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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
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CENTRUM MODY w NADARZYNIE,   AL. KATOWICKA 51,   05-830 NADARZYN,   tel. 022 739 55 00

NOWE KOLEKCJE WIOSNA - LATO 2011 JUŻ W SPRZEDAŻY
www.centrummody.com.pl,   godz. otwarcia  pon-sob.:  10.00 - 18.00  nd.: 10.00 - 15.00

Chcemy 
drugiej 
pary torów
Modernizacja linii kolejowej Grodzisk 
Mazowiecki – Skierniewice w kierunku 
podwyższania prędkości pociągów 
dalekobieżnych nie ma sensu – uważają 
organizacje pozarządowe, które wysłały 
protest do ministra infrastruktury Ceza- 
rego Grabarczyka. Domagają się, by  
na tym odcinku zbudować drugą parę 
torów dla komunikacji podmiejskiej    2
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REGION

PRUSZKÓW

Niemcy zjadą  
na Euro 2012
Jest niemal pewne, że starania  
i obietnice władz miasta, aby stało 
się ono siedzibą jednej z drużyn  
narodowych na okres przyszłorocz- 
nych Mistrzostw Europy w Piłce 
Nożnej zakończą się sukcesem. 
Do Pruszkowa chce przyjechać 
reprezentacja Niemiec, która ma 
zamiar mieszkać tu i trenować. 
Abyśmy mogli zadowolić naszych 
gości, miasto musi pilnie  
zrealizować kilka inwestycji   9

GMINA BRWINÓW

Nie zostaną bez 
sieci sanitarnej
Mieszkańcy Osiedla Otrębusy  
powinni mieć wodociąg i kanalizację  
już dawno. Do dziś korzystają  
z osiedlowej studni i szamba,  
które trzeba opróżniać co kilka dni. 
Pomóc chce gmina, która ma zamiar 
wykonać niezbędne przyłącza.  
Ale najpierw musi porozumieć się  
z właścicielami działek, przez które 
kanalizacja będzie przechodzić  4

Rozmowa 
z Jerzym Wysockim, 

burmistrzem  
miasta

  8

MILANÓWEK
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CYTAT TYGODNIA

Chcemy drugiej pary torów

L ist protestacyjny do 
ministra infrastruk- 
tury Cezarego Grabar- 
czyka wystosowało 

Stowarzyszenie Ochrony i Pro- 
mocji Miast-Ogrodów i His- 
torycznych Miejscowości Cen-
tralnego Mazowsza „Ład na Ma-
zowszu”. Podpisały go także 
inne organizacje: Stowarzy-
szenie Przyjazna Komunikacja, 
Towarzystwo Przyjaciół Miasta 
Żyrardowa, Stowarzyszenie na 
rzecz Obrony Środowiska Na-
turalnego Miasta Żyrardowa, 
Polski Związek Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów, Towarzy-
stwo Miłośników Milanówka 
oraz Milanowski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku. Pismo trafi-
ło również do Zbigniewa Sza-
frańskiego, prezesa PKP Polskie 
Linie Kolejowe.

Dalekobieżne 
uprzywilejowane
Modernizacja linii kolejowej 
Warszawa – Łódź na odcinku 
między Grodziskiem Mazo-
wieckim a Skierniewicami, 
służy – zdaniem organizacji 
pozarządowych – uprzywile-
jowaniu ruchu dalekobieżnego 
kosztem ruchu podmiejskie-
go. Trudno odmówić słusz-
ności temu argumentowi, bo 

Oddzielne tory  
dla podmiejskich
W ruchu podmiejskim „występują 
już dzisiaj rosnące, niezaspokojo-
ne potrzeby” – argumentuje Sto-
warzyszenie „Ład na Mazowszu”. 
Po zaostrzeniu wymogów bezpie-
czeństwa na szybkiej linii daleko-
bieżnej będzie tylko gorzej. Jak 
przewiduje stowarzyszenie, przy 
założeniu, że pociągi pomiędzy 
Warszawą a Łodzią będą kurso-
wać co godzinę, to pomiędzy nimi 
nie będzie możliwości puszczenia 
pociągu podmiejskiego, bo bę-
dzie on zbyt długo blokował linię,  
co uniemożliwi wyjazd na trasę 
pociągów dalekobieżnych.

W tak intensywnie rozwijają-
cym się regionie potrzebna jest 
dodatkowa para torów daleko-
bieżnych na odcinku Grodzisk 
– Skierniewice, a nie podnoszenie 
standardu torów dalekobieżnych, 
umożliwiających już dziś podró-
żowanie z wystarczająco dużą, jak 
na polskie warunki, szybkością.

Jest czas na zmianę
„Ład na Mazowszu” apeluje, 
by zaniechać aktualnej wersji 

przebudowy na rzecz rozwa-
żenia koncepcji dobudowania 
dodatkowej pary torów. Jak do-
wodzi stowarzyszenie, będzie 
miało to nie tylko pozytywny 
skutek jeśli chodzi o komfort 
i sprawność komunikacji pod-
miejskiej, ale także w przypadku 
awarii i wypadków na tortach 
dalekobieżnych. „W aktualnym 
krytycznym stanie finansów  
publicznych, konieczności ogra-
niczenia wydatków – wykreśle-
nie tej pozycji z planu inwestycji 
będzie decyzją ekonomicznie 
racjonalną i uzasadnioną so-
cjalnie, a przy tym pomocną  
dla realizacji zadań lepiej przy-
gotowanych. Jak wiadomo – za- 
mierzonej akcji jeszcze nie roz-
poczęto. Przeszkodziło temu 
podjęcie pilnych zadań remon- 
towych we Włochach i w Ur-
susie. Jest więc jeszcze czas na  
zweryfikowanie sposobu mo- 
dernizacji przedmiotowej li-
nii w pełnej świadomości wy-
stępujących potrzeb” – pisze 
„Ład na Mazowszu” do ministra 
Grabarczyka.

Andrzej S. Rodys

podnoszenie standardu linii 
na tym odcinku ma spowodo-
wać, by pociągi mogły jeździć 
z prędkością 160 km/h (obecnie  
– 130 km/h). W przypadku podró-
ży pomiędzy Warszawą a Łodzią 
czas przejazdu po modernizacji 
skróci się o kilka minut, a więc  
bez większego znaczenia dla 
podróżnych. Tymczasem pasa-
żerowie pociągów podmiejskich 
odczują to w postaci zmniej- 
szenia liczby przejazdów, zwięk-
szenia spóźnień pociągów i dłuż- 
szych postojów na stacjach wę-
złowych, na których będą ocze- 
kiwać na przejazd pociągów 
dalekobieżnych. Z takimi pro-
blemami borykają się przecież 
mieszkańcy większości okolic 
Warszawy, do których dociera 
kolej. Szczególnie dotkliwie od-
czuwają to mieszkający przy linii 
Warszawa – Sochaczew, gdzie  
z powodu konieczności prze-
puszczania szybkich pociągów 
dalekobieżnych (szlak do Pozna-
nia i Berlina), koleje podmiejskie 
potrafią łapać 20–40 minutowe 
opóźnienie na 20-kilometro-
wym odcinku.

REGION
Organizacje społeczne 
protestują przeciwko 
przebudowie linii 
kolejowej Grodzisk 
Maz. – Skierniewice  
w kierunku podwyższania 
szybkości pociągów 
dalekobieżnych. 
Zamiast tego,  
domagają się  
budowy drugiej pary 
torów dla ruchu 
podmiejskiego.

Okazuje się, że niepokojące nas informacje  
i wypowiedzi burmistrza Benedykcińskiego  
dla mediów to raczej pobożne życzenia.   9

Katarzyna Czajkowska-Strawińska  
szefowa Stowarzyszenia Przyjazna Komunikacja, o tym, jakoby władze 
Milanówka zaakceptowały południowy wariant obwodnicy Grodziska

janosikowego, czyli niemal połowę  
swoich dochodów, zapłaciło w 2010 r.  

woj. mazowieckie  11

940 mln zł

ZDANIEM NACZELNEGO

Jest szansa na sukces!

Bolo Skoczylas
Redaktor naczelny
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 Na odcinku Warszawa – Grodzisk Maz. są cztery tory. To najlepsza, najszybsza i najpunktualniejsza 
linia podmiejska w aglomeracji warszawskiej

Pięciodniowa prognoza na pogoda.wpr24.pl

Pruszkowski projekt rewitalizacji 
Pałacyku Porcelitu zakwalifikował się 
do ścisłego finału międzynarodowego 
konkursu na najlepiej zorganizowaną 
przestrzeń publiczną. Konkurs organizo-
wany przez European Society for Urban 
& Architect Planning (Europejskie Sto-
warzyszenie Urbanistów i Architektów) 
z siedzibą w Genewie, odbywa się raz na 
cztery lata i ma na celu wyłonienie naj-
lepszych projektów architektonicznych 

i urbanistycznych, których dominującą rolą jest zagospodarowanie 
tzw. przestrzeni publicznej. W uzasadnieniu decyzji genewskiego 
jury m.in. czytamy, że pruszkowscy architekci zakwalifikowani zostali 
za „racjonalne i przemyślane wykorzystanie przestrzeni publicznej 
oraz pomysłowe połączenie zabytkowych i nowoczesnych form 
architektury”.

Fakt, że pruszkowski projekt spotkał się z uznaniem międzynarodo-
wego gremium jest wielkim wyróżnieniem nie tylko dla autorów tej 
koncepcji, ale również dla naszego miasta, regionu i kraju. Trzeba 
dodać, że konkurencja jest niezwykle silna, ponieważ na konkurs na-
pływają najlepsze prace z całej Europy. Już samo zakwalifikowanie 
pracy pruszkowskich projektantów do finału konkursu jest wielkim 
sukcesem. Znalazł się bowiem wśród trzech najlepszych koncepcji 
takich jak: „Zagospodarowanie parku miejskiego w Sabadell koło 
Barcelony” (Hiszpania) i projektu budynku Opery Ludowej w Roubaix 
w Belgii. Posiedzenie jury konkursowego, które wyda ostateczny 
werdykt konkursowy i przyzna tytuł zwycięskiej pracy odbędzie się  
23 kwietnia w Genewie. Jest o co walczyć, bowiem nagrodą w kon-
kursie jest przyznanie jego autorom tytułu „Master of Urban"  oraz  
funduszy na pełną realizację projektu. 

Chciałbym tylko dodać, że jest to kolejne wyróżnienie dla twórców 
z naszego miasta. Pruszków sroce spod ogona nie wypadł i ważne 
architektoniczne konkursy już wygrywał. Może nie tak prestiżowe jak 
ten ostatni, ale jednak.

Już bowiem na początku lat 50. nasze miasto zwyciężyło w konkursie 
na najbardziej twórcze i nowatorskie rozwiązanie technologiczne  
w budownictwie. Tytuł „Budowli Roku” zdobyli wówczas autorzy  
i budowniczowie osiedla bloków mieszkalnych tzw. Gliniaków w dziel-
nicy Tworki. Donosiły o tym fakcie niezwykle poczytny warszawski 
tygodnik „Stolica”. Mimo usilnych starań i mozolnych poszukiwań  
w archiwach, nie udało mi się ustalić nazwisk autorów tego przedsię-
wzięcia. Dowiedziałem się tylko tyle, że w konkursowych szrankach 
Pruszków pokonał takie realizacje, jak odbudowa Rynku Starego 
Miasta i projekt rekonstrukcji gmachu Filharmonii Narodowej w War-
szawie. Trzymajmy kciuki, aby Pruszków i architekci z naszego miasta 
zostali zwycięzcami tego prestiżowego europejskiego konkursu.
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Zostań Klientem Banku BGŻ w Pruszkowie
weź udział  w konkursie i wygraj 

weekend w SPA • 1000 zł • nawigacja GPS

Oddział Banku BGŻ w Pruszkowie przygotował dla swoich 
aktualnych i przyszłych Klientów konkurs z nagrodami

„Marzenia za Kredyt”

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy jedynie:

1/ otworzyć lub posiadać konto osobiste w Oddziale Banku BGŻ  
w Pruszkowie, Al. Wojska Polskiego 31 (róg Kubusia Puchatka)

2/ skorzystać z przynajmniej jednego produktu kredytowego  
oferowanego przez Bank:

Pożyczka TU I TERAZ na dowolny cel konsumpcyjny, kredyt dla posiadaczy konta 
osobistego, kredyt hipoteczny i budowlany (w tym również Rodzina na Swoim), 
karta kredytowa Master Card, karta kredytowa ratalna.

3/  wypełnić kupon konkursowy.

Regulamin konkursu dostępny w oddziale Banku BGŻ w Pruszkowie. 

Dodatkowo dla Klientów, którzy wezmą kredyt gotówkowy w dniach  
11-14 kwietnia 2011 r. przygotowaliśmy specjalną ofertę  -  0 zł prowizji 
przygotowawczej.

Rrso wynosi 20,32% przy założeniach: kwota kredytu 10 000 zł, spłata 5 lat, oprocentowanie 18,9%, prowizja 0 zł, równe raty kapitałowo-odsetkowe.
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K iedy przed niemal de-
kadą kupowaliśmy dom 
na Osiedlu Otrębusy, 

wiedzieliśmy, że będziemy włą-
czeni do gminnej sieci sanitarnej 
– mówi proszący o anonimowość 
mieszkaniec osiedla. – Z tych pla-
nów jednak nic nie wyszło i do 
dziś mamy wodę z osiedlowej 
studni oraz szambo, które trzeba 
opróżniać trzy razy w tygodniu,  
a to kosztowne – tłumaczy.

Osiedle się rozbudowuje – w tej 
chwili powstaje jego druga część. 
Zanim zostanie zasiedlona, pro-
blem z kanalizacją musi zostać 
rozwiązany. W przeciwnym razie 
szambo będzie trzeba opróżniać 
codziennie, a i to może być mało.

Miał zrobić deweloper
Deweloper, zgodnie z umową, 
miał wybudować kanalizację, 
ciągnąc ją do osiedla od kolektora  
w ul. Pszczelińskiej przez dział-
kę znajdującą się po przeciwnej 
stronie ul. Warszawskiej. Uzyskał  
nawet pozwolenie na budowę łącz-
nika, ale zostało ono uchylone. 
– Okazało się, że część kanalizacji 
zaprojektowano na gruntach pry-
watnych, dla których deweloper 
nie uzyskał zgody ich właścicieli 
– wyjaśnia burmistrz Brwinowa  
Arkadiusz Kosiński. – Od ul. Pszcze-
lińskiej istnieje droga wewnętrzna, 

Nie zostaną bez sieci sanitarnej
GMINA BRWINÓW  |  Mieszkańcy Osiedla Otrębusy od lat walczą o wodociąg i kanalizację dla swoich domów. Obawiają się, że 
wkrótce będą należeć do nielicznych w gminie, czerpiących wodę z własnej studni i odprowadzających ścieki do szamba.

którą od ul. Warszawskiej oddziela 
grunt prywatny.

Działka, przez którą można 
by przeprowadzić łącznik, na-
leży do właścicieli otrębuskiego 
Muzeum Motoryzacji i Techniki,  
z którymi – podobnie zresztą, 
jak z innymi sąsiadami dookoła 
– właściciel spółki deweloper-
skiej, która osiedle wybudowała, 
jest skłócony. W takiej sytuacji 

trudno mu skutecznie zabiegać  
o zgodę któregokolwiek z sąsia-
dów na przeprowadzenie kana-
lizacji przez ich działki.

Łącznik od  
ul. Pszczelińskiej
Jak wyjaśnia burmistrz Kosiń-
ski, w zasadzie wchodzi w grę 
tylko podłączenie osiedla do 
gminnej sieci kanalizacyjnej od  

ul. Pszczelińskiej. – Potrzebny jest 
tylko łącznik o długości ok. 170 m 
częściowo przechodzący przez 
działkę przy ul. Warszawskiej na-
przeciw osiedla – mówi burmistrz. 
Jak wyjaśnia, prowadzenie sieci  
w pasie wzdłuż ul. Warszawskiej 
nie jest możliwe, ponieważ ulica 
ta jest częścią drogi wojewódz-
kiej nr 719. Obecnie projektowa- 
na jest jej modernizacja i do czasu 

zakończenia przygotowywania 
dokumentacji nie będzie możliwe 
uzgodnienie projektu kanalizacji 
sanitarnej. Z kolei budowa przy-
łącza od ul. Kępińskiej stwarza 
poważne problemy techniczne 
i znacznie podwyższa koszty 
przedsięwzięcia.

– W gminie pracujemy nad tą 
sprawą – dodaje burmistrz. – Spot- 
kałem się z właścicielami działki, 

 Na razie nie wiadomo jeszcze, kiedy Osiedle Otrębusy zostanie włączone do gminnej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

PIASTÓW
Władze miasta mają  
problem: Regionalna 
Izba Obrachunkowa 
zakwestionowała  
uchwałę rady miejskiej  
o Wieloletniej Prognozie  
Finansowej na lata 
2011–2019. Oznacza to,  
że inwestycje w Piastowie 
zostaną poważnie  
ograniczone. 

Powodem zakwestiono-
wania Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej jest 

jej niezgodność z przepisami 
ustawy o finansach publicznych,  
a dokładnie – z art. 243 tej usta-
wy, według którego nie moż-
na uchwalić budżetu, którego 

Cięcie po inwestycjach
realizacja spowoduje, że łączna 
kwota spłat kredytów i pożyczek 
oraz kosztów ich obsługi w sto-
sunku do planowanych docho-
dów budżetu przekroczy średnią 
arytmetyczną z dochodów ob-
liczonych dla ostatnich trzech 
lat i powiększonych o dochody 
ze sprzedaży majątku oraz po-
mniejszonych o wydatki bieżące.  
W Piastowie niezgodność z tą 
ustawą wynika nie tylko z po-
wodu już zaciągniętych kredy-
tów, ale także z planowanego 
zwiększenia ich w 2011 r. o ponad 
11 mln zł.

– Nie ukrywam, że spłaty kredy-
tów, które czekają na ten rok i na 
lata przyszłe, to płacenie za inwe-
stycje, które wykonywała poprzed-
nia ekipa – mówi Marek Kubicki, 

burmistrz Piastowa. – Ówczesna 
władza wykonała pewne prace za 
kredyty, które my musimy spłacać, 
ale trzeba również przyznać, że 
niektóre pożyczki zaciągnięte  
w 2010 r. nie były planowane. Ta 
sytuacja wynikła z tego, że gmina 
nie uzyskała dotacji z Unii Euro-
pejskiej na wykonanie niektórych 
inwestycji drogowych, więc w mo- 
mencie, gdy jakieś prace zostały 
rozpoczęte, trzeba było je za-
kończyć i na ten cel wziąć kredyt 
– dodaje.

Efektem zakwestionowania 
Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej przez RIO jest konieczność 
weryfikacji budżetu na 2011 r.,  
a tym samym ograniczenia in- 
westycji. Na pierwszy ogień pój- 
dą cięcia na inwestycje wyma- 

gające zaciągnięcia kredytów. 
Nie zostanie więc wykonana 
modernizacja Willi Millera oraz 
niektóre inwestycje związane  
z remontami dróg.

– Będziemy jeszcze raz bardzo 
wnikliwie analizować budżet na 

czytaj codziennie na wpr24.pl
aktualności System kanalizacji deszczowej i przepompownia służąca do odprowadzania wód opadowych z tunelu pod torami  

kolejowymi zostały własnością gminy Brwinów. Umowę w sprawie nieodpłatnego przejęcia urządzeń podpisali 28 marca 
burmistrz Arkadiusz Kosiński i dyrektor warszawskiego Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP Roman Konca. 
Gmina chce natychmiast przystąpić do wykonania najpilniejszych prac, czyli odmulenia instalacji kanalizacyjnej.  
Dzięki temu brwinowski tunel przestanie być zalewany.                            (ASR)

BRWINÓW 

Przepompownia w rękach gminy

przez którą miałby zostać popro-
wadzony łącznik. Jesteśmy w trak-
cie negocjacji.

Poza „Czystym życiem”
Burmistrz zastrzega jednak, że spra-
wy nie uda się załatwić w ramach 
programu „Czyste życie – komplek-
sowa gospodarka wodno-ściekowa 
w Gminie Brwinów”. Bo sieć sani-
tarna dla Osiedla Otrębusy nie była 
brana pod uwagę przy projektowa-
niu programu i składaniu wnio-
sku o dotację z Unii Europejskiej. 
– Mamy w budżecie pieniądze za-
rezerwowane na prace projektowe  
i wykonanie dodatkowych od-
cinków sieci sanitarnej, której nie 
obejmuje „Czyste życie” – mówi 
Arkadiusz Kosiński. – Zostaną one 
natychmiast uruchomione, gdy 
uzyskamy możliwość przepro-
wadzenia łącznika przez działkę 
naprzeciwko osiedla – tzw. służeb-
ność gruntu na rzecz gminy.

Jak twierdzi burmistrz, na razie 
trudno mówić o jakichkolwiek 
terminach. Zapewnia jednak, że  
dołoży wszelkich starań, by rzecz 
załatwić pozytywnie, bo gminie 
zależy na osiągnięciu jak naj-
lepszego efektu ekologicznego 
poprzez przyłączenie do sieci ka-
nalizacyjnej maksymalnie dużej 
liczby mieszkańców.

Andrzej S. Rodys
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2011 r. i zrobimy wszystko, żeby 
w jak najmniejszym stopniu po-
zbawić gminę tych inwestycji, 
które są najbardziej potrzebne. 
Omówimy te kwestie z komisjami 
Budżetową i Gospodarki rady 
miejskiej, bo nie chcemy tego 

robić wyłącznie ze strony urzędu 
miasta – mówi Kubicki. Burmistrz 
Piastowa zapewnił jednocześnie, 
że bieżące prace związane z mo-
dernizacją dróg i wodociągów 
zostaną ukończone.

Karolina Gontarczyk

 Z powodu ograniczeń w wydatkach na inwestycje Willa MIllera może nie zostać wyremontowana
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Mężczyzna w czwartek 24 marca 
odwiózł córkę do Brwinowa i miał 
wrócić do domu. Od tamtej pory nie 
kontaktował się z rodziną. Zaginiony 
jeździ srebrną toyotą avensis kombi.  

W dniu zaginięcia ubrany był w czar- 
ną materiałową kurtkę, czarne skórza-
ne pantofle i koszulę w tym samym 
kolorze oraz niebieskie dżinsy. Osoby, 
które wiedzą, gdzie może przebywać 
poszukiwany lub widziały samochód  
o nr. rejestracyjnym WGM 85FY  
proszone są o kontakt telefoniczny 
pod nr. 22 604 22 13 lub 997.                 (MS)

Zaginął  
Marek Michalski

Przebudowa drogi gminnej  
relacji Grodzisk Mazowiecki  
– Chrzanów Duży – Milanówek 
rozpocznie się w kwietniu. Zgodnie 
z umową, modernizacja drogi 

Remont drogi  
do Milanówka

obejmie wymianę nawierzchni 
bitumicznej na odcinku ok. 3 km, 
renowację rowów, budowę chodni-
ka na odcinku 150 m, wyznaczenie 
przejścia dla pieszych, wykonanie 
zjazdów do posesji, wymianę 
znaków. Koszt inwestycji to  
ponad 2 mln zł. Prace zakończą  
się w sierpniu.                    (DP)

Licencja Ministerstwa Finansów 30838/2008

• Pełny zakres usług księgowych
• Kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa
• Wyprowadzanie zaległości

Dojazd do klienta po odbiór dokumentów

Pierwsze 2 miesiące 50% zniżki

Kontakt:
e-mail: biuro@cord13.pl
tel.  0 601 933 610     

GRODZISK MAZOWIECKIREGION

Jedna z naszych czytelniczek poinformowała redak- 
cję, że na rondzie Solidarności, na zjeździe z wiaduktu  
doszło do groźnie wyglądającego wypadku. – Suzuki  

swift potrącił przechodnia na wjeździe na wiadukt. Tworzą 
się ogromne korki na Gąsinie, na ul. Poznańskiej od strony Oża-
rowa i na Żbikowie. Poszkodowanego zabrał helikopter – in- 
formowała Marzena, nasza czytelniczka. 

– Do zdarzenia doszło po godzinie 7.00. Zgłoszenie otrzy- 
maliśmy o 7.25. Na miejsce zostały wysłane trzy załogi poli- 
cji – poinformowała podkomisarz Dorota Nowak, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. – Kobieta 
kierująca samochodem suzuki swift potrąciła przechodzą- 
cą na pasach starszą kobietę. Poszkodowana z urazami gło- 
wy została przetransportowana śmigłowcem do jednego  
z warszawskich szpitali – dodała.        (AS)

Wypadek
na rondzie
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PRUSZKÓW  |  W poniedziałek na rondzie  
Solidarności kierowca potrącił pieszego 

reklama
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W niedzielę 3 kwietnia w Parku Potulickich odbędzie się III Charytatywny Bieg „Biegnij po pomoc”. Dochody z imprezy zostaną przekazane Fundacji 
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 (600 395 339), e-mail: bieg.pruszkow@gmail.com                                                   (MS)

BRWINÓW 

„Biegnij po Pomoc” dla hospicjum

KOMORÓW
Punkt agencyjny Poczty Pol-
skiej miał powstać w samym 
centrum, tuż obok stacji WKD. 
W wyniku protestów części 
mieszkańców i komorowskich 
radnych, agencja jednak nie 
zostanie otwarta.

O tym, jak funkcjonuje jedy-
ny urząd pocztowy przy 
ul. Krótkiej w Komorowie, 

wie każdy mieszkaniec, który musi 
korzystać z jego usług. Zbyt małe 
pomieszczenie, długie kolejki i nie 
zawsze uprzejma obsługa spra-
wiają, że większość mieszkańców 
Komorowa i okolicznych wsi unika 
tej placówki, jak ognia. Dwa tygo-
dnie temu dla klientów urzędu 
pojawiło się światełko w tunelu 
w postaci punktu agencyjnego, 
który miał powstać na dworcu 
WKD, a tym samym stworzyć 
konkurencję dla placówki przy 
ul. Krótkiej. Część mieszkańców 
i radnych sprzeciwiła się jednak 
powstaniu agencji obawiając się, 
że przez to urząd pocztowy w ogó-
le zostanie zlikwidowany.

– Przecież to jakiś absurd. 
Poczta chciała pozbyć się urzędu  
w Komorowie, który już teraz nie 
radzi sobie z obsługą wszystkich 
klientów, i stworzyć nową pla-
cówkę w pomieszczeniu liczącym 
na oko 10 mkw. Takie pomysły 
mogą przyjść do głowy chyba 
tylko urzędnikom ze skostniałej 
Poczty Polskiej – denerwuje się 
Kaśka, mieszkanka Komorowa.

– Rzeczywiście były plany 
powstania agencyjnego punk-
tu pocztowego w Komorowie  
i zastąpienia nim obecnie dzia-
łającej placówki, ale zrezygno-
wano z tego pomysłu – mówi 
urzędniczka pruszkowskiego 

Poczta ocalona
oddziału Poczty Polskiej, proszą- 
ca o zachowanie anonimowości.

Jedną z osób protestujących 
przeciwko zastąpieniu urzędu 
przy ul. Krótkiej punktem agen-
cyjnym była Ewa Borzymowska 
z Komorowa, radna rady gminy 
Michałowice. – Przetarg na pro- 
wadzenie punktu agencyjnego 
odbył się bez żadnych konsultacji 
z nami. Poczta Polska nie może  
w ten sposób lekceważyć klientów. 
Zależy mi na wygodzie mieszkań-
ców. Nie chcę, aby standard usług 
pocztowych został obniżony, dla-
tego też zmobilizowałam wójta 
do działania. Komorów jest miej-
scowością wpływową, ma swoją  
markę i nie pozwolimy jej znisz-
czyć – mówi Borzymowska.

Komin dymi bezpiecznie

W ojewódzki Inspekto-
rat Ochrony Środo-
wiska nie stwierdził 

spalania w fabryce ołówków 
odpadów niebezpiecznych. 
Przyznał natomiast, że dymią-
cy komin kotłowni zakładów 
powoduje znaczne uciążliwości 
dla mieszkańców okolicznych 
domów.

Dym z komina fabryki ołów- 
ków, należącej do spółki St. Ma- 
jewski, przeszkadza miesz-
kańcom okolicznych domów 
przy ulicach Ołówkowej, Prze-
mysłowej, Obrońców Pokoju, 
Stalowej, Sienkiewicza. Po-
dejrzewali oni, że w fabryce 
spalane są śmiecie, plastik lub 
inne niebezpieczne odpady. 
Ich zdaniem miał o tym świad-
czyć czarny dym wydobywa-
jący się okresowo z komina. 
Mieszkańcy poinformowali  
o tym Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska, który 
wszczął w fabryce kontrolę 
interwencyjną.

To dymi  
kotłownia
Jak wykazała kontrola, uciążliwy 
dla mieszkańców dym pochodzi 
z zakładowej kotłowni o mocy 
500 kW, opalanej trocinami  
i węglem kamiennym. – Prze-
prowadzone oględziny oraz 
zeznania przesłuchanego pra-
cownika firmy nie potwierdziły 
zarzutu spalania w kotłowni za-
kładowej odpadów niebezpiecz-
nych – informuje Maria Suchy, 
rzecznik Wojewódzkiego In-
spektoratu Ochrony Środowiska  
w Warszawie.

Mieszkańcy okolic fabryki 
mogą więc spać spokojnie – za- 
kład nie truje ich żadnymi nie-
bezpiecznymi substancjami. 
Jednak to, że nie są tu one spala- 
ne, nie zmienia faktu, że zwykły  
komin kotłowni też stanowi 
znaczną uciążliwość.

Ponadnormatywne 
zanieczyszczenie
– Dokonane w trakcie kontroli 
oględziny potwierdziły, że okre-
sowo występuje silne dymienie  
z komina kotłowni, a teren w po- 
bliżu komina na terenie zakładu  
pokryty jest znaczną ilością sa-
dzy – dodaje Maria Suchy. Jak 
twierdzą mieszkańcy, czarny pył 

osiada także na oknach i parape-
tach ich domów, wdziera się do 
mieszkań.

Trudno jednoznacznie stwier- 
dzić, czy zapylenie w rejonie fabry-
ki, na które skarżą się mieszkańcy,  
pochodzi z komina zakładowej 
kotłowni. Jak wskazuje WIOŚ, 
„powiat pruszkowski wchodzi  
w skład wyznaczonej na potrze-
by pomiarów jakości powietrza  
strefy pruszkowsko-żyrardow- 
skiej, dla której stwierdzono ponad- 
normatywne zanieczyszczenie  
powietrza pyłem zawieszonym 
PM10 (cząstki o wielkości 10 
mikrometrów i mniejsze – red.) 
oraz benzo(a)pirenem (silnie ra-
kotwórczy węglowodór aroma- 

tyczny – red.)”. Czarny pył na 
oknach i parapetach osiada tak- 
że w innych częściach miasta.

Zezwolenie na emisję 
niepotrzebne
Ze względu na niewielką moc 
kotłowni, fabryka ołówków nie 
musi mieć zezwolenia emisyjne-
go. Nie musi także dokonywać 
zgłoszenia instalacji organowi 
ochrony środowiska (staroście). 
Dla takich kotłowni nie ma usta-
lonych przez prawo warunków 
korzystania ze środowiska.

Biorąc jednak pod uwagę 
uciążliwość kotłowni dla oto-
czenia i znaczne pokrycie sa-
dzą w pobliżu komina, WIOŚ 
po kontroli wystąpił do powiatu 
pruszkowskiego z wnioskiem  
o rozważenie możliwości podję-
cia w stosunku do firmy St. Ma-
jewski działań, o których mowa 
w art. 154 prawa ochrony środo- 
wiska. Oznacza to, że powiat 
będzie mógł w drodze decyzji 
ustalić wymagania w zakresie 
ochrony środowiska dotyczą-
ce instalacji, z której emisja nie 
wymaga pozwolenia.

Jak informuje Maria Suchy, 
kontrola w fabryce ołówków wy-
kazała pewne nieprawidłowości, 
dotyczące innych zagadnień niż 
interwencja w sprawie dymiące-
go komina. Do zakładów zostało 
skierowane zarządzenie pokon-
trolne zobowiązujące do usunię-
cia tych nieprawidłowości.

O wynikach kontroli poinfor- 
mowano marszałka wojewódz- 
twa, prezydenta miasta i zainte-
resowanych mieszkańców.   

     Andrzej S. Rodys

 O tym, co dalej z dymiącym kominem zakładów St. Majewski,  
zadecyduje powiat

PRUSZKÓW |  WIOŚ stwierdził znaczną ilość sadzy w pobliżu komina fabryki ołówków
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Przetarg na prowadzenie 
punktu agencyjnego 
odbył się bez żadnych 
konsultacji z nami. 
Poczta Polska nie może 
w ten sposób lekceważyć 
klientów. 

Ewa Borzymowska
radna gminy Michałowice

28 marca na sesji rady gminy do-
szło do spotkania władz i radnych 
z przedstawicielami Poczty Pol-
skiej, podczas którego ostatecznie 
poinformowano, że osoba zainte-
resowana prowadzeniem punk-
tu agencyjnego wycofała się z tej 
transakcji, tak więc wszystko wska-
zuje na to, że urząd pocztowy przy  
ul. Krótkiej nie zostanie zlikwi- 
dowany i będzie działać na do-
tychczasowych zasadach.        (KG)
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3 kwietnia w Brwinowie odbędzie 
się przejazd rowerzystów, mający 
zwrócić uwagę na brak bezpiecz-
nych dróg rowerowych na terenie 
miasta. Stowarzyszeniu Projekt 
Brwinów i Brwinowskiej Masie 

Krytycznej, które organizują akcję, 
zależy na ukazaniu problemu  
braku sieci dróg rowerowych  
i popularyzacji roweru jako po-
wszechnego środka transportu  
w mieście. Organizatorzy zaprasza-
ją rowerzystów w każdym wieku. 
Zbiórka odbędzie się  przy budynku 
OSP o godzinie 15.00.                       (DP)

Rajd rowerowy

W sobotę 2 kwietnia w godz. 
10.00–13.00 odbędzie się wielkie 
sprzątanie Lasu Młochowskiego. 
Organizatorami akcji są Urząd 
Miejski w Podkowie Leśnej i Nad- 

Wielkie sprzątanie  
Lasu Młochowskiego

leśnictwo Chojnów, które za- 
pewniają rękawiczki ochronne,  
worki na śmiecie oraz ich  
wywóz. Zbiórka odbędzie się  
w Podkowie Leśnej na ul. Krasiń-
skiego przy wejściu do lasu.  
Zachęcamy wszystkich mieszkań-
ców Podkowy i okolic do przyłą- 
czenia się do akcji.                              (DP)

BRWINÓWPODKOWA LEŚNA

PRUSZKÓW
Park Kościuszki przez 
mieszkańców potocznie 
nazywany jest Parkiem 
Sokoła. W ubiegłym roku 
zakończyła się dwuletnia 
modernizacja zabytkowego 
pałacyku. W tym roku 
władze planują ukończyć 
przebudowę ostatniej 
części parku.

Wciągu ostatnich lat 
pruszkowski Park Ko-
ściuszki został zmo-

dernizowany. Pojawiły się nowe 
ławki i oświetlenie, a alejki zo-
stały wyłożone kostką. Renowacji 
został również poddany Pałacyk 
Sokoła, który przez wiele lat po-
padał w ruinę. Miejsce drewnia-
nego amfiteatru zajęła efektowna 
fontanna.

Niebawem powinna rozpo-
cząć się przebudowa części 
rekreacyjno-sportowej parku, 
znajdującej się od strony al. Nie-
podległości. Obecnie trwa proce-
dura przetargowa, która wyłoni 
wykonawcę robót. – Otrzymali-
śmy zgłoszenia od ośmiu firm. 
Żadnej z nich nie odrzuciliśmy. 
Najprawdopodobniej już w naj-
bliższych dniach wyłonimy wy-
konawcę – poinformowała nas 
Elżbieta Jakubczak-Garczyńska, 

Park Kościuszki gotowy w październiku

naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska Urzędu Miejskiego 
w Pruszkowie.

Projekt przewiduje stworze-
nie nowego placu zabaw na 
niezagospodarowanym obecnie 
obszarze. Dodatkowo wybudo-
wane zostaną również place par- 
kowe, nowe alejki oraz altana  
i pergola. Ponadto uzupełniony 
zostanie niewielki fragment ogro- 
dzenia parku od strony biblio-
teki. – Pierwsze prace związane  
z modernizacją tego terenu wy-
konaliśmy w ubiegłym roku. 

Przebudowany został istniejący 
plac zabaw, zbudowana została 
fontanna, poddaliśmy renowacji 
cześć ławek stojących w parku, 
ułożyliśmy chodniki i stworzyli-
śmy nowe ogrodzenie od strony 
al. Niepodległości i ul. Chopina 
– dodaje naczelnik. – Jeśli nie 
będzie opóźnień, to moderniza-
cja powinna zakończyć się pod 
koniec września.

Trzeci etap przebudowy czę-
ści rekreacyjno-sportowej Parku 
Kościuszki to jeden z ostatnich 
elementów związanych z jego 

artykuł sponsorowany

Smakowite zupy, pyszne mięsa  
oraz rozmaite dodatki do wyboru. 
Do tego kompot lub coś na deser 
– tak smacznie, czysto i nie- 
drogo można zjeść w Jadal- 
ni Popularnej w Pruszkowie przy 
rogu ul. Prusa i al. Armii Krajowej. 
To, co przyciąga klientów do 
Jadalni, to także jej wystrój 
przypominający placówkę 
zbiorowego żywienia z epoki PRL.

W menu znajdziemy typowe dla naszej 
kuchni zupy: pomidorową, ogórkową, 
gulaszową, flaki, barszcz z uszkami. Na 
drugie – schabowy, mielony, gołąbki, 
golonka, zrazy wołowe, eskalopki, ozorki, 
rumsztyk albo tutejszy specjał – prze-
pyszny schab po staropolsku, przygoto-
wany w panierce i zapieczony w żółtym 
serze. Dla amatorów lżejszej kuchni 
– pierogi ruskie, z mięsem, z kapustą  
i grzybami albo leniwe. Są też naleśniki 
z serem, racuchy z jabłkami. Codziennie 

kuchnia przygotowuje również danie dnia 
– zawsze inne. Stały klient zauważy więc 
z pewnością urozmaicenie menu.

Wszystkie potrawy przygotowywane 
są na miejscu ze świeżych produktów. 
Począwszy od  surówek, poprzez zupy 
i dodatki, a skończywszy na mięsach  
i pierogach – wszystko własnoręcznie 
przygotowują tutejsi kucharze. I to decy-
duje o walorach smakowych i odżywczych 
potraw.

Na miejscu, na wynos, 
z dostawą
Jadalnia istnieje od listopada ubiegłego 
roku, a już zdążyła zdobyć sobie dobrą 
markę. – To jedno z moich ulubionych 
miejsc – mówi Kinga, która do pracy  
w Pruszkowie dojeżdża z Warszawy. – Nie 
mam ochoty żywić się fast foodem ani 
tuczyć przekąskami. Od kiedy odkryłam 
Jadalnię Popularną, wiem, że tu mogę 
zjeść pełny i wartościowy posiłek. Ale nie 
tylko dlatego lubię to miejsce. Podoba mi 

się tutejszy wystrój w PRL-owskim klima- 
cie z lekkim przymrużeniem oka a la fir- 
my Stanisława Barei. To pozwala mi złapać 
dystans do naszej dzisiejszej rzeczywis- 
tości – dodaje.

Kinga podkreśla, że nawet jeśli nie może 
wyjść z pracy, co się czasem zdarza, to 
zamawia w Popularnej obiad z dostawą 
do biura. Potrawy można też zamówić 
samemu na wynos.

„Klient w krawacie  
jest mniej awanturujący się”
W Jadalni jest wyłożona księga pamiątkowa, 
do której klienci wpisują swoje uwagi, spo-
strzeżenia, komentarze. „Excellent! Fantastic 

food!”, „Schabowy rządzi”, „Jedzenie jest 
doskonałe” – większość wpisów to entu-
zjastyczne recenzje tutejszej kuchni oraz 
sympatycznej, miłej i zawsze pomocnej 
obsługi. Ale nie tylko. „Serdeczne podzię-
kowania za 300 proc. smaku i wystroju” 
– napisała jedna z klientek. To właśnie 
wystrój, tworzący klimat baru albo pra-
cowniczej stołówki z epoki socjalizmu, 
jest tym, co klienci chwalą najczęściej. 
Są tu bowiem i sztućce na łańcuchach,  

i przykręcane do blatu stołu talerze i ga-
blota „Tych klientów nie obsługujemy”  
i zdobiące półkę butelki z octem – to 
oczywiście tylko dekoracja, podobnie jak 
wiele innych elementów charakterys- 
tycznych dla epoki PRL. Ale kartki żywno-
ściowe dostać tu można wcale nie na żar- 
ty. Bo formę kartki na żywność ma karnet 
promocyjny – „Kartka stałego klienta” na  
15 obiadów. Gdy karta się skończy, kolej- 
ne danie dnia otrzymamy darmo.

A Ty jadłeś już w Popularnej?

Jadalnia Popularna, ul. Bolesława Prusa 31, 05-800 Pruszków, tel.: 505 305 323

modernizacją. – Zakończenie prze-
budowy parku Kościuszki jest dla 
nas przedsięwzięciem prioryteto-
wym. Planujemy zagospodarować 
również inne tereny w mieście, jed-
nak chcemy najpierw zakończyć 
tę inwestycję – zaznacza Elżbieta 
Jakubczak-Garczyńska. – Obecnie 
staramy się również przygotować 
projekt na modernizację terenu 
przy tzw. żwirowiskach. Jest to 
niewielki teren w okolicy Osiedla 
Prusa. Jest szansa, że przebudo-
wa rozpoczęłaby się w przyszłym 
roku – podkreśla naczelnik.      (AS)

 Pierwszy etap modernizacji parku został wykonany w 2010 r.
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Bieg Raszyński tuż tuż 
RASZYN
W niedzielę 10 kwietnia  
o godz. 11.00 spod urzędu 
gminy Raszyn wystartuje  
II Bieg Raszyński. 

Uczestnicy będą mieć do 
pokonania 10 km. Traf 
chciał, że jedna z ulic na 

trasie biegu – ul. 19 Kwietnia – jest 
obecnie remontowana. Jeśli dro-
gowcy nie zdążą z zakończeniem 
prac, to szykuje się bieg z prze-
szkodami. Patronat honorowy 
nad imprezą objął wójt Andrzej 
Zaręba wraz z radą gminy.

Choć impreza odbywać się bę-
dzie dopiero po raz drugi, to dla  
mieszkańców staje się wizy-
tówką ich gminy. Dlatego spra-
wą remontu jednej z ulic, która 
znajduje się na trasie biegu, zain-
teresowali się również radni. Na 
ostatniej sesji rady gminy Raszyn 
dopytywali oni, czy w związku 
z pracami drogowymi nie trzeba 
będzie zmieniać trasy. Dyrek-
tor biegu Piotr Pikiel uspoka- 
ja. – Z informacji jakie uzyska- 
łem od zastępcy wójta Raszy-
na Mirosława Chmielewskiego 
wynika, że jest duża szansa, 
że rozpoczęty właśnie remont  
ul. 19 Kwietnia, uda się zakończyć 
do rozpoczęcia biegu. Jeśli nie, 
to uczestnicy na tym odcinku  

będą musieli patrzeć pod nogi  
– mówi dyrektor Pikiel.

Biegacze w wieku od 16 lat 
pobiegną ulicami: Szkolną, 
Poniatowskiego, Mickiewicza, 
Lotniczą, 19 Kwietnia, Spokoj- 
ną, Wesołą, Młynarską, Sokol-
nickiego do finiszu na ul. Unii  
Europejskiej. Trasa zabezpie- 
czana będzie przez ochotniczą 
straż pożarną oraz raszyń-
skich policjantów. Dla wszyst- 
kich uczestników przewidzia- 
ne są pamiątkowe medale i ko- 
szulki.

10 km
mają do pokonania 
uczestnicy biegu 
raszyńskiego

– Naszym celem jest propago-
wanie biegania jako najprostszej 
formy aktywności. Chyba to nam 
się udaje, ponieważ do pierwszej 
edycje biegu zgłosiło się ok. 40 
osób, a teraz limit uczestników 
ustalono na 600 osób – dodaje 
Piotr Pikiel.

(KAM)
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Jak miasto planuje 
wykorzystać walory 
klimatyczno-przyrodnicze 
m.in. do zwiększenia 
atrakcyjności  
turystycznej Milanówka  
i jego promocji?
– Faktycznie jest tak, że naszym 
bogactwem i wyróżnikiem są wa-
lory przyrodnicze. Oczywistym 
jest, że staramy się je wykorzy-
stać dla rozwoju. Jednak nie ma co 
ukrywać, że każde przedsięwzię-
cie promocyjne wiąże się z kosz-
tami. A wszystko wskazuje na to, 
że ten rok, jak i lata kolejne, będą 
chude. W związku z tym skupimy 
się na wydarzeniach kulturalnych, 
które organizowane są od lat. 
Należy do nich Festiwal Otwarte 
Ogrody, odbywający się trady-
cyjnie w czerwcu. Myślimy też  
o rozwoju w naszym mieście tu-
rystyki kulturowej. Idea ta została 
zapoczątkowana utworzeniem 
historycznego szlaku śladami  
II wojny światowej – „Mały Lon-
dyn”. Ma on 17 km i 40 punktów 
przed obiektami, które wpisane 
są w wojenną historię miasta. 
Gotowe do realizacji są kolejne 
szlaki, m.in. śladami architektury 
drewnianej i śladami wybitnych 
osób, które nie tylko wpisały się 
w nasze lokalne życie, ale dzięki 
swojej postawie i dokonaniom 
znane są w kraju, w Europie i na 
świecie. W planach jest też przy-
gotowanie szlaku prezentującego 
wyjątkowe walory przyrodnicze. 
Chciałbym, by odżyła stara dobra 
tradycja otwierania pensjonatów. 
Tak było w letnisku Milanówek 
przed wojną. Wówczas do Mi-
lanówka przyjeżdżało się na 
weekendy, by odpocząć i mile 
spędzić czas.

Myślimy o otwarciu punktu 
informacji turystycznej w pocze-
kalni PKP przy ul. Warszawskiej. 
Jednak kalendarium rozpoczęcia 
prac w ramach tych inwestycji 
weryfikują finanse.

Jakie są najważniejsze 
problemy Milanówka 
i priorytety ich 
rozwiązywania?
– Priorytetem jest budowa kana-
lizacji. Dlatego wystartowaliśmy 
w ostatnim, szóstym konkur-
sie programu „Infrastruktura  

Pieniędzy brakuje, ale optymistycznie 
patrzymy w przyszłość

– Jest ich wiele, ale trzema naj- 
ważniejszymi są: budowa cen-
trum kultury z prawdziwego 
zdarzenia, placówki m.in. z salą  
widowiskową i muzealną. Nie-
stety, w Milanówku, mieście  
z tak dużym potencjałem, mamy 
skromną bazę kulturalną. Kolejna 
rzecz, to rozbudowa Szkoły Pod-
stawowej nr 2 – to ostania z placó-
wek oświatowych, której budynku 
jeszcze nie poddano modernizacji. 
I chyba największe marzenie in-
westycyjne to budowa toru wrot-
karsko-lodowego wraz z boiskiem 
wielofunkcyjnym przy Zespole 
Szkół Gminnych nr 1. To marzenie 
moje i środowiska panczenistów. 
Chęci są, tylko póki co pieniędzy 
brakuje, ale optymistycznie pa-
trzymy w przyszłość.

ROZMOWA  |  Z JeRZyM WySOCKIM, burmistrzem Milanówka, rozmawia Kamilla Gębska

Skutki kryzysu odczuwają 
też samorządy. Jak to 
wygląda w Milanówku?
– Nie będę ukrywał, że i my od- 
czuwamy skutki kryzysu. Nie jest 
kolorowo, ponieważ bazujemy 
na dobrej koniunkturze. Ponad 
połowa naszych dochodów po- 
chodzi z PIT, czyli udziału w po- 
datku dochodowym od osób fi- 
zycznych, z którego mamy w tej 
chwili 37 proc. od każdego zezna- 
nia. Odczuwalne skutki kryzysu 
spotęgował też fakt zniesie- 
nia przez Sejm najwyższego,  
40-procentowego progu docho- 
dowego. Dla Milanówka było to 
bolesne. Ubytek w PIT w 2010 r. 
w stosunku do 2009 r. to 6,5 mln zł.  
Dlatego konieczne było wpro- 
wadzenie programu oszczęd- 

nościowego. Rada Miasta zde-
cydowała się zaoszczędzić na 
kulturze i promocji miasta. Ogra-
niczone są też wydatki na inwe-
stycje. Stanowią obecnie tylko 
7 mln zł. W roku tłustym, czyli 
2009, było dwa razy tyle.

Zatem jaka jest strategia 
rozwoju miasta na 
najbliższe lata?
– W związku ze skutkami kryzysu 
musimy zmienić wieloletni plan 
inwestycyjny. Optymizm, który 
był jeszcze w 2009 r., zweryfi-
kowało życie. Wiem, że kolejne 
lata tej kadencji nie będą łatwe. 
Dlatego marzenia inwestycyjne 
zostaną zrealizowane, jak znajdą 
się pieniądze.

Jak układa się współpraca 
z tak sfeminizowaną radą 
miasta?
– Jeśli chodzi o codzienne relacje  
z kobietami-radnymi, paniami 
pracującymi w urzędzie, współ-
praca układa się dobrze. Jeśli pyta 
pani o to, jak układa się współpra-
ca z radą miasta, to trudno odpo-
wiedzieć po czterech miesiącach 
współpracy. Nie jest źle, a myślę, 
że będzie tylko dobrze.

Jaka jest polityka 
komunikacyjna  
Milanówka? Chodzi m.in. 
o stanowisko w sprawie 
przystąpienia do strefy 
wspólnego biletu i prac 
koncepcyjnych dotyczących 
systemu komunikacji 
lokalnej?
– Podjęliśmy uchwałę intencyj-
ną o przystąpieniu do porozu-
mienia w sprawie rozwiązania 
systemu komunikacyjnego na 
terenie gmin zachodniej części 
metropolii warszawskiej. To 
długofalowy proces. Pierwszym 
krokiem będzie wprowadzenie 
wspólnego biletu na Warszaw-
ską Kolej Dojazdową i Koleje 
Mazowieckie. Kolejna rzecz to  
Szybka Kolej Miejska, czyli prze-
dłużenie jej trasy przez Brwi-
nów i Milanówek do Grodziska 
Mazowieckiego. SKM na razie 
nie jest zainteresowana takim 
rozwiązaniem, ponieważ nie 
ma pieniędzy na nowy tabor.  
Ale należy być dobrej myśli.

i środowisko”, starając się o po-
zyskanie pieniędzy z funduszu 
spójności. Czekamy cierpliwie 
na przyznanie tych środków. 
Mam nadzieję, że stanie się to 
w tym roku. Według szacunko-
wych kwot kosztorysowych, ka-
nalizacyjna inwestycja wyniesie  
61 mln zł. W tym wybudowa-
nych zostanie 30 km kanalizacji  
i stacja uzdatniania wody przy 
kąpielisku miejskim. Prace są 
już zaawansowane, ponieważ 
ponad 50 proc. tego dzieła jest 
wykonane. Wszystko wskazuje 
na to, że na koniec tego roku bę-
dziemy mieć 16 km kanalizacji. 
Na tę część wydaliśmy własne 
pieniądze, dlatego czekamy na 
zastrzyk z funduszy unijnych. 
Zaś bieżącym priorytetem jest 

to, co dotyka większość gmin 
w naszym kraju, tj. uporanie 
się z wysokim poziomem wód 
gruntowych. W gminie jest osiem 
rejonów szczególnie narażonych 
na lokalne podtopienia, m.in. 
Osiedle Czubińska, rejon ulic Sta-
szica i Wysokiej oraz Wierzbowej 
i Magnolii. W planach są zadania 
związane z Rowem Grudowskim, 
tj. głównym ciekiem odwadnia-
jącym południową część mia-
sta. Chodzi o jego przebudowę  
i konserwację. Wszystko po to,  
by mógł przyjąć więcej wody.

Poprawa jakości życia 
mieszkańców wiąże się  
z inwestycjami.  
A jakie są pana marzenia 
inwestycyjne?

Na terenie miasta zostanie zorganizowana gra „Milanówek Wczoraj i Dziś”, mająca na celu promocję najpiękniejszych części miejscowości. Zabawa organizowana przez 
Wojciecha Wanata, mieszkańca MIlanówka i społecznika, jest grą na orientację i znajomość topografii miasta-ogrodu. Do pokonania będzie dystans ok. 7 km. Tylko od 
uczestników zależeć będzie jak potraktują zabawę. Może to być spacer rodzinny, wyprawa poszukiwawcza, czy forma biegu na orientację. Gra rozpocznie się 17 kwietnia 
około godz. 15.00 przy stacji WKD Milanówek Grudów.                                                                         (DP)

MILANÓWEK

Gra miejska „Milanówek Wczoraj i dziś”
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P odczas posiedzenia Komi-
sji Praworządności Rady 
Miasta Milanówka 21 

marca, burmistrz Wysocki pod-
trzymał dotychczasowe stano-
wisko w tej sprawie. – Stanowisko 
rady miasta i moje z 2008 r. nie 
uległo zmianie – powiedział.

Komisja rady chciała poznać 
stanowisko burmistrza w związku 
z doniesieniami na temat jego 
rozmów z władzami Grodziska 
Mazowieckiego i rzekomej zgody 
na południowy wariant obwod-
nicy (drogi wojewódzkiej nr 719), 
za którym opowiadają się władze 
Grodziska z burmistrzem Grzego-
rzem Benedykcińskim na czele. 
Przeciwna mu jest znaczna część 
mieszkańców Milanówka, którzy 
uważają, że droga powstaje po to, 

„Nie” dla południowej obwodnicy Grodziska
MILANÓWEK  |  Burmistrz Jerzy Wysocki i rada miasta opowiadają się za północnym wariantem drogi

by zaspokoić rozwojowe aspiracje 
Grodziska ich kosztem.

Nie było żadnych 
rozmów
Jerzy Wysocki zdementował in-
formacje o rozmowach w spra-
wie zgody władz Milanówka na 
wariant południowy. – Nie było 
żadnych rozmów ani z burmi-
strzem Grodziska Mazowieckiego, 
ani z marszałkiem województwa 
Adamem Struzikiem – mówił. 
Przypomniał jednak zebranym, że 
i marszałek Struzik, i Mazowiecki 
Zarząd Dróg Wojewódzkich za-
mierzają nadal forsować wariant 
południowy i nie zgadzają się na 
północny. Adam Struzik wydał 
dla wariantu południowego po-
zytywną opinię techniczną.

A może referendum?
Po zaprezentowaniu swojego sta-
nowiska burmistrz został zasypa-
ny pytaniami zgromadzonych na 
sali mieszkańców miasta. Jolanta 
Tadeusiak ze Wspólnoty Miesz-
kańców Kazimierówka pytała 
m.in. o to, czy Milanówek stać na 
pokrycie kosztów modernizacji 

dróg dojazdowych do planowa-
nej obwodnicy oraz czy były już 
sporządzane jakieś szacunki, ile to 
będzie kosztowało. Jak poinformo-
wał burmistrz, takich szacunków 
dotychczas nie było. Powinny zo-
stać przygotowane do kwietnia.

Jolanta Tadeusiak przypo-
mniała też kwestię referendum 
na temat obwodnicy i fakt, że kon-
sultacje społeczne w tej sprawie 
pokazały, jak rozkładają się głosy 
mieszkańców miasta: za obwod-
nicą było ok. 40 głosów, przeciw 
– ponad 800.

Jedna z mieszkanek Milanówka 
wyraziła przekonanie, że marsza-
łek Struzik i burmistrz Benedyk-
ciński uparcie lansują południowy 
przebieg obwodnicy, bo wiedzą, 
że i tak nie ma na nią pieniędzy. 

Wniosek jest więc prosty: droga 
nie powstanie, a społeczeństwo 
dowie się, że Grodzisk nie może 
się rozwijać, bo budowę obwod-
nicy zablokowali mieszkańcy 
Milanówka.

Pobożne życzenia  
burmistrza Grodziska
– Bardzo nas cieszy, że pomimo 
nacisków ze strony marszałka  
i burmistrza Grodziska, stano-
wisko burmistrza Milanówka  
i rady miasta z maja 2008 r. zo-
stało podtrzymane. Okazuje się, 
że niepokojące nas informacje  
i wypowiedzi burmistrza Benedyk-
cińskiego dla mediów to raczej po-
bożne życzenia – powiedziała nam 
Katarzyna Czajkowska-Strawińska 
z Milanówka, przewodnicząca 

Stowarzyszenia Przyjazna Komu-
nikacja. – Myślę, że po raz kolejny 
okazuje się, że to nie garstka oszo-
łomów blokuje jakąś inwestycję, 
jak to się próbuje przedstawiać. My 
po prostu występujemy w trosce 
o godne życie w naszym mieście, 
a działania przez nas prowadzo- 
ne są jak najbardziej zgodne z li-
terą prawa – dodała.

Kolejnym etapem procedury 
w sprawie obwodnicy będzie 
decyzja o uwarunkowaniach 
środowiskowych. Ma ją wydać  
– w zależności od tego, jaki wnio-
sek sformułuje inwestor MZDW 
– albo burmistrz Grodziska  
w uzgodnieniu z burmistrzem 
Milanówka, albo regionalny dy-
rektor ochrony środowiska.

Andrzej S. Rodys

800 
mieszkańców
Milanówka opowiedziało się 
przeciw obwodnicy podczas 
konsultacji społecznych.  
Tylko 40 było „za”.

K ierownictwo reprezentacji 
Niemiec podjęło wstępną 
decyzję ulokowania bazy 

dla swoich piłkarzy w Pruszkowie. 
Spośród kilkunastu możliwych 
lokalizacji Pruszków wybrany 
został ze względu na doskonałe 
położenie (niewielka odległość 
od Stadionu Narodowego i lotni-
ska Okęcie), dobre wyposażenie  
w infrastrukturę techniczną boisk 
i zaplecza obiektów Znicza oraz 
możliwość zapewnienia sportow-
com i działaczom stosunkowo 
kameralnej atmosfery.

Pomogli Lewandowski  
i Jaensen
W podjęciu decyzji pomógł 
również fakt, że nasze miasto 
i powiat prowadzą długoletnią 
współpracę partnerską z nie-
mieckim landem i miastem Es-
slingen, którego mieszkańcem 
jest Kurt Jaensen, prominentny 
działacz Niemieckiego Związku 
Piłki Nożnej. Dodajmy, że w ubie-
głych latach dwukrotnie gościł  
w Pruszkowie jako jeden z opieku-
nów grupy niemieckiej młodzieży 
prowadzącej prace przy rewita-
lizacji cmentarza żydowskiego. 
Pomocna okazała się również 
pozytywna opinia byłego piłkarza 
Znicza Roberta Lewandowskiego, 

Reprezentacja Niemiec będzie mieszkać i trenować w Pruszkowie
PRUSZKÓW  |  Jest niemal pewne, że starania i obietnice władz miasta, aby stało się ono siedzibą jednej z drużyn narodowych 
na okres przyszłorocznych Mistrzostw europy w Piłce Nożnej zakończą się sukcesem.

reprezentującego aktualnie klub 
Borussia Dortmund.

Musimy sprostać  
unijnym wymogom
Informacja w sprawie dokonania 
wstępnego wyboru oraz szczegó- 
ły warunków oferty, podobnie jak 
nas, zaskoczyły również władze 
miasta Pruszkowa. Prezydent Jan  

Starzyński jest niezwykle ta-
jemniczy i powściągliwy w wy-
rażaniu swojej opinii dotyczącej 
propozycji. – Cieszy nas decyzja 
kierownictwa reprezentacji Nie-
miec. Byłoby to wielkie wyróżnie-
nie dla naszego miasta i regionu. 
Ale chcę podkreślić, że nie jest to 
decyzja ostateczna. Wybór ten 
powinien być jeszcze oficjalnie 

zatwierdzony przez władze UEFA 
i PZPN – mówi prezydent. – Aby 
tak się stało, musimy sprostać kil-
ku dość rygorystycznym unijnym 
wymaganiom, stawianym gospo-
darzom takich ośrodków. Między 
innymi musimy zagospodarować 
część terenu po rozebranej małej 
hali na obiektach Znicza, sfinalizo-
wać projekt poszerzenia odcinka 

jezdni w Alejach Jerozolimskich, 
dobudować zadaszony łącznik 
między hotelem Victor a pływalnią 
Kapry (to warunek piłkarzy, mają-
cych zamieszkać w tym obiekcie),  
a także w porozumieniu z powia-
tem doprowadzić wreszcie do 
końca remont mostku na Utracie. 
Mam nadzieję, że przy dobrej woli 
właściwych szczebli samorządu 

uda nam się wspólnie uporać się 
z tymi problemami. Czasu jest  
wystarczająco dużo – dodaje.

Wszystko w rękach 
rady miejskiej
Do rozpoczęcia Mistrzostw Eu-
ropy pozostało nieco ponad 15 
miesięcy. To dość sporo. Z drugiej 
strony procedury związane z reali-
zacją inwestycji przez samorządy 
bywają długotrwałe, wymagają za-
chowania stosownych terminów. 
Cieszy więc nas nadzwyczajny, 
ekspresowy tryb podejmowania 
decyzji w tej sprawie. Najważniej-
sze tematy i problemy zostały już 
przedstawione i przedyskutowane 
na większości stałych komisji rady 
miasta. Ich opinie są pozytywne. 
Konieczne jest jeszcze podjęcie 
stosownej uchwały intencyjnej 
przez Radę Miejską Pruszkowa. 
Uchwała ma być procedowana 
jako dodatkowy punkt porządku 
obrad czwartkowej sesji rady.

Z powodu cyklu wydawniczego 
nie możemy poinformować czy-
telników o decyzji radnych. Ze 
względu na wagę problemu, pełną 
treść tej uchwały opublikujemy  
w całości w sobotnim wydaniu 
portalu WPR24, a także w następ-
nym numerze gazety.

Bolo Skoczylas

 Zanim na murawę stadionu Znicza wybiegną niemieccy piłkarze, miasto musi przeprowadzić niezbędne inwestycje, by zapewnic im komfort pobytu

Na liście kluczowych inwestycji za-
rządu woj. mazowieckiego znalazł się 
projekt modernizacji kompostowni 
odpadów komunalnych w Kraśniczej 
Woli. Inwestycja obejmuje również 

budowę sortowni odpadów, a także 
wprowadzenie selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych na terenie 
gminy Grodzisk Mazowiecki. Koszt 
realizacji całego przedsięwzięcia  
szacuje się na 17 mln zł, a przewi- 
dywana kwota unijnej dotacji,  
która zostanie przekazana na ten  
cel, wynosi ponad 14 mln zł.          (AS)

14 mln zł na 
budowę sortowni

Uczniowski Klub Sportowy  
New Power organizuje 16 kwietnia 
Mistrzostwa Pruszkowa w 
kulturystyce i wyciskaniu sztangi. 
W zawodach mogą wziąć udział 

Mistrzostwa  
w kulturystyce

wszyscy, którzy ukończyli 12 lat. 
Uczestnictwo w imprezie jest  
bezpłatne. Wystarczy zapisać się 
do 10 kwietnia i już można próbo-
wać swych sił z innymi mieszkań-
cami Pruszkowa. Dla najlepszych 
czekają puchary i nagroda rzeczo-
wa. Dodatkowe informacje pod  
nr tel. 604 926 461                        (DP)

GRODZISK MAZOWIECKIPRUSZKÓW
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REGION
Gmina Pruszków jest 
w ścisłej czołówce gmin 
w naszym regionie, jeśli 
chodzi o liczbę bezdomnych 
psów. Z roku na rok tych 
wyłapanych i umieszczanych 
w schroniskach jest coraz 
więcej. Co jest przyczyną 
tendencji wzrostowej?  
Czy mamy do czynienia  
z podrzucaniem  
bezpańskich psów? 

Waktualnym stanie praw- 
nym problem bezdom- 
nych zwierząt należy 

do zadań własnych gmin. Dzia- 
łania samorządów, m.in. odławia- 
nie bezpańskich psów i zapew- 
nienie im opieki, wymusza usta-
wa o ochronie zwierząt. Gminy 
wydają na to krocie.

Pruszków miastem bezdomnych zwierząt?
Pruszków, podobnie jak każda 

z gmin, ma „Program zapobie-
gania bezdomności oraz opieki 
nad bezdomnymi zwierzętami”. 
Zakłada on m.in. zapewnienie 
bezdomnym zwierzętom inter-
wencyjnej opieki weterynaryjnej, 
sterylizację oraz wyłapywanie  
i umieszczanie w schroniskach 
bezpańskich czworonogów.

Międzygminne  
migracje
Z roku na rok wyłapywacz bez-
pańskich psów, który ma podpi-
saną umowę z miastem na taką 
działalność, ma coraz więcej pra-
cy. W 2009 r. złapał i przewiózł do 
schroniska, z którym ma umowę, 
159 psów – miasto kosztowało 
to prawie 194 tys. zł, w 2010 r.  
– już 243 psy za ponad 296 tys. zł, 
a do 15 lutego 2011 r. – 60 psów 

na portalu WPR24 po materia-
le nawiązującym do problemu 
bezdomnych psów („Pozwól-
my mu się odnaleźć”, WPR24, 
14 marca 2010 r.). „Okoliczne 
gminy nie mają podpisanych 
umów na wyłapywanie psów  
i przywożą je do Pruszkowa, za 
które każdy mieszkaniec pła-
ci, aczkolwiek nie zdaje sobie  
z tego sprawy” – napisał jeden  
z internautów.

Sprawdziliśmy. Okazuje się, 
że podejrzenia internautów 
są bezpodstawne. Gminy nie 
miałyby żadnego interesu w ła-
paniu psów i wywożeniu do są- 
siadów.

Rakarz w każdej gminie
Milanówek ma podpisaną umo-
wę z miejscowym schroniskiem 
oraz odławiaczem. Za załapanie 

bezdomnego zwierzęcia płaci 1,5 
tys. zł. W 2009 r. wyłapano 49 psów,  
z których 40 trafiło do schroni-
ska, w 2010 r. – 30, z których 26 
trafiło do schroniska, a w 2011 r. 
– pięć psów.

Grodzisk Mazowiecki też ma 
zawartą umowę ze schroniskiem 
i psim odławiaczem. Za jednora-
zową usługę dostaje on 500 zł.  
W 2009 r. załapano 109 bezpań-
skich psów, w 2010 r. – 78 i do 
lutego 2011 r. – 15.

Zastanawiający jest przypa-
dek Piastowa. W 2009 r. od- 
łowiono tu tylko jednego psa,  
w 2010 r. – pięć, a w 2011 r. – żad- 
nego. Gmina ma zawartą ry-
czałtową umowę z odławiaczem  
i płaci mu za gotowość 5 tys. zł 
miesięcznie.

W Podkowie Leśnej w 2009 r. 
złapano 20 psów, w 2010 r. – 12  

i żadnego w 2011 r. Gmina ma pod-
pisaną umowę ze schroniskiem.  
Za gotowość płaci schronis- 
ku miesięcznie 1, 5 tys. zł i tyle 
samo za przyjęcie każdego no- 
wego czworonoga. Podobnie  
koszty związane z opłaceniem  
schroniska ma gmina Michało- 
wice. Zaś osoba zatrudniona 
do łapania psów ma miesięczną 
umowę ryczałtową, opiewająca 
na 1,5 tys. zł. W 2009 r. złapano  
tu 29 psów, w 2010 r. – 13 i w 2011 r. 
– dwa psy.

Raszyn odławiaczowi płaci za 
schwytanie jednego czworonoga 
578 zł, schronisku za gotowość 
1,5 tys. zł miesięcznie i tyle samo 
za przyjęcie wraz z utrzymaniem 
każdego psa. W 2009 r. schwyta-
no w gminie 14 psów, w 2010 r.  
– 21 i w 2011 r. – siedem.     

(KAM)

W Kaniach na nieogrodzonej posesji, policjanci odnaleźli dwa mercedesy, wokół których porozrzucane były fotele 
samochodowe oraz fragmenty silników z innych pojazdów. Jeden z samochodów pochodził z Brwinowa, drugi został 
skradziony z terenu powiatu warszawskiego zachodniego. Policjanci dotarli również do mężczyzny, u którego znaleźli 
kolejnego mercedesa. W garażu zatrzymanego znaleziono motorower, który również mógł zostać skradziony.  
Ze sprawą powiązano właściciela posesji oraz jego dwóch znajomych.                              (DP)

BRWINÓW

Trzy mercedesy i motorowerkronika
kryminalna

za blisko 74 tys. zł. Taki wzrost 
liczby bezdomnych psów zmu-
sza do zastanowienia. Naczelnik 
Wydziału Ochrony Środowiska 
Urzędu Miejskiego w Pruszkowie 
Elżbieta Jakubczak-Garczyńska 
nie kryje zmartwienia z powo-
du tego zjawiska. – Nie sposób 
jednoznacznie stwierdzić, dla-
czego tak się dzieje. Nie można 
wykluczyć ewentualności, że 
bezpańskie psy są podrzucane 
na teren naszej gminy. Nikt nie 
został przyłapany na takim pro-
cederze, ale nie jest to przecież 
niemożliwe – zastanawia się 
Jakubczak-Garczyńska.

Mieszkańcy  
podejrzewają sąsiadów
Trapi to też mieszkańców Prusz-
kowa. Może o tym świadczyć 
dyskusja, jaka wywiązała się 

Inny pomysł na muzeum Dulag 121
Oryginalną ideę 
upamiętnienia miejsca 
pamięci Dulag 121 
opracowała w swojej 
pracy dyplomowej  
młoda mieszkanka 
Piastowa Dorota 
Nagowska. Projekt 
zdobył prestiżowe 
nagrody Stowarzyszenia 
Architektów Polskich 
i Stowarzyszenia 
Konserwatorów 
Zabytków.

A utorka podjęła wyzwa- 
nie opracowania kon-
cepcji miejsca pamięci 

w sposób odmienny od trady 
cyjnego muzeum pełniącego  
funkcję ekspozycji archiwaliów,  
dokumentów materialnych, 
pamiątek. W przypadku Dulagu 
eksponatem muzealnym są rów-
nież zachowane budynki, hale 
fabryczne, tory kolejowe, mury, 
wieżyczki strażnicze i całe ich  
otoczenie i przestrzeń. Porusza- 
nie się w tej przestrzeni spe- 
cjalnie zaaranżowanymi ścież-
kami pamięci prowadzącymi 
do kolejnych charakterystycz-
nych punktów byłego obozu jest 

rodzajem wyprawy do czasów 
minionych.

– Ideą muzeum jest zachowanie 
pamięci o wydarzeniach z prze-
szłości Jeśli chcemy, by przyszłe po-
kolenia zachowały pamięć o tych 
wydarzeniach, powinny być dla 
nich atrakcyjne, stać się elemen-
tem teraźniejszości i przyszło-
ści. Stąd pomysł potraktowania 
miejsca pamięci jako wycieczki  
w przeszłość – mówi Dorota Na- 
gowska, autorka projektu.

Wycieczka w przeszłość
Ścieżki i miejsca mają swoje sym- 
boliczne nazwy odnoszące się 
do przeznaczenia i funkcji, jakie 
wówczas pełniły. Hala Cieni, Plac 
Wolności, Plac Ucieczki czy Plac 
Migracji są kolejnymi etapami 
zwiedzania miejsca pamięci. 
Prowadzą do nich odpowiednio 
przygotowane i nazwane ścieżki. 
Ścieżka Rozdzielenia, Ścieżka Tu-
łaczki. Zwiedzanie i poznawanie 
tych miejsc jest swoistym mis- 

terium pamięci. Mają pobudzić  
wyobraźnię, wprowadzić w na-
strój dramatycznych wydarzeń, 
przypomniać, edukować, zmuszać 
do refleksji. Przestrzeń jest odpo- 
wiednio zaaranżowana, czasami  
wymusza sposób poruszania się  
po terenie, czasami daje możli- 
wość wyboru trasy, innym razem 
ma wywołać odczucia zagubienia 
i bezradności. Droga powrotna  
wydzieloną ścieżką wzdłuż mu- 
ru obozu przy torach kolejowych 

jest okazją do refleksji nad hi- 
storią przekazywaną w Muzeum.

Historia i nowoczesność
Wrażenie i nastrój potęgować ma- 
ją nowoczesne techniki ekspozy-
cyjne, projekcje multimedialne  
i w technice heliodisplay (na ekra-
nach ze sprężonego powietrza  
i mikrocząsteczek pary wodnej,  
z niewidocznych projektorów), fo-
toplastikon, instalacje przestrzen-
ne, ekspozycje wielkoformatowe. 

Całościowe opracowanie uwz- 
ględnia konieczne funkcje po-
mocnicze – gastronomię, szatnie,  
sanitariaty, archiwa, punkty in- 
formacyjne, sale edukacyjne,  
projekcyjne i konferencyjne, a na- 
wet niewielki hotel.

Szanse na realizację
Szanse, by projekt został zrealizo-
wany w całości, są niewielkie. Teren 
zakładów kolejowych został sprze-
dany prywatnemu inwestorowi,  
a ten raczej nie byłby zachwycony 
propozycją pozbycia się lub udo-
stępnienia na potrzeby muzeum 
części swojego majątku. Część hal 
i budynków objęta jest ochroną 
konserwatora zabytków, inne, jak 
dawny budynek dyrekcji, stoją puste 
i praktycznie niszczeją. Historycz-
ne hale stanowią tło uroczystości 
wyzwolenia obozu, ale dzieje się to 
raz do roku. Przez resztę miesięcy  
nie można ich zwiedzać, bo na te- 
renie działają magazyny i baza lo-
gistyczna. Muzeum Dulagu działa 
w niewielkim budyneczku, którego 
powierzchnia z trudem wystarcza 
na realizowanie założonej misji. 
Dlatego warto podjąć wyzwanie  
i spróbować zaadaptować chociaż- 
by elementy tego projektu. Propo-
nuję zacząć od zaprezentowania  
go w muzeum Dulag 121.

Bolo Skoczylas

PRUSZKÓW  |  Projekt nowoczesnej multimedialnej ekspozycji zrobiony do szuflady?
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Janosikowe przekleństwem  
województwa mazowieckiego
REGION
940 mln zł – tyle pieniędzy 
województwo mazowiec- 
kie musiało zapłacić  
w ubiegłym roku w ramach 
tzw. janosikowego. Część tej 
kwoty pochodzi z naszego re-
gionu. Aby ją zapłacić, gminy, 
miasta i powiaty musiały 
ograniczać własne  
inwestycje.

Janosikowe to potoczne 
określenie funduszu soli-
darnościowego (z którego 

finansowana jest tzw. subwencja 
ogólna), na który województwa 
o wyższych przychodach prze-
kazują część swoich dochodów 
na rzecz pozostałych. Wysokość 
dotacji jest obliczana jako pro-
cent przychodów sprzed dwóch 
lat w stosunku do bieżącego roku 
budżetowego. Janosikowe pła-
cą gminy, w których dochody 
z podatków w przeliczeniu na 
głowę mieszkańca przekroczą 
150 proc. średniej krajowej. Woj. 
mazowieckie w 2010 r. musiało 

województwa twierdzą, że tak, ale  
ciągle konieczne jest wypracowa- 
nie długofalowego rozwiązania 
– czyli zmiana ustawy.

Bogaci bez szans  
na rozwój
Niewątpliwie janosikowe po- 
winno ulec znacznemu ograni- 
czeniu, a najlepiej w ogóle likwi-
dacji. Bo chociaż gminy i powia-
ty w naszym regionie nie należą 
do najbiedniejszych, to jednak 
również mają swoje potrzeby i to 
niemałe. Tylko w zeszłym roku  
z powodu konieczności opłace- 
nia janosikowego w woj. maz- 
owieckim trzeba było zrezyg- 
nować z dofinansowania budo- 
wy Orlików i z zakupu 20 no-
wych pociągów dla Kolei Ma-
zowieckich. Ucierpiały również: 
Warszawska Kolej Dojazdowa, 
placówki kulturalne i szpitale  
w naszym regionie.

Efekt tego absurdalnego ha-
raczu jest taki, że bogatsi tracą 
szansę na rozwój, bo muszą pła-
cić biedniejszym.                    (KG)

Gmina/
powiat

Kwota wpłacona 
w ramach 

„janosikowego” 
w 2010 r.

Inwestycja, jaką można 
byłoby zrezlizować  

za kwotę janosikowego

Powiat  
pruszkowski 24 740 215 zł

Budowa czterech dróg 
powiatowych o długości  
ok. 5 km

Powiat  
grodziski 8 048 903 zł Kompleksowa budowa  

drogi o długości ok 4 km 

Nadarzyn 6 386 342 zł Budowa szkoły

Michałowice 4 601 201 zł Remont ul. Raszyńskiej  
w Michałowicach

Raszyn 2 052 135 zł

Budowa 12 lokali  
socjalnych oraz chodnika  
o długości 1,5 km wraz  
z odwodnieniem

Podkowa 
Leśna 1 604 023 zł

Remont ul. Bukowej 
prowadzącej z Podkowy 
Leśnej do Otrębus

MIlanówek 671 586 zł Ok. 0,5 km utwardzonej drogi

Brwinów 35 535 zł Budowa oświetlenia na 
niewielkiej drodze gminnej

Pruszków Nie wpłacono –

Grodzisk 
Mazowiecki Nie wpłacono –

Piastów Nie wpłacono –

Baranów Nie wpłacono –

Jaktorów Nie wpłacono –

 Kto ile zapłacił w 2010 r.

Do funkcjonariuszy patrolujących 
ulice podbiegł mężczyzna, który 
poinformował ich o kradzieży wózka. 
Okazało się, że policjanci z Ursusa go-
dzinę wcześniej zatrzymali złodzieja 

pojazdu. Stołeczni mundurowi za-
trzymali do kontroli drogowej lawetę 
przewożącą wózek widłowy. Spraw-
dzenie danych pojazdu wykazało, 
że został on skradziony. Policjanci 
zatrzymali Mariusza G. kierowcę 
lawety. Prokurator zastosował wobec 
mężczyzny środek zapobiegawczy  
w postaci dozoru policyjnego.          (DP)

Odzyskali wózek 
widłowy 

Funkcjonariusze z Brwinowa odzy-
skali 25 palet z kostką brukową war-
tości ponad 8 tys. zł, skradzionych 
w Kaniach. Towar ukradł 42-letni 
Andrzej K., który wykonywał prace 

Ukradł kostkę  
brukową

ziemne na posesji poszkodowa 
nego. Mężczyzna oświadczył,  
że kostkę zabrał, jako rozliczenie.  
Andrzej K. wycenił swoją prace na  
18 tys. zł. jednak nie mógł ich wyeg-
zekwować. Aby zmusić poszkodowa-
nego do wypłaty ukradł mu towar.  
Teraz Andrzej K. może trafić do 
wiezienia na pięć lat.                       (AS)

OżARÓW MAZOWIECKIBRWINÓW

Na Studziennej dewastują klatki i zakłócają spokój
PRUSZKÓW
Zaśmiecone klatki, bazgroły 
na ścianach, powybijane 
szyby, wyrwane drzwi, 
butelki i mocz – tak wyglądają 
klatki schodowe w blokach 
na granicy Pruszkowa. 
Mieszkańcy boją się 
interweniować, a rodzice 
nadaktywnej młodzieży 
nie reagują na przewinienia 
własnych dzieci. 

P owyższy opis przedsta- 
wia sytuację mieszkań-
ców bloków przy ulicy 

Studziennej w Pruszkowie. Do- 
kładnie chodzi tu o trzy niewiel- 
kie, piętrowe budynki zarządza- 
ne przez TBS „Zieleń Miejską”.  
– Wieczorem strach jest tu wyjść  
z psem, bo na klatkach schodo- 
wych przesiadują grupy mło-
dzieży. Słychać tylko wyzwiska 
i brzęk butelek – alarmuje je- 
den z mieszkańców. – Człowiek 
zwraca im uwagę, nawet prosi  
by byli trochę ciszej, lecz słyszy  
tylko szereg obelg i śmiech. Gdy 
byłem u rodziców tej młodzieży 
ze skargą, spotkałem się z podob-
ną reakcją – podkreśla. 

Ten problem jest tu obecny 
od wielu lat. Lokatorami trzech 
bloków przy ulicy Studziennej 
są głównie ludzie starsi, którzy 
najzwyczajniej boją się zwrócić 
uwagę kilkuosobowej grupie 
młodych ludzi. Jedynym ratun-
kiem jest dla nich anonimowy 
telefon na policję. Jednak i to nie 

zawsze daje zamierzone efekty.  
– W Pruszkowie jest kilka rejo-
nów, które są objęte – powiedzmy 
– szczególną troską policjan- 
tów. Jednym z nich są właśnie 
okolice ulicy Studziennej – poin-
formowała nas podkom. Dorota 
Nowak, rzecznik prasowy KPP 
w Pruszkowie. – Niestety zdarza 

się, że osoby, które przeszkadzają 
mieszkańcom, na widok policyj-
nego radiowozu rozchodzą się  
i jedyne, co możemy zrobić, to  
je wylegitymować – dodaje. 

Jednak to nie reakcja młodzie- 
ży jest tu największym proble- 
mem. Spore utrudnienia w zwal- 
czaniu nieodpowiednich zacho- 
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wań wywołują właśnie anonimo-
we zgłoszenia. – Jeśli uzyskana 
przez dyżurnego informacja do-
tycząca zakłócania spokoju jest 
anonimowa, to jedyne, co mo-
żemy zrobić to wysłać na miejs- 
ce patrol. Funkcjonariusze, na- 
wet jeśli zastaną głośno zacho-
wującą się grupę młodzieży, to 
jeżeli nie dochodzi do innych 
przewinień jak niszczenie mie-
nia czy spożywanie alkoholu  
w miejscu publicznym, mogą tyl- 
ko pogrozić palcem – podkreśla 
rzecznik policji. – Zdarza się, że 
osoby odmawiają przyjęcia man-
datu za zakłócanie ciszy. Wte-
dy sprawa trafia do sądu, a my 
musimy wskazać, komu głośne 
zachowanie przeszkadzało. Jeśli 
zgłoszenie jest anonimowe, to 
nikt nie zostanie ukarany. 

Patrząc na zdjęcia nadesłane 
przez mieszkańców, nie dziwi fakt, 
że ludzie boją się zwrócić uwagę 
przesiadującej wieczorami mło-
dzieży. – Ludzie nie chcą walczyć 
z tymi dzieciakami, bo nie chcą 
się narażać. Nie wiadomo, czy 
następnego dnia nie zastanę po-
rysowanego samochodu. Ta mło-
dzież po prostu nie ma żadnego 

miejsca na aktywne spędzenie 
wolnego czasu. Ze Studziennej 
wszędzie jest daleko, do szkoły 
gdzie są jakieś kółka przedmio-
towe czy porządne boiska. Ro-
dzice też nie interesują się, co się 
dzieje z ich dzieciakami. I tak to 
błędne koło trwa – podkreśla jed- 
na z lokatorek. 

Policja natomiast zachęca do 
działań obywatelskich. – W pełni 
rozumiem obawy mieszkańców. 
Jeśli nie odważą się oficjalnie 
wyjść i wyrazić swojego niezado-
wolenia to sytuacja będzie trwała 
w nieskończoność. Funkcjonariu-
sze chcą pomóc, ale zgłoszenia nie 
mogą być anonimowe – podkreśla 
podkom. Dorota Nowak. – Gdy  
w czasie jednego tygodnia grupie 
młodzieży uwagę zwróci kilka 
osób, dodatkowo przyjedzie pa-
trol policji czy straży miejskiej  
 to jest szansa, że młodzież zre-
zygnuje z przesiadywania na 
klatkach – zaznacza.

Rozwiązaniem długoletnie-
go problemu może być wspólne 
aktywne działanie mieszkańców  
i służb porządkowych. Potrzeb- 
na jest jedynie odwaga i pomoc 
sąsiedzka.                      (AS)
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zapłacić 940 mln zł czyli nie-
mal połowę wszystkich swoich 
dochodów.

Samorządy  
są przeciwne
Przeciwko subwencji zdecydo-
wanie sprzeciwiają się władze 
samorządowe z naszego regio-
nu, głównie dlatego, że znacznie  
ogranicza ona możliwość reali- 
zacji lokalnych inwestycji.

– Janosikowe to straszny ból 
– mówi Krzysztof Grabka, wójt 
Michałowic. – Za 2010 r. musieli-
śmy zapłacić 4,6 mln zł, a za rok 
2011 – 5,3 mln zł. Przecież ja za te 
pieniądze pobudowałbym całą 
ul. Raszyńską – denerwuje się 
wójt. – Ktoś w tym liczeniu chy-
ba przesadził. Dochody maleją, 
a janosikowe rośnie w sposób 
zastraszający.

Podobne zdanie na temat tej 
wpłaty ma również Janusz Grzyb, 
wójt Nadarzyna. – W zeszłym roku, 
za janosikowe musiałem zapłacić 
ok. 530 tys. zł miesięcznie, co daje 
kwotę ponad 6 mln zł w skali roku. 

Oczywiście, rozumiem, że trzeba 
wspierać biedniejsze gminy, ale nie 
w takich proporcjach! Uważam,  
że jest to zrzucanie odpowiedzial-
ności przez państwo i powiat,  
i to bardzo hamuje rozwój gminy 
– mówi.

Janosikowe  
z kredytu
Również Adam Struzik, marszałek 
woj. mazowieckiego buntuje się 
przeciwko janosikowemu głów-
nie dlatego, że aby móc opłacić 
składkę na inne województwa, 
Mazowsze musi zaciągać kredyt.  
Z tego powodu marszałek wystą-
pił do Trybunału Konstytucyjne-
go z wnioskiem o przyśpieszenie 
prac nad badaniem niezgodności 
z konstytucją ustawy wprowadza-
jącej janosikowe. Apel zarządu 
woj. mazowieckiego przyniósł 
efekt i Sejm rozpoczął prace nad 
zmianami w przepisach doty-
czących janosikowego. Na razie  
byłaby to doraźna zmiana algo-
rytmu na 2011 r. Czy to poprawi 
sytuację Mazowsza? Władze 



12 |  AKTUALNOŚCI www.wpr24.plPiątek, 1 kwietnia 2011

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

Gazeta WPR poszukuje   ►
firmy lub osoby/osób do 
rozwożenia gazety  
(z własnym samochodem 
dostawczym) na terenie  
powiatu pruszkowskiego  
i grodziskiego. Praca  
w każdy piątek miesiąca.  
531-311-315

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

Pilnie poszukuję   ►
FRYZJERA MĘSKIEGO  
lub odstąpię na dogodnych 
warunkach funkcjonujący  
MĘSKI ZAKŁAD fryzjerski 
604 509 585

Nieruchomości – do wynajęcia

Pokój do wynajęcia Pruszków  ►
604 158 817 

Nauka

Angielski dojeżdżam 607 596 383 ►

Matematyka nauczyciel  603 713 495  ►

Automoto – kupię

Autokasacja, zaświadczenia  ►
transport gratis 502 534 080

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

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

Zdecydowanie kupię każde   ►
auto od 1998r. 604 842 096 

Automoto – sprzedam

Audi 80 Combi, 93’, TDI, Zielony,  ►
TANIO, 604 200 048 

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

Ustawiacz wtryskarek   ►
Pruszków k. W-wy 
2-3 lata doświadczenia, 3zm 
Kontakt: 506-047-950

Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę  ►
Milanówek k/stacji PKP 
503 070 029

Zatrudnię kelnerkę/barmankę  ►
i kierowcę do rozwożenia 
pizzy z własnym samochodem 
500 307 748

Zatrudnię wykwalifikowaną  ►
masażystkę lub masażystę. 
Milanówek 506 57 55 20

Szukam pracy

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

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

Zaopiekuje się dzieckiem  ►
Grodzisk-Milanówek  
tel. 503-400-662

Nieruchomości – sprzedam

Czynny warsztat samochodowy  ►
wybudowany na ogrodzonej 
działce 2.000 m2 położonej  
w Otrębusach, bezpośrednio 
przy trasie W-wa - Grodzisk  
przy skrzyżowaniu z szosą  
na Nadarzyn, tel. 0691-064-992

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

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

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

Sprzedam mieszkanie 48m2,   ►
3 pokoje, Pruszków  
oś. Wyględówek, Bezpośrednio,  
tel 607176509

największa skuteczność!
CO TYDZIEŃ PONAD 30 000 CZYTELNIKÓW

Kupię

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

Usługi

Anteny montaż serwis 603 375 875 ►

Anteny satelitarne ekspresowo  ►
530 528 716 

Brukarstwo, 696 437 501 ►

Budowa – brygada, kierownik  ►
budowy 602 47 76 74 

Budowa domów, rzetelnie,  ►
terminowo 605 377 805 

Cyklinowanie 602 262 144 ►

Domofony, videodomofony  ►
603 375 875

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

GLAZURA, REMONTY, ŁAZIENKA  ►
510 610 743  

Glazura, Terakota,   ►
Hydraulika  
660 336 695

KALSBUD ►  budowa domów 
668101624 

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

Malowanie, gipsowanie   ►
501 446 102 

Ogrody – opryski na choroby   ►
i szkodniki 696 039 978 

Ogrody - przycinanie  ►
żywopłotów, wertykulacja 
trawników 696 039 978 

Pranie tapicerki, dywanów   ►
w domu klienta 504 206 446 

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

Najniższe ceny w mieście
Sprawdź !

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

www.tanioidobrze.pl
ul. Wiosenna 16, Milanówek

Mariusz Bogucki
508 099 570

www.szybkiremont.com.pl

kompleksowe remonty 
i wykończenia wnętrz

ZAPRASZAMY NA
BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

ZAPRASZAMY NA
BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

APARATY SŁUCHOWEAPARATY SŁUCHOWE

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

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

www.asmed.org.pl

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

AUTO SERWIS
PEŁNY ZAKRES USŁUG

Pruszków, Aleje Jerozolimskie 451
(NA TYŁACH INTERCARS)

tel. 795 569 659

Wulkanizacja Elektryka Diagnostyka komupterowa
Mechanika

BRUKARSTWO
BRUK-MAR

- układanie kostki brukowej
- odwadnianie terenu
- inne roboty drogowe

0-605-554-2280-605-554-228 605 332 222 lub 692 196 292 

bezpłatne, profesjonalne porady kosmetyczne 

dobór linii pielęgnacyjnej podstawowej 
i specjalistycznej

pokaz i nauka makijażu

Oferta specjalna! 
ważna do końca Maja

kosmetyki firmy Mary Kay i firmy Colway 
(naturalny kolagen)  
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Bezpłatna reklama Twojej firmy w internecie!

darmowe ogłoszenia 
www.ogloszenia.wpr24.pl

darmowa prezentacja
www.firmy.wpr24.pl

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

Pruszków ul. Ireny 120
tel. 602 623 950

Prowadzimy usługowo: księgi handlowe,
książki przychodów i rozchodów

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

BESTPOL
Biuro Rachunkowe Sp. z o.o.

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

RATY 

BEZPŁATNE LICEUM 
I SZKOŁY POLICEALNE DLA DOROSŁYCH

kształcące na kierunkach weterynaria, 
informatyka i ochrona �zyczna

Remonty, wykończenia   ►
696 296 740 

Sprzątanie mieszkań,   ►
biur, obiektów, pranie 
dywanów, tapicerki  
meblowej i samochodowej, 
mycie sprzątanie aut  
602 300 579

ŚWIADECTWA 
ENERGETYCZNE TANIO!!!  
692-550-555 

Transport Mercedes Sprinter  ►
504 206 446 

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

Wróżka 501 22 05 39  ►

WYMIANA OPON   ►
795 569 659 

Wywóz złomu   ►
601 340 698 

� NAPRAWA 
       KOMPUTERÓW
       (STEROWNIKÓW)
       wszystkie marki
       samochodów

� NAPRAWA INSTALACJI
       czujniki i elementy
       wykonawcze

� NAPRAWA
      MAGISTRALI CAN
       i podobne

OPEL – SICZEK

05-830 Nadarzyn,
ul. Wierzbowa 16

609 666 056
22 729 81 25,

www. siczek.com.pl

POMÓŻ NAM,
MY POMOŻEMY INNYM!

POPRZEZ PRZEKAZANIE
1% PODATKU 

WSPIERACIE PAŃSTWO OSOBY
NIEPEŁNOSPRAWNE

Wystarczy wskazać w zeznaniu
podatkowym naszą organizację

 i nr KRS, aby 1% Państwa podatku 
pozwolił stworzyć osobom 

niepełnosprawnym
i niezaradnym życiowo lepsze 

i godniejsze warunki życia.

KRAJOWE STOWARZYSZENIE
„PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS”

BRAMKI 
ul. PÓŁNOCNA 18

05-870 BŁONIE
KRS 0000051970

Spółdzielczy Bank Ogrodniczy 
w Warszawie O/Błonie

24 8015 0004 0006 7090 2050 0001

Wyjaśnienie
W wydaniu 108 „Gazety WPR” z 25 lutego, w artykule „Drzewa w Komorowie zagrażają 
bezpieczeństwu” zamieściliśmy następująca wypowiedź:

– Przede wszystkim mam do powiedzenia, że od wielu lat zabiegałam o ochronę drzew w al. Mari 
Dąbrowskiej. W ubiegłym roku na mój wniosek została przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe 
wycinka suchych gałęzi. Lipami zajęła się specjalistyczna firma. Niestety, środki finansowe nie 
pozwoliły na dokładną pielęgnację lip i usunięcie suszu ze wszystkich drzew. Wykonano zabiegi na 
najbardziej zagrożonych łamaniem gałęzi. Jest jeszcze jedno drzewo, które zagraża bezpieczeństwu, 
przy ul. Podlaskiej, ale jego usunięcie, jak i każdego drzewa w tej alei, wymaga zgody rady Gminy 
Michałowice. Czekamy na przedstawienie radnym uchwały.

omyłkowo pomijając jej autora. Wyjaśniamy, że autorem tej wypowiedzi jest Aurelia Zalewska,  
wiceprzewodnicząca rady gminy Michałowice obecnej kadencji i radna poprzedniej kadencji.
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Zarząd Powiatu Pruszkowskiego
Ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości rolnej położonej 
we wsi Parzniew gmina Brwinów, stanowiącej własność Powiatu Pruszkowskiego, oznaczonej  
w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 175/6 o powierzchni 35,2871 ha dla której Sąd Rejonowy  
w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW WA1P/00072501/4.

I. Opis nieruchomości:
1.  Nieruchomość rolna, położona we wsi Parzniew gmina Brwinów, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie, 

VI Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW WA1P/00072501/4.
2.  Nieruchomość stanowi własność Powiatu Pruszkowskiego i położona jest w strefie ochronnej ujęcia 

wód Kanie.
3.  Przedmiotem dzierżawy jest działka nr ew. 175/6 o powierzchni 35,2871 ha.
4.  Nieruchomość jest wydzierżawiana wyłącznie na cel prowadzenia upraw rolnych bez prawa jakiejkolwiek 

zabudowy.
5.  Przewidywany czas trwania umowy dzierżawy wynosi 3 lata.
6.  Minimalna wysokość opłat z tytułu dzierżawy w/w nieruchomości wynosi 15 000,00 zł/rok brutto. Do-

puszcza się dokonywanie opłaty z tyt. dzierżawy w czterech kwartalnych ratach.

II. Przygotowanie oferty:
Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący 
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Na 
kopercie musi się znajdować informacja: „dzierżawa działki 175/6” wraz z klauzulą „nie otwierać przed 
dniem 21.04.2011 r.” oraz oznaczenie oferenta (adres, telefon).
Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30, 
bądź za pośrednictwem poczty / kuriera. Ofertę przesłaną pocztą uważa się za złożoną z chwilą doręczenia 
adresatowi.

Termin składania ofert upływa 20. kwietnia 2011 r.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.04.2011 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Starostwa Po-
wiatowego w Pruszkowie ul. Drzymały 30, sala 201 II piętro. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie 
14 dni od otwarcia ofert. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najwyższą kwotę opłaty 
z tyt. dzierżawy. O wynikach postępowania oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
W przypadku złożenia równorzędnych ofert, komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny 
ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty. Komisja zawiadamia oferentów o terminie dodatkowego 
przetargu oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.
Zarząd Powiatu Pruszkowskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w każdym czasie bez  
podania przyczyny.
Informacje uzupełniające można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie pod numerem telefonu 
738-15-77 w godzinach 8.00 – 16.00.

Nie masz czasu?
Nie wiesz jak?

EVENTEO działa za Ciebie

KOMPLEKSOWA
ORGANIZACJA

IMPREZ
PRYWATNYCH
I FIRMOWYCH

www.eventeo.com.pl
22 758 91 00 / 693 853 066

10% zniżki na ostatnie 
terminy w 2011!
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Grodzisk Maz.

Piwnica pod Baranami
1 kwietnia (piątek) w Centrum 
Kultury odbędzie się spotkanie 
z legendarnym kabaretem 
„Piwnica pod Baranami”. W wy-
konaniu ponad 30 osobowego 
zespołu będzie można usłyszeć 
wiele premierowych piosenek 
oraz niezapomniane hymny 
,,piwniczne”.
Start godz. 19.00,  
Bilety 70 i 80 PLN, 
Miejsce: Spółdzielcza 9

Gramy dla Amelki
2 kwietnia (sobota) w Centrum 
Kultury odbędzie się koncert 
charytatywny, podczas którego 
zbierane będą pieniądze na 
operację dla 3-letniej Amelki. 
Wystąpi młodzież licealna  
z Grodziska, Brwinowa 
 i Pruszkowa.
Start godz. 18.00,  
Wstęp wolny,  
Miejsce: Spółdzielcza 9

Kabaret Limo
Centrum Kultury zaprasza  
3 kwietnia (niedziela) na 
spotkanie kabaretowe. Kabaret 
Limo to obecnie jeden z naj-
lepszych Kabaretów młodego 
pokolenia a ich koncerty to nie-
zapomniane i stale zaskakujące 

Informator kulturalny  /01.04-08.04/

w swojej treści, wydarzenia 
polskiej sceny kabaretowej.
Start godz. 19.00,  
Bilety 35 PLN,  
Miejsce: Spółdzielcza 9

Nadarzyn

Teatrzyk w Walizce
Centrum Kultury zaprasza  
3 kwietnia (niedziela) na  
spotkanie z cyklu Teatrzyk  
w Walizce - „Sztukmistrz 
słowa”. Bajki z różnych stron 
świata zaprezentuje opowia-
dacz Michał Malinowski przy 
akompaniamencie muzyki. 
Muzyka: Mieczysław Litwiński.
Start godz. 16.00,  
Bilety 5 PLN,  
Miejsce: Pl. Poniatowskiego 2

Milanówek

Bajka dla dzieci
Kawiarenka „u Artystek” za-
prasza 3 kwietnia (niedziela) na 
ludową bajkę polską dla dzieci 
z kurczakami i jajkami w tle. 
Bajkę opowie Joanna Sarnecka 
przy akompaniamencie  
Katarzyny De la Tour.
Start godz. 15.00,  
Bilety 10 PLN,  
Miejsce: Warszawska 36

Podkowa Leśna

Tryptyk Erywański
CKiIO zaprasza 3 kwietnia 
(niedziela) na wyjątkowy per-
formance teatralny powstały 
na skutek zderzenia dwóch 
pięknych kultur: polskiej  
i ormiańskiej – „Tryptyk  

Erywański” w reżyserii  
Janusza Lewonia.
Start godz. 17:00,  
Miejsce: Pałacyk Kasyno,  
Lilpopa 18

Elektrownie  
jądrowe w Polsce
Uniwersytet Otwarty  
Pokolenia zaprasza 6 kwietnia 
(środa) na wykład dr Grzegorza 
Kostrzewy-Zorbasa  
– „Elektrownie jądrowe  
w Polsce. Ekologia, bezpie-
czeństwo energetyczne, 
bezpieczeństwo narodowe”.
Start godz. 11:00,  
Miejsce: Pałacyk Kasyno,  
Lilpopa 18 

Pruszków

Misterium  
Męki Pańskiej
W każdy piątek i sobotę  
Wielkiego Postu w  Kościele  
p.w. św. Józefa odbywa się spek-
takl Misterium Męki Pańskiej. 
Przedstawienie przygotowane 
zostało przez młodzież z Prusz-
kowa. Widowisko prezentujące 
wydarzenia sprzed ponad 2000 
lat w sposób innowacyjny, stawia 
się na muzykę, światła, gesty, 
wyrażane emocje i narrację.
Start godz. 19.30,  
Wstęp wolny,  
Miejsce: Helenowska 3

Jak zarządzać własnymi 
pieniędzmi?
Biuro Promocji i Kultury Miasta 
zaprasza 2 kwietnia na spotka-
nie z dr Izabelą Gontarek - ad-
iunktem w Akademii Finansów 

w Warszawie. Doktor Gontarek 
wygłosi wykład pt. „Jak zarzą-
dzać własnymi pieniędzmi?”. 
Start godz. 14.00,  
Miejsce: Pałacyk Sokoła, 
Kościuszki 41

Kiermasz  
Wielkanocny
Ośrodek Kultury zaprasza 3 
kwietnia (niedziela) na Kier-
masz Wielkanocny pt. „Popiół, 
kurza łapka i uźdawka – Wiel-
kanocna huśtawka”. W progra-
mie: prezentacja Artystyczna 
twórców ludowych, gawęda  
o folklorze Mazowsza,  
kiermasz specjałów i wyrobów 
ludowych, występ zespołu 
Kapela Mazowiecka. 
Start godz. 12.00,  
Wstęp wolny,  
Miejsce: M. Zimińskiej- 
-Sygietyńskiej 5

Salonik z Kulturą
Pruszkowska Książnica oraz 
Młodzieżowy Dom Kultury za-
praszają 3 kwietnia (niedziela) 
na II Salonik z Kulturą. Wystą-
pią:  Czerwony Tulipan i Tomasz 
Kordeusz. Prowadzenie: Antoni 
Muracki. 
Start godz. 18.00,  
Bilety 20 PLN,  
Miejsce: Pałacyk Sokoła, 
Kościuszki 41

Archeologiczna 
 Mapa Polski
Muzeum Starożytnego  
Hutnictwa zaprasza  
5 kwietnia (wtorek) na  
spotkanie z cyklu Archeolo-
giczna Mapa Polski. Prof. 
Wojciech Chudziak – Tajemni-
ce Góry Św. Wawrzyńca  
w Kałdusie nad Wisłą.
Start godz. 18.00,  
Wstęp wolny,  
Miejsce: Pl. Jana Pawła II 2

Jazz na wiosnę  
w „Kamyku”
8 kwietnia (piątek)  
w pruszkowskim MOK odbędzie  
się Wieczór Konesera  
Sztuki – Jazz na wiosnę  
w „Kamyku”. Wystąpi  
Piotr Cieślikowski  
„Bocian” Trio.
Start godz. 18.00,  
Wstęp wolny,  
Miejsce: M. Zimińskiej- 
-Sygietyńskiej 5

kultura Od 12 lat Pruszków organizuje imprezę żegnającą lato. Gwiazdami tegorocznej edycji imprezy „Żegnaj lato  
na rok” będą Agnieszka Chylińska oraz grupa Ocean. Agnieszka Chylińska przez większą część kariery była 
wokalistką grupy O.N.A. W 2009 r. zerwała z mocnym rockowym stylem i rozpoczęła  karierę solową. Zespół  
Ocean powstał w 2001 r. Jego najbardziej znane utwory to m.in. „Dzień Dobry”, „Niecierpliwy dostaje mniej”  
czy „To wszystko czego chcesz”.                                                                         (AS) 

PRUSZKÓW

Znamy gwiazdy „Żegnaj lato na rok”

W piątek, 25 marca 
Pruszków solidaryzował  
się z ofiarami trzęsienia 
ziemi i tsunami w Japonii.  
W Pałacyku Sokoła 
wystąpiła japońska artystka 
Kayo Nishimizu. Goście  
mieli też okazję poznać 
sztukę origami. 

K oncert zadumy był sym-
bolicznym gestem zjed-
noczenia ze zniszczoną  

i pogrążoną w chaosie Japonią. Wy-
darzenie zorganizowane zostało 
przez pruszkowski urząd miejski, 

Kayo zagrała dla Japonii  
Kayo Nishimizu, Chie Piskorską 
oraz Katarzynę Michniewską.  
W trakcie koncertu odczytany zo-
stał list Yuichi Kusomoto, ambasa-
dora Japonii w Polsce. – Dziękuję 
za Wasze współczucie w związku 
z tragicznym trzęsieniem ziemi  
i tsunami, które nawiedziło Japo- 
nię oraz za zaproszenie na dzisiej-
szy koncert fortepianowy. Jestem 
głęboko wdzięczny, że są Państwo  
z nami w tych trudnych chwilach - 
usłyszeli goście wydarzenia. 

Japońska pianistka Kayo Ni-
shimizu wykonała kilkanaście 
utworów Chopina. Na dwóch 

ekranach wyświetlono prezen-
tację fotogramów przedstawiają- 
cych akcję ratowniczą i zniszczenia  
na skutek trzęsienia i tsunami w Ja- 
ponii. Po koncercie Japonki uczyły 
sztuki origami. Japońska tradycja 
mówi, że tysiąc podarowanych 
papierowych żurawi zapewni ob-
darowanemu szczęście, zdrowie  
i pomyślność. Pruszkowskie żura-
wie zostaną przesłane do Japonii 
za pośrednictwem ambasady.

Kayo Nishimizu urodziła się 
w Hyogo w Japonii. Na fortepia-
nie gra od trzeciego roku życia. 
Od 1987 roku na stałe mieszka  

w Polsce. W 2005 roku pianistka 
otrzymała nagrodę Prezydenta 
Miasta Pruszkowa "Urbs Nova" 
w kategorii kultura za działal-
ność artystyczną w Pruszkowie. 
Podobny koncert charytatywny 
„Tysiąc Żurawi” odbędzie się  
2 kwietnia w Starej Pomarańczarni 
w Warszawie. Patronat nad im-
prezą objęli Radosław Sikorski, 
minister spraw zagranicznych 
oraz ambasada Japonii w Polsce. 
Na imprezie sprzedawane będą 
cegiełki, z których całkowity 
dochód przekazany zostanie na 
rzecz Japońskiego Czerwonego 
Krzyża. Więcej informacji na stro- 
nie www.polskadlajaponii.pl      

 (BS)
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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.

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

Slim coffee
to Twój sposób

na proste
odchudzanie! 

za jedyne 19,90

Zastąp zwykłą kawę 
Slimcoffee i zobacz,  

jak chudniesz! 
Teraz możesz zapomnieć  

o kapsułkach, 
tabletkach czy miksturach  
bez smaku wybierz pyszną  

Slim coffee


