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Wybudują  
nowe 
przedszkole?
Nowoczesny modułowy  
budynek zamiast liczącego  
pond trzy dekady obiektu  
typu ciechanowskiego  
– władze miasta zapowiadają, 
że dotychczasowa siedziba 
Przedszkola Miejskiego nr 3 
zniknie. Jest bowiem  
w takim stanie, że zagraża  
bezpieczeństwu dzieci   7

reklama

Pruszków piękny i funkcjonalny?

PRUSZKÓW | Renoma, Manhattan, Pruszkowskie Bulwary, Bella Italia, Amsterdam – to tylko niektóre nazwy 
obiektów i osiedli, które mają zmienić oblicze miasta. Grupa Rekord, która zaprezentowała nowatorskie wizje 
architektoniczne Pruszkowa, proponuje także uporządkowanie i unowocześnienie układu urbanistycznego 
miasta i komunikacji w jego obrębie  2

PODKOWA LEŚNA GRODZISK MAZOWIECKI
Miastu udało się porozumieć z PKP. Powstanie nowy 
tunel dla samochodów, a dla mieszkańców Łąk przejście  
dla pieszych    8

Warunki panujące w skateparku zagrażają korzystającej  
z niego młodzieży – stwierdziła kontrola Komisji Rewizyjnej  
Rady Miasta. Na razie obiekt zamknięto  4

MILANÓWEK

Przybędzie 
punktów 
monitoringu 
System monitoringu miejskiego  
ma się powiększyć w tym  
roku o cztery kolejne punkty.  
Jeśli w maju rada miasta  
uchwali korektę budżetu,  
miasto będzie miało pieniądze,  
by zrobić to jeszcze  
w  pierwszej połowie roku   8

 

Joanna Wróblewska
Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Grzegorz Benedykciński
Burmistrz Grodziska

Mazowieckiego

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, 
radosnych i spokojnych 

Świąt Wielkiej Nocy, smacznego jajka, 
mokrego dyngusa, oraz odpoczynku 

w rodzinnym gronie 
życzą

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
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Pruszków piękny  
i funkcjonalny?

K onferencja „Kierunki 
rozwoju Pruszkowa”, 
która odbyła się 15 
kwietnia w hotelu 

Victor, była okazją do zaprezen-
towania wykonanych, obecnie 
realizowanych, a także dopiero 
planowanych inwestycji prowa-
dzonych przez grupę Rekord, dzia-
łającą m.in. na regionalnym rynku 
deweloperskim i nieruchomości. 
Firma i współpracujące z nią pra-
cownie projektowe (m.in. Studio 
R) przedstawiły również koncep-
cje rozwoju miasta. Wychodząc  
z obecnego układu urbanistycz-
nego miasta, projektanci zapro-
ponowali rozwiązania prowadzące 
do nadania mu cech funkcjonal-
ności i przejrzystości, co w efek-
cie ma podnieść standard życia  
w Pruszkowie i wpłynąć na ogólną 
poprawę estetyki miasta.

Centrum wokół  
Pałacyku Porcelitu
Jedną z ciekawszych propozycji 
przedstawionych podczas kon-
ferencji był projekt koncepcyj-
ny miejskiego centrum kultury.  
– Pruszków nie ma centralne-
go placu. Założyliśmy, że takie 
funkcje mógłby spełniać teren 
wokół Pałacyku Porcelitu – mó-
wił Ryszard Rogala, architekt  

Inwestycje przyszłości
Zaproszony na konferencję Je-
rzy Kongiel, naczelnik Wydziału 
Inwestycji i Drogownictwa Sta-
rostwa Pruszkowskiego przed-
stawił realizowane obecnie na 
terenie powiatu pruszkowskiego 
inwestycje drogowe. Mówił też  
o najpilniejszych zadaniach na 
najbliższą przyszłość, szczególnie 
o konieczności przeprojektowa- 
nia ul. Przyszłości w związku  
z budową nowego przejazdu ko-
lejowego. Przed tym problemem 
powiat stanął niedawno. A jest 
on fragmentem szerszego zagad-
nienia, któremu wiele miejsca 
poświęcili w swoich projektach 
urbaniści – komunikacji w obrębie 
miasta, a zwłaszcza skomuniko-
wania ze sobą części Pruszkowa 
położonych po obu stronach to-
rów kolejowych.

Handlowa rewolucja
Zainteresowanie uczestników 
konferencji wzbudziły szcze-
gólnie śmiałe wizje inwestycji 
w centrum Pruszkowa. Szcze-
gólnie, że niektóre z nich są już 
realizowane. Chodzi tu przede 

wszystkim o budowę nowego 
centrum handlowego Renoma, 
które powstanie przy skrzy-
żowaniu al. Wojska Polskiego  
z ul. Kościuszki i targowiska 
„Manhattan” na ul. Prusa. – Ro-
bimy rzeczy, które zrewolucjo-
nizują handel w Pruszkowie. 
Przekroczymy krytyczną barierę, 
bo budując takie centra handlowe 
spowodujemy, że pruszkowiacy 
nie będą musieli jechać do War-
szawy – zostaną w Pruszkowie 
– powiedział nam po konferencji 
Wiesław Gowin, współwłaści-
ciel grupy Rekord. Zaznaczył, że 
Renoma ma być takim właśnie 
centrum, jakie znamy ze stolicy  
– żyjącym w dzień i w nocy, sku-
piającym handel, usługi i rozrywkę. 
Dodał, że będzie to swego rodza- 
ju wizytówka miasta, bo znajdzie 
się na wjeździe od strony stolicy.

Dzieło pasjonatów
– Konferencja jest inicjatywą 
oddolną. Realizujemy obecnie 
w Pruszkowie cztery inwestycje 
i poczuliśmy potrzebę, żeby za-
poznać z nimi miasto i powiat 
– dodaje Wiesław Gowin. Podkre-
śla, że wizje i koncepcje rozwoju 
miasta zostały stworzone przez 
pasjonatów – ludzi, którzy stąd się 
wywodzą, tu mieszkają lub pra-
cują i chcą zrobić coś, by miasto 
nabrało splendoru.

Podczas kuluarowych rozmów 
projektantów i organizatorów 
konferencji z zaproszonymi go-
śćmi, wśród których byli starosta 
Elżbieta Smolińska, wicestarosta 
Agnieszka Kuźmińska oraz za-
stępcy prezydenta miasta Andrzej 
Kurzela i Andrzej Królikowski, 
ustalono, że zaprezentowane 
koncepcje są dobrym punktem 
wyjściowym do planowania urba-
nistycznej i architektonicznej 
przyszłości Pruszkowa. I władze 
miasta, i władze powiatu deklaro-
wały, że będą chciały na ten temat 
rozmawiać.

Andrzej S. Rodys

i urbanista, wykładowca Wy-
działu Architektury Politechniki 
Warszawskiej. Przedstawił kon- 
cepcję stworzenia wokół pałacy-
ku kompleksu budynków, które 
stanowiłyby miejskie centrum 
kulturalne. Kompleks powstałby 
w kwadracie ulic: Berenta, Ko-
ścielna, Prusa i al. Armii Krajowej 
oraz przy Pałacyku Porcelitu.

Wycieczka  
do Belli Italii
Zaprezentowano także koncep-
cję uporządkowania funkcji po-
szczególnych dzielnic Pruszkowa 
i stworzenia sześciu lokalnych 
centrów handlowo-usługowych. 
Ryszard Rogala przedstawił tak-
że projekt założenia miejskiego 
obszaru spacerowo-rekreacyj-
nego, opartego o rzekę Utratę, 
Górę Żbikowską, Park Hosera  
i realizowane obecnie osiedle Bel-
la Italia na Żbikowie. Inwestycja 
byłaby lokalnym centrum han-
dlowo-usługowym i ze względu 
na formę założenia, nawiązującą 
do architektury włoskiej, atrakcją 
samą w sobie – także dla osób 
spoza Pruszkowa.

PRUSZKÓW
Nowoczesne galerie 
handlowe i centra 
rozrywki, centralny 
plac miejski i centrum 
kultury wokół Pałacyku 
Porcelitu, tereny 
spacerowo-rekreacyjne 
i ciągi pieszo-rowerowe 
– to wizja nowego 
Pruszkowa, jaką 
zaprezentowała grupa 
Rekord.

ZDANIEM NACZELNEGO

O wyższości świąt 
Wielkiej Nocy

Bolo Skoczylas
Redaktor naczelny

Pięciodniowa prognoza na pogoda.wpr24.pl

Od niepamiętnych czasów, toczy się 
ogólnonarodowa debata, mająca roz-
strzygnąć, które ze świąt jest ważniejsze, 
Boże Narodzenie czy Wielkanoc?

Historycznie rzecz ujmując, w schyłko-
wych latach słusznie minionego ustroju, 
w wyniku szeroko zakrojonych badań 
naukowych i konsultacji społecznych, 
sformułowane zostały dwie główne, 
lecz dość przeciwstawne doktryny. 
Większość specjalistów i autorytetów  

w dziedzinie mniemanologii stosowanej była zgodna, że palma 
pierwszeństwa należy się świętom Wielkiej Nocy. Podkreślam: 
palma, a nie choinka.

Inna wpływowa grupa ich naukowych oponentów twierdziła wprost 
przeciwnie. To święta Bożego Narodzenia są ważniejsze i fundamen-
talnie bardziej słuszne.

Niejako na marginesie tych dwóch głównych nurtów pojawiały się rów-
nież mniej popularne kontestatorskie, a czasem wręcz kunktatorskie 
hipotezy. Gdyż powszechnie wiadomym jest, że gdzie dwóch Polaków, 
tam trzy opinie i tyleż teorii z co najmniej jedną spiskową włącznie. 
Te nieliczne na szczęście grupki usiłowały forsować i lansować, jako 
bardziej metafizyczne, różnorakie święta państwowe i branżowe,  
ale rezultaty ich starań były z góry skazane na niepowodzenie. Być 
może dlatego, że od wybrzeża Bałtyku powiały inne wiatry historii.

Transformacja ustrojowa i związana z nią idea powszechnego 
pluralizmu, rozwiązania dylematu nie ułatwiła. Przeciwnie. To, co 
nas Polaków dzieliło, zaczęło dzielić jeszcze bardziej. Trudno bowiem 
o racjonalne decyzje, gdy świadomość zdominowana jest przez  
egzystencjalne niepokoje. Jak zdecydować, co ważniejsze? Opłatek 
czy jajeczko? Zajączek, kurczaczek z barankiem czy sianko pod 
obrusem i krowa mówiąca ludzkim głosem? Prezenty pod choinką 
czy śmigus-dyngus. Pisanka, lukrowana baba i mazurek, czy pierogi  
z grzybami, karp i kutia, a może wereszczaka albo zwyczajny groch  
z kapustą? Dyskusje trwają. Problem pozostaje nierozstrzygnięty.

Jest również na szczęście coś, co nas rodaków łączy. To genetyczne 
umiłowanie zwyczaju kilkudniowego świętowania. Śledzik, później 
wigilia i dwa dni świąt zasadniczych albo palemka, jajeczko, święcon-
ka, a na koniec lany poniedziałek. Tradycyjna polska trzydniówka. 
I tego się trzymajmy.

A jakby komuś było za krótko, już za tydzień poprawiny. Kolejne 
majowe triduum: Święto Pracy, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 
i Święto Konstytucji 3 Maja. Wesołych Świąt. Niech się Europa uczy.

 Wokół Pałacyku Porcelitu ma powstać centrum kulturalne miasta

Ciepłych, pogodnych, pełnych optymizmu  
i radości Świąt Wielkanocnych,  
odpoczynku w rodzinnym gronie, zdrowia,  
energii i nadziei na lepszą przyszłość  
wszystkim naszym czytelnikom  

życzy  
zespół redakcyjny WPR
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Pruszków piękny  
i funkcjonalny?

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

Teraz tylko 37,90

Bio-C.L.A. z zieloną herbatą
Przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej

Bio-C.L.A. z zieloną herbatą pomoże  
ci osiągnąć sukces!

–  blokuje wchłanianie tłuszczu do organizmu 
–  wspomaga spalanie nagromadzonego tłuszczu bez naruszania mięśni, 
     przez co zapobiega efektowi jo-jo
–  hamuje głód i dodaje energii

 

 

 

więcej minut na rozmowy 
w taryfach Delfin  
w Orange 

Brwinów
ul. Rynek 28           
tel. 22 729 61 61   

salony partner Orange

Milanówek
ul. Warszawska 34
tel. 22 758 39 93

Teraz we wszystkich taryfach Delfin 
w Orange otrzymasz aż 2 razy więcej 
minut na rozmowy ze wszystkimi. 
Dodatkowe minuty dostępne są 
przez cały okres trwania umowy. 
Promocja dotyczy Klientów nowych 
i przedłużających umowę.

O szczegóły zapytaj sprzedawcę.

AUTO SERWIS
PEŁNY ZAKRES USŁUG

Pruszków, Aleje Jerozolimskie 451
(NA TYŁACH INTERCARS)

tel. 795 569 659

Wulkanizacja Elektryka Diagnostyka komupterowa
Mechanika
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Władze chcą skupować lasy, radni protestują
GRODZISK MAZOWIECKI
Władze gminy chcą skupować 
działki leśne, ponieważ 
uważają, że gruntów  
zalesionych jest wciąż za 
mało. Część grodziskich 
radnych obawia się jednak, 
że w ten sposób stworzy się 
niebezpieczny precedens.

C hociaż gmina Grodzisk 
Mazowiecki należy do 
najbardziej zalesionych 

w naszym regionie, to jednak  
w porównaniu z resztą kraju 
wypada dość blado. Wskaźnik 
zalesienia w Grodzisku wynosi 
bowiem 8 proc., a w całej Polsce 
– 32 proc. Najbardziej urokliwą 
częścią gminy są miejscowości po-
łożone na południu. Cieszą się one 

i dotyczył próby podjęcia uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na 
zamianę nieruchomości grun-
towych we wsi Odrano Wola. 
Zalesiona działka o powierzchni  
2 tys. metrów kw., miałaby zostać 
zamieniona na dwie działki bu-
dowlane. Dyskusja nad uchwałą 
była wyjątkowo burzliwa i osta-
tecznie została zdjęta z obrad.

Tymczasem Piotr Galiński, wi-
ceburmistrz Grodziska mówi, że 
władze nie będą kontynuować 
zamiany działek leśnych na bu-
dowlane. – Będziemy raczej dążyć 
do kupowania gruntów leśnych, 
a nie do ich zamiany na działki 
budowlane, bo to jest po prostu 
znacznie korzystniejsze. Potrzebu-
jemy około 2–3 lat, aby ten proces 
nabrał tempa – mówi.        (KG)

dużym zainteresowaniem wśród 
osób, które właśnie ze względu na 
dużą ilość drzew osiedlają się tu  
i budują swoje domy.

Utrzymać stopień 
zalesienia
– Urokiem Opyp, Czarnego Lasu, 
Adamowizny i wielu innych pod-
grodziskich miejscowości są lasy 
i my musimy je ratować. Jeśli nic 
nie zrobimy w tej sprawie, nasza 
gmina stanie się betonową pusty-
nią, pozbawioną lasów i miejsc do 
rekreacji – mówił Grzegorz Bene-
dykciński, burmistrz Grodziska 
Mazowieckiego podczas ostatniej 
VI sesji rady miejskiej.

Władze Grodziska chciałyby 
utrzymać stopień zalesienia po-
przez skup gruntów leśnych od  

ich właścicieli. Początkowo gro-
dziscy włodarze myśleli także  
o zamianie działek budowla-
nych na grunty leśne. Pomysł ten  
wzbudził jednak wiele kontro-
wersji wśród radnych. Zdaniem 
niektórych z nich, zamiana dużo 
tańszych gruntów leśnych na atrak- 
cyjne działki budowlane stworzy-
łaby niebezpieczny precedens. 
Jednym z radnych protestujących 
przeciwko zamianie gruntów bu-
dowlanych na leśne jest Henryk 
Tuszyński, który wyraził obawę, 
że od tej pory wszyscy zaintere-
sowani będą chcieli zamieniać 
działki zalesione na budowlane.

Skup, a nie zamiana
Problem ten był poruszany pod-
czas ostatniej sesji rady miejskiej  

Skatepark zamknięty do odwołania 
PODKOWA LEŚNA
Amatorzy deskorolek, 
łyżworolek i rowerów  
BMX muszą się uzbroić  
w cierpliwość. Skatepark, 
który mieli do dyspozycji, 
został zamknięty  
do odwołania.

Z abezpieczenie obiektów 
i urządzeń sportowych 
na terenie Centrum Kul-

tury i Inicjatyw Obywatelskich 
oraz zakres odpowiedzialności 
zarządu CKiIO w tym zakresie 
kontrolowała Komisja Rewizyj- 
na rady miasta. Okazało się, że 
stan bezpieczeństwa i walory 
estetyczne skateparku pozosta-
wiają wiele do życzenia.

Lista grzechów
Stwierdzono m.in. uchybienia  
w realizacji procedur przekaza-
nia skateparku w zarząd CKiIO 
oraz fakt, że w zasadzie nie 
można jednoznacznie ustalić 
jego zarządcy i stanu prawne-
go. Problemem jest także doku-
mentacja dotycząca obiektu. Nie 
można było stwierdzić, czy ist-
nieje aktualny protokół odbioru 
skateparku, który określa zasady 
jego użytkowania, oraz czy ma 
on aktualne atesty na zamonto-
wane urządzenia. Nie było także 
protokołu z kontroli BHP. Kon-
trolerzy zwrócili też uwagę na 
to, że otoczenie, które miało słu-
żyć młodzieży do jazdy na łyż- 
worolkach, deskorolkach i ro- 
werach BMX, nie spełnia stan-
dardów, tj. nie ma ogrodzenia, 
a w bezpośrednim sąsiedztwie 

Kiedy będzie można 
korzystać z ramp?
Przewodniczący komisji rewizyj-
nej rady miasta Podkowy Leśnej 
Adam Krupa mówi, że na razie 
trzeba uzbroić się w cierpliwość. 
– Wszystkim zależy, by obiekt 
służył naszej młodzieży, ale 
musi on być bezpieczny, a taki 
nie był, dlatego został chwilo-
wo zamknięty. Mam nadzieję, 
że niebawem zostanie otwarty 
– mówi Adam Krupa. Nadmie-
nia, że komisja skierowała pismo  
z wnioskami i zaleceniami pokon-
trolnymi do burmistrza Podko- 
wy Leśnej. – Czekamy na odpo-
wiedź. Jednocześnie na jednej  
z najbliższych sesji rady miasta 
komisja również radnym przed-
stawi pokontrolne wnioski – do-
daje przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej rady miasta.    (KAM)

znajdują się np. uschłe drzewa 
zagrażające bezpieczeństwu 
osób przebywających na tym 
terenie.

Komisja w protokole z kontroli 
zaleciła m.in. pilne uregulowa-
nie stanu formalno-prawnego 
skateparku oraz uzupełnienie 
zapisów statutowych. Stwier-
dziła, że należy wymienić ogro- 
dzenie, oczyścić teren z usch- 
niętych drzew oraz zamonto- 
wać oświetlenie. Do czasu upo-
rania się z niedociągnięciami 
dostępność skateparku ma być 
ograniczona.

Czasowy gospodarz 
skateparku
Dyrektor CKiIO Alina Witkow-
ska wyraziła gotowość przejęcia 
zarządu nad skateparkiem do 
czasu, gdy zostanie on oddany  

w zarząd wyspecjalizowanej do  
tego jednostce. Nieoficjalnie mówi 
się o przymiarkach do powołania 
w Podkowie koordynatora spor-
tu, który m.in. pod swoją opieką 
miałby mieć także skatepark.

W uwagach do protokołu  
z kontroli dyrektor Witkowska 
stwierdziła m.in., że z powodu  
braku podstaw prawnych skate-
park nie został formalnie prze- 
kazany w zarząd CKiIO. W związ-
ku z tym nie może ona brać od-
powiedzialności za istniejący 
stan obiektu. Jednak zdaje sobie 
sprawę z potrzeby pilnego ure-
gulowania kwestii związanych 
z funkcjonowaniem obiektu, 
dlatego m.in. podjęła się skom-
pletowania duplikatów dokumen- 
tów oraz uzyskania od produ-
centów urządzeń wymaganych 
przepisami certyfikatów.

 Stan bezpieczeństwa skateparku pozostawia wiele do życzenia
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czytaj codziennie na wpr24.pl

aktualności Festiwal zespołów rockowych, parada motocykli oraz konkursy artystyczne dla dzieci – to tylko niektóre atrakcje 
reaktywowanego Rock Pikniku, który odbył się 16 kwietnia. Impreza powróciła do Pruszkowa po 10 latach 
nieobecności. W festiwalu zwyciężył zespół Followers of Light z Pruszkowa. Jako gwiazda wieczoru wystąpił zespół 
Oddział Zamknięty, który zagrał swoje największe przeboje, wzbudzając entuzjazm licznie przybyłych fanów.       (KG)

PRUSZKÓW

Festiwal Rock Piknik – Reaktywacja 

PRUSZKÓW

”
Twoja krew ratuje życie”  

–  pod takim hasłem odbyła 
się trzecia edycja ogólno- 
polskiej akcji Motoserce, 
zorganizowana przez  
Polski Kongres Klubów  
Motocyklowych.  
Zebrano 26 litrów krwi.  

P ruszkowska edycja im- 
prezy odbyła się w so-
botę 16 kwietnia na sta-

dionie Znicza.  Zorganizowana 
została podczas festiwalu Rock 
Piknik. W sumie krew oddało 58 
osób, co pozwoliło zebrać ponad 
26 litrów krwi. Organizatora- 
mi akcji w Pruszkowie są kluby 
Road Runners MC i BM Sokół 
Czersk. Imprezą towarzyszącą 
był festyn „Dziecięcy zaułek 
Motoserca”, podczas której 

odbyły się występy artystyczne 
 i konkursy dla dzieci.

– Idea takiej akcji narodziła 
się po pierwszej zbiórce krwi, 
jaką prowadziliśmy na rzecz 
chorego dziecka. Wypadła ona 
pomyślnie, więc postanowili-
śmy ją przedłużyć. Jest to po- 
mysł Kongresu Klubów Moto- 
cyklowych, zrzeszającego klu- 
by z całej Polski – mówi Cze- 
sław Dąbrowski z warszaw-
skiego oddziału klubu Road 
Runners MC.

Do tej pory w akcji wzięło 
udział 58 miast. Tylko w zeszłym 
roku udało się zebrać łącznie 
ponad 1300 l krwi. Partnerami 
akcji „Motoserce” są Congress 
Poland MC, Polski Czerwony 
Krzyż i Polskie Towarzystwo 
Stwardnienia Rozsianego.

Karolina Gontarczyk

Motocykliści znów
oddali krew
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W wpr24.pl prezentujemy zdjęcia lotnicze zrobione podczas lotu 
balonem nad Pruszkowem. Dwuczęściowa fotorelacja pobiła rekor-
dy odsłon w serwisie – przez pierwsze dwa dni zanotowała ponad  
40 tys. wyświetleń! Wszystkich, którzy nie widzieli zdjęć gorąco za-
chęcamy do odwiedzenia portalu pod adresem www.wpr24.pl. Zdjęcia 
i więcej informacji o lotach balonem: www.aeronauta.pl

FOTONEWS

Pruszków z lotu ptaka



AKTUALNOŚCI  |  5Piątek, 22 kwietnia 2011www.wpr24.pl

reklama

Radni Mazowsza chcą wprowadzić 
obszary ograniczonego użytkowania 
dla lotniska im. F. Chopina na war-
szawskim Okęciu. Obejmą one osiem 

Strefy ograniczonego 
użytkowania 

Przeznaczenie pieniędzy na 
zwiększenie funkcjonalności boisk 
budowanych przy Zespole Szkół 
Nr 1 w Brwinowie uchwaliła rada 

Powstanie boisko 
dla hokeistów 

miejska podczas VII sesji 13 kwietnia. 
Przyznana gminie dotacja na boisko 
„Orlik” w Żółwinie pozwoliła na prze-
sunięcie 333 tys. zł zarezerwowa-
nych na ten cel w budżecie gminy. 
Dzięki temu przy ZS nr 1 powstanie 
wielofunkcyjne boisko, m.in. do 
hokeja na wrotkach. W zimie będzie 
można zrobić na nim lodowisko.  (DP)

REGIONBRWINÓW

Łąki zyskają dwa tunele 

P rzejazd kolejowy na 
 ul. Bałtyckiej większości 
kierowcom kojarzy się  

z jednym: długim oczekiwaniem 
na przejazd pociągów. W równie 
złej sytuacji znajdują się piesi. 
Zwłaszcza rodzice z dziećmi  
w wózkach i osoby starsze mają 
poważne problemy z pokona-
niem kładki, która obecnie jest 
jedynym łącznikiem między 
centrum miasta a dzielnicą Łąki. 
Sytuacja jest tym bardziej dra-
matyczna, że znajduje się tu 
Spółdzielnia Inwalidów Mal-
wa. Niepełnosprawni mają więc 

nie lada kłopot, aby dostać się 
do pracy.

Władzom Grodziska Mazo-
wieckiego, dla których likwida-
cja korków w mieście jest sprawą 
priorytetową, udało się porozu-
mieć z PKP. Dzięki temu powsta-
nie tunel dla samochodów, zaś 
dla mieszkańców dzielnicy Łąki 
zostanie wybudowane przejście 
dla pieszych.

Obie inwestycje mają powstać  
w przyszłym roku. Głównym in-
westorem jest PKP w porozumie-
niu z gminą Grodzisk Mazowiecki. 
Tunel dla samochodów powstanie 

na ul. Bałtyckiej, w miejscu obec-
nego przejazdu i będzie przezna-
czony wyłącznie dla pojazdów, 
których waga nie przekracza 
 3,5 t. Ciężarówki i tiry będą więc 
nadal zmuszone do korzystania 
z wiaduktu przy ul. Okulickiego. 
Tunel dla pieszych będzie prze-
dłużeniem obecnego przejścia 
między peronami i będzie koń- 
czył się na ul. Żydowskiej.

– Spółka PKP rozpoczęła pro- 
ces modernizacji torów kolejo- 
wych. W związku z tym powoli  
będą likwidowane przejazdy  
nawierzchniowe dla samocho- 
dów i kładki dla pieszych. Dzię- 
ki temu Grodzisk zyska dwa  
tunele, a to bardzo ważna inwes- 
tycja konieczna do połączenia  
części północnej i południowej  
miasta – mówi Piotr Galiński,  
wiceburmistrz Grodziska Ma- 
zowieckiego.

Karolina Gontarczyk  W miejscu obecnego przejazdu na ul. Bałtyckiej powstanie tunel
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warszawskich dzielnic: Ursynów, 
Ursus, Włochy, Bemowo, Ochotę, 
Wolę, Mokotów i Wilanów oraz 
osiem podwarszawskich gmin, 
m.in.: Piastów, Raszyn, Michało-
wice i Lesznowolę. Będą one po-
dzielone na trzy grupy, w których 
będą obowiązywać ograniczenia 
budowlane.                    (DP)

GRODZISK MAZOWIECKI
O tym, jak trudno jest dostać się z centrum miasta  
na drugą stronę torów, wiedzą i kierowcy, i piesi.  
W przyszłym roku ten problem ma zniknąć, bo  
w mieście powstaną dwa tunele kolejowe.
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Wszystkim Mieszkańcom Gminy
Michałowice

oraz Czytlnikom Gazety WPR
zdrowych, spokojnych,

pełnych rodzinnego ciepła
i radości Świąt Wielkanocnych

życzą

Wójt Gminy Michałowice
Krzysztof Grabka

Przewodniczący Rady Gminy
Michałowice

Paweł Rajski

reklama

Nie radzą sobie  
ze śmieciami 
PIASTÓW
Żbikowska, Piłsudskiego,  
Harcerska to tylko niektóre 
ulice, gdzie walają się stosy 
śmieci. Opozycja zarzuca 
władzom Piastowa, że nie 
radzą sobie z problemem 
oczyszczania miasta. 

P ani Anna mieszka w jed- 
nym z bloków przy al. Ty-
siąclecia i codziennie se-

greguje śmiecie, a potem wyrzuca 
je do specjalnych pojemników. 
Uważa jednak, że jej przypadek 
jest odosobniony. Zdaniem naszej 
czytelniczki, to mieszkańcy do-
mów jednorodzinnych i właści-
ciele ogródków działkowych nie 
chcą płacić za wywóz i segregację 
odpadów, dlatego wyrzucają je, 
gdzie popadnie.

Problem gór śmieci jest szcze-
gólnie widoczny na wiosnę, po 
zimowych roztopach, kiedy więk-
szość mieszkańców robi przy-
domowe porządki. Szczególnie 
nieestetycznie wygląda zagajnik 
przy ul. Żbikowskiej, gdzie śmiecie 
zalegają całymi tygodniami. Nie 
lepiej jest na rogu ulic Bohaterów 
Warszawy i Dąbrowskiego.

Problem zaśmiecania miasta 
był wielokrotnie poruszany na 
sesjach rady miejskiej.

– Co tym razem uniemożliwi-
ło panu efektywne sprzątnięcie 
miasta? – pytał burmistrza pod-
czas VII sesji radny Jacek Zaleśny  
i dodał, że w skandalicznym sta-
nie znajdują się zwłaszcza ciągi 
komunikacyjne.

– Miasto jest sprzątane na 
bieżąco, więc nie powinno być 
problemu. Proszę przesłać na 
piśmie listę zaśmieconych ulic, 
to będziemy interweniować  
i rozliczymy firmę, która wygrała 
przetarg na oczyszczanie miasta 
– odpowiedział Marek Kubicki, 
burmistrz Piastowa.

Z kolei radny Grzegorz Szu-
plewski zwrócił uwagę na bałagan 
na terenie byłego przedszko- 
la kolejowego.

– Ten teren nie należy do mia-
sta, ale nie odżegnujemy się od 
jego sprzątnięcia. Jeśli właściciel  
sam tego nie zrobi, to my to zro- 
bimy, a potem obciążymy go kosz-
tami – mówił burmistrz. – Wszę- 
dzie tam, gdzie śmiecie zalegają,  
będziemy reagować – dodał.

Karolina Gontarczyk

Niebawem koszmar kierowców 
powinien się skończyć. Nawierzchnia 
drogi 701 – ul. Domaniewska i ul. Oża-
rowska – jest właśnie naprawiana na 

Droga 701 z nową 
nawierzchnią

Kierowcy z południowej Warszawy  
i okolicznych miejscowości już 
nie-długo będą mogli korzystać  
z nowego parkingu Parkuj i Jedź  

Parking gotowy  
w wakacje 

na al. Krakowskiej. Na parkingu 
znajdzie się 415 miejsc postojo-
wych, 13 miejsc dla osób niepeł-
nosprawnych oraz 100 stojaków 
rowerowych. Jego otwarcie 
planowane jest na przełomie  
lipca i sierpnia. Powstanie on  
obok pętli tramwajowej  
i autobusowa.                  (AS)

PRUSZKÓWREGION odcinku 5 km. Koszt naprawy to  
630 tys. zł. Drogowcy będą pracować 
na dwóch odcinkach: Pruszków  
– Ożarów Mazowiecki oraz Pruszków 
– Domaniewek. Remont nie obejmie 
odcinków, gdzie budowana jest 
autostrada. Prace potrwają do końca 
maja. Nie wymagają one całkowitego 
wyłączenia drogi z ruchu.                  (DP)
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Na ulicy Ołówkowej łamią przepisy? 
PRUSZKÓW
Mieszkańcy ul. Ołówkowej  
w Pruszkowie, którzy 
parkują swoje samochody 
przed domami na ulicy, 
łamią przepisy. Na odcinku 
od ul. Mokrej w kierunku 
ul. Aptecznej obowiązuje 
zakaz zatrzymywania się, 
ale nie dotyczy on pojazdów 
o dopuszczalnej masie 
całkowitej ponad 3,5 t. 
Tymczasem wzdłuż ulicy 
zaparkowane są wyłącznie 
samochody osobowe.

O znacza to, że na ul. Ołów- 
kowej mogłyby zapar- 
kować autokary, wielkie 

ciężarówki i tiry. Ale nie samo-
chody osobowe, bo te zazwyczaj 
mają masę poniżej 3,5 t. Problem 
w tym, że gdyby zaparkowało tu 
coś większego od samochodu 
osobowego, wówczas ulica stała- 
by się nieprzejezdna dla samo-
chodów większych niż oso-
bowe. A już z pewnością nie 
przejechałby autobus linii L11, 
który tędy kursuje.

– Całkowity zakaz zatrzymy-
wania się wprowadziliśmy na 
ul. Ołówkowej właśnie dlatego, 
by mógł tędy przejeżdżać auto-
bus – wyjaśnia Elżbieta Korach, 
naczelnik Wydziału Inwesty-
cji, Remontów i Infrastruktury 
Technicznej Urzędu Miejskiego 
w Pruszkowie. – Jednak tutejsi 
mieszkańcy w tej sytuacji nie 
mieli w ogóle gdzie parkować. 
Sprawdziliśmy, że jest tyle miej-
sca, że samochody osobowe par-
kujące na Ołówkowej nie będą 
przeszkadzać autobusowi. Aby 
umożliwić mieszkańcom ulicy 
parkowanie w pobliżu domów, 
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 Pod znakiem zakazu zatrzymywania jest tabliczka, która zabrania parkowania aut poniżej 3,5 t

reklama

niedawno wprowadziliśmy znak 
dopuszczający zatrzymywanie 
się samochodami o masie poniżej  
3,5 t – dodaje.

Jednak pod znakiem zakazu 
zatrzymywania znalazła się ta-
bliczka mówiąca o tym, że mogą 
tu stawać samochody o masie 
 ponad 3,5 t. A pod tymi znakami  
ciągnie się sznur osobowych 
samochodów, z których żaden 
z pewnością tyle nie waży. – To 
pomyłka. Powinien znaleźć 
się tu znak umożliwiający za- 
trzymywanie się samochodom  
o masie poniżej 3,5 t. Natych- 
miast to sprawdzimy i zmieni- 
my – mówi Elżbieta Korach.

Kierowcy, którzy parkują pod 
znakiem, właściwie odczytali 
intencje zarządcy drogi. Trudno  
bowiem wyobrazić sobie, by na 
tak wąskiej ulicy, którą w do- 
datku kursuje autobus miejski, 
gmina zezwalała na parko-
wanie wielkich samochodów,  
a zabraniała osobowych. Jednak 

wykonawca oznakowania po- 
pełnił błąd. Gdyby jednak znalazł 
się policjant służbista, wszyscy, 
którzy tu parkują, mogliby mieć 
kłopoty. A gdyby zaparkowała  

tu jakaś ciężarówka, kierowcy  
nie można by ukarać, bo wszyst-
ko byłoby zgodnie z przepisa- 
mi, choć mogłoby to spowodo-
wać zablokowanie ulicy.  (ASR)



PIASTÓW
Stan techniczny  
Przedszkola Miejskiego nr 3  
w Piastowie jest katastrofal-
ny. Ubolewają nad tym zarów- 
no władze miasta, jak i rodzice 
uczęszczających tu dzieci.

P rzedszkole Miejskie nr 3  
w Piastowie mieści się 
przy ul. Godebskiego 

w budynku typu ciechanowskie 
go (parterowy, drewniany, wol-
nostojący budynek, najczęściej 
na planie litery H, przystosowa-
ny do wymagań dzieci w wieku  
3–6 lat). Placówka powstała  
w 1977 r. Już na pierwszy rzut 
oka widać, że budynek jest bar-
dzo zniszczony. Szczególnie jego 
elewacja pilnie wymaga remontu. 
Rodzice dzieci uczęszczających  
do przedszkola są przerażeni.

– Wystarczy tylko spojrzeć 
na budynek, żeby zrozumieć,  
w jak bardzo złym jest stanie. Ale 
co mam zrobić? Muszę chodzić 
do pracy, a dziecko zostawiać  
w przedszkolu. Nie stać mnie na 
prywatną placówkę – mówi pani 
Elżbieta, mama czteroletniej Oli.

Z opinią naszej czytelniczki zga-
dza się Marek Kubicki, burmistrz 
Piastowa. – Przedszkole przy  
ul. Godebskiego zostało wybudo-
wane bardzo starą, wręcz archaicz-
ną metodą. W tej chwili doszło już 

nawet do takiej sytuacji, że dyrek- 
cja placówki obawia się o jej do- 
puszczenie do eksploatacji, ponie-
waż funkcjonują tu stare i znisz- 
czone instalacje. Poza tym przed-
szkole jest bardzo energochłon- 
ne, głównie dlatego, że działa tu 
ogrzewanie elektryczne – mówi.

Zdaniem Kubickiego, remont 
obecnego obiektu jest zupełnie 
nieopłacalny, dlatego też władze 
Piastowa zapowiadają, że będą 
dążyć do jego zburzenia i budowy 
przedszkola modułowego (z goto-
wych modułów kontenerowych, 
dających możliwość swobodnego 
kształtowania bryły budynku, ła-
twe i szybkie w montażu i roz-
biórce). Jest to tym bardziej pilna 
inwestycja, że w płytach, którymi 
pokryta jest elewacja budynku, 
znajduje się azbest.

– Obecny obiekt należy jak 
najprędzej rozebrać, bo to po 
prostu już zagraża bezpieczeń-
stwu dzieci – mówi burmistrz  
i jednocześnie zapewnia, że płyty 
z zawartością azbestu nie stwa-
rzają bezpośredniego zagroże- 
nia, bo zostały pokryte specjal-
nym lakierem.

Są już prowadzone wstępne 
rozmowy z firmą, która budo-
wała już przedszkola moduło-
we m.in. na terenie Warszawy. 
Koszt takiej inwestycji prze-
znaczonej dla 150 dzieci sięga 
4,7 mln zł.

Według burmistrza Piastowa, 
również budynki innych placó-
wek oświatowych w mieście 
należy zastąpić nowymi, oszczęd-
niejszymi w eksploatacji.

Karolina Gontarczyk
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Komu ciemno na osiedlu?

P roblem z oświetleniem 
osiedla znajdującego się  
w kwadracie ulic: Pszcze-

lińska, Kraszewskiego, Koś- 
ciuszki i Wilsona zgłosili nam 
mieszkańcy, którzy często po 
zmroku wracają tędy do do-
mów. Skracają sobie drogę, idąc 
w kierunku ulic Kościuszki,  
Kraszewskiego, Konopnickiej, 
Prusa i dalszych. – Jest to osie-
dle otwarte, a droga ze stacji jest 
tędy dużo krótsza, niż gdyby 
iść prosto ulicami – powiedział 
nam jeden z nich.

To teren spółdzielni
– Zwracaliśmy się z tym proble- 
mem do spółdzielni i do władz 
miasta, ale bez rezultatu – mówi 
inny mieszkaniec miasta. Jak nas 
poinformował, prośby do Spół- 
dzielni Mieszkaniowej Loka- 
torsko-Własnościowej „Osiedle”  
w Brwinowie oraz do Urzędu  
Gminy Brwinów o zainstalowa- 
nie oświetlenia były kierowane  
na przełomie 2009 i 2010 r. – Spół- 
dzielnia odpowiedziała, że nie 
zainstaluje dodatkowych lamp,  
a miasto – że nie ma pieniędzy, 
by to zrobić – dodaje.

Radosław Kląskała, podinspek-
tor ds. elektrycznych w Urzędzie 
Gminy Brwinów zaznacza, że 
oświetlenie wokół osiedla (na 
otaczających je ulicach) za-
pewnia gmina. – Natomiast te-
ren osiedla nie jest własnością 
gminy. Kwestia oświetlenia leży  
już po stronie administratora 
nieruchomości, którym jest  
SMLW „Osiedle” – informuje.

Jak się dowiedzieliśmy nieofi-
cjalnie, do spółdzielni nikt się nie 
zwracał w sprawie zainstalowania 
dodatkowych latarni.

Oświetlenie jest 
wystarczające
Władze spółdzielni są zdania, że 
na osiedle jest dostatecznie oświe-
tlone. Dlatego nie widzą koniecz-
ności instalowania dodatkowych 

latarni na osiedlowych alej-
kach. Jak nas poinformowano, 
wszystkie bloki wyposażone są  
w oświetlenie zewnętrzne. Znaj-
duje się ono przy każdej klatce 
wejściowej do budynków. Po-
nadto na dziewięciu z 13 bloków 
znajdują się lampy sodowe na 
wysięgnikach, które pełnią taką 
samą rolę, jak latarnie uliczne. 
Oświetlone są również parkin-
gi i place zabaw znajdujące się 
w obrębie osiedla. Latarnie na 
okalających ulicach dodatkowo 
doświetlają teren osiedla. Zda-
niem urzędników ze spółdzielni, 
to w zupełności wystarcza.

Rzeczywiście bloki stoją sto-
sunkowo niedaleko siebie, a lam- 
py przy klatkach wejściowych  
i latarnie na blokach świecą wy-
starczająco jasno. Trudno tu mó-
wić o miejscach ciemnych i przez 
to niebezpiecznych.

– Gdyby z takim problemem 
zgłosili się mieszkańcy osiedla, 
sprawa byłaby inna. Ale jeśli pro-
blem widzą tylko ci, którzy tędy 
przechodzą i twierdzą, że jest 
im za ciemno, to niech chodzą 
głównymi ulicami – powiedziano 
nam w spółdzielni.         (ASR)

Duży plac zabaw, altanki, pergola, 
nowe ławki i oświetlenie – to wszyst-
ko ma się znaleźć w Parku Kościusz-
ki. Część rekreacyjno-sportowa 

Ruszyła przebudowa 
Parku Kościuszki

7 maja w godz. 10.00 – 17.00 na 
terenie Szpitala Zachodniego odbę-
dzie się piknik z okazji beatyfikacji 
patrona placówki Jana Pawła II. 

Piknik z okazji 
beatyfikacji JP II

Władze szpitala zapraszają do 
udziału w pikniku całe rodziny.  
Będzie można zasięgnąć nieodpłat-
nych konsultacji i badań diagno-
stycznych, wysłuchać prelekcji 
promujących profilaktykę zdro-
wotną i obejrzeć pokazy udzielania 
pierwszejpomocy. Przewidziano 
także wiele innych atrakcji.        (KG)

PRUSZKÓWGRODZISK MAZOWIECKI będzie gotowa już w październiku.  
Rozpoczęły się prace przy trzecim 
etapie przebudowy parku. Na miejs- 
cu jest już ciężki sprzęt. Robotnicy 
usuwają obecnie stare chodniki. 
Przejście przez park z al. Niepodle-
głości do ul. Kościuszki jest zablo- 
kowane. Jest to ostatni etap  
przebudowy parku.                        (DP)
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asBRWINÓW  |  Na osiedlu przy ul. Pszczelińskiej po zmroku panują ciemności. Strach 
tamtędy przechodzić – mówią mieszkańcy Brwinowa. Osiedle jest normalnie 
oświetlone – twierdzi spółdzielnia.

Spółdzielnia  
nie widzi powodu, 
by instalować na 
osiedlu dodatkowe 
oświetlenie 

Wybudują nowe przedszkole?
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Przybędzie punktów 
monitoringu ulicznego 

MILANÓWEK
Niebawem powiększy  
się miejski system  
monitoringu. Władze 
Milanówka chcą 
przeznaczyć dodatkowe 
pieniądze na jego rozwój.

Z apisy kamer są bezwzględ-
ne jeśli chodzi o faktyczny 
przebieg zdarzeń i mogą 

stanowić materiał dowodowy  
w przypadkach niszczenia mie-
nia publicznego, pobić, napadów, 
czy kolizji i wypadków drogo-
wych. W Milanówku znajdują  
się obecnie 24 punkty monito-
ringu ulicznego.

Burmistrz Jerzy Wysocki chciał- 
by powiększyć miejski monito-
ring w okresie maj – czerwiec  
o kolejne cztery punkty. Kamery 
znalazłyby się w okolicy Turczyn-
ka Sportowego wraz z Rodzin- 
nym Ogrodem Działkowym „Mal-
wa”, na skrzyżowaniu ul. Kró- 
lewskiej z ul. Podwiejską i ulicą 
Turczynek w rejonie stacji pa-
liw Orlen, na skwerze Wacława  
Wdowiaka przy rogu ulic Krakow-
skiej i Dworcowej oraz na osied- 
lu TBS Łęgi.

– Ze wstępnych wyliczeń wy-
nika, że nie będą to duże koszty. 
To wydatek rzędu 55 tys. zł. Jed-
nak zanim monitoring zostanie 
zamontowany, niezbędne jest 
dokonanie korekty budżetowej, 
do której przygotowujemy się  
w maju. Montaż mógłby odbyć się 
na początku wakacji, ale wcześ- 
niej muszę  przedstawić to ra-
dzie miasta i uzyskać jej zgodę 
na niewielkie zmiany w budżecie 
– mówi burmistrz Wysocki.

W siedzibie straży miejskiej, 
w jednym z pomieszczeń znaj-
duje się konsola z ponad 20 mo- 
nitorami. Oficer dyżurny SM ma 
stały podgląd na to, co się dzieje 
w miejscach objętych monitorin-
giem, to jest m.in. w rejonach obu 
stacji WKD, dworca PKP wraz 
z przejściem, stadionu Milan  
i szkół. Komendant milanowskiej 
SM Andrzej Wacławek mówi, że 
w razie, gdy strażnika coś zanie-
pokoi, może zrobić odpowied-
nie zbliżenie obrazu z kamery. 
Informuje też, że zdarzają się 
przypadki przekazywania poli- 
cji nagrań dotyczących np. wy-
padków drogowych.    

Kamilla Gębska

Na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i al. Niepodległości 18 kwietnia ok. godz. 14.00 ford ka zderzył się z fiatem pandą.  
Kobieta prowadząca forda jechała ul. Wojska Polskiego i na zielonym świetle przejeżdżała skrzyżowanie z al. Niepodleg- 
łości. Z lewej strony wyjechał czerwony fiat panda. Prowadząca fiata tłumaczyła się, że gdy zapaliło się zielone światło 
zgasł jej silnik. Gdy ruszyła, nie zauważyła, że już miała czerwone światło. W wypadku nikt nie ucierpiał.                (DP)

PRUSZKÓW

Wypadek na Wojska PolskiegoKronika
Kryminalna

Palikot spotkał się  
z mieszkańcami

J anusz Palikot, były po-
lityk Platformy Oby-
watelskiej, a obecnie 

założyciel Stowarzyszenia Ruch 
Poparcia Palikota przyjechał 
kolejką WKD do Pruszkowa  
w miniony piątek. Na stacji 
WKD Pruszków, na której wy-
siadł o godz. 12.16, nie przywi-
tały go tłumy. Ale na spotkanie  
z politykiem do baru Przystań  
w Parku Potulickich przyszło 
sporo pruszkowian.

Wizytę w mieście Janusz Pa-
likot rozpoczął od doklejenia 
słowa „Wolny” pod napisem 
„Pruszków”, znajdującym się 
na wiacie na peronie WKD. 
Następnie w eskorcie członków 
RPP rozpoczął spacer ulicą Kra- 
szewskiego. Napotkanym oso-
bom wręczał ulotki z progra- 
mem swojego ruchu. Z każdym  
witał się przyjacielsko, wymie- 
niając grzecznościowe uwagi.  
Nie krył zaskoczenia, gdy stoją- 
cy na balkonie mieszańcy jed- 
nej z kamienic wołali: „Brawo  
Janusz! Tak trzymać!”.

Po ok. 20 minutach Janusz 
Palikot oficjalnie przywitał się 
z mieszkańcami Pruszkowa, 
którzy przyszli na spotkanie 
do baru Przystań. W swoim  
wystąpieniu polityk odniósł  
się do najbardziej palących  
– jego zdaniem – spraw, czyli  
spowolnienia tempa rozwoju  
dróg szybkiego ruchu w Polsce  

i zagrożenia bezpieczeństwa 
emerytur. Było to preludium 
do krótkiego zreferowania waż-
niejszych punktów programu 
wyborczego RPP. Janusz Palikot 
mówił m.in. o tym, jak można 
obniżyć deficyt budżetowy – od  
ograniczenia wydatków na 
wojsko, czy partie polityczne.

Mieszkańcy Pruszkowa py-
tali kontrowersyjnego polityka  
m.in. o to, dlaczego odszedł z PO.  
– Z prostej przyczyny: przesta-
łem wierzyć w Platformę, w to, 
że dokona jakiś zmian. Na sto go- 
towych projektów przygotowa-
nych przez komisję Przyjazne 
Państwo, by ograniczyć biurokra-
cję, żaden nie został wprowadzo- 

ny w życie – odpowiedział. Py- 
tano go też, jaki ma pomysł na  
politykę prorodzinną oraz czy  
nie obawia się, że nie uda się mu  
przekroczyć pięcioprocento- 
wego progu wyborczego. – Nie,  
nie obawiam się tego. Do tej  
pory odwiedziłem 120 miast,  
w których spotkałem się z mie- 
szkańcami. Na razie tego, nie 
widać w sondażach. My czeka-
my na wynik 23 października 
– tłumaczył Palikot.

Na zakończenie podzięko-
wał mieszkańcom za spotkanie. 
Przyznał, że choć w Pruszkowie 
był po raz pierwszy, to miasto 
bardzo mu się spodobało. 

Kamilla Gębska

PRUSZKÓW  |  Kontrowersyjny polityk odwiedził pruszkowian i zaprezentował 
swój program wyborczy  
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Akcja czipowania 
psów nabierze 
rozmachu
MILANÓWEK
Wtym roku miasto  
zakupi 300 czipów.  
Właściciele czworonogów 
nie ponoszą żadnych  
kosztów czipowania.

W tym roku miasto za- 
kupi 300 czipów. 
Właściciele czwo-

ronogów nie ponoszą żadnych 
kosztów czipowania.

Akcję Urząd Miasta rozpo- 
czął w ubiegłym roku z ini- 
cjatywy i przy wsparciu mi- 
lanowskiego oddziału To- 
warzystwa Opieki nad Zwie- 
rzętami, który otrzymał grant 
w wysokości 10 tys. zł i zakupił  
400 czipów i dwa uniwersalne  
czytniki dla lekarzy wetery- 
narii do ich odczytywania. Na- 
tomiast miasto zakupiło trze-
ci czytnik dla straży miejskiej 
i przeznaczyło 20 tys. zł na sfi- 
nansowanie akcji czipowania. 
 – Dodatkowo w drugiej połowie 
tego roku przeznaczymy 5 tys. zł  
na pokrycie kosztów zakupu 
kolejnych 300 czipów i w ten 
sposób w tym roku wykorzysta-
my je wszystkie i zaczipujemy 
łącznie 700 psów – mówi bur-
mistrz Jerzy Wysocki.     (KAM)

Mieszkańcom Gminy Raszyn
najserdeczniejsze życzenia

z okazji Świąt Wielkanocnych 
składa Wójt Gminy Raszyn

Andrzej Zaręba

Fo
t. 

M
ar

ci
n 

Za
w

ad
zk

i

Fo
t. 

M
ag

da
le

na
 K

ęd
zi

er
sk

a



AKTUALNOŚCI  |  9Piątek, 22 kwietnia 2011www.wpr24.pl

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

Przygotowania do Gali Festiwalu
Myśli i Słowa Jana Pawła II
Zbliża się beatyfikacja Jana 
Pawła II.  W dniu 28 kwietnia 
2011 r. o godz. 18 odbędzie się  
w Mateczniku Mazowsze w Otrę- 
busach uroczysta Gala Festiwa-
lu Myśli i Słowa Jana Pawła II. 
Na scenie wystąpią uczniowie 
szkół z terenu gminy Brwinów, 
którzy przedstawią najlepsze 
festiwalowe prezentacje. Pa-
tronat nad Galą objęli J.E. Kard. 
Kazimierz Nycz oraz Marszałek 
Województwa Mazowieckiego 
Adam Struzik.

Historia Festiwalu
Pierwszy Festiwal Myśli i Słowa 
Jana Pawła II odbył się w 2008 r. Co 
roku myślą przewodnią festiwalu 
był wybrany fragment listów lub 
przemówień papieskich. W oparciu 
o jego przesłanie uczniowie przygo-
towali prace plastyczne, literackie, 
prezentacje multimedialne, wystę-
py wokalne i teatralne. Z każdym 
rokiem przybywało uczestników 
(od 60 w pierwszej edycji do 177 
osób jesienią 2010 r.), coraz wyższy 
był poziom prezentowanych prac. 
Kolejne festiwalowe edycje gościły  
w Zespole Szkół w Żółwinie. Tam- 
tejsze gimnazjum nosi imię Jana 

Pawła II i w szczególny sposób  
pielęgnuje pamięć swojego patrona.

Uroczysta Gala
Dla uczczenia beatyfikacji Papieża 
Polaka w dniu 28 kwietnia 2011 r. 
o godz. 18.00 ponad pół tysiąca 
zaproszonych gości obejrzy na sce-
nie sali widowiskowej Matecznika 

Mazowsze (Otrębusy, ul. Świerko-
wa 2) przegląd najciekawszych fe-
stiwalowych prac i przedstawień. 
Patronat nad Festiwalem zgodzili 
się objąć metropolita warszawski 
kard. Kazimierz Nycz oraz marszałek 
województwa mazowieckiego Adam 
Struzik.

(PR)

Niech Święta Wielkiej Nocy
przyniosą wiarę, nadzieję i miłość,

radość z czasu spędzonego 
w rodzinnym gronie

oraz nowe siły do pomyślnej 
realizacji wszelkich zamierzeń.

Serdeczne życzenia wielkanocne składają

Burmistrz Gminy Brwinów
Arkadiusz Kosiński

oraz

Przewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir Rakowiecki

Samorządzie, zrób coś dla Gąsina
PRUSZKÓW
Mieszkańcy Gąsina skarżą się, 
że samorząd miasta nic nie 
robi dla ich dzielnicy. Podczas 
spotkania mieszkańców  
z samorządowcami, zarzu-
cono radnym, że całą swoją 
energię skupiają na Żbikowie, 
a o Gąsinie zapominają.

W czwartek 14 kwietnia  
w Szkole Podstawowej 
nr 10 przy ul. Pływac-

kiej odbyło się spotkanie miesz-
kańców z radnymi wybranymi 
z okręgu wyborczego nr 1. Radę 
miasta reprezentowali Wojciech 
Gawkowski, Mieczysław Mali-
szewski, Józef Moczuło i Andrzej 
Wróblewski. Na spotkanie przyby-
li także obaj zastępcy prezydenta 
miasta Andrzej Królikowski i An-
drzej Kurzela, naczelnik Wydziału 
Architektury, Urbanistyki i Zago-
spodarowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Pruszkowie 

Krystyna Sławińska, naczelnik 
Wydziału Inwestycji, Remontów  
i Infrastruktury Technicznej 
pruszkowskiego magistratu Elż-
bieta Korach oraz prezes Miej-
skiego Zakładu Oczyszczania 
Władysław Kącki.

Podczas spotkania mówiono 
m.in. o uciążliwościach związa-
nych z budową autostrady A2 
 i problemach organizacji ruchu  
w dzielnicy, inwestycjach kolejo-
wych związanych z przebudową 
trasy Warszawa – Łódź, budo-
wie kolektora kanalizacyjnego  
w ul. Promyka i inwestycjach oświa- 
towych na Gąsinie. Jedną z naj-
ważniejszych poruszonych spraw 
był także stosunek samorządu  
do dzielnicy i jej mieszkańców.

Gąsin się kończy  
na ul. Wiśniowej
Mieszkańcy zarzucili samorzą-
dowcom przede wszystkim to, 
że za rzadko się z nimi spotykają 

– Na Żbikowie takie spotkania 
są co miesiąc, a u nas raz na pół 
roku – mówił ktoś z sali przypo-
minając, że poprzednie spotkanie 
z radnymi odbyło się w listopa-
dzie. Jedna z kobiet podkreśliła, 
że w dzielnicy nawet nie było in- 
formacji o tym, że 15 kwietnia od- 
bywa się kolejne spotkanie. Wie-
lu mieszkańców o nim nie wie-
działo. Zdaniem radnych, takie 
informacje zostały porozwieszane  
w różnych punktach Gąsina. Agata 
Wychowaniec, przedstawicielka 
Komitetu Społecznego „W cieniu 
budowy autostrady A2” zauwa-
żyła, że ogłoszenia rozwieszono 
tylko do wysokości ul. Wiśniowej. 
– Dla naszego samorządu Gąsin 
dalej nie sięga – skwitowała.

Opozycja nieskuteczna
– Radni siedzą cicho od wybo-
rów do wyborów – mówiła jedna  
z mieszkanek dzielnicy. – Co pa-
nowie robią poza posiedzeniami 

rady? – pytała zwracając się do 
radnych.

– No, coś tam jednak robimy  
– odpowiedział jeden z nich, a sala 
wybuchnęła śmiechem.

Kolejna gąsinianka zapropono-
wała, by każdy z obecnych radnych 
pochwalił się, co konkretnie zrobił 
dla dzielnicy i jej mieszkańców.

– Zgłosiłem cały szereg punk-
tów, które miały na uwadze rozwój 
naszego miasta i one dotyczyły nie 
tylko Gąsina i Żbikowa, ale całego 
Pruszkowa. Żaden z tych punk-
tów nie został przyjęty. Jestem nie-
skuteczny – odpowiadał Wojciech 
Gawkowski podkreślając, że jest 
posłem opozycyjnym.

Józef Moczuło stwierdził, że 
pomógł kilku mieszkańcom Gą-
sina w sprawach wymagających 
interwencji.

Co pan chce od radnego?
Kolejny z radnych informował, że 
dostał merytoryczną odpowiedź 

od prezydenta miasta na swoją 
interpelację.

– Nie chodzi o to, że pan złożył 
interpelację. Co z niej wynikło? 
– dopytywał się jeden z miesz- 
kańców.

– A co pan jeszcze oczekuje 
od radnego? Że pójdzie i załatwi 
sprawę? – skarcił mieszkańca rad-
ny Moczuło. Po tej odpowiedzi 
sala wybuchnęła gromkim śmie-
chem, który szybko przerodził 
się w pomruk niezadowolenia. 
Pod adresem radnych posypały się 
wezwania do poważnego zajęcia 
się sprawami dzielnicy i jej miesz-
kańców lub do odejścia.

Jak stwierdził jeden z gąsinian, 
chodzi o to, by radni rzeczywiś- 
cie reprezentowali mieszkańców  
i dbali o to, by rozwój dzielnicy na- 
dążał nie tylko za jej usługowym 
dla całego miasta charakterem, 
ale także za potrzebami tutejszych 
mieszkańców, których ciągle  
przybywa.

Podczas spotkania dyskutowa- 
no o utrudnieniach, jakie muszą  
znosić mieszkańcy północnego  
Pruszkowa w związku z budo-
wą autostrady A2. Niepokój gą-
sinian wzbudziła konieczność 
zmiany organizacji ruchu na czas 
budowy węzła Pruszków. Omó-
wiono także koncepcję likwidacji 
przejazdu w ciągu ulic Działko- 
wej i Błońskiej i budowy nowego  
w ciągu ul. Przejazdowej oraz ko- 
nieczności przeprojektowania  
ul. Przyszłości. Mieszkańcy po- 
ruszyli sprawę miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego, który dotychczas nie 
został uchwalony i plany inwe-
stycji oświatowych na Gąsinie. 
Zgłoszono też konieczność pilnej 
naprawy rozsypującego się most- 
ku na Utracie w ciągu ul. Elektrycz- 
nej. O tych i innych sprawach bę-
dziemy pisać w kolejnych wyda-
niach „Gazety WPR”

Andrzej S. Rodys

41-letniego Grzegorza N., kierowcę citroëna jumpera, który pod wpływem alkoholu przewoził 16 pasażerów zatrzymali 15 kwietnia na drodze nr 719 
 grodziscy policjanci. Kierowca nie zatrzymał się do kontroli w miejscowości Kozerki i został zatrzymany dopiero w Jaktorowie. Autem mogło  
jechać tylko sześć osób. Okazało się, że kierowca miał ok. 2,5 promila alkoholu w organizmie. Grzegorz N. miał już w 2008 r. orzeczony 12-miesię- 
czny zakaz prowadzenia pojazdów.                                                                   (ASR)

GRODZISK MAZOWIECKI

Pijany przewoził pasażerów

reklama

 
 

Zmartwychwstanie – Ewelina Pęksowa, obraz na szkle 
ze zbiorów Muzeum Sztuki Ludowej w Otrębusach
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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 531 311 315•	
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 komunalna zatrudni  ►
kierowcę KAT.C do 
prowadzenia samochodów 
ciężarowych. 
693 280 600

Mechanika z doświadczeniem  ►
do naprawy samochodów 
ciężarowych w firmie 
komunalnej 693 280 600

Panie na produkcję Pruszków   ►
k. W-wy doświadczenie, 3zm. 
Kontakt: 506-047-950, 
504-009-901 

Zatrudnię mężczyzn   ►
i kobiety do zakładania 
ogrodów,  
Grodzisk Mazowiecki  
501 237 474

Nieruchomości – sprzedam

Atrakcyjna 930m2  ►
Żyrardów--Chroboty  
blisko las, zalew,  
obwodnica, 602 71 90 24 

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

Bezpośrednio trzypokojowe   ►
z garażem, Pruszków,  
ul. Jasna nowe pełne 
wyposażenie kuchni, holu, 
łazienki, księgi wieczyste, 
przystępna cena  
609, 315 496,  
695 476 441

Dom 137/1368 m2 Jaktorów  ►
664 007 270  

Dom w Parzniewie   ►
22 724 74 08

Działka  1300m budowlana,   ►
Media, Kajetany,  
601 731 690 

Stary dom z ogrodem,   ►
Kosów Lacki  
798 675 919 

Nieruchomości – do wynajęcia

2 pokoje, 38m2, 2 piętro,  ►
Grodzisk, 607 052 235 

Pokój do wynajęcia Pruszków  ►
604 158 817 

największa skuteczność!
CO TYDZIEŃ PONAD 30 000 CZYTELNIKÓW

Skoda Felicia Combi 2000,   ►
22 728 96 43 

Kupię

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

Książki dojazd, tel. 784 884 230 ►

Usługi

Anteny 530 913 792 ►

Anteny montaż serwis  ►
603 375 875 

Anteny TV SAT – specjalista   ►
i ekspresowo 506 845 892

Autoklima atrakcyjne ceny 
795 781 888 

Brukarstwo, 696437501  ►

Budowa domów, rzetelnie,  ►
terminowo 605 377 805 

Cyklinowanie 602 262 144  ►

Nauka

Angielski dojeżdżam  ►
 607 596 383

Angielski dojazd 784 884 230 ►

Matematyka nauczyciel    ►
603 713 495 

Automoto – kupię

Autokasacja, zaświadczenia  ►
transport gratis 502 534 080

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

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

Automoto – sprzedam

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

Honda Civic, 1,4, 1999, gaz,   ►
klima, uszkodzona karoseria, 
sprawna technicznie, 4500, 
691 327 020

Domofony 530 913 792 ►

Domofony, videodomofony  ►
603 375 875 

Domowy Fachowiec 530 913 792 ►

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 698 979 984  ►

Malujemy solidnie, szybko,  ►
wnętrza elewacje 602 71 90 24 

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

Prace porządkowe, Ursus, 7zł/h  ►
501 591 882

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

ŚWIADECTWA 
ENERGETYCZNE TANIO!!!  
692-550-555 

Wróżka 501 22 05 39  ►

Wywóz złomu 601 340 698  ►

Zamki 530 913 792 ►

Złom wywiozę 660 926 793  ►

Żaluzje, Rolety Expressowo  ►
530 913 792

Najniższe ceny w mieście
Sprawdź !

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

www.tanioidobrze.pl
ul. Wiosenna 16, Milanówek

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

Mariusz Bogucki
508 099 570

www.szybkiremont.com.pl

kompleksowe remonty 
i wykończenia wnętrz 605 332 222 lub 692 196 292 

Oferta specjalna! 
ważna do końca Maja
bezpłatne, profesjonalne porady kosmetyczne
dobór kosmetyków – właściwa pielęgnacja
skóry i więcej...
wybór makijażu w zależności od typu 
urody-warsztaty indywidualne i grupowe
kosmetyki firmy Mary Kay oraz Colway
(kolagen  naturalny, biologicznie aktywny)
Lokalizacja-centrum Pruszkowa
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Bezpłatna reklama Twojej firmy w internecie!

darmowe ogłoszenia 
www.ogloszenia.wpr24.pl

darmowa prezentacja
www.firmy.wpr24.pl

O G Ł O S Z E N I E   
Burmistrza Miasta Milanówka

o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego 
terenu „Śródmieście” w Milanówku i o wszczęciu postępowania dotyczącego przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb w/w zmiany
- Uchwała Nr 245/XXIII/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 lutego 2009 r.

      
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Milanówka 
Uchwały Nr 245/XXIII/09 z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Śródmieście” w Milanówku.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamia się, że Urząd Miasta Milanówka wszczął 
postępowanie w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
dla potrzeb w/w zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Uchwała 
Nr 245/XXIII/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 lutego 2009 r. 

Z dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Milanówka (Ref. Geodezji i Gosp. 
Przestrzennej przy ul. Spacerowej  4 - pok. 28, I p. w godzinach: pon. 10.00–18.00, wt. – pt.; 8.00–16.00). 
Zainteresowani w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 18 maja 
2011 r. mogą wnosić wnioski i uwagi do opracowywanych ww. dokumentów. Wnioski i uwagi można 
składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta w Referacie Geode-
zji i Gospodarki Przestrzennej – ul. Spacerowa 4; 05-822 Milanówek oraz za pomocą środków komuni-
kacji elektronicznej na adres: planowanie@milanowek.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecz-
nym podpisem elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek lub uwaga dotyczy. Organem właściwym do 
rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Miasta Milanówka.

  Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

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!
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Filia nr 5 w Pruszkowie
ul. Kościuszki 10
tel: (22) 728-99-06, (22) 728-99-50

Filia nr 1 w Raszynie
ul. Poniatowskiego 11
tel: (022) 720-41-86 do 87


