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PRUSZKÓW GRODZISK MAZOWIECKI
Ulice Chrzanowska i Spokojna doczekają się remontów 
jeszcze w tym roku. Miasto pozyskało na te inwestycje pieniądze 
z funduszy unijnych  4

Dopóki nie zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla Gąsina mieszkaniowego, nie będzie modernizacji 
szkoły podstawowej przy ul. Pływackiej   3

reklama

PRUSZKÓW | Zamknięcie ul. Domaniewskiej w związku z budową autostrady spowoduje gigantyczne 
korki nie tylko na Gąsinie, ale także w centrum miasta    2
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Pszczelińska  
w kałużach
Podczas deszczu na ul. Pszczelińskiej 
tworzą się wielkie kałuże,  
a przechodnie są regularnie 
ochlapywani przez wjeżdżające  
w nie samochody. Mieszkańcy 
uważają, że odpowiada za to niedrożna 
kanalizacja deszczowa w ulicy. 
Przypuszczają, że nikt nie dba o to,  
by była sprawna i nie czyści jej. Gmina 
tłumaczy, że kanalizacja jest w miarę 
nowa, zupełnie sprawna i regularnie 
czyszczona, a kałuże to wina zagłębień 
w fatalnej nawierzchni drogi   6

PODKOWA LEŚNA

Remont  
biblioteki
Zakończył się już częściowy  
remont dachu. W maju świetność  
odzyska taras, a na czerwiec 
przewidziany jest montaż 
drewnianych drzwi, wykonanych 
na zamówienie – to najważniejsze 
prace, jakie zostaną przeprowadzone 
podczas remontu Miejskiej 
Biblioteki Publicznej   7

Zanim nadejdzie paraliż
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Zanim nadejdzie paraliż

T o jednak nie oznacza, 
że zmiany organiza-
cji ruchu nie będzie. 
Została ona tylko 

opóźniona – na razie o trzy ty-
godnie. Pierwotnie ul. Doma-
niewska miała być zamknięta  
18 kwietnia. Ten termin przenie-
siono na 4 maja, ale już wiadomo, 
że nie zostanie on dotrzymany.

Zamknięcie ul. Domaniew-
skiej jest konieczne ze względu 
na budowę wiaduktu drogi 701 
nad autostradą przy węźle Prusz-
ków. Ulica zostanie zamknięta 
za cmentarzem na odcinku  
ok. 300 m w kierunku Domanie-
wa. A to oznacza, że żaden ruch 
w kierunku do i z Domaniewa, 
Domaniewka, Płochocina, Józe-
fowa i Moszny nie będzie się mógł 
tędy odbywać.

Najpierw ul. Promyka
Mieszkańcy tych miejscowości 
i północnej części Pruszkowa są 
poważnie zaniepokojeni tym, 
jak będzie wyglądać organizacja 
ruchu podczas zamknięcia drogi 
701. Pytali o to podczas spotkania 
z pruszkowskimi samorządow-
cami, które odbyło się 14 kwiet-
nia w Szkole Podstawowej nr 10 
przy ul. Pływackiej na Gąsinie. 
Bulwersowało ich przede wszyst-
kim to, że mówi się o zamknięciu  
ul. Domaniewskiej w sytuacji, kie-
dy ze względu na budowę kolek-
tora kanalizacyjnego zamknięta 
jest część ul. Promyka.

Obecnie wiadomo już, że do- 
póki budowa kolektora w ul. Pro-
myka się nie zakończy, ul. Doma- 

w ul. Promyka i tą obwódką bę- 
dzie puszczony ruch. Tędy bę-
dzie się skupiał cały ruch z Do-
maniewa i Moszny. Dojdzie także  
ruch z Milanówka i Brwinowa  
– mówiła podczas spotkania  
14 kwietnia Agata Wychowaniec,  
wiceprzewodnicząca Komi- 
tetu Społecznego „W cieniu bu- 
dowy autostrady A2”. – Jak bę- 
dzie wyglądał wówczas korek  
na ulicach Promyka i Waryńskie-
go? – pytała.

Jak się nieoficjalnie dowie-
dzieliśmy, do tej pory powstał 
jedynie projekt organizacji ruchu 
na Gąsinie w związku z zamknię-
ciem ul. Domaniewskiej. Zakłada 
on, że ruch samochodów cię-
żarowych będzie się odbywał 
ulicami Przejazdową i Promy-
ka, a osobowych – Waryńskiego  
i Promyka. Od skrzyżowania 
ulic Przejazdowej i Promyka w 

niewska nie będzie zamknięta. 
To właśnie ze względu na opóź-
niające się prace przy budowie 
kanalizacji wykonawca budowy 
autostrady poprosił o przesu-
nięcie terminu zamknięcia drogi 
701. W przeciwnym razie ruch sa- 
mochodowy w północnej części 
powiatu pruszkowskiego został- 
by całkowicie sparaliżowany.

Podczas spotkania z miesz-
kańcami Gąsina wiceprezydent 
Pruszkowa Andrzej Kurzela za-
pewniał, że do czasu zamknięcia 
ul. Domaniewskiej także ul. Prze-
jazdowa zostanie doprowadzona 
do stanu przejezdności.

Będą gigantyczne korki
Mieszkańców Gąsina szczegól- 
nie jednak niepokoi to, którędy 
zostanie skierowany ruch na czas 
przebudowy drogi 701. – Powsta-
je obwódka budowy wiaduktu  

PRUSZKÓW
Nie będzie zmiany 
organizacji ruchu na 
Gąsinie od 4 maja. 
Wykonawca budowy 
autostrady poprosił  
o przesunięcie terminu 
zamknięcia drogi 
wojewódzkiej nr 701, 
czyli ul. Domaniewskiej.

ZDANIEM NACZELNEGO

Instytut jest,  
teraz kolej na drogi

Bolo Skoczylas
Redaktor naczelny

Pięciodniowa prognoza na pogoda.wpr24.pl

Pięć lat temu wmurowywano 
kamień węgielny pod siedzibę labo-
ratorium XXI wieku, Instytutu Badań 
Technicznych TPA w Pruszkowie.  
W rocznicę tego wydarzenia zaproszo-
no nas na dni otwarte tej instytucji. 
Muszę przyznać, że to co zobaczyłem 
przerosło moje wyobrażenia.

Nowoczesny budynek o prostej, 
eleganckiej bryle, przestronne, 
funkcjonalne wnętrza, olśniewające 

wyposażeniem i sterylnością sprawiają wrażenie, że pomyliliśmy 
adres. Tak nie może wyglądać firma, która zajmuje się na co dzień 
badaniem kruszyw, betonu i asfaltu, a raczej instytut naukowy 
uniwersytetu albo laboratorium zajmujące się badaniem próbek 
żywności. Imponujące wrażenie robią dziesiątki specjalistycznych 
urządzeń, nowoczesnych stanowisk pomiarowych i badawczych, 
a także wiedza, profesjonalizm i doświadczenie obsługującej je 
kadry pracowników.

Instytut TPA w pełni zasługuje na miano laboratorium XXI wieku. 
Firma świadczy usługi w zakresie badań i pomiarów laborato-
ryjnych, materiałowych i technologicznych. Opiniuje i wydaje 
ekspertyzy budowlane, w szczególności dotyczące budowy  
i modernizacji dróg i autostrad. Z jej doświadczeń korzystają 
projektanci i wykonawcy największych inwestycji drogowych  
nie tylko z Polski, ale i większości krajów Europy.

Misją firmy jest świadczenie usług na najwyższym światowym 
poziomie efektywności i innowacyjności. Pełna oferta obejmuje 
także profesjonalne szkolenia i konsultacje dla inwestorów, wy-
konawców i nadzoru budowlanego. Od projektowania i realizacji 
robót ziemnych, kruszyw i materiałów stosowanych we współ-
czesnych technologiach aż po tzw. recykling nawierzchni, czyli 
technologii związanych z naprawami bieżącymi dróg będących 
w trakcie eksploatacji.

Ciekawi mnie, czy istnienie w naszym mieście instytucji o takim 
potencjale i możliwościach, a także naukowym i technologicznym 
zapleczu i wiedzy zatrudnionych w niej osób będzie miało jakiś 
wpływ na jakość naszych dróg i ulic.

Kiedyś najprawdopodobniej tak. Za jak długo? Odnoszę wrażenie,  
że nieprędko. Już bowiem dojazd do siedziby instytutu jest poważ-
nym wyzwaniem nawet dla najostrożniejszego kierowcy. Stan oko-
licznych dróg grozi co najmniej uszkodzeniem zawieszenia. Mamy 
instytut. Teraz kolej na wykorzystanie jego osiągnięć w praktyce.

 Na razie z powodu budowy kanalizacji nieprzejezdny jest odcinek ul. Promyka

z drugiej
strony

CYTAT TYGODNIA

Będzie to nowoczesna placówka, w której znajdą  
się oddział żłobkowy, przedszkole, szkoła  
podstawowa, a być może i gimnazjum  3

Wiceprezydent Pruszkowa   
Andrzej Królikowski 
o planach modernizacji szkoły przy ul. Pływackiej

będzie kosztować modernizacja elewacji  
budynku Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  

przy ul. Sienkiewicza 45    7
 

700 tys. zł

kierunku Moszny będzie się już 
odbywał razem. Nie wiadomo 
jednak jeszcze, czy taka organi-
zacja ruchu zostanie przyjęta, 
bo ostatecznie zadecyduje o niej 
Mazowiecki Zarząd Dróg Woje-
wódzkich. Ponieważ jednak jest 
to najbardziej prawdopodobny 
scenariusz, mieszkańców Gąsina 
czeka trudny okres. Ul. Promy-
ka przejmie bowiem cały ciężar 
ruchu z tej części powiatu. Jak 
podejrzewają mieszkańcy, skoń-
czy się to gigantycznym korkiem 
od ronda Solidarności na ulicach 
Batalionów Chłopskich, Waryń-
skiego i Promyka, a w przeciwną 
stronę także na ul. Poznańskiej, 
wiadukcie i al. Wojska Polskiego, 
ul. Bohaterów Warszawy oraz ul. 
Prusa. Ich zdaniem i tak oznacza 
to paraliż komunikacyjny tej czę-
ści miasta.

Andrzej S. Rodys
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u nas: szeroki asortyment, wysoka jakość usług, zawsze niskie ceny

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

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

50 tabletek 13,90
20 tabletek mus.  11,90

Jesteś Studentem, Maturzystą, Uczniem?
Czeka Cię ważny egzamin?

Zakuwasz do matury?
Sesja jest właśnie dla Ciebie!

Wybierz, co wolisz: tabletki lub napój!

reklama

czytaj codziennie na wpr24.pl

aktualności W Wielką Środę mieszkańcy Pruszkowa żegnali Księdza Infułata Jana Górnego, od lat związanego z parafią  
św. Kazimierza. W uroczystościach pogrzebowych udział wziął metropolita warszawski kard. abp Kazimierz Nycz. 
Ksiądz Jan Górny w latach 1960–1993 przewodził wspólnocie parafialnej w kościele św. Kazimierza. W pamięci 
mieszkańców zapisał się, jako dobry i gorliwy duszpasterz. W 2009 r. papież Benedykt XVI mianował ks. Jana 
Górnego infułatem.                          (AS)

PRUSZKÓW

Pożegnaliśmy Księdza Infułata Jana Górnego

Będzie plan,  
będzie szkoła
PRUSZKÓW
Chcemy nowej szkoły  
w dzielnicy – mówią miesz- 
kańcy Gąsina. – Modernizo- 
wana i rozbudowywana ma 
być Szkoła Podstawowa  
nr 10 przy ul. Pływackiej.  
Na razie jednak nic nie 
możemy zrobić, bo dziel- 
nica nie ma uchwalonego  
miejscowego planu  
zagospodarowania  
przestrzennego – odpo- 
wiadają władze miasta. 

Mieszkańcy Gąsina na 
spotkaniu z samorzą-
dowcami 14 kwietnia 

podnieśli problem stanu bu-
dynku Szkoły Podstawowej  
nr 10 przy ul. Pływackiej – jedy-
nej placówki tego typu w dziel- 
nicy. – Ten budynek już się roz- 
pada – alarmowała jedna z miesz- 
kanek podkreślając, że obiekt 
istnieje od blisko 40 lat i należy 
go zastąpić nowym. Dodała, że 
obecna placówka jest za mała,  
a dzieci ciągle przybywa. – Dzieci 
jest więcej niż miejsc w szkołach  
w całej okolicy – mówiła.

– Budynek szkoły jest w do-
brym stanie – uspokajali wice-
prezydenci Pruszkowa Andrzej 
Królikowski i Andrzej Kurzela.

Szkoła do rozbudowy
Wiceprezydent Królikowski poin-
formował o planach rozbudowy 
i modernizacji SP nr 10, która wią-
załaby się z gruntownym remon-
tem istniejącego obiektu. Andrzej 

niż 11 m (do najwyższej krawę-
dzi dachu) i będzie mogła mieć 
najwyżej trzy kondygnacje 
(dwie kondygnacje nadziemne  
i poddasze użytkowe).

Rada miejska podjęła decyzję 
o przystąpieniu do sporządzenia 
planu w lutym 2008 r. Nowy 
plan ma zastąpić poprzedni,  
uchwalony w 2006 r. MPZP dla  
Gąsina mieszkaniowego obej- 
muje teren ograniczony rzeką  
Utratą, ulicami Bagnistą, Pro- 
myka i Błońską, torami kolejo- 
wymi, Utratą, i ulicami Waryń- 
skiego, Promyka i Robotniczą do  
Utraty. Z planu wyłączony jest  
obszar położony pomiędzy Utra- 
tą, ul. Robotniczą, ul. Promyka  
i ul. Waryńskiego.

Andrzej S. Rodys

Kurzela zaznaczył, że miasto już 
dawno mogłoby przystąpić do 
rozbudowy placówki, gdyby 
uchwalony był MPZP dla Gąsina 
mieszkaniowego. – Od 2008 r. 
nie możemy go uchwalić. Był trzy 
razy wyłożony i ciągle wpływały 
do niego jakieś protesty. Mieliśmy 
zatwierdzić ten plan na sesji rady 
31 marca – mówił. Liczne uwagi  
i protesty do planu spowodowały, 
że jest on obecnie w kolejnym 
wyłożeniu (do 4 maja). Wicepre-
zydent Kurzela podkreślił, że to 
dopiero projekt planu. Miasto 
będzie mogło podjąć konkretne 
działania dopiero wówczas, gdy 
zostanie on uchwalony przez  
radę. Jednak – jak zapewnił – mia-
sto jest przygotowane do reali- 
zacji tej inwestycji i będzie mog- 
ło do niej przystąpić, gdy tylko 
plan zostanie uchwalony.

Najpierw wykup działek
W projekcie planu obszar ozna-
czony jako teren usług oświato-
wych przy ul. Pływackiej wzrósł 
o ponad połowę i ciągnie się aż do 
ul. Kaletniczej. Problem w tym,  
że aby SP nr 10 można było zmo- 
dernizować i rozbudować, trze-
ba wykupić sąsiednie działki. 
I tę możliwość stwarza miastu 
nowy plan zagospodarowania. 
– Wcześniej nie było warunków, 
żeby rozbudowywać ten ośrodek  
– podkreślił Andrzej Kurzela.

Andrzej Królikowski przed-
stawił mieszkańcom koncepcję 
rozbudowy szkoły wraz z kom-
pleksem sportowym. – Będzie to 

nowoczesna placówka, w któ- 
rej znajdą się oddział żłobkowy, 
przedszkole, szkoła podstawo-
wa, a być może i gimnazjum 
– mówił. Zaznaczył, że tak na- 
prawdę im szybciej zostanie 
uchwalony plan, tym szybciej 
mieszkańcy Gąsina doczekają 
się modernizacji szkoły. – Sama 
budowa potrwa około roku. 
Jednak na przygotowanie doku-
mentacji potrzeba około dwóch 
lat – dodał.

Nie będzie blokowisk
Dzięki uchwaleniu MPZP dla  
Gąsina mieszkaniowego dziel-
nica zyska nowoczesną i kom-
pleksową  placówkę oświatową. 
Ale nie tylko. Powodem przepro-
wadzanych zmian jest koniecz- 
ność dokonania korekt w prze- 
biegu niektórych projektowa- 
nych dróg oraz ustalenie para 
metrów i wskaźników kształto-
wania dla nowej zabudowy i za- 
gospodarowania terenu (w tym  
m.in. intensywności i form za-
budowy, gabarytów obiektów), 
a także ustalenie warunków in-
westowania dla istniejącej zabu- 
dowy. To ważne, biorąc pod uwa-
gę fakt, że mieszkańcy Gąsina 
podczas spotkania z władzami 
Pruszkowa skarżyli się, że w dziel- 
nicy zaczynają się budować blo- 
kowiska. Po uchwaleniu nowego  
planu żadne blokowiska nie 
będą mogły powstać, bo projekt 
planu zakłada, że nowo powsta-
jąca zabudowa mieszkaniowa 
nie będzie mogła być wyższa 

reklama

 Wiceprezydent Pruszkowa Andrzej Kurzela wyjaśniał mieszkańcom Gąsina, dlaczego do tej pory 
inwestycje w placówce przy ul. Pływackiej nie były możliwe
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O 495 zł mniej będzie zarabiać 
starosta pruszkowski Elżbieta Smo-
lińska – zadecydowała rada powiatu 
podczas VI sesji 19 kwietnia. Uchwała 

Starosta  
zarobi mniej

Generalna Dyrekcja Dróg Krajo- 
wych i Autostrad od kilku miesięcy 
walczy o przejęcie domu przy  
ul. Emaliowej, w pobliżu al. Kra- 

Przejmą grunt  
pod S2

kowskiej, gdzie ma przebiegać 
trasa S2. W wyniku opieszałości 
urzędu dzielnicy Włochy drogowcy 
wystąpili do wojewody mazowiec-
kiego z wnioskiem o egzekucję 
administracyjną. To oznacza, że 
mieszkańcy, którzy dotychczas nie 
chcieli przyjąć lokali zamiennych, 
zostaną przeniesieni do nich siłą.  (AS)

POWIAT PRUSZKOWSKIREGION o obniżeniu wynagrodzenia starosty 
związana jest z obniżeniem tzw. kwoty 
bazowej w ustawie budżetowej na  
2011 r. Wynagrodzenie starosty nie 
może przekroczyć siedmiokrotności 
tej kwoty, wynoszącej obecnie  
1 766,46 zł. Dotychczas starosta zara- 
biał 12 860 zł. Obecnie jego wynagro-
dzenie będzie wynosić 12 365 zł.   (ASR)

Założą filtry na komin?

N a dymiący komin fabryki 
ołówków, należącej do 
spółki St. Majewski, skar-

żyli się mieszkańcy okolicznych 
domów, znajdujących się przy uli-
cach Ołówkowej, Przemysłowej, 
Obrońców Pokoju, Stalowej, Sien-
kiewicza. Wydobywający się z ko-
mina czarny dym był szczególnie 
uciążliwy zimą. Zasnuwał okolicę 
smogiem, powodował osadzanie 
się sadzy. Mieszkańcy, podejrze-
wając, że spala się tu plastik lub 
jakieś inne niebezpieczne odpa- 
dy, wystąpili do Wojewódzkie- 
go Inspektoratu Ochrony Środo-
wiska o kontrolę w fabryce.

Sadza z kotłowni
Kontrola WIOŚ nie wykazała 
spalania żadnych odpadów nie- 
bezpiecznych. W jej toku usta-
lono, że dym pochodzi z zakła-
dowej kotłowni o mocy 500 kW, 
opalanej trocinami i węglem 
kamiennym. WIOŚ potwierdził 
jednak, że okresowo występuje 
silne dymienie z komina kotłow-
ni, a teren w pobliżu komina 
na terenie zakładu pokryty jest 
sadzą. Kontrola potwierdziła 
również uciążliwość kotłowni 
dla otoczenia. WIOŚ wystąpił 
do powiatu pruszkowskiego 
z wnioskiem o rozważenie 
możliwości ustalenia wymagań  
w zakresie ochrony środowis- 

ka dotyczących instalacji, z któ- 
rej emisja nie wymaga pozwole-
nia na emisję. Kotłownia fabry- 
ki jest bowiem mała i – zgodnie  
z przepisami – zezwolenia emi-
syjnego nie wymaga.

Problem z pyłem
Jak poinformował nas Włodzi-
mierz Garczyński, naczelnik 

Wydziału Ochrony Środowi-
ska i Rolnictwa pruszkowskie-
go starostwa, powiat nałoży na 
fabrykę obowiązek dokonania 
przeglądu ekologicznego ko-
tłowni. Jednocześnie zakład 
wystąpił do starostwa o zgodę 
na emisję z komina kotłowni. 
Powiat zdecydował jednak, że 
firma będzie musiała sporządzić 

raport o oddziaływaniu na śro-
dowisko. W rejonie występuje 
bowiem ponadnormatywne 
zanieczyszczenie powietrza py- 
łem zawieszonym PM 10 (cząst- 
ki o wielkości 10 mikrometrów  
i mniejsze), do którego kotłownia 
również może się przyczyniać. 
– Problem z pyłem występuje 
głównie przy rozpalaniu, dorzu-
caniu paliwa i wygaszaniu. Być 
może zmiana paliwa spowoduje 
zmianę emisji – mówi Włodzi-
mierz Garczyński.

Przegląd ekologiczny
Od dokonania przeglądu ekolo-
gicznego oraz od sporządzenia 
raportu o oddziaływaniu na śro- 
dowisko będzie zależało, co da- 
lej. W raporcie będą musiały być 
określone m.in. rodzaj paliwa,  
temperatura spalania oraz to,  
czy piec wyposażony jest w au- 
tomatykę. Będzie musiała być  
także wyliczona emisja w związ- 
ku ze spalaniem i jego poszcze- 
gólnymi fazami. – Zakład będzie 
musiał zaproponować konkret- 
ne rozwiązania, jak zapobie- 
gać emisji – informuje Włodzi 
mierz Garczyński. – Powiat wy- 
bierze, które z nich zastosować.

Dodaje, że najbardziej praw-
dopodobnym rozwiązaniem jest 
wyposażenie komina w filtry.

Andrzej S. Rodys

PRUSZKÓW  |  Fabryka ołówków będzie musiała sporządzić raport o oddziaływaniu na środowisko 
fabrycznej kotłowni – zadecydował powiat pruszkowski

Mieszkańcy i władze miasta biorą się za rowy
MILANÓWEK
Urząd miasta uaktualnia 
zestawienie właścicieli 
terenów, na których  
znajdują się rowy  
melioracyjne. Wysyła  
prośby o uporządkowanie  
rowów oraz przypomina, 
 że dbanie o nie to ich  
obowiązek. 

P raktycznie nie ma w na- 
szym regionie gminy, 
która w przeciągu ostat-

nich lat nie odczułaby lokalnych 
podtopień. Na samorządowych 
listach pilnych spraw do zała-
twienia znajduje się gospo-
darka wodna. Dlatego także 
Milanówek bierze pod lupę 
kondycję urządzeń melioracyj- 
nych, a w szczególności rowów. 
Wszystko po to, by dowiedzieć 
się, gdzie i jakie grzechy zanie- 

chania popełniono. Dotyczy to 
zarówno rowów znajdujących 
się na terenach należących do 
miasta, jak i znajdujących się na 
prywatnych posesjach.

Urząd miasta jest w trakcie 
uaktualniania bazy informa-
cyjnej właścicieli gruntów, na 
których znajdują się rowy melio-
racyjne. Jednocześnie do miesz-
kańców wysyłane są prośby  
o oczyszczanie i przeprowadza-
nie konserwacji rowów. Pisma 
mają formułę przypominającą, 
że utrzymanie rowów meliora-
cyjnych zgodnie z przepisami 
należy do właścicieli gruntów. 
Informują również o tym, że  
w przypadku osób uporczywie 
niewywiązujących się z obo-
wiązku sprawy będą kierowa- 
ne do starosty grodziskiego.

– Ten może nałożyć obowią-
zek oczyszczenia i konserwacji 

rowów w drodze administra-
cyjnej, tj. nakazać wykonanie 
robót w określonym terminie. 
Niewywiązanie się z tego może 
skutkować nawet nałożeniem 
kary. Jednak naszym zamierze-
niem nie jest straszenie, tylko 
uświadomienie mieszkańcom, 
że utrzymywanie w porządku 
rowów leży w naszym wspól-
nym interesie – mówi Wiesław 
Krędzelak, kierownik Referatu 
Technicznej Obsługi Miasta 
Milanówka i przypomina, że 
rowy to bardzo istotny ele-
ment systemu melioracyjnego  
w mieście.

Roboty konserwatorskie 
obejmują też rowy melioracyj-
ne będące własnością miasta. 
W kilku miejscach oczyszczono 
już część rowu grudowskiego. 
Wiesław Krędzelak przyznaje, 
że przy tym rowie jest jeszcze 

dużo do zrobienia, m.in. jego 
dalsze oczyszczanie i posze-
rzenie średnic przepustów. Na 
razie wykonywane są najpil-
niejsze prace interwencyjne.

– Szykujemy się do naprawy 
przepustu rowu G-1, biegnącego 
pod ul. Szkolną. W ciągu kilku 
dni przystąpimy do udrożnienia 
drenażu rowu przy ul. Wylot. 
Został uszkodzony i niezbędne 
są tam prace konserwatorskie 
– dodaje Krędzelak. Okolice 
ul. Wylot są obszarem narażo-
nym na lokalne podtopienia,  
o czym można się było przeko- 
nać w zimie. Terenami zagro-
żonymi zalewaniem są też 
m.in. rejony ulic: Czubińskiej, 
Macierzanki, Pustej, Dalekiej, 
Moniuszki, Szczepkowskiego,  
Kasztanowej, Wysockiego, Mag- 
nolii, Stokrotki i Marzanny. 

(KAM)
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Dofinansowanie unijne  
na budowę dróg
GRODZISK MAZOWIECKI
Jeszcze w tym roku  
w mieście zostaną  
zmodernizowane  
dwie ulice: Spokojna 
 i Chrzanowska. Miasto  
na ten cel pozyskało  
dotacje z funduszy 
 unijnych.

G rodziscy włodarze og- 
romną rolę przywiązują 
do rozwoju miejskich 

stref przemysłowych i wciąż 
modernizują ich infrastruktu-
rę. Do tej pory udało się wyre-
montować ulice Transportową  
i Chemiczną. Na swoją kolej 
czeka jeszcze ul. Chrzanowska, 
łącząca miasto ze strefą prze-
mysłową w Natolinie. Na długo-
ści 840 m zostanie tu położona 
nakładka bitumiczna, wyre- 
montowane zostaną również  
chodniki. Wszystko wskazuje na 
to, że prace zostaną ukończo-
ne jeszcze w tym roku. Obec- 
nie trwają przygotowania 
do przetargu na wyłonienie 
wykonawcy. Wartość dofi-
nansowania na tę inwestycję  

z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego wyniesie  
5,5 mln zł. – Bardzo nam zależy 
na modernizacji tej drogi, ponie- 
waż ul. Chrzanowska łączy się 
z ul. Transportową i zapewnia  
dojazd do oczyszczalni ścieków  
oraz do siedzib koncernów  
Raben, czy Danfoss. Jest więc  
po prostu niezbędna – mówi 
Mariusz Malinowski, naczel- 
nik Wydziału Pozyskiwania  
Zewnętrznych Środków Finan- 
sowych Urzędu Miejskiego  
w Grodzisku Mazowieckim.

Na jesień tego roku planowa-
ne jest także zakończenie prac 
przy ul. Spokojnej. Inwestycja 
ta jest związana z modernizacją 
targowiska miejskiego. Ul. Spo-
kojna zostanie odwodniona, 
zyska również nowe chodniki, 
krawężniki i oświetlenie ulicz-
ne. Wokół targu zagospodaro-
wane zostaną również tereny 
zielone. Wzdłuż ulicy powsta-
nie łącznie 250 miejsc parkin-
gowych. Część z nich jest już 
wykonana. Wykonawcą prac 
jest firma Budget. 

(KG)

Modernizacja dróg 
zamiast oświetlenia
GRODZISK MAZOWIECKI
600 tys. zł przeznaczono 
do tej pory na modernizację 
oświetlenia drogowego 
w Grodzisku. Na razie to 
koniec inwestycji. Zamiast 
oświetlać kolejne rejony, 
gmina musi przeznaczyć 
fundusze na niezbędne 
remonty dróg.

S tan oświetlenia na uli- 
cach Grodziska Mazo-
wieckiego nie przedsta- 

wia się źle. Dużo gorsza sytu-
acja pod tym względem wystę-
puje na terenach wiejskich, np. 
w Kadach lub Opypach. Tutaj 
mieszkańcy wciąż muszą ko-
rzystać z latarek lub zdać się na  
własną intuicję, aby po zmierz-
chu trafić do domu. – Codzien-
nie, gdy wracam wieczorami 
z pracy, boję się o swoje bez-
pieczeństwo – mówi Iwona  
z podgrodziskich Opyp. Miesz-
kańcy tej wsi wielokrotnie pro-
sili władze gminy o instalację 
ulicznego oświetlenia, jak do 
tej pory bezskutecznie. Nic też 
nie wskazuje na to, aby w naj- 

bliższym czasie postawiono tu 
latarnie.

– Zdajemy sobie sprawę z te- 
go, że potrzeby są znacznie więk- 
sze, ale mamy ogromne kłopo- 
ty z drogami i to one muszą być  
modernizowane w pierwszej ko-
lejności – mówi Piotr Leśniewski,  
naczelnik Wydziału Finanso- 
wego Urzędu Miejskiego w Gro- 
dzisku Mazowieckim.

Tylko w ubiegłym roku na 
uliczne latarnie wydano prawie 
600 tys. zł. Za tę kwotę zostało 
wykonane oświetlenie m.in. na  
drodze w Żukowie, na ul. Ma-
zowieckiej w Maryninie oraz na 
ulicach: Buczynowej i Jesiono-
wej w samym Grodzisku.

W tym roku fundusze prze-
znaczone na oświetlenie drogo-
we są znacznie uboższe, dlatego 
w planach jest tylko wymiana 
opraw oświetleniowych. Gro-
dziskie latarnie zyskają więc 
nowoczesne, aluminiowe opra-
wy, wymienione w nich zostaną 
również żarówki na energo-
oszczędne. Koszt tej inwestycji 
wynosi 150 tys. zł.

(KG)
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Aktualności
24 godziny na dobę

Prawdopodobnie w połowie czerwca ruszy rewitalizacja Parku Skarbków, Stawów Goliana oraz renowacja willi 
Radogoszcz. W grodziskim parku zostaną wymienione ławki i oświetlenie, pojawią się nowe ścieżki i nasadzenia, 
powstanie duży plac zabaw dla dzieci. Stawy Goliana zostaną oczyszczone i uporządkowane. Będą tam trasy 
spacerowe i rowerowe, pomost oraz scena na wodzie. Łączny koszt inwestycji to ponad 20,5 mln zł, z ok. tego 
16 mln zł będzie pochodzić z unijnych dotacji.              ( DP)

GRODZISK MAZOWIECKI

Rewitalizacja centrum

Poradnia przy Drzymały rozszerzy zakres usług
PRUSZKÓW 
Poradnia stomatologiczna 
przy ul. Drzymały 19/21  
szykuje się do rozszerze-
nia zakresu świadczonych 
usług. W ramach ubezpie-
czenia zdrowotnego chce 
zaoferować chirurgię sto-
matologiczną, ortodoncję  
i protetykę. 

P oradnia uruchomiona 
trzy miesiące temu przez 
Samodzielny Publiczny 

Zespół Zakładów Opieki Zdro-
wotnej, którego organem zało- 
życielskim jest powiat pruszkow-
ski, od pierwszych dni ma bar-
dzo dużo pacjentów. I nie ma się 
czemu dziwić. W komfortowych 

tego roku – stwierdza dyrektor. 
Jednak już teraz nadmienia, że 
chodzi o to, by pacjenci w jed-
nym miejscu mogli uzyskać fa-
chową pomoc stomatologiczną 
w ramach ubezpieczenia.

– Chcemy nie tylko leczyć 
dzieci z powodu próchnicy, ale 
także móc zapewnić im leczenie 
chorób przyzębia, wad zgryzu. 
Rozważamy protetykę dziecięcą 
i ortodoncję. Wszystko po to, by 
z usług mogli korzystać miesz-
kańcy powiatu w ramach ubez-
pieczenia zdrowotnego. Ludzie 
powinni mieć dostęp do tego 
typu usług, bo są ubezpieczeni 
– z przekonaniem mówi dyrek- 
tor Brągoszewski.

(KAM)

warunkach wykonuje się tam 
różnorodne usługi stomato-
logiczne w ramach świadczeń 
gwarantowanych przez Naro-
dowy Fundusz Zdrowia. Gdy 
placówkę uruchamiano, dyrek-
tor SPZZOZ Mieczysław Brągo-
szewski nie krył, że chciałby, aby  
w przyszłości rozszerzyła swoją 
działalność.

Jednak by tak się stało i miesz-
kańcy powiatu pruszkowskie- 
go w placówce przy ul. Drzyma-
ły mogli korzystać z bogatszej 
oferty usługowej, trzeba naj-
pierw przebrnąć przez proce-
durę formalno-prawną. Proces 
ten został już zapoczątkowany, 
m.in. podjęciem uchwały powia-
tu pruszkowskiego w sprawie 

przekształcenia przez rozszerze-
nie działalności SPZZOZ. – Na 
razie przygotowujemy zmiany  
w dokumentach, które umożli-
wią starania o zwiększenie za- 
kresu działalności. Proces taki 
trwa średnio 2,5 miesiąca – mówi 
dyrektor Brągoszewski. – Szy-
kujemy się do tego, mając na  
uwadze informacje z NFZ, że 
znajdą się możliwości przyzna-
nia kontraktu na prowadzenie 
szerszej działalności niż obecnie 
– dodaje.

O tym, czy i od kiedy zwiększy 
się oferta usługowa poradni, wię-
cej będzie wiadomo prawdopo-
dobnie w drugiej połowie maja. 
– Wówczas ubezpieczyciel będzie 
miał bilans pierwszego kwartału 

W śród zaproszonych 
gości była starosta 
pruszkowski Elżbieta 

Smolińska, pełniąca w bieżącej 
kadencji funkcję członka zarzą-
du tej organizacji.

Spotkanie z reprezentanta-
mi samorządów powiatowych 
miało charakter konsultacji  
w pracach nad projektem ustawy, 
dotyczącej zmian, priorytetów  
i koniecznych regulacji legislacyj-
nych, wspierających powstanie sil-
nej administracji samorządowej. 
Prezydencki projekt przewiduje 
m.in. wzmocnienie udziału i roli 
mieszkańców w funkcjonowaniu 
organów samorządu terytorial-
nego poprzez wprowadzenie 
inicjatywy uchwałodawczej, wy-
słuchania publicznego i interpe- 
lacji obywatelskiej oraz umożli-
wienie jednostkom samorządu 
tworzenia instytucji tzw. fundu- 
szu inicjatyw lokalnych.

Przedstawiciele Związku Po-
wiatów Polskich postulowali, 
by służby zespolone z powia-
tami, takie jak stacje sanitarno-
epidemiologiczne, policja czy 
straż pożarna, znalazły się w ich 
gestii. Inna z prezentowanych 
inicjatyw dotyczyła wzmoc-
nienia roli starosty poprzez li-
kwidację zarządów powiatów  
i zmianę ordynacji wyborczej.  

Zdaniem samorządowców sta-
rosta powinien być wybierany 
w wyborach bezpośrednich. Po-
dobne zdanie na ten temat miał 
również Prezydent RP. Podkreślił 
jednak, że reformy samorządu nie 
da się sfinalizować i dokończyć 
jedną ustawą. Zmiany powinny 
przebiegać spokojnie, a wpro-
wadzanie uregulowań prawnych 
musi być konsultowane ze wszyst-
kimi jednostkami samorządu 
terytorialnego, aby ich efekt był 
optymalny.

Prof. Jerzy Regulski, doradca  
prezydenta ds. samorządu tery- 
torialnego i współtwórca projektu 

Spotkanie z Prezydentem RP
POWIAT  PRUSZKOWSKI  |  Prezydencki projekt ustawy zwiększającej wpływ obywateli na 
funkcjonowanie samorządów był tematem spotkania Bronisława Komorowskiego Prezydenta RP 
z przedstawicielami Związku Powiatów Polskich. Podczas spotkania, zorganizowanego  
w Belwederze w przedświąteczną środę 20 kwietnia, mówiono także o rządowych planach  
zmian w finansach samorządów. 

reformy samorządowej stwierdził, 
że w pierwszej kolejności powinny 
być wprowadzane zmiany, któ- 
re nie budzą zasadniczych sprze-
ciwów. Prezydent na pewno bę-
dzie zgłaszał kolejne inicjatywy 
ustawodawcze, dotyczące sa- 
morządów, ale – jak podkreślił  
– już po jesiennych wyborach 
parlamentarnych. Chodzi głów- 
nie o zmianę ordynacji w wybo-
rach samorządowych.

– Zaprezentowaliśmy prezy- 
dentowi osiągnięcia powiatów,  
skupiając swoją uwagę na ostat- 
nich czterech latach. Mówiliśmy 
także o tym, co naszym zdaniem  

należy naprawić oraz o kwes- 
tiach, co do których chcielibyśmy  
prosić prezydenta o wsparcie po- 
przez zmianę prawa – powie- 
dział Marek Tramś, Starosta Po-
lkowicki, prezes zarządu Związ- 
ku Powiatów Polskich.

Miłym akcentem spotkania 
w Belwederze było odczytanie  
przez przedstawicieli ZPP oko- 
licznościowego, spisanego na  
płótnie dekretu. Samorządowcy  
wręczyli też prezydentowi Komo- 
rowskiemu pamiątkową repli- 
kę miecza królów polskich oraz  
tradycyjny wielkanocny koszyczek.

Bolo Skoczylas

Pszczelińska w kałużach
BRWINÓW
Gdy spadnie deszcz, na 
ul. Pszczelińskiej tworzą 
się gigantyczne kałuże. 
Nie ma szans, by pieszy 
przeszedł ulicą i nie został 
ochlapany. Mieszkańcy 
skarżą się, że wszystkie-
mu winna jest niesprawna 
kanalizacja deszczowa.

S Studzienki kanalizacyj-
ne są zapchane. Woda 
stoi na ulicy i tworzą 

się wielkie kałuże – mówi pro-
szący o anonimowość miesz-
kaniec Brwinowa. Podejrzewa, 
że służby miejskie nie dbają  
o to, by studzienki były drożne 
i odprowadzały wodę.

Liście zapchały 
studzienki?
– Obserwowałem, jak na jesieni 
dostaje się do nich mnóstwo li-
ści i nikt ich nie sprząta. To one 
pewnie zapychają studzienki 
– opowiada. Według niego, naj-
gorzej jest na odcinku od ron-
da Wacława Kowalskiego do  
ul. Granicznej. – Pod czas desz-
czu pieszy nie może tędy przejść. 
Ludzie robią tak, że czekają, 
aż ulicą nic nie będzie jechać  
i wtedy przebiegają szybko  
odcinek, na którym jest kału-
ża aż do następnego w miarę 
suchego miejsca – relacjonuje. 
Nasz czytelnik zaznacza, że cho-
ciaż ul. Pszczelińska jest drogą 
wojewódzką, mieszkańcy przed 
rokiem próbowali zainteresować 
problemem władze miasta, ale 
bez efektu. Jak jednak informuje 
brwinowski magistrat, utrzy-
manie kanalizacji deszczowej  

w ul. Pszczelińskiej, podobnie  
jak w innych drogach wojewódz-
kich i powiatowych, należy do 
obowiązków gminy.

Kanalizacja jest 
sprawna
Ze studzienek na ul. Pszczeliń-
skiej woda jest odprowadzana 
do zbiornika retencyjnego przy 
ul. Sochaczewskiej lub odpły-
wa do rowu biegnącego wzdłuż 
ulicy w Pszczelinie. Według Ta- 
deusza Żukowskiego, kierow-
nika Referatu Eksploatacji Sieci 
Wodociągowo-Kanalizacyjnej 
Urzędy Gminy w Brwinowie ten 
system jest sprawny. Pracownicy 
urzędu gminy starają się na bie-
żąco monitorować stan wpustów  
i studzienek i ostatnio nie stwier-
dzili żadnych awarii na tym od-
cinku. – Kanalizacja deszczowa  
w ul. Pszczelińskiej została zbu-
dowana kilka lat temu, a przy-
czyną obecnych problemów nie 
jest najprawdopodobniej jej złe 
działanie, ale fatalny stan na-
wierzchni – informuje Tadeusz 
Żukowski. Chodzi o to, że w jezd-
ni są wyboje i zagłębienia. Powo-
dują one tworzenie się zastoisk 
wody, która nie może odpłynąć 
do studzienki. Tadeusz Żukowski 
dodaje, że sytuacja pieszych prze-
chodzących chodnikiem wzdłuż 
ul. Pszczelińskiej i tak poprawiła 
się po wybudowaniu kanalizacji 
deszczowej. Ostateczne rozwią-
zanie problemów z kałużami 
będzie jednak możliwe dopiero 
wówczas, gdy woda będzie mo-
gła swobodnie odpływać z jezdni 
do studzienek. Ale do tego po-
trzebny jest już generalny remont 
nawierzchni całej ulicy.  (ASR)
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reklama

Na 3 maja zaplanowano w Milanów-
ku obchody 220. rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. Uroczystości 
odbędą się w godz. 10.00 – 12.00 w 

Zaproszenie  
na majówkę

Budowa wodociągów i kanalizacji 
sanitarnej w Parzniewie to kolejny 
etap realizacji programu „Czyste 
życie – kompleksowa gospodarka 

Kolejny etap 
„Czystego życia”

wodno-ściekowa na terenie gminy 
Brwinów”. W czwartek 21 kwietnia 
gmina podpisała umowę na jego 
realizację ze spółką Energopol  
– Południe z Sosnowca, która zbuduje  
ok. 5,5 km sieci kanalizacyjnej i ok. 
4,5 km sieci wodociągowej do rozbu-
dowującego się osiedla w Parzniewie. 
Prace potrwają 10 miesięcy.          (ASR)

MILANÓWEKBRWINÓW kościele św. Jadwigi Śląskiej i na 
skwerze Starzyńskiego. Po nich ruszy 
„Majówka w Milanówku” na terenie 
wokół kawiarenki „U Artystek”.  
W programie m.in.: przedstawienie 
teatralne „Doktor Dolittle i przyjacie-
le”, gry i zabawy dla dzieci, koncerty 
muzyczne. Szczegółowe informacje 
pod nr. tel. 22 758 32 34.                    (DP)

Remont biblioteki miejskiej 
PODKOWA LEŚNA
Właśnie zakończył się czę-
ściowy remont dachu. Już 
w maju świetność odzyska 
taras. A na czerwiec przewi-
dziany jest montaż drewnia-
nych drzwi wykonanych na 
zamówienie – wszystkie te 
inwestycje dotyczą budynku 
miejskiej biblioteki.

M iejska Biblioteka Pub- 
liczna im. Poli Gojawi-
czyńskiej w Podkowie 

Leśnej to coś więcej niż tylko 
budynek, w którym można wy-
pożyczać literaturę. To miejsce, 
które żyje przez sześć dni w ty- 
godniu. Oprócz tradycyjnych, 
można tu wypożyczać rów- 
nież książki mówione – na-
grane na kasetach magneto-
fonowych. Raz w tygodniu spo- 
tykają się członkowie klubu 
dyskusyjnego dla dorosłych. 
Jest także klub dla młodszych 
mieszkańców Podkowy – Klub 
Pod Mądrym Smokiem. W ra-
mach jego działalności, we 
wtorki i soboty bibliotekarze  
i wolontariusze czytają dzieciom 
książki. Dwa razy w miesią- 
cu książki czytane są w języku 
angielskim. Jest to też miejsce 
licznych odczytów, spotkań  
z ciekawymi ludźmi oraz posie-
dzeń komisji rady miasta. Dla- 

tego władze Podkowy, w miarę 
możliwości finansowych inwe-
stują w budynek.

W połowie kwietnia zakończył 
się kolejny etap prac remonto-
wych. – W ubiegłym roku wymie-
niono ogrzewanie. Była to bardzo 
potrzebna inwestycja. Teraz też 
zrobiono to, co było równie nie-
zbędne. Wymienione zostały ryn- 
ny i gzymsy, obróbki blacharskie 
wokół kominów oraz częściowo 
wymieniono papę na dachu  
– informuje Elżbieta Siedlecka  
z Referatu Gospodarki Miejskiej 
i Inwestycji Urzędu Miejskiego 
w Podkowie Leśnej.

Przy okazji tych prac usunię-
to też usterkę, która spowodo-
wała niewielkie zawilgocenie  
i powstanie grzyba w jednym  
z pomieszczeń na piętrze biblio-
teki. Kolejny krok to przepro-
wadzenie osuszenia budynku. 

Kiedy ten proces się zakończy, 
do biblioteki wkroczą malarze, 
by odmalować ściany.

– Jesteśmy już umówieni z ko-
lejnym wykonawcą, który ma 
wyremontować taras. Te prace 
mają być realizowane w maju. 
Fachowiec zrywając terakotę 
oceni, czy trzeba zerwać całość 
czy tylko część – mówi Elżbieta 
Siedlecka. Na tym nie koniec.  
– Z nadesłanych ofert wyłonio-
no już wykonawcę, który zrobi 
solidne, drewniane i reprezenta-
cyjne drzwi wejściowe. Mają być 
wykonane do 10 czerwca. Swoją 
stylistyką muszą być wpisane  
w charakter budynku – dodaje.

Na prace wykonane w ramach 
kwietniowego remontu bibliote-
ki wraz z kosztami związanymi 
z planowaną wymianą drzwi 
wydano ponad 10 tys zł.  

(KAM)
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Spółdzielnia mieszkaniowa  
z nową elewacją
GRODZISK MAZOWIECKI
Władze nie ustają  
w staraniach o renowację  
centrum miasta. Obecnie 
przy ul. Sienkiewicza  
modernizowany jest  
kolejny budynek.

W iększość budynków 
przy ul. Sienkiewicza 
odstrasza swoim wy-

glądem: są brudne, szare i bar- 
dzo zaniedbane, dlatego władze 
Grodziska rozpoczęły moderni-
zację lub wyburzanie starych 
kamieniczek. W nieco lepszym 
stanie technicznym jest budynek 
przy ul. Sienkiewicza 45 należą-
cy do Grodziskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Na powierzchni 
4 tys. mkw. mieszczą się tu m.in. 
banki, sklepy, poczta, apteka 
oraz siedziby Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych i spółdzielni 
mieszkaniowej.

Budynek powstał w latach 70. 
ubiegłego wieku, a więc prawie 
40 lat temu. Od tamtej pory nie 
był tu przeprowadzany kom-
pleksowy remont. Teraz ma się 
to zmienić. Dom zyska nową 
elewację i zostanie ocieplony.

– To niezbędna inwestycja ze 
ze względu na to, że budynek jest 

bardzo energochłonny i powo-
duje duże straty ciepła. Plano-
waliśmy ją od trzech lat, teraz 
wreszcie się udało – mówi Ewa 
Rytel, kierownik administracji 
Osiedla Centrum Grodziskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej.

Prace modernizacyjne już 
trwają. Ich zakończenie pla-
nowane jest na lipiec lub sier-
pień. Elewacja  wykonywana jest  
metodą lekko-mokrą. Położo-
ny tu zostanie styropian oraz 
okładzina ścienna. Front i ściana 

szczytowa budynku od ul. Mon-
twiłła zostaną wyłożone panela-
mi aluminiowymi, a tylna ściana 
zostanie pomalowana na szaro-
beżowy kolor. Koszt inwestycji 
wyniesie ok. 700 tys. zł. 

Jak zapewnia Ewa Rytel, 
wkrótce wszystkie budynki znaj-
dujące się w zasobach Grodzi-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
a do tej pory nieocieplone zyska-
ją nowe elewacje ze względu na 
to, że są zbyt energochłonne.

(KG)
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Policjanci z Piastowa 27 kwietnia 
zatrzymali dwóch mężczyzn,  
którzy pobili i okradli przypadkowe-
go przechodnia. Bandyci brutalnie 
skopali ofiarę, okradli i uciekli.  

Pobili i okradli

Z kompleksu hotelowego Venecia 
Palace w Michałowicach skradziono 
biały jacht motorowy Quicksilver. 
Łódź znajdowała się na sztucznym 
jeziorze, wykorzystywana była do 

Skradziono jacht

rejsów dla nowożeńców i gości 
weselnych. Jacht nie był zarejestro-
wany i ubezpieczony, ponieważ kilka 
miesięcy wcześniej został sprowa-
dzony do Polski. Stał na lawecie  
w miejscu, którego nie obejmował 
hotelowy monitoring. Policjanci 
apelują o pomoc w poszukiwaniach  
i kontakt pod nr tel. 22 604 62 68.  (AS)

PIASTÓWMICHAŁOWICE Na podstawie rysopisów zostali 
szybko zlokalizowani i zatrzymani. 
U jednego z nich znaleziono  
dwa portfele. 33-letni Michał L.  
i 29-letni Jacek C. byli pod wpły-
wem alkoholu. Obaj zostali areszto-
wani. Grozi im do 12 lat pozbawienia 
wolności. Pobity mężczyzna  
trafił do szpitala.                    (DP)

artykuł sponsorowany

DPD Polska w Pruszkowie
F irma DPD Polska 

(wcześniej Master-
link Express) roz-
poczęła działalność 

w 1991 roku jako spółka ze 
stuprocentowym kapitałem 
polskim. W początkowym 
okresie firma specjalizowała 
się w doręczaniu przesyłek 
miejskich i krajowych. Zmie-
niło się to w 1994 roku, kie-
dy rozpoczęto współpracę  
z międzynarodowymi firmami 
kurierskimi, co pozwoliło ofe-
rować usługi międzynarodo-
we. W październiku 2002 roku 
Masterlink Express zakupił 
100% udziałów w Air Cargo 
Poland, zyskując w ten sposób 
agencję celną oraz poszerzając 
wachlarz usług o działalność 
celną i spedycyjną - lotniczą, 
morską i drogową. 

W 2006 roku została podję-
ta decyzja o zmianie marki  
z Masterlink Express na DPD 
Polska. Zmiana ta powodo-
wana była przede wszystkim 
potrzebą zbudowania mię-
dzynarodowego wizerunku 
firmy, co pozwoliłoby wy-
raźniej zaistnieć na rynku 
oraz zwiększyć udział firmy  
w segmencie usług międzyna-
rodowych. Proces re-brandingu 

zakończony został w roku 2007.  
22 maja 2007 roku Master-
link Express Sp. z o.o. ofi-
cjalnie zmienił nazwę na  
DPD Polska Sp. z o.o. 

W ciągu kilku ostatnich lat 
firma DPD Polska bardzo 
szybko się rozwijała. Śred-
nia stopa wzrostu w latach 
2000-2008 przekraczała 40% 
rocznie, a wzrost zatrudnienia  
15–20%. Przy bardzo złożo-
nej strukturze organizacyjnej 
firmy szczególną uwagę po-
święcano procesom identyfi-
kacji pracowników z polityką 

ogólnofirmową i utrzymaniu 
ich satysfakcji z dokonanego 
wyboru pracodawcy i miejsca 
pracy. Zakładano, iż stawia-
nie pracownikom wymagań 
musi być poprzedzone zapew-
nieniem im odpowiedniego 
poziomu wiedzy i pomocy  
w zrozumieniu procesów. 
Temu właśnie służyły liczne 
szkolenia wewnętrzne i ze-
wnętrzne w organizacji.

Filozofia firmy pozostaje 
niezmienna od lat: tworze-
nie rozwiązań operacyjnych 
i usług razem z klientami  

i w oparciu o realia krajowe. 
Tego podejścia nie zmieniło 
nawet przyłączenie do Gru-
py Poczty Francuskiej, która 
doskonale rozumie, jak ważne 
jest pozostawienie elastycz-
ności lokalnym strukturom. 

Jednym z najprężniejszych 
oddziałów DPD w Polsce jest 
oddział WA3 mieszczący się  
w Pruszkowie, przy ul. Groblo-
wej 4. Oficjalne otwarcie tego 
nowego oddziału nastąpiło 
13 października 2008 roku. 
Oddział pełni także funk-
cję sortowniczą, a więc ma 
ogromny wpływ na poprawę 
doręczeń paczek w regionie 
mazowieckim.

Do użytkowania przekazane 
zostało 6500 m² powierzch-
ni biurowej i magazynowej.  
W nowym oddziale w War-
szawie zatrudnienie znalazło 
około 150 osób (pracowników 
biurowych i magazynowych) 
oraz ok. 170 kurierów. 

Obiekt posiada 37 bram ku-
rierskich oraz 6 doków przeła-
dunkowych. Wyposażony jest  
w przenośniki rolkowe o wy-
sokości 80 cm i szerokości 1 m, 
pomost dla ruchu paletowego 

z przenośników oraz telesko-
powy przenośnik taśmowy, 
służący do załadunku i roz-
ładunku paczek bezpośred-
nio z naczep. Przez oddział  
w Pruszkowie przechodzi na-
wet 15 tys. paczek dziennie.

Obecnie  
DPD Polska 
posiada  
50 oddziałów  
w całej Polsce, 
ponad 5200 
pracowników  
i współpracowników 
oraz flotę  
2685 pojazdów.

Pracuj razem z nami!

Więcej informacji na 
temat możliwości 
rozwoju w naszej firmie 
oraz aktualne oferty 
pracy znajdziesz w 
zakładce Kariera na 
stronie www.dpd.com.pl

www.dpd.com.pl

Kronika
Kryminalna

Zdążyć przed Euro
REGION
Odcinek autostrady  
A2 Stryków – Konotopa  
ma być przejezdny  
jeszcze przed  
Mistrzostwami Europy 
w Piłce Nożnej w 2012 roku. 
Inwestycja ma jednak  
spore opóźnienie. 

C hińskie konsorcjum Co-
vec, które buduje dwa  
spośród pięciu odcin-

ków, znalazło sposób na termi- 
nowe zakończenie prac. Jesz- 
cze kilka miesięcy temu wyda-
wało się, że odcinek od Stryko-
wa do Bolimowa nie zostanie 
ukończony na czas. Żeby ra-
tować inwestycję firma chce 
zatrudnić ok. dwóch tysięcy pra- 
cowników, obecnie przy budo-
wie autostrady pracuje już 450 
robotników z Chin. Zdaniem 
Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad konsorcjum 

przedstawiło bardzo realny pro-
gram naprawczy, pozwalający 
zakończyć prace budowlane 
zgodnie z terminem. 

Jedną z przyczyn powstałych 
opóźnień jest brak polskich firm 
chętnych do współpracy. Chińczy-
cy muszą postawić aż 27 mostów, 
a udało im się znaleźć podwyko-
nawców do budowy zaledwie 12. 
Dlatego firma postanowiła spro-
wadzić robotników z Azji.

Covec wygrał przetargi na bu-
dowę dwóch odcinków autostrady 
oferując stawki na granicy opła-
calności. Teraz konsorcjum chce 
zatrudnić dodatkowych pracow-
ników. Nieoficjalnie mówi się, że 
Chińczycy mogą nawet z własnej 
kieszeni zapłacić robotnikom, by 
zakończyć budowę w terminie. 
Ta inwestycja jest dla nich tzw. 
furtką do Europy. Dlatego kon-
sorcjum jest gotowe zatrudnić 
nawet więcej rodaków niż pla-
nowane dwa tysiące.           (AS)

Komunikacja  
w majówkę 
REGION
W czasie długiego weekendu 
komunikacja miejska 
będzie kursować według 
specjalnego rozkładu. 

Szybka Kolej Miejska, autobu- 
sy ZTM oraz linia L11 w po- 
niedziałek 2 maja będą kur-
sować według rozkładu jazdy 
dnia świątecznego. Warszaw-
ska Kolej Dojazdowa również 
będzie kursować według in- 
nego rozkładu. 30 kwietnia 
(sobota), 1 maja (niedziela) 
oraz 3 maja (wtorek) – obowią- 
zuje rozkład jazdy dnia świą-
tecznego. 2 maja (poniedzia- 
łek) obowiązuje rozkład jaz- 
dy dnia powszedniego.     (AS)

Będzie więcej placów zabaw
GRODZISK MAOWIECKI
Zielony Rynek,  
Natolin i ul. Warszawska  
– to tylko część miejsc  
na terenie Grodziska,  
gdzie do tej pory  
powstały nowoczesne  
place zabaw dla  
dzieci. Władze gminy 
zapowiadają, że to  
nie koniec inwestycji.

W ubiegłorocznym 
budżecie Grodziska 
Mazowieckiego na 

budowę i modernizację placów 
zabaw przeznaczono 1,7 mln zł, 
wydano jednak tylko ok. 431 
tys. zł. Pozostała część kwoty 
została przeniesiona do reali-
zacji na ten rok. Dzięki temu, 
nowoczesny i bezpieczny plac 
zabaw powstanie m.in. w Parku 
Skarbków. Na obszarze 2 tys. 
mkw. znajdą się tu zjeżdżal-
nie, drabinki, ścianki, wieże 

oraz huśtawki. W ramach tego 
przedsięwzięcia powstaną rów-
nież fontanny, ścieżka edu-
kacyjna, stworzony zostanie 
także spójny i przejrzysty układ 
szaty roślinnej parku.

– Inwestycja będzie realizo-
wana w ramach programu pod 
nazwą „Rewitalizacja wielo-
funkcyjnych obszarów centrum 

Grodziska Mazowieckiego, 
etap I tereny zielone i zabytki 
miasta”, finansowanego z Unii 
Europejskiej. Jej łączny koszt 
wyniesie ok. 2 mln zł. – mówi 
Piotr Leśniewski, Naczelnik 
Wydziału Finansowego Urzę-
du Miejskiego w Grodzisku 
Mazowieckim.

Do tej pory, nowoczesne pla- 
ce zabaw na terenie gminy po-
wstały m.in. w Natolinie przy  
Szkole Podstawowej nr 6 na  
ul. Sportowej oraz przy ul. War- 
szawskiej w Grodzisku. Naj-
większa inwestycja jednak 
została zrealizowana przy Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym 
nr 1 na ul. Zielony Rynek, gdzie 
plac zbudowano od podstaw. 
Zostały tu postawione huśtaw-
ki, kołowrotki i drabinki. Koszt 
inwestycji wyniósł 349 tys. zł. 
Przy tej placówce końca do-
biega również budowa boiska 
sportowego.                        (KG)
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Biuletyn Informacyjny Powiatu Pruszkowskiego Pruszków, ul. Drzymały 30. tel: 22 738-14-00, www.powiat.pruszkow.pl

T o dobra wiadomość dla 
uczestników konferen-
cji „Niepełnosprawność 

– rozwój, perspektywy, kierun-
ki działań przy udziale środ-
ków PFRON”, która odbyła się  
21 kwietnia z udziałem Poseł  
Alicji Olechowskiej, Macieja 
Pomiernego reprezentującego 
PFRON, Elżbiety Smolińskiej 
Starosty Pruszkowskiego oraz 
Marka Kubickiego Burmistrza  
Piastowa, przedstawicieli orga-
nizacji pozarządowych i miesz- 
kańców powiatu zainteresowa-
nych tym wrażliwym tematem. 

W kontekście pomocy oso-
bom niepełnosprawnym, Sta-
rosta Elżbieta Smolińska pod-
kreśliła fakt niedoboru środ-
ków finansowych, jakimi dys-
ponuje powiat. W znacznym 
stopniu ograniczyło to wyso-
kość dotacji na turnusy reha-
bilitacyjne i dopłaty do innych 
zadań pomocowych dla tej po-
szkodowanej przez los grupy 
mieszkańców.

P rzedstaw iciel PFRON  
Maciej Pomierny przyznał  
ot warcie, że sytuacja ta wynika  
wprost z nienajlepszej kondy- 

cji finansowej funduszu. – Rów- 
nież nas, tak samo jak wszystkie  
instytucje w kraju, dotykają  
problemy finansowe. Dlatego  
pieniądze przekazywane po- 
wiatom nie są duże – mówił  
dodając, że budżet PFRON jest  
częścią budżetu państwa, któ-
ry coraz bardziej odczuwa defi-
cyt. Niewątpliwie dobrą wiado-
mością jest fakt, że pomimo tej 
trudnej sytuacji udało się wy-
gospodarować dodatkowe pie-
niądze na działania w ramach 
PFRON. 

– Tak szybko, jak to będzie 
możliwe, powiaty dostaną do-
datkową pulę w wysokości  
ok. 300 tys. zł – dodał Maciej 
Pomierny.

Podczas spotkania rozma-
wiano m.in. na temat funkcjo-
nowania PFRON w odniesie-
niu do aktualnych przepisów, 
o uprawnieniach osób z nie-
pełnosprawnością i różnych 
formach udzielania im pomo-
cy. Obszernie omówione zo-
stały zmiany w ustawie o re-
habilitacji i zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. Drugą 
część spotkania zdominowa-

Będą dodatkowe pieniądze na rehabilitację 
osób niepełnosprawnych
Pomimo trudności budżetowych państwa będą dodatkowe pieniądze dla powiatów na zadania związane z rehabilitacją osób 
niepełnosprawnych – poinformował przedstawiciel Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podczas 
spotkania w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie.

ły pytania uczestników doty-
czące m.in. zasad ubiegania  
się o dofinansowanie np. za-
kupu sprzętu rehabilitacyj-
nego, rehabilitacji i likwido-
wania barier architektonicz-
nych. Szczegółowe informa-
cje można uzyskać na stronie  
www.niepelnosprawni.gov.pl.

Wiele uwagi poświęcono  
osobom niewidomym. Prze- 
wodnicząca Polskiego Związ-
ku Niewidomych zaapelowa-
ła o konieczności ro związa- 
nia problemów dotyczących 
wysokości opłat za przejazd  
dla osób towarzyszących oso- 
bom niewidomym, oznakowa- 

nia dźwiękowego skrzyżowań 
oraz dopłat do zakupu kompu-
terów. 

W tym miejscu Starosta 
Elżbieta Smolińska poinformo- 
wała o przystąpieniu do prac 
nad dostosowaniem budyn-
ku urzędu starostwa do po-
trzeb niewidomych, zachęca-

Posadzono Dęby Pamięci ku czci ofiar zbrodni katyńskiej

jąc przedstawicieli organizacji 
pozarządowych do współpra-
cy przy pracach projektowych. 

Poseł Alicja Olechowska, 
dziękując Staroście Elżbiecie 
Smolińskiej za dotychcza-
sową współpracę i wsparcie 
dla działań prowadzonych  
na rzecz osób niepełnospraw- 
nych, zobowiązała się do pod- 
jęcia interwencji w konkret-
nych sprawach zgłaszanych 
przez uczestników spotka-
nia. Wyraziła przekonanie, 
że z ich rozwiązania będzie 
mogła zdać relację podczas 
kolejnego spotkania. Starosta 
Elżbieta Smolińska zakoń-
czyła konferencję informacją 
o powołaniu Pani Alicji Szpi-
giel na stanowisko doradcy 
Starosty ds. organizacjami 
pozarządowymi. W ramach 
powierzonych zadań, dorad-
ca niewątpliwie wiele swo-
jej uwagi poświęci sprawom 
osób niepełnosprawnych, co 
przyczyni się do poprawy ko-
munikacji i w wielu przypad-
kach jednostkowych, przy-
śpieszy proces rozwiązywa-
nia problemów.

Posadzone 15 kwietnia  
2011 roku trzy dęby 
poświęcono nadkomisarzowi 
policji Antoniemu Bąkowi  
z Pruszkowa i aspirantowi 
Stefanowi Kaliskiemu  
komendantowi posterunku 
policji w Brwinowie,  
zamordowanym w 1940 r.  
w Twerze oraz Władysławowi 
Gomulińskiemu majorowi 
Wojska Polskiego,  
zamordowanemu w 1940 r.  
w Katyniu.

Dęby symbolizują trzy ofiary 
zbrodni dokonanej przez 
funkcjonariuszy NKWD. 

Drzewa zostały zasadzone przy 
Zespole Szkół Technicznych  
i Ogólnokształcących w Prusz-
kowie, w ramach ogólnopolskie- 
go programu „Katyń... ocalić  
od zapomnienia”, którego głów-
nym celem jest upamiętnienie  
ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Budowanie tego ogólnopol-
skiego, żywego pomnika stało się 
cenną inicjatywą edukacyjno – 
patriotyczną, dzięki której młode 

i zaprezentowali program arty-
styczny, poświęcony zbrodni i jej 
ofiarom.

W ramach programu „Katyń...
ocalić od zapomnienia” w całej 
Polsce ma zostać posadzonych  
21 857 dębów – tyle, ilu polskich 
żołnierzy i funkcjonariuszy innych 
służb zostało zamordowanych  
na rozkaz Stalina w Katyniu, Char- 
kowie i Twerze w 1940 r. Do tej  
pory posadzono ok. 3 tys. drzew.

pokolenie poznaje historię Polski 
przez pryzmat losów konkretne-
go człowieka i jego najbliższych.  
W programie uczestniczy już po-
nad 3000 placówek z kraju i za 
granicy. Z dnia na dzień wzbogaca 
się archiwum dokumentacyjno 
– informacyjne o zamordowa-
nych w 1940 roku na terenie Rosji 
Radzieckiej.

W uroczystościach w Pruszko-
wie uczestniczyli m.in. Elżbieta 
Smolińska Starosta Pruszkow 
ski, Arkadiusz Kosiński Burmistrz 
Brwinowa oraz przedstawiciele 
szkół i organizacji społecznych.

Starosta Elżbieta Smolińska 
rozsypała wokół dębów ziemię 
przywiezioną z cmentarza w Mied-
noje, gdzie pogrzebane zostały 
ofiary zamordowane w twerskim 
więzieniu NKWD. W przejmu-
jący sposób mówiła o boha- 
terach uroczystości: – Musimy 
pamiętać o tym, że ludzie, któ- 
rzy tam ginęli byli wspaniałymi  
obywatelami. Tam, na nieludz-
kiej ziemi, stracili wiarę, nadzieję 
i miłość jednym strzałem w tył  
głowy. Dzisiaj pochylamy się nad 

ich mogiłami, oddając im cześć.  
W intencji ofiar zbrodni katyń-
skiej została odprawiona msza 
polowa, koncelebrowana przez 
księdza Dariusza Boguszewskie-
go, proboszcza parafii św. Józefa 
Oblubieńca w Pruszkowie oraz 
księdza Józefa Jachimczaka, kape-
lana Komendy Stołecznej Policji. 
Uczniowie Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących i Technicznych 
odsłonili pamiątkowe tablice  

Bezpłatne badania mammograficzne  
na terenie Powiatu Pruszkowskiego

W Powiecie Pruszkowskim realizowany jest Popula-
cyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Pier-
si.  Celem Programu jest zapewnienie wszystkim ko-
bietom w Polsce w wieku od 50 do 69 lat bezpłatnej 
mammografii, wykonywanej raz na dwa lata.

Mammografia jest rentgenowskim badaniem piersi  
i obecnie najlepszym sposobem wykrywania raka piersi  
w jego wczesnym stadium. W badaniu tym wykorzystuje 
się promienie rentgenowskie, żeby zobaczyć wewnętrzną  
budowę piersi. 

Bezpłatne badania mammograficzne można wy-
konać w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakła-
dów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie, przy ul. Armii 
Krajowej 2/4. Rejestracji można dokonać pod nume-
rem telefonu 22 758 60 54 wew. 238. 

Osoba zgłaszająca się na badanie musi podać numer 
PESEL, który zostanie wprowadzony i zweryfikowany  
w Centralnej Bazie Danych Narodowego Funduszu Zdrowia.  
Wizyta w szpitalu prowadzącym badania piersi może po-
trwać około pół godziny. Po przybyciu do Szpitala pacjentka 
będzie poproszona o wypełnienie ankiety. Następnie wy-
kwalifikowany technik wykona badanie mammograficzne. 

Bliższe informacje można uzyskać w Wojewódzkim 
Ośrodku Koordynującym Populacyjne Programy Wcze-
snego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wcze-
snego Wykrywania Raka Szyjki Macicy, tel. 22 546 31 03, 
22 546 29 92, 22 546 31 12 oraz na stronie internetowej  
www.powiat.pruszkow.pl w zakładce zdrowie.
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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

Kelnerki, stała i weekend,  ►
pizzer, kierowca z własnym 
samochodem, do pizzerii  
w grodzisku mazowieckim 
511 50 99 99

Panie na produkcję Pruszków  ►
Dobry wzrok, um. o pr. 3zm. 
Kontakt: 506-047-950, 
504-009-901 

Solid Security Sp. z o.o. zatrudni  ►
pracowników ochrony fizycznej  
praca na terenie Pruszkowa  
i okolic Gwarantujemy stabilne 
zatrudnienie. Wymagamy 
niekaralności. 667 – 676 – 007 , 
500 – 161 – 594 

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

Szukam pracy

Podejmę się chałupnictwa  ►
833 637 700

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

Podejmę się sprzątania  ►
w Pruszkowie i okolicach 
511 738 104 

Nieruchomości – sprzedam

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

Dom w Parzniewie   ►
22 724 74 08

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

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

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

największa skuteczność!
CO TYDZIEŃ PONAD 30 000 CZYTELNIKÓW

Automoto – kupię

Autokasacja, zaświadczenia  ►
transport gratis 502 534 080

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

Automoto – sprzedam

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

Kupię

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

Książki dojazd, tel. 784 884 230 ►

Usługi

Anteny montaż serwis   ►
603 375 875 

Autoklima atrakcyjne ceny 
795 781 888 

Brukarstwo, 696437501  ►

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  
zawsze

Nieruchomości – do wynajęcia

70m2, 3pokoje, aneks 
kuchenny-w pełni 
wyposażony, łazienka,  
2 balkony, ładne, doskonała 
lokalizacja, atrakcyjna cena, 
601899230, 

Nauka

Angielski dojeżdżam  ►
 607 596 383

Angielski dojazd  ►
784 884 230

Matematyka nauczyciel    ►
603 713 495 

Budowa domów, rzetelnie,  ►
terminowo 605 377 805 

Cyklinowanie 602 262 144  ►

Docieplenia budynków z  ►
materiałem od 75 zł/m2 szybko 
i solidnie 507 964 411 

Domofony, videodomofony  ►
603 375 875 

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

GLAZURA, REMONTY,  ►
ŁAZIENKA 510 610 743  

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 

Pranie tapicerki, dywanów w  ►
domu klienta 504 206 446 

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

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

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 

Najniższe ceny w mieście
Sprawdź !

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

www.tanioidobrze.pl
ul. Wiosenna 16, Milanówek

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

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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Bezpłatna reklama Twojej firmy w internecie!

darmowe ogłoszenia 
www.ogloszenia.wpr24.pl

darmowa prezentacja
www.firmy.wpr24.pl

ZAPRASZAMY NA
BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

ZAPRASZAMY NA
BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

APARATY SŁUCHOWEAPARATY SŁUCHOWE

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

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

www.asmed.org.pl

drzwidrzwi
raty

oknaokna
aluminium, drewno, 
PCV, rolety, moskitiery

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

wewnętrzne, zewnętrzne, 
antywłamaniowe

Nie masz czasu?
Nie wiesz jak?

EVENTEO działa za Ciebie!

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

KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA
PRZYJĘĆ OKOLICZNOŚCIOWYCH

POSPRZĄTAM
- Dom
- Mieszkanie
- Biuro

Pruszków i okolice.
Tel 512 077 690
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Turniej Final Four na Zniczu
PRUSZKÓW 
W najbliższych dniach 
 na pruszkowskiej hali  
Znicz o PGNiG Puchar 
Polski w piłce ręcznej  
kobiet będą walczyć 
 cztery najlepsze zespoły  
z ostatnich dwóch  
sezonów. Zawody odbędą  
się 29 i 30 kwietnia.

P ruszków po raz pierwszy 
jest gospodarzem jednej  
z najbardziej prestiżowych 

imprez kobiecej piłki ręcznej.  
W gronie półfinalistów znala-
zły się następujące zespoły: SPR 
AZS Pol Lublin, który będzie 
bronić trofeum wywalczonego  
w ubiegłym roku w Mielcu, KGHM 
Metraco Zagłębie Lublin, MKS 
Piotrcovia Piotrków Trybunalski 
i Visual Łączpol Gdynia.

W piątek rozegrane zostaną 
mecze półfinałowe. O godz. 16.30 

czytaj codziennie na wpr24.pl

sport Bernice Mosby, która w tym sezonie występowała w drużynie Matizolu Lidera Pruszków, znów zagra w najlepszej  
lidze świata – WNBA. Amerykanka ponownie została zawodniczką Washington Mystics. Mosby reprezentowała  
barwy Mystics w latach 2007–2009. W tym czasie rozegrała 76 spotkań zdobywając średnio 2,3 punktu na mecz.  
W Pruszkowie wystąpiła w 19 spotkaniach zdobywając średnio 13,3 punktu. To pierwszy w historii transfer  
zawodniczki Lidera Pruszków do WNBA.                                   (AS)

PRUSZKÓW

Mosby zagra w WNBA

reklama

na parkiet wybiegną zawod- 
niczki z KGHM Metraco Zagłę- 
bie Lubin i MKS Piotrcovii Piotr- 
ków Trybunalski. Faworytem  
tego spotkania są świetnie dy- 
sponowane w tym sezonie szczy- 
piornistki z Lublina, które w 27  
meczach nie odniosły porażki  
i tylko raz zremisowały.

O godz. 19.00 swoje zmaga-
nia rozpoczną piłkarki SPR AZS  
Pol Lublin i Visual Łączpol Gdy- 

nia. Co ciekawe, obie drużyny 
kilka tygodni temu walczyły ze 
sobą w Superlidze, a SPR wy- 
grało półfinałowe starcia w sto-
sunku 3:1. Dla szczypiornistek 
 z Gdyni piątkowe spotkanie 
będzie okazją do rewanżu.

W sobotę widzowie będą mog- 
li podziwiać zmagania finało- 
we. Mecz o trzecie miejsce zo- 
stanie rozegrany o godz. 15.00.  
Na parkiecie pojawią się zespoły  

pokonane w półfinałach. Nato- 
miast triumfatorki piątkowych  
spotkań rozpoczną swoją rywa- 
lizację w meczu finałowym  
o godz. 19.00. Rangi dwudnio- 
wym zawodom dodaje ponad- 
to przyjazd do Pruszkowa se- 
lekcjonera reprezentacji Polski  
Kima Rasmussena. Jego pod- 
opieczne zmierzą się w czerw- 
cowym dwumeczu z Danią,  
a stawką tej rywalizacji będzie 
awans do mundialu w Brazylii.

Sportowe zmagania to nie 
jedyne atrakcje, jakie dla fanów 
szczypiorniaka przygotowali 
organizatorzy. W sobotę już od 
godz. 10.00 na terenie kompleks- 
u sportowego Znicz zorgani- 
zowany zostanie piknik sporto- 
wy.  W programie m.in. rozmaite  
zabawy, gry i konkursy z nagro- 
dami.

Wstęp na wszystkie mecze 
turniejowe jest bezpłatny.  (KAM)
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