (AS)

tygodnie i tempo ich wykonywania 
zależą od warunków pogodowych, 
zatem jest jeszcze za wcześnie, 
aby określać termin zakończenia 
budowy estakad – zaznacza Agata 
Choińska. – Zarówno ZMID jak 
i wykonawca prac (fi rma Strabag 
– red.) dokładają starań, by bu-
dowa zakończyła się jak najszyb-
ciej. Termin umowny określony 
jako koniec maja 2011 r. nie jest 
zmieniony – dodaje.

Anna Sołtysiak

 15 sierpnia ma być gotowa sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu 
ulic Promyka i Pływackiej
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Funkcjonariusze z pruszkowskiej 
komendy znaleźli w hurtowni 
w Falentach podrobiony towar 
o wartości 17 mln zł. Część 
przedmiotów była wystawiona na 

ekspozycji w sklepie, a część 
była przechowywana w magazynie. 
Policjanci znaleźli m.in. kosme-
tyczki, etui na telefony oraz kuferki 
na kosmetyki i biżuterię. Funkcjo-
nariusze zatrzymali 50-letniego 
Andrzeja D., właściciela hurtowni. 
Mężczyzna został przesłuchany 
w charakterze świadka.                    (AS)

RASZYN

Podróbki za 
17 mln złotych

Po skargach mieszkańców 
północnego Pruszkowa policjanci 
przeprowadzili kontrole wokół te-
renu budowy autostrady A2, gdzie 
załadowane ciężarówki wyrządziły 

najwięcej szkód w nawierzchni ulic. 
Funkcjonariusze skontrolowali 
13 pojazdów. W sześciu przypad-
kach za niestosowanie się do 
znaków kierowcy zostali ukarani 
mandatami na łączną kwotę 
800 zł. Policja zamierza regularnie 
prowadzić podobne działania 
w przyszłości.                                        (AS)

PRUSZKÓW

Policyjna Akcja 
„Budowa A2” Kronika

Kryminalna

68. edycja Tour de Pologne
wystartuje w Pruszkowie
PRUSZKÓW
68. Tour de Pologne 
rozpocznie się w tym 
roku w Pruszkowie. 
Pierwszy etap największego 
polskiego wyścigu 
kolarskiego wystartuje 
31 lipca z naszego miasta.

U mowę w sprawie or-
ganizacji startu do 
pierwszego etapu 
podpisali we wtorek 

22 lutego w Dworze Potulickich 
w Pruszkowie prezydent miasta 
Jan Starzyński, wiceprezydent 
Andrzej Królikowski, skarbnik 
Pruszkowa Lidia Sadowska-Mu-
cha i Czesław Lang, szef fi rmy 
Lang Team, organizatora wyścigu 
Tour De Pologne.

Podczas uroczystości pod-
pisania umowy Czesław Lang 
podkreślił związki kolarstwa 
z Pruszkowem. Także prezydent 
Starzyński odwołał się do prusz-
kowskich tradycji sportowych, 
wśród których kolarstwo już 
zaznaczyło swoje miejsce.

W ubiegłym r oku kolarze 
biorący udział w Tour de Po-
logne przejechali przez Prusz-
ków podczas pierwszego etapu 
z Sochaczewa do Warszawy. 
W tym roku kolarze wystartują 

do pierwszego etapu z Pruszko-
wa. Będzie on liczył 100 km i za-
kończy się w Warszawie.

Od 2011 r. Tour de Pologne na-
leży do elitarnego grona wyścigów 
World Tour. Zaledwie 13 najwięk-
szych etapówek na świecie, jak 
Tour de France, Giro d’Italia czy 
Vuelta a España znalazło się 
w tym gronie. Przynależność do 
World Tour to nie tylko prestiż 
dla samego Tour de Pologne, 
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najlepsze ekipy. – W tym roku 
do Polski przyjedzie 18 najlep-
szych zespołów na świecie. Jako 
organizator mamy także pra-
wo zaprosić pięć dodatkowych 
ekip. Na pewno wystartuje re-
prezentacja Polski, a kolejne 
cztery tzw. dzikie karty przyzna-
my zespołom, które przyślą do 
nas najlepszych kolarzy – zapo-
wiedział Czesław Lang.   (ASR)

31 lipca
w Pruszkowie 
wystartuje 
pierwszy etap 
Tour de Pologne 2011

 Umowę podpisali prezydent Pruszkowa Jan Starzyński (po prawej), wiceprezydent Andrzej Królikow-
ski (po lewej) i Czesław Lang (w środku), szef fi rmy Lang Team, organizatora wyścigu Tour De Pologne

reklama

RASZYN
Wszystko jest na dobrej
drodze, bye wrześniu 
2012 r. w Raszynie 
otwarto nowe przedszkole 
przy ul. Lotniczej. 

Przymiarki do budowy przed-
szkola w Raszynie sięgają jeszcze 
kadencji poprzedniego samo-
rządu gminy. Obecny wójt An-
drzej Zaręba przyznaje, że odzie-
dziczył koncepcję utworzenia 
placówki przy ul. Lotniczej po po-
przedniku. Zakładała ona roz-
biórkę istniejącego przedszko-
la przy ul. Poniatowskiego i po-
stawienia w jego miejsce ośmio-
oddziałowego dwukondygna-
cyjnego przedszkola na ponad 
200 dzieci.

– Byłem przeciwnikiem ta-
kiej koncepcji z kilku powodów
 – mówi wójt Zaręba. Jego zda-
niem, wiązałoby się to z ko-
niecznością wstrzymania zapi-
sów dzieci do przedszkola przy 
ul. Poniatowskiego. Trzeba by 
też było przenieść przedszkola-
ki chodzące do tej placówki do 
innych. Jednocześnie wątpliwe 
jest, by udało się rozebrać stare 
przedszkole i wybudować nowe 
w ciągu 12 miesięcy. Dlatego 
powstała inna koncepcja, która 
zakłada, że w pobliżu przedszko-
la przy ul. Poniatowskiego pow-
stanie czterooddziałowe par-
terowe przedszkole przy ul. Lot-
niczej. W czasie budowy nowe-

Oświatowe inwestycje
go przedszkola stare działałoby 
swoim rytmem. – Po oddaniu 
obiektu przy ul. Lotniczej będzie 
możliwość przeniesienia dzie-
ci z istniejącej już placówki do 
nowej. Wówczas można by 
przeprowadzić rozbiórkę przed-
szkola przy ul. Poniatowskiego 
i rozpocząć budowę również 
czterooddziałowego obiektu
– dodaje wójt Zaręba.

Na razie władze gminy są na 
etapie przygotowań do zmian 
zagospodarowania przestrzen-
nego  terenu z uwzględnieniem 
usług oświatowych. Został też 
ogłoszony przetarg na przy-
gotowywanie koncepcji pro-
jektowej, przedszkola przy ul. 
Lotniczej. Jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem wykonawca 
zostanie wyłoniony we wrześniu. 
Na przełomie września i paź-
dziernika rozpoczną się prace 
budowlane. – Jest duża szansa, że 
z początkiem sezonu oświatowe-
go w 2012 r. dzieci mogłyby roz-
począć zajęcia w nowej placówce 
– dodaje wójt gminy Raszyn.

W ramach inwestycji oświa-
towych gmina Raszyn planuje 
też rozbudować szkołę podsta-
wową w Sękocinie. Ogłoszony 
został przetarg na wykonanie 
dokumentacji projektowo-kosz-
torysowej. Koncepcja zakłada 
m.in. rozbudowę sali gimna-
stycznej (obecna jest w opłaka-
nym stanie) oraz rozbudowę 
sal dydaktycznych.      (KAM)
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Skarga na usługi świadczone 
przez lekarza weterynarii, 
który ma podpisaną  
umowę z miastem, m.in.  na 
sterylizację bezdomnych 
zwierząt, wpłynęła do urzędu 
miejskiego w Pruszkowie. 
Zdaniem mieszkanki 
Pruszkowa, bezdomna kotka 
nie została po takim zabiegu 
należycie potraktowana.

Autorka skargi, pani Małgorzata 
była osobą zgłaszającą bezdomną 
kotkę do sterylizacji. Jej zarzut do-
tyczył niezatrzymania zwierzęcia 
po wykonaniu zabiegu w lecznicy 
i pozostawienia w miejscu, w któ-
rym zostało złapane. „Po moim 
zgłoszeniu kot został odebrany 
z posesji przy ul. Miodowej i tego 
samego dnia wieczorem został tam 
porzucony. Po rozmowie z inspek-
torem Towarzystwa Opieki nad 
Zwierzętami dowiedziałam się, 

Bezdomny kot kością niezgody 
PRUSZKÓW  |  Spór o to, kto powinien się zaopiekować kotem po zabiegu sterylizacji

W piątek 18 lutego ok. godz. 22 do 
sklepu na terenie gminy Michało-
wice wtargnął 32-letni mężczyzna. 
Krzycząc „to jest napad” złapał 
sprzedawcę za szyję i zażądał od 

niego wydania pieniędzy. Sprze-
dawca wyciągnął napastnika przed 
sklep, gdzie razem z przypadkowym 
przechodniem obezwładnili sprawcę 
napadu. Napastnik był nietrzeźwy, 
w organizmie miał prawie trzy 
promile alkoholu. Mężczyźnie posta-
wiono zarzut dokonania rozboju. Sąd 
aresztował go na trzy miesiące.  (ASR)

MICHAŁOWICE

Napadł 
na sklep W styczniu z jednego ze sklepów 

w centrum handlowym skradziono 
kurtkę wartą 400 zł. Kilka dni póź-
niej złodzieje ponownie pojawili się 
w sklepie. Właściciel powiadomił 
policję. Funkcjonariusze po krótkiej 

obserwacji zatrzymali Emilię L., 
Renatę P. i Sławomira L. Złodzieje 
mieli przy sobie kilkanaście sztuk 
ubrań. W ich samochodzie również 
znaleziono skradzioną odzież. Cała 
trójka została zatrzymana i usły-
szała zarzut kradzieży. Sprawcy 
przyznali się do winy. Grozi im kara 
do pięciu lat więzienia.               (ASR)

NADARZYN

Ukradli ubrania

reklama

że to nie jest pierwszy taki przypa-
dek” – można przeczytać w skardze 
pani Małgorzaty z 20 stycznia.

Słowa przeciw słowom
Urząd miejski w Pruszkowie od-
niósł się do wniesionej skargi. 
„Zgodnie z oświadczeniem pani 
weterynarz, ustalone zostało 
z osobą, od której odebrany był kot, 
że po zabiegu przewieziony zo-
stanie na teren nieruchomości 
przy ul. Miodowej, skąd zostanie 
odebrany. Wobec przedstawienia 
w zdecydowanie różny sposób 
tego samego zdarzenia przez za-
interesowane strony, nie jestem 
w stanie zająć stanowiska w spra-
wie” – napisał wiceprezydent 
Pruszkowa Andrzej Królikowski.

Kto miał się zająć kotką?
Pani Małgorzata o swoich za-
strzeżeniach, dotyczących po-
traktowania bezdomnej kotki, 

poinformowała też naszą gazetę. 
– Zwierzę po zabiegu nie powin-
no być wypuszczane, jeśli nie ma 
się nim, kto zająć. A tak się stało 
z tą kotką – mówi.

Dr Anna L. – weterynarz, której 
zarzut dotyczył – zapewniła nas,
że umówiła się z panią Małgo-
rzatą, że po zabiegu kot zostanie
przywieziony na ul. Miodo wą. 
Zaś pani Małgorzata utrzymuje, 
że miał zostać w lecznicy. – Gdy 
podjechałam na posesję, nikt 
nie czekał na kotkę. Dopiero po 
telefonie, który wykonałam, 
z budynku wyszedł mężczyzna 
i wziął kota. Byłam zdumiona tak 
powstałym nieporozumieniem 
– mówi Anna L. Dodaje, że aby 
w przyszłości uniknąć takich sy-
tuacji, bierze od osób zdających 
bezdomne koty do steryliza-
cji pisemne oświadczenie, w któ-
rym jasno jest określone, czy zwie-
rzak ma być zatrzymany w lecz-

nicy, czy przywieziony pod wska-
zany adres.

Miasto nie potwierdza 
zarzutów
Pani Małgorzata jest zdania, 
że to nie pierwszy taki przypa-
dek, kiedy kot wysterylizowany 
przez dr L. wraca zaraz po zabie-
gu na miejsce, z którego został 
zabrany. – Trzy osoby zgłosiły 
takie same nieprawidłowości 
z postępowaniem z bezdomnym 
kotem po zabiegu, jak w tym przy-
padku – poinformowała Hanna 
Dąbrowska, inspektor TOZ.

Jednak Wydział Ochrony Śro-
dowiska Urzędu Miejskiego w Pru-
szkowie zarzutu tego nie po-
twierdza. Zapewniono nas, że 
skarga wniesiona w styczniu tego 
roku przez panią Małg orzatę 
jest jedyną podczas czterolet-
niej współpracy dr L. zmiastem.

(KAM)

 W ubiegłym roku miasto wybudowało nową drogę, 
łączącą ulice Prusa i Komorowską (pisaliśmy o niej m.in. 
gdy robotnicy pozostawili w jezdni słup energetyczny). 
Wcześniej ul. Prusa była drogą bez przejazdu, co potwierdzał 
ustawiony za skrzyżowaniem z ul. Ceramiczną znak D-4a 
(na zdjęciu). Po oddaniu do użytku nowej drogi organizacja 
ruchu zmieniła się i kierowcy mogą teraz przejechać nową 
ulicą do ul. Komorowskiej. Wiele osób o tym nie wie, a znak 
stojący w obecnym miejscu wprowadza kierowców w błąd. 
Powinien zostać przestawiony za nowe skrzyżowanie. 
Przedstawiciel powiatu pruszkowskiego, który jest zarządcą 
drogi, obiecał nam sprawdzić i uporządkować oznakowanie.

FOTONEWS
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Telewizor plazmowy 50˝

49,99zł

19,99zł

119zł

49,99zł 9,99zł 49,99zł

Mini wieża

Niszczarka

Żelazko parowe

Wieża stereo

Odkurzacz Dirt Devil

Markowa odzież ciążowa

4,99zł

Zabawka dziecięca Toster kanapkowy Mikro wieża

4,99zł/szt.

9,99zł

TUNER CYFROWY, ODTWARZACZ CD, CD-R/RW, WMA, MP3-CD
WYŚWIETLACZ LED, GNIAZDO USB

TUNER CYFROWY, ODTWARZACZ CD, CD-R/RW, MP3-CD
WYŚWIETLACZ LCD, GNIAZDO USB, SD/MMC

2000W, FUNKCJA
UDERZENIA PARY,
STOPA ZE STALI
SZLACHETNEJ,
FUNKCJA SAMO-
CZYSZCZENIA

RADIO FM/AM, ODTWARZACZ CD/CDR/MP3, GRAMOFON,
GNIAZDO USB, FUNKCJA ID3 TAG, KONWERSJA AUDIO NA MP3,
WYŚWIETLACZ PODŚWIETLANY NA NIEBIESKO

MOC 2000W
5 METRÓW KABLA
TURBOSZCZOTKA

399zł

Łóżko podwójneOdtwarzacz DVD

25zł 250zł

Łóżko dziecięce

999 zł
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Aktualności
24 godziny na dobę

W niedzielę, 20 lutego Owczarnia 
dostarczyła do Żoliborskiego Sto-
warzyszenia Dom Rodzina Człowiek 
kolejne tony plastikowych nakrętek. 
Pieniądze uzyskane z ich sprzedaży 

zasilą konto Michała Mroczka, który 
czeka na protezy obu nóg. W kolejce 
po sprzęt rehabilitacyjny czeka 
jeszcze 17 podopiecznych Stowa-
rzyszenia. Zachęcamy do dalszego 
zbierania nakrętek oraz promowania 
akcji. Kontakt: Sołtys wsi Owczarnia, 
Andrzej Baranowski, ul. Książe-
nicka 40, tel.: 22 729 17 42.              (MS)

OWCZARNIA 

Kolejny transport 
nakrętek oddanyW tym roku Raszyn planuje prze-

znaczyć 5,5 mln zł na inwestycje
 drogowe. Gmina chce przebudo-
wać siedem ulic: Lotniczą, 
Jesienną oraz ulicę bez nazwy 
(od ul. Mickiewicza do ul. Szkolnej) 

RASZYN

5,5 mln zł na drogi
w Raszynie, Sienkiewicza, Kaszta-
nową, Rzepichy we wsi Rybie oraz 
Złote Łany w Dawidach. Kolejne 
inwestycje zaplanowane na ten 
rok dotyczą budowy chodników 
przy drogach powiatowych i drodze 
krajowej. Chodniki pojawią się przy 
ulicach Droga Hrabska, Długiej 
oraz przy Al. Krakowskiej.              (AS)

Sklepikarze boją się o swoją przyszłość
Supermarket 
Tesco działa 
w Jaktorowie 
dopiero niecały 
miesiąc, a właściciele 
lokalnych sklepików 
już go mają 
serdecznie dość. 

N owy sklep wielkopo-
wierzchniowy powstał 
przy ul. Fabrycznej, 
w miejscu dawnej sie-

dziby Gminnej Spółdzielni „Samo-
pomoc Chłopska”.

Właściciele małych sklepików 
w Jaktorowie powstaniem marke-
tu są zrozpaczeni. Twierdzą, że 
zbankrutują, stracą dorobek ca-
łego życia. Poważnie obawiają się 
o przyszłość swoją i swoich ro-
dzin. W tym celu założyli Stowa-
rzyszenie Kupców Jaktorowskich. 
Ich zdaniem, już wydanie decyzji 
o warunkach zabudowy oraz 
samo pozwolenie na budowę mar-
ketu przez miejscowych urzędni-
ków odbywało się w ścisłej tajem-
nicy. Właśnie po to, aby uniknąć 
protestów lokalnych kupców.

JAKTORÓW | Właściciele małych sklepów protestują przeciwko nowootwartemu hipermarketowi Tesco
Sklepikarze czują się 
zagrożeni
Pan Józef od wielu lat prowadzi 
sklep spożywczy przy ul. War-
szawskiej. – Sytuacja jest tragicz-
na. Właściciel sąsiedniego sklepu 
już musi zwijać interes, tylko do 
końca miesiąca ma podpisaną 
umowę. Chcieli rozłożyć Jakto-
rów na łopatki i im się udało – de-
nerwuje się sklepikarz.

Tymczasem w urzędzie gminy 
w Jaktorowie temat protestów lo-
kalnych sklepikarzy jest niezna-
ny. – Ja nic nie wiem o ża dnych 
protestach, nie przypominam 
sobie, aby ktokolwiek sprzeciwiał 
się w trakcie budowy Tesco, a co 
dopiero teraz – mówi proszący 
o anonimowość pracownik urzę-
du. – A jeśli chodzi o wydawanie 
pozwolenia na budowę, to tymi 
sprawami zajmuje się na dzór 
budowlany w starostwie powia-
towym, a nie my. Więc nie rozu-
miem, dlaczego właściciele sklepów 
mają pretensje do nas – dodaje.

Klienci zadowoleni 
z supermarketu
Tymczasem z powstania Tesco 
w Jaktorowie zadowoleni są klien-
ci. – Doskonale rozumiem prob-

lemy właścicieli małych sklepów, 
ale prawda jest taka, że w super-
marketach jest znacznie taniej, 
a i wybór towarów jest większy 
– mówi pani Marta. – Nie ukry-
wam, że cieszę się z powstania 
Tesco w naszym miasteczku, ale 
z drugiej strony po sam chleb lub 

mleko nie będę biegać do marke-
tu, tylko do mniejszego sklepu. 
Więc niech ich właściciele nie  
boją się, że zbankrutują.

Nowe miejsca pracy
Powstawanie sklepów wielkopo-
wierzchniowych to nieuchronny 

proces i naturalny objaw kapita-
lizmu. Trzeba pamiętać również 
o tym, że market to nowe miejsca 
pracy. Tesco w Jaktorowie zatrud-
nia ok. 20 pracowników i wciąż 
szuka nowych. Należy pamiętać 
też o tym, że nie wszyscy lubią ro-
bić zakupy w supermarketach. Są 

nadal wierni klienci, którzy będą 
woleli zrobić zakupy w zaprzy-
jaźnionym lokalnym sklepiku. 
Miejmy nadzieję, że w przypadku 
Jaktorowa tak właśnie się stanie 
i że supermarket nie zagrozi ist-
nieniu lokalnych placówek.

Karolina Gontarczyk
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 Supermarket to z jednej strony nowe miejsca pracy, a z drugiej – groźba likwicadji małych sklepów

KOMORÓW
Kierowcy podróżujący 
al. Marii Dąbrowskiej 
i al. Kasztanową 
w Komorowie obawiają się, 
że suche konary i gałęzie 
drzew zagrażają ich 
bezpieczeństwu. 
Tymczasem przeciwko ich 
wycince protestuje część 
komorowskich radnych 
gminy Michałowice.

A l. Marii Dąbrowskiej 
w Komorowie jest 
zabytkowym pomni-
kiem przyrody i jed-

nocześnie drogą powiatową. To 
wyjątkowo urokliwe miejsce, jed-
nak mocno zaniedbane. Dziury
w jezdni, nieodśnieżone chodniki 
i blaszana budka, w której kiedyś 
mieścił się sklepik warzywniczy, 
szpecą główną arterię Komorowa. 
Problemem są tu również same 
drzewa. Zwisające nad jezdnią 
suche konary i gałęzie drzew za-
grażają zarówno kierowcom, jak 

i przechodniom poruszającym się 
aleją. Podobna sytuacja ma miej-
sce w al. Kasztanowej. Nie dość, 
że drzewa znajdują się tu w skraj-
ni jezdni, to na dodatek sprawiają 
wrażenie, jakby w każdej chwili 
miały runąć.

– Naprawdę boję się tędy jeź-
dzić – mówi pan Piotr, mieszka-
niec Komorowa. – Mam wraże-
nie, że o te drzewa nikt nie dba, 
nikt nie myśli o bezpieczeństwie 
kierowców i przechodniów – de-
nerwuje się nas z czytelnik. 
Walka o komorowskie drzewa 
toczy się już od dawna. Zdaniem 
Zbigniewa Kowalewicza, człon-
ka zarządu Osiedla Komorów-
-Granica i twórcy wielu publikacji 
na temat Komorowa (w tym też 
o stanie drzew w al. Marii Dą-
browskiej i al. Starych Lip), za-
bytkowe drzewa schną z powodu 
braku ich konserwacji. A winna 
temu jest część mieszkańców 
Komorowa z radnymi Aurelią 
Zalewską i Ewą Borzymowską, 
które zabiegały w 2008 r. o za-

Drzewa w Komorowie zagrażają bezpieczeństwu
blokowanie prowadzonej ów-
cześnie konserwacji i zabiegów 
pielęgnacyjnych wiekowych lip, 
składając doniesienie na poli-
cję o rzekomej niefachowości 
wyspecjalizowanej fi rmy. Prze-
padła wtedy kwota 80 tys. zł 
przewidziana na ten cel w budże-
cie gminy.

– Przede wszystkim mam do 
powiedzenia, że od wielu lat 
zabiegałam o ochronę drzew 
w Al. M. D ąbrowskiej. W ub. 
roku na mój wniosek zos tała 
przeprowadzona przez Staro-
stwo Powiatowe wycinka su-
chych gałęzi. Lipami zajęła się 
specjalistyczna fi rma. Niestety, 
środki fi nansowe nie pozwoli-
ły na dokładną pielęgnację lip 
i usunięcie suszu ze wszystkich 
drzew. Wykonano zabiegi na 
najbardziej zagrożonych łama-
niem gałęzi. Jest jeszcze jedno 
drzewo, które zagraża bezpie-
czeństwu, przy ul. Podlaskiej, 
ale jego usunięcie, jak i każdego 
drzewa w tej alei, wymaga zgody 
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 W al. Marii Dąbrowskiej wciąż jest wiele drzew, które zagrażają bezpieczeństwu kierowców i pieszych 

rady Gminy Michałowice. Cze-
kamy na przedstawienie radnym 
uchwały.

– Jedno drzewo? Tam jest na-
dal mnóstwo grubych konarów, 
które zagrażają bezpieczeń-
stwu poruszających się osób 

i przejeżdżających samocho-
dów – irytuje się Zbigniew Ko-
walewicz. – Zdjęcia tych drzew 
zamieściłem na stronie zarządu 
osiedla www.komorow.pl.

– Jeśli znajdą się pieniądze, 
to będziemy działać. Myślę, że 

jeszcze w tym roku coś zacznie 
się dziać w tej sprawie – zapew-
nia Jerzy Kongiel, naczelnik 
Wydziału Inwestycji i Drogo-
wnictwa Starostwa Powiato-
wego w Pruszkowie.

Karolina Gontarczyk
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tel. 795 569 659

PEŁNY ZAKRES
USŁUG

• Wulkanizacja
• Elektryka

• Diagnostyka komputerowa
• Mechanika

Pruszków,
Aleje Jerozolimskie 451

(NA TYŁACH INTERCARS)

AUTO
SERWIS

Towarzystwo Absolwentów, Wycho-
wanków i Przyjaciół Gimn. I Liceum 
im. Tomasza Zana, w Pruszkowie,  
Stowarzyszenie Obrońców Lokalizacji 
i Tradycji LO im. Tomasza Zana, Rada 
Pedagogiczna Liceum Tomasza Zana, 
Rada Rodziców Liceum Tomasza 
Zana.

wyjaśniają 

w „Gazecie WPR” nr 104 z dnia 28 stycz-
nia 2011 w artykule p. Bolo Skoczylasa 
zatytułowanym „Nierealna propozycja 
i proceduralne przepychanki” autor 
mija się z prawdą pisząc: „Zaniacy 
stworzyli koncepcję, którą za pośred-
nictwem starostwa przekazali do pre-
zydenta Pruszkowa. Koncepcja wy-
daje się jednak niemożliwa do rea-
lizacji, zakłada bowiem przejęcie pry-
watnych i miejskich gruntów i prze-
kwaterowanie ponad 30 osób”.

Wyrażamy całkowitą dezaprobatę 
tak nieprawdziwej informacji i zamie-
szczamy 

SPROSTOWANIE 
Propozycja rozbudowy budynku Li-
ceum Zana po uzyskaniu części te-
renu obecnej ulicy Obrońców Poko-
ju i sąsiadujących z nim zamieszkałych 
działek nie wyszła z naszego środo-
wiska. Taką możliwość pozyskania 
terenu została nam przedstawiona 
przez Panią Starostę na zebraniu 
wszystkich organizacji związanych 
z Liceum Zana i pełniącego wówczas 
obowiązki dyrektora Szkoły P. Sta-
nisława Szufl ińskiego. Spotkanie to 
odbyło się w dniu 12 lipca 2010 roku 
w gmachu Starostwa Powiatowego 
w Pruszkowie. A zatem, nie będąc  
autorami projektu pozyskania części 
terenu ulicy Obrońców Pokoju na rzecz 
Liceum Zana, organizacje nasze nie 
mogły przedstawić w/w propozycji 
żadnym jednostkom administracyj-
nym. Jednocześnie wyrażamy ubole-
wanie nad wiarygodnością informa-
tora Pana Bolo Skoczylasa. Mając na 
uwadze rzetelność dziennikarską, 
nie wprowadzanie opinii publicznej 
w błąd, a także dobro naszych 
organizacji zwracamy się do Redakcji 
WPR z żądaniem o zamieszczenie  
naszego pisma w najbliższym nume-
rze gazety. 

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 z podstawową wyprawką.

Kontakt:
Tel.: 606 262 956
e-mail: pokochajpsiaka@wp.pl

Bólem jest janosikowe
ROZMOWA  |  Z KRZYSZTOFEM GRABKĄ, wójtem gminy Michałowice, rozmawia Karolina Gontarczyk.
Jakie inwestycje 
są najważniejsze do 
realizacji w obecnej 
kadencji samorządu 
w Michałowicach?
– Dziś priorytetową inwestycją jest 
budowa nowego budynku Urzędu 
Gminy Michałowice w Regułach. 
Jest to duże przedsięwzięcie fi -
nansowe, ale nie można dłużej  
udawać, że obecna infrastruktu-
ra administracyjna w gminie za-
pewnia należyty standard obsługi 
interesantów i partnerów naszego 
samorządu. Urząd funkcjonuje 
w różnych miejscach satelickich. 
Z punktu widzenia zarządzania 
publicznego powoduje to kon-
kretne problemy, np. związane 
z koordynacją działań i szybkością 
reakcji administracji komunal-
nej na potrzeby mieszkańców. 
Ta sytuacja musi się zmienić na 
lepsze. Budowa nowego obiektu 
już się rozpoczęła. Mam nadzieję, 
że pierwsi interesanci zostaną 
przyjęci w nowej siedzibie urzędu 
już na początku 2013 r.

Jakie jeszcze inwestycje 
przewidziane są do 
realizacji w najbliższym 
czasie?
– Mamy wiele planów inwesty-
cyjnych. Trudno je wszystkie wy-

mieniać jednym tchem. Mogę 
jednak powiedzieć, że właściwie 
w każdej miejscowości naszej 
gminy coś będzie budowane.

Duże znaczenie ma realiza-
cja programu „Bezpieczeństwo 
energetyczne gminy Michało-
wice”. Mówiąc najkrócej, pole-
ga on na montażu kolektorów 
słonecznych w indywidualnych 
gospodarstwach domowych. 
Złożony jeszcze w zeszłym roku 
wniosek o dofi nansowanie tego 
przedsięwzięcia z budżetu Unii 
Europejskiej w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 
pozytywnie przeszedł ocenę 
formalną. Obecnie czekamy na 
wynik oceny merytorycznej. To 
będzie z pewnością ogromne 
wyzwanie, zarówno pod wzglę-
dem fi nansowym, jak i orga-
nizacyjnym. Chciałbym także 
zwrócić uwagę na cztery otwarte 
strefy rekreacji, powstałe dzięki 
wartemu ok. 8 mln zł w spar-
ciu z pieniędzy Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego (fun-
dusze norweskie – red.). Nieba-
wem na nowo wybudowanych 
obiektach w Komorowie Wsi, 
Komorowie, Regułach i w Mi-
chałowicach powitamy naj-

sikowe wciąż rośnie, jak widać 
– w sposób zastraszający.

Czy gmina będzie dążyć 
do zachowania terenów 
zielonych na jej terenie, 
np. w Komorowie, czy raczej 
do rozbudowy szeroko 
rozumianej infrastruktury 
sprzyjającej inwestycjom?
– Jesteśmy akurat w trakcie 
opracowywania Studium Uwa-
runkowań i Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Michało-
wice. Mamy w Komorowie tereny 
i obiekty, które znajdują się pod 
ochroną konserwatora zabyt-
ków. Zapewniam, że ten aspekt 
też będzie brany pod uwagę przy 
uchwalaniu Studium.

Jak układa się współpraca 
z Radą Gminy?
– Bardzo dobrze. Ściśle ze sobą  
współpracujemy, czego najlep-
szym przykładem jest uchwała 
budżetowa, choć rzeczywiście, 
niejednokrotnie ta współpraca 
wymaga kompromisu. Wycho-
dzę jednak z założenia, że nie  
zawsze trzeba postawić na swo-
im, za to trzeba być skutecznym 
w działaniu.

Dziękuję za rozmowę

młodszych mieszkańców gminy 
i ich rodziców.

Na przyszły rok planowana 
jest również rozbudowa szkoły 
w Nowej Wsi. Co prawda dużo 
mówi się o niżu demografi cznym, 
jednak jak pokazuje praktyka ży-
cia, ta rozbudowa jest niezbęd-
na. W obecnej placówce dzieci 
po prostu już się nie mieszczą.

Czy gmina będzie prowadzić 
inwestycje drogowe?
– Oczywiście. Najbardziej zależy 
nam na modernizacji głównych 
ciągów komunikacyjnych. Są to 
inwestycje, które chcemy zreali-
zować w pierwszej kolejności. 

Do tej pory, w ramach Naro-
dowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych (tzw. schety-
nówki – red.), udało nam się 
zmodernizować ul. Szkolną 
w Michałowicach. Przed nami 
przebudowa ulic Regulskiej 
w Michałowicach oraz Wiejskiej 
i Kotońskiego w Komorowie. 
Wkrótce powiat pruszkowski 
przystąpi do przebudowy ciągu 
komunikacyjnego al. Marii Dą-
browskiej w Komorowie – przy 
ul. Brzozowej powstanie rondo. 
Następnie, już we współpracy 
z gminą, planowana jest moder-
nizacja tej alei. W każdym razie, 
we wszystkich miejscowościach 
gminy przewidziane są więk-
sze lub mniejsze inwestycje 
drogowe.

Z jakimi problemami boryka 
się gmina?
– Dużym problemem jest ko-
nieczność płacenia tzw. janosi-
kowego. W ubiegłym roku prze-
znaczyliśmy na ten cel 4,6 mln zł,
w tym roku będziemy musieli 
zapłacić 5,3 mln zł. N ie będę 
ukrywał, że te sumy dotkliwie 
obciążają budżet gminy i opóź-
niają realizację planów jej roz-
woju. W czasach kryzysu docho-
dy komunalne spadają, a jano-
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Brwinów

Jak pokonać 
stres w relacjach 
międzyludzkich?
Uniwersytet Każdego Wieku 
zaprasza 25 lutego (piątek) 
na wykład pastora Piotra 
Stachurskiego „Jak pokonać 
stres w relacjach między-
ludzkich?”.
Start godz. 17.00, 
Wstęp wolny, 
Miejsce: Wilsona 2

Grodzisk Mazowiecki

Kabareton
27 lutego (niedziela) 
w Centrum Kultury 
wystąpią Tomasz Jachimek 
i  Kabaret Szarpanina.
Start godz. 16.00, 
Bilety 35 PLN, 
Miejsce: Spółdzielcza 9

Otrębusy

LZA „Promni”
25 lutego (piątek) na scenie 
Matecznika Mazowsze 
wystąpi Ludowy Zespół 
Artystyczny „Promni”. 
W koncercie jubileuszowym 
artyści zaprezentują dorobek 
zespołu, wypracowany na 
przestrzeni 30 lat istnienia. 
Na repertuar zespołu składają 

Informator kulturalny  /25.02-04.03/  

się tańce narodowe: polonez, 
mazur, kujawiak i oberek, 
a także widowiska: „Wesele 
łowickie” i „Comber Babski” 
z regionu Krakowa Wschodnie-
go, oraz pieśni i tańce ludowe 
z terenów centralnej, połu-
dniowej i południowo-wschod-
niej Polski.
Start godz. 19:00, 
Bilety 30 PLN, 
Miejsce: Świerkowa 2 

Podkowa Leśna

Playlista.
Haendel. Hity
CKiIO zaprasza 26 lutego 
(sobota) na koncert 
„Playlista. Haendel. Hity”. 
Wystąpią studenci Wydziału 
Wokalnego Uniwersytetu 
Muzycznego F. Chopina 
w Warszawie oraz Zespół 
Instrumentalny Uniwersytetu 
Muzycznego F. Chopina 
w Warszawie. Jadwiga Rappe 
– opieka wokalna, koncepcja 
programu. Lilianna Stawarz 
– klawesyn, kierownictwo 
muzyczne.
Start godz. 19.00, 
Wstęp wolny,
Miejsce: Pałacyk Kasyno,
Lilpopa 18

Akademia Myśli 
i Dźwięku
Muzeum im. Anny 
i Jarosława Iwaszkiewiczów 
w Stawisku zaprasza 
27 lutego (niedziela) na 
spotkanie z cyklu Akademia 
Myśli i Dźwięku. W programie: 
muzyka cerkiewna oraz 
pieśni ludowe ukraińskie

i rosyjskie w wykonaniu 
Męskiego Zespołu Muzyki 
Cerkiewnej oraz prezentacja 
książki „Jarosław Iwaszkiewicz 
i Ukraina”.
Start godz. 17.00, 
Wstęp wolny, 
Miejsce: Gołębia 1

Spotkanie 
przy piosence
CKiIO zaprasza 27 lutego 
(niedziela) na „Spotkanie 
przy piosence” – wspólne 
śpiewanie piosenek ludowych 
i nie tylko pod kierunkiem 
Marzeny Grzymały.
Start godz. 16.00, 
Wstęp wolny, 
Miejsce: Pałacyk Kasyno,
Lilpopa 18

O sztukach pięknych
2 marca (środa) w Pałacyku 
Kasyno odbędzie się wykład 
Anny Zagrodzkiej-Leśniew-
skiej „O sztukach pięknych” 
Uniwersytet Otwarty 
Pokolenia. 
Start godz. 11.00, 
Wstęp wolny, 
Miejsce: Lilpopa 18

Pruszków

Dzieła wszystkie 
Fryderyka Chopina
1 marca (wtorek) w Muzeum 
Starożytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego odbędzie się 
kolejny koncert z cyklu „Dzieła 
wszystkie Fryderyka Chopi-
na”. Wykonawcy: Konstanty 
Andrzej Kulka - skrzypce, 
Andrzej Wróbel - wiolonczela, 
Agnieszka Kozło - fortepian, 

Kayo Nishimizu – fortepian.
Start godz. 19.00, 
Bilety 15 PLN, 
Miejsce: Pl. Jana Pawła II 2

Pomyszkuj 
w Internecie
Pruszkowska Książnica 
zaprasza 2 marca (środa) 
na spotkanie dla Seniorów 
pod hasłem: „Rozmowa? 
– bezcenna, czyli jak 
skorzystać z komunikatora 
internetowego. Podczas
spotkania pracownicy 
Biblioteki oswoją seniorów 
z najbardziej popularnymi 

formami internetowej 
komunikacji: Gadu-Gadu, 
Skype i Facebook.
Start godz. 18.00, 
Wstęp wolny, 
Miejsce: Kraszewskiego 13

Wystawa malarstwa 
Maliny Wieczorek
Stowarzyszenie K40 zaprasza 
4 marca (piątek) na wernisaż 

malarstwa Maliny 
Wieczorek. Artystka 
studiowała w Akademii 
Sztuk Pięknych 
w Krakowie, otrzymując 
w 1996 r. dyplom  z wyróżnie-
niem. Współpracowała 
z tak wybitnymi artystami, 
jak prof. Barbara Borkowska-
Larysz, prof. Jacek 
Siwczyński, oraz  
prof. Janusz Tarabuła. 
Wystawa czynna będzie 
do 22 marca 2011r.
Start godz. 19.00, 
Wstęp wolny, 
Miejsce: Pałac Ślubów

Odsłonięto tablicę ku czci księdza Romana Indrzejczyka 
PRUSZKÓW
Tablicę ku czci 
księdza Romana 
Indrzejczyka, 
wieloletniego 
kapelana Szpitala 
Tworkowskiego, 
kapelana prezydenta RP, 
poety, fi lozofa, artysty 
odsłonięto w piątek 
w kościele Przemienienia 
Pańskiego.

W uroczystości ucze-
stniczyli: wicemar-
szałek woj. mazo-
wieckiego Krzysz-

tof Strzałkowski, starosta prusz-
kowski Elżbieta Smolińska, za-
stępcy prezydenta Pruszkowa 
Andrzej Kurzela i Andrzej Króli-
kowski, wojewódzki konserwa-
tor zabytków Barbara Jezierska, 
biskup pomocniczy warszawski 
Piotr Jarecki oraz autor pamiąt-
kowej tablicy prof. Gustaw Zemła. 
Nie zabrakło też społeczności 

pruszkowskiej, która była bar-
dzo mocno związana z ks. Indrzej-
czykiem.

W trakcie uroczystości wiele 
było przemówień, wspomnień 
o księdzu Romanie, odczytano 
m.in. listy od prezydenta RP Bro-
nisława Komorowskiego i mar-
szałka woj. mazowieckiego Ada-
ma Struzika.

Idea powstania tablicy ku czci 
ks. Indrzejczyka i umieszczenia 
jej w k ościele Przemienienia 
Pańskiego powstała z potrzeby 

serca. – Kiedy rok temu, 11 lutego 
w Dzień Chorego ksiądz prałat 
Roman Indrzejczyk odprawiał 
w naszym kościele mszę świę-
tą, kierował do nas wzruszające 
słowa homilii. Na zakończenie 
powiedział: „serce zostawiłem 
w Tworkach”. My to czujemy, 
a wyrazem upamiętnienia uko-
chanego przez naszą społecz-
ność duszpasterza jest odsło-
nięcie tablicy. Została ufundo-
wana przez liczne grono przy-
jaciół-ofi arodawców, jako naj-

szczerszy dowód pamięci – mó-
wiła Lidia Rudzka, dyrektor Ma-
zowieckiego Specjalistycznego 
Centrum Zdrowia im. Prof. Jana 
Mazurkiewicza.

Ks. Roman Indrzejczyk przez 
ponad 20 lat był kapelanem 
Szpitala Tworkowskiego, przy-
jacielem społeczności Pruszko-
wa i jednocześnie jednym z naj-
wybitniejszych mieszkańców 
tego miasta. Zginął w k ata-
strofi e lotniczej w Smoleńsku 
10 kwietnia 2010 r.          (KAM)

kultura&rozrywka
czytaj codziennie na kultura.wpr24.pl

Stowarzyszenie Zdrowy Rower zaprasza wszystkich chętnych do udziału w akcji 
"
Pedałujesz – Pomagasz". 

W tym roku Zdrowy Rower wraz z grupą 50 rowerzystów planuje wyruszyć z Pruszkowa na Bornholm. 
Start podróży wyznaczony jest na 7 lipca. Cała wyprawa potrwa 10 dni, rowerzyści w tym czasie przejadą 726 km. 
Wyjazd ma charakter otwarty. W każdej chwili można przyłączyć się do wyprawy, jak i z niej zrezygnować. 
Celem wyprawy jest zebranie 20 000 zł dla Doroty, która od dziecka cierpi na porażenie mózgowe i epilepsję.  (AS) 

REGION

Zbiórka dla Doroty
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Pan Marek Kubicki - Burmistrz Piasto-
wa, Pani Zdzisława Zielińska – Zastępca 
Burmistrza Miasta Piastowa
Pani Maria Ziółek – Przewodnicząca 
Rady Miasta Piastowa, Pan Zdzisław 
Brzeziński - były Burmistrz Piastowa 
Pani Danuta Oleś Oleś – Dyrek tor 
Zespołu Obsługi Placówek Oświato-
wych w Piastowie, Pan Maciej Krokos 
– Prezesa Stowarzyszenia Polskich 
Kombatantów Obrońców Ojczyzny,
Pani Marzena Grochowska – Wicepre-
zes Zarządu Głównego Towarzystwa 
Przyjaciół Warszawy, Pani Janina 
Kurowska-Kulesza – Honorowy Oby-
watel Miasta Piastowa, Grono Harcerzy 
Seniorów: pani Halina Broniarek, pan  
Zbigniew Ratyński, państwo Krystyna 
i Andrzej Siedleccy,
Pani Urszula Skrzypczak – dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr1, Pan Stanisław 
Siekierko – dyrektor Szkoły Podstawo-
wej nr 2, Pan Artur Sawicki – Przewod-
niczący Rady Rodziców
I wielu innych dostojnych gości, których 
nie sposób wymienić z imienia i nazwi-
ska, ale których obecność jest dla nas 
bardzo, bardzo ważna.

Spotkanie z naszymi Przyjaciółmi 
toczyło się w miłej atmosferze, go -
ście obejrzeli nieco skróconą wersję 
programu z dnia ślubowania. Słowa, 
które padły ze sceny wzruszyły i za -
ciekawiły, a gorące podziękowania po 
spektaklu są dowodem wysokiego 
poziomu prezentacji.

Mamy nadzieję, że kolejne Święto 
Szkoły będzie równie udane i spędzimy 
je w równie znakomitym gronie, w tak 
samo miłej i przyjaznej atmosferze 

Julia Krysiak  
nauczycielka G1 w Piastowie

Piastów

Agata Wziątek, Dominik Ziółkow-
ski, Michał Zadrożny - to tylko po-
czątek długiej listy zwycięzców 
i uczestników wieloboju XBOX 
KINECT SPORTS - czyli niesamowi-
tej wirtualnej walki o całkiem realny 
wózek dla Patryka Kucia! Spółdzielczy 
Klub Osiedlowy „NOVUS” stał się areną 
zmagań w kilkunastu konkurencjach, 
od rzutu dyskiem po... boks. Upominki 
i kupony od cukierni „OLCZAK i SYN” 
otrzymali zwycięzcy w poszczególnych 
kategoriach: piłka nożna, siatkówka 
plażowa i tor przeszkód. Najlepsi spo-
tkali się w wielkim finale i w alczyli 
w wieloboju lekkoatletycznym. Aga-
ta pokonała wszystkich konkuren-
tów i zabrała do domu urządzenie 
wielofunkcyjne (drukarka, skaner, 
kopiarka). Dzięki wsparciu sponso -
rów (MICROSOFT, RTV-EURO-AGD, 
SEAT i CANON) nagród starczyło dla 
wszystkich a całkiem darmowa zabawa 

pozwoliła zebrać co najmniej 700 zło-
tych na sprzęt rehabilitacyjny dla Pa-
tryka, który urodził się z rozszczepem 
kręgosłupa i przepukliną rdzeniową. Do 
dziś porusza się na w ózku, ale wielu 
pełnosprawnych ruchowo ludzi może 
mu zazdrościć aktywności i optymi-
zmu. Chłopiec od wielu lat tańczy na  
wózku i bierze udział w zawodach klasy 
mistrzowskiej. Teraz intensywnie ro-
śnie i dlatego potrzebny jest mu nowy 
wózek. OLIMPIADĘ KINECT uświetnił 
występ artystek tańca: do Piastowa 
przyjechały Julia Sadkowska i Kasia 
Leszczyńska, uczennice klasy 6. Od 
ok. 5 lat trenują taniec na w ózkach 
w klubie SWING-DUET w Łomiankach. 
Mają na swoim koncie wiele osiągnięć 
tanecznych, m.in. Mistrzostwo Polski 
w kategorii DUO PROMOTION. Julia jest 
byłą partnerką Patryka Kucia, z którym 
również zdobywała wiele medali.

Stowarzyszenie Możesz

Zimowa olimpiada Kinect

Honorowa odznaka dla gimnazjum nr 1
Tegoroczne Święto Szkoły stało się 
dla nas szczególne, ponieważ na 
ręce pani Dyrektor Wandy Wojtczuk 
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy 
przekazało Honorową Odznakę im. 
Krystyny Krachelskiej – Pamięci 
Powstania Warszawskiego 1944 za 
ocalenie od zapomnienia bohater-
stwa żołnierzy i ludności cywilnej 
w Powstaniu Warszawskim. 

Poczuliśmy się naprawdę zaszczyceni 
i docenieni. Dziękujemy, że nasze starania 
i dbałość o kształtowanie właściwych 
postaw młodzieży zostały zauważone. 

31 stycznia w piastowskim G1 czuło 
się w powietrzu wyjątkową atmosferę. 
Nic dziwnego, w  końcu to Święto Szko-
ły i chociaż obchodzimy je co roku, to  
przecież zawsze przeżywamy wciąż na 
nowo. Tego dnia uczniowie klas pierw-
szych składają ślubowanie na sztandar. 
Odbywa się to w obecności całej społecz-
ności gimnazjalnej oraz zaproszonych 
gości: przedstawicieli władz miejskich 
i oświatowych, dyrektorów piastowskich 
szkół, przyjaciół harcerzy i kombatantów 
II wojny światowej.

Na zakończenie części oficjalnej grupa 
uczniów prezentuje program artystyczny, 
w którego treść wpisane są wydarzenia 
dotyczące okresu wojny i okupacji. W ten 
sposób oddajemy hołd patronowi gimna-
zjum- Zbigniewowi Gęsickiemu „Juno”.

W tym roku autorkami scenariusza 
były uczennice klasy 3a – Monika Zieliń-
ska i Ewelina Żółkowska , a ich koleżanki 
i koledzy (również z klas: 3b,c,d, 2e i 1e)  
wcielili się w wyznaczone im role. Nad  
całością inscenizacji czuwała polonistka 
pani Kalina Sobczyńska, za choreografię 
poloneza odpowiadała pani Lidia Kaczor, 

za scenografię pani Elżbieta Trudnowska, 
a występy wokalne przygotowała pani 
Dominika Biała.

Wysiłek tak wielu osób okazał się bar-
dzo owocny. Spektakl przybliżył nam 
bohaterów Akcji Kutschera i pozwolił 
na refleksje dotyczące naszych postaw 
wobec ojczyzny. Młodzież podzieliła się 
swoimi spostrzeżeniami o Polsce, którą 
traktuje bardzo poważnie i niewątpliwie 
stanowi w ich życiu istotną wartość. Dla 
nas-nauczycieli jest to fakt znaczący, bo 
przecież staramy się ich wychowywać 
w duchu patriotyzmu. Piękna muzyka 
i piosenki w wykonaniu młodych artystów 
stworzyły podniosły, ale i ciepły klimat  
spektaklu i podkreśliły jego ważne treści.

Niedługo po uroczystościach szkol-
nych delegacje uczniów pod opieką 
nauczycieli wyruszyły do W arszawy, 
gdzie w Katedrze Polowej Wojska Pol-
skiego wzięły udział we mszy świętej 
odprawionej w intencji poległych w Ak-
cji Kutschera.

1 lutego to drugi dzień uroczy stości 
rocznicowych, przed południem gimna-
zjaliści wraz z dyrekcją i nauczycielami 
złożyli kwiaty pod tablicami upamiętnia-
jącymi uczestników akcji w Alejach Ujaz-
dowskich, przy szpitalu pod wezwaniem 
Przemienienia Pańskiego na Pradze, na 
ulicy Słowackiego w Warszawie i na ulicy 
Z.Gęsickiego w Piastowie. Na moście 
Śląsko- Dąbrowskim w stolicy tradycyjnie 
rzucono kwiaty do Wisły w miejscu, gdzie 
w celu ratowania życia skoczyli dwaj 
uczestnicy zamachu. Pragnę nadmie-
nić, że osób biorących udział w roczni-
cowych obchodach w Warszawie jest 
wiele, a część z nich mamy okazję gościć 
w naszej szkole na uroczystym obiedzie 
i jest to finałowy punkt obchodów.

W tym roku zaszczycili nas swoja 
obecnością:Pani Maria Stypułkowska-
Chojecka ps. „Kama”, Ksiądz Henryk Kie-
tliński – Kapelan Szarych Szeregów, Pani 
Hanna Kuran – Członek Rady Powiatu 
Pruszkowskiego

 Patryk Kuć od kilku lat tańczy na wózku i bierze udział w zawodach
 Pani Maria Stypułkowska-Chojecka ps. „Kama” i  Burmistz Piastowa 

Marek Kubicki

www.piastow.pl

Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, tel. (22) 729 59 06, e-mail: brwinow@brwinow.pl

Budżet Gminy Brwinów na 2011 rok
Po pierwsze: inwestycje
Największą część tegorocznego bud-
żetu gminy Brwinów zajmują inwes-
tycje. Wśród nich najważniejsza jest 
realizacja programu „Czyste życie 
– kompleksowa gospodarka wodno-
-ściekowa na terenie gminy Brwinów”. 
Wydatki na ten cel są i będą dla gminy 
priorytetem aż do końca 2013 r. Tyl-
ko w 2011 r. na „Czyste życie” zaplano-
wano ponad 56 mln zł. Do końca 2013 r. 
gmina zamierza wybudować m.in. ok.
120 km sieci kanaliza cji sanitarnej 
w Brwinowie, Otrębusach, Kaniach 
i Parzniewie, ok. 30 km sieci wodocią-
gowej w Otrębusach, Kaniach i Parz-
niewie. Realizacja „Czystego życia” 
jest dla gminy ogromną szansą, ale  
z drugiej strony bardzo ogranicza bu-
dżet przeznaczony na inne inwestycje 

– pozostaje na nie ok. 9,8 mln zł. W 2011 r., 
oprócz budowy kanalizacji gmina 
zamierza zaangażować środki m.in. 
w dokończenie boiska spor towego 
przy Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie, 
budowę boiska typu „Orlik” w Żółwi-
nie, opracowanie dokumentacji pro-
jektowej dla przedszkoli po północnej 
stronie Brwinowa, w Żółwinie i Otrę-
busach. 

Po drugie: oszczędności
Imponujący budżet inwestycyjny (po-
święcony jednak w większości na „Czyste 
życie” i pozostawiający niewiele środków 
na inne potrzeby inwestycyjne gminy) 
oznacza dla gminy Brwinów konieczność 
bardzo oszczędnego gospodarowania 
pozostałymi środkami. Na oświatę za-
planowano w budżecie ponad 26 mln,  

W dniu 9 lutego 2011 r. podczas IV 
sesji Rady Miejskiej radni przyjęli 
budżet gminy Brwinów na 2011 rok. 
Burmistrz Arkadiusz Kosiński zapro-
ponował m.in. zwiększenie wydatków 
na inwestycje poza „Czystym życiem” 
 i uwzględnił jako autopoprawki więk-
szość propozycji zgłaszanych przez 
radnych na posiedzeniach komisji. Choć 
dyskusja nad budżetem i Wieloletnią  
Prognozą Finansową trwała kilka go-
dzin, podczas głosowania Rada Miejska 
była jednomyślna: wszyscy obecni rad-
ni zagłosowali za przyjęciem budżetu.

Budżet gminy Brwinów w 2011 r. kształ-
tuje się następująco:
• Dochody: ponad 120 mln zł
• Wydatki: ponad 122,1 mln zł
• Inwestycje:  55% wydatków ogółem

Nowy zastępca burmistrza 
rozpoczął urzędowanie

W dniu 21 lutego br. w Urzędzie 
Gminy Brwinów rozpoczął pracę 
Sławomir Walendowski, zastępca 
burmistrza. 

Z wykształcenia jest prawnikiem w za-
kresie administracji publicznej, z zawodu 
zaś  pracownikiem samorządowym z du-
żym doświadczeniem. Dot ychczas pełnił 
funkcję zastępcy naczelnika W ydziału 
Inwestycji i Drogo wnictwa w S tarostwie 
Powiatowym w Pruszk owie, piastował 

też stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy Michałowice. W 2010 r. 
został przez Radę Powiatu Pruszkowskiego wyróżniony tytułem „Sa-
morządowiec dwudziestolecia”.

Z racji swego wykształcenia i doświadczenia za wodowego, w Urzę-
dzie Gminy Br winów będzie zajmow ał się sp rawami komunalnymi 
i inwestycyjnymi, zamówieniami publicznymi, swą opieką merytorycz-
ną obejmie również referaty Ochrony Środowiska i Eksploatacji Sieci 
Wodociągowo-Kanalizacyjnej.                    (PR) Zapisy do przedszkoli już w marcu

o niepełnosprawności musi być 
dostarczone wraz z ankietą zgło-
szenia dziecka oraz opinią specja-
listy o konieczności / możliwości 
uczęszczania dziecka do przed-
szkola),

• dziecko umieszczone w rodzinie za-
stępczej,

• dziecko pracujących obojga rodzi-
ców lub pracujących obojga opieku-
nów prawnych, przy czym wymagane 
jest zaświadczenie o zatrudnieniu 
lub prowadzeniu działalności gospo-
darczej,

• dziecko uczęszczające do placówki 
w roku poprzedzającym aktualny 
nabór.

Kryteria przyjmowania dzieci 
do oddziałów przedszkolnych 
w zespołach szkół:
Rekrutacja odbywa się zgodnie z rejo-
nem miejsca zamieszkania.

Wakacyjne dyżury 
Rodzice mogą zapisyw ać dzieci do 
wszystkich dyżurujących przedszkoli 
osobiście lub telefonicznie, bez wzglę-
du na rejonizację. Więcej informacji na 
stronie: www.brwinow.pl.            (PR)

Znamy już harmonogram zapi-
sów dzieci do samorządowych 
przedszkoli znajdujących się na 
terenie Gminy Brwinów. Zapi-
sy do przedszkoli będą trwały 
przez cały marzec. Został też 
już ustalony harmonogram pra-
cy przedszkoli podczas wakacji 
letnich.

Kartę zgłoszeniową można otrzy-
mać w placówkach przedszkol-
nych i w Zespołach Szkół. Rodzi-
ce dziecka składają ją tylko w jed-
nym wybranym przez siebie przed-
szkolu. Listy dzieci przyjętych do 
przedszkola ogłoszone zostaną 

Odśnieżone chodniki 
Pruszkowskim gmina Br winów 
zyskała możliwość udzielenia po-
mocy rzeczowej: odśnieżania chod-
ników leżących w pasach dróg po-
wiatowych (np. ul. Grodziska, Wilso-
na, Piłsudskiego) oraz posypywa-
nia ich piaskiem z solą na szerok o-
ści 1,5 m. Odśnieżanie prowadzone 
jest teraz przez gminę w r amach 
środków własnych i z wykorzysta-
niem własnego sprzętu oraz na-
kładu pracy pracowników Urzędu 
Gminy Brwinów.                         (PR)

Grudniowe śnieżyce powodowały 
problemy z odśnieżaniem chodników
w pasach dróg powiatowych. Wów-
czas mieszkańcy gminy Br winów 
musieli czekać, aż uporają się z t ym
zarządcy dróg. Teraz gmina Brwinów 
może sama zadbać o o dśnieżanie 
chodników.

Współpraca gminy z Powiatem Pru-
szkowskim jest konieczna dla dobra 
mieszkańców: zgodnie z podpisanym
przez burmistrza Arkadiusza Kosiń-
skiego porozumieniem z P owiatem

na administrację (w tym na zadania 
zlecone z zakresu administracji rzą-
dowej) – 7,3 mln, na wydatki bieżące 
w zakresie gospodarki komunalnej 
i środowiska – 6,7 mln zł, pomoc spo-
łeczną – ponad 6 mln, a na drogi i chod-
niki (remonty i inwestycje) – ok. 4,9 mln zł. 
Jest spora szansa na to, że w wyniku  
pomyślnego przebiegu przetargów do-
tyczących „Czystego życia”, pod koniec 
roku pojawią się w budżecie środki, które 
pozwolą na dołożenie dodatkowych kwot 
na wydatki bieżące oraz pozwolą na 
realizację kolejnych inwestycji.      (PR)

8 kwietnia 2011 r. Liczbę miejsc w każ-
dym przedszkolu określa statut pla-
cówki. 

Kryteria rekrutacji dzieci 
do przedszkoli publicznych:
• dziecko musi być zameldowane na 

terenie gminy Brwinów,
• dziecko rodzica samotnie wycho-

wującego (pracującego),
• dziecko matki lub ojca, wobec które-

go orzeczono znaczny lub umiarko-
wany stopień niepełnosprawności 
bądź całkowitą niezdolność do 
pracy oraz niezdolność do samo-
dzielnej egzystencji na podstawie 
odrębnych przepisów (orzeczenie 



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

Zatrudnię osobę do sprzedaży  ►
i wypieku ciastek w Nadarzynie 
600 172 952

Szukam pracy

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

Opiekunka do dziecka  ►
Pruszków, długoletnia 
praktyka 510 420 818

Podejmę się sprzątania  ►
w Pruszkowie i okolicach 
511 738 104  

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

Podejmę pracę chałupniczą  ►
797 297 630 

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

Skoda Felicia Combi 2000,  ►
22 728 96 43

Kupię

KUPIĘ AUTOMAT  ►
DO LODÓW WŁOSKICH NRD 
+ CZĘŚCI, TEL. 504660616 

Usługi

ANTYKI WSZELKIE ZA GOTÓWKĘ  ►
601 336 063, 500 034 552 

Brukarstwo 696 437 501 

Budowa domów, rzetelnie,  ►
terminowo 605 377 805

Ciesielstwo, więźby dachowe,  ►
poszycia, remonty dachów, 
785 286 343

Docieplenia budynków  ►
z materiałem od 75 zł m2
szybko i solidnie 507 964 611 

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

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

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

SZUKAM PRACY JAKO  ►
EKSPEDIENTKA W 
PRUSZKOWIE, 
511 738 104 

Nieruchomości – sprzedam

700m2, budowlana, 1 km  ►
od wjazdu na A2, okolice 
Pruszkowa 501 379 802

Pilnie mieszkanie 3p+k – 62m2  ►
z garażem w nowym budynku 
przy ulicy Jasnej w Pruszkowie, 
wykończone, wysoki standard, 
księga wieczysta 609-315-496

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

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

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 

Kupię każde do 98r. 781 868 351 ►

Kupię rozbite 1996-2006,  ►
uszkodzone rozrządy i maszyny 
rolnicze 601 177 352

Automoto – sprzedam

Mercedes BENZ 190 C, 88’,  ►
9 900 zł, pierwszy właściciel, 
519 184 127 
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największa skuteczność!
CO TYDZIEŃ PONAD 30 000 CZYTELNIKÓW

GLAZURA, REMONTY, ŁAZIENKA  ►
510 610 743  

Glazura, te ► rakota, hydraulika 
660 336 695 

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. 
Kontakt: 509 443 977,
www.gdstudio.pl;
marcin@gdstudio.pl

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

Nabór na semestr I do 18 marca

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

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

Remonty, wykończenia  ►
696 296 740

  ► SCHODY, TANIO, 
Tel. 0 721 420 449 

Stolarz – meble na wymiar 
solidnie, doświadczenie, 
gwarancja satysfakcji 
606137815

ŚWIADECTWA 
ENERGETYCZNE TANIO!!! 
692-550-555 

Transport Mercedes  ►
Sprinter 504 206 446  

Usługi elektroinstalacyjne  ►
888 279 439, 
665 659 799

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

WYMIANA OPON  ►
795 569 659 

Najniższe ceny w mieście
Sprawdź !

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

www.tanioidobrze.pl
ul. Wiosenna 16, Milanówek



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
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Bezpłatna reklama Twojej fi rmy w internecie!

darmowe ogłoszenia 
www.ogloszenia.wpr24.pl

PPPPPPPPPiiiiiiiiiiiiiiiiiiiąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeek, 25 luttego 2011

darmowa prezentacja
www.fi rmy.wpr24.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

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!



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

www.france.peugeot.pl
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