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Ul. Powstańców 
wydłuży się
Jeszcze w tym roku rozpocznie  
się drugi etap przebudowy  
ul. Powstańców. Zostanie ona 
przedłużona od al. Wojska Polskiego 
do ul. Prusa i połączy się z wcześniej 
zbudowanym odcinkiem od  
ul. Prusa do ul. Komorowskiej.  
Całość inwestycji, która  
doprowadzi ul. Powstańców aż  
do ul. Lipowej, potrwa do 2014 r.   4

reklama

Zapłacą za coś, czego nie potrzebują

BRWINÓW | Mieszkańcy części gminy Brwinów zapłacą za rozwój i modernizację sieci wodociągowej  
i kanalizacyjnej MPWiK, której wcale nie potrzebują. Wszystko przez zaniedbanie jeszcze za poprzedniej 
kadencji samorządowej  2

PIASTÓW RASZYN

O gminnych inwestycjach, współpracy z opozycją  
w radzie, planach budowy nowego komisariatu policji i gminnej  
kanalizacji deszczowej mówi wójt Raszyna Andrzej Zaręba  8

Amir i Michał, dwaj studenci pochodzący z Piastowa,  
po rowerowych wyprawach do Francji, Włoch  
i Norwegii, postanowili zdobyć na rowerach Tybet  6
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GRODZISK MAZOWIECKI

Drogowcy chcą 
remontować, 
mieszkańcy 
protestują
Mieszkańcy wsi położonych  
przy drodze wojewódzkiej  
nr 579 na odcinku od Grodziska  
do Radziejowic uważają, że  
remont drogi spowoduje wzrost 
natężenia ruchu w pobliżu ich 
domów i protestują przeciwko  
jej modernizacji. Tymczasem  
droga musi być wyremontowana  
i to jak najszybciej   3
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CYTAT TYGODNIA

Zapłacą za coś, czego nie potrzebują

21 stycznia otrzy-
maliśmy od 
MPWiK nowe 
taryfy na usługi 

świadczone odbiorcom na terenie 
gminy Brwinów – mówi burmistrz 
Arkadiusz Kosiński. – Załączni-
kiem do taryf był plan rozwoju  
i modernizacji sieci MPWiK w za-
kresie dotyczącym naszej gminy. 
Przygotowaliśmy projekty uchwał 
o odrzuceniu zarówno taryf, jak 
i planu rozwoju w przekonaniu, że 
dotrzymujemy wszelkich ustawo-
wych terminów – dodaje.

Terminy dawno 
przekroczone
Na to, że coś jest nie w porządku, 
uwagę zwróciło MPWiK. Okazuje 
się, że przedsiębiorstwo przysłało 
gminie w styczniu nowe taryfy, 
bo uznało, że zaaprobowała ona 
przedstawiony wcześniej plan 
rozwoju i modernizacji sieci na 
lata 2011 – 2013. A taki wpły-
nął do brwinowskiego ratusza  
4 października, jeszcze za władz 
poprzedniej kadencji. Nikt jednak 
z tym dokumentem nic nie zrobił, 
wobec czego MPWiK uznało, że 
gmina milcząco zaaprobowała 

Parzniew będzie miał 
gminną sieć
Do sieci MPWiK w gminie Brwi-
nów przyłączonych jest tylko 
dziewięciu klientów. Jednym  
z nich jest osiedle Twój Parzeniew 
–  Miasto Ogród. I to tego obsza-
ru dotyczy plan rozwoju sieci  
MPWiK. Gmina jednak buduje 
do Parzeniwa własną sieć wodo- 
ciągowo-kanalizacyjną w ramach 
programu „Czyste życie – kom-
pleksowa gospodarka wodno-ście-
kowa na terenie gminy Brwinów”, 
więc inwestycje MPWiK na tym 
terenie nie są już potrzebne. Jak 
deklaruje burmistrz Kosiński, 
na wiosnę przyszłego roku Parz-
niew będzie miał własną (gminną) 
sieć wodociągowo-kanalizacyjną  
i z usług MPWiK przestanie 
korzystać. – Jesteśmy na etapie 
rozstrzygania przetargu na bu-
dowę wodociągu i kanalizacji sa-
nitarnej do Parzeniwa. Jak tylko 

podpiszemy umowę z wykonawcą, 
usiądziemy do rozmów z MPWiK  
– mówi burmistrz Kosiński.

Kto zawinił?
Przez najbliższy rok trzeba będzie 
ponosić koszty podwyższonych 
taryf, bo ktoś we władzach gmi-
ny poprzedniej kadencji zanie-
dbał sprawę i nie zgłosił uwag  
do planu rozwoju sieci MPWiK 
wtedy, kiedy on wpłynął. MPWiK  
zamierza wykonać w latach 2011 
– 2013 w rejonie Parzniewa inwes- 
tycje o wartości ok. 2 mln zł, które  
wkalkulowało w nowe taryfy. Pod- 
wyżki nie będą więc duże – kilka,  
kilkanaście groszy na metrze sześ- 
ciennym wody i nieczystości.  
W urzędzie gminy Brwinów trwa 
wyjaśnianie, kto zawinił w tej 
sprawie.– Na razie jest zbyt wcze-
śnie, by mówić o ustaleniach per-
sonalnych – dodaje burmistrz.

Andrzej S. Rodys

plan. I przedstawiło jej nowe tary-
fy opłat za dostawę wody i odbiór 
nieczystości. Zmiany w taryfach 
wynikają właśnie z tego, że war-
szawski zakład uznał, że gmina 
akceptuje plany rozwojowe sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej. 
Nie ma w tej chwili żadnych moż-
liwości prawnych, by odrzucić 
zaproponowane przez MPWiK 
taryfy i plan rozwoju.

BRWINÓW |  Pomimo budowy gminnej sieci, część mieszkańców gminy poniesie w tym roku 
koszty modernizacji sieci Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

Jesteśmy w trakcie rozmów ze starostwem  
o ich wyjściu ze współwłasności w stosunku do 
budynku urzędu miasta. Myślę, że porozumiemy 
się w tej sprawie.   4

Andrzej Kurzela 
wiceprezydent Pruszkowa

łącznie będzie kosztować  
przedłużenie ul. Powstańców  

w Pruszkowie do ul. Lipowej  4

5,7 mln zł

Rada Miejska Brwinowa 
miała podczas ostatniej 
sesji 4 marca głosować 
projekty uchwał  
o odrzuceniu planu 
rozwoju i modernizacji 
sieci warszawskiego 
Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji 
dotyczącego obszaru 
gminy oraz nowych taryf 
MPWiK. Obie uchwały 
jednak wycofano, bo stały 
się bezprzedmiotowe. 
Upłynęły bowiem 
ustawowe terminy 
przysługujące gminie 
na odrzucenie.

2 mln zł
tyle wyda MPWiK  
na modernizację  
sieci wodociągowej  
i kanalizacyjnej  
w rejonie Parzniewa.

 Koszty podwyższonych taryf MPWiK poniosą mieszkańcy osiedla Twój Parzniew – Miasto Ogród

Mniej więcej miesiąc temu  
tematem dnia stał się precedenso-
wy proces, jaki wytoczył pan Józef,  
80-letni inwalida z Warszawy dwóm 
stołecznym bankom, które w chwili 
nagłej potrzeby nie pozwoliły mu 
skorzystać z toalety dla personelu. 
Pan Józef żąda od banków 15 tys. zł 
zadośćuczynienia za poniesione 
straty moralne oraz stosownych 
przeprosin w prasie. Sprawa ma 

trafić na wokandę w najbliższym miesiącu.

W świetle obowiązującego prawa, wszystkie placówki uży-
teczności publicznej powinny być wyposażone w ogólno- 
dostępną toaletę, przeznaczoną dla ich klientów lub inte- 
resantów. Stosowne przepisy szczegółowe zawarte są w roz- 
porządzeniu ministra infrastruktury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytu-
owanie z 12 kwietnia 2002 r. W paragrafie 84 tego rozporzą-
dzenia czytamy: „w budynku użyteczności publicznej i zakładu 
pracy należy urządzić ustępy ogólnodostępne”. Banki bronią 
się, że nie są instytucjami publicznymi, a finansowymi i żądają 
oddalenia powództwa. Emeryt nie odpuszcza. I słusznie, bo 
sprawa tylko z pozoru wydaje się błaha. Najlepszym dowodem 
jest fakt, że swojego obserwatora na rozprawę oddelegowała 
Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Jaka jest dostępność toalet w naszym mieście? Stosunkowo 
najlepsza sytuacja jest w dużych instytucjach i urzędach. 
Niezła w restauracjach i fastfoodach, ponieważ muszą 
one spełniać rygorystyczne wymagania sanitarne. Ale aby 
skorzystać z ubikacji w McDonald's trzeba wcześniej zakupić 
hamburgera, bo drzwi do pomieszczenia przybytku otwierają 
się po wpisaniu kodu z paragonu.

W większości banków ogólnodostępnej toalety nie przewidzia-
no. Klienci BZ WBK, Śląskiego, Lukasa czy Millenium powinni 
załatwić sprawę zanim wybiorą się do swoich banków. Chlub-
nym wyjątkiem jest PKO BP przy al. Wojska Polskiego.Różnie 
bywa w pruszkowskich marketach i większych placówkach 
handlowych. Ogólnodostępnego miejsca odosobnienia dla 
swoich klientów nie przewidziały Lidl, Biedronka ani Społem. 
Z ubikacji mogą skorzystać klienci delikatesów Alma i Car-
refoura przy ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej. Klienci nowej 
poczty na Kościuszki już nie. Ale miejscową ciekawostką  
jest likwidacja publicznej toalety na pruszkowskim dworcu  
PKP. To rozwiązanie unikalne i warte szerszego upowszech-
nienia. Kto wie, może nawet w skali zjednoczonej Europy?  
Niech się sraluchy uczą porządku od nas. Kolej na Pruszków.

ZDANIEM NACZELNEGO

Wstydliwy temat

Bolo Skoczylas
Redaktor naczelny
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Tunel nie będzie więcej zalewany

 Mieszkańcy Kałęczyna obawiają się, że po modernizacji ruch samochodowy się zwiększy, a wartość ich 
działek znacznie spadnie
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BRWINÓW
Na przejęcie przez gminę 
przepompowni należącej 
do PKP wraz z kanalizacją 
deszczową tunelu zgodziła 
się rada miejska podczas  
sesji 4 marca. Dzięki temu 
samorząd będzie mógł 
wyremontować system 
odprowadzania wody 
deszczowej z tunelu.

O becnie kanalizacja jest 
tak zamulona, że tunel 
jest zalewany przy byle 
deszczu. Muł zalega 

także w zbiorniku retencyjnym pod 
przepompownią. Gmina nie może 
wydać na odmulanie ani złotówki, 
bo nie jest ich właścicielem.

Uchwała rady w sprawie prze- 
jęcia przepompowni i kanaliza- 
cji upoważnia burmistrza do za-
warcia stosownej umowy z PKP.  
– Chcemy załatwić to jeszcze  
w marcu – mówi burmistrz gminy 
Brwinów Arkadiusz Kosiński.

Gmina przystąpi do odmula-
nia kanalizacji natychmiast po 
jej przejęciu od PKP. – Już samo 
odmulenie spowoduje, że pompy 
zaczną pracować z pełną wydaj-
nością, a tunel nie powinien być 
zalewany przy każdym deszczu 
– mówi Arkadiusz Kosiński.  
– Jednak podczas letnich nawał-
nic może jeszcze dochodzić do 
zalań – zastrzega. Na odmulanie 
gmina przeznaczy 15 tys. zł.

W następnej kolejności trzeba 
będzie zbudować nowe przyłącze 
energetyczne do przepompowni. 

Pompy mają zostać wymienione 
na w pełni zautomatyzowane 
(obecnie są włączane ręcznie  
i robi to dojeżdżający z Warsza-
wy pracownik PKP). Kolejny etap 
to budowa kanalizacji , która 
odprowadzi wodę z przepom-
powni do zbiornika retencyjnego 
przy ul. Sochaczewskiej (aktu-
alnie woda na odcinku wzdłuż 
torów płynie rowem). Koszt 
całej inwestycji ma wynieść  
ok. 200 tys. zł, a prace potrwają 
ok. półtora roku.

Andrzej S. Rodys

czytaj codziennie na wpr24.pl

aktualności Renowacja zabytkowego pałacyku w Parku Kościuszki była jedną z najważniejszych inwestycji miejskich poprzedniej kadencji. Trwała trzy lata  
i kosztowała 12 mln zł. Pałacyk oddano do użytku w listopadzie ubiegłego roku, dwa dni przed wyborami samorządowymi. Niestety po niespełna 
czterech miesiącach widać pierwsze usterki. Wiceprezydent Pruszkowa Andrzej Kurzela poinformował nas, że budynek jest objęty trzyletnią 
gwarancją i usterki zostaną usunięte – Będziemy brutalnie egzekwować od wykonawcy naprawę wszystkich powstałych usterek. Zdarza się, 
że w pierwszym roku po zakończeniu prac pojawiają się drobne ubytki. Te w Pałacyku Sokoła są niestety o wiele bardziej widoczne, ale i tak 
zostaną usunięte – zapewnia wiceprezydent. Zdjęcia usterek pałacyku dostępne są na naszym portalu WPR24.pl.                                             (EmEs)

PRUSZKÓW

Pierwsze usterki w Pałacyku Sokoła

GRODZISK MAZ. | Kiedy droga 579 zostanie wreszcie zmodernizowana?

Drogowcy chcą remontować, 
mieszkańcy protestują

D roga wojewódzka nr 
579 to ważny szlak 
komunikacyjny łą-
czący drogę krajową 

nr 7 w Kazuniu z „ósemką” w Ra- 
dziejowicach. Trasa ta pilnie wy- 
maga remontu. Wie o tym jej za-
rządca – Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich, w związku z tym 
już dawno rozpoczął przygotowa-
nia do modernizacji. Na niemal 
12-kilometrowym odcinku od 
Grodziska do Radziejowic mia-
łyby powstać: jezdnie o szerokości 
siedmiu metrów, chodniki po obu 
stronach drogi, ścieżki rowerowe 
i zjazdy do każdej posesji. Prze-
prowadzone zostałoby również 
odwodnienie. Przetarg na projekt 
wykonania remontu wygrała fir-
ma CGM Projekt z Lublina.

Nie chcemy tirów  
pod oknami
Pilnej potrzebie przeprowadzenia 
remontu sprzeciwiają się jednak 
mieszkańcy Kałęczyna, Mościsk 
i Janinowa, czyli miejscowości 

Droga wojewódzka nr 579 
przebiegająca m.in. przez 
tereny gmin: Grodzisk 
Mazowiecki i Radziejowice 
pilnie wymaga remontu. 
Jednak mieszkańcy 
wiosek położonych wzdłuż 
tej trasy obawiają się,  
że po przeprowadzeniu 
jej modernizacji 
ruch samochodów  
znacznie się zwiększy.  
I dlatego protestują.

położonych wzdłuż drogi 579. 
Obawiają się oni, że po mo-
dernizacji ruch samochodowy 
zostanie zwiększony, a war- 
tość ich działek znacznie spad-
nie. – Do czego to podobne, żeby 
przedłużenie obwodnicy robić 
przez tak zaludnioną miejsco-
wość. Chcemy drogi alternatyw-
nej dla ruchu ciężkiego – mówi 
pan Wiesław, mieszkaniec Ka- 
łęczyna. 

To nie jest obwodnica
W celu rozwiania wątpliwości, 
z protestującymi mieszkańcami 
spotkali się projektanci drogi  
i władze Grodziska. W spotkaniu 
wziął udział m.in. poseł Ludwik 
Dorn, prywatnie mieszkaniec Ka-
łęczyna. – Od kilku lat nie jesteście 
w stanie wykonać zwykłego przej-
ścia dla pieszych przez drogę 579. 
Jak wobec tego możemy wierzyć 
waszym obietnicom? – denerwo-
wał się polityk.

– Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich ma obowiązek 
tak załatwić sprawę, żebyście nie 
byli poszkodowani. Przy okazji 
tej inwestycji załatwicie sobie 
problem odwodnienia działek, 
więc będzie lepiej, a na pewno 
nie będzie gorzej. Droga 579 po 
przeprowadzeniu modernizacji 
nie będzie żadną obwodnicą – tłu-
maczył mieszkańcom burmistrz 
Grodziska Grzegorz Benedykciń-
ski. – Apeluję do was o rozsądek. 
Jeśli będziecie się buntować, to 
zarząd drogi przykryje ją as-
faltem, żeby się nie rozleciała i 
to dla was będzie nieszczęście. 
Musimy wspólnie się zastanowić 
nad tym, jak rozwiązać tę trudną 
sytuację.

MZDW: nie zmarnujmy 
tych pieniędzy
– Modernizacja drogi 579 musi 
zostać przeprowadzona, jed-
nak z powodu protestów może  
wydłużyć się w czasie – mówi Mo-
nika Burdon, rzecznik prasowy 
Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich. –  Po to na spo-
tkania jeżdżą projektanci, żeby 
wyjaśniać wszelkie wątpliwości. 
Opinie mieszkańców są dla nas 
bardzo istatone, ale nie może być 
tak, że właściciele nieruchomości 
nie godzą się na żadne z propo-
nowanych rozwiązań. Naszym 
obowiązkiem jest zadbać o bez-
pieczeństwo użytkowników drogi 
i droga musi zostać przebudowa-
na. Czy ruch na drodze zostanie 
zwiększony? Zawsze tak jest, że  
w przypadku równej nawierzchni 
samochodów przybywa. Według 
naszych szacunków nie będzie to 
jednak znaczny wzrost natęże-
nia ruchu. Nie możemy budować  
dróg, które kosztują w granicach  
60–80 mln zł., a potem wprowa-
dzać ograniczenia w ruchu.

Wszystko wskazuje na to, że 
modernizacja drogi 579 rozpocz-
nie się na początku przyszłego 
roku. I bardzo dobrze, bo stan, 
w jakim obecnie się znajduje jest 
katastrofalny. Miejmy jednak 
również nadzieję, że zarówno 
projektanci, jak i władze gmi-
ny dotrzymają słowa i spełnią 
obietnice złożone mieszkań-
com pobliskich miejscowości, 
bo jednak mieszkanie przy 
drodze o zwiększonym ruchu 
wiąże się z niedogodnościami. 
I o tym decydenci też powinny 
pamiętać.

Karolina Gontarczyk
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Aktualności
24 godziny na dobę

Urząd Transportu Kolejowego oddalił 
wniosek spółki Dworzec Polski o 
naliczanie opłat dworcowych. Według 
urzędu spółka kolejowa nie wyka-
zała, że jest zarządcą infrastruktury 

kolejowej w rozumieniu stosownej 
ustawy. Zdaniem Grupy PKP spółka 
Dworzec Polski nie może przejąć 
dworców, bo nie ma środków na ich 
utrzymanie. Kolejarze chcieli wprowa-
dzić opłatę dworcową, która byłaby 
uzależniona od kategorii dworca  
i długości pociągu. Te podwyżki  
zapewne odczuliby pasażerowie.    (AS)

REGION

Rezygnują  
z opłaty dworcowej

Koleje Mazowieckie od 21 marca 
wprowadzą zmiany w kursowaniu 
pociągów na terenie Warszawy. 
Zmiany w rozkładzie są wymu-
szone remontem przystanku 

REGION

Pociągi ominą 
Dworzec Stadion

W budżecie na ten rok 
zapisano na ten  
cel 600 tys. zł. Ko- 
lejne pieniądze, 

450 tys. zł na następne dwa la- 
ta, zarezerwowano w wielolet- 
niej prognozie finansowej miasta. 
Ostatnio większe prace remon-
towe w budynku urzędu miej-
skiego przy ul. Kraszewskiego 
przeprowadzono w 2005 r. Wów-
czas m.in. wymieniono instalację 
centralnego ogrzewania w całym 
obiekcie, drewniane okna zastą-
piono oknami PCV, zainstalowa-
no nowe drzwi oraz odmalowano 
ściany.

Po sześciu latach władze 
Pruszkowa przymierzają się 
do przeprowadzenia kolejnych 
prac. Wyremontowany ma być 
dach, odświeżona elewacja 

budynku, a wnętrza mają być 
dostosowane do wymogów 
przepisów przeciwpożarowych. 
Zastępca prezydenta miasta An-
drzej Kurzela podkreśla, że dach 
urzędu wymaga remontu, po-
nieważ przecieka. – Gdy popada 
większy deszcz w niektórych 
miejscach konieczne jest pod-
stawianie miednic na ściekającą 
deszczówkę. Dlatego planowany 
remont dachu obejmie całą jego 
powierzchnię – mówi.

Plan liftingu budynku zakłada 
też prace modernizacyjne związa-
ne z jego elewacją. – Chcielibyśmy 
ją poprawić nie tylko ze względów 
estetycznych. Przy okazji kładze-
nia nowych tynków planujemy 
też ocieplenie budynku. Jak coś 
robić, to porządnie. Dlatego przy 
tym zadaniu nie sposób nie zrobić 

Budynek urzędu miejskiego czeka remont
PRUSZKÓW | Władze miasta planują przeprowadzić remont budynku magistratu

też termoizolacji obiektu – dodaje 
Andrzej Kurzela.

W ramach remontu zaplano-
wano także prace modernizacyjne 
zalecone przez straż pożarną.

Z informacji przekazanych 
przez wiceprezydenta Kurzelę 
wynika, że po ubiegłorocznej 
kontroli, realizowanej na zlecenie 
starostwa powiatowego, stwier-
dzono, że budynek nie przystaje 
do obowiązujących przepisów po-
żarowych. Chodzi o oddzielenie 
ciągów pieszych (klatek schodo-
wych i korytarzy) od pozostałych 
pomieszczeń specjalnymi drzwia-
mi ognioodpornymi.

Na razie nie wiadomo, kiedy ru-
szą roboty budowlane. Andrzej Ku-
rzela dodaje, że termin rozpoczęcia 
prac jest w dużej mierze związany 
z tym, jak potoczą się rozmowy 

z powiatem pruszkowskim. – Je- 
steśmy w trakcie rozmów ze sta-
rostwem o ich wyjściu ze współ-
własności w stosunku do budynku 
urzędu miasta. Myślę, że porozu-
miemy się w tej sprawie – dodaje 
wiceprezydent. Nadmienia jednak, 
że jeśli tak się nie stanie, starostwo 
powinno partycypować w kosztach 
planowanego remontu.

Nie tylko władze Pruszkowa 
przymierzają się do inwestycji we 
własnej siedzibie. W sąsiedniej 
gminie Michałowice podpisano już 
umowę na wybudowanie nowego 
budynku urzędu gminy (pisali-
śmy o tym w poprzednim wydaniu 
WPR). Obiekt ma być ukończony 
prawdopodobnie na początku  
2013 r. Wkrótce ma być też odda- 
ny do użytku nowy budynek Urzę-
du Gminy Nadarzyn.       (KAM)

Warszawa Stadion. W dniach  
od 21 marca do 31 października  
2011 r. wszystkie pociągi KM 
kursujące na odcinku Warszawa 
Wschodnia - Warszawa Zachodnia 
- Warszawa Wschodnia po układzie 
podmiejskim nie będą zatrzymy-
wały się na przystanku osobowym 
Warszawa Stadion.                   (MS)

B udowa nowego odcinka 
ul. Powstańców, któ-
ra zacznie się w tym 
roku, ma połączyć ist-

niejący odcinek ulicy na północ 
od al. Wojska Polskiego ze zbu-
dowanym niedawno odcinkiem 
pomiędzy ulicami Prusa i Komo- 
rowską.

Trzy etapy
Inwestycja przedłużenia ul. Po-
wstańców od al. Wojska Polskiego 
do ul. Lipowej została podzielona 
na trzy etapy. Pierwszy z nich – od 
ul. Prusa do Komorowskiej – jest 
już gotowy. Miasto czeka w tej 
chwili na dopuszczenie tego od-
cinka do użytkowania. Drugim 
etapem będzie budowa odcinka 
pomiędzy al. Wojska Polskiego  
a ul. Prusa. Ten etap ma się roz-
począć w tym roku. Kolejny to 
budowa ul. Powstańców na odcin-
ku od ul. Komorowskiej do ul. Li- 
powej. Jest on przewidziany do  
realizacji w następnych latach.

Zezwolenie będzie 
wkrótce
Kiedy rozpocznie się realizacja 
odcinka od al. Wojska Polskie-
go do ul. Prusa, jeszcze nie wia-
domo. – Dokumentacja jest już 
złożona i czekamy na decyzję  
w sprawie zezwolenia na realiza-
cję inwestycji drogowej (tzw. ZRID 

Ulica Powstańców wydłuży się
– red.) – mówi Elżbieta Korach, 
naczelnik Wydziału Inwesty-
cji, Remontów i Infrastruktury 
Technicznej Urzędu Miejskiego  
w Pruszkowie. Jak się dowiedzie-
liśmy, wydanie decyzji ZRID dla  
tej inwestycji to kwestia najbliż-
szych tygodni. Po jej wydaniu 
będzie można przystąpić do wy-
łaniania wykonawcy.

Urząd miasta chce rozpocząć 
prace przy drugim etapie jeszcze 
w tym roku. Nie wiadomo nato-
miast, czy uda się go w tym roku 
ukończyć. Jak powiedziała nam 
Elżbieta Korach, jest to w dużej 
mierze uzależnione od tego, czy 
wszystkie procedury związane z 
przygotowaniem inwestycji uda 
się przeprowadzić bez opóźnień 
– Jeśli procedury będą się prze-
dłużać, to nie zdążymy w tym 
roku i ten etap będzie kontynu-
owany w 2012 r. – dodaje Elżbieta 
Korach.

Przebudują 
skrzyżowanie
Odcinek ul. Powstańców od  
al. Wojska Polskiego do ul. Prusa 
to najkrótszy odcinek całej inwe-
stycji. Jego budowa będzie się wią-
zać z przebudową skrzyżowania 
z al. Wojska Polskiego. – Projekt 
przewiduje dodanie pasów do 
skrętu w prawo – dodaje naczelnik 
Korach. Ten fakt również może 

PRUSZKÓW  |  Jeszcze w tym roku ma się rozpocząć kolejny etap budowy ul. Powstańców 

wpłynąć na wydłużenie budowy 
tego odcinka.

Na realizację drugiego etapu 
budowy ul. Powstańców miasto 
zarezerwowało w tegorocznym 
budżecie 415 tys. zł. Jednak na sesji 
rady miejskiej 24 lutego wprowa-
dzono poprawki do budżetu, które 
przewidują zmniejszenie kwoty na 
tę inwestycję o 100 tys. zł.

Do tej pory od 2008 r. miasto 
wydało na przebudowę ul. Po-
wstańców już prawie 1,72 mln zł. 
W kolejnych latach na realizację 
inwestycji wyda jeszcze 3,585 
mln zł, a łączny jej koszt wynie-
sie ok. 5,72 mln zł. Zakończenie 
przebudowy przewidziane jest 
w 2014 r.

Andrzej S. Rodys

 Wkrótce w tym miejscu pojawi się ulica

Szkoły rodzenia będą 
refundowane?
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POWIAT PRUSZKOWSKI 
Czy ciężarne z naszego 
regionu mają szansę na 
bezpłatną szkołę rodzenia?

Na terenie Pruszkowa jest 
kilka szkół rodzenia,  
ich działalność ma cha-

rakter komercyjny. Oznacza to, 
że za udział w zajęciach trzeba 
zapłacić z własnej kieszeni. Koszt 
kursu kształtuje się w granicach 
300–400 zł. Nie wszystkie przy-
szłe mamy stać na luksus wydania 
takiej kwoty. Osoby prowadzące 
w Pruszkowie szkoły rodzenia 
chętnie rozszerzyłyby działalność 
swoich placówek także o zajęcia 
refundowane przez lokalne wła-
dze, tak jak to jest w Warszawie. 
Pani Magda, właścicielka jednej  
z takich szkół, przyznaje, że robiła 
rozeznanie dotyczące możliwości 
wprowadzeniem refundacji kur-
sów. – Zainteresowałam się tema-
tem z czysto ludzkich pobudek. 
Jestem świadoma, że wiele kobiet 
nie stać na opłacenie takiego szko-
lenia. Ale władza samorządowa 
nie może dotować działalności 
natury komercyjnej – mówi pani 
Magda.

Jednak nie może być tak, by nie  
dało się tego problemu rozwiązać.

Zastępca prezydenta Pruszko-
wa Andrzej Królikowski zastrzega, 
że miasto nie może finansować 
prywatnej działalności, z tytułu 
której ktoś czerpie zysk. Zapewnia 

jednak o gotowości podjęcia ta-
kiej inicjatywy, ale musi być ona  
w możliwościach finansowych 
miasta. Nie wyklucza np. przy-
znania dotacji celowej na taką 
działalność jakiemuś stowarzy-
szeniu. – Ale nie jest to temat do 
zrealizowania na dziś. Możemy 
mówić o przyszłości – najbliżej 
w przyszłym roku – kiedy na eta-
pie tworzenia projektu budżetu  
i wydatkowania pieniędzy będzie 
można zarezerwować na to środki 
– dodaje Andrzej Królikowski.

Z pytaniem o ewentualną moż- 
liwość finansowania szkół rodze-
nia mieszkankom powiatu prusz-
kowskiego, zwróciliśmy się też 
do starosty Elżbiety Smolińskiej. 
– Wspólnie z dyrektorem Samo-
dzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Pruszkowie przygotowuję za-
łożenia do programu profilak- 
tycznego, obejmującego to zagad-
nienie. O terminie poinformujemy 
na stronie internetowej powiatu  
i stronie SPZZOZ – mówi starosta 
Smolińska. Nadmienia też, że były 
już podejmowane próby stworze-
nia szkoły rodzenia, ale ze wzglę-
du na brak miejsca, nie można 
było jej zorganizować. Przyznaje, 
że ceny w prywatnych szkołach 
rodzenia są wysokie. – Niestety, 
nie możemy podjąć współpra- 
cy z podmiotem niepublicznym 
– dodaje.                         

 (KAM)
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Od 1 marca nocna i świąteczna opieka 
zdrowotna nie jest już związana  
z lekarzem podstawowej opieki 
zdrowotnej. Osoba potrzebująca po-
mocy może zgłaszać się do dowolnie 

wybranej placówki udzielającej takie 
świadczenia. W naszym regionie są 
dwie takie placówki: w Grodzisku Ma-
zowieckim – Samodzielny Publiczny 
Specjalistyczny Szpital Zachodni im. 
Jana Pawła II przy ul. Dalekiej 11  
oraz w Pruszkowie – Niepubliczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej Pogotowie  
Ratunkowe przy ul. 3 Maja 56.      (KAM)

REGION

Nocna i świąteczna 
pomoc medycznaTańce, śpiewy, wróżby, gry na bęb-

nach, wykłady  i robienie wszyst-
kiego, na co w życiu codziennym 
brakuje czasu - tak ma wyglądać 
pierwszy Festiwal Kobiet w Mila-
nówku "Miasto Kobiet - Milanowska 

Rzeczpospolita Babska". Impreza 
odbędzie się 11, 12 i 13 marca. Na za-
kończenie festiwalu  - gorące rytmy 
latynoamerykańskie - koncert gru-
py Solo Tres. Na wszystkie imprezy 
dla Pań wstęp wolny! Szczegółowy 
program imprezy na www.wpr24.pl 
lub pod numerem telefonu 
 22 758 32 34.                                       (MS)

MILANÓWEK

Festiwal Kobiet

PIASTÓW
Dwóch studentów 
pochodzących z Piastowa 
postanowiło dokonać rzeczy 
niezwykłej – w ciągu siedmiu 
tygodni chcą przejechać na 
rowerze Nepal, Chiny i Tybet. 
To nie pierwsza taka wyprawa 
rowerowych zapaleńców.

Amir Mazloum jest 
studentem Akademii 
Obrony Narodowej  
i – jak sam podkreśla 

– wielkim miłośnikiem turystyki 
rowerowej. Pochodzi z Piastowa. 
Dla członków Akademickiego 
Związku Sportowego Środowi-
sko Warszawa co roku organizuje 
wycieczki rowerowe. Jego kolega, 
Michał Zduniak, nazywany przez 
przyjaciół Zduniem, to student  
V roku Wydziału Mechanicznego 
Energetyki i Lotnictwa Politech-
niki Warszawskiej, ma 25 lat. Poza 
turystyką rowerową jego hobby 
to fotografia, narciarstwo i mu-
zyka rockowa.

Michał i Amir wpadli na po-
mysł, by na rowerze wyruszyć 
poza granice Polski. Od tamtej po- 
ry ich dewiza życiowa to: „Zwie- 
dzić jak najwięcej, mieć przy 
tym jak najwięcej radości i udo- 
wodnić całemu światu, jak fajny 
jest rower”.

Paryż, Wenecja,  
Norwegia...
Do tej pory Michał i Amir od- 
byli trzy wyprawy rowerowe po 
Europie: w 2008 r. byli w Wenecji, 

Na rowerze do Tybetu

a w 2009 r. przez Alpy i Szwajcarię  
udali się do Paryża. Pokonali wte- 
dy na rowerach prawie  3,5 tys. km.  
Tę wyprawę wspominają szcze-
gólnie miło, gdyż udało im się 
wtedy pomóc niepełnosprawne-
mu Maćkowi z Pruszkowa. Dzięki 
reklamom, które wykupili na ich 
koszulkach sponsorzy, zapłacili za 
schodołaz – urządzenie, za pomo-
cą którego rodzice nie muszą zno-
sić chłopca z trzeciego piętra.

W ubiegłym roku w ciągu 27 dni  
przejechali 2,5 tys. km w mroź- 
nej Skandynawii. Wyruszyli z Hel-
sinek i przez norweskie fiordy 
dotarli aż do Narwiku.

Pora na Azję
W tym roku Michał i Amir planują 
zorganizować wyprawę rowerową 

T egoroczna edycja wy-
ścigu WaypointRace 
odbędzie się 28 maja. 
Organizowana jest 

przez pruszkowską grupę ro-
werową Alleypiast i urząd miasta 
Pruszkowa. Sponsorem tej edycji 
jest Bank BGŻ. W poprzedniej 
edycji wystartowało 332 miło-
śników dwóch kółek. W tym 
roku organizatorzy przewidują 
kolejny rekord. 

– Prace nad WaypointRace 
2011 ruszyły pełną parą. Roz-
mowy ze wszystkimi partnerami 
i sponsorami są na zaawansowa-
nym poziomie, a tereny na jakich 
obywać się będą zawody są już 

Czwarta edycja WaypointRace coraz bliżej! 
prawie ustalone. – mówi Miro-
sław Szczepański, jeden z orga-
nizatorów wyścigu – Możemy 
być pewni, że w tym roku wyścig 
będzie jeszcze lepszy. Naszą am-
bicją jest, aby WaypointRace stał 
się imprezą wzorową, zarówno 
w wymiarze sportowym jak i re- 
kreacyjnym – dodaje. 

Od ubiegłego roku Waypoin-
tRace należy do grona wyścigów 
zaliczanych do Pucharu Polski 
w Maratonach Rowerowych na 
Orientację (PPM). W obecnym 
sezonie cykl pucharowy składać 
się będzie z 14 wyścigów orga-
nizowanych na terenie całego 
kraju. Przynależność do PPM 

PRUSZKÓW  |  Za niespełna trzy miesiące rozpocznie się czwarty wyścig rowerowy na orientację WaypointRace 2011
to nie tylko prestiż dla same-
go WaypointRace, ale szansa 
zobaczenia na starcie najlep-
szych polskich zawodników  
w tej dyscyplinie.

WaypointRace jest wyści-
giem unikalnym. Na starcie 
ramię w ramię staną profe-
sjonaliści, amatorzy oraz ro-
dziny z dziećmi. Dzięki temu 
każdy uczestnik będzie mógł 
poczuć się kimś wyjątkowym, 
a całości towarzyszyć będzie 
atmosfera dobrej zabawy. Way-
pointRace szczególną uwagę 
poświęca najmłodszym. W tym 
roku czeka ich wiele miłych 
niespodzianek.

Dotychczasowa formuła za-
wodów nie ulegnie zmianie. 
Zawodnicy będą mogli wystar-
tować w 3 kategoriach: PRO, 
FAN oraz FAMILY. Zadaniem 
startujących w kategorii PRO 
będzie odwiedzenie na rowerze 
w czasie 6:30 godziny 12 tere-
nowych punktów kontrolnych 
(waypointów). Optymalna trasa 
przejazdu nie będzie mniejsza 
niż 100 km. Uczestnicy FAN  
w tym samym czasie będą musieli 
odnaleźć tylko 6 punktów, a tra-
sa w tym przypadku nie powinna 
przekraczać 50-60 km. Rodziny 
startujące w kategorii FAMILY 
odwiedzą 3 punkty położone 

na Środkowy i Daleki Wschód, 
która ma obejmować Nepal, Chi-
ny i Tybet. W ciągu siedmiu- 
-ośmiu tygodni w lipcu i sierp-
niu chcą przebyć dystans około 
3,5 tys. km. Swoją przygodę za-
mierzają rozpocząć w chińskim 
mieście Changdu, do którego 
chcą dostać się samolotem. 
Kolejne odcinki przeprawy to 
przełęcze i płaskowyże tybetań-
skie. Średnie położenie Tybetu 
to 3 500 m n.p.m., zatem młodzi  
podróżnicy podejmują się nie 
lada wyzwania. W Tybecie chcą  
zwiedzić stolicę – Lhasę i słynny 
pałac dalajlamy Potala. Ich os- 
tateczny cel to przemierzenie 
pasma Himalajów najwyższą  
drogą świata na wysokości około 
5 500 tys. m, wizyta w stolicy  

Nepalu – Katmandu, a stamtąd 
powrót samolotem do Polski.

Po co oni tam jadą?
– Przede wszystkim po to, aby 
spełnić swoje marzenia, poznać  
inne tradycje, ludzi, kulturę. To nas 
nakręca – mówi Michał Zduniak.

Ale to nie jedyny cel rowerzy-
stów. Zarówno Michał, jak i Amir 
od dwóch lat należą do stowarzy-
szenia „Możesz”, które ma na celu 
dbanie o psychoprofilaktykę i roz-
wój dzieci i młodzieży. Zachęcają 
młodzież do aktywnego spędzania 
wolnego czasu. Studenci podkre-
ślają, że ich wyprawy rowerowe  
to również pomoc osobom po-
trzebującym. Gazeta WPR objęła 
patronat medialny nad imprezą.

Karolina Gontarczyk

MILANÓWEK
Praktycznie za każdym 
razem, gdy gdzieś  
w kraju montowana 
jest antena nadawczo-
odbiorcza telefonii 
komórkowej, pojawiają  
się emocje. Tak też jest  
w przypadku instalacji 
takiej anteny w Milanówku 
przy ul. Wojska  
Polskiego 22.

M ieszkańcy z jed-
nej strony zdają 
sobie sprawę, że  
w związku z roz-

wojem technicznym takie an-
teny muszą być instalowane.  
Z drugiej nie kryją obaw, czy są 
one bezpieczne. Wątpliwości 
co do zasadności pojawienia 
się masztu, wyrażają za po-
średnictwem swoich radnych  
i zgłaszają do burmistrza Jerzego 
Wysockiego. Tymczasem lokalna 
władza nie była w tym przypad-
ku organem, który zadecydował  
o postawieniu urządzenia.

– Z formalnego punktu wi-
dzenia postępowanie zwią-
zane z możliwością montażu 
anteny nadawczo-odbiorczej 
telefonii komórkowej, prowa-
dzone było przez starostwo 
powiatu grodziskiego – mówi 
burmistrz Wysocki. Tłumaczy, 
że gmina mogła jedynie wy-
powiedzieć się, czy koniecz-
ne jest sporządzenia raportu  
o jej oddziaływaniu na środo- 
wisko.

– Zgodnie z rozporządzeniem 
Rady Ministrów z 9 listopada 

Antena, która budzi emocje
2004 r. w sprawie określenia 
rodzaju przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz szczegółowych 
uwarunkowań zawiązanych  
z kwalifikowaniem przedsię-
wzięć do sporządzenia raportu 
o oddziaływaniu na środowisko, 
w tym konkretnym przypadku 
raport nie był wymagany, po-
nieważ jest to urządzenie, które 
ze względu na swoje parametry 
nie zostało zaklasyfikowane do 
przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaływać na środo-
wisko, czyli urządzenie to nie 
stanowi zagrożenia dla miesz-
kańców – wyjaśnia burmistrz 
Milanówka.

– Ostatecznie starostwo 
przyjęło zgłoszenie o zamiarze 
ustawienia na dachu budynku 
przy ul. Wojska Polskiego masz-
tu stalowego i w ciągu 30 dni nie 
wniosło sprzeciwu – tym samym 
postępowanie administracyjne-
go, które toczyło się wyłącznie 
z udziałem inwestora, mające-
go zgodę właściciela obiektu,  
tj. wspólnoty mieszkaniowej 
budynku przy ulicy Wojska Pol-
skiego 22, zostało zakończone 
– dodaje Wysocki.

Jednocześnie wyraża on zro- 
zumienie dla rodzących się obaw  
i wątpliwości związanych z mon- 
tażem tego urządzenia. Zapew-
nia, że procedura przebiegła 
zgodnie z prawem. Przypomina 
też, że prawo po nowelizacji 
daje o wiele większe możli-
wości instalowania takich 
urządzeń.

(KAM)

blisko Pruszkowa. Cała trasa nie 
będzie dłuższa niż 15–20 km,  
a na jej pokonanie przeznaczone 
będą 3 godziny.

Zarówno na mecie jak i na 
waypointach, na zawodników bę-
dzie czekać wiele atrakcji. W tym 
roku, oprócz Urzędu Miejs- 
kiego w Pruszkowie i Banku BGŻ 
S.A., w organizację wyścigu za- 
angażowali się harcerze z Hufca  
Pruszków, wolontariusze ze Sto-
warzyszenia 5+ oraz rodzinny 
park linowy LinLandia. Wśród 
sponsorów znalazł się Sklep 
Rowerowy VELMAR, firmy De-
mart, Columbus IT, Rewasz oraz 
InfoEngine. Wśród patronów nie 

zabrakło Marszałka Wojewódz-
twa Mazowieckiego. Patronat 
medialny nad imprezą objęły 
Gazeta WPR, portal regionalny 
WPR24.pl oraz magazyn Waypo-
intPress. Głównym organizato-
rem i animatorem wyścigu jest 
pruszkowska grupa rowerowa 
Alleypiast, wspierana przez fir-
mę ENo.

Zapisy rozpoczną się 9 maja 
2011 roku. Bieżące informa-
cje będzie można znaleźć na 
stronie wyścigu pod adresem:  
www.waypointrace.pl, na profilu 
www.facebook.com/waypointrace 
oraz na portalu WPR24.pl.

Maciej Skoczylas
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Jako nowy włodarz 
odziedziczył Pan po swoim 
poprzedniku inwestycje 
o sporym znaczeniu dla 
mieszkańców, np. budowę 
ośrodka zdrowia. A jakie 
są Pana plany i marzenia 
inwestycyjne na najbliższe 
lata? Słyszeliśmy, że 
należy do nich m.in. 
wybudowanie domu kultury 
z prawdziwego zdarzenia.
– Faktycznie tak jest, że część in-
westycyjnych koncepcji powstała 
jeszcze w poprzedniej kadencji. 
Jednak jako radny, przez osiem lat 
uczestniczyłem w ich tworzeniu, 
w tym także inwestycji dotyczą-
cej utworzenia w naszej gminie 
ośrodka zdrowia. Aktualnie jest 
ona jednym z najważniejszych 
przedsięwzięć. Jego realizacja 
potrwa 2,5 roku. Podzielona jest 
na etapy. Projektowy – ten ma 
być zakończony do września tego 
roku. Po nim rozpoczniemy budo-
wę, która potrwałaby do połowy 
2013 r. A moje marzenia inwesty-
cyjne, to faktycznie wybudowanie 
domu kultury. Raszyn, jako gmina,  
w której mieszka już ponad 20 
tys. mieszkańców, zasługuje na 
to. Chciałbym, by taka placówka 
powstała na bazie już istniejącego, 
acz niewykończonego budynku 
znajdującego się przy al. Krakow-
skiej. Nie jest to nowy pomysł. 
Zaczął być realizowany przed 
czterema laty. W poprzedniej 
kadencji władze zadecydowały, 
że nie będą realizować pomysłu 
utworzenia tam gminnego domu 

Tarcia z opozycją były, są i będą
deszczowej należy do 
największych problemów, 
z jakimi borykają się 
mieszkańcy. Co gmina 
planuje zrobić, by zmniejszyć 
skalę lokalnych podtopień? 
Jakie są priorytetowe 
działania, by poprawić  
stan gospodarki wodno- 
-kanalizacyjnej w gminie?
– Stan kanalizacji deszczowej  
w gminie jest zadowalający tylko 
w jej części. Dwa lata temu opra-
cowana została koncepcja zago-
spodarowania wód opadowych 
z terenu gminy Raszyn. Głów- 
ny nacisk kładzie ona na tere-
ny nie mające żadnego systemu  
wód deszczowych i kanalizacyj-
nych. Przed nami, w najbliższej 
przyszłości, są dwa zadania do 
realizacji: odtworzenie znisz-
czonych systemów opartych  
o rowy otwarte oraz wykonanie 
systemu odprowadzenia wód 
deszczowych poprzez rurociągi. 
Jesteśmy na początku tej nieła-
twej i czasochłonnej drogi. Two-
rzymy studium wykonalności 
zadania. Myślę, że do końca roku 
będzie ono gotowe. Na począt-
ku skoncentrujemy się na miej-
scach najbardziej narażonych 
na podtopienia, czyli Dawidach 
Bankowych, Podolszynie, Jan-
kach i Sękocinie. Ze względu 
na znaczenie, jak i ogrom prac 
związanych z poprawą stanu 
gospodarki wodno-kanaliza-
cyjnej w gminie, planujemy 
zatrudnić inżyniera projektu 
odwodnień.

cownikom, a jednocześnie zyska- 
ją na tym też klienci ośrodka.

Strategia rozwoju gminy 
Raszyn zakłada m.in. promocję 
i rozwój zasobów kulturowych, 
historycznych i rekreacyjnych. 
Czy oznacza to, że rewitalizacji 
doczeka się zabytkowy zespół 
budynków Austerii? Jak ten 
cenny zabytek miałby być 
zagospodarowany?
– Dla gminy olbrzymim wyzwa-
niem jest uratowanie tak cennego 
obiektu. Stan, w jakim się teraz 
znajduje, jest krytyczny. Jesteśmy 
świadomi, że nie możemy dłużej 
czekać. Rozpoczynamy trudną  
i długą drogę, by go odbudować. 
Wiemy, że nie stać nas, by zrobić 
to z własnych środków. Liczymy, 
że uda się pozyskać dofinanso-
wanie zewnętrzne. Zamierzamy 
m.in. zainteresować tym obiek-
tem jakiegoś sponsora. Należy 
się też zastanowić, co ma tam 
powstać? Z pewnością znajdą się 
tam jakieś elementy muzealnic-
twa – sala pamięci, sala muzealna. 
Jednocześnie obiekt powinien żyć  
i służyć mieszkańcom. Dlatego 
niewykluczone, że powstaną tam 
lokale gastronomiczne – może na-
wiązujące do tradycji, tj. czasów, 
kiedy znajdowała się tam Ponia-
tówka. Planujemy otwartą dysku-
sję z mieszkańcami. Ich zdanie, jak 
można zagospodarować tak cen- 
ny majątek gminy, jest bezcenne.

Zły stan sieci odprowadzającej 
wody opadowe i kanalizacji 

kultury. Były też przymiarki, by 
sprzedać ten budynek. Szczę-
śliwie nie udało się tego zrobić.  
W tej kadencji chciałbym powró-
cić do tego tematu.

Realizacja przedsięwzięć 
zależy od dobrej  
współpracy z radą  
gminy i radnymi.  
Po złożeniu ślubowania 
 na wójta, apelował pan  
o owocną współpracę,  
także do radnych z obozu 
byłego wójta. Jak układa  
się współpraca z opozycją  
w radzie gminy? 
– Gmina Raszyn jest dość specy-
ficzną gminą. Jeśli chodzi o samo-
rząd, to okres ostatnich dwóch, 
trzech kadencji, był mocno 
rozpolitykowany i tworzący po-
działy. Także dziś często ścierają 
się wizje pewnych ugrupowań 
lokalnych, które chciałyby do-
prowadzić do realizacji swoich 
celów. Odczuwam to, ale nie jeste-
śmy wyjątkiem w tym względzie.  
W każdej radzie jest jakaś opozycja 
w stosunku do władzy rządzącej. 
Istotne jest to, czy spieramy się dla 
dobra naszej społeczności, czy też 
dla realizacji partykularnych ce-
lów. Dotychczasowe doświadcze-
nie pokazuje, że choć z pewnym 
trudem, kolejne sesje rady gminy 
kończą się sukcesami – tj. prze-
głosowaniem uchwał. Odczytuję 
to, jako aprobatę dla mojej linii 
działania oraz zaproponowanych 
przeze mnie kierunków rozwoju 
naszej gminy.

ROZMOWA  |  Z AndRZeJeM ZARębą, wójtem gminy Raszyn, rozmawia Kamilla Gębska

Co z planowaną przez 
poprzedniego wójta 
przeprowadzką raszyńskiego 
komisariatu z budynku  
przy al. Krakowskiej do 
obecnej siedziby gminnej 
spółki Eko-Raszyn przy  
ul. Unii Europejskiej?
– Jesteśmy na etapie rozmów  
i nowych uzgodnień z przedsta-
wicielami Komendy Stołecznej 
Policji. Koncepcja zamiany bu-
dynków została zarzucona. Myślę, 
że KSP nie do końca orientowała 
się w złożoności tego przedsię-
wzięcia. Dla gminy taka zamiana 
też nie była zbyt korzystna. Za-
sugerowałem przedstawicielom 
KSP, abyśmy wspólnie pokusili 
się o wybudowanie nowego 
komisariatu policji w Raszynie. 

Gotowi bylibyśmy przekazać  
w formie pomocy na ten cel kwo- 
ty w granicach 2 mln zł w dwóch 
kolejnych ratach po 1 mln zł rocz-
nie. Policja dołożyłaby drugie 
tyle. Sądzę, że realizacja inwe-
stycji zajęłaby około 2,5 roku. 
Można byłoby zlokalizować ją 
na tej samej nieruchomości, co 
istniejący budynek komisariatu. 
Taka koncepcja spodobała się 
KSP i prowadzimy na ten temat 
dalsze rozmowy. Zwróciłem się 
z pismem do rady gminy, by ta 
ustosunkowała się do takiej pro-
pozycji. Zaś co do budynku Eko-
Raszyna to chciałbym, aby poza 
siedzibą tej spółki, znalazł tam 
miejsce Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Pozwoli to na pracę  
w godnych warunkach jego pra-

Właściciel zakładu pogrzebowego  
w Pruszkowie postanowił wybudo-
wać własne krematorium. Budynek 
powstaje na cmentarzu komunal- 
nym przy ul. Południowej w dzielnicy 

Gąsin. Budowa rozpoczęła się we 
wrześniu ubiegłego roku. W Polsce 
działa 12 krematoriów, najbliższe znaj- 
duje się w Wolce Węglowej. – Korzy- 
stanie z krematorium w Wólce wiąże 
się z ogromną ilością formalności 
– twierdzi właściciel zakładu. Prusz- 
kowski inwestor złożył wniosek  
o unijne dofinansowanie projektu. (AS)

Powstaje 
krematorium

Kilkaset osób z centrum handlu 
hurtowego Maximus protestowało 
w ubiegły piątek przeciw wysokim 
stawkom za czynsz. Niektórzy 
najemcy, którzy handlują w halach  

Protest  
najemców

A i B, płacą nawet kilkanaście 
 euro za mkw. Najemcy wtargnęli 
do biura zarządu spółki, położone-
go niedaleko hal targowych.  
W budynku doszło do starcia  
z ochroną. Niezbędna była inter-
wencja policja. Najemcom udało 
się doprowadzić do rozmowy  
z zarządem.            (EmEs)

PRUSZKÓWNADARZYN

MILANÓWEK
Mieszkańcy miasta każdego 
dnia muszą się natrudzić,  
by znaleźć miejsce do 
zaparkowania, szczególnie 
przed budynkami 
użyteczności publicznej.  
Wszystko wskazuje  
na to, że niebawem 
rozszerzona zostanie  
strefa płatnego parkowania.

Sprawa trudności z za- 
parkowaniem samocho- 
du, m.in. na parkingu przy 

 przychodni zdrowia na ul. Piasta,  

Coraz trudniej o miejsce do zaparkowania
podniesiona została na ostaniej 
sesji rady miasta Milanówka. Jed- 
na z radnych pytała w imieniu 
mieszkańców, jakie są szanse 
na rozwiązanie tego problemu. 
Zwracała uwagę, że niemożność 
pozostawienia auta blisko pla-
cówki zdrowia jest szczególnie 
irytująca, gdy przyjeżdża się na 
wizytę z chorym dzieckiem lub 
osobą starszą.

– Do tego tematu zamierzamy 
podejść w szerszym zakresie, 
a nie wycinkowo – mówi bur-
mistrz Milanówka Jerzy Wy-
socki. – Mamy już wyznaczoną 

strefę płatnego parkowania  
w centrum między urzędem mias- 
ta a przedszkolem. Do połowy  
tego roku zamierzam przed- 
stawić radzie miasta zmiany 
dotyczące płatnego parkowa-
nia – informuje.

Jerzy Wysocki dodaje, że  
w związku z tym, sprawa doty-
cząca parkowania na ul. Piasta 
będzie jednym z elementów opra- 
cowywanej polityki płatnego 
parkowania w mieście. Burmistrz 
nadmienia też, że trzeba wziąć 
pod uwagę fakt, iż wielu miesz-
kańców dojeżdża do Warszawy 

do pracy. Rano zostawiają oni 
samochody na parkingach, a po 
południu je odbierają. – Jestem 
świadomy, że wprowadzając 
kolejne rejony objęte płatnym 
parkowaniem, trzeba jednocze-
śnie zaproponować darmowe 
miejsca do zaparkowania. Tak, 
by zrównoważyć ubytek – mówi 
Jerzy Wysocki.

Nad wprowadzeniem płat-
nego parkowania pracują też 
władze Pruszkowa. Zapowia-
dają, że parkometry pojawią się 
najpóźniej we wrześniu.

     (KAM)
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PIASTÓW
Wrak przy Tesco
O stojącym od dwóch miesięcy na wjeździe do Tesco wraku po-
informował nas czytelnik. Fiat cinquecento utrudnia wjazd na 
parking przy markecie. Policja nie może nic zrobić, bo pojazd 
stoi na terenie prywatnym i za usunięcie wraku odpowiedzialny 
jest zarządca terenu, czyli Tesco.                 (AS)

FOTONEWS
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edukacja Perspektywy i Rzeczpospolita po raz trzynasty opublikowały Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych. Aż dwie szkoły z Milanówka znalazły 
się w pierwszej trzydziestce w województwie mazowieckim. Kryteriami oceny liceów i techników są: sukcesy w olimpiadach – 30 proc, matura z przedmiotów 
obowiązkowych – 30 proc. matura z przedmiotów dodatkowych – 30 proc. opinia akademicka – 10 proc. Oznacza to w praktyce, że czynnikiem dominującym w ocenie 
staje się matura (z łączną wagą 60 proc.). Ranking liceów w województwie mazowieckim (150 szkół): Społeczne LO nr 5 STO z Milanówka (miejsce 22), LO im. Tadeusza 
Kościuszki z Pruszkowa (41), LO im. ZS Ogólnokształcących LO im. Marii Dąbrowskiej z Komorowa (74), LO im. Tomasza Zana z Pruszkowa (104), Podkowiańskie LO nr 60 
z Podkowy Leśnej (124). Ranking techników w województwie mazowieckim (50 szkół): Technikum Informatyczne w ZS nr 2 im. gen. Józefa Bema z Milanówka (22), 
Technikum w ZS Technicznych i Licealnych nr 2 z Grodziska Mazowieckiego (46).                               (MS)

REGION

Ranking szkół Perspektywy 2011

REGION
Wybór szkoły ponadgimna- 
zjalnej to trudne zadanie, 
przed którym staje każdy 
młody człowiek, który  
chce się dalej kształcić. 
Trzeba wziąć pod uwagę 
zarówno przygotowanie  
do przyszłego startu  
na rynku pracy, jak  
i perspektywy  
dalszego policealnego 
kształcenia.

W iększość gimnazjali-
stów jeszcze do nie- 
dawna wybierała li-

cea ogólnokształcące, głównie  
z chęci kontynuowania nauki na 
wyższych uczelniach. Dziś ta ten-
dencja się zmienia, bo na rynku 
pracy pojawia się zapotrzebowa-
nie już nie tylko na absolwentów 
modnych kierunków studiów, 
jak zarządzanie, informatyka 
lub finanse, ale także na spe-
cjalistów w innych dziedzinach 
i to nie koniecznie z wyższym 
wykształceniem.

W regionie nie brak 
dobrych szkół
Szkoły średnie naszego regionu 
dają absolwentom gimnazjów sze-
rokie możliwości dalszego kształ-
cenia w zależności od planów na 
dalszą przyszłość. Zarówno ci, 

Wybierając szkołę, wybierasz swoją przyszłość

którzy chcą studiować, jak i ci, 
którzy myślą o wykształceniu 
przygotowującym do pracy za-
wodowej, znajdą tu odpowiednie 
szkoły dla siebie.

W naszym regionie nie brak 
dobrych szkół ponadgimnazjal- 
nych o czym świadczą indy- 
widualne sukcesy wielu ucz- 

niów oraz stosunkowo wysoka 
zdawalność matur, sięgająca 
100 proc. w Podkowiańskim 
Liceum Ogólnokształcącym  
nr 60. Ta szkoła może się zresz- 
tą poszczycić stuprocentową 
zdawalnością wszystkich eg-
zaminów zewnętrznych od 
2004 r.

Nie tylko kształcenie 
ogólne
Obecnie coraz większą popular-
ność zdobywają sobie licea pro-
filowane. Zaletą takiej szkoły jest 
to, że oprócz gruntownego wy-
kształcenia ogólnego, zdobywa się 
również kwalifikacje niezbędne 
do podjęcia pracy w określonym 

zawodzie. W Pruszkowie absol-
wenci gimnazjum mogą kontynu-
ować naukę w liceum biznesowym 
lub usługowo-gospodarczym,  
w Milanówku – w liceum eko- 
nomiczno-administracyjno-so- 
cjalnym, a w Grodzisku Mazo-
wieckim – liceum z kierunkiem 
kształtowanie środowiska.

W liceach ogólnokształcących 
mamy do wyboru klasy o różnym 
profilu kształcenia (jak. np. klasy: 
informatyczna, językowo-tury-
styczna i humanistyczna w liceum 
Zespołu Szkół Technicznych  
i Ogólnokształcących w Pruszko-
wie). Profil klasy to wprawdzie nie 
to samo, co liceum profilowane, 
ale wybór konkretnego profilu 
wpłynie na lepsze przygotowanie 
pod kątem dalszego kształcenia 
na wyższych studiach.

Przyjdź na giełdę
Warto jednak, by młodzi ludzie 
zwrócili uwagę na ofertę tech-
ników i szkół zawodowych. Te 
szkoły, coraz lepiej przygotowane 
do zaspokajania zapotrzebowa-
nia płynącego ze strony rynku 
pracy, pozwalają zdobyć atrakcyj-
ne zawody. Zespół Szkół nr 1 im. 
Stanisława Staszica w Pruszkowie  
prowadzi np. zasadniczą szkołę  
zawodową z klasami wieloza- 
wodowymi, w których uczeń  
sam wybiera odpowiedni dla 
siebie zawód.

Młodzież gimnazjalna, zanim 
zdecyduje o dalszym kierunku 
kształcenia, powinna dokładnie 
zaznajomić się z ofertą szkół  
w regionie. Doskonałą okazją  
jest Pruszkowska Giełda Oświa- 
towa (11 marca 2011).

     (LS)

Dziś (piątek, 11 marca) w hali 
Znicz przy ul. Bohaterów 
Warszawy 4 odbędzie się 
XIII Pruszkowska Giełda 
Oświatowa. Podczas imprezy 
zaprezentowane zostaną 
oferty edukacyjne szkół 
gimnazjalnych i średnich.

P ruszkowska Giełda Oświa-
towa organizowana jest 
od 1999 roku i służy pre-

zentacji ofert edukacyjnych szkół 
gimnazjalnych i szkół średnich 
uczniom szkół niższego szczebla. 
Na giełdzie wystawia się co roku 
kilkadziesiąt szkół z Pruszkowa, 
Warszawy i okolic. Stoiska wy-
stawiennicze przyciągają odwie-
dzających obecnością uczniów  
i nauczycieli, a także prezentacjami 
multimedialnymi i artystycznymi 
oraz materiałami informacyjny-
mi. Giełda zostanie wzbogacona 
o pokaz mody i udział szkół języ-
kowych. Wzorem lat ubiegłych 
trzy najciekawsze stoiska szkol-
ne zostaną nagrodzone.      (MS)
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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
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Kształcenie zawodowe receptą na sukces
rodziny, chce się dosyć szybko 
usamodzielnić i ewentualnie pra-
cując – kontynuować naukę.

Na te potrzeby i wyzwania 
współczesnej gospodarki odpo-
wiada oferta Zespołu Szkół nr 1 
im. St. Staszica przy ul. Promyka 
w Pruszkowie

– Nasza szkoła od 47 lat kształci 
przyszłych pracowników różnych 
branż. Znacząca liczba naszych 
Absolwentów może poszczycić się 
wspaniałą karierą zawodową. Ich 
fachowość jest ceniona przez pra-
codawców, a są to przedstawiciele 
prawie wszystkich zawodów – mówi 
dyrektor Zespołu Szkół p. Joanna 

Łyżwińska. – Szkoła zawsze dbała 
o to, aby kształcić nowocześnie  
i przygotować młodzież, zarówno 
do podjęcia pracy, jak i do konty-
nuowania edukacji, w tym na stu-
diach wyższych. A to, w połączeniu 
z zaangażowaniem się uczniów  
w pracę szkolną, daje efekty, które 
przekładają się na osobiste sukcesy 
naszych Wychowanków.

– Co wyróżnia Państwa ofertę 
spośród innych szkół?
– Na wstępie warto zaznaczyć, że 
jesteśmy jedyną szkołą w Powie-
cie Pruszkowskim, która prowa-
dzi szerokoprofilowe kształcenie 
zawodowe, zarówno na poziomie 
Technikum, jak i Zasadniczej Szko-
ły Zawodowej. Na uczniów czekają 
świetnie wyposażone sale lekcyjne, 
11 pracowni z tablicami interaktyw-
nymi oraz rzutnikami i laptopami, 
3 pracownie komputerowe, profe-
sjonalne programy komputerowe 
do kształcenia zawodowego oraz 
wspomagające proces uczenia się 
języków obcych.

– Jak się to Państwu udało?
– Nie ukrywam, że gdyby nie współ-
finansowanie projektu „Mobilni 
zawodowo i gotowi na nowe wyzwa-
nia” ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, które pozyskaliśmy 

Świadectwo maturalne, a nawet 
tytuł magistra, nie gwarantuje 
już dzisiaj zatrudnienia. TERAZ 
W CENIE SĄ SPECJALIŚCI I FA-
CHOWCY, którzy mają konkretne 
umiejętności.

Brak konkretnego przygotowania 
zawodowego powoduje, że znale-
zienie dobrej, satysfakcjonującej 
pracy jest trudne. Umiejętności 
pracownika stały się na rynku to-
warem, jak każdy inny. Im lepsze, 
tym większe szanse na zatrudnie-
nie. Jednocześnie coraz więcej 
młodych ludzi, często z powodu 
niełatwej sytuacji finansowej 

Ochrona ptaków wynika z wymogów prawa
i komarów). – Bez tych ptaków latem 
w mieście byłoby nie do wytrzymania 
– dodał profesor.

Edyta Balcerzak z Regional-
nej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
zwróciła uwagę na fakt, że wszyst-
kie wolno żyjące ptaki objęte są  
w Polsce ochroną gatunkową. Pod-
kreśliła, że aby pogodzić inwesty-
cje przeprowadzane w budynkach,  
w których gniazdują ptaki, z ich 
ochroną, wystarczy postępować 
zgodnie z prawem. Po to, by móc 
zniszczyć siedliska i gniazda ptaków 
– co niekiedy bywa konieczne, by 
przeprowadzić remont lub moder-
nizację – trzeba mieć zezwolenie 
RDOŚ. Podobnie jest w przypadku 
umyślnego płoszenia i niepokojenia 
zwierząt, do którego dochodzi pod-
czas wykonywania prac remontowo-
modernizacyjnych. Dlatego najlepiej 
jest wykonać przed rozpoczęciem 
inwestycji ekspertyzę ornitolo- 
giczną.

O roli eksperta ornitologa pod-
czas prac modernizacyjnych mówił 
Mariusz Grzeniewski z Towarzystwa 
Przyrodniczego „Bocian”. Jak za-
znaczył, ornitolog – począwszy od 
wizji lokalnej budynku przezna-
czonego do modernizacji, a skoń- 
czywszy na sprawozdaniu dla RDOŚ 
– pomoże przebrnąć inwestorowi 
przez wszystkie etapy prac w taki 
sposób, by nie naruszyć przepi-
sów o ochronie ptaków. Podkreślił 

konieczność zrekompensowania 
zniszczonych siedlisk i gniazd pta-
sich. – Kompensacja przyrodnicza 
nie jest dobrowolna, ale wymagana 
prawem – mówił. Oznacza to, że 
każdy inwestor, mający zezwolenie 
RDOŚ na zniszczenie siedlisk, musi 
zadbać o to, by na ich miejsce poja-
wiły się odpowiednie skrzynki lęgo-
we, które zazwyczaj montuje się po 
zakończeniu prac modernizacyjnych 
na ścianach, kominach i pod okapa-
mi dachów budynków. Można też 
skorzystać z odpowiednich skrzynek 
montowanych podczas zakładania 
termoizolacji.

Ornitolog przeprowadzający eks- 
pertyzę, określi również technikę 
wykonania prac modernizacyjnych, 
a także pomoże przygotować wnio- 
sek do RDOŚ o zezwolenie na znisz-
czenie siedlisk. Wskaże również 
sposób i rodzaj kompensacji. Waż-
ne jest, by prace modernizacyjne 
przebiegały pod stałym nadzorem 
ornitologa. Będzie on wtedy w stanie 
na bieżąco monitorować budynek 
pod kątem gniazdowania ptaków 
oraz wyznaczać metody przeprowa-
dzenia prac i na koniec sprawdzić, 
czy wszystkie zalecenia zostały 
właściwie zrealizowane.

Więcej informacji na ten temat 
znajdziemy na stronach: 
www.bocian.org.pl  
i warszawa.rdos.gov.pl

Prace modernizacyjne i re-
montowe prowadzone w bu-
dynkach często kończą się 
świadomym lub nieświado-
mym zniszczeniem siedlisk 
i gniazd mieszkających tam 
ptaków. Ten problem jest waż-
ny nie tylko dla ornitologów.

Z inicjatywy Elżbiety Smoliń-
skiej, Starosty Pruszkowskiego, 
1 marca br. w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Pruszkowie, odby-
ła się konferencja informacyjno- 
-szkoleniowa pod hasłem „Problem 
ptaków gniazdujących w budyn-
kach – jak pogodzić modernizację 
budynków z ochroną ptaków”.  
W spotkaniu uczestniczyli: Elżbieta 
Smolińska, Starosta Pruszkowski, 
prof. Maciej Luniak z Instytutu Zoo-
logii Polskiej Akademii Nauk, Edyta 
Balcerzak z Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Warsza-
wie, ornitolog Mariusz Grzeniewski 
 z Towarzystwa Przyrodniczego 
„Bocian” oraz przedstawiciele sa-
morządów, administracji budyn-
ków i inwestorów z terenu Powiatu 
Pruszkowskiego.

Powodem zorganizowania kon-
ferencji jest zamiar wprowadzenia 
przez Starostę Pruszkowskiego 
wymogu sporządzenia opinii orni-
tologicznej dla termomodernizacji 
budynków i podobnych inwesty-
cji. Jak argumentowała Starosta 

Powstanie Powiatowy Zespół  
do Spraw Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy

"Nowelizacja ustawy o przeciw-
działaniu przemocy w rodzinie  
i jej zastosowanie w praktyce” 
to temat szkolenia, jakie od-
było się z inicjatywy Elżbiety  
Smolińskiej, Starosty Prusz-
kowskiego, 24 lutego br. w sie- 
dzibie Starostwa Powiatowego 
w Pruszkowie, w związku z ob- 
chodzonym w dniach 21–26 lu-
tego Tygodniem Pomocy Ofia-
rom Przestępstw.

W szkoleniu, które poprowadził 
prawnik Grzegorz Wrona, uczest-
niczyli przedstawiciele szkół  
i przedszkoli z terenu Powiatu 
Pruszkowskiego, a także przed-
stawiciele Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie, kuratorzy 
sądowi i powiatowe jednostki 
wsparcia rodziny.

Zespół Ośrodków Wsparcia 
zgłosił do Starosty potrzebę 
powołania Powiatowego Zespo-
łu do spraw Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie i Ochrony 
Ofiar Przemocy. Starosta Elż-
bieta Smolińska zadeklarowa-
ła powołanie takiego zespołu  
w najbliższym czasie.

Zespół ma podjąć działania, 
które pozwolą na opracowanie 
wspólnych rozwiązań w ramach 

wspólnie z Powiatem Pruszkow-
skim, w dalszym ciągu dominowa-
łaby kreda i tablica. Realizacja tego 
projektu pozwala nam nie tylko 
wyposażyć pracownie na europej-
skim poziomie, co jest oczywiście 
nieocenione, ale przede wszyst-
kim mamy świetny kompleksowy 
system wsparcia, który pomaga 
rozwijać się uczniom.

– Na czym polega ten system?
– Stawiamy przede wszystkim na 
sukces edukacyjny  ucznia. Temu 
celowi służą dodatkowe zajęcia 
wyrównawczo – dydaktyczne 
z 4 przedmiotów, dzięki którym 
uczniowie mogą poprawić swoje 
kluczowe umiejętności, przygoto-
wać się do egzaminu maturalnego 
i startu na studia bądź, w przypad-
ku młodzieży z Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej, do kontynuacji kształ-
cenia w liceum czy technikum uzu-
pełniającym. Mamy szeroką ofertę 
zajęć rozwijających uzdolnienia 
i pasje, od sekcji sportowych po 
koła muzyczne, plastyczne, infor-
matyczne, językowe, zawodowe, 
matematyczno – przyrodnicze. 
Nieskromnie powiem, że nasza 
oferta edukacyjna zdobyła najwyż-
szą ocenę „A” w badaniu, które było 
przeprowadzone w 2010 r. w naszej 
szkole przez zespół z Kuratorium 
Oświaty w Warszawie.

Elżbieta Smolińska, to głównie 
podczas takich prac dochodzi do 
zniszczenia gniazd i siedlisk ptaków 
– Zanim przystąpimy do moderni-
zacji budynku, warto, by obejrzał 
go ornitolog – mówiła Elżbieta 
Smolińska.

O tym, jaką rolę pełnią ptaki  
w miejskim ekosystemie, mówił prof. 
Maciej Luniak. Podkreślał, że na te-
mat ptaków krąży wiele obiegowych 
opinii i mitów, które nie znajdują po-
twierdzenia w rzeczywistości. – Ze 
wszystkich ptaków gniazdujących 
w budynkach, tylko gołąb zostawia 
po sobie zanieczyszczenia – mówił. 
– Ptaki nie są też roznosicielami cho-
rób. Pod tym względem nie stanowią 
zagrożenia większego, niż żyjące  
na osiedlu koty, czy psy sąsiadów.

Prof. Luniak wymienił gatunki, 
które szczególnie chętnie miesz- 
kają w budynkach: gołąb miejski, 
wróbel domowy, wróbel mazu- 
rek, sikorka bogatka i sikorka mo- 
dra, jerzyk, szpak, kawka, pustuł-
ka, puszczyk, sowa płomykówka  
i sowa pójdźka, jaskółka dymów-
ka i jaskółka oknówka, a ostatnio 
także kaczka. Jak zaznaczył prof. 
Luniak, niektóre z tych gatunków 
spełniają bardzo pożyteczną rolę, 
bo żywią się owadami. Najlepszym 
przykładem jest jerzyk – jeden do-
rosły osobnik, aby wykarmić swoje 
pisklęta, wyłapuje w ciągu doby 
nawet 10 tys. owadów (m.in. much 

Paryż i okolice. W tym roku kolejni 
uczniowie „grają” o wyjazd do Bar-
celony, a konkurencja jest duża. 
Ale, ku naszemu zadowoleniu, 
uczniowie najbardziej starają się 
o możliwość udziału w wybranych 
przez siebie kursach i szkoleniach 
zawodowych, które kosztują często 
niemałe pieniądze.

Chcę zaznaczyć, że wszystkie te 
formy są nieodpłatne dla uczest-
ników; finansujemy je z budżetu 
projektu.

Zapraszam na Dni Otwarte 
szkoły w dniach 22 marca i 28 
kwietnia w  godz. 17.00 – 19.00.

– Podobno motywujecie uczniów 
do nauki nie tylko ocenami.
–  O tak. Młodzież czasami potrze-
buje dodatkowych nagród, żeby 
solidnie pracować i uczyć się lepiej 
– mówi z uśmiechem pani dyrektor. 
– W naszym projekcie tym, którzy 
najbardziej się starają, oferujemy 
możliwość zdobycia międzynaro-
dowych certyfikatów językowych 
i komputerowych, dodatkowych 
kwalifikacji zawodowych i udział 
w profesjonalnych szkoleniach.  
W zeszłym roku 15–osobowa grupa 
wyróżniających się uczestników 
projektu przez tydzień zwiedzała 

współpracy ze wszystkimi part-
nerami realizującymi zadania  
w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie i ochrony  
ofiar przemocy. Jednostki powia- 
towe i organizacje pozarządo-
we zajmujące się pomocą spo-
łeczną, mają stworzyć koalicję 
przeciw przemocy. Powstał już 
harmonogram działań zespołu, 
obejmujący m.in. zorganizowanie 
narad konsultacyjnych i przygo-
towanie projektu Powiatowego 
Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie i Ochrony 
Ofiar Przemocy.
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Zbliżają się wybory sołtysów
sołeckich. Wyboru sołtysa i rady  
sołeckiej dokonują mieszkańcy 
15 sołectw posiadający polskie 

Od 22 marca do 8 kwietnia br. na 
terenie Gminy Brwinów odbędą się 
wybory sołtysów i wybory do rad 

PIT za 2010 rok
W dniach 17 marca oraz 21 kwietnia 2011 r.  

w godz.: 9.00 – 15.00 w Urzędzie Gminy Brwinów  
będzie dyżurował pracownik Urzędu Skarbowego  

w Pruszkowie.

W czasie dyżuru udzielane będą informacje  
z zakresu wypełniania  i składania zeznań podatkowych  
oraz przyjmowane zeznania podatkowe za 2010 rok. 

I Brwinowski Bal Młodych Sportowców
W karnawałowy piątek 4 marca 
w restauracji Jasminum w Otrę-
busach odbył się I Brwinowski 
Bal Młodych Sportowców. Ini-
cjatywa działaczy z miejscowych 
klubów sportowych – piłkarzy 
z UKS Czerwone Smoki, rolkarzy 
z UKS Kobra i tenisistów z KS 
Tennis Life – zapoczątkowała 
nową tradycję wspólnej zabawy 
w gronie ludzi czynnie uprawia-
jących sport i promujących kul-
turę fizyczną na terenie gminy 
Brwinów.

W organizację zabawy dla naj-
młodszych piłkarzy, hokeistów, 
judoków i tenisistów zaangażo-
wali się przede wszystkim ich 
rodzice,  zaprzyjaźniony punkt 
przedszkolny Ihaha z Podkowy 
Leśnej i firma Shake. Bal mógł 
się odbyć także dzięki wspar-
ciu burmistrza gminy Brwi-
nów Arkadiusza Kosińskiego: 

samorząd udziela organizacjom 
pozarządowym dotacji na imprezy 
kulturalne związane z działal-
nością wychowawczą na rzecz 
najmłodszych. Bal Młodych Spor-
towców stworzył okazję ku temu, 
by docenić wysiłki maluchów  
i młodzieży, uczcić ich małe i duże 
sukcesy, oraz pokazać, że aktyw-
ność sportowa może wiązać się 
również z uczestnictwem w wy-
darzeniach kulturalnych.  Rodzice 
i trenerzy zakładają, że dzisiejsi 
młodzi sportowcy będą już nie-
bawem godnie reprezentować 
swoje kluby, miasto i region na 
arenie międzynarodowej. 

Obowiązywały stroje wieczoro-
we,  lecz to nie szata zdobi czło- 
wieka.  Na balu nagradzane było  
uczestnictwo w konkursach 
wiedzy. Komisja przygotowała 
zestawy pytań, quizów i zagadek 
sprawdzających i przekazujących 

Lp. Termin zebrania Godzina zebrania Miejscowość Miejsce zebrania

1 22 marca 2011 r.
(wtorek)

I termin 19.00
II termin 19.30

Kanie Kanie ul. Krótka 9
(mieszkanie sołtysa)

2 25 marca 2011 r.
(piątek)

I termin. 17.00
II termin 17.30

Owczarnia Owczarnia 
ul. Książenicka 40  

(mieszkanie sołtysa)

3. 28 marca 2011 r.
(poniedziałek)

I termin. 20.00
II termin 20.30

Falęcin Falęcin 15
(mieszkanie sołtysa)

4. 31 marca 2011 r.
(czwartek) 

I termin 17.00
II termin 17.30

Moszna OSP Moszna 

5. 31 marca 2011 r.
(czwartek)

I termin  20.00
II termin 20.30

Domaniew OSP Moszna 

informacje z wielu dziedzin. 
Uczestnicy balu zdobywali punk-
ty za poprawne odpowiedzi lub 
konstruktywną dyskusję z jury, 
a następnie wymieniali punkty 
na nagrody. Jeżeli ktoś pięknie 
tańczył na parkiecie oraz poradził 
sobie z zagadkami historycznymi, 
matematycznymi lub dotyczący-
mi wiedzy o Brwinowie i regionie, 
mógł zdobyć cenne fanty, takie jak 
rakieta tenisowa, czapka klubo-
wa, praktyczny gadżet z herbem  
Brwinowa lub płyta CD z tańcami 
Zespołu „Mazowsze”. 

Na pierwszy Brwinowski Bal 
Młodych Sportowców przyszła 
ponad setka dzieci. Zabawa trwa-
łaby do rana, gdyby nie fakt, że 
trzeba było iść spać o rozsądnej 
godzinie – żeby urosnąć.  Za rok 
planujemy kolejny bal.

Anna Sobczak
Stowarzyszenie Długa Ławka

obywatelstwo, kończący 18 lat naj-
później w dniu wyborów i stale zamie- 
szkujący na terenie sołectwa. (PR)

Harmonogram zebrań wiejskich w marcu 2011 r.

AUTO SERWIS
PEŁNY ZAKRES USŁUG

Pruszków, Aleje Jerozolimskie 451
(NA TYŁACH INTERCARS)

tel. 795 569 659

Wulkanizacja Elektryka Diagnostyka komupterowa
Mechanika

POSPRZĄTAM
- Dom
- Mieszkanie
- Biuro

Pruszków i okolice.
Tel 512 077 690

W WPR 25 marca zamieścimy harmonogram zebrań wiejskich na kwiecień br. Harmonogram dostępny jest na www.brwinow.pl
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Powiat Grodziski www.powiat-grodziski.pl

Pozyskując fundusze unijne Po-
wiat Grodziski korzysta z róż- 
nych programów. Jednym z nich 
jest program Kapitał Ludzki fi-
nansowany ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego, 
którego celem jest umożliwie-
nie pełnego wykorzystania 
potencjału zasobów ludzkich, 
poprzez wzrost zatrudnienia, 
podniesienie poziomu wykształ-
cenia społeczeństwa, zmniej-
szenie obszarów wykluczenia 
społecznego oraz wsparcie dla 
budowy struktur administracyj-
nych państwa.

Od  1 września 2009 r. do 31 
sierpnia b. r. Powiat Grodziski 
realizuje projekt p.n. Niepełno-
sprawny uczeń – profesjonalny 
sprzedawca. Całkowita wartość 
projektu wynosi 71 531,59 zł, 
wnioskowane dofinansowanie 
– 62 411,31 zł, zaś wkład własny 
Powiatu to 9 120,28 zł. Projekt 
realizowany jest w Zespole Szkół 
im. H. Szczerkowskiego w Grodzi-
sku Mazowieckim. Jego celem jest 
podniesienie kwalifikacji zawodo-
wych w zawodzie sprzedawca oraz 
wyrównanie szans na rynku pra-
cy uczniów niepełnosprawnych. 

Wsparciem objętych zostało 10  
– u uczniów z pierwszej klasy Za-
sadniczej Szkoły Zawodowej.  

W następnym roku Powiat 
rozpoczął realizację kolejnego 
projektu p.n. Znam języki będę 
poszukiwanym pracownikiem,  
w trzech szkołach: Zespole Szkół 
Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim, 
Zespole Szkół Technicznych  
i Licealnych Nr 2 w Grodzisku 
oraz Zespole Szkół Nr 2 w Mila-
nówku, w okresie od 1.07.2010 
do 31.08.2012 roku.  Wsparciem 
objętych zostało 210 uczniów  
kl. I, II i III szkół zawodowych. Jego  

celem jest podniesienie pozio-
mu i atrakcyjności szkolnictwa 
zawodowego oraz dostosowanie 
umiejętności posługiwania się 
językami obcymi: angielskim, 
niemieckim, francuskim i rosyj-
skim uczniów szkół zawodowych  
w Powiecie Grodziskim do po-
trzeb rynku pracy. Wartość całko-
wita projektu wynosi 454 685,55 
zł, uzyskane dofinansowanie to 
386 482,72 zł, zaś wkład własny 
to 68 202,83 zł. 

Z kolei od 1 stycznia b.r. Powiat 
realizuje projekt pn. Profesjo-
nalnie przygotowany kucharz 

małej gastronomii – szansą na 
dobry start zawodowy ucznia 
niepełnosprawnego, którego ce-
lem jest podniesienie poziomu 
oraz atrakcyjności szkolnictwa 
zawodowego i wyrównanie szans 
uczniów niepełnosprawnych 
na rynku pracy w porównaniu  
z pełnosprawnymi absolwenta- 
mi szkół zawodowych. W trak-
cie trwania zajęć przez cały rok 
tworzona jest książka kucharska  
„Gotowanie jest sztuką”, która 
stanie się zbiorem receptur po-
traw przygotowywanych przez 
uczestników zajęć. Książka 

wykorzystywana będzie na zaję-
ciach przez młodszych kolegów.  
Programem objętych zostało  
10 uczniów Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej w Zespole Szkół im. 
H. Szczerkowskiego w Grodzisku 
Mazowieckim. Realizacja pro-
jektu zakończy się 31.12.2011 r. 
Jego całkowita wartość wyno-
si 73 520,00 zł, wnioskowane 
dofinansowanie – 64 146,20 zł, 
zaś wkład własny Powiatu to 
9 373,80 zł.

Marek Wieżbicki
Starosta Grodziski

Kwesta dla pogorzelców
W najbliższą niedzielę 13 marca 2011, po wszystkich 

mszach św. przed brwinowskim kościołem odbędzie się  
publiczna zbiórka pieniężna dla rodziny państwa  

Warchołów, których dom spłonął w pożarze.

Poszkodowanej rodzinie można pomóc bezpośrednio 
poprzez wpłatę na konto:

89 1050 1924 1000 0090 6554 7326



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 (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 

Panie na produkcję Pruszków   ►
k. W-wy dośw. na produkcji, 3zm 
Kontakt: 506-047-950

Sprzątanie obiektu  ►
Praca stała, 666 89 32 32

Zatrudnię frezera na frezarkę  ►
CnC, ślusarza narzędziowego, 
tokarza CnC, operatora drążarki 
drutowej, presera na wtryskarkę. 
Produkcja form wtryskowych. 
22 755 83 76, 22 755 84 35

Szukam pracy

Podejmę się sprzątania  ►
w Pruszkowie i okolicach 
511 738 104 

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

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

budowa - brygada, kierownik  ►
budowy 602 47 76 74 

budowa domów, rzetelnie,  ►
terminowo 605 377 805 

Brukarstwo 696 437 501 

Cyklinowanie 602 262 144 ►

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 

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, KILKULETNIE 
DOŚWIADCZENIE, 
DYSPOZYCYJNA 511 738 104  

Nieruchomości – sprzedam

SPRZedAM beZPOŚRednIO –  ►
nOWe, nowocześnie urządzone 
mieszkanie 44m2, 2pokoje, 
brwinów, tel.:510-203-663, 286 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 rozbite 1996-2006,  ►
uszkodzone rozrządy i maszyny 
rolnicze; 601 177 352

Mercedes benz 190 C, 88r.  ►
pierwszy właściciel, 519 184 127

Skup aut od 1997r. 502 133 386  ►

Kupię

AnTYKI WSZeLKIe ZA GOTÓWKę   ►
601-336-063, 500-034-552 

Sprzedam

Sprzedam materiał len, flizelina,  ►
parapet 186 x 35,22 758 18 37

Usługi

Anteny satelitarne ekspresowo  ►
530 528 716 
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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 

Hydraulik, awarie, modernizacja, 
instalacje 883 498 078 

Malowanie, gipsowanie 501 446 102 ►

Malowanie – szybkie,   ►
skuteczne, tanie. Mieszkanie,  
elewacje 602 71 90 24 

OGROdY – PROJeKT, WYKOnAnIe.  ►
SYSTeMY nAWAdnIAJąCe.   
www.architekturaogrodu.pl,  
tel. 0 698 668 468 

Pranie tapicerki, dywanów   ►
w domu klienta 504 206 446 

Projektowanie graficzne   ►
oraz skład dTP.  
Kontakt: 509 443 977,  
www.gdstudio.pl;   
marcin@gdstudio.pl   

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

Mariusz Bogucki
508 099 570

www.szybkiremont.com.pl

kompleksowe remonty 
i wykończenia wnętrz

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

Remonty, wykończenia  ►
696 296 740 

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 

Wróżka 501 22 05 39  ►

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

Firma z siedzibą w okolicach Pruszkowa
Poszukuje: 

energicznej i komunikatywnej osoby  
(najchętniej student/studentka) na stanowisko:

Asystent Działu Sprzedaży
 Zakres obowiązków obejmuje nadzór nad szeroko rozumianą administracją 
biura oraz obiegiem korespondencji handlowej oraz wsparcie handlowców  
i działu księgowego w ich bieżącej pracy. Idealny kandydat powinien posiadać 
przynajmniej dobrą znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie (znajomość 
innych języków mile widziana), umiejętność obsługi programów pakietu  
MS Office (doświadczenie w pracy z programami magazynowo-księgowymi 
będzie cennym atutem), umiejętność pracy w stresie, dobrą podzielność  
uwagi i umiejętność wykonywania kilku zadań równocześnie. W zamian 
oferujemy pracę w młodym zespole, możliwość zdobycia doświadczenia  
w handlu zagranicznym oraz dobre warunki do rozwoju.

 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres:

rekrutacja@pharmacare.pl
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Bezpłatna reklama Twojej firmy w internecie!

darmowe ogłoszenia 
www.ogloszenia.wpr24.pl

darmowa prezentacja
www.firmy.wpr24.pl

ZAPRASZAMY NA
BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

ZAPRASZAMY NA
BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

APARATY SŁUCHOWEAPARATY SŁUCHOWE

Refundacja: NFZ, PCPR, PFRONRefundacja: NFZ, PCPR, PFRON
Pruszków, Szpital Kolejowy (czw. 12-16)
Piastów, ul. Hallera 18 (pn. 9-18, śr. i pt. 8-15)
Ożarów Maz., ul. Konopnickiej 8 - Przychodnia Rejonowa (wt. 8-12)

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

www.asmed.org.pl

drzwidrzwi
raty

oknaokna
aluminium, drewno, 
PCV, rolety, moskitiery

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

wewnętrzne, zewnętrzne, 
antywłamaniowe

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!

POSPRZĄTAM
super ceny!

- Dom
- Mieszkanie
- Biuro

Pruszków i okolice. Tel 512 077 690
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u nas: szeroki asortyment, wysoka jakość usług, zawsze niskie ceny

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

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

Magnefar B6 najlepszy jest, łykaj na skurcze, łykaj na stres.

60 tabl za 11,90
100 tabl za 17,50

zalecany przy:

długotrwałym stresie, występowaniu kurczów mięśni, wzmożonym
napięciu mięśni, intensywnym wysiłku umysłowym i fizycznym

tylko teraz pyszna czekolada
do picia w prezencie !!!

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

e-mail: makbud@makbud.pl

www.makbud.pl

Sprzeda¿ segmentów i bliźniaków w Grodzisku Maz.

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


