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GRODZISK MAZOWIECKI

Więcej 
płatnych 
parkingów
Strefa płatnego parkowania  
w mieście zostanie powiększona  
– zadecydowała rada miejska. Do tej 
pory kierowcy płacili za parkowanie 
w rejonie dworca PKP oraz siedziby 
władz gminy i powiatu. Obecnie 
zostanie do niej włączonych dziewięć 
parkingów i kilka ulic. Pierwsza 
godzina parkowania ma kosztować  
50 gr, każda następna – 2 zł   8

reklama

Jeden znak, wiele problemów

PRUSZKÓW | Znak zakazu zatrzymywania się, który stoi przy al. Niepodległości, obok budynku starostwa, 
jest nieważny. A jednak straż miejska wlepia mandaty wszystkim, którzy tu się zatrzymują  2–3

RASZYNMICHAŁOWICE

Do 2013 r. potrwa budowa nowej  
siedziby urzędu gminy, która  
powstanie w Regułach  6

Pogłoski o likwidacji urzędu 
pocztowego okazują się nieprawdziwe. 
Placówka zostaje  6

Fo
t. 

M
ac

ie
j S

ko
cz

yl
as

R E K L A M A

CENTRUM MODY w NADARZYNIE,   AL. KATOWICKA 51,   05-830 NADARZYN,   tel. 022 739 55 00
ZAPRASZAMY NA POKAZ MODY WIOSENNO-LETNIEJ

12 MARCA  O GODZ. 13,00      
www.centrummody.com.pl,   godz. otwarcia  pon-sob.:  10.00 - 18.00  nd.: 10.00 - 15.00

PIASTÓW

Miasto  
aspiruje  
do TBS
Wszystko wskazuje na to, że po 
Pruszkowie, Grodzisku Mazowieckim, 
Milanówku i Brwinowie także Piastów 
zostanie udziałowcem Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego „Zieleń 
Miejska”. Miasto widzi w tym szansę 
na powiększenie własnych zasobów 
mieszkaniowych   4
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Pewien nasz czytelnik  
zadzwonił z informacją,  
że jedno z głównych skrzyżowań  
w mieście, żbikowskie rondo, jest 
źle oznakowane, wprowadza 
kierowców w błąd i może być przy-
czyną niebezpiecznych sytuacji,  
a nawet groźnych wypadków.  
W oznakowaniu wjazdu na 
rondo od strony wiaduktu brakuje 
znaku A-7 (ustąp pierwszeństwa 

przejazdu). Drugiego – C-12,  oznaczającego ruch okrężny, 
również. Pozostałe trzy wjazdy są oznakowane prawidło-
wo. Brak tego znaku sugeruje kierowcy wjeżdżającemu 
na rondo, że pojazdy znajdujące się w ruchu okrężnym 
powinny ustąpić mu pierwszeństwa. Jeśli kierowca 
będzie na tyle naiwny, że uwierzy oznakowaniu, może się 
przykro rozczarować.

Co się stało ze znakiem i jak dawno, trudno dociec.  
Być może leży sobie gdzieś pod zaspą śniegu, a może 
zakończył żywot w skupie surowców wtórnych? Zakończył 
jak zakończył. Jego los jest mało istotny. Rzecz w tym,  
że brak niewielkiego kawałka blachy zupełnie wywraca do 
góry kołami dotychczasowy porządek i zasady poruszania 
się setek pojazdów wraz z ich kierowcami, pasażerami  
i pozostałą zawartością. A dodatkowo stwarza poważne 
zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia, porządku, ładu, 
a szczególnie przepisów prawa. Nadwyręża zaufanie  
i każe wątpić w ich celowość, nieomylność, wiarygodność  
i przestrzeganie ich użytkownikom i beneficjentom.  
I to nie tylko zmotoryzowanym użytkowników dróg.

Przypadek żbikowskiego ronda to problem zdecydowanie 
szerszy, egzystencjalny, niemal filozoficzny. Problem 
zaufania do norm, rygorów, przepisów prawa i obowiązku 
ich przestrzegania. Wyobraźmy sobie bowiem kogoś, kto 
po raz pierwszy znajdzie się w tym miejscu, zaufa znakom 
i konsekwentnie zastosuje się do ich zaleceń. Jakie 
będą skutki tego eksperymentu? Nieplanowana wizyta 
na oddziale intensywnej terapii, czy tylko w warsztacie 
blacharskim i zakładzie ubezpieczeń? A skutki uboczne? 
Wyłącznie utrata zaufania do przepisów prawa o ruchu 
drogowym, czy stosowanie zasady ograniczonego zaufania 
do sensu i celowości działań i odpowiedzialności zarząd-
ców, administratorów, służb drogowych, policji i straży 
miejskiej w ogóle?

Zniknął znak drogowy. Zwyczajny trójkątny kawałek blachy, 
a jakie konsekwencje…

ZDANIEM NACZELNEGO

Niebezpieczne prawo
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CYTAT TYGODNIA

Jesteśmy jak najbardziej otwarci, by Piastów  
stał się udziałowcem Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego „Zieleń Miejska”.   4

Zbigniew Piotrzkowski 
prezes TBS „Zieleń Miejska”

dopłaca rocznie do Kolei Mazowieckich 
samorząd woj. mazowieckiego  8

220 mln zł

Jeden znak, wiele     problemów

T o, że znalezienie 
miejsca parkingo-
wego przy budynku 
starostwa powiato-
wego w Pruszkowie 

graniczy z cudem, wie każdy, kto 
choć raz próbował tam zaparko-
wać. Znajduje się tam zaledwie kil- 
ka miejsc parkingowych. Dodatko-
wo przy ulicy stoi znak B-36 zaka-
zujący zatrzymywania się. Zgodnie  
z przepisami, obowiązuje do najbliż-
szego skrzyżowania, czyli ul. Cho-
pina. Mimo to często na chodniku 
wzdłuż al. Niepodległości widzimy 
sznur zaparkowanych aut. Część 
z nich należy do klientów pobli-
skiego sklepu, część do pracowni- 
ków i interesantów starostwa po- 
wiatowego, część do mieszkańców  
okolicznych bloków. W ostatnim  
czasie straż miejska regularnie wle- 
pia parkującym tu kierowcom man-
daty. Teoretycznie nic nie budzi 
wątpliwości, a jednak...

Interwencja  
obywatelska
Nasz czytelnik, mieszkaniec po-
bliskiego bloku, uwiecznił w tym 
miejscu pozostawiony przez funk- 
cjonariuszy policji radiowóz. 
– Dzień wcześniej straż miejska 
wlepiała tu mandaty za parkowa-
nie. Gdy zwróciłem uwagę funk- 
cjonariuszom, że zostawili radio-
wóz na zakazie, stwierdzili, że 

znak faktycznie jest tam umiesz-
czony zgodnie z przepisami. 
– Przygotowujemy wystąpienie 
do Urzędu Miasta Pruszkowa  
o przedstawienie zatwierdzonej 
organizacji ruchu, na podstawie 
której ustawiony został tu ten znak  
– poinformował Zbigniew Binien- 
da, zastępca naczelnika Wydzia- 
łu Inwestycji i Drogownictwa Sta- 
rostwa Powiatowego. – Zarządca 
drogi jest zobowiązany do przed- 
stawienia projektu organizacji  
ruchu. Nie przypominamy sobie, 
żeby taki projekt był zatwierdza- 
ny przez zarząd starostwa – dodaje 
wicenaczelnik.

Okazuje się jednak, że obecnie 
znak jest nieważny, bo miasto nie 
przygotowało odpowiedniego pro-
jektu. – Znak B-36 w al. Niepodle-
głości został umieszczony w trakcie 

znak jest nieważny i nie obowią- 
zuje – podkreśla czytelnik.

Policja jednak ma możliwość 
ignorowania niektórych znaków 
zakazu. – Jeśli funkcjonariusze do-
konywali w tym miejscu interwencji 
lub wykonywali inne czynności, 
to teoretycznie radiowóz mógł zo-
stać pozostawiony w tym miejscu. 
Nie oznacza to jednak, że jest to 
praktykowane przez wszystkich 
policjantów. Znaki obowiązują 
wszystkich, również policję. Jedynie 
w wyjątkowych przypadkach funk-
cjonariusze mogą się do nich nie 
stosować – zaznacza podkomisarz 
Dorota Nowak, rzecznik Komendy 
Powiatowej Policji Pruszków.

Ważny czy nieważny?
Pracownicy starostwa powiato-
wego postanowili sprawdzić, czy 

PRUSZKÓW |  Straż miejska wlepia mandaty. Policjanci i urzędnicy 
twierdzą, że znak jest nieważny. Kto ma rację?

Znak zakazu 
zatrzymywania się 
znajdujący się na  
al. Niepodległości budzi 
wiele kontrowersji. 
Pracownicy starostwa 
twierdzą, że znak nie 
powinien tam stać. 
Kierowcy karani  
są mandatami.  
Czy słusznie?

 Znak zakazu zatrzymywania przy budynku starostwa budzi 
kontrowersje i wprowadza kierowców w błąd

budowy budynku starostwa przy 
ul. Drzymały. Jego pozostawienie 
było uzasadnione ze względu na 
bliskość ruchliwego przejścia dla 
pieszych (m.in. dojście do stacji 
PKP, przedszkola, parku, placu za-
baw), trwającej przebudowy Parku 
Kościuszki oraz ul. Chopina – pod-
kreśla Elżbieta Korach, naczel- 
nik Wydziału Inwestycji, Re- 
montów i Infrastruktury Technicz-
nej Urzędu Miejskiego w Prusz-
kowie. – W najbliższym czasie 
zostanie opracowany projekt stałej  
organizacji ruchu na tym odcinku  
al. Niepodległości, porządkujący 
zasady poruszania się i parkowa- 
nia pojazdów – zaznacza.

Co z mandatami?
Sprawa z wystawionymi i za-
płaconymi mandatami jest dość 
skomplikowana. Kierowcy, którzy 
już to zrobili, powinni zwrócić się 
o anulowanie mandatu do sądu, 
który zadecyduje, czy odzyskają 
pieniądze. – Każdy kierowca ma 
prawo odmówić przyjęcia man-
datu. Wtedy sprawa kierowana 
jest bezpośrednio do sądu – za-
znacza podkom. Nowak. – Należy 
jednak pamiętać, że zarówno po-
licjanci, jak i strażnicy miejscy nie 
mają obowiązku sprawdzać, czy 
zarządcy dróg dopełnili wszyst-
kich formalności związanych  
z wpisaniem znaków do rejestrów  
i planów. Funkcjonariusze z góry 
zakładają, że oznakowanie dróg jest 
wykonane poprawnie – dodaje.

Niedopatrzenie urzędników 
związane z przygotowaniem stałej 
organizacji ruchu na al. Niepod-
ległości doprowadziło do wielu 
konfliktowych i nieprzyjemnych 
sytuacji. Znak raczej nie zniknie, 
więc trzeba mieć nadzieję, że urzęd-
nicy nie zapomną poinformować 
mieszkańców o jego wpisaniu do 
odpowiedniego rejestru. Wtedy 
straż miejska będzie mogła zgodnie 
z prawem karać kierowców.

Anna Sołtysiak
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reklama

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

Z okazji Dnia Kobiet 
do 12 marca 

Tylko teraz  

rabat 15%
na kosmetyki La Roche Posay

czytaj codziennie na wpr24.pl

aktualności Piastowska linia zastępcza Z2 będzie kursować tylko do końca marca. Linia ta miała obsługiwać pasażerów 
do momentu wznowienia kursowania autobusów L12, mających wrócić na trasę 1 kwietnia. Władze Piastowa 
zrezygnowały z ich finansowania z powodu wzrostu kosztów komunikacji miejskiej. Według badań zleconych  
przez miasto, maksymalne napełnienie linii na jednym z kursów w porannym szczycie wynosiło 19 osób,  
a popołudniowym 22 osoby. Na pozostałych kursach autobusami linii L12 podróżowało średnio po kilka osób.   (AS) 

PIASTÓW

Znika linia L12

Jeden znak, wiele     problemów

 Policjanci twierdzą, że znak jest nieważny

 Strażnicy miejscy karają kierowców mandatami 

Płatne parkowanie coraz bliżej
PRUSZKÓW
Wszystko wskazuje na to, 
że wprowadzenie stref 
płatnego parkowania 
w mieście najpóźniej 
do września jest jak 
najbardziej realne. 

O zamiarze wprowadzenia 
parkometrów w Pruszkowie 
informowaliśmy przed miesią-
cem (WPR 105). Wiceprezydent 
miasta Andrzej Kurzela mó-
wił wówczas o konieczności 
porozumienia z samorządem 
powiatu w tej sprawie.

– Miasto może ustanowić 
strefę płatnego parkowania 
na obszarze miejskim, bez 
względu na to, kto jest zarząd-
cą drogi – powiedziała nam 
Elżbieta Smolińska, starosta 
pruszkowski.

Oznaczałoby to, że gmina nie 
musi pytać o zgodę zarządców 
dróg, które przebiegają przez 
obszar Pruszkowa. W Wydziale 
Inwestycji i Drogownictwa sta-
rostwa powiedziano nam, że 
miasto powinno poinformować 
zarządcę drogi, na której chce 
stworzyć strefę płatnego parko-
wania, o takim zamiarze. Może 
także wystąpić do zarządcy  
drogi o opinię w tej sprawie.

Wiceprezydent Kurzela po-
informował nas, że nie byłoby 
dobrze, gdyby miasto tworzyło 
strefę płatnego parkowania bez 
porozumienia z powiatem, któ-
ry jest zarządcą kilku dróg, na 
których strefa zostanie wpro-
wadzona (ul. Sienkiewicza, 
ul. Prusa, ul. Kraszewskiego). 
– Dlatego rozmawialiśmy już  
z powiatem w tej sprawie. Mamy 
zgodę starostwa – mówi An-
drzej Kurzela.                        (ASR)

Strefę płatnego parkowania uruchomić przed wa-
kacjami. Wprowadzanie dużych w skali miasta ograniczeń 
dla transportu indywidualnego powinno mieć miejsce  
w czasie sezonowego spadku natężenia ruchu. Dzięki 
temu omawiana restrykcja nie spotka się z dużym oporem 
społecznym. W Warszawie wprowadzano i powiększano 
obszar SPPN zawsze 1 lipca.

Właściwie określić granice strefy płatnego par-
kowania. Granice obszaru należy oprzeć o elementy 
zagospodarowania przestrzennego, tj. parki, linie kolejowe, 
główne ciągi drogowe. Niepoprawne wyznaczenie strefy 
będzie skutkować zwiększonym zapotrzebowaniem miejsc 
parkingowych w obszarze przyległym.

Zapewnić skuteczną i stałą kontrolę wnoszenia opłat za parkowanie  
w strefie. Liczba zatrudnionych kontrolerów musi być na tyle duża, aby zapewnić 
wysoki wskaźnik egzekucji opłat i nie przekraczania czasu postoju. Od realizacji  
tego punktu w dużej mierze zależy skuteczność wdrożonego systemu.

Zapewnić egzekwowanie zasad parkowania. Poprawność funkcjonowania 
strefy zależy od wyeliminowania parkowania niezgodnie z przepisami prawa o ruchu 
drogowym. W przypadkach np. ograniczenia widoczności, blokowania ruchu pieszych, 
rowerzystów i pojazdów należy szybko (w ciągu 10–20 min.) odholować pojazd.

Zweryfikować sposób wyznaczania miejsc parkingowych. Jednym z celów 
nadrzędnych wprowadzenia strefy płatnego parkowania powinno być dostosowanie 
szerokości chodników do potrzeb pieszych. Oznacza to zmianę sposobu organizacji 
parkowania na parkowane równoległe, fizyczne wygrodzenie przestrzeni dla pieszych 
lub nawet likwidację niektórych miejsc postojowych.

Uchwalić czytelny i przejrzysty regulamin SPPN, uniemożliwiający ob-
chodzenie prawa. Działanie to ma polegać na zastosowaniu np. ograniczeń  
w przyznawaniu preferencyjnych zasad parkowania (abonamentów) dla mieszkańców 
strefy, czy progresywnych opłat dodatkowych za niepłacenie za postój. Celem jest 
m.in. wyeliminowanie sytuacji korzystania przez osoby nieuprawnione z przywilejów 
mieszkańców strefy.

Jak najszybciej opracować i uruchomić sieć linii transportu publicznego 
opartych na taryfie ZTM. Chcąc skutecznie ograniczyć ruch transportu indywi-
dualnego, a co za tym idzie wpłynąć na zmianę zachowań komunikacyjnych miesz-
kańców, należy zaoferować atrakcyjną alternatywę w postaci dobrze zaplanowanego 
i zorganizowanego transportu publicznego.

Przemyśleć formułę działania parkingu Park & Ride przy stacji PKP. Obiekt 
nie powinien być włączany w system SPPN ze względu na odmienne przeznaczenie. 
Należy zachęcać do przesiadania się do pociągów, a w związku z tym warunkiem 
skorzystania z parkingu powinno być okazanie przy wjeździe ważnego biletu na 
transport publiczny.

Wystąpić z inicjatywą zmian legislacyjnych w ustawie prawo o ruchu drogo-
wym. Inicjatywa ta powinna być podjęta wspólnie z innymi gminami np. Warszawą, 
Grodziskiem Mazowieckim lub w ramach Związku Miast Polskich. Celem nowelizacji 
powinno być przede wszystkim przekazanie radzie gminy mocy ustalania wysokości 
stawki za parkowanie, a nie – jak obecnie – limitowania ich ustawą.

ZDANIEM EKSPERTA

Pozytywnie przyjąłem zapowiedź wprowadzenia w Pruszkowie 
strefy płatnego parkowania niestrzeżonego (SPPN). Jednak 
kolejne informacje trochę mnie zaniepokoiły i w związku z tym 
postanowiłem napisać dziewięć rad dla włodarzy.

Kilka rad na temat płatnego parkowania

Łukasz Oleszczuk
SISKOM
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PIASTÓW
Wszystko wskazuje na 
to, że niebawem grono 
udziałowców Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego 
„Zieleń Miejska” powiększy 
się o gminę Piastów. 
Miastu bardzo zależy, by 
powiększyć komunalne 
zasoby lokalowe.

O chęci przystąpienia 
Piastowa do spółki 
komunalnej TBS „Zie-
leń Miejska”, nieofi-

cjalnie mówiło się od jakiegoś 
czasu. Wszystko wskazuje na 
to, że droga do zawarcia umowy 
jest już całkiem bliska. Zastępca 
burmistrza Piastowa Zdzisława 
Zielińska potwierdza, że gmina 
stara się, by zostać udziałowcem 
spółki, tak jak gminy Pruszków, 
Milanówek, Grodzisk Mazowiec-
ki i Brwinów.

– Wystosowaliśmy pismo do 
TBS, w którym wyrażamy naszą 
chęć przynależności. Rozmowy, 
jakie prowadzimy ze spółką, to 
preludium. Myślę, że za miesiąc 
nasza wiedza na ten temat bę-
dzie poszerzona i przejdziemy 

do szczegółów. Pracujemy nad 
polityką mieszkaniową. Wierzę, 
że zawarcie umowy dojdzie do 
skutku – mówi wiceburmistrz 
Zielińska. Przyznaje, że aktualny 
stan zasobów mieszkaniowych 
Piastowa nie zaspokaja potrzeb. 
– Kolejka oczkujących jest duża. 
Dlatego bardzo zależy nam, aby 
powiększyć zasoby komunalne 
– dodaje wiceburmistrz.

Prezes Towarzystwa Budow-
nictwa Społecznego „Zieleń 
Miejska” Zbigniew Piotrzkowski 
potwierdza aspiracje Piastowa do 
stania się udziałowcem spółki.  
– Jesteśmy jak najbardziej otwar-
ci, by Piastów również nim się 
stał. Zresztą stanowisko najwięk- 
szego udziałowca, czyli miasta 
Pruszkowa, jest takie, by powięk-
szać grono udziałowców spółki – 
mówi prezes Piotrzkowski.

Przyznaje, że przygotowuje  
odpowiedź na pismo, jakie 
spółka otrzymała od władz Pia-
stowa. Znajdą się w nim m.in.  
informacje, co należy zrobić, by 
przystąpić do TBS. Konieczne 
jest podjęcie uchwały rady mias- 
ta o przystąpieniu do spółki 
wraz z zaznaczeniem, że Pias- 

Miasto aspiruje do spółki TBS "Zieleń Miejska"

Funkcjonariusze z Grodziska 
Mazowieckiego zatrzymali trzech 
mężczyzn, którzy dokonali kradzie-
ży sera żółtego o wartości ponad  
20 tys. zł. W styczniu i lutym 

29-letni Sebastian B. wraz  
z 35-letnim Mariuszem S. wywieźli 
z magazynu palety załadowane 
blisko 1400 kg żółtego sera. Mun-
durowi sprawdzają, czy kierownik 
magazynu 35-letni Robert O. jest 
zamieszany w kradzież towaru. 
Zatrzymani mogą trafić do  
więzienia nawet na pięć lat.         (AS)

Ukradli blisko 1,5 t 
żółtego sera

Niespełna 15-letnia gimnazjalistka 
została zamordowana w mieszka-
niu w Ursusie. Do zdarzenia doszło 
w poniedziałek 1 marca. Zwłoki 
dziewczyny znalazła wieczorem jej 

Zamordowano 
gimnazjalistkę

tów wniesie aport w postaci nie- 
ruchomości gruntowej. – W mo- 
mencie, gdy już będzie taka 
uchwała, sprawa stanie na zgro- 
madzeniu wspólników TBS. Je-
żeli wyrażą oni zgodę, podjęta 
zostanie uchwała w sprawie przy-
jęcia nowego wspólnika. Wów-
czas winno nastąpić wniesienie 
aportu, o którym będzie mowa 
w uchwale. Czystą formalnością  
będzie zarejestrowanie w Krajo- 
wym Rejestrze Sądowym – wy-
licza prezes Piotrzkowski.

Szansa na zwiększenie zaso-
bów lokalowych z pewnością 
ucieszy mieszkańców Piastowa 
– trzeciej co do wielkości gminy 
w naszym regionie, po Pruszko-
wie i Grodzisku Mazowieckim. 
Grodzisk został udziałowcem 
TBS „Zieleń Miejska” w 2009 r. 
i z powodzeniem realizuje cele 
budownictwa wielorodzinne-
go na wynajem, według zasad 
obowiązujących w tego typu 
inwestycjach.               

 (KAM)

 Czy spółka TBS „Zieleń Miejska” zacznie budować mieszkania  
na piastowskich gruntach?
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W tegorocznym budżecie 
wreszcie są pieniądze na 
remont Willi Milera. Okazuje 
się jednak, że część z nich 
będzie musiała zostać 
przeznaczona na remont 
dachu w Gimnazjum nr 2.

D yskusja na temat ko-
nieczności przepro-
wadzenia remontu 
Willi Millera toczy się 

wśród władz Piastowa od kilku 
lat. Zabytek mieści się przy ul. Bo- 
haterów Wolności 23. Przez kil- 
ka lat swoją siedzibę miała tu 
społeczna szkoła podstawowa. 
Według planów władz ubiegłej 
kadencji, po opuszczeniu budyn-
ku przez szkołę miało tu powstać 
przedszkole. – Rzeczywiście, 
poprzednie władze chciały, aby  
w tym miejscu powstało przed-
szkole, jednak obecny burmistrz 
ma na ten temat inne zdanie. Ale 
jeśli radni przegłosują, że tam 
ma być przedszkole, to będzie 
przedszkole – mówi Krzysztof 
Smolaga, zastępca burmistrza 
Piastowa. Zanim cokolwiek w 
Wilii Millera powstanie, budynek 

Co dalej z Willą Millera?
musi przejść generalny remont. 
Podczas ubiegłorocznej LXII sesji 
rady miejskiej zostały przedsta-
wione wyniki ekspertyzy tech-
nicznej, która wykazała, że willa 
nie nadaje się do zorganizowania 
w nim przedszkola. Zwłaszcza 
ściany i okna wymagają gene-
ralnego remontu.

Na modernizację zabytkowe- 
go obiektu w projekcie tegorocz-
nego budżetu zarezerwowa- 
no więc 3 mln zł. Okazało się jed- 
nak, że część z tych funduszy musi 
pójść na remont dachu w Gim- 
nazjum nr 2 przy al. Tysiąclecia,  
bo jego stan jest katastrofalny.  
Rodzice uczniów wystosowali  
nawet błagalny list do władz  
Piastowa w tej sprawie. Władze 
stwierdziły, że niewykonanie mo-
dernizacji przeciekającego dachu 
grozi koniecznością przeprowa-
dzenia generalnego remontu ca-
łego budynku szkoły.

Ostatecznie więc w budże-
cie miasta na ten rok zarezer- 
wowano na remont dachu bu- 
dynku Gimnazjum nr 2 2,2 mln 
zł, zaś na remont Willi Millera 
400 tys. zł.

Karolina Gontarczyk

GRODZISK MAZOWIECKIURSUS matka. Ofiara została wielokrotnie 
dźgnięta nożem. Ze wstępnych 
oględzin wynika, że walczyła 
ze sprawcą. Prawdopodobnie 
dziewczyna znała sprawcę i sama 
wpuściła go do mieszkania.  
Z mieszkania zginęło kilka rzeczy, 
ale policja zakłada, że była to 
zbrodnia na tle seksualnym.       (AS)

O d pierwszych minut 
kursowania nowej linii 
pruszkowiacy wyraża-
ją swoje opinie na jej 

temat, zgłaszają uwagi i sugestie. 
Ten fakt najlepiej świadczy o tym, 
jak bardzo potrzebna była miastu 
i jego mieszkańcom L11.

Nie ma gdzie zaparkować
Już drugiego dnia pasażerowie 
zauważyli problem, jaki napotyka 
autobus L11 na przystanku krań-
cowym przy dworcu PKP. Jeden z 
czytelników poinformował nas, że 
nie może on wjechać do zatoczki 
autobusowej, bo stoją tam ciasno 
ustawione autobusy PKS Grodzisk 
Mazowiecki. – Żeby wsiąść do 
„elki” trzeba praktycznie wejść 
na ulicę. Problem jest jeszcze 
większy, gdy ktoś ma wózek z 
małym dzieckiem lub zakupami 
– mówił.

Nasi czytelnicy zastanawiają się 
czy problem nie jest związany z 
tym, że PKS przegrał w przetargu 
na obsługę L11 z firmą Europa 
Express City. – Kierowcy pewnie 

Linia L11 już kursuje
po złości zastawiają zatoczkę, bo 
to nie jest autobus z ich firmy – 
uważa pani Marzena.

Elżbieta Korach, szefowa Wy-
działu Inwestycji, Remontów i In-
frastruktury Technicznej Urzędu 
Miejskiego w Pruszkowie jest zda-
nia, że to nie jest celowe działanie 
innych przewoźników. Przed dwor-
cem po prostu gromadzi się wiele 
autobusów, bo to główny węzeł 
komunikacji zbiorowej w Prusz-
kowie. – Otrzymaliśmy zgłoszenie o 
problemie od firmy Europa Express. 
Dzięki monitoringowi mogliśmy 
szybko sprawdzić te informacje. 
Będziemy na bieżąco monitorować 
stan przy dworcu PKP. Przekazali-
śmy również stosowne dyspozycje 
służbom mundurowym – mówi 
Elżbieta Korach.

Pasażerowie zadowoleni
Z większości dotychczasowych 
komentarzy naszych czytelników 
wynika, że są oni zadowoleni  
z uruchomienia linii. „Dzisiaj mia- 
łem przyjemność skorzystać z au-
tobusu L11 o 6.19 z osiedla i dotar- 

łem 6.25 na stację PKP, w porów- 
naniu do PKS Grodzisk to czułem  
się, jakbym jechał autokarem rejso-
wym” – pisze internauta W. B.

Pasażerowie chwalą częstotli-
wość i punktualność kursowania 
L11. „Dla podróżnych z osiedla 
to korzyść podwójna, bo PKS 
Grodzisk też zmienił rozkład od 
1 marca, czyli przy kursowaniu 
L11 co 15 minut, a nawet czasami 
częściej, dodatkowo jeszcze na-
dal nasz stary Grodzisk, to może 
się okazać ze transport do stacji  
i z powrotem mamy co 5–7 mi- 
nut” – dodaje W. B.

Po wertepach
Uwadze pasażerów nie uszło, 
że autobus jeździ ul. Chopina, 
której remontu nie dokończono 
w ubiegłym roku przed pierw-
szym atakiem zimy. Pasażerowie 
muszą więc liczyć się z faktem, 
że L11 zniknie na jakiś czas  
z ul. Chopina, bo będzie trzeba 
dokończyć jej remont. Na razie 
jednak nie wiadomo, kiedy to 
się stanie. Jak informował wice- 

prezydent Pruszkowa Andrzej 
Kurzela, by dokończyć remont 
nawierzchni ulicy potrzeba 
sprzyjającej aury i dodatniej tem-
peratury przez kilka dni. Na razie 
jednak aura nie sprzyja dokoń-
czeniu remontu. – Mamy zapew-
nienie wykonawcy, że gdy tylko 
pogoda się poprawi, remont zo-
stanie dokończony w ciągu kil- 
ku dni – mówił wiceprezydent 
Kurzela.

Na czas remontu L11 trze-
ba będzie skierować na trasę 

objazdową, która pobiegnie 
jedną z równoległych ulic. Po 
jego zakończeniu linia wróci na  
ul. Chopina.

Dlaczego autobus 
rejsowy?
Część pasażerów jest zadowolo- 
na z faktu, że firma Europa Ex- 
press City podstawiła do obsłu- 
gi L11 rejsowy autokar. – Dzięki 
temu jest miło, ciepło i wygodnie 
– mówią. Inni wskazują jednak 
na fakt, że taki autobus jest za 

duży na wąskie uliczki Pruszko-
wa, którymi kursuje. Podkreślają, 
że do takiego autokaru trudno 
wejść osobie niepełnosprawnej 
lub matce z dzieckiem w wóz-
ku. Taki stan nie będzie jednak 
trwał zawsze. Zgodnie z umową, 
Europa Express City ma przy- 
stosować swój tabor do warun- 
ków miejskich. Ogromne rejso-
we autobusy mają w ciągu mie-
siąca ustąpić miejsca mniejszym 
pojazdom.

 (AS, ASR)
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 Autobus L11 nie może wjechać do zatoczki przy dworcu PKP, bo stoją tam ciasno zaparkowane  
autobusy PKS

Kronika
Kryminalna

PRUSZKÓW | Autobusy wyruszyły na trasę 1 marca
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Brwinowscy funkcjonariusze 
zatrzymali w Kaniach kierowcę 
volkswagena. W trakcie kontroli 
Jakub S. był bardzo nerwowy. 
Przyczyną tego zachowania były 

przewożone w samochodzie  
narkotyki. Z auta wydobywał się 
charakterystyczny zapach mari-
huany. Funkcjonariusze znaleźli 
cztery torebki foliowe z suszem 
roślinnym. Łącznie znaleziono  
117 g marihuany. Prokurator  
orzekł wobec 24-latka dozór  
oraz poręczenie majątkowe.    (AS)

Zarekwirowano 
narkotykiPolicjanci z Jaktorowa zatrzy- 

mali dwóch mężczyzn, którzy  
w lutym ukradli kabel telefoniczny 
o długości 235 m. Robert M. (35 l.)  
i Jarosław S. (40 l.) poruszali się 
samochodem oznakowanym jako 

„Usługi Telekomunikacyjne”. 
 Skradziony kabel został wycenio-
ny na blisko 12 tys. zł. Mężczyzni 
usłyszeli zarzuty kradzieży. Obaj 
przyznali się do winy i dobrowolnie 
poddali karze. Sąd skazał ich  
na karę 1 tys. zł grzywny oraz  
10 miesięcy pozbawienia wolności 
w zawieszeniu na dwa lata.         (AS)

Ukradli 253 m kabla

Miejscowość Falenty. 
Rejon ulic Magnolii, 
Azalii, Wrzosowej, 
Kaczeńcowej, Roz-

brat. Przy byle deszczu lub odwil-
ży tereny przyległych pól, posesje, 
piwnice domów i pobliskie ulice 
zamieniają się w wielkie rozle-
wisko. To skutek dekapitalizacji 
systemów melioracyjnych oraz 
wieloletnich zaniedbań i braku 
koniecznych remontów urzą-
dzeń odprowadzających nadmiar  
wód deszczowych.

Tylko doraźne działania
W ostatnich kilku latach problem 
nasila się coraz bardziej, a sytuacja 
staje się dramatyczna. Poziom wód 
gruntowych podniósł się na tyle, 
że przy mniej sprzyjających wa-
runkach pogodowych, szczególnie 
jesienią lub wczesną wiosną, pola 
zamieniają się w błotne grzęza-
wiska, a uliczki w wartkie potoki. 
Woda wdziera się na posesje, za-
lewa piwnice domów, powoduje 
poważne straty w mieniu miesz-
kańców. Doszło do tego, że żadna  
z firm nie chce ubezpieczyć ich nie-
ruchomości. Problem wielokrotnie 
zgłaszany był władzom gminnym. 
Te podejmowały tylko doraźne 
działania, polegające na awaryj-
nym wypompowywaniu nadmiaru 

W Falentach woda zalewa mieszkańców

reklama

wody czy przekopaniu fragmentu 
rowu przy ogrodzeniu pobliskie- 
go przedszkola. Skutek tych zabie-
gów był jednak symboliczny.

Wody grutnowe  
coraz wyżej
Problem dotyczy głównie właści-
cieli ok. 10 posesji zlokalizowanych 
w rejonie ul. Magnolii. Zdespero-
wani mieszkańcy usiłowali zabez-
pieczać ogrodzenia swoich domów 
workami z piaskiem, udrożnić od-
pływ zalegającej na ulicach wody 
do studzienek melioracyjnych  
i rowów odwadniających, ale sys-
tem nie radzi sobie z odprowadze-
niem wody z tak wielkiego terenu. 
Pobliskie pola są tak nasiąknię-
te, że poziom wód gruntowych 
podniósł się z głębokości ok. 2 m 
do 20 cm poniżej powierzchni 
gruntu. Mieszkańcy twierdzą, że 
głównym powodem podtopień jest 
źle połączona i zapadnięta rura 
łącząca system studzienek pod 
ul. Rozbrat. Brak połączenia unie-
możliwia odprowadzenie nadmia-
ru wód na sąsiednie pola.

– Nikt z mieszkańców nigdy żad-
nego wału nie usypywał – twierdzi 
pan Dariusz, właściciel jednego  
z domów w tym rejonie. – To pod-
wyższenie jest naturalną miedzą, 
oddzielającą pole od wewnętrznej 

dróżki. Tak było od zawsze. Na 
miedzy są jeszcze resztki starego 
ogrodzenia. Fragment pomiędzy 
tą miedzą a naszymi domami upo-
rządkowaliśmy wspólnie z sąsiada-
mi, aby mogły tu wjechać pojazdy 
i pompy straży pożarnej, gdy wy-
pompowywały wodę. Przyczyną 
zalewania jest wadliwie działający 
system odwadniający i brak połą-
czenia między jego elementami 
– mówi pan Dariusz.

Gmina deklaruje pomoc
Starosta pruszkowski Elżbieta 
Smolińska, pytana o obowiązek 

udzielenia pomocy mieszkań-
com, wyjaśnia, że w przypadku 
gruntów prywatnych (pola są 
prywatnym gruntem rolnym) 
powiat nie ma żadnych kompe-
tencji ani możliwości prawnych. 
– Obowiązek utrzymania w nale-
żytym stanie urządzeń meliora-
cyjnych spoczywa na właścicielu 
gruntu. I od niego mieszkańcy 
powinni domagać się właściwego 
wykonywania praw i obowiązków 
właścicielskich. Władze gminy 
mogą i powinny wesprzeć ich 
żądania. Gospodarka wodna na 
takich terenach prowadzona jest 

PO SMAK I ZDROWIE DO BENEDYKTYNÓW
Od kilku miesięcy w nasz 
pruszkowski pejzaż wtapia 
się powoli tajemniczy sklep 
z żółtym szyldem i surowym 
napisem „Produkty Benedyk- 
tyńskie”. Coraz więcej miesz-
kańców naszego miasta i oko-
lic przekonuje się, że jest to 
sklep, który oferuje „prawdzi-
we jedzenie”. 

Produkty Benedyktyńskie 
to marka produktów spożyw-
czych, począwszy od tych co-
dziennej potrzeby jak chleby, 
sery, wędliny, poprzez piwa, 
wina do kosmetyków – wy-
konywanych według trady-
cyjnych metod. 

Sklep jest jedną z placówek 
handlowych sieci franczyzo-
wej stworzonej w 2006 roku 
przez Zakon Benedyktynów 
z Tyńca. Oferowane przez za-
konników produkty wytwa- 
rzane są bez użycia utrwala- 

czy, polepszaczy i sztucznych 
barwników. Przygotowywa-
ne według starych zakonnych  
receptur, często wyszpera-
nych w klasztornych księgach 
pokrytych kurzem i ludzkim 
zapomnieniem, smakiem przy-
pominają te, które kiedyś robiły 
w domu nasze babcie i pra- 
babcie. 

Owoce i warzywa wykorzy-
stywane do przetworów, są 
uprawiane na terenach uwa-
żanych jeszcze za ekologicznie 
czyste np.: grzyby pochodzą 
z Mazur a miody z południa 
Polski. Wydawałoby się, że 
to kolejne hasło reklamowe, 
mające zwabić klienta, ale nie  
w tym przypadku. Na etykie-
tach produktów benedyktyń-
skich często napotkamy takie 
informacje jak: „wykonano 
ręcznie” czy też: „przyprawy, 
zioła, suszone owoce nie są  

gazowe ani siarkowane”, „edy- 
cja limitowana do wyczerpa-
nia zapasów”. Większość pro-
duktów pochodzi z zakonnych 
upraw i jest wytwarzana przez 

zakony lub też stowarzysze-
nia, fundacje, z nimi współ-
pracujące. Tak jak na przykład 
dżem z truskawek według 
Siostry Małgorzaty, czy wino 

importowane z Węgier z zako-
nu Pannonhalma. Na uwagę 
zasługują również soki, które 
wytwarza się w specjalnych 
prasach z przekładkami z wik- 
liny i naturalnych włókien i – jak 
zapewnia o. Zygmunt, dyrek-
tor sieci – wychodzi z tego 
najdoskonalszy sok owocowy. 
Po rozmowie z Seniorami do-
wiadujemy się, że smak szyn-
ki czy kiełbasy jest taki, jak 
przed wojną, twaróg czy jo-
gurt, tak zachwyca smakiem, 
że nie można go nawet porów- 
nać do tych ogólnie dostęp-
nych na rynku a konfitury, ka- 
pusta kiszona czy śliwki w cze- 
koladzie to produkty przez 
które najczęściej popełniamy 
grzech łakomstwa. 

Asortyment sklepu jest  bar– 
dzo różnorodny i bogaty, od- 
powiedni zarówno na codzien- 
ne zakupy jak i oryginalne pre- 

zenty na każdą okazję dla 
kogoś nam bliskiego. 

Sklep z tymi niesamowi-
tymi benedyktyńskimi spe-
cjałami znajduje się przy  
ul. Prusa 35, (były teren 
Porcelitu) i jest czynny: Pn 
– Pt w godz 9.00 – 20.00  
oraz w sobotę w godz 
8.00 –18.00. Zakupy mogą 
Państwo zamówić również  
przez Internet: www.pro- 
dukty–benedyktynskie. 
com, z możliwością  dosta-
wy do domu. 

 „Ora et labora” – „Módl się  
i pracuj” to jedna z reguł Św. 
Benedykta założyciela ty-
nieckiego opactwa (patro-
na Europy), która wymusza 
na zakonnikach obowiązek 
utrzymania zakonu poprzez 
własną pracę – skosztujmy, 
więc zdrowych smaków zza 
klasztornej furty.
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RASZYN | Wdzierająca się na posesje woda to skutek wieloletnich zaniedbań. Kto pomoże mieszkańcom?

przez związki spółek wodnych, 
a nadzór nad nimi leży w gestii 
wojewody – tłumaczy Elżbieta 
Smolińska.

Wójt gminy Raszyn Andrzej 
Zaręba obiecuje, że gdy tylko wa-
runki atmosferyczne pozwolą, 
podjęte zostaną konieczne pra-
ce przy naprawie urządzeń od-
wadniających. – Chcemy pomóc 
mieszkańcom tych domów, bo 
woda niszczy ich dobytek. Część 
prac naprawczych prowadzona 
była w poprzedniej kadencji, ale 
nie wszystkie elementy syste-
mu działają właściwie. Musimy 

 Pola są tak nasiąknięte, że poziom wód gruntowych podniósł się z 2 m do 20 cm poniżej powierzchni gruntu

naprawić te fragmenty, a przy 
okazji remontów gminnych ulic 
poprawić ich odwodnienie – de-
klaruje wójt Raszyna.

A tymczasem idą 
roztopy...
Mieszkańcy są jednak sceptycz-
ni. – Aż strach pomyśleć, jaka 
może być sytuacja w czasie ko-
lejnych wiosennych roztopów 
– martwi się pan Dariusz. – Je-
steśmy świadomi, że działania 
gminy podlegają pewnym ogra-
niczeniom formalnym, ale coś  
z tym problemem trzeba zrobić. 
W czasie kampanii wyborczej 
obecny wójt obiecywał pomoc 
i rozwiązanie naszych proble-
mów. Czekamy na konkretne 
działania – dodaje.

Jak na ironię, po przeciwległej 
stronie ul. Magnolii znajduje się 
osiedle bloków mieszkalnych, 
wybudowane dla pracowników 
Instytutu Melioracji Użytków 
Zielonych (dziś Instytut Tech-
nologiczno-Przyrodniczy).  
W tym instytucie powstawały  
i powstają naukowe teorie i kon-
cepcje dotyczące m.in. prowa-
dzenia racjonalnej gospodarki 
wodnej. A tymczasem, tuż za 
jego oknami…

Bolo Skoczylas

BRWINÓW JAKTORÓW
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N owa siedziba Urzędu 
Gminy w Michałowi-
cach będzie znacznie 
większa od obecnej, 

mieszczącej się przy ul. Raszyń- 
skiej. Gmina Michałowice rozwi- 
ja się w szybkim tempie, miesz-
ka tu już ok. 16 tys. osób. Obecna  
siedziba nie jest więc wystarczają- 
ca do obsługi tak wielu interesan- 
tów. Jest ciasno i niewygodnie, nie 
można też załatwić wszystkich  
spraw w jednym miejscu, bo wie-
le wydziałów ma swoje siedziby 
poza głównym budynkiem urzędu 
gminy.

– Rzeczywiście, obecne warunki 
i dla urzędników, i dla mieszkańców 
nie są najkorzystniejsze – mówi 
Krzysztof Grabka, wójt gminy Mi-
chałowice. – Urząd funkcjonuje 
w wielu miejscach satelickich i to 
trzeba zmienić po to, aby poprawić 
obsługę interesantów. Finansowo 
to jest duże przedsięwzięcie, ale 
konieczne – dodaje.

Wójt Grabka podpisał umo-
wę z wykonawcą budynku firmą 

Mirbud ze Skierniewic, która wy-
grała przetarg ograniczony na  
tę inwestycję. Koszt budowy to 
ok. 15,8 mln zł. Kwota ta obejmuje 
budowę samej siedziby oraz in-
frastruktury technicznej, tj. par- 
kingów, kanalizacji, wodocią- 
gów, gazu itp. Nowy budynek zlo-
kalizowany będzie w Regułach  
przy stacji WKD, u zbiegu ulic  
Powstańców Warszawy i Kuchy, 
tuż obok komisariatu policji,  
na terenie przekazanym gminie 
przez Agencję Nieruchomości 
Rolnych.

Urząd Gminy będzie większy i ładniejszy

Od 1 kwietnia o kilkanaście  
procent wzrosną ceny wody  
i ścieków. Mieszkańców  
Grodziska czeka 12-procentowa 
podwyżka. Natomiast  

w Brwinowie, Milanówku  
i Podkowie Leśnej podwyżka 
wyniesie 17 proc. Prezes Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji  
podkreśla, że podwyżki są  
związane z wielomilowymi  
inwestycjami, od których  
ľteraz trzeba naliczyć tzw.  
amortyzację.                                 (AS)

Podwyżki cen 
wody i ścieków

7 marca w godz. 12–16 w prusz-
kowskim magistracie odbędzie się 
spotkanie z firmą odpowiedzialną  
za przygotowanie projektu tech-
nicznego drogi 718 z Pruszkowa 

do Borzęcina. Właściciele działek 
położonych przy drodze 718 na  
terenie Pruszkowa oraz gmin Brwi-
nów i Ożarów Mazowiecki będą  
mieli możliwość uzgodnienia  
projektu zjazdów do swoich posesji.  
Nieobecność na spotkaniu  
będzie uznana za uzgodnienie  
zjazdu bez uwag.                                   (AS)

Spotkanie w sprawie 
rozbudowy drogi 718

MICHAŁOWICE | W styczniu 2013 r. pierwsi interesanci powinni zostać przyjęci w nowej siedzibie Urzędu 
Gminy w Michałowicach. Wójt gminy Krzysztof Grabka podpisał umowę na jej budowę.

– Nowa siedziba urzędu jest 
bardzo potrzebna, bo aż nie wypa-
da, żeby taka ładna miejscowość, 
jak nasza, miała taką siedzibę – 
ocenia pan Władek, mieszkaniec 
Michałowic. – Ale żeby nowa miała 
być aż tak duża... To władze chcą 
zamczysko pobudować, czy urząd? 
– dziwi się nasz czytelnik.

Rzeczywiście, nowa siedzi-
ba będzie dość okazała. Znajdą 
się tu wszystkie organizacyjne 

jednostki gminne, być może swo-
je siedziby będą tu miały rów-
nież inne instytucje, np. bank 
lub urząd pocztowy, jednak we-
dług wójta Krzysztofa Grabki, 
jest zbyt wcześnie, aby mówić  
o takich planach. Budowa ma po-
trwać do końca przyszłego roku. 
Pierwsi interesanci najprawdopo-
dobniej zostaną przyjęci na po-
czątku 2013 r.

Karolina Gontarczyk

15,8 mln
kosztować będzie  
nowy budynek  
Urzędu Gminy  
w Michałowicach

 Tak ma wyglądać nowy budynek urzędu
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Nie wiadomo skąd po- 
jawiła się plotka o pla- 
nach zamknięcia pocz- 
ty w Raszynie. Jednak 

już sama pogłoska zaniepokoi- 
ła mieszkańców. O sprawie mó-
wiono też na ostatniej sesji rady 
gminy. Sygnalizowano, że w nie-
których sklepach w gminie zbie-
rane są podpisy po petycją, by nie 
zamykano raszyńskiego urzędu 
pocztowego. Celina Szarek, prze-
wodnicząca rady gminy Raszyn 
mówiła, że dotarły do niej infor-
macje, że podpisy zbierali miesz-
kańcy Rybia. Radni pytali wójta,  
czy coś wie o ewentualnym za-
mknięciu placówki. Ten jednak nic  
o sprawie nie wiedział, ale obiecał,  
że zainteresuje się nią.

Uspokajamy mieszkańców gmi-
ny – urząd pocztowy w Raszynie 
nie zostanie zamknięty.

– Placówka Poczty Polskiej  
w Raszynie nie jest przewidziana 
do przekształcenia w agencję. Nie 
wykluczamy natomiast otwarcia 
dodatkowej agencji pocztowej  
w tej miejscowości, aby zwiększyć 

Poczta nie będzie zlikwidowana
RASZYN | Uspokajamy mieszkańców gminy – urząd pocztowy w Raszynie nie zostanie zamknięty. 
Pogłoski o likwidacji placówki, jakie niepokoiły miejscową ludność, okazały się nieprawdziwe. 

dostępność klientów do naszych 
usług – mówił Bartłomiej Kierz-
kowski z działu informacji i komu-
nikacji społecznej centrali Poczty 
Polskiej.

O tym, że Poczta Polska szuka 
chętnych do prowadzenia na te-
renie gminy agencji pocztowej, 
dowodzi chociażby informacja 

wisząca na drzwiach wejścio-
wych do urzędu pocztowego przy  
ul. Szkolnej. Tylko po co, skoro 
poczta w Raszynie zostaje? – Może 
to być dodatkowa działalność dla 
osób, które mają swój sklep lub 
inny punkt usługowy. Zakres 
usług agencji pocztowych jest taki 
sam, jak urzędów pocztowych. 

Dlatego utworzenie agencji m.in. 
zmniejszy kolejki w już istnieją-
cej placówce. Niekiedy punkty 
świadczące usługi w imieniu 
Poczty Polskiej są dłużej otwar-
te niż nasze urzędy pocztowe, co 
jest kolejnym atutem – tłumaczy 
Zbigniew Baranowski, rzecznik 
prasowy Poczty Polskiej.   (KAM)

  Rzecznik poczty uspokaja: raszyńska placówka zostaje na swoim miejscu
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PRUSZKÓW
Dzięki mediacji 
Ministerstwa Sportu 
i Turystyki pomiędzy 
Polskim Związkiem 
Kolarskim a dostawcami 
mediów, na pruszkowskim 
torze BGŻ Arena 
przywrócono prąd  
i ogrzewanie. Nadal  
jednak nie wiadomo,  
jaka przyszłość czeka  
ten obiekt.

P rąd, ogrzewanie, te-
lefon i internet na to- 
rze kolarskim BGŻ Are-
na nie działały przez 

kilka tygodni. Jak już pisa- 
liśmy na łamach „WPR”, po-
wodem takiego stanu rzeczy 
są problemy finansowe Pol-
skiego Związku Kolarskiego, do 
których – zdaniem obecnych 
władz – doprowadził Wojciech 
Walkiewicz, prezes organizacji 
w latach 1994–2010.

Z powodu dramatycznej sy-
tuacji, na torze nie odbywały się  
cykliczne zajęcia sportowe, a swo- 
jej działalności nie mogli prowa- 
dzić również przedsiębiorcy 
najmujący tu lokale.

Monika Borządek, właści-
cielka cieszącej się ogromną 
popularnością Bawialni Arty-
stycznej, załamuje ręce. – Media 
Bawialni Artystycznej wyłączono 
na tydzień przed feriami. Musie-
liśmy odwołać wszystkie zajęcia, 
imprezę walentynkową i półko-
lonie. Nie tylko zostałam pozba-
wiona możliwości prowadzenia 
jakiejkolwiek działalności, ale 
musiałam powiadomić rodzi-
ców, którzy zarezerwowali u nas 
termin, że ich dzieci nie będą 
mogły spędzić wolnego czasu 
w naszej placówce. A czynsz 
zawsze płaciliśmy regularnie. 
Mieszkam w Pruszkowie od kil-
kunastu lat i zależało mi na tym, 

Jest prąd, ale co dalej?
aby właśnie w tym mieście pra-
cować dla lokalnej społeczności. 
Na próżno starałam się znaleźć 
zastępcze miejsce w Pruszkowie. 
Przygarnął nas  MOK Piastów,  
w którym odbyły się zapowiada-
ne również na ferie, tygodniowe 
warsztaty aktorskie. Pani Dyrek-
tor Wandzie Przybylak należą 
się wielkie podziękowania za 
dobre serce – mówi. 

Przyszłością toru martwi się 
za to Ministerstwo Sportu i Tu- 
rystyki. Urzędnicy podjęli się 
mediacji pomiędzy PZKol a do- 
stawcami nośników energii, 
dzięki czemu prąd i ogrzewanie 
na terenie toru znów zaczęły 
działać. – Budowa toru w 95% 
została sfinansowana ze środ-
ków publicznych. Dlatego mu-
simy dbać o dobro publiczne, 
które nie może się marnotrawić, 
obiekt nie może stać i niszczeć, 
ale na pewno nie pokryjemy za-
dłużenia, do którego doprowa-
dziły poprzednie władze PZKol. 
W najbliższą sobotę odbędą się 
wybory nowych władz związku  
i oczekujemy przedstawienia  
przez nie planu naprawczego. 
Projekt takiego planu już jest  
i pozwala wierzyć, że sytuacja  
toru ulegnie poprawie – mówi 
Jakub Kwiatkowski, rzecznik 
prasowy Ministerstwa Sportu  
i Turystyki.

Dramatem takiego obiektu, 
jak BGŻ Arena, jest to, że nikt 
nie ma pomysłu na jego dalsze 
wykorzystanie. Na razie udało 
się przywrócić prąd i ogrzewanie. 
To jednak rozwiązanie doraźne. 
Póki co, obiekt generuje straty. 
Nowe władze PZKol muszą 
przedstawić satysfakcjonujący 
ministerstwo plan naprawczy 
i wizję zarządzania torem.  
W przeciwnym razie obiekt 
zostanie przejęty przez skarb 
państwa.

Karolina Gontarczyk
 

REGION PRUSZKÓW

Aktualności
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i lokalny. Na zakończenie odbyła się 
prezentacja filmu – reportażu z zajęć 
terenowych. Z wielką uwagą wszyscy 
uczestnicy spotkania wysłuchali kon-
certu sygnałów łowieckich granych 
przez pana Zbigniewa Marciniaka.

Autorski plan pracy uczniowskiego 
klubu zachęca do poznawania kul- 
tury łowieckiej, zakłada integrację 
wiedzy uczniów wyniesionej ze szko-
ły z informacjami z zakresu ekologii  
i łowiectwa zdobywanymi w trakcie za-
jęć terenowych. Zajęcia odbywają się 
w atmosferze szacunku i wrażliwości 
na piękno otaczającej przyrody. 

Joanna Kałużyńska

Piastów

W dniu 19 lutego 2011r. w Piastow-
skiej Ochotniczej Straży Pożar-
nej odbyło się walne zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze.

Zgodnie ze Statutem OSP dobiegła 
końca pięcioletnia kadencja wybra-
nego poprzednio Zarządu. Zebranie 
otworzył i prowadził Prezes Tadeusz 
Wypychowski. Tradycyjnie po roz-
poczęciu została włączona syrena, 
członkowie MDP złożyli kwiaty przy 
tablicy upamiętniającej poległych 
strażaków. W trakcie walnego ze-
brania odczytali sprawozdania Na-
czelnik, Skarbnik, przedstawiciel 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 
oraz członek Komisji Rewizyjnej. 
W zebraniu uczestniczyło 50-cioro 
druhen i druhów oraz 20-cioro człon- 
ków MDP.

Zaszczycili nas swoją obecnością 
Pani Wiceburmistrz Miasta Piastowa 

Zdzisława Zielińska, Ksiądz Kapelan 
naszej jednostki Jan Lubszczyk, Pre- 
zes Zarządu Powiatowego OSP Zbi-
gniew Falkowski, Z-ca Komendanta 
Powiatowego PSP w Pruszkowie bryg 
Sławomir Przybysz.

W trakcie zebrania wybrano nowy 
Zarząd w składzie: prezes zarządu Ta-
deusz Wypychowski, vice prezes Jacek 
Pielaszek ds. MDP, naczelnik Andrzej 
Jankowski, z-ca naczelnika Robert 
Gontarczyk ,skarbnik Piotr Rymuszka, 
sekretarz Tomasz Sadowski, gospo-
darz Edyta Makowska.

Komisję rewizyjną w składzie: 
przewodniczący Karol Grabowski, 
członkowie komisji Jarosław Jaworski,  
Andrzej Czajka.

Zebranie przebiegało w miłej 
koleżeńskiej atmosferze.

Ze strażackim zdrowieniem
Tomasz Sadowski

Walne Zgromadzenie  OSP 

EDUKACJA ŁOWIECKA W PIASTOWSKIEJ DWÓJCE
W Szkole Podstawowej Nr 2 im. Ma-
rii Skłodowskiej-Curie w Piastowie 
działa, jedyny na Mazowszu, Szkol-
ny Klub Przyrodniczo-Łowiecki, 
założony przez nauczycielkę, 
pasjonatkę łowiectwa – Joannę 
Kałużyńską. 

Podstawowym założeniem pracy klubu 
jest jego wyjazdowy charakter, współ-
praca z leśnikami i myśliwymi, a celem 
pracy klubu jest edukacja łowiecka i wy-
chowanie dzieci w duchu poszanowania  
przyrody. W ramach działalności klubu 
utrzymywana jest stała współpraca 
z Zarządem Okręgowym Polskiego 
Związku Łowieckiego w Warszawie 
i Włocławku oraz z Nadleśnictwem 
Skrwilno, na terenie którego odby-
wają się lekcje przyrodnicze. Podczas 
wyjazdów nauczyciele i pracownicy 
nadleśnictwa wkładają wiele wysiłku 
w edukację przyrodniczą dzieci.

Atrakcyjność zajęć terenowych szyb-
ko przyniosła efekty. Szkoła zdobyła 
I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie 
organizowanym przez Lasy Państwowe 
i Towarzystwo Przyjaciół Lasu „Czysty 
Las” w kategorii: Leśna edukacja dzieci, 
zwyciężając wśród 1330 szkół z całej 
Polski.

10 lutego 2011r. odbyło się w szkole 
podsumowanie ponad rocznej działal-
ności pracy klubu uwieńczonej zwycię-
stwem w konkursie „Czysty Las”. 

Na zaproszenie Dyrektora Szkoły, 
Rady Pedagogicznej i uczniów  na  spo-
tkanie przybyli dostojni goście: Z-ca Bur-
mistrza Miasta Piastowa pani Zdzisława 
Zielińska, władze Polskiego Związku 
Łowieckiego: Przewodniczący Łow-
czy Okręgowy Warszawa pan Wojciech 

Cieplak i Wiceprzewodniczący Komisji 
Etyki PZŁ pan Zbigniew Marciniak , In-
żynier Nadzoru Nadleśnictwa Skrwilno 
pan Maciej Rygielski, Przewodniczą-
ca Komisji Oświaty pani Aneta Czyż, 
Dyrektor Gimnazjum Nr1 pani Wanda 
Wojtczuk, Przewodnicząca Rady Rodzi-
ców pani Aneta Kołodziejczuk i rodzice 
młodych leśników. 

Po uroczystym powitaniu gości 
przez panią dyrektor Annę Depta został 
odegrany myśliwski sygnał „Powita-
nie”, co wprowadziło wszystkich go- 
ści w klimat wielowiekowych tradycji  
i zwyczajów łowieckich. Na scenę wkro-
czyli młodzi klubowicze. Po gromkim 

 Laureaci konkursu „Czysty Las” wśród gości i opiekunek

www.piastow.pl

„Darz Bór” zaprezentowali swoje wia-
domości z zakresu łowiectwa, wpra-
wiając widownię w podziw. Następnie 
opiekunki klubu, nauczycielki Joanna 
Kałużyńska i Aneta Czyż, przedstawiły  
w formie prezentacji efekty pracy klubu 
ze szczególnym uwzględnieniem wpły-
wu projektu na uczniów, nauczycieli, 
szkołę i środowisko lokalne. Podsu-
mowały działania podjęte w ramach 
konkursu „Czysty Las”, które zaowo-
cowały nie tylko zajęciem pierwsze-
go miejsca, ale również w znacznym 
stopniu przyczyniły się do wzorowego 
zachowania uczniów, którzy zdobytą 
wiedzę przenieśli na grunt szkolny  

AUTORYZOWANY SERWIS:
pon.-pt. 7.00-22.00, sob. 8.00-15.00
tel. 022 863 60 06, 022 87 30 222

SERWIS BLACHARSKO-LAKIERNICZY:
pon.-pt. 8.00-20.00, sob. 8.00-15.00

tel. 022 87 30 245, 022 87 30 244

CZĘŚCI ZAMIENNE:
pon.-pt. 8.00-19.00, sob. 8.00-15.00

tel. 022 87 30 230, 022 87 30 232,  022 863 62 57

SALON FIRMOWY FRANCE AUTOMOBILES
02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 217, tel. 022 863 63 43, 022 87 30 200, 022 87 30 202;  e-mail: automobiles@peugeot.com.pl

SALON FIRMOWY ZAPRASZA: poniedziałek-piątek godz. 9.00-19.00; sobota godz. 9.00-15.00

www.france.peugeot.pl
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Bydgoska PESA chce unieważnienia 
przetargu SKM na zakup sześciu 
nowych składów, który wygrał nowo-
sądecki Newag. Zgodnie z umową, 
termin dostawy nowych pociągów 

ma zakończyć się 16 miesięcy od 
podpisania umowy. SKM nie może 
sfinalizować przetargu, bo PESA 
Bydgoszcz złożyła protest. Obecnie 
przewoźnik czeka na wyznaczenie 
terminu rozprawy przez Krajową 
Izbę Odwoławczą. Walka między 
producentami może wydłużyć  
termin zakupów nowych składów. (AS)

Walka o umowę  
na nowe składy

Od 1 marca straż miejska może 
karać za więcej wykroczeń. Strażnicy 
wystawią mandaty osobom, które 
zniszczą znak drogowy, odmówią 
podania danych przy legitymowaniu, 

zorganizują nielegalną zbiórkę pie-
niędzy, umieszczą plakaty wyborcze 
w miejscu niedozwolonym, znieważą 
flagę i hymn Polski czy utrudnią 
prowadzenie działań ratowniczych 
lub dojazd do obiektów zagrożonych. 
Funkcjonariusze będą mogli także 
ukarać rodziców, którzy narazili na nie-
bezpieczeństwo dziecko do lat 7.     (AS)

Nowe uprawnienia 
strażników

REGIONREGION

Aktualności
24 godziny na dobę

REGION
Problemy i perspektywy 
rozwoju regionu 
podwarszawskiego 
– to główne tematy 
konferencji z udziałem 
marszałka województwa 
mazowieckiego  
Adama Struzika,  
w której uczestniczyli 
włodarze wszystkich 
podwarszawskich miast  
i gmin. 

S potkanie odbyło się w śro- 
dę 2 marca w Centrum 
Kultury w Grodzisku Ma-

zowieckim. W konferencji udział 
wzięli samorządowcy z podwar-
szawskich gmin i powiatów, dy-
rektor Mazowieckiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich Zbigniew 
Ostrowski, zastępca dyrektora 
Wojewódzkiego Zarządu Melio-
racji i Urządzeń Wodnych Bogu-
sław Nerc i zastępca dyrektora 
Mazowieckiej Jednostki Wdra-
żania Programów Unijnych. 
Grzegorz Świętorecki. 

– To nie jest spotkanie wybor-
cze – zaznaczył na wstępie go-
spodarz konferencji, burmistrz 
Grodziska Maz. Grzegorz Be-
nedykciński. – Powoli zaczyna-
my przejmować mieszkańców  
Warszawy i za moment nasz 
region będzie liczył ponad mi-
lion osób. Dlatego należy się  
zastanowić nad jego problema-
mi oraz nad ich rozwiązaniem  
– podkreślał Benedykciński. 

– Rzeczywiście, region pod-
warszawski to teren o szcze-
gólnej presji. Brak planowej 
polityki przestrzennej, a także 
opóźnienia i bezwład zabudowy 

Drogi, wspólny bilet  
i polityka przestrzenna

powodują, że jest to teren trudny, 
ale i kreatywny. Do jego rozwo-
ju potrzebne są nie tylko dobra 
wola i consensus polityczny, ale 
przede wszystkim pieniądze  
– mówił Adam Struzik. 

Najwięcej kontrowersji pod-
czas dyskusji wzbudził temat 
dróg, ich budowy i moderni-
zacji. – Uzgodnienia dotyczą-
ce dróg, ich przebiegu to jest 
nieustanny proces – mówił 
Zbigniew Ostrowski, dyrektor 
Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich. – Przeszkodą 
są często występujące protesty 
mieszkańców. Ludzie chcieliby 
korzystać ze spalarni czy wysy- 
piska śmieci, ale najlepiej by  
było, gdyby one powstały u są- 
siada, a nie pod ich domem czy 
osiedlem – tłumaczył. 

Podczas spotkania podjęto 
również temat tzw. wspólnego 
biletu. – Samorząd województwa 
do Kolei Mazowieckich dopła- 
ca 220 mln zł. Jeśli uważacie, że 
powstanie spółka, jeden orga-
nizm i przez to będziecie mniej 
płacić, to jesteście w błędzie  
– mówił marszałek Struzik.  
– W całej Europie jest taka sytu-
acja, że do transportu publiczne-
go trzeba dopłacać i nie ma co się 
łudzić, że u nas będzie inaczej 
– podkreślał marszałek. 

Na koniec spotkania były bur-
mistrz Piastowa Zdzisław Brze-
ziński przedstawił prezentację 
dotyczącą rozwiązań komuni-
kacyjnych w rejonie Berlina, zaś 
radny z Austrii Richard Bisanz 
pokazał, w jaki sposób te pro-
blemy rozwiązuje aglomeracja 
wiedeńska. 

Karolina Gontarczyk

R ada miejska Grodziska 
Mazowieckiego podję-
ła uchwałę w sprawie 
powiększenia strefy 

płatnego parkowania w mieście. 
Wkrótce za pozostawienie samo-
chodu na dziewięciu parkingach 
oraz na niektórych ulicach miasta 
trzeba będzie płacić.

Obecnie kierowcy musieli pła-
cić za parkowanie m.in. w okolicy 
dworca PKP, ratusza i starostwa 
powiatowego. W najbliższym 
czasie parkometry pojawią się 
na popularnych parkingach  
w centrum miasta, a na ulicach 
w ich pobliżu zostaną ustawio-
ne znaki zakazu zatrzymywania 
się. Zgodnie z nową uchwałą, za 
postój trzeba będzie zapłacić na 
ulicach: 1 Maja, Bartniaka, Kier-
lańczyków, Kilińskiego, Sienkie-
wicza, Obrońców Getta, Żwirki  
i Wigury, Konspiracji oraz na  
pl. Króla Zygmunta Starego.

Obecnie kierowcy, zostawia-
jąc swoje samochody w centrum 
miasta, blokują miejsca przezna-
czone dla klientów punktów han-
dlowych, policji czy sądu. Dzięki 
wprowadzeniu parkometrów 
miejsca parkingowe zostaną 

Więcej płatnych parkingów
GRODZISK MAZ. | Strefa płatnego parkowania powiększy się o dziewięć parkingów i kilka ulic

odblokowane. Ceny za pozosta-
wienie samochodu na płatnym 
parkingu nie ulegną zmianie. 
Kierowcy za pierwszą godzinę 
postoju zapłacą 0,50 zł, a za każdą 

kolejną godzinę 2 zł. Burmistrz 
Grodziska Mazowieckiego Grze-
gorz Benedykciński podkreśla, 
że zanim na parkingach zostaną 
ustawione parkometry, miasto 

zbuduje dodatkowe, bezpłatne 
parkingi. Pojawią się one m.in. 
przy Komendzie Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej oraz przy 
sądzie.             Anna Sołtysiak
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 Zanim w mieście staną nowe parkometry, miasto planuje zbudować nowe, bezpłatne parkingi

OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
- o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych (Dz. U. Nr 80 poz. 721 z późn. zm.) w związku art. 6 ust. 
2 ustawy z dnia 25 lipca 2008r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz 
zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 26 sierpnia 2008r. Nr 154, 
poz. 958) Wojewoda Mazowiecki zawiadamia, że w dniu 01.03.2011r. 
zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu 
na budowę dla przedsięwzięcia – Budowa drogi ekspresowej S2 od węzła 
„Konotopa” do węzła „Puławska” wraz z odcinkiem drogi ekspresowej 
łączącej węzeł „Lotnisko” z węzłem „MPL Okęcie” i węzłem 
„Marynarska”. Etap III: POW S2-odcinek do węzła „Konotopa” (bez 
węzła) do węzła „Lotnisko” (bez węzła).
Numery działek usytuowania inwestycji: 
dz. nr 134/18, 134/19 w obrębie ewidencyjnym Opacz Kolonia, w jednostce 
ewidencyjnej Michałowice;
Numery działek przeznaczone pod przebudowę urządzeń infrastruktury 
technicznej:

dz. nr 134/17, 134/20, 134/21 w obrębie ewidencyjnym  Opacz Kolonia,  
w jednostce ewidencyjnej Michałowice;
Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych 
i Autostrad reprezentowany przez pełnomocnika Pana Stanisława 
Dmuchowskiego – Zastępcę Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, z siedzibą ul. Mińska 25, 
03-808 Warszawa.
Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury  
i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, 
00-950 Warszawa, pokój nr 607, w dniach pn., i pt. w godzinach 8.00-12.00 
oraz w śr. w godzinach 12.00-16.00, gdzie można zgłaszać ewentualne 
uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie. Zgodnie  
z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. 
Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez 
obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu 
dni od dnia publicznego ogłoszenia.
WIŚ-II.7840.1.8.2011.MP2

AUTO SERWIS
PEŁNY ZAKRES USŁUG

Pruszków, Aleje Jerozolimskie 451
(NA TYŁACH INTERCARS)

tel. 795 569 659

Wulkanizacja Elektryka Diagnostyka komupterowa
Mechanika

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

Nauka

Angielski dojeżdżam 607 596 383  ►

Matematyka nauczyciel   ►
603713495 

Automoto – kupię

Darmowe złomowanie  ►
 pojazdów, transport gratis! 
502-534-080

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

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

Skup aut od 1997r.  ►

Kupię

ANTYKI WSZELKIE ZA  ►
GOTÓWKĘ 601-336-063,  
500-034-552 
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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 883 777 476•	
E-mailem pod adresem reklama@wpr24.pl•	
W biurze In-Form Grodzisk Maz: 22 755 69 28, www.biuroogloszen.net•	

jak
zamówić?

najlepsze 
ceny!

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

Dam pracę

Biuro Ochrony PERSONA  ►
poszukuje od zaraz pracowników 
do pracy w Brwinowie. 
Zainteresowanych prosimy  
o kontakt pod numer 608202744 

Do sprzedaży bezpośredniej  ►
handlowców bez ograniczeń 
wiekowych 608-48-78-70

Dziennikarzy z powiatu 
pruszkowskiego i grodziskiego 
z doświadczeniem w mediach 
lokalnych i regionalnych  
– warunek konieczny CV  
na rekrutacja@wpr24.pl

Salon fryzjersko-kosmetyczny   ►
w Piastowie zatrudni 
kosmetyczkę z umiejętnością 
stylizacji paznokci 606 199 105

Zatrudnię kierowcę do  ►
rozwożenia pizzy w Grodzisku 
Mazowieckim tel. 511-50-99-99 
lub 500-30-77-48

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

KUPIE AUTOMAT DO LODÓW  ►
WŁOSKICH NRD + CZĘŚCI 
TEL.504660616 

Usługi

Anteny satelitarne ekspresowo  ►
530 528 716

BIURO RACHUNKOWE 
rozliczenia roczne,  
kadry płace ZUS,  
PIT CIT VAT, obsługa firm 
tel. 502-733-404 
biuro.proffesional@wp.pl

Budowa domów, rzetelnie,  ►
terminowo 605 377 805 

Brukarstwo 696 437 501 

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

Firma sprzątająca   ►
oferuje sprzątanie  
mieszkań, biur, pranie 
dywanów, tapicerki 
meblowej, samochodowej itp. 
602 300 579  
www.hotcleans.pl

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

Zatrudnię mechanika  ►
samochodowego 
z doświadczeniem w naprawach 
samochodów ciężarowych 
tel. 604 163 056

Szukam pracy

Podejmę się sprzątania  ►
w Pruszkowie i okolicach 
511 738 104 

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

SZUKAM PRACY JAKO  ►
EKSPEDIENTKA W PRUSZKOWIE,  
511 738 104  

Nieruchomości do wynajęcia

Wynajmę gabinet lekarski,   ►
biuro, kancelarię  
w centrum Pruszkowa. 33m2. 
Tel. 509 897 178

Nieruchomości – sprzedam

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

największa skuteczność!
CO TYDZIEŃ PONAD 30 000 CZYTELNIKÓW

GLAZURA, REMONTY, ŁAZIENKA  ►
510 610 743  

Glazura, terakota, 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

Remonty, wykończenia  ►
696 296 740 

ŚWIADECTWA 
ENERGETYCZNE TANIO!!!  
692-550-555 

Usługi elektroinstalacyjne  ►
888 279 439, 665 659 799 

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

Mariusz Bogucki
508 099 570

www.szybkiremont.com.pl

kompleksowe remonty 
i wykończenia wnętrz

Najniższe ceny w mieście
Sprawdź !

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

www.tanioidobrze.pl
ul. Wiosenna 16, Milanówek

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

RATY 

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

Pruszków ul. Ireny 120
tel. 602 623 950

Prowadzimy usługowo: księgi handlowe,
książki przychodów i rozchodów

www.bestpol.waw.pl
Biuro czynne: Pn. - Pt. w godz. 9.30 - 17.30

BESTPOL
Biuro Rachunkowe Sp. z o.o.
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Bezpłatna reklama Twojej firmy w internecie!

darmowe ogłoszenia 
www.ogloszenia.wpr24.pl

darmowa prezentacja
www.firmy.wpr24.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
Z UPRAWNIENIAMI 

SZKOŁY PUBLICZNEJ 
OD 1991

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 2004

 www.slo23.edu.pl

30% 
ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA

Nabór na semestr I do 18 marca

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

POSPRZĄTAM
- Dom
- Mieszkanie
- Biuro

Pruszków i okolice.
Tel 512 077 690
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