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Przyjmujemy dzieci w wieku 2-6 lat,
otwarci jesteśmy już od 7-18.00.

TEL. 0-601-989-473
www.tuptus.net.pl

 UWAGA PRZEDSZKOLE TUPTUŚ

za 500zł
ZAPRASZAMY!

• opieka pediatryczna dla wszystkich dzieci
• jedzenie przygotowane przez kucharkę
• nauka języka angielskiego

• korektywa
• rytmika
• logopeda i logorytmika

wiele innych atrakcji

reklama

Inwestycje 
stoją  
w miejscu
Błoto, doły i koleiny – tak wyglądają  
drogi we wsiach Opypy i Kady. 
Mieszkańcy błagają gminę o wykonanie 
jakichkolwiek prac, byle zapewnić 
przejezdność. Gmina twierdzi, że 
winny jest zbyt wysoki poziom wód 
gruntowych, ale zapowiada pomoc    2
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Rozmowa  
z Markiem 

Wieżbickim,  
starostą  

grodziskim
  8

POWIAT GRODZISKI

GMINA GRODZISK MAZOWIECKI

PRUSZKÓW

Linia L11 do 
poprawki
Po blisko miesiącu 
funkcjonowania linii L11 
pasażerowie zgłaszają uwagi 
i zastrzeżenia, ale mają też 
pomysły na jej usprawnienie. 
taka  4

MILANÓWEK

Obywatel 
kontra władza
Mieszkaniec Milanówka 
domaga się od władz miasta 
wyegzekwowania dostępu  
do jego własnej działki.
Według niego sąsiad pobudował 
ogrodzenie swojej działki  
w pasie drogi, którą on powinien 
dojechać do siebie. Jednak od 
ponad dekady  sprawa stoi  
w miejscu. Zdaniem mieszkańca, 
miasto nie jest w stanie 
rozwiązać problemu.  
Czy spór o parkan posesji  
w podwarszawskiej gminie 
będzie musiał rozstrzygnąć
europejski trybunał?  7
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CYTAT TYGODNIA

Inwestycje stoją w miejscu

O 
pypy liczą obecnie 
około 700 mieszkań- 
ców, jednak coraz wię- 
cej osób buduje tu do- 

my. Miejscowość rozrasta się 
więc w szybkim tempie. Tym-
czasem stan dróg pozostawia 
wiele do życzenia.

– My już nie prosimy, my po 
prostu błagamy o pomoc – mówi 
Marcin Kotlarczuk, jeden z miesz- 
kańców. – Burmistrz chełpi się 
tym, że Grodzisk Mazowiecki 
jest najlepszą gminą w Polsce, 
zachęca do inwestowania i za-
mieszkania, a prawda jest taka, 
że my tu żyjemy jak za króla 
Ćwieczka.

Rajd po Opypach
Rzeczywiście, stan dróg w Opy- 
pach jest bardzo zły. Błoto i kolei- 
ny sprawiają, że przejście lub 
przejazd samochodem przy-
pomina raczej rajd terenowy, 
niż drogę położoną w centrum 
Europy. Brakuje również latarni, 
więc wieczorami jest bardzo nie-
bezpiecznie. Mieszkańcy wielo-
krotnie zgłaszali się do gminy 
z prośbami o zajęcie się tym 
problemem. Bez rezultatu.

– Odpowiedzialni za to urzęd-
nicy rozkładają ręce lub wręcz 
śmieją się, informując, że ich 
to nie obchodzi. Wczoraj przy-
jechał samochód z gruzem, 
wysypali go na dwa krótkie od-
cinki i odjechali. Dwóch sąsia- 

Cierpią też Kady
Fatalna sytuacja drogowa pa-
nuje również w pobliskich 
Kadach. Ul. Środkowa w tej 
miejscowości przypomina bar-
dziej bagno z koleinami i do-
łami wypełnionymi gliną niż 
drogę. Trudno tamtędy prze-
jechać, bo samochody grzęzną 
w błocie. Również spacer bez  
kaloszy mija się z celem. Zda- 
niem naszego czytelnika, który  
poinformował nas o problemie,  
szambiarki odmawiają przy-
jazdu do posesji, obawiając się 
ugrzęźnięcia.

– Strach pomyśleć, co by się 
stało, gdyby trzeba było wezwać 
karetkę pogotowia lub straż 
pożarną. Od stycznia 2011 r. 
kilkakrotnie wysyłałem pisma 
do urzędu gminy z prośbą o do-
prowadzenie tej drogi do stanu 
umożliwiającego normalne, 
bezpieczne korzystanie z niej. 
Moje starania jednak spełzły 

na niczym – denerwuje się nasz 
czytelnik.

 
Gmina: pomożemy
Zdaniem Krzysztofa Olkow-
skiego, kierownika Zarządu 
Dróg Gminnych w Grodzisku 
Mazowieckim, przyczyną złej 
sytuacji drogowej w Kadach  
i Opypach jest zbyt wysoki po-
ziom wód gruntowych, które 
niszczą ulice. Jednocześnie 
zapewnia on, że zarząd robi 
wszystko, aby sytuacja drogowa 
w tych miejscowościach polep-
szyła się.

– Prace są tam prowadzone 
na bieżąco, każdego dnia, na-
wet w soboty. Stabilizujemy 
nawierzchnię kruszywami i wy- 
równujemy ją mechanicznie, 
więc nieprzejezdnych miejsc 
ubywa z każdym dniem, tym 
bardziej że pogoda nam sprzy- 
ja – mówi Olkowski.

Karolina Gontarczyk

dów przez całe popołudnie gra- 
biło i układało to, co przywieźli.  
W efekcie wygrabili z tego gruzu 
pręty, liście, drewno i Bóg jeden 
wie co jeszcze – denerwuje się 
Kotlarczuk.

Będzie blokada
Mieszkańcy stwierdzili, że mają 
dość bezczynności władz i po-
stanowili wziąć sprawy w swoje 
ręce. W tym celu zorganizowali 
spotkanie. – Trzeba ustalić kon-
kretne działania i zorganizować 
pospolite ruszenie na urząd 
miejski. Zbierzmy się wszyscy 
razem, ale nie jedna, dwie osoby, 
lecz nawet 100 osób. A jak to nie 
pomoże, to będziemy chodzić po 
pasach na drodze tranzytowej, 
przy ul. Mazowieckiej, która 
łączy Błonie i Grodzisk z trasą 
katowicką w Siestrzeni. Totalnie 
zablokujemy ruch i może wtedy 
ktoś zwróci na nas uwagę – za-
powiadają mieszkańcy.

GMINA GRODZISK MAZ.
Nie mogą bez przeszkód 
dostać się do szkoły, 
pracy, sklepu, lekarza. 
Mieszkańcy Opyp od  
wielu miesięcy błagają 
władze gminy o budowę 
dróg w ich miejscowości. 
Jak do tej pory  
– bezskutecznie.  
Nie lepiej jest w Kadach.

Na podróże rejsowe to ten autobus  
się nadaje, a nie na komunikację miejską. 
Jak zwykle niedopracowane   4

Internauta „Zielony25”  
o autobusie obsługującym linię L11

to wartość tegorocznych  
inwestycji w Grodzisku Mazowieckim  
za pieniądze z funduszy unijnych  6

30 mln

Rok temu Dorota Nagowska,  
młoda mieszkanka Piastowa,  
w swojej pracy dyplomowej na Wydziale 
Architektury Politechniki Warszawskiej 
podjęła temat opracowania koncepcji 
nowej aranżacji miejsca pamięci  
i muzeum obozu przejściowego  
Dulag 121 w Pruszkowie.

Pomysł trudny i ryzykowny, bo traktu-
jący temat historii i pamięci w sposób 
odmienny, nowatorski i oryginalny. Idea 

polegała na stworzeniu muzeum laboratorium – nowego typu miej-
sca pamięci, które miałoby upamiętniać wydarzenia z przeszłości  
w taki sposób, aby wiązały się nierozerwalnie z przyszłością. 
Program zakłada wycieczkę trzema ścieżkami pamięci, zwiedzanie 
miejsc i obiektów związanych z miejscem martyrologii, wykorzysta-
nia jej jako fundamentu budowy tożsamości narodowej i społecznej 
w przyszłości.

Opracowanie nowatorskiej koncepcji muzeum spotkało się z dużym 
uznaniem Stowarzyszenia Architektów Polskich. Warszawski oddział 
SARP przyznał jej tytuł najlepszej pracy magisterskiej minionego 
roku. Autorka dyplomu została także wyróżniona nagrodą Stowarzy-
szenia Konserwatorów Zabytków.

Niestety, pomysł nie ma szansy na realizację. Z różnych powodów.  
Po pierwsze upadły zakłady kolejowe, w których zlokalizowany był 
obóz przejściowy Dulag 121, a ponad 50-hektarowy obszar ZNTK 
trafił w ręce prywatne. W historycznych fabrycznych halach i 
warsztatach, przez które przeszło ponad 650 tys. wypędzonych 
mieszkańców Warszawy, mieści się dziś kompleks magazynowo-logi-
styczny. Po drugie muzeum Dulagu 121 już powstało. Choć większość 
historycznych budynków i hal fabrycznych zachowała się w dobrym 
stanie i wpisana jest do rejestru zabytków, a inne obiekty, jak pałacyk 
dyrekcji, niszczeją, muzeum z konieczności ulokowano w niewielkim, 
współcześnie wybudowanym budynku obok bramy wjazdowej do 
byłych zakładów. Trzeba było sporej inwencji, by w tak skromnych 
warunkach zrealizować program działania muzeum.

Zastanawiam się, czy nie należałoby rozważyć dodatkowej, alter-
natywnej koncepcji upamiętnienia miejsca pamięci związanego 
z tragicznymi losami ludności cywilnej stolicy i naszego regionu. 
Wydaje mi się, że warto. Projekt jest gotowy. Ciekawy, niekonwencjo-
nalny i zdecydowanie odmienny od tego, co do tej pory powsta-
wało na naszym terenie. Sprawdzony przez fachowców, oceniony 
merytorycznie i formalnie doceniony i nagrodzony. Więcej o projekcie 
przeczytacie Państwo w następnym numerze WPR.

ZDANIEM NACZELNEGO

Alternatywna 
propozycja

Bolo Skoczylas
Redaktor naczelny
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 O tej porze roku drogi w Opypach i Kadach stają się często nieprzejezdne

5-dniowa pogoda na pogoda.wpr24.pl
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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

LaciBios femina to pierwszy w Polsce doustny 
probiotyk ginekologiczny stworzony z myślą  

o zdrowiu i komforcie kobiety.  Zawiera wyjątkową 
kompozycję dwóch starannie dobranych, 

bezpiecznych szczepów bakterii kwasu  
mlekowego.

Teraz tylko za 17,90

BEZPŁATNE LICEUM 
I SZKOŁY POLICEALNE DLA DOROSŁYCH

kształcące na kierunkach weterynaria, 
informatyka i ochrona �zyczna



W niedzielę 3 kwietnia w Parku Potu-
lickich odbędzie się III Charytatywny 
Bieg „Biegnij po pomoc”. Dochody  
z imprezy zostaną przekazane Funda-
cji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. 

Trzecia edycja imprezy ma charakter 
otwarty. Prawo uczestnictwa w biegu 
mają wszystkie osoby pełnoletnie 
oraz niepełnoletnie, mające pisemną 
zgodę rodziców. Bieg rozpocznie 
 i zakończy się na Placu Jana  
Pawła II. Konkurencje: biegi na 10  
i 2 km. Kontakt: Marcin Makowski,  
tel. 600 395 339                       (MS)

„Biegnij po Pomoc” 
dla Hospicjum

Portal WPR24 uruchomił nowy serwis 
pogodowy. Użytkownicy znajdą w nim 
pięciodniową pogodę opracowaną 
specjalnie dla dziesięciu miejscowości 
z terenu powiatów pruszkowskiego 

Sprawdź pogodę  
z portalem WPR24

i grodziskiego. Poza podstawowymi 
danymi, jak temperatura minimalna 
i maksymalna, internauci mogą 
sprawdzić prawdopodobieństwo 
wystąpienia opadów, kierunek i pręd-
kość wiatru oraz godziny wschodu  
i zachodu słońca. Pogoda aktualizo-
wana jest codziennie. Dane pogodo- 
we dostarcza MeteoGroup.      (EMES)

L inia L11 to jedyne po-
łączenie autobusowe  
w Pruszkowie, realizo-
wane w ramach wspól- 

nego biletu warszawskiego Zarzą-
du Transportu Miejskiego. Aby  
korzystać z tego połączenia, wy- 
starczy mieć bilet ZTM od dobo-
wego wzwyż. Chętni mogą również 
zakupić bilet jednorazowy. Wy- 
czekiwana przez mieszkańców  
linia nie jest jednak idealna. Po 
blisko miesiącu funkcjonowania 
mieszkańcy znaleźli wiele moż-
liwych do wprowadzenia popra-
wek. Nie wszystkie jednak da się 
zrealizować.

Problem z parkowaniem
Już drugiego dnia kierowcy Eu-
ropa Express City, przewoźnika 
obsługującego linię L11 na zlece- 
nie ZTM, mieli problem z wysa-
dzeniem pasażerów na końcowym 
przystanku przy pruszkowskiej 
stacji PKP. Pojazdy nie mieściły się  
w zatoczce autobusowej, a pasa- 
żerowie wysiadali wprost na jezd-
nie. Wielu mieszkańców uważało, 
że kierowcy PKS Grodzisk Mazo-
wiecki, przewoźnika obsługują- 
cego większość linii w Pruszko-
wie, celowo uniemożliwiają po- 
stój konkurencji, czyli L11.

Tym problemem zaintereso-
wało się również miasto. – Zatoka 
autobusowa nie jest miejscem 
gdzie parkuje się autobusy. Zdarza 
się, że stoi tam po siedem busów. 
Będziemy na bieżąco monitoro-
wać stan przy dworcu PKP. Prze-
kazaliśmy również stosowne 
dyspozycje służbom munduro-
wym – poinformowała Elżbieta 
Korach, naczelnik Wydziału Inwe-
stycji, Remontów i Infrastruktury 
Technicznej Urzędu Miejskiego  
w Pruszkowie.

Winne są autobusy
Wielu mieszkańców uważa, że 
problem z postojem na przystan-
kach spowodowany jest rozmia-
rami taboru L11. „Na podróże 
rejsowe to ten autobus się nadaje, 

Linia L11 do poprawki

rozkładu jazdy ZTM linii L11 przez 
jeden autobus wymaga od prze-
woźnika, że przez 3–4 godziny  
w szczycie autobus kręci kółka po-
między dworcem PKP a Osiedlem 
Staszica w przeciągu 14 minut, 
bez możliwości utraty ani minuty.  
W momencie przyblokowania na 
którymś skrzyżowaniu kierowca 
nie ma już czasu na przystanku 
krańcowym na powrócenie do 
jazdy punktualnej – podkreśla.  
Z przesłanych informacji wynika, 
że m.in. 4 marca między godziną 
16.57 a 17.57 z pięciu zaplanowa-
nych kursów jeden miał blisko 
ośmiominutowe opóźnienie,  
a dwa w ogóle nie przyjechały.

Zarzuty PKS odpiera jednak 
prezes Kwieciński. – Faktycznie 
4 marca w popołudniowych go-
dzinach szczytu były opóźnienia. 
Jednak ich przyczyną była ko-
lizja na ul. Ołówkowej, autobus 

PRUSZKÓW | Mieszkańcy miasta długo czekali na uruchomienie linii łączącej Osiedle 
Staszica z pruszkowską stacją PKP. Po miesiącu jej funkcjonowania pasażerowie 
mają wiele zastrzeżeń i pomysłów na jej usprawnienie.

utkwił tam na kilkanaście minut. 
Dzięki pomocy policji udało się  
w końcu przejechać, jednak zła- 
paliśmy opóźnienie. Natychmiast  
poinformowaliśmy o tym ZTM 
– zaznacza prezes. – W czasie  
dwóch pierwszych tygodni funk- 
cjonowania L11 odbyło się wie- 
le kontroli ZTM. Są one bardzo 
szczegółowe, kontrolerzy cze- 
kali nawet na ostatni kurs przed  
godz. 23.00. Nie otrzymaliśmy  
do tej pory żadnych upomnień 
czy ponagleń, więc ewentualne  
opóźnienia mieszczą się w nor- 
mie – podkreśla Kwieciński.

Również zastrzeżenia, co do 
liczby autobusów na linii oka-
zują się bezpodstawne. – Według 
rozkładu powinny kursować dwa 
autobusy, ale teoretycznie prze-
woźnik, przy minimalnych po-
stojach, jest w stanie zrealizować 
rozkład jazdy jednym pojazdem  

– poinformował nas Andrzej Skwa-
rek z biura prasowego ZTM.

Rozkład do korekty
Zdaniem pasażerów rozkład L11 
jest niezbyt dobrze dopasowany. 
„Autobus przyjeżdża na trzy mi-
nuty przed wjazdem SKM. Rano, 
jak nie było problemu ze skrętem 
z Chopina w Kościuszki, te trzy 
minuty to na styk. Jak dojdzie wię-
cej pasażerów, szczególnie tych 
kupujących bilety jednorazowe 
i małe oczekiwanie na Chopina, 
to nie zdążymy na SKM” – pisze 
internauta Obserwator w swoim 
komentarzu.

Ewentualne zmiany będą mog- 
ły być wprowadzone po odpo-
wiednich badaniach. – Po prze- 
analizowaniu wyników kontroli 
punktualności i zaobserwowa-
niu w nich regularnych odchyleń 
od założonego rozkładu, będzie 
możliwe wprowadzenie korekt  
– zaznacza Andrzej Skwarek.

Podobne uwagi ma prezes Eu- 
ropa Express City. – Nigdy nie da 
się idealnie skoordynować rozkła-
dów jazdy. Zdarza się, że pociąg 
czy autobus czasem odjadą mi-
nutę przed czasem. Jeszcze gorzej 
jest w przypadku awarii na kolei  
– podkreśla Hubert Kwieciński. 
– Warto pamiętać, że z linii L11 
korzystają głównie posiadacze 
karty miejskiej. Oznacza to, że 
mogą podróżować zarówno 
SKM, jak i Kolejami Mazowiec-
kimi. Jeśli spóźnią się na SKM,  
za 10 minut powinien pojawić 
się pociąg KM. W tym przypad- 
ku jedni powiedzą, że się spóź- 
nili, drudzy – że są przed czasem  
– zaznacza prezes.

Wiele pomysłów na ulepszenie 
funkcjonującej zaledwie miesiąc 
linii autobusowej świadczy tyl-
ko o tym, jak bardzo potrzebne 
było to połączenie. Teraz również 
mieszkańcy takich dzielnic, jak 
Gąsin, Żbików czy Bąki czekają 
na wprowadzenie połączeń na 
podobnych zasadach.

Anna Sołtysiak             
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a nie na komunikację miejską. 
Niewiele ludzi się zmieści w takim 
autobusie, a i osoby mniej spraw-
ne też będą miały problemy, że 
o rodzicach z wózkami nie wspo-
mnę. Jak zwykle niedopracowa-
ne” – zaznacza w komentarzach 
internauta Zielony25.

O planowanych zamianach ta-
boru informowali pruszkowscy 
urzędnicy. Okazuje się jednak, 
że praktycznie nie miałyby one 
wpływu na rozmiar pojazdów. 
– Faktycznie, rozmawialiśmy na 
temat taboru z pruszkowskimi 
urzędnikami, jednak ostateczne 
decyzje w tej sprawie jeszcze nie 
zapadły. Zmiana pojazdów ozna-
czałaby wprowadzanie tylko au-
tobusów niskopodłogowych, ale 
na pewno nie byłyby one mniejsze 
czy krótsze. Na to nie pozwala nam 
specyfikacja techniczna z przetar-
gu – podkreśla Hubert Kwieciński, 

prezes Europa Express City. – Oczy-
wiście dysponujemy odpowied- 
nim taborem. Jednak jego wpro-
wadzenie oznaczałoby koniecz- 
ność zorganizowania innej formy  
kontroli biletów. Dodatkowo tra- 
sa autobusu została wyznaczo- 
na ulicami, na których znajdują  
się progi zwalniające, a to duża  
przeszkoda dla pojazdów z niską 
podłogą. Zdajemy sobie sprawę,  
że mogą wystąpić pewne utrud- 
nienia dla osób starszych czy ma- 
tek, ale nasi kierowcy chętnie w ta- 
kich sytuacjach pomogą – pod-
kreśla prezes.

Brak punktualności
Kłopoty z utrzymaniem punktu- 
alności zdarzają się wszystkim 
przewoźnikom. O problemach 
L11 poinformował nas Radosław 
Marek, wiceprezes PKS Grodzisk 
Mazowiecki. – Wykonywanie 

POWIAT 
PRUSZKOWSKI
Nierówna nawierzchnia, 
wąskie chodniki i ostre, 
niebezpieczne zakręty 
– tak w skrócie można 
scharakteryzować drogę 
łączącą Pruszków  
i Piastów. Dokładnie  
chodzi tu o ciąg ulic: 
Warsztatowa  
i Broniewskiego  
w Pruszkowie oraz 
Warszawska w Piastowie.

Remont ulicy Warsztatowej najwcześniej za rok
M ieszkańcy Pruszkowa 

 i Piastowa od wielu lat 
upominają się o remont 

drogi łączącej oba miasta. – Na-
wierzchnia Warsztatowej przy-
pomina fale Dunaju. Praktycznie 
nie da się tędy normalnie prze-
jechać – podkreśla Marcin Za- 
lewski, kierowca. Mimo nierów-
ności, kierowcy i tak potrafią  
z ogromną prędkością przejechać 
Warszawską czy Warsztatową.  
– Przecież tu się praktycznie wyś- 
cigi odbywają. Jedynie na Broniew- 

skiego trzeba zwolnić, bo są tu ostre 
zakręty. Jednak też nie każdy o tym 
myśli – zaznacza Sandra Olszew- 
ska, mieszkająca w okolicy. – Cza-
sem aż strach przejść na drugą 
stronę ulicy – dodaje.

Ta sytuacja ma się jednak nie- 
długo zmienić. Powiat prusz-
kowski, który jest zarządcą cią-
gu drogowego składającego się  
z ulic Warsztatowej, Broniew-
skiego i Warszawskiej podkre-
śla, że pierwsze prace będą mogły 
rozpocząć się w przyszłym roku.  

– Projekt przebudowy jest prak-
tycznie gotowy. Pojawił się jednak 
spory problem z odprowadze-
niem wód opadowych z jednej  
z ulic – poinformował nas Zbi-
gniew Binienda, zastępca na-
czelnika Wydziału Inwestycji  
i Drogownictwa pruszkowskie- 
go starostwa. – Projektanci mu- 
szą wykonać dokumentację tech-
niczną dla kolektora zrzutowe- 
go, który umożliwi odprowadze-
nie wód deszczowych z ul. Warsz-
tatowej do Utraty – dodaje.

Według urzędnika, prace 
zakończą się dopiero w listo-
padzie. Po zatwierdzeniu kon-
cepcji technicznej i otrzymaniu 
wszystkich pozwoleń będzie 
można ogłosić przetarg, który 
wyłoni wykonawcę przebu-
dowy. Jest szansa, że pierwsze 
prace rozpoczną się już w przy-
szłym roku.

Po przebudowie Warsztatowa, 
Broniewskiego i Warszawska będą 
nie tylko równe, ale i bezpieczniej-
sze. – Planujemy tak ukształtować 

Aktualności
24 godziny na dobę

PRUSZKÓWREGION

geometrię drogi, by kierowcy nie 
mogli rozwijać na prostych odcin-
kach zbyt dużych prędkości. Nie 
chodzi tu o ustawienie progów 
zwalniających, bo tego typu roz-
wiązań staramy się nie stosować 
– podkreśla Binienda. – Jednym 
z elementów tzw. uspokojenia 
ruchu jest stworzenie m.in. azy-
lów dla pieszych. Ponadto na 
drodze pojawi się więcej przejść 
dla pieszych.  

Anna Sołtysiak             
anna.soltysiak@gazetawpr.pl
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Jak informuje Warszawska Kolej 
Dojazdowa, od 1 kwietnia do 31 
maja na peronie nr 2 na przystanku 
Pruszków Tworki będą trwały 
prace modernizacyjne, mające na 

celu wymianę nawierzchni peronu. 
Podczas modernizacji peron 
zostanie podniesiony o kilkanaście 
centymetrów. Dzięki temu pasaże-
rowie będą mogli łatwiej wsiadać 
do pociągów. WKD nie przewiduje 
żadnych utrudnień z tym związa-
nych, bo peron będzie modernizo-
wany fragmentami.                    (DP)

Remont peronu  
w Tworkach

W minionym roku kierowcy i miesz- 
kańcy musieli zmagać się z uciążliwy-
mi naprawami kanalizacji na ulicach 
Warszawskiej w Piastowie i Długiej 
w Pruszkowie. Z powodu niskiej 

Na remonty 
poczekamy

temperatury ulice, zamiast asfaltem, 
została utwardzona kostką, która  
po kilku miesiącach zaczęła się zapa-
dać. – Nadal nie możemy wykonać  
nakładki asfaltowej na tych ulicach. 
Dni bywają ciepłe, ale w nocy tempera-
tura spada poniżej zera. Czekamy  
na ustabilizowanie się pogody – pod-
kreśla Donata Wancel z MPWiK.     (AS)

Awaryjnie przez Brwinów?
PRUSZKÓW
Dla pasażerów skierowanie 
pociągów podmiejskich 
z powodu awarii, wypad-
ków lub remontów na tory 
dalekobieżne z pominięciem 
Pruszkowa, Piastowa, War-
szawy Ursusa i Warszawy 
Włoch to spory problem. Mają 
oni wówczas ograniczone 
możliwości dojazdu do stol-
icy. Mogą wprawdzie jechać 
przez Brwinów, ale muszą za 
to dodatkowo zapłacić.

Już nie raz zdarzało się, 
że z powodu awarii, wy-
padków lub remontów 

na szlaku kolejowym Warszawa  
– Grodzisk Maz., trzeba było kie-
rować pociągi podmiejskie na tory 
dalekobieżne. Kursują one wów-
czas z pominięciem stacji Prusz-
ków, Piastów, Warszawa Ursus  
i Warszawa Włochy. Z Pruszko-
wa do Warszawy można doje- 
chać cofając się do Brwinowa, by 
tam złapać pociąg, który zatrzyma 
się dopiero na stacji Warszawa 
Zachodnia. Tak było podczas je-
siennego remontu przejść pod- 
ziemnych we Włochach i Ursu-
sie, a ostatnio – 9 lutego, kiedy 
podczas popołudniowego szczytu 
najpierw pękła szyna na torze da-
lekobieżnym, a potem wydarzył 
się wypadek. Pociągi Szybkiej 

Kolei Miejskiej dojeżdżały do 
Pruszkowa, ale już nie mogły  
z niego wyjechać. A Koleje Mazo-
wieckie omijały Pruszków.

– Kupiłam w kiosku 40-minu-
towy bilet na SKM. Moja gmina 
współfinansuje tę kolej. Jednak 
żąda się ode mnie kupienia do-
datkowego biletu na pociąg KM 
z Pruszkowa do Brwinowa, a po-
tem z Brwinowa do Warszawy, 
bo eskaemką teraz nie dojadę 
– mówiła Katarzyna, która 9 lu-
tego śpieszyła się do stolicy, by 
załatwić jakąś ważną sprawę.

– Mam kartę miejską, ale to mi  
nic nie daje. Jeśli nie chcę tu ster- 
czeć kilka godzin, muszę zapłacić 
ekstra za bilet KM – denerwo- 
wał się młody mężczyzna. – A prze- 
cież nie jadę przez Brwinów dla 
własnej przyjemności, tylko dla- 

tego, że to jedyny sposób, by do-
jechać do Warszawy.

Pasażerowie, którzy 9 lutego 
marzli na peronie pruszkowskiej 
stacji, nie szczędzili gorzkich słów 
pod adresem SKM i KM. Trudno 
im się dziwić, zwłaszcza jeśli to-
warzyszy temu brak jakiejkolwiek 
informacji o tym, co się stało i jak 
długo potrwa przerwa w ruchu.

– Jeśli kolej nie zapewnia żad-
nej komunikacji zastępczej, to 
przecież może się nią stać właśnie 
przejazd z Pruszkowa do War-
szawy przez Brwinów. W takich 
awaryjnych sytuacjach powinnam 
móc normalnie przejechać tę tra-
sę tak, jakbym jechała eskaemką, 
do której zamierzałam wsiąść, ale 
która nie odjechała i nie wiadomo 
kiedy odjedzie – tłumaczyła jedna 
z kobiet czekających na peronie.

PRUSZKÓWREGION

Jest tylko kwestią czasu, kiedy 
znów z jakiegoś powodu trzeba 
będzie skierować pociągi pod-
miejskie na tory dalekobieżne, bo 
inaczej do stolicy nie będą mogły 
dojechać. I znów trzeba będzie 
jechać do Warszawy przez Brwi-
nów. – Czy przewoźnicy nie mogą 
się między sobą dogadać, byśmy 
nie musieli dodatkowo za to pła-
cić? I to nie tylko ci, którzy mają 
karty miejskie, ale nawet ci, którzy 
normalnie kasują zwykłe bilety  
w eskaemce. Koszty dla przewoź-
ników prawie żadne, a dla nas 
byłoby to naprawdę udogodnienie 
– dodaje pani Katarzyna.

Wiceprezydent Pruszkowa An-
drzej Kurzela jest zdania, że wpro-
wadzenie możliwość przejazdu 
w sytuacjach awaryjnych przez 
Brwinów na podstawie biletów 
ZTM, byłoby logicznym rozwią-
zaniem. – Trzeba by jednak na 
ten temat rozmawiać z Kolejami 
Mazowieckimi, bo to one muszą 
wyrazić zgodę – zaznacza.

Konrad Klimczak, rzecznik war-
szawskiego Zarządu Transportu 
Miejskiego, informuje, że takie roz- 
wiązanie jest brane pod uwagę. Wy-
jaśnia jednak, że sprawa nie jest taka 
prosta. – Dziękujemy za sygnał. My-
ślimy, jak tę sprawę rozwiązać, ale 
to wymaga przeprowadzenia szere- 
gu rozmów i uzgodnień – mówi.

 Andrzej S. Rodys

Nowy sprzęt  
na trzy place zabaw
GMINA RASZYN
Place zabaw w Nowych 
Grocholicach, Raszynie I  
i Słominie otrzymają  
nowy sprzęt. Gmina  
na zakupy, które sołectwa 
zrobią według swoich 
potrzeb, przeznaczyła 
ponad 66 tys. zł.

Gmina Raszyn jeszcze  
w ubiegłym roku pod-
jęła uchwały dotyczące 

przyznania pieniędzy, z których 
sfinansowane zostanie wyposa-
żenie trzech placów zabaw. Fun-
dusz sołecki Nowych Grocholic 
ma do wydania ok. 26 tys. zł, Sło-
mina – ok. 13 tys. zł, a Raszyna I  
– ok. 27 tys. zł. O tym, jakie ele-
menty wzbogacą placową infra-
strukturę, decydują mieszkańcy. 
– To taki sprawdzian z lokalnej 
demokracji – żartuje wójt Andrzej 
Zaręba. – Zakup wyposażenia na 
place zabaw finansowany będzie 
z funduszy sołeckich. Dlatego 
sołectwa są podmiotem, który 
decyduje, co w ramach przyzna-
nej kwoty zostanie zakupione. 
Jest jeden warunek, przyznane 
środki muszą być wydane w tym 
roku. Jeśli nie, to pieniądze prze-
padną – dodaje. Termin, w jakim 
urząd gminy ogłosi przetargi na 

wyposażenie placów, zależy od 
tego, kiedy dany sołtys lub prze-
wodniczący rady osiedla zgłosi 
konkretne zapotrzebowanie.

Już jednak wiadomo, że Słomin 
sprawi niespodziankę młodzieży. 
Tamtejszy plac zabaw wyposażo- 
ny zostanie w przyrządy do ćwi-
czeń podobne do tych, jakie wyko-
rzystywane są na siłowniach. Zaś 
na placu zabaw w Raszynie I przy 
ul. Jesiennej przybędzie atrakcji 
dla młodszych dzieci. – W ubie-
głym roku kupiony został m.in. 
stół do gry w ping-ponga, zamon-
towano piaskownicę i ławecz- 
ki. Teraz myślimy m.in. o za-
bawkach na sprężynach, np. 
konikach, huśtawkach – mówi 
Henryka Koper, przewodniczą-
ca zarządu osiedla Raszyn I.  
Nowe Grocholice także są w trak- 
cie konkretyzowania tego, co 
znajdzie się na placu zabaw przy 
ul. Moniuszki. – Nie chcemy po-
dejmować pochopnych decyzji. 
Dlatego zastanawiamy się, kon-
sultujemy. Dokonując wyboru 
musimy kierować się kwotą, jaką 
mamy do wydania. Jedną z rzeczy 
do których się przymierzamy, jest 
stół do ping-ponga – mówi Tade-
usz Pilarski, przewodniczący za-
rządu osiedla Nowe Grocholice.

(KAM)
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 Gdy pociągi kierowane są na tory dalekobieżne, jedyna droga do 
Warszawy prowadzi przez Brwinów
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W najbliższą sobotę odbędzie się te-
goroczna edycja ogólnoświatowej 
akcji „Godzina dla Ziemi”. O godz. 
20.30 zgasną światła w kilkunastu 
budynkach instytucji użyteczności 
publicznej. Impreza jest największą 

tego typu akcją społeczną na rzecz 
ograniczenia zmian klimatycznych. 
Miliony ludzi na całym globie na 
jedną godzinę zgaszą światło, aby 
symbolicznie przeciwstawić się 
największemu zagrożeniu dla na-
szej planety i apelować o konkretne 
działania na rzecz ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych.      (AS)

Godzina dla Ziemi

Od 1 kwietnia zmienia się przewoźnik 
obsługujący trzy linie autobusowe 
kursujące na terenie Brwinowa. Do tej 
pory linie Brwinów – Żółwin, Błonie 
– Brwinów – Pruszków i Pruszków 

Zmiany  
w komunikacji

–Parzniew – Brwinów obsługiwał  
PKS Grodzisk Mazowiecki. Jednak  
od 1 kwietnia na tych trasach zoba- 
czymy autobusy MK2. Nowy przewoź-
nik zwyciężył w przetargu na  
obsługę publicznego transportu  
w gminie Brwinów. Rozkłady jazdy 
można znaleźć na stronie 
komunikacja.wpr24.pl.                           (AS)

REGIONBRWINÓW

Mieszkaniec zaskarża decyzję władz
MILANÓWEK
Mieszkaniec Milanówka 
domaga się od władz miasta 
wyegzekwowania dostępu 
do jego własnej działki. 
Jednak od ponad dekady 
sprawa stoi w miejscu.  
Czy spór o parkan posesji  
w podwarszawskiej gminie 
będzie musiał rozstrzygnąć 
europejski trybunał?

B ogdan Szydłowski jest 
właścicielem działki przy  
ul. Bocianiej w Milanów- 

ku. Bociania to niewielka grun-
towa uliczka pomiędzy ulicami 
Warszawską a Nadarzyńską. Łą-
czy wyłącznie w teorii. W prak- 
tyce, mimo że ma status drogi pu-
blicznej, zamiast łączyć, dzieli.

Ul. Bociania bardziej przy- 
pomina zaniedbaną ścieżkę 
lub wiejski dukt niż drogę. Cała 
rzecz jest na tyle zagmatwana, że  
w zależności od okoliczności  
i potrzeb, w stosownej doku-
mentacji raz jest drogą, a innym 
razem zamienia się w rów od-
wadniający i drogą nie jest. Jej 
szerokość ogranicza z jednej 
strony głęboki rów melioracyj-
ny, z drugiej zaś parkan posesji 
sąsiada. Parkan na całej swojej 
długości wchodzi w pas dro-
gi gminnej i ogranicza dostęp 
do działki Szydłowskiego. Pan 
Bogdan twierdzi, że brak dojaz-
du do działki, choć ta graniczy 
bezpośrednio z drogą publiczną, 
uniemożliwia mu korzystanie 
ze swojej własności. Bo jaka 
korzyść z działki, do której nie 
ma dojazdu?

Parkan na publicznej 
drodze
Zwrócił się więc z wnioskiem 
do władz miasta Milanówka  
o wyegzekwowanie przesunię-
cia płotu i przywrócenie stanu 
zgodnego z prawem. Sąsiad nie 
zgadza się i twierdzi, że wszystko 
jest w porządku. Typowy kon-
flikt o miedzę. Pozornie banalna 
i wydawałoby się prosta do za-
łatwienia sprawa stała się przy-
czyną sporu trwającego już od  
11 lat. Brak definitywnego 
rozstrzygnięcia spowodował 
eskalację konfliktu. Szydłow-
ski twierdzi, że skoro burmistrz 
nie egzekwuje przesunięcia 
ogrodzenia poza linie granicz-
ne drogi, to parkan zajmuje jej 
pas. Za korzystanie z niego są-
siad powinien wnosić stosowną 
opłatę. Działania burmistrza 
ocenia jako celową bezczynność, 
a niepobieranie opłaty określa 

działaniem na szkodę majątku 
gminy. Jest w tym sporo złośli-
wości, ale i pewna logika.

Chcemy sprawę 
zakończyć
Burmistrz Jerzy Wysocki widzi 
sprawę nieco inaczej. Tłumaczy 
brak połączenia ul. Bocianiej  
z ul. Nadarzyńską koniecznością 
wcześniejszego wykonania sko-
lektorowania rowu odwadnia-
jącego. – Chcemy ten problem 
definitywnie zakończyć – mówi 
burmistrz Wysocki. – Uporząd-
kowanie tego fragmentu drogi 
i połączenie jej z Nadarzyńską 
znajdzie się najprawdopodobniej 
w budżecie gminy na rok 2013. 
Rozmawiałem w tej sprawie  
z przewodniczącą rady i wiem, 
że temat będzie przedmiotem 
dyskusji na najbliższym posie-
dzeniu komisji rewizyjnej w dniu 
25 marca. Chcemy zapropono-
wać takie rozwiązanie, które 
usatysfakcjonuje mieszkańców 
i zakończy spór – dodaje.

Nie wpuszczą drzwiami, 
wejdzie oknem
Konflikt ciągnie się od lat. Z róż- 
ną intensywnością i efektem. 
Temat pojawia się również 
w mediach. Po raz pierwszy pi- 
saliśmy o nim w listopadzie 
2008 r. Szydłowski jest uparty, 
nie daje się zbyć byle pisemkiem. 
Odwołuje się od niekorzystnych 
dla siebie decyzji. Pisze skargi 
i monity. Wskazuje na błędy  
i złą wolę urzędników. Opanował 
przepisy w stopniu imponują-
cym. Cytuje artykuły, paragrafy 
i fragmenty ustaw. Literatura 
dotycząca sprawy liczy kilka-
naście opasłych teczek. Dotrze 
wszędzie i do każdego.

Do tej pory w sprawę zaanga-
żowani są: burmistrz, starosta, 
radcy prawni urzędu miasta, 
komisja rewizyjna, rada gminy, 
prokuratura, sądy powszechne 
różnych szczebli, Regionalna 
Izba Obrachunkowa, rzecznik 
praw obywatelskich, kilka biur 
poselskich, a nawet marszałek 
Sejmu, premier i prezydent RP. 
Ostatnio sprawą zainteresowała 
się nawet Helsińska Fundacja 
Praw Człowieka.

Parkan a polska racja 
stanu
W piśmie kierowanym do bur-
mistrza Jerzego Wysockiego, 
Sekretarz Zarządu Helsińskiej 
Fundacji Praw Człowieka Adam 
Bodnar pyta, jakie konkretne 
działania zostały podjęte w celu 

oceny prawidłowości ustawienia 
parkanu na ul. Bocianiej oraz 
w jaki sposób władza samo-
rządowa zamierza rozwiązać 
opisany problem? Na rozprawę 

sądową, którą rozstrzygać ma 
Naczelny Sąd Administracyjny 
na początku kwietnia fundacja 
oddelegowała swojego oficjal-
nego obserwatora.

I pomyśleć tylko: peryferyjna 
uliczka, parę metrów parkanu,  
a sprawa nabiera międzynarodo- 
wego rozgłosu. Ciekawe, czy  
i kiedy trafi do trybunału w Stras- 

burgu. Bo jest pewne, że jeśli za- 
wiodą wszelkie argumenty, Szy-
dłowski dotrze i tam.

Bolo Skoczylas
naczelny@gazetawpr.pl

reklama

3 produkty w cenie 2  
na całą kolekcję.

20% rabatu na cały asortyment.

20% rabatu z wyjątkiem  
towarów przecenionych. 

10% rabatu na cały asortyment  
z wyłączeniem artykułów z działu 

budowlanego. Promocja nie  
łączy się z rabatem z karty DOM.

10 zł w bonie, za każde  
wydane 100 zł. 

10% rabatu na asortyment  
RTV i AGD.

1 kwietnia 
godz. 20.00–23.00 

rabaty do 50% 

nocne przymiarki

noc 
zakupów

WYBRANE OFERTY

Szczegółowa lista ponad 100 ofert promocyjnych 
dostępna na www.chjanki.pl 

1 kwietnia wydłużamy godziny kursowania wybranych linii autobusu CH Janki. 
Rozkład jazdy dostępny w Punkcie Obsługi Klienta oraz na www.chjanki.pl

dobrze ubrane

17142-JANKI_NOC_ZAKUPOW_WPR_174x250i5.indd   1 11-03-24   11:33
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Od 4 marca na pierwszym piętrze 
Szpitala Zachodniego można doko- 
nać kontroli stymulatora serca.  
W piątki w godz. 9.00–14.00 pracow- 
nia kontroluje stymulatory produ- 

centów: Biotronik, Medtronic, Vitatron 
i ST Jude Medical. W przypadku pa- 
cjenta unieruchomionego, w pracow-
ni można uzyskać konsultację przez 
cały tydzień. W nagłych przypadkach 
całodobową informacją służy oddział 
kardiologii. Zapisy prowadzone są bez-
pośrednio w pracowni lub telefonicz-
nie pod numerem 22 755 91 52. (DP)

Nowa pracownia 
 w szpitalu

Do 29 kwietnia w Zespole Szkół Tech-
nicznych i Ogólnokształcących będzie 
można oglądać wystawę „Katyń... 
ocalić od zapomnienia”. Ekspozycja 
jest faktograficznym dokumentem 

Katyń... ocalić  
od zapomnienia

zbrodni popełnionej na oficerach  
i funkcjonariuszach policji oraz innych 
polskich formacji, przetrzymywanych 
w sowieckich obozach dla jeńców 
wojennych w Kozielsku, Starobielsku 
i Ostaszkowie. Wystawę można zwie-
dzać w terminach: pn. 9.00–14.30,  
wt. 13.00–15.30, śr. 12.00–14.00,  
pt. 10.30–14.00.                  (ASR)

GRODZISK MAZOWIECKI PRUSZKÓW

Na początku chciałabym 
pogratulować panu ponow- 
nego wyboru na urząd 
starosty grodziskiego.  
Już drugą kadencję pełni  
pan tę funkcję.
– Właściwie można powiedzieć, 
że trzecią, ponieważ po raz pierw-
szy starostą zostałem w 2004 r. 
Wtedy pełniłem tę funkcję przez 
2,5 roku. Wcześniej przez pół-
tora roku byłem wicestarostą,  
w poprzedniej kadencji – staro-
stą i teraz tak się złożyło, że dalej 
mam przyjemność piastowania 
tej funkcji.

Co uznałby pan za swój 
największy sukces?
– Nie wiem, czy mogę to nazwać 
swoim sukcesem, ale chciałbym 
zwrócić uwagę na bardzo do-
brą współpracę pomiędzy radą 
powiatu a zarządem. Ponadto 
praca w samej radzie ubiegłej 
kadencji przebiegała sprawnie 
i merytorycznie. Oczywiście, 
zdarzały się różnice zdań w po-
szczególnych kwestiach, jed-
nak w większości przypadków 
udało się osiągnąć konsensus. 
W tej tezie utwierdzają mnie 
głosowania, jakie miały miejsce  
w trakcie sesji, zwłaszcza te, 
które dotyczyły spraw finan-
sowych – one były w większości 
niemalże jednogłośne. Sądzę, że 
to jest niezbędne do tego, aby 
w racjonalny sposób gospo-
darować niestety skromnymi,  
w stosunku do potrzeb, środka-
mi, jakimi dysponuje powiat.

Czy sytuacja finansowa 
powiatu grodziskiego jest 
aż tak zła?
– Trzeba jednoznacznie przy-
znać, że na przestrzeni ostatnich 
ośmiu lat coroczne budżety na-
szego powiatu w stosunku do 
początku drugiej kadencji, czyli 
do roku 2002, zdecydowanie 
wzrosły. Ale jak wiadomo, apetyt 
rośnie w miarę jedzenia. Nieste-
ty, bieżący rok pod względem 
finansowym nie będzie najlepszy. 
Jednym z elementów, które ten 
fakt powodują, jest kwota obli-
gatoryjnej wpłaty, jaką powiat 
grodziski musi uiścić do budżetu 
państwa, czyli tzw. janosikowe. 
W związku z tym, że dochody 
na jednego mieszkańca mamy 
powyżej średniej krajowej, je-
steśmy zobligowani taką wpła-
tę uiszczać. W roku 2010 było 

Finansowo ten rok nie będzie najlepszy

to ponad 8 mln zł, natomiast  
w roku 2011 – ponad 9,8 mln zł. 
To wzrost rzędu 23 proc.

Czy ta sytuacja  
wpłynie na ilość  
inwestycji podejmowa- 
nych przez powiat  
w tym roku?
– Niestety tak. Nie możemy po-
dejmować nowych inwestycji, 
skupiamy się na kontynuacji 
prac rozpoczętych wcześniej. 
Do zadań priorytetowych na-
leży w tym roku adaptacja bu-
dynku przy ul. Bałtyckiej 30 na 
potrzeby poradni psychologicz-
no-pedagogicznej. Będziemy 
również kontynuować projekt 
unijny realizowany w muzeum  
w Stawisku, czyli rewitalizację bu- 
dynku i części parku. W tym roku 
zostaną ogłoszone procedury 
przetargowe m.in. na budowę 
placu zabaw, alejek parkowych 
i porządkowanie drzewosta-
nu. Zakończenie tego zadania 
przewidujemy na trzeci kwar- 
tał bieżącego roku.

Mam nadzieję, że w tym roku 
zostanie wykonane również lą-
dowisko dla śmigłowców przy 
Szpitalu Zachodnim. Niestety,  
to prowizoryczne, doraźnie urzą-
dzone na parkingu lądowisko, 
zostało przez władze lotnicze za-
mknięte. Otrzymaliśmy wniosek 
dyrekcji szpitala o pozwolenie na 
budowę, procedura jest w toku. 
Jest szansa na uzyskanie środków 
unijnych na to zadanie.

A co z inwestycjami 
drogowymi?
– Właśnie jesteśmy po ogłosze-
niu procedury przetargowej na 
przebudowę kolejnego odcinka 
drogi z Józefiny do Grodziska. To 
zadanie będziemy realizować  
w ramach Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych, 
czyli tzw. schetynówek. Do- 
dam, że na schetynówki złoży-
liśmy trzy wnioski. Jeden z nich 
– przedłużenie ul. Montwiłła  
– uzyskał bardzo dobrą punk-
tację. Kolejny wniosek doty- 
czy ul. Chełmońskiego w Jakto- 

rowie. On również został bar- 
dzo wysoko oceniony. Niestety,  
powiaty w ramach tzw. schety-
nówek mogą uzyskać dofinan-
sowanie maksymalnie do dwóch 
przedsięwzięć.

Poza tym jesteśmy na etapie 
projektowania drogi z Bukówki 
do Skuł w gminie Żabia Wola, 
ponieważ jest w bardzo złym 
stanie. Także w tym roku chcie-
libyśmy pozyskać grunty pod 
modernizację drogi z Milanówka 
do Opyp.

Czy jeszcze jakieś inwes- 
tycje, poza tymi, o których 
wspomniał Pan wcześniej, 
zostaną zrealizowane  
z pieniędzy unijnych?
– Jest oczywiście cały szereg 
projektów miękkich, np. kursy 
i szkolenia. Biorą w nich udział: 
zespoły szkół, Powiatowy Urząd 
Pracy czy Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie.

Z jakimi jeszcze proble- 
mami, poza finansowymi, 
boryka się powiat grodziski?
– Na terenie Szpitala Zachodnie-
go funkcjonują dwie jednostki 
powiatowe: Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie i sanepid. Usu- 
nięcie tych dwóch podmiotów 
spowodowałoby, że szpital mógł-
by pomyśleć o otwarciu nowych 
usług lub wynajęciu pomiesz- 
czeń firmie, która prowadziłaby 
działalność medyczną. Dla sa-
nepidu jest przewidziana nowa 
placówka po byłej siedzibie stra- 
ży pożarnej przy ul. Żwirki i Wi- 
gury. Na to przeniesienie dyrek-
cja szpitala oczekuje z niecier-
pliwością, jednak problemem 
jest brak środków finansowych 
sanepidu.

Generalnie, jeżeli chodzi o na- 
sze zaplecze biurowe, to sprawę 
absolutnie rozwiązałaby budo-
wa siedziby urzędu skarbowe- 
go. Na tę inwestycję przewi-
dziana jest działka należąca do 
skarbu państwa. Tymczasem 
urząd skarbowy zajmuje więk-
szą część budynku należącego 
do starostwa przy ul. Dalekiej 11. 
Jego opuszczenie przez urząd 
spowodowałoby rozwiązanie 
wszystkich naszych problemów 
lokalowych. Ten stan rzeczy 
rzeczywiście można byłoby 
potraktować jako porażkę, czy 
też jako zadanie niezałatwio-
ne, ponieważ powiat istnieje 

REGION  |  Z MarKieM WieżbicKiM, starostą grodziskim, rozmawia Karolina Gontarczyk
od 1999 r., czyli trzynasty rok,  
a nie ma rozwiązanych kwestii 
lokalowych.

A czy jest przewidziany 
nowy lokal dla  
Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie?
– Na tę chwilę nie ma koncep-
cji, gdzie ewentualnie można 
byłoby przenieść PCPR. Myślę, 
że ta jednostka nadal powinna 
funkcjonować w Grodzisku, 
ponieważ tu najwięcej osób 
korzysta z pomocy i tu dojazd 
jest najlepszy. Starostwo dyspo-
nuje budynkiem w Milanówku 
przy ul. Piasta, gdzie obecnie 
mieszczą się ośrodek zdrowia  
i apteka i tam PCPR mogłoby się 
przenieść, z tym, że większości 

podopiecznym utrudniłoby to 
dojazd.

Jak się układa współpraca  
z radą powiatu?
– Ubiegłą kadencję oceniam 
pozytywnie i myślę, że począ-
tek obecnej też zapowiada się 
optymistycznie.

A jak wygląda współpraca  
z gminami?
– Ze wszystkimi gminami mamy 
poprawne stosunki, współpra-
cujemy ze sobą. Gminy co roku 
partycypują finansowo w moder-
nizacji dróg powiatowych poło-
żonych na ich terenie. To miało 
miejsce zarówno w Grodzisku,  
w Baranowie, Żabiej Woli, Jak- 
torowie, jak i w Milanówku.

Aktualności
24 godziny na dobę
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Nowy Opel Corsa. 
Wielka Premiera: 25 – 27 marca!

 
Przyjdź do salonu, weź udział w fotokonkursie nowej Corsy
i wygraj voucher na wakacje marzeń! Czekamy w salonach do 2 kwietnia.

Poczuj bezgraniczną radość z jazdy!

www.opel.pl

Zużycie paliwa oraz emisja CO2 : Corsa – 3,5-7,3 l/100 km, emisja CO2: 94-171 g/km (wg dyrektywy 2007/715/EC i 2008/692/EC, cykl mieszany). Informacje na temat złomowania samochodu, przydatności do odzysku oraz recyklingu 
dostępne pod adresem internetowym www.opel.pl. Regulamin konkursu fotograficznego dostępny w salonach Opla i na www.opel.pl

GRODZISK MAZOWIECKI
Ten rok będzie wyjątkowo 
udany pod względem 
realizacji inwestycji za 
pieniądze pochodzące  
z funduszy Unii Europe-
jskiej. Gmina pozyskała 
ponad 30 mln zł.

Jedną z najważniejszych 
inwestycji jest moderni-
zacja dróg położonych 
w strefie przemysłowej 

miasta. Dwie z nich, ulice Trans-
portowa i Chemiczna, zostały wy-
konane już w latach 2009 i 2010. 
W ramach przedsięwzięcia zmo-
dernizowana zostanie jeszcze 
ul. Chrzanowska. Na długości  
840 m zostanie położona na-
kładka bitumiczna, wyremonto-
wane zostaną również chodniki. 
Jak zapewnia Magdalena Okrasa, 
główny specjalista w Wydziale 
Pozyskiwania Zewnętrznych 

Grodzisk zainwestuje 30 mln zł z funduszy unijnych
Środków Finansowych Urzędu  
Miejskiego w Grodzisku Mazo-
wieckim, przetarg na wykonanie 
prac zostanie ogłoszony najpóź-
niej za dwa miesiące. Łączna 
wartość dofinansowania z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na tę inwestycję 
wyniesie 5,5 mln zł.

Targ
Gdy tylko aura pozwoli, kontynu-
owany będzie program „Budowa 
miejskiej strefy aktywności go-
spodarczej przy ul. Montwiłła, 
rejon ul. Spokojnej w Grodzisku 
Mazowieckim”. W ramach tego 
przedsięwzięcia został już wy-
konany parking od strony WKD. 
Prace końcowe są prowadzone 
również na parkingu przy ul. Spo- 
kojnej. Trwają także prace przy 
budowie punktu gastronomicz-
no-handlowego, w którym znaj-
dzie się osiem pomieszczeń. 

Zmodernizowane zostaną również 
chodniki i miejsca przeznaczone 
do sprzedaży, a plac targowy oraz 
przyległa do niego ul. Spokojna  
i część ul. Sprawnej zyskają nową 
nawierzchnię. Umowa na dofi-
nansowanie tego przedsięwzię-
cia podpisana została w zeszłym 
roku z Mazowiecką Jednostką 
Wdrażania Programów Unijnych, 
według której dofinansowanie 
wyniesie 10 mln zł. Zostali już 
wyłonieni wykonawcy na peł-
nienie nadzoru inwestorskiego 
i robót budowlanych. Zakończe-
nie inwestycji planowane jest na 
przyszły rok.

Tereny zielone  
i zabytki miasta 
„Rewitalizacja wielofunkcyjnych 
obszarów centrum Grodziska 
Mazowieckiego” – pod tą nazwą 
kryje się rewaloryzacja Parku 
Skarbków, willi Radogoszcz  

694 263 778 to nowy numer alar-
mowy, udostępniony przez burmi-
strza Grodziska Mazowieckiego 
Grzegorza Benedykcińskiego. 
Mieszkańcy, do których ze względu 

na zły stan dróg gminnych nie 
mogą dojechać karetki pogotowia, 
mają możliwość zadzwonienia 
na specjalny numer alarmowy, 
czynny całą dobę. Wówczas przyje-
dzie po nich samochód terenowy. 
Gmina prosi jednak o kontakt tylko 
w przypadkach bezpośredniego 
zagrożenia zdrowia i życia.         (AS)

Nowy numer 
alarmowy

Masz problem z wypełnieniem PIT-a? 
Zwróć się do Stowarzyszenia Europa  
i My. Profesjonalne księgowe pomo- 
gą Ci wypełnić PIT za darmo, pod 
warunkiem, że 1 procent podatku trafi 

Pomogą  
wypełnić PIT

na konto stowarzyszenia. Do  
28 kwietnia w każdą środę i czwartek, 
w godz. 17.00–19.00, w Centrum 
Kultury na II piętrze (wejście A) 
dyżurować będą księgowe. Wystarczy 
przyjść ze wszystkimi dokumentami, 
by uzyskać fachową, kompetentną  
i, co najważniejsze, bezpłatną pomoc 
przy rozliczeniu rocznym.  (MS)

GRODZISK MAZOWIECKIGRODZISK MAZOWIECKI

i terenu wokół Stawów Goliana  
wraz z ulicami dojazdowymi. 
Wartość dofinansowania pro- 
jektu z funduszy unijnych wy- 
niesie ponad 17 mln zł.

– Jesteśmy na etapie podpi-
sania umowy z wykonawcą na 
pełnienie nadzoru inwestorskiego 
i myślę, że jeszcze w tym miesiącu 
zostanie ogłoszony przetarg na 
wyłonienie wykonawcy robót 
budowlanych – mówi Mariusz 
Malinowski, naczelnik Wydzia-
łu Pozyskiwania Zewnętrznych 
Środków Finansowych w Urzę-
dzie Miejskim w Grodzisku Ma-
zowieckim. Zakończenie prac 
planowane jest na 2012 rok.

Komputery
Kolejne przedsięwzięcie, jakie bę-
dzie realizowane w Grodzisku za 
unijne pieniądze, to informatyza-
cja urzędu miejskiego. Wartość 
dofinansowania wyniesie ponad 

reklama

1,4 mln zł. W ramach tego przed-
sięwzięcia zostanie wykonana 
sieć informatyczna oraz zaku-
piony sprzęt z oprogramowaniem 
np. serwery. Przewidziana jest 
również budowa geograficznego 
systemu informacji, uruchomie-
nie nowoczesnej telefonii Voice 
Solution, nowej strony interne-
towej miasta oraz wprowadzenie 
elektronicznego obiegu doku-
mentów w urzędzie.

Na ten rok przewidziana jest 
także kontynuacja wprowadza- 
nia darmowego dostępu do in-
ternetu dla mieszkańców Gro- 
dziska. W ramach programu 
„Innowacyjna Gospodarka” zło- 
żony został wniosek na zakup 
komputerów dla 150 rodzin,  
w tym dla osób niepełnospraw-
nych. Komputery otrzymają tak-
że szkoły, biblioteka publiczna 
oraz placówki opiekuńczo-
wychowawcze.

Pozostałe inwestycje
– Prawdopodobnie uda nam się 
pozyskać fundusze również na 
inne inwestycje, ale nie chciała-
bym jeszcze o tym mówić, żeby 
nie zapeszać – mówi Magdalena 
Okrasa. – Mogę tylko powiedzieć, 
że ocenę formalną przeszły już 
projekty dotyczące: termomo-
dernizacji placówek oświatowych, 
zakupu i montażu kolektorów 
słonecznych dla mieszkańców 
oraz promocji naszego regionu.  
W ramach tego ostatniego przed-
sięwzięcia powstanie portal – baza 
danych dla inwestorów i przedsię-
biorców. Zaplanowaliśmy także 
imprezę wystawienniczo-targową, 
czyli Międzynarodowy Kongres 
Przedsiębiorczości oraz Między-
narodowy Jarmark Produktów 
Regionalnych, które najpewniej 
odbędą się w przyszłym roku. 
Jak widać, w Grodzisku wiele się 
dzieje – mówi urzędniczka.    (KG)
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W poniedziałek policjanci z komisa-
riatu w Nadarzynie zatrzymali do 
rutynowej kontroli kierowaną przez 
Pawła S. hondę. Podczas sprawdzania 
w policyjnej bazie danych tożsamości 

kontrolowanego mężczyzny, okazało 
się, że sąd nałożył na niego karę 
zakazu prowadzenia pojazdów, która 
upływa w lipcu tego roku. Zatrzymany 
został ukarany mandatem w wysoko-
ści 500 zł. Mężczyznę czeka również 
spotkanie z sędzią, który poinformuje 
go o ewentualnym dalszym postępo-
waniu w sprawie.                                         (AS)

Prowadził  
mimo zakazu

W poniedziałek trzyosobowa rodzina 
wybrała się na spacer. W pewnym 
momencie ich pies załatwił się 
na trawniku przed jedną z posesji. 
Właściciel działki akurat wracał do 

Pies załatwił się  
na trawnik

domu samochodem. Nagle auto 
potraciło wózek z półtorarocznym 
dzieckiem. Ojciec zwrócił uwagę 
kierowcy jednak ten całkowicie ją 
zignorował. Następnie najechał na 
wzywającego policje mężczyznę  
i jego psa. Za spowodowanie  
zagrożenia agresor może trafić  
do więzienia na trzy lata.                  (DP)

NADARZyNPRUSZKÓW

Zaczną segregować domowe śmiecie 
GMINA RASZYN
Wszystko na to wska-
zuje, że od przyszłego 
miesiąca mieszkańcy 
Rybia II rozpoczną domową 
segregację odpadów  
w systemie workowym. 
Jeśli metoda przyjmie  
się, tak jak m.in. w Brwino- 
wie, Piastowie czy Prusz-
kowie, zostanie wprowad-
zony w całej gminie.

S ystem polega na bezpłat- 
nym odbiorze już pose-
gregowanych śmieci od 

mieszkańców. Zgodnie z zało-
żeniami programu, dostają oni 
bezpłatnie worki. Zapełniają 
je, w zależności od ich koloru, 
szkłem, plastikiem, papierem  
i w wyznaczonym dniu przygo-
towują do odbioru. Mieszkań-
cy m.in. Brwinowa, Pruszkowa  
i Piastowa, gdzie wprowadzono 

przetrzeć drogę do wprowadzenia 
segregacji odpadów w systemie 
workowym. – Wójt chce potrak- 
tować nasz program jako pilota-
żowy. Jeśli się sprawdzi na osied- 
lu, to rozpropagowany zostanie  
na terenie całej gminy – dodaje.

To nie pierwsza lokalna inicja-
tywa, jaką chce podjąć Rybie II. 
W ubiegłym roku z funduszu so-
łeckiego zainwestowano tu w 10 
uniwersalnych koszy m.in. na psie 
odchody. Mimo wcześniejszych 
obaw, że mogą być wykorzysty-
wane nie koniecznie ze swoim 
przeznaczeniem lub że zostaną 
zniszczone, przyjęły się.

Małe kroki na początek
Na początek każdy chętny do-
stanie po dwa worki – jeden na 
szkło i jeden na plastik, broszurę 
informacyjną oraz harmonogram 
odbioru śmieci. Odbierane będą 
raz w miesiącu. Jeśli okaże się, 

że potrzeba częściej, tak będzie. 
Ma to robić wyspecjalizowana 
firma wyłoniona albo w drodze 
przetargu, albo konkursu oferto-
wego. Przy każdej takiej operacji 
mieszkańcy dostawać będą kolej-
ne worki na wymianę. Zgodnie  
z ideą programu, śmiecie odbiera-
ne będą bezpłatnie. Za ich odbiór 
zapłaci fundusz sołecki, który 
przeznaczył 7 tys. zł na zakup 
worków. Inicjatywę finansowo 
wesprze też wójt.

Andrzej Górecki, zapytany, 
kiedy mieszkańcy Rybia II zaczną 
program, nadmienia, że wszyst- 
ko zależy od tego, kiedy ogłoszony 
zostanie przetarg na świadczenie 
usługi. – Mam nadzieję, że stanie 
się to w najbliższych dniach. Wów-
czas od połowy kwietnia odbierane 
by już były worki z posegrego-
wanymi śmieciami – informuje 
Górecki.

 (KAM)

segregację odpadów w systemie 
workowym, chętnie korzystają  
z takiej formuły. Tym bardziej, że 
koszty takiej operacji pokrywają 
nie oni, a gminy. Teraz tematem 
zainteresowało się także osiedle 
Rybie II. Przewodniczący zarządu 
osiedla Rybie II Andrzej Górecki, 
przy wsparciu miejscowego rad-
nego Dariusza Marcinkowskie-
go, postanowił wyjść naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców  
i rozpoczął wprowadzanie pro-
gramu. Zdecydowana większość 
już poparła ten pomysł.

Jeśli się sprawdzi...
– Skoro takie segregowanie do-
mowych odpadów sprawdza się  
w sąsiednich gminach, dlaczego 
my nie mielibyśmy spróbować. 
W tej chwili zbierane są oświad-
czenia od mieszkańców wyrażają-
cych wolę uczestniczenia – mówi 
Andrzej Górecki. Rybie II miałoby 

Kronika
Kryminalna

Syreny uruchamiane 
SMS-em
PRUSZKÓW
W ramach 90 tys. zł prze-
widzianych w wydatkach 
Pruszkowa na operację 
budowy i  montażu stacji  
bazowej wraz z nowocz-
esnymi syrenami alar-
mowymi, w tym roku wy- 
danych zostanie 45 tys. zł. 
 Kolejne dwa urządzenia 
zamontowane zostaną  
na przełomie drugiego  
i trzeciego kwartału.

I nwestycja związana z wy-
mianą już wyeksploatowa-
nych, pochodzących z lat 

50., mechanicznych urządzeń 
alarmowych na sterowane elek-
tronicznie, zapoczątkowana 
została w ubiegłym roku, a za-
kończy się w 2012 r. Pierwszą 
z pięciu syren zamontowano 
na budynku przy ul. Niepod-
ległości 12 w 2010 r. Kolejne 
cztery pojawią się na Żbiko-
wie, Gąsinie, Osiedlu Staszica 
i w ścisłym centrum miasta. 
– W tym roku, na przełomie 
drugiego i trzeciego kwartału, 
zainstalowane zostaną dwie 
syreny. Ich dokładna lokaliza-
cja znana będzie za ok. miesiąc  
– mówi Włodzimierz Bladosz 
z Zespołu Zarządzania Kry-
zysowego Urzędu Miejskiego  
w Pruszkowie.

Komplet syren rozmieszczo-
ny zostanie w taki sposób, by 
swoim zasięgiem obejmowały 
97 proc. powierzchni Prusz-
kowa. System elektroniczny 
pozwoli na nadawanie komu-
nikatów głosowych i  dźwię-
kowych. Sygnały alarmowe 
określa rozporządzeniem Rady 
Ministrów z 18 października  
2006 r. Na przykład dla alar-
mu powietrznego nadawany 
jest przez minutę ciągły mo-
dulowany dźwięk, zaś dla  
alarmu o skażeniach – prze- 
rywany modulowany. Syreny  
uruchamia się też dla uczcze-
nia rocznic, czy znaczących 
wydarzeń.

Montowany w Pruszkowie 
system alarmowy jest najlepszy 
w swojej klasie. Jego serce sta-
nowi stacja bazowa, pełniąca 
funkcję centrum dowodzenia. 
Komputer sterujący znajduje 
się w budynku urzędu miej-
skiego. – Podłączony jest do 
anteny. Pozwala na sterowanie 
syrenami szczelinowymi drogą 
radiową. Dźwięk emitowany  
z ich głośników rozchodzi się 
równomiernie we wszystkich 
kierunkach wąskim strumie-
niem, przez co zwiększa swój za- 
sięg – tłumaczy urzędnik i do- 
daje, że niewiele miast w Pols- 
ce wyposażonych jest w sy- 
reny tego typu. – Taki sprzęt 
najnowszej generacji ma mias- 
to Sopot. Z tego co mi wiadomo,  
system wprowadzają też Pia-
stów i Raszyn – mówi Włodzi-
mierz Bladosz.

O zaawansowaniu techno- 
logicznym realizowanej inwe-
stycji świadczy także to, że sy-
reny alarmowe  będzie można 
uruchamiać wysyłając SMS-a. 
Będą mogli to robić prezydent 
miasta, jako szef obrony cywil-
nej Pruszkowa, odpowiadający 
za bezpieczeństwo mieszkań-
ców, oraz upoważnione przez 
niego osoby, które dysponować 
będą kodami dostępu.

Do czasu sfinalizowania 
alarmowego przedsięwzięcia,  
w razie konieczności poinfor-
mowania mieszkańców o ja- 
kimś zdarzeniu, miasto może 
posiłkować się urządzeniami 
głośnomówiącymi, zamonto-
wanymi w samochodach stra- 
ży miejskiej.

Instytucje, które chciałyby 
otrzymać specjalne tablice in-
formacyjne z wyszczególnio-
nymi sposobami ogłaszania 
zagrożeń, mogą zgłaszać się 
do Zespołu Zarządzania Kry-
zysowego Urzędu Miejskiego 
w Pruszkowie. Szczegółowe 
informacje można też zna-
leźć na stronie internetowej 
www.ock.gov.pl.            (KAM)

Kanalizacja wkracza do Brwinowa
BRWINÓW
Już za niespełna miesiąc 
ruszą prace przy budowie 
kanalizacji sanitarnej  
w południowej części 
Brwinowa. To kolejny etap 
realizacji programu „Czyste 
życie – kompleksowa gospo-
darka wodno-ściekowa  
w Gminie Brwinów”.

W przetargu na wykona-
nie tego etapu budowy 
sieci kanalizacyjno-

wodociągowej zwyciężyła firma 
Instalbud z Rzeszowa. Umowę 
na wykonanie prac podpisali  
22 marca burmistrz gminy Brwi-
nów Arkadiusz Kosiński i prezes 
Instalbudu Marian Góral. Opiewa 
ona na wykonanie ponad 37 km 
sieci kanalizacyjnej w granicach 
pasa drogowego wraz z odgałęzie-
niami do granic poszczególnych 
nieruchomości.

Pięć ocinków
Prace zostaną podzielone na 
pięć odcinków, których realiza-
cja potrwa łącznie 30 miesięcy. 
Pierwsze dwa odcinki mają zostać 
wykonane w ciągu 17 miesięcy 
od rozpoczęcia robót i obejmą 
ulice: odcinek 1 – Grodziską, 
Świerkową, Słoneczną, Myśliw-
ską, Leśną, Żwirową, Kępińską, 
Środkową, Narutowicza, Górną, 
Zacisze, Ogrodową, Charci Skok, 
Przeskok, Kielecką z sięgaczem, 
Puławską, Okopową, Krótką, 

Rawską, Radomską, Piotrkow-
ską, Graniczną, Krańcową, Orlą, 
Pruszkowską, Komorowską, 
Modrzewiową i Gdańską oraz 
odcinek 2 – Lilpopa, Kępińską  
z sięgaczem, Kraszewskiego, Bor-
kową, Paszkowskiego, Zatrudy, 
Piastową, Raszyńską.

Prace na kolejnych dwóch 
odcinkach potrwają 22 miesiące 
i obejmą ulice: odcinek 3 – Ko-
ściuszki, Kraszewskiego, Orzesz-
kowej, Konopnickiej, Borkową, 
Prusa, Paszkowskiego, Różaną, 
Poprzeczną, Dębową, Kruczą, 
Piaskową, Brzozową i Sosonową 
oraz odcinek 4 – Otrębuską, Fi-
gową, Niecałą, Fabryczną, Cichą, 
Owsianą na pd. od ul. Pszcze-
lińskiej, Stalową, Partyzantów 
na odcinku od ul. Warszawskiej 

do ul. Otrębuskiej, Leśnej Pola-
ny, Kubusia Puchatka, Wesołą, 
Letnią i Wiosenną na pd. od  
ul. Pszczelińskiej.

Ostatni odcinek obejmie ulice: 
Parzniewską, Piastowską, Projek-
towaną, Helenowską, Wiktorską, 
Mazowiecką, Zieloną, Owsianą 
na pn. od ul. Pszczelińskiej, Mio-
dową, Jesionową, Polną, Nowo-
projektowaną, ulicę bez nazwy 
w rejonie ul. Wiosennej i działkę 
nr ewidencyjny 68. Ten odcinek 
będzie realizowany najpóźniej, 
a prace na nim mają się zakończyć 
30 miesięcy od rozpoczęcia robót, 
czyli ok. października 2013 r.

Procedury do jesieni
– Umowa, którą podpisaliśmy, 
to właściwie dwa kontrakty 

– powiedział burmistrz Kosiń-
ski. – Jeden z nich obejmuje 
budowę kanalizacji sanitarnej 
w Brwinowie na południe od 
torów kolejowych. Ta inwestycja 
jest realizowana w ramach „Czy-
stego życia”, jej wartość to ok. 
24 mln zł. Drugi z nich dotyczy 
budowy kanalizacji deszczowej 
w ulicach Otrębuskiej, Kubusia 
Puchatka i Leśnej Polany w Brwi-
nowie. Ten kontrakt realizowany 
jest poza programem „Czyste 
życie”, a jego wartość wynosi 
ok. 933 tys. zł – dodał.

Obecnie gmina przygotowu-
je się już do kolejnych etapów 
programu „Czyste życie”. Jak 
poinformował nas burmistrz 
Kosiński, przetarg na budowę 
kanalizacji sanitarnej i sieci wo-
dociągowej do Parzniewa został 
rozstrzygnięty 23 marca. W na-
stępnej kolejności są przetargi 
na budowę sieci kanalizacyjnej 
w Otrębusach i Kaniach oraz na 
rozbudowę stacji uzdatniania 
wody w Brwinowie i Parzniewie. 
Burmistrz Kosiński zapewnia, że 
wszystkie sprawy proceduralne, 
związane z realizacją programu, 
zostaną zakończone do paździer-
nika tego roku.

Jak poinformował prezes Gó-
ral, firma Instalbud w ciągu 28 
dni stworzy w południowym 
Brwinowie swoją bazę technicz-
ną i przystąpi do rozpoczęcia 
prac.

Andrzej S. Rodys

 Umowę podpisali burmistrz Arkadiusz Kosiński i prezes Marian Góral
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Trzecia edycja Projektu zakończona

 Beneficjenci otrzymali od Starosty pamiątkowe 
certyfikaty uczestnictwa w Projekcie

 Spotkanie odbyło się w Pałacyku Otrębusy

E
lżbieta Smoliń-
ska, Starosta 
Pruszkowski, 
podziękowała 
wszystkim bene-
ficjentom i oso-

bom pracującym przy realizacji 
Projektu oraz dokonała jego 
podsumowania. – Projekt ten 
miał na celu pomóc Wam jak 
najlepiej odnaleźć się na rynku 
pracy, umieć się zaprezentować 
i odnosić sukcesy w życiu za-
wodowym – mówiła do bene-
ficjentów Elżbieta Smolińska, 
Starosta Pruszkowski. – Jestem 
przekonana, że każdemu z Was 
to się uda. Aktualnie przystę-
pujemy do czwartej edycji 
i mamy nadzieję, że wiele osób 
będzie chętnych do wzięcia 
w niej udziału. Bardzo serdecz-
nie dziękuję Wam za udział 
w Projekcie – dodała Starosta. 

Kursy i warsztaty
Celem trzeciej edycji Projektu 
współfinansowanego z fundu-
szy unijnych było zwiększenie 
szans i przygotowanie do życia 
społecznego i zawodowego  
15 osób opuszczających pla-
cówki opiekuńczo-wychowaw-
cze i rodziny zastępcze oraz 
54 osób niepełnosprawnych 
– uczestników warsztatów te-
rapii zajęciowej i środowisko-
wych domów samopomocy. 
Z Projektu skorzystało także 
8 uchodźców.

Rezultaty trzeciej edycji Projektu „Powiat Pruszkowski Szansą Twojego Rozwoju” 
omówiono na uroczystym spotkaniu, które odbyło się 21 marca w Pałacyku w Otrębusach.  
Obecnie Powiat przygotowuje się do czwartej edycji.

Osoby opuszczające placów-
ki opiekuńczo-wychowawcze 
i rodziny zastępcze wzięły 
udział w kursach zawodowych 
(m.in. prawa jazdy, maklerskim, 
jęz. angielskiego, przygotowaw-
czych do matury), warsztatach 
psychologiczno-doradczych, 
podczas których poruszano 
m.in. zagadnienia komunikacji 
interpersonalnej, motywacji, 
asertywności, radzenia sobie 
ze stresem oraz aktywnego 
poszukiwania pracy.

Osoby niepełnosprawne 
uczestniczyły w warsztatach 
rozwoju zawodowego z zakre-
su doradztwa i aktywnego po-
ruszania się po 
rynku pracy, 
planowania 
i preorientacji 
z awo d owe j . 
Przygotowano 
dla nich tak-
że warsztaty 
psychologicz-
no-zawodowe, 
zajęcia psycho-
ruchowe i zabie-
gi rehabilitacyjne.

U c h o d ź c y 
uczestniczyli indy-
widualnych kursach 
zawodowych , war-
sztatach aktywnych 
form poszukiwania 
pracy i lektoracie ję-
zyka polskiego oraz 
korzystali z porad 

prawnych. Kursy przygoto-
wywały do sprawnej obsłu-
gi komputera, operowania 
wózkiem widłowym i opieki 
nad osobmi starszymi. Spe-
cjalnie dla nich przygotowano 
także intensywne warsztaty 
psychologiczno-doradcze 
z elementami aktywizacji 
psychologiczno-zawodowej 
oraz zajęciami przybliżającymi 
polską historię i kulturę.

Integracja i zabawa
W czasie trzeciej edycji pro-
gramu odbyły się także trzy 

spotkania integracyjne dla be-
neficjentów Projektu, w których 
uczestniczyły także władze Po-
wiatu Pruszkowskiego i innych 
jednostek samorządu terytorial-
nego oraz mieszkańcy powiatu.

Podczas ostatniego spotka-
nia w Pałacyku w Otrębusach 
jeden z beneficjentów Projektu, 
Jarosław Wilczyński, uczestnik 
ŚDS „Na Górce” w Brwinowie, 
przekazał Elżbiecie Smolińskiej 
wiersz „Projekt na 5+”.

Czwarta edycja
Powiat Pruszkowski złożył wnio-

sek o dofinansowanie czwar-
tej edycji Projektu. Łączna 
wartość przedsięwzięcia 
wyniesie 670 tys. zł, w tym 
dofinansowanie z UE nie-
spełna 600 tys. zł, a wkład 
własny ponad 70 tys. zł. 
Z Projektu skorzystają 
łącznie 62 osoby, w tym:  
6 uchodźców, 20 wy-
chowanków placówek 
opiekuńczo-wycho-
wawczych i rodzin za-
stępczych, 32 osoby 
niepełnosprawne – 
uczestnicy warszta-
tów terapii zajęciowej 
i środowiskowych 
domów samopo-
mocy oraz 4 osoby 
niepełnosprawne 
z pruszkowskie-
go koła Polskiego 

Związku Niewidomych.     (jw)
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Biuletyn Informacyjny Powiatu Pruszkowskiego Pruszków, ul. Drzymały 30. tel: 22 738-14-00, www.powiat.pruszkow.pl

LO im. T.Kościuszki 
ul. Kościuszki 38, Pruszków
2 kwietnia godz. 10.00 – 13.00

LO im. T. Zana ul. Daszyńskiego 6, Pruszków
14 kwietnia godz. 16.00

Zespół Szkół Nr 1 im. S. Staszica 
ul. Promyka 24/26, Pruszków
22 marca godz. 17.00 – 19.00, 28 kwietnia godz. 17.00 – 19.00

Dni otwarte w szkołach

Projekcja filmu  
w reżyserii Adama Gzyry 

"Dulag 121" rozpoczęła 
wieczorne spotkanie 
z autorem książki 

"Durchgangslager 121 
Niemiecka zbrodnia 
specjalna", Panem 
Zdzisławem Zaborskim. 

Spotkanie odbyło się 
w czwartek, 17 marca 
o godz. 18.00 w siedzi-

bie Starostwa Powiatowego  
w Pruszkowie. Zorganizowane 
zostało przez Elżbietę Smoliń-
ską, Starostę Pruszkowskiego  
i Powiatowo-Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Pruszkowie oraz 
Pruszkowskie Towarzystwo Kultu-
ralno-Naukowe. Sala konferencyjna 
z trudem pomieściła mieszkańców 

SPORT I EDUKACJA 
W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W PRUSZKOWIE

trzeba pogodzić z codzienną nauką 
  .ćśołac ąnjóps yłiwonats yba ,kat

Szkoła posiada doskonale wyposa-
żone sale lekcyjne, co w połączeniu 
z wyśmienitą kadrą pedagogiczną 
sprzyja osiąganiu bardzo dobrych 

wyników w nauce. Aby uczniowie 
mogli rozwijać swe zainteresowania 
na różnych płaszczyznach prowa-
dzone są różnego rodzaju zajęcia 
pozalekcyjne: informatyczne, te-
atralne, muzyczne, literackie.

Zespół Szkół Technicznych  
i Ogólnokształcących to szko-
ła z długoletnią tradycją, 
która szczyci się, wieloma 

                                                                                .imatnewlosba imytimokanz
Oprócz kształcenia ogólnego 
od 5 lat w Zespole działa Gimna-
zjum Sportowe, natomiast 2 lata 
temu utworzone zostało Liceum 

                                                                                                  .ewotropS ecącłatzskonlógO
Szkoła przede wszystkim 
stawia na sukces edukacyj-
ny ucznia. Kształcenie spor-
towe realizowane w szkole,  
w szczególny sposób wpływa na 
edukację, uczy tolerancji, wza-
jemnego szacunku i zachowań 

  .userts i ijserga hcynoiwabzop  
W roku szkolnym 2009/2010 szko-
ła otrzymała certyfikat „Szkoła 
bez przemocy”.  

Zarówno na poziomie gim-
nazjum, jak i liceum  młodzież 
może rozwijać swoje pasje spor-
towe w różnych dyscyplinach: 
piłka koszykowa, piłka siatkowa, 
piłka ręczna, piłka nożna, lekko-
atletyka. Uczniowie szkoły uzy-
skali tytuł Wicemistrza Polski  
w koszykówce chłopców podczas 
„Licealiady 2010”.  Duże znacze-
nie ma znakomite zaplecze 
sportowe szkoły: hala sportowa, 
siłownia, stadion ze sztuczną 

nawierzchnią i tartanową bieżnią, 
lodowisko – to wszystko sprzyja 

                                                                                                         . wótnelat hcywotrops iwojowzor
Sport to tylko jeden z obszarów pra-
cy szkoły. W  klasie sportowej dużą 
ilość zajęć z wychowania fizycznego, 

Absolwentów szkół podstawowych zapraszamy do Gimnazjum Sportowego w klasach gier 
zespołowych: koszykówka chłopców, koszykówka dziewcząt, piłka siatkowa dziewcząt, piłka nożna 
chłopców, piłka ręczna chłopców oraz  lekkoatletyka;

Kandydaci do szkoły powinni posiadać:
- bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarza medycyny sportowej,
- pisemną zgodę rodziców

Pierwszym etapem w procesie rekrutacji jest przystąpienie do testu sprawnościowego:
28 maja godz. 10:00

Absolwentów gimnazjum zapraszamy do naszego Liceum Ogólnokształcącego oraz Liceum 
Ogólnokształcącego Sportowego.

Liceum  Ogólnokształcące 
klasa informatyczna - z rozszerzonym programem matematyki i  informatyki
klasa językowo - turystyczna
klasa humanistyczna - z rozszerzonym programem z historii i wos

Liceum  Ogólnokształcące Sportowe zaprasza  trenujących następujące dyscypliny:
- koszykówka chłopców i dziewcząt,
- piłka nożna chłopców,
- piłka siatkowa dziewcząt,
- lekkoatletyka;

Kandydaci do szkoły powinni posiadać:
- bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarza medycyny sportowej,
- pisemną zgodę rodziców    

Pierwszym etapem w procesie rekrutacji jest przystąpienie do testu sprawnościowego:
26 maja godz. 15:30 - siatkówka dziewcząt, lekkoatletyka 27 maja godz. 15:30 - koszykówka, piłka 
nożna chłopców

Promocja nowej książki 
Zdzisława Zaborskiego

powiatu zainteresowanych historią 
i dramatycznymi wydarzeniami roz-
grywającymi się w obozie przejścio-
wym Dulag 121. 

Pan Zdzisław Zaborski, prusz-
kowianin, pieczołowicie gromadzi  
i dokumentuje fakty, wydarzenia 
oraz wspomnienia z tamtego okre-
su. Nowa książka Pana Zaborskiego 
zawiera cenne materiały źródłowe, 
dokumenty, fotografie i wspomnie-
nia uczestników dramatu. 

Zarówno książka jak i film, są do-
wodem i hołdem złożonym miesz-
kańcom Pruszkowa i okolicznych 
miejscowości, którzy z narażeniem 
życia nieśli pomoc więzionym  
i przetrzymywanym w nieludzkich 
warunkach Warszawiakom. 

Uczestnicy spotkania mieli moż-
liwość zakupić książkę oraz uzyskać 
dedykację autora.

Koncert pasyjny
Elżbieta Smolińska, Starosta Pruszkowski 
serdecznie zaprasza Mieszkańców Powiatu 

Pruszkowskiego na koncert pasyjny w wykonaniu 
Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca 

„Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego

„Kto się w opiekę”
Ps. 90: Qui habitat in adiutorio 
Altissimi

Melodia: XVII/XVIII w., 
Ks. Michał Marcin Mioduszewski
opr. muz. Romuald Twardowski
Tekst: Jan Kochanowski, 1579 r.

„Wielkość i dobroć Boga”
„Boże w dobroci”
Pieśń pątnicza

Melodia:  Ks. Michał Marcin Mioduszewski
opr. muz. Romuald Twardowski
Tekst: XVIII w.

„Wizja Syna Człowieczego”
„Ave verum corpus” Melodia:  Wolfgang Amadeus Mozart

„Panis Angelicus”
solo : Filip Micek / Artur Mleko

muzyka Cezar Franck
oprac. muz. Włodzimierz Porczyński

„Popule meus”
solo: Małgorzata Czaczkowska, 
Katarzyna Haber, 
Filip Micek, Krzysztof Morawski

Melodia: Tomás Luis de Victoria 

„Proroctwo przybycia Zbawiciela”
„Jezu Chryste, Panie miły” Melodia: Ks. Jan Siedlecki

opr. muz. Włodzimierz Porczyński
Tekst: Abraham Różniatowski  

„Ludu mój ludu” Melodia: Teofil Klonowski, 1867r.
opr. muz. Maciej Cegielski
Tekst: Ks. Michał  Marcin Mioduszewski

„Zapowiedź męki i zmartwychwstania”
„Ogrodzie oliwny” Melodia: Ks. Michał Marcin Mioduszewski

opr. muz. Mirosław Maciej Banach
instrumentacja Bogusław Kręgielewski
Tekst: XVII w.

Ach, mój Jezu
solo: Katarzyna Haber / Mirella 
Kostrzewa

Tekst i melodia:
Ks. Michał Marcin Mioduszewski

„Wisi na krzyżu” oprac. muz. Mieczysław Piwkowski
 i Maciej Cegielski
Tekst: XVIII w.

„Rozmyślajmy dziś” Melodia: Ks. Michał Marcin Mioduszewski
opr. muz. Mirosław Maciej Banach
instrumentacja Bogusław Kręgielewski
Tekst: XVI w. ks. Jakub Wujek

„Śmierć Jezusa”
„Krzyżu Chrystusa”
solo śpiew: Tadeusz Kijek / Kamil Muzal

Melodia i słowa : Ks. Jan  Siedlecki
opr. muz. Mirosław Maciej Banach
instrumentacja Bogusław Kręgielewski

„Krzyżu Święty” Melodia : Ks. Michał Marcin Mioduszewski
opr. muz. Mirosław Maciej Banach
instrumentacja Bogusław Kręgielewski
Tekst: XVI w. (2 zwrotki – tłum. Ven. Fortuna 
Cruz Fidelis, VIx.)

„Któryś za nas cierpiał rany” Melodia : Ks. Michał Marcin Mioduszewski
opr. muz. Mirosław Maciej Banach
i Bogusław Kręgielewski
instrumentacja Bogusław Kręgielewski

„Zmartwychwstanie Jezusa”

„W krzyżu cierpienie” melodia : Ks. Jan Siedlecki
układ harmoniczny Tomasz Flasza
opr. muz. Mirosław Maciej Banach
instrumentacja Bogusław Kręgielewski
tekst:  ks.  Karol Antoniewicz

Dyrygent Bogusław Kręgielewski
Wybór tekstów z Pisma Świętego (Biblia Tysiąclecia) : Bogusław Kręgielewski 
czyta : Krzysztof Morawski 
Wybór i opracowanie sceniczne kostiumów ludowych Mira Zimińska - Sygietyńska

Program Koncertu Pasyjnego, który odbędzie się 

w dniu 26 marca 2011 roku o godz. 19.00 

w Kościele św. Kazimierza w Pruszkowie

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
ul. Gomulińskiego 2, Pruszków
LO i LO Sportowe: 16 kwietnia godz. 10.00, 9 maja godz. 17.30,  23 maja 
godz. 17.30;   Gimnazjum Sportowe: 26 marca godz. 10.00, 11 kwietnia 
godz. 17.30,  9 maja godz.17.30

Zespół Szkół im. F. Nansena 
ul. Namysłowskiego11 Piastów
4 kwietnia godz. 17.00, 16 kwietnia godz. 10.00, 23 maja godz. 10.00
4 czerwca godz. 10.00, 13 czerwca godz. 17.00
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Sto dni Burmistrza

W TRAKCIE REALIZACJI
Pytany o realizację swojego progra-
mu wyborczego, burmistrz Arkadiusz 
Kosiński podtrzymał deklarację szyb-
kiego zaprojektowania, a następnie 
wybudowania przedszkola po północ-
nej stronie miasta. Wkrótce zostaną 
ogłoszone przetargi na projekt oraz 
na badania archeologiczne na prze-
znaczonej pod przedszkole działce 
przy ul. Piłsudskiego. Wiele spraw 
udało się już załatwić pozytywnie: jedną  
z najważniejszych jest doprowadzenie 
do porozumienia z PKP w sprawie nie-
odpłatnego przejęcia przepompowni 
i kanalizacji deszczowej pod wiaduktem 
w Brwinowie, co pozwoli gminie na roz-
wiązanie problemu zalewania tunelu 
nawet przy małych deszczach. Umowa 
zostanie podpisana 28 marca 2011 r. 
Zmiany następują stopniowo, ale 
niektóre były już bardzo odczuwalne: 
od końca grudnia gmina Brwinów, 
po przyjęciu przez Radę Miejską na 
wniosek burmistrza uchwał wyraża-
jących zgodę na udzielenie pomocy 
rzeczowej dla starostwa i województwa, 

Burmistrz gminy Brwinów Arka-
diusz Kosiński pełni swoją funkcję 
już od stu dni. Sto dni to liczba sym-
boliczna. Jak burmistrz Kosiński 
ocenia ten czas swojego urzędo-
wania można było dowiedzieć się 
22 marca 2011 roku, podczas pod-
pisywania umowy na wykonanie 
kanalizacji po południowej stro-
nie Brwinowa w ramach projektu  
„Czyste życie – kompleksowa 
gospodarka wodno-ściekowa na 
terenie gminie Brwinów”.

PO PIERWSZE „CZYSTE ŻYCIE”
Realizacja „Czystego życia”, współfinan-
sowanego ze środków Funduszu Spójno-
ści Unii Europejskiej, jest priorytetem. 
Prace w ramach tego projektu postępują 
szybko. W ciągu ostatnich dwóch mie-
sięcy zostały podpisane umowy m.in. 
na budowę kanalizacji po północnej  
i południowej stronie Brwinowa, rozpo-
częły się prace w ul. Kampinoskiej oraz 
Kusocińskiego w Brwinowie, budowa  
wodociągów w Otrębusach i Kaniach  
prowadzona jest zgodnie z harmono- 
gramem. W ostatnim tygodniu został  
rozstrzygnięty przetarg na budowę  
kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wo- 
dociągową do osiedla „Miasto-Ogród”  
w Parzniewie. W najbliższym czasie  
zostaną ogłoszone przetargi na budo- 
wę kanalizacji sanitarnej w Otrębusach 
i Kaniach oraz na rozbudowę stacji uzdat- 
niania wody w Brwinowie i Parzniewie. 

Trwają wybory sołtysów w Gminie Brwinów
Od 22 marca do 8 kwietnia br. na 
terenie Gminy Brwinów odbywają 
się wybory sołtysów i wybory do 

rad sołeckich. Wyboru sołtysa i rady 
sołeckiej dokonują podczas zebrań 
wiejskich mieszkańcy 15 sołectw posia-

dający polskie obywatelstwo, kończący  
18 lat najpóźniej w dniu wyborów i sta- 
le zamieszkujący na terenie sołectwa. 

mogła odśnieżać również chodniki, 
które nie leżą wzdłuż dróg gminnych. 

NOWE MOŻLIWOŚCI
Dla burmistrza Arkadiusza Kosińskiego 
ważne jest sięganie po dodatkowe środki. 
Gmina Brwinów dotąd nie występowała 
np. do Ministerstwa Edukacji Narodowej 
o środki z rezerwy subwencji oświato-
wej, ani nie korzystała z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
(tzw. schetynówki). Teraz te możliwo-
ści będą wykorzystywane: ogłoszono 
przetarg na wykonanie dokumentacji 
projektowej przebudowy ul. Granicznej  
w Brwinowie oraz drogi gminnej Brwi-
nów-Parzniew. Gmina Brwinów chce  
starać się o dofinansowanie tej przebu- 
dowy w ramach tych środków. Ponad-
to zostały złożone wnioski o dofin- 
ansowanie dokumentacji konserwa-
torskiej remontu dworku Zagroda  
w Brwinowie i budowy "Orlika" w Żół- 
winie. Obecnie w przygotowaniu jest 
wniosek na dofinansowanie budo-
wy świetlicy w Owczarni w ramach 
działania Odnowa i Rozwój Wsi. (PR)
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Lp. Termin zebrania Godzina zebrania Miejscowość Miejsce zebrania

1 28 marca 2011 r.
(poniedziałek)

I termin. 20.00
II termin 20.30

Falęcin Falęcin 15
(mieszkanie sołtysa)

2 30 marca 2011 r.
( środa) 

I termin 17.00
II termin 17.30

Milęcin Milęcin 54
(mieszkanie sołtysa)

3. 30 marca 2011 r.
(środa)

I termin 20.00
II termin 20.30

Kotowice Kotowice 3
(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 

6. 1 kwietnia 2011 r. 
(piątek)

I termin. 17.00
II termin 17.30

Parzniew Parzniew  
ul. Niecała 1 

(mieszkanie sołtysa)

7. 1 kwietnia 2011 r. 
(piątek) 

I termin  20.00
II termin 20.30

Biskupice OSP Biskupice

8. 4 kwietnia 2011 r. 
(poniedziałek)

I termin 17.00
II termin 17.30

Terenia Terenia 11
(mieszkanie sołtysa)

9. 4 kwietnia 2011 r.
(poniedziałek) 

I termin  19.00
II termin 19.30

Żółwin OSP Żółwin

10. 5 kwietnia 2011 r.
( wtorek)

I termin 17.00
II termin 17.30

Czubin Czubin 9 
(mieszkanie sołtysa)

11. 7 kwietnia 2011 r. 
(czwartek)

I termin 17.00
II termin 17.30

Krosna Krosna 18
(mieszkanie sołtysa)

12. 7 kwietnia 2011 r. 
(czwartek)

I termin 20.00
II termin 20.30

Koszajec Koszajec 20 m. 8
(mieszkanie sołtysa)

13. 8 kwietnia 2011 r.
( piątek)

I termin  20.00
II termin 20.30

Otrębusy Szkoła Podstawowa Otrębusy
ul. Piaseckiego  2

Harmonogram zebrań wiejskich zaplanowanych w dniach 28 marca–8 kwietnia 2011 r.

Podpisanie umowy na budowę kanalizacji po południowej stronie Brwinowa – 22 marca 2011 r.
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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

Firma  ► z 20-letnim doświadczeniem 
z Pęcic Małych poszukuje 
pracowników na cały etat, na 
stanowiska: SPAWACZ, ŚLUSARZ, 
TOKARZ przy produkcji  
i montażu maszyn pakujących. 
Kontakt: 502-204-866

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

PILNIE ZATRUDNIMY malarzy, 
tynkarzy, nie karani na terenie  
gm. Pruszków,  
tel. 22 786-55-56 

Studio paznokci w Milanówku  ►
zatrudni pilnie manicurzystkę 
516-964-238 

Szukam pracy

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

Nieruchomości – sprzedam

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

Brukarstwo 696 437 501 ►

Budowa - brygada, kierownik  ►
budowy 602 47 76 74 

Budowa domów, rzetelnie,  ►
terminowo 605 377 805 

Cyklinowanie   ►
602 262 144

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

Domofony, videodomofony  ►
603 375 875

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 

ceny netto, bez VaT. cena ogł. drobnego za 1 słowo. Dokładne wymiary modułu reklamowego 40,5 mm x 38,8 mm

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

Nieruchomości – do wynajęcia

Pokój do wynajęcia Pruszków  ►
604 158 817 

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

Skup aut od 1997r.  ►
502 133 386 

Kupię

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

Sprzedam

Garnki  Schumann, lampa BIOV,  ►
pościel  kaszmir, turystyczna 
kuchenka indukcyjna, pianino. 
tel. 607188812

Usługi

Anteny montaż serwis   ►
603 375 875

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 

największa skuteczność!
CO TYDZIEŃ PONAD 30 000 CZYTELNIKÓW

Kwiaty na każdą okazję.   ►
Nowo otwarta kwiaciarnia 
zaprasza Pruszków,  
Ołówkowa 1e, 512 359 993

Malowanie, gipsowanie   ►
501 446 102

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

Ogrody – opryski na choroby   ►
i szkodniki 696 039 978

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

Ogrody –  przycinanie  ►
żywopłotów, wertykulacja  
trawników 696 039 978

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

Mariusz Bogucki
508 099 570

www.szybkiremont.com.pl

kompleksowe remonty 
i wykończenia wnętrz

ZAPRASZAMY NA
BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

ZAPRASZAMY NA
BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

APARATY SŁUCHOWEAPARATY SŁUCHOWE

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

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

www.asmed.org.pl

Remonty wykończenia  ►
696 296 740

Odzyskaj Vat od materiałów 
budowlanych,pomagamy 
tel. 606 44 22 14 

ŚWIADECTWA  
ENERGETYCZNE  
TANIO!!! 692-550-555 

Transport, przeprowadzki,  ►
Mercedes Vito 530 810 388

Transport, przeprowadzki,  ►
Mercedes Vito 530 810 388 

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  ►

Wywóz złomu   ►
601 340 698 

Najniższe ceny w mieście
Sprawdź !

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

www.tanioidobrze.pl
ul. Wiosenna 16, Milanówek

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!

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

Przejdź kosmetyczną metamorfozę  
na spotkaniu z produktami �rmy 

Mary Kay oraz Colway 
(naturalny  kolagen)

605 332 222 lub 692 196 292 

bezobligacyjne, profesjonalne porady 
kosmetyczne
dobór linii pielęgnacyjnej podstawowej 
i specjalistycznej
pokaz i nauka makijażu
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Bezpłatna reklama Twojej firmy w internecie!

darmowe ogłoszenia 
www.ogloszenia.wpr24.pl

darmowa prezentacja
www.firmy.wpr24.pl

Lp. Położenie
Nr księgi 

wieczystej

Nr 
działki

Powierzchnia 
i opis nieruchomości

Przeznaczenie w miejscowym 
planie zagospodarowania 

przestrzennego

Cena 
wywoławcza 

nieruchomości 
(netto)

Wadium
(netto)

1 Budy Grzybek
PL1Z/00047925/3

901/1 1 500 m2
działka niezabudowana, 
doprowadzone przyłącze 

energetyczne

zabudo  zabudowa rekreacyjna, 
plan dopuszcza realizację zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej  bez 

dopuszczania lokali użytkowych  
w budynkach mieszkalnych

120 000,00 zł 6 000,00zł

2 Budy Grzybek
PL1Z/00047925/3

901/2 1 500 m2
działka niezabudowana, 
doprowadzone przyłącze 

energetyczne

j.w. 120 000,00 zł 6 000,00 zł

3 Budy Grzybek
PL1Z/00047925/3

901/3 1 500 m2
działka niezabudowana, 
doprowadzone przyłącze 

energetyczne

j.w. 120 000,00 zł 6 000,00zł

4 Budy Grzybek
PL1Z/00047925/3

901/4 1 500 m2
działka niezabudowana, 
doprowadzone przyłącze 

energrtyczne

j.w. 120 000,00 zł 6 000,00 zł

5 Budy Grzybek
PL1Z/00047925/3

901/5 1 500 m2
działka niezabudowana, 
doprowadzone przyłącze 

energrtyczne

j.w. 120 000,00 zł 6 000,00 zł

6 Budy Grzybek
PL1Z/00047925/3

901/6 1 500 m2
działka niezabudowana, 
doprowadzone przyłącze 

energetyczne

j.w. 120 000,00 zł 6 000,00 zł

7 Chylice
PL1Z/00015713/3

188/8 1026 m2
działka niezabudowana, 
nieruchomość obciążona 
służebnością przejścia 

i przejazdu oraz ułożenia 
mediów

zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna

102 600,00 zł 5 000,00 zł

WÓJT GMINY JAKTORÓW
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości gruntowych 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Jaktorowie przy ulicy Warszawskiej 33
dnia 29 kwietnia 2011 r. o godzinie  1200.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest terminowe wpłacenie wadium.
Wadium w podanej wysokości z zaznaczeniem działki której dotyczy, należy  wpłacić do kasy Urzędu Gmi-
ny lub przelewem na konto nr 28 1240 3350 11110000 3540 2132 Bank PEKAO S.A I O/Żyrardów do dnia  
26 kwietnia 2011 r. Za termin wniesienia wadium  uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto. 
Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia 
umowy notarialnej. Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości  23 %. 
Zastrzega się prawo unieważnienia  lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn. Bliższe informacje 
o przetargu udziela Referat Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Gminy w Jaktorowie, pok. nr 1. Tel. (046) 856 – 40 – 26 , (046) 855 – 21 – 88 wew.116.

WÓJT GMINY JAKTORÓW
                                                                                                                                      Maciej Śliwerski      

Pruszków ul. Berenta 18 (róg A.K.) tel. 22/758-78-90,   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
duży wybór
niskie ceny

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

TELEWIZJA i INTERNET

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego 
uprzejmie informuje, że na tablicach 
ogłoszeń oraz stronie internetowej 
urzędu został umieszczony wykaz 
nieruchomości przeznaczonych 

do wydzierżawienia.
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Nadchodzi wiosna. Przygotuj się na tę piekną porę roku.
Posiadacze samochodów Peugeot mogą teraz serwisować 
znacznie taniej. Fajnie jest mieć Peugeot.

www.france.peugeot.pl


