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GRODZISK MAZOWIECKI RASZYN
O uregulowaniu rzeki Raszynki, zapobieganiu podtopieniom 
i zagospodarowaniu terenów ochronnych wzdłuż rzeki 
rozmawiano na spotkaniu wójtów i burmistrzów z regionu  6

150 ha pod inwestycje jest do wykorzystania wokół powstającego 
węzła Tłuste autostrady A2. Władze gminy myślą o przyciągnięciu  
tu firm innowacyjnych, które zapewnią atrakcyjne miejsca pracy  6

reklama

POWIAT PRUSZKOWSKI | Jeszcze w tym roku ma się zacząć budowa nowej ul. Przyszłości. Inwestycja,  
która była przewidziana na lata 2014–2016 musi powstać szybciej. Wszystko dlatego, że przejazd kolejowy  
w ciągu ulic Działkowej i Błońskiej zostanie w przyszłym roku zastąpiony nowym – na ul. Przejazdowej    2
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Przedszkole 
przy Lotniczej 
za rok
Jest już koncepcja architekto- 
niczna nowego przedszkola przy  
ul. Lotniczej w Raszynie. I jest  
szansa na to, że dzieci rozpoczną  
tu zajęcia już we wrześniu 2012 r.  
Wówczas gmina będzie mogła 
przystąpić do rozbiórki obecnego 
przedszkola przy ul. Poniatowskiego 
i budowy w jego miejsce nowego  6

PRUSZKÓW

Mieszkania 
komunalne  
na wagę złota
Miasto przygotowuje się do 
uruchomienia programu mieszkań 
komunalnych. Ich zasoby są wciąż 
za małe w stosunku do potrzeb. 
W tegorocznym budżecie miasta 
przeznaczono 2 mln zł na budowę 
budynku komunalnego przy  
ul. Długiej. Powstanie on z myślą  
o osobach wykwaterowywa- 
nych z domów prywatnych  
i przeznaczonych do rozbiórki   4

Przejazd zmieni miejsce

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



2 www.wpr24.plPiątek, 6 maja 2011

WOJEWÓDZTWO POWIAT REGION
ISSN: 1835-6491, PR: 1183/05

Wydawca: Maciej Skoczylas
Redaktor naczelny: Bogdan Skoczylas
Redaktor portalu WPR24: Milena Skoczylas

Zasięg: Brwinów, Grodzisk Maz, Jaktorów, 
Janki, Komorów, Kanie, Książenice, 
Michałowice, Milanówek, Nowa Wieś, 
Nadarzyn, Opypy, Otrębusy, Piastów, 
Pruszków, Podkowa Leśna, Raszyn.

Drukarnia: Polskapresse Sp. z o.o.   
ul. Matuszewska 14,  03-876 Warszawa

Redakcja: Pruszków, ul. Prusa 19/7,  
tel. (22) 728 09 30, faks (22) 728 18 64,  
e-mail: redakcja@wpr24.pl

Zespół redakcyjny: Bogdan Skoczylas, 
Maciej Skoczylas, Milena Skoczylas, 
Andrzej S. Rodys, Karolina Gontarczyk,  
Anna Sołtysiak, Elżbieta Abramczuk, 
Mariusz Porczek, Kamilla Gębska, 
Magdalena Kędzierska, Dominik Pietraszek

Współpracują: Łukasz Oleszczuk, 

Reklama i ogłoszenia: 
Pruszków, ul. Prusa 19/7, tel. (22) 728 18 64, 
e-mail: reklama@wpr24.pl  

Nr konta bankowego - BRE Bank 
09 1140 2004 0000 3702 5439 7490

Biura ogłoszeń partnerskie:  
Grodzisk Mazowiecki., ul. Kosciuszki 13/1

Foto: Marcin Zawadzki,  
www.marcin-zawadzki.com

Studio graficzne:  
Marcin Ziółkowski
Graphics & Design Studio, www.gdstudio.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania  
i  adiustacji tekstów oraz nadawania tytułów  
listom. Tekstów i materiałów niezamówionych 
nie zwracamy. Anonimów nie drukujemy.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam  
i ogłoszeń. 

E-wydanie dostępne na www.wpr24.pl

Nakład kontrolowany 30.000 egz. 

Jesteśmy członkiem 
Związku Kontroli Dystrybucji Prasy 

POGODA NA WEEKEND

min
2o

max
13o

NiedzielaSobotaPiątek
min
3o

max
15o

min
3o

max
16o

Przyśpieszenie na ul. Przyszłości

P owiat Pruszkowski pla-
nował budowę ul. Przy-
szłości w późniejszym 
terminie. Jednak ze 

względu na to, że PKP modernizują 
linię kolejową Warszawa – Łódź 
wraz z całą infrastrukturą, ta inwe-
stycja musi zostać przyśpieszona. 
Jak informuje starostwo, budowa 
zacznie się jeszcze w tym roku.

Ul. Przyszłości to 
konieczność
– Budowa ul. Przyszłości zapla-
nowana była dopiero na lata 
2014–2016 – mówi wicestarosta 
pruszkowski Agnieszka Kuźmiń-
ska. – Na styczniowym spotkaniu 
z przedstawicielami kolei do-
wiedzieliśmy się, że za rok za-
mknięty zostanie przejazd przy  
ul. Działkowej, a jeszcze w tym roku  
PKP rozpoczną budowę nowego, 
tymczasowego przejazdu przy  
ul. Przejazdowej. Decyzje trzeba 
było podejmować szybko.

Ul. Przyszłości musi zostać 
przeprojektowana w sposób 
uwzględniający nowe uwarun-
kowania i potrzeby. Pierwotnie 
zakładano inny jej przebieg. 
Obecna biegnie od drogi woje-
wódzkiej nr 719 na zachód do 
Parzniewa. Ta nowa miała na 
wysokości parku w Helenowie 
skręcać w kierunku północno-
zachodnim i łączyć się z ul. 36. pp 
Legii Akademickiej w odległości 
ok. 100 m od planowanego prze-
jazdu. – Zmiana projektu będzie 
polegała na tym, że ul. Przyszłości 
skręci bardziej na zachód i będzie 
się bezpośrednio kierowała na 
planowany w przyszłości węzeł 

to, co zaoszczędzono. Inną in-
westycją jest remont ciągu ulic 
Warsztatowej i Broniewskiego  
w Pruszkowie oraz Warszawskiej 
w Piastowie. – Niestety, ulice 
Warsztatowa i Broniewskiego  
w tym roku nie będą wyremonto- 
wane, ze względu na fakt, że na-
leży dodatkowo zaprojektować 
system odwodnienia tych ulic. 
Przewiduję, że w listopadzie tego 
roku całkowity projekt przebudo-
wy będzie gotowy – mówi wice-
starosta Kuźmińska.

Przejazd tymczasowy
Agnieszka Kuźmińska informuje, 
że jeszcze w tym roku zostaną 
dokończone prace projektowe 
nowego przebiegu ul. Przyszłości. 
Powiat zamierza także przygoto-
wać dokumentację do uzyskania 
zezwolenia na realizację inwesty-
cji drogowej (ZRID) i rozpocząć 
budowę. Do końca roku wystar-
czy jednak i czasu, i pieniędzy 
tylko na wykonanie krótkiego 
odcinka u zbiegu z ul. Działkową  
i al. Wojska Polskiego (drogą wo-
jewódzką nr 719). – Za to w przy- 
szłorocznym budżecie musi być 

drogi wojewódzkiej potocznie 
nazywanej Paszkowianką. Jedno-
cześnie w ramach skrzyżowania 
ul. Przyszłości i ul. 36. pp Legii 
Akademickiej trzeba uwzględnić 
potrzebę połączenia z ul. Przejaz-
dową. Prace projektowe zostały 
zlecone już w lutym tego roku 
– informuje wicestarosta.

Przesuwanie 
 pieniędzy
Podczas ostatniej sesji rady po- 
wiatu dokonano zmian w budże-
cie, m.in. dokładając pieniędzy 
na ul. Przyszłości. Było to podyk-
towane tym, że jest to obecnie 
najpilniejsza inwestycja, jaką po-
wiat musi zrealizować. Dlatego 
w tegorocznym budżecie zwięk-
szono kwotę na nią z niespełna 
400 tys. zł do ponad 1,1 mln zł. 
Było to możliwe m.in. dlatego, że 
przesuenięto pieniądze z innych 
inwestycji. Agnieszka Kuźmińska 
wskazuje m.in. budowę sygnali-
zacji świetlnej w al. Armii Krajo-
wej. W przetargu na wykonanie 
prac uzyskano niższą cenę niż 
pierwotnie zakładano, wobec 
czego można było przesunąć 

PRUSZKÓW
Jeszcze w tym roku 
powinna ruszyć budowa  
ul. Przyszłości. 
Inwestycja zaplano- 
wana na lata  
2014–2016 musi 
zostać przyśpieszona  
z powodu przeniesienia 
przejazdu kolejowego.

ZDANIEM NACZELNEGO

Tory wasze,  
przejścia nasze!

Bolo Skoczylas
Redaktor naczelny

Pięciodniowa prognoza na pogoda.wpr24.pl

Rozwój Pruszkowa związany jest 
z koleją. Dokładnie 167 lat temu 
zakończono budowę pierwszego 
odcinka Drogi Żelaznej Warszawsko-
Wiedeńskiej. 28 listopada 1844 r. odbył 
się inauguracyjny przejazd. Trasę  
z Warszawy do Pruszkowa pierwszy 
pociąg pokonał w 26 minut, zaś drogę 
powrotną w 20. Nieprawdopodobne?  
A jednak to prawda.

Na zbudowanie całej ponad 300-kilome-
trowej trasy kolejowej wraz z dworcami i pozostałą infrastrukturą 
potrzebowano wtedy niecałe sześć lat. A budowano ręcznie. Bez no-
woczewsnych dźwigów, koparek, komputerów, laserów i tym podob-
nych gadżetów. O funduszach unijnych nikt nawet nie wspomniał. 
Po prostu, wymyślili i zrobili. I co dziwniejsze, wszystko działało jak 
należy. Skutecznie i punktualnie. Starzy kolejarze twierdzą, że tak 
dokładnie, że według rozkładu jazdy można było regulować zegarki.

W pobliżu kolejowych torów rozwijał się i kwitł średni i większy 
biznes. W Pruszkowie powstały i prosperowały zakłady związane 
z koleją, a także liczne fabryki wyrobów przemysłowych, które 
wytwarzane towary ekspediowały tym środkiem transportu. 
Ołówki Majewskiego, fajans Teichfelda, ultramaryna, maszyny 
od mechaników i obrabiarki z CBKO podróżowały do odbiorców 
głównie koleją.

Kolej wspólnie z kolejką WKD przez długie lata były głównym  
i jedynym środkiem komunikacji dla mieszkańców miasta  
i regionu. Pociagi kursowały w miarę często, przejazdy były 
relatywnie tanie, a przede wszystkim miało się pewność, że dotrze 
się do miejsca przeznaczenia mniej więcej punktualnie. Na luzie, 
bez stresu, nerwów i gorączki, stania w kilometrowych korkach, 
poszukiwania miejsca parkingowego. Kolej łączyła.

Dziś kolej dzieli. Aby przedostać się autem z jednej strony torów na 
drugą, trzeba stracić więcej czasu niż trwała podróż pierwszego 
pociagu do Pruszkowa i z powrotem. Jedyny wiadukt nad torami 
jest wiecznie zakorkowany, przejechanie przez torowisko na Dział-
kowej graniczy z cudem, a innych możliwości, póki co, brak.

Ale ostatnio coś drgnęło. Przy okazji modernizacji linii do Łodzi, PKP 
zapowiedziała przebudowę i remonty przejazdów i przejść przez 
torowiska. Do spółki z samorządami i częściowo za ich, czyli nasze 
pieniądze. Lepsze to niż nic, bo rozmowy z koleją trwają już dłużej 
niż budowano pierwszą wiedeńską linię. Na wszelki wypadek propo-
nuję odpukać w niemalowane podkłady. Może tym razem się uda?

 Przebudowa ul. Przyszłości ma zacząć się jescze w tym roku, a w przyszłym powinna być zakończona

z drugiej
strony

CYTAT TYGODNIA

Nigdy nie zgodzę się z zarzutami, że ktoś pod moim okiem  
zażywa narkotyki lub, że jesteśmy wylęgarnią anarchistów.  
To są zarzuty, które zostały sformułowane na podstawie  
bzdurnych doniesień i niesprawdzonych pomówień  5

Jan Magierecki 
założyciel i opiekun Grodziskiej Alternatywy

tyle kosztuje budowa 1,2 km drogi  
powiatowej z Grodziska Mazowieckiego  

do Józefiny    7 

4,6 mln zł

już zaplanowana cała inwes- 
tycja – dodaje wicestarosta.

Przejazd, jaki powstanie w cią-
gu ulic Przejazdowej i Przyszłości 
będzie jednopoziomowy. Według 
projektu kolei, jest to przejazd tym-
czasowy do czasu wybudowania 
węzła drogowego na Paszkowian-
ce. Tyle, że będzie bezpieczniejszy 
od dotychczasowego przejazdu na 
ul. Działkowej, bo krótszy (przez 
pięć torów, z których jeden jest 
ślepy i pewnie zostanie skrócony, 
a nie przez 10). I pozwoli na wy-
prowadzenie ruchu samochodów 
ciężarowych z Pruszkowa.

Najważniejsze z punktu widze-
nia mieszkańców Pruszkowa jest 
w tej chwili utrzymanie pieszo-
rowerowej przeprawy przez tory 
w rejonie ul. Działkowej. Nalegają 
na to i powiat, i miasto, bo trudno 
sobie wyobrazić, by na odcinku po-
nad 2,5 km (od ul. Przejazdowej do 
kładki na stacji) nie było żadnego 
przejścia dla pieszych. Ostatecznej 
decyzji co do tego, czy przejście 
takie zostanie na ul. Działkowej 
utrzymane, a jeśli tak to, w jakiej 
formie, jeszcze nie ma.

Andrzej S. Rodys
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czytaj codziennie na wpr24.pl

aktualności 150 komputerów dla mieszkańców i 136 dla jednostek gminnych zakupi samorząd w ramach programu 
przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Na to przedsięwzięcie grodziski magistrat otrzymał unijne 
dofinansowanie w wysokości ponad 2,6 mln zł. 150 mieszkańców, których gmina wyposaży w sprzęt komputerowy 
oraz połączenie z internetem, wcześniej przejdzie szkolenie. To już drugi taki program organizowany na terenie 
Grodziska Mazowieckiego.                         (AS)

GRODZISK MAZOWIECKI

Mieszkańcy dostaną komputery

POWIAT PRUSZKOWSKI
Kolejne spotkanie  
władz powiatu  
z przedstawicielem  
Budimeksu, firmy budującej 
jeden z pruszkowskich 
odcinków autostrady A2, 
zakończyło się niczym.  
Porozumienie z wykonawcą 
drogi staje się coraz  
trudniejsze.

Na postawę Budimeksu na-
rzekają przede wszystkim 
mieszkańcy północnej 

części powiatu pruszkowskiego. 
Ich spotkanie z przedstawicielami 
firmy, które zostało zwołane z ini-
cjatywy Budimeksu 26 kwietnia, 
miało być przełomem w sprawie. 
Zdaniem Agaty Wychowaniec, 
wiceprzewodniczącej Komite- 
tu Społecznego „W cieniu budowy 
autostrady A2

„
, nic z niego nie 

wynikło.
Podobnie zakończyło się ubie- 

głotygodniowe spotkanie w sta-
rostwie pruszkowskim. – Było 
ono kontynuacją kilku poprzed-
nich spotkań i dotyczyło uzgod-
nień, które powinny były zapaść  
w związku z zamknięciem ul. Do- 
maniewskiej i wykonaniem ob-
jazdu poprzez nasze drogi powia- 
towe – poinformowała po spot- 
kaniu starosta pruszkowski Elż-
bieta Smolińska.

Starosta Smolińska chciała, by 
rozmowy z Budimeksem toczy-
ły się w obecności dziennikarzy, 

zniszczonych dróg wokół te-
renu budowy autostrady Budi-
mex ma w kontrakcie zawartym  
z Generalną Dyrekcją Dróg Kra-
jowych i Autostrad. Naprawa 

którzy zostali na spotkanie zapro-
szeni. Mariusz Gładki, dyrektor 
kontraktu z Budimeksu, stwier-
dził, że nie będzie rozmawiał  
w obecności mediów i zagroził, 
że jeśli dziennikarze nie wyjdą, 
to on wyjdzie.

W związku z koniecznością za-
mknięcia ul. Domaniewskiej na 
czas budowy wiaduktu nad au-
tostradą w jej ciągu, trzeba zmie- 
nić całą organizację ruchu na Gą- 
sinie. Jak ujawniła starosta Smo-
lińska, powiat postawił pewne 
warunki. Chodziło o to, by po za- 
kończeniu objazdów drogami po-
wiatowymi wykonawca autostra- 
dy odtworzył wszystkie zniszczo-
ne drogi do standardu umożli- 
wiającego poruszanie się po nich 
pojazdów o masie ponad 30 t. 
Ponieważ Budimex nie chciał się 
na to zgodzić, powiat ustąpił i za- 
proponował, by firma przynajmniej 
przygotowała plac pod wagę do 
ważenia pojazdów. Jak poinfor-
mowała wicestarosta pruszkowski 
Agnieszka Kuźmińska, Mariusz 
Gładki nie chciał się zgodzić nawet 
na to, choć koszt ty ch prac byłby 
niewielki i zamknąłby się w kwo- 
cie ok. 50 tys. zł. 

Powiat chce także, by Budimex 
w ramach zadośćuczynienia za 
dokonane zniszczenia wykonał 
odcinek ul. Żbikowskiej (drogi po- 
wiatowej) od ul. Ożarowskiej do 
ul. Rajdowej. W efekcie dyrektor 
Gładki zgodził się tylko na wy-
konanie prac na ul. Żbikowskiej. 

Jednak, jak informuje starosta 
Smolińska, nie chciał się do ni-
czego zobowiązać na piśmie.

Starosta podkreśliła, że obo-
wiązek naprawy wszystkich 

reklama

Trudna współpraca z wykonawcą autostrady
zniszczonych dróg nie jest więc 
dobrą wolą Budimeksu, lecz obo- 
wiązkiem firmy wynikającym  
z kontraktu. Wicestarosta Kuź- 
mińska zaznaczyła, że o wiele  

lepiej układa się współpraca  
samorządów z firmą Strabag, 
budującą kolejny odcinek auto-
strady w rejonie Koszajca. 

Andrzej S. Rodys

FOTONEWS

Wypadek w Pruszkowie
PRUSZKÓW  |  Do groźnego wypadku doszło w ciągu 28 kwietnia 
w centrum Pruszkowa.

Ok. godz. 11.40 na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Komorowskiej zde-
rzyły się BMW i opel astra. Jeden z kierowców z urazami ciała został 
przewieziony do szpitala.
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9–10 maja w Ruścu w gminie Nada-
rzyn odbędzie się zbiórka popsutego 
sprzętu elektrycznego, elektronicz-
nego i zużytych baterii w ramach 

Elektrośmiecie 
w Ruścu

Niebawem ruszy druga edycja 
programu „Metamorfoza”, w ramach 
którego realizowany jest bezpłatny 
kurs na opiekunkę dziecięcą. Mogą 

II edycja programu 
„Metamorfoza”

wziąć w nim udział osoby nieak-
tywne zawodowo m.in. z powiatów 
grodziskiego i pruszkowskiego. 
W ramach programu odbędą się 192 
godziny praktycznych szkoleń z opie-
ki nad dzieckiem. Więcej informacji  
w biurze programu, tel.: 500 070 993, 
faks: 22 349 22 08, e-mail:  
sekretariat@kwalifikacje.net.       (AS)

NADARZYNREGION konkursu „Drugie życie elektrośmie-
ci”. Wśród ponad 100 szkół z całej Pol-
ski w konkursie bierze udział Szkoła 
Podstawowa w Ruścu, która m.in. 
aktywizuje lokalną społeczność do 
zbiórki elektrośmieci. Zużyte sprzęty 
będą zbierane w Szkole Podstawowej 
w Ruścu (ul. Szkolna 20) 9 i 10 maja  
w godz. 7.30–15.00.                       (DP)

PRUSZKÓW
Niewielki mostek  
na Utracie w ciągu 
ul. Elektrycznej na Gąsinie 
jest w fatalnym stanie  
i grozi katastrofą  
– alarmują mieszkańcy. 
Miasto zapowiada remont.

O złym stanie mostku 
na Utracie, który łączy  
ul. Elektryczną z ul. Poz- 

nańską, informowali mieszkań-
cy Gąsina podczas spotkania  
z samorządowcami 14 kwietnia  
w Szkole Podstawowej nr 10 przy 
ul. Pływackiej. – Mostek jest dziu-
rawy i zapada się. Tamtędy cho- 
dzą dzieci do szkoły – mówiła jed- 
na z mieszkanek. Inna alarmo- 
wała, że jeśli miasto nic nie zrobi  
ze zrujnowaną budowlą, dojdzie 
tam do tragedii – mostek się zar- 
wie lub jakieś dziecko wpadnie 
do rzeki. Gąsinianie apelowali  
do władz miasta o pilną prze-
budowę. Najchętniej widzieliby  
w tym miejscu nowy most.

Obecny na spotkaniu zastępca 
prezydenta Pruszkowa Andrzej 
Kurzela przekonywał, że stan 
obiektu nie jest aż tak zły, jak się 
mieszkańcom wydaje. Przyznał, 
że potrzebny jest remont, ale 
konstrukcja mostku nie jest naru-

szona. – Będzie wyremontowany  
w tym roku – obiecał.

Naczelnik Wydziału Inwesty-
cji, Remontów i Infrastruktury 
Technicznej Urzędu Miejskiego 
w Pruszkowie Elżbieta Korach 
potwierdza to, co wiceprezydent 
Kurzela powiedział na spotkaniu. 
– Dokonaliśmy przeglądu bu- 
dowli. Jej stan jest zły, chociaż 
konstrukcja jest nienaruszona  
– mówi. Informuje, że zostały  
sporządzone kosztorysy napra- 
wy  mostku: jeden na ok. 180 tys. zł, 

drugi na  nieco mniejszą kwotę.  
– Problem w tym, że nie wiemy, 
czyj ten mostek jest – dodaje na-
czelnik Korach. Miasto wystąpiło 
do Wojewódzkiego Zarządu Me- 
lioracji i Urządzeń Wodnych  
w Warszawie z wnioskiem o prze- 
prowadzenie remontu most- 
ku.Najbardziej bowiem praw- 
dopodobne jest, że to WZMiUW  
jest właścicielem obiektu. Odpo- 
wiedź jeszcze nie nadeszła.

Pruszkowski magistrat liczy 
się jednak z tym, że będzie mu- 

Mostek na Utracie do remontu

siał dokonać remontu obiektu 
we własnym zakresie. – Ponie-
waż konstrukcja mostku jest 
nienaruszona, więc będzie to 
remont, a nie przebudowa – do- 
daje Elżbieta Korach. Infor-
muje, że jeżeli uda się szybko 
przebrnąć przez procedury, to  
remont będzie wykonany jesz- 
cze w tym roku. Na razie jednak 
miasto czeka na odpowiedź  
WZMiUW, bo to od niej będą 
zależeć dalsze kroki.  

(ASR)
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 Mostek jest w opłakanym stanie, ale jego konstrukcja jest nienaruszona

GRODZISK MAZOWIECKI
Od 1 września zmienią się 
przepisy dotyczące  
ustalania opłat za 
świadczenia udzielane  
przez przedszkola  
publiczne. Na VII sesji 
rady miejskiej 27 kwietnia 
podjęto uchwałę w tej 
sprawie.

Do tej pory za pobyt dziec-
ka w przedszkolu rodzi-
ce ponosili miesięcznie 

opłatę zryczałtowaną. Od no-
wego roku szkolnego w systemie 
oświaty nastąpią zmiany, które 
nakładają na gminy obowiązek 
wprowadzenia opłat tylko za 
faktyczny czas pobytu dziecka 
w przedszkolu. Oznacza to, że od 
tej pory rodzice będą płacić 2,80 
zł za godzinę, przy czym pięć 
godzin przeznaczonych na reali-
zację tzw. podstawy programowej 
będzie darmowych. Dyrektorzy 
placówek sami będą ustalać,  
w jakich godzinach podstawy 
programowe będą realizowane.

Czy nowy system będzie ko-
rzystniejszy? – Taki powinien 
być, ponieważ teraz rodzic musi 
ponosić opłatę stałą, a nowy 
system gwarantuje, że nie będą 

musieli płacić za ten niewyko-
rzystany czas – mówi Maria 
Grabowska, wiceburmistrz 
Grodziska Mazowieckiego.

Uchwała, pomimo że przez 
grodziskich radnych została 
podjęta większością głosów, to 
jednak wzbudziła niemało kon-
trowersji. – W przypadku, gdy 
dziecko będzie w przedszkolu 
przebywało dłużej niż 10 godzin, 
opłata wzrośnie aż o 105 proc. 
– denerwowała się radna Alicja 
Pytlińska.

Burmistrz Grzegorz Benedyk-
ciński tłumaczył, że przedszko-
laki przebywające w placówce 10 
godzin to bardzo nieliczna grupa 
i jednocześnie zapewnił, że jeżeli 
dziecko będzie przychodziło na 
pięć godzin, to opłata będzie niż-
sza niż do tej pory.

Od nowego roku szkolnego 
rodzice będą musieli zawrzeć 
z przedszkolem umowę cywil-
no-prawną. Terminy zawierania 
umów przewidziane są na maj 
każdego roku. W umowie okre-
ślona zostanie przede wszystkim 
liczba godzin pobytu dziecka  
w przedszkolu ponad bezpłatne 
pięć godzin oraz terminy wno-
szenia opłat.

Karolina Gontarczyk

Zamiast opłaty stałej  
– 2,80 zł za godzinę 

Mieszkania komunalne na wagę złota

N ie ma gminy w Polsce, 
w której baza miesz-
kań komunalnych za-

spokajałaby potrzeby. Zawsze 
jest więcej chętnych niż lokali, 
którymi dysponuje gmina. Dla 
samorządów konieczność wy-
datkowania dużych pieniędzy 
na budownictwo komunalne, 
staje się coraz większym pro-
blemem. Prezydent Pruszko-
wa Jan Starzyński nie kryje, że  
w większości przypadków mia-
sta są wręcz dobijane finanso-
wo przez oczekiwania związane  
z mieszkaniami komunalnymi. 
A tych oczekiwań w Pruszkowie 
zaczyna być coraz więcej.

– Na terenach dewelopera, 
jakim jest np. Pruszkowska 
Spółdzielnia Mieszkaniowa, jest  
ok. 12 tys. mieszkań. Niestety,  
osób zalegających z opłatami  
czynszowymi, a w konsekwencji  
doczekujących się wyroków  

eksmisyjnych, w ostatnim czasie 
przybywa. A realizacja tych wy- 
roków spada na gminę – mówi  
prezydent Starzyński i dodaje, że 
jest też coraz więcej osób oczeku-
jących pomocy, ponieważ nie stać 
ich na żadną formę budownictwa 
mieszkaniowego.

Program budowy  
mieszkań
By zwiększyć zasoby lokalowe 
Pruszkowa, władze miasta przy-
gotowują się do uruchomienia 
programu budowy mieszkań ko-
munalnych. W tym roku na ten cel 
w budżecie miasta przeznaczono 
blisko 2 mln zł. – Pieniądze zo-
staną spożytkowane na wybu-
dowanie budynku komunalnego 
przy ul. Długiej. Ma być zasiedlo- 
ny przez osoby wykwaterowane  
z budynków prywatnych i przez- 
naczonych do rozbiórki – infor- 
muje Jan Starzyński.

Inwestycja ta będzie kroplą  
w morzu potrzeb. Zasoby lokalo- 
we były eksploatowane przez 
kilkadziesiąt lat bez przepro-
wadzania remontów, m.in. dla-
tego, że wiele budynków miało 
nieuregulowany stan prawny. 
– Nawet jeśli nieruchomości 
były w zarządzie miasta, nie 
można było zgodnie z prawem 
finansowym wykładać na nie  
środków publicznych. Tam, 
gdzie uda się nam uzyskać tytuł  
własności do danej nierucho-
mości, budynki są remontowane 
– dodaje prezydent.

Katastrofy budowlane
Pula mieszkań, których dyspo-
nentem jest miasto, pomniejsza 
się również m.in. przez katastrofy 
budowlane i wypadki, np. pożary. 
– W roku ubiegłym, w listopa-
dzie, mieliśmy katastrofę budow-
laną przy ul. Stalowej. Straciliśmy 

PRUSZKÓW  |  Władze miasta przygotowują się do uruchomienia programu budowy mieszkań komunalnych. W tegorocznym 
budżecie zarezerwowano 2 mln zł na postawienie budynku komunalnego przy ul. Długiej

dziewięć mieszkań. Osoby z tych 
lokali zakwaterowane zostały  
w hotelu. Poszukiwaliśmy dla 
nich mieszkań na rynku nieru-
chomości i nabyliśmy budynek  
o siedmiu lokalach. W tej chwili 

jest on adaptowany – mówi pre-
zydent Starzyński. Nadmienia, że  
w wyniku odzyskiwania miesz-
kań udało się znaleźć już lokale 
dla części tych rodzin. W tej chwi-
li jeszcze trzy osoby zamieszkują  
w hotelu na koszt miasta.

Prezydent nie kryje, że ocze-
kiwania niektórych mieszkań-
ców, jeśli chodzi o przyznawanie 
lokali zastępczych, jest rosz-
czeniowe. Głównie w kwestii 
standardu lokali. Wyjątkiem, 
jego zdaniem, byli mieszkań-
cy z ul. Suchej, której budynek 
uległ spaleniu. – Traf chciał, że 
akurat były lokale, które mogli-
śmy przekazać, a mieszkańcy je 
przyjęli – dodaje.

Przepisy  
nie pomagają 
Prezydent zwraca też uwagę na 
fakt przyjęcia przez radę uchwa-
ły o preferencyjnych warunkach 

sprzedaży mieszkań najemcom 
mieszkań komunalnych. – Dziś 
mamy taki efekt, że w budyn-
kach o najlepszym standardzie 
gmina praktycznie już ma wiele 
lokali. Zdaniem Jana Starzyń-
skiego, problemem stanowi to, 
że budynki prywatne, często bez 
wiedzy i informacji na poziomie 
urzędu miasta, idą do obrotu 
cywilno-prawnego. – Zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, 
swoją własność zawsze można 
sprzedać. Nowi właściciele za 
wszelką cenę próbują pozbyć 
się dawnych lokatorów z daw-
nych decyzji administracyjnych.  
W efekcie lokatorzy ci przycho-
dzą do urzędu miasta w poszu-
kiwaniu mieszkań dla siebie. To 
mnoży skalę problemu. Nie da 
się tego rozwiązać bez budowy 
nowych mieszkań – dodaje Jan 
Starzyński.

Kamilla Gębska

Zdaniem prezydenta 
Pruszkowa Jana 
Starzyńskiego, 
oczekiwania niektórych 
mieszkańców, jeśli 
chodzi o przyznawanie 
lokali zastępczych,  
jest roszczeniowe. 
Głównie w kwestii 
standardu lokali 
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Mieszkańcy szybciej dostaną się 
do ważnych instytucji w mieście. 
Mikrobusy kursujące w Milanówku 
będą zatrzymywać się na dwóch 

Wygodniej do 
urzędu i biblioteki

Mniej za wodę, ale więcej za ścieki 
zapłacą mieszkańcy Podkowy Leśnej. 
Rada miejska podczas VII sesji 28 
kwietnia zatwierdziła taryfy za 

Woda tańsza,  
ścieki droższe

zbiorowe zaopatrzenie w wodę  
i odprowadzanie ścieków. Za 1 m3 
wody pobieranej z miejskiej sieci  
podkowianie płacić będą 2 zł plus 
VAT, a za odprowadzenie ścieków  
– 5,52 zł plus VAT za 1 m3. Podwyżkę 
uzasadniono m.in. tym, że oczysz-
czalnia w Grodzisku podniosła opłatę 
za zrzut ścieków o 23 proc.           (KAM)

MILANÓWEKPODKOWA LEŚNA nowych przystankach autobuso-
wych zlokalizowanych przy  
ul. Słowackiego w rejonie 
skrzyżowania z ul. Spacerową. 
Wprowadzenie takiego rozwiązania 
ma ułatwić mieszkańcom miasta 
dostęp do Miejskiej Biblioteki  
Publicznej i Urzędu Miasta Mila-
nówka (budynek C).                          (AS)

Grodziska Alternatywa 
działa od dwóch lat. To 
popularne miejsce spo-

tkań młodzieży, gdzie odbywają 
się koncerty rockowe, można 
pograć w ping ponga, porozwią-
zywać krzyżówki lub po prostu 
napić się herbaty, coś ugotować 
i porozmawiać.

Alternatywę często odwiedzają 
uczniowie, którzy nie mają pomy-
słu na spędzenie wolnego czasu po 
lekcjach lub tacy, którym rodzice 
nie poświęcają zbyt wiele uwa-
gi. – Ta młodzież jest wyjątkowa, 
oni chcą robić coś kreatywnego i 
dlatego staramy się im to ułatwić. 
Chcemy także w tym miejscu wal-
czyć z anonimowością, czy wy-
kluczeniem społecznym – mówi 
Jan Magierecki, animator kultury, 

moralności chrześcijańskiej i nie 
mogę im tego zabronić – mówi Ma-
gierecki. – Nigdy natomiast nie zgo-
dzę się z zarzutami, że pod moim 
okiem ktoś zażywa lub sprzedaje 
narkotyki, czy że jesteśmy wylę-
garnią anarchistów. To są zarzuty, 
które zostały sformułowane na 
podstawie bzdurnych doniesień 
i niesprawdzonych pomówień. 
Jeśli radni dysponują jakimikol-
wiek dowodami o zażywaniu czy 
handlu narkotykami, to powinni  
je pokazać i zgłosić na policję. A na 
razie to zakrawa na jakąś histerycz-
ną nagonkę, całkowicie dla mnie 
niezrozumiałą – dodaje.

Plan naprawczy
W celu poprawy sytuacji w Al-
ternatywie, władze gminy pod- 

założyciel i opiekun Grodziskiej 
Alternatywy. Nie wszystkim jed-
nak taka działalność się podoba.

Wylęgarnia  
anarchistów i dilerka 
narkotykowa?
Podczas ostatniej sesji rady miej-
skiej Grodziska Mazowieckiego 
Roman Ignasiak, radny związany 
z klubem PiS, odczytał interpe-
lację wzywającą do zamknięcia 
Grodziskiej Alternatywy. Według 
sygnatariuszy pisma, w klubie 
odbywają się burdy, młodzież 
zażywa narkotyki i pije alkohol. 
Czarę goryczy przelała rzekomo 
huczna impreza, która odbyła się 
w Wielką Sobotę.

– Rzeczywiście, tuż przed Wiel-
kanocą o godz. 18.00 urządziliśmy 

spotkanie przedświąteczne, tzw. 
jajeczko, podczas którego młodzież 
śmiała się i bawiła. Oni po prostu 
tak żyją. Ja nie jestem strażnikiem 

PiS kontra Grodziska Alternatywa

reklama

jęły decyzję o zamknięciu klubu 
na dwa tygodnie. W tym czasie 
mają tu zostać wymienione 
zamki oraz założony system 
monitoringu. Zostali również 
zatrudnieni dwaj psycholodzy, 
którzy przez miesiąc uważnie 
przyglądali się sytuacji panu-
jącej w klubie. Sporządzony 
przez nich raport wykazał, że 
Alternatywy nie należy zamykać.  
W przeciwnym razie istnieje ry- 
zyko, że młodzież zacznie się spo-
tykać w miejscu, w którym nie bę- 
dzie nad nią żadnej kontroli.

Kochamy Janka  
i chcemy testów
– Nie boję się żadnych kamer  
i dodatkowych ludzi – mówi Jan 
Magierecki. – Boję się tylko jednej 

rzeczy: że ktoś będzie chciał nam 
podrzucić narkotyki do klubu.

Młodzież uczestnicząca w zaję-
ciach w Alternatywie murem stoi 
za swoim opiekunem. – W każdej 
chwili jesteśmy w stanie poddać się 
testom na obecność narkotyków 
w organizmie. Niech przeciwnicy 
Alternatywy przedstawią zarzuty 
i dadzą nam możliwość obrony, 
bo na razie to chcą nam zabrać to 
wyjątkowe miejsce. Rzeczywiście, 
była kiedyś taka sytuacja, że ktoś 
przyszedł pod wpływem dragów. 
Magierecki błyskawicznie zarea- 
gował i ta sytuacja nigdy więcej się 
nie powtórzyła. To niezwykły czło-
wiek, kochamy go i nie pozwolimy 
na upadek Alternatywy – mówi 
Anka, stała bywalczyni klubu.

Karolina Gontarczyk 

120 osób
 – tyle osób średnio 
miesięcznie  
uczestniczy  
w zajęciach  
w Grodziskiej  
Alternatywie

GRODZISK MAZOWIECKI  |  Z powodu protestów radnych związanych z klubem Prawa i Sprawiedliwości oraz niektórych 
mieszkańców, klub Grodziska Alternatywa zostanie zamknięty przynajmniej na dwa tygodnie.
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23-letni mężczyzna będący pod wpływem alkoholu spowodował 2 maja na ul. Wojska Polskiego kolizję. Jadąca 
w kierunku Grodziska Mazowieckiego honda wpadła w poślizg, uderzyła w barierkę rozdzielającą jezdnię, po 
czym uderzyła w jadące w przeciwną stronę volvo. Badanie wykazało, że kierujący hondą Marcin B. ma 1,2 promila 
alkoholu w organizmie. Sprawca odpowie za spowodowanie kolizji i może stracić prawo jazdy. Grozi mu do dwóch 
lat więzienia.                    (DP)

PRUSZKÓW

Pijany spowodował wypadek

Przedszkole przy ul. Lotniczej za rok
RASZYN  
Są duże szanse, by  
z początkiem roku  
szkolnego w 2012 r.  
dzieci rozpoczęły zajęcia  
w nowym przedszkolu  
przy ul. Lotniczej. Jako  
pierwsi prezentujemy, 
jak będzie wyglądać  
placówka dla setki dzieci.

O tym, że zakończył się 
proces przygotowywa-
nia koncepcji projektowej 

przedszkola przy ul. Lotniczej, 
poinformował Andrzej Zaręba, 
wójt gminy Raszyn, na ostatniej 
sesji rady gminy 28 kwietnia. – Ten 
etap został zakończony. Musimy 
jeszcze załatwić sprawę zmiany 
zagospodarowania przestrzen-
nego terenu z uwzględnieniem 
usług oświatowych – mówił Zarę-
ba. Projekt przewiduje utworzenie 
czterodziałowego parterowego 
przedszkola dla dzieci w wieku 
od trzech do pięciu lat. Składać się  
będzie z czterech oddziałów, dla 
25 osób każdy. 

Przymiarki do jego budowy 
sięgają poprzedniej kadencji 
samorządu. Zakładano wtedy 
m.in. rozbiórkę przedszkola przy  
ul. Poniatowskiego i utworzenie  
w jego miejsce placówki dla po- 
nad 200 dzieci. Zdaniem Andrzeja  

Zaręby wadą takiej koncepcji 
było to, że trzeba by wstrzymać 
zapisy do placówki przy ul. Po- 
niatowskiego, a dzieci przenieść 
do innych, bo nie udałoby się  
w ciągu roku rozebrać i zbudo- 
wać przedszkola na nowo.

Dlatego wójt zdecydował się 
na zmianę koncepcji. W pobliżu 
przedszkola przy ul. Poniatow-
skiego ma powstać nowe. – Gdy 
zostanie oddane, będzie można 
pomyśleć o ewentualnym prze-
niesieniu dzieci ze starej placów- 
ki do nowej, rozbiórce przed- 
szkola przy ul. Poniatowskiego  
i budowie w jego miejsce nowego 
– tłumaczy.

Obecnie materializuje się wi-
zja wójta dotycząca przedszko-
la przy ul. Lotniczej. Koncepcja 
architektoniczna przewiduje tu 
parterowy budynek bez podpiw-
niczenia, z poddaszem. Dzieci 
będą mieć do dyspozycji cztery 

sale edukacyjne z węzłami sa-
nitarnymi, pomieszczenia na 
leżaki, zabawki i pomoce dydak- 
tyczne. W każdej sali zostanie 
wydzielona przestrzeń do jedze-
nia posiłków, miejsce do zabawy 
oraz odpoczynku. Przewidzia-
no też m.in. pokój dla logopedy  
i psychologa oraz wielofunkcyjną 
salę widowiskową o powierzch-
ni 107 mkw. Jej układ pozwoli 
na rozstawianie podestu np. na 
występy przedszkolaków, zajęcia 
umuzykalniające czy ćwiczenia 
gimnastyczne. Na placu zabaw, 
oprócz piaskownicy i urządzeń 
do zabawy znajdą się także ele-
menty zieleni zaprojektowane 
specjalnie dla maluchów. Łącz-
na powierzchnia terenu przed-
szkola przy ul. Lotniczej ma 
wynosić 3990 mkw, z czego po-
wierzchnia zabudowy budynku  
– 1080 mkw. 

(KAM)

Inwestycje wokół autostrady A2

A utostrada A2 to część 
europejskiej arterii E30 
prowadzącej z miasta 

Cork w Irlandii do Omska w Rosji.  
W Polsce ma przebiegać m.in. 
przez Świecko, Poznań, Łódź, 
Warszawę, Siedlce i Kukuryki. 
Część trasy będzie prowadzić 
również przez miasta położone 
w naszym regionie: Grodzisk Ma-
zowiecki, Milanówek, Brwinów, 
Pruszków i Piastów. Ten odcinek 
ma zostać oddany do użytku  
w przyszłym roku.

Węzeł z centrum 
handlowym
Władze Grodziska Mazowieckie-
go już planują, jakie inwestycje 
mogłyby tu powstać. Gra toczy 
się o niemałą stawkę, bo do wy- 
korzystania jest około 150 ha.  
25 ha przylega do samego węz- 
ła, który ma powstać w rejonie  
wsi Tłuste, w miejscu przecięcia   Przy powstającej autostradzie A2 władze Grodziska chcą wykorzystać na inwestycje 150 ha

z obecną drogą wojewódzką  
nr 579 Błonie – Grodzisk – Ra- 
dziejowice. Wszystko wskazuje 
na to, że powstanie tu centrum 
handlowe. W tej chwili toczą 
się rozmowy na temat przygo- 
towania terenu i doprowadze- 
nia do niego infrastruktury.

– Inwestycja mogłaby pow- 
stać w 2013 lub 2014 r. – ostroż-
nie prognozuje Jan Pazio, sekre- 
tarz gminy Grodzisk Mazo-
wiecki. – To nie musi być jedna 
inwestycja, może to być projekt 
grupowy. Tereny wokół zjazdu  
z autostrady w przygotowywa-
nym studium przeznaczone 
są na działalność komercyjną. 
Obecnie współpracujemy z fir-
mami, które przygotowują teren 
pod te inwestycje i sprawdzają 
potencjalnych przedsiębior- 
ców – dodaje. Kim dokładnie są  
potencjalni inwestorzy, na ra- 
zie jednak nie wiadomo.

Przyciągnąć firmy 
innowacyjne
– Tu działają silne prawa kon- 
kurencji. Obecnie mogę powie-
dzieć tylko tyle, że na terenie 
Grodziska, wokół autostrady, 
jest co najmniej jedna poważna 
próba umieszczenia inwestycji 
– mówi Jan Pazio. Jednak zanim 
to się stanie, musi zostać przygo-
towany plan zagospodarowania 
przestrzennego.

– Mamy tu zrobione ważne 
studium i plan zagospodarowa- 
nia będziemy robić pod kon-
kretne firmy – mówi Grzegorz 
Benedykciński, burmistrz Gro-
dziska Mazowieckiego. – Na-
szym głównym celem są firmy 
innowacyjne, takie które będą 
tworzyły dobre miejsca pracy dla 
wykształconych ludzi, bo tacy się 
do Grodziska przeprowadzają  
– deklaruje burmistrz.     

Karolina Gontarczyk

GRODZISK MAZOWIECKI  |  Odcinek autostrady A2 przebiegający przez nasz region ma zostać oddany do użytku – w przyszłym 
roku. Władze Grodziska Mazowieckiego już planują, jak zagospodarować teren wokół trasy

Fo
t. 

M
ar

iu
sz

 K
or

de
l

Kronika
Kryminalna

Raszynka problemem wielu gmin
RASZYN 
Uregulowanie 
Raszynki i efektywniejsze 
zagospodarowanie  
terenów ochronnych 
wzdłuż rzeki – to nie  
które ze spraw jakie 
omówiono na spotkaniu 
zorganizowanym w gminie 
Raszyn z udziałem  
m.in. przedstawicieli  
Wojewódzkiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń  
Wodnych oraz wójtów 
 i burmistrzów  
z regionu.

B yło to pierwsze spo-
tkanie w tak szerokim 
gronie poświęcone 

problemom lokalnych pod-
topień, ze zwróceniem szcze-
gólnej uwagi na potrzebę 
uregulowania rzeki Raszynki. 
Jedną z jego inicjatorek, była 
Krystyna Tarasińska, kierow-
nik oddziału Wojewódzkiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Grodzisku Mazo-
wieckim. W urzędzie gminy 
Raszyn gościli też wójt gminy 
Michałowic wraz z głównym 
specjalistą ds. inwestycyjnych 
urzędu gminy Michałowice, 
zastępca wójta gminy Lesz-
nowola, przedstawicielka 

Pruszkowa, dyrektor Instytutu 
Technologiczo-Przyrodnicze-
go, reprezentanci firm pro-
jektowych, które na potrzeby 
Raszyna opracowują studium 
odwodnień w gminie oraz za-
stępca burmistrza dzielnicy 
Ursynów.

Zwracano również uwagę 
na efektywniejsze zagospoda-
rowanie terenów ochronnych 
wzdłuż rzeki, co ułatwiłoby 
jej eksploatację. Udrożnienie 
Raszynki i przywrócenie jej 
odpowiednich parametrów 
jest proces długofalowym  
i kosztownym, o czym wspo-
minała Krystyna Tarasińska. 
Mówiła też, że to dopiero po-
czątek rozmów, których celem 
jest wypracowanie wspólne- 
go stanowiska działań.

– My i Michałowice jesteśmy 
w najgorszej sytuacji, dlatego, 
że Raszynka zbiera wody opa-
dowe z okolicznych terenów,  
a jednocześnie do nas spusz-
czane są wody z gmin ościen-
nych i niektórych dzielnic 
Warszawy, m.in. z Ursynowa 
– mówi Andrzej Zaręba, wójt 
Raszyna. – Dlatego zależy nam 
na większej współpracy z gmi-
nami i dzielnicami, których 
wody opadowe poprzez rowy 
i sieć melioracyjną trafiają do 

tej rzeki – dodaje Wójt Zaręba 
zwraca też uwagę, że należy 
wypracować wspólny system 
działań dotyczący systemów 
odwadniających. – Istotne jest,  
abyśmy reprezentowali wspól-
ny front np. wobec Generalnej  
Dyrekcji Dróg Krajowych i Au- 
tostrad, która jest inwestorem 
budowy obwodnicy połud- 
niowej na terenie naszej gminy. 
Trzeba liczyć się z tym, że z te-
renu inwestycji będzie się zrzu-
cać duże ilości wody na tereny 
ościennych gmin. Oczywiście 
będzie się to robić na mocy po-
zwoleń wodno-prawnych, jed-
nak nie myśląc, jak taką wodę 
ma zagospodarować dana gmi-
na – dodaje wójt Raszyna.

Wymiana doświadczeń, jak 
zapobiegać i zmniejszać skutki 
podtopień, które pojawiają się 
po intensywnych deszczach, 
okazała się równie ważna.

Uzgodniono, że podobne 
spotkania odbywać się będą 
systematycznie. Wszystko po 
to, by zawrzeć porozumienie 
i wypracować wspólnego sta-
nowisko w spawie regulacji 
Raszynki oraz podejmować 
wspólne działania, np. przy 
odtwarzaniu rowów meliora- 
cyjnych.

  (KAM)
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Uczestnicy urodzinowej zabawy 
trafili na komisariat. Wszyscy byli 
pijani. Policja otrzymała zgłoszenie, 
że z jednego z mieszkań dochodzą 

Z imprezy 
na komisariat

Młody mężczyzna powiadomił 
policyjny patrol, że kilka minut 
wcześniej został okradziony w re-
jonie skrzyżowania al. Krakowskiej  

Nieletni  
rozbójnicy

i ul. Na Skraju. Dwaj napastnicy  
zadali mu kilka uderzeń w głowę 
i zabrali mu pieniądze, telefon oraz 
plecak. Policjanci wkrótce zatrzymali 
15-letniego Tomasza C., który miał 
przy sobie skradzione przedmioty. 
Następnego dnia wpadł 15-letni  
Łukasz M., drugi z napastników. 
Nieletni staną przed sądem.          (AS)

PIASTÓWRASZYN odgłosy krzyków, a przez okno są wy-
rzucane butelki. Przybyli na miejsce 
policjanci zostali zaatakowani przez 
świętującego 18. urodziny Rafała 
T. i jego kompanów. Pod adresem 
funkcjonariuszy padły też obelgi i wy-
zwiska. Policja zabrała na komisariat 
siedmiu uczestników zabawy, którzy 
staną teraz przed sądem.                  (AS)

Są plany utworzenia skateparku
PRUSZKÓW
Władze miasta coraz po-
ważniej przymierzają się do 
wybudowania skateparku 
z prawdziwego zdarzenia. 
Proponowana lokalizacja to 
tereny nad rzeką Utratą.

W ielbiciele rolek, rowe-
rów wyczynowych i de- 
skorolek z zazdrością 

patrzą na obiekty, jakie mają ich 
koledzy m.in. w Grodzisku Mazo-
wieckim, Raszynie, Komorowie  
i Podkowie Leśnej. Pruszkowscy 
miłośnicy tych sportów nie mają 
miejsca z odpowiednią infrastruk-
turą – na razie jeżdżą, gdzie się da. 
Ostatnio upodobali sobie amfi-
teatr z licznymi schodkami przy 
Pałacyku Sokoła. Jednak młodzież 
otwarcie przyznaje, że marzy jej 
się skatepark z prawdziwego zda-
rzenia. Miejsce, z którego nie będą 
przeganiani i gdzie będą mogli dać 
upust swojej fantazji.

Marzenie młodzieży
– Jazda na desce i towarzyszący 
jej klimat, to dla mnie styl życia. 
Chciałbym, by w Pruszkowie po-
wstał skatepark, miejsce, w którym 
można by było poszaleć, rozwijać 
swoje umiejętności i spotykać ze 
znajomymi – mówi Piotr Zawadz-
ki, miłośnik jazdy na deskorolce.

Młodzi ludzie liczą na to, że 
władze miasta zrozumieją, jak 
skatepark jest im potrzebny. Pre-
zydent Pruszkowa Jan Starzyński 
otwarcie przyznaje, że doskonale 
o tym wie. – Planowano stworze-
nie skateparku w pobliżu toru ko-
larskiego. Jednak doszliśmy do 
wniosku, że takie usytuowanie 
mogłoby być uciążliwe dla oko-
licznych mieszkańców. Nie ozna-
cza to, że o potrzebie utworzenia 
takiego miejsca zapomnieliśmy. 
Jednak, jak to często bywa, zawsze 
są pilniejsze cele do zrealizowania 
– mówi prezydent Starzyński.

Skatepark nad Utratą?
Zdaniem Jana Starzyńskiego, ide-
alnym miejscem na utworzenie 
skateparku są tereny nad Utra-
tą. Władze miasta przymierzają 
się, by obszar ten zaadaptować 
na sport, turystykę i rekreację. 
Młodzież chciałaby też, aby 
władze miasta skonsultowały  
z nią lokalizację skateparku i jego 
wyposażenie. – To fantastyczne, 
że są plany stworzenia takiego 
miejsca dla nas. Ale byłoby fajnie, 
gdybyśmy mieli jakiś wpływ na 
jego tworzenie – mówi 16-letni 
Kuba Włodarski.
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Realizacja przedsięwzięcia 
jak zawsze uzależniona jest od 
pieniędzy. Prezydent Starzyński 
przyznaje też, że już jakiś czas 
temu robione było rozeznanie 
cenowe, ile kosztują urządzenia, 
jakie muszą się znaleźć w skate-
parku. Jednak w tegorocznym 
budżecie nie ma pieniędzy na 
jego budowę. – Myślę, że przy 
tworzeniu następnych projektów 
budżetu miasta przewidziane zo-
staną pieniądze na wybudowanie 
skateparku, bo jego stworzenie 
nie będzie kosztowną inwestycją 
– dodaje prezydent.       (KAM)

 Obecnie pruszkowscy skaterzy najbliższy park mają w Komorowie

GRODZISK MAZOWIECKI
500 tys. zł wyniosła pomoc 
dla powiatu grodziskiego 
udzielona przez gminę. Kwo- 
ta ta zostanie przeznaczona 
na budowę drogi nr 1505.

Droga powiatowa nr 1505 
to ważny szlak komuni-
kacyjny łączący Grodzisk 

Mazowiecki z krajową „ósemką”. 
Trasa wymaga pilnej rozbudowy 
i modernizacji. Podczas ostatniej 
sesji rady miejskiej Grodziska 
Mazowieckiego 27 kwietnia rad-
ni podjęli uchwałę o udzieleniu 
pomocy finansowej w wysokości 
500 tys. zł dla powiatu na realiza-
cję tej inwestycji. – Gmina zawsze 
stara się wspierać inicjatywy  
ważne dla regionu, tym bardziej, 
że zależy nam na szybkim ukoń-
czeniu tej inwestycji – mówi Ma-
ria Grabowska, wiceburmistrz 
Grodziska Mazowieckiego.

To kolejna transza pomocy 
finansowej, jakiej gmina udzieliła 
powiatowi na budowę tej drogi. 
Inwestycja będzie realizowana w 
ramach Wieloletniego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych, 
dlatego powiat grodziski otrzy-
mał również dofinansowanie z 
budżetu państwa w wysokości 
ponad 2 mln zł. Dzięki temu zmo-
dernizowane zostaną jezdnie, 
chodniki i zatoki autobusowe, 

a na przejściach dla pieszych 
przy szkołach w Adamowiźnie 
i w Józefinie powstanie sygna-
lizacja świetlna. Inwestorem 
jest Powiatowy Zarząd Dróg  
w Grodzisku Mazowieckim. Pra-
ce na odcinku: od Odrano Woli 
do Adamowizny mają rozpocząć 
się w połowie czerwca i zakoń-
czyć 30 listopada.

Do tej pory modernizacja 
części ul. Montwiłła, czyli drogi 
powiatowej z Grodziska Maz. do 
Józefiny, na odcinku od skrzy-
żowania z ul. Sienkiewicza do  
ul. Mokronoskich została wy-
konana dzięki pieniądzom po-
chodzącym z Unii Europejskiej. 
Przebudowę wznowiono w kwiet- 
niu, a zakończono w lipcu 2010 r., 
realizując odcinek od ul. Mokro-
noskich do Odrano Woli.

Głównym celem inwestycji jest 
połączenie drogi wojewódzkiej 
nr 719 z drogą krajową nr 8. 
Zdaniem starosty Marka Wież-
bickiego, jej realizacja przyczyni 
się do poprawy dostępności ko-
munikacyjnej regionu, co ozna-
cza szybsze i bezpieczniejsze 
powiązania pomiędzy obszara-
mi położonymi na terenie woj. 
mazowieckiego, lepszy dostęp 
do sieci dróg krajowych, jak 
również polepszenie miejskiego 
systemu transportowego Grodzi-
ska Mazowieckiego.             (KG)

Gmina pomoże powiatowi
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OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy  
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871 z późn. zm.) w związku z uchwałą 
Nr 600/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do  
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część wsi 
Chrzanów Duży, część wsi Chlebnia i część wsi Natolin w Gminie Grodzisk Mazowiecki oraz uchwały 
Nr 93/2011 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały  
Nr 600/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 3 marca 2010 r., w sprawie przystąpienia do 
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część wsi  
Chrzanów Duży, część wsi Chlebnia i część wsi Natolin w Gminie Grodzisk Mazowiecki, zawiadamiam  
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla te- 
renuobejmującego część wsi Chrzanów Duży, część wsi Chlebnia i część wsi Natolin w Gminie Grodzisk  
Mazowiecki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do ww planu.
Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar, którego granice 
przebiegają:
1)  po północnej granicy dz. nr ew. 72/3 przez dz. nr. ew. 78/1 i 79 w obrębie 3 – wieś Chlebnia, dalej po północnej 

granicy dz. nr ew. 33 w obrębie 24 – wieś Natolin do przecięcia ze wschodnią granicą dz. nr ew. 65/4;
2)  wzdłuż wschodniej granicy działki drogowej nr ew. 65/4 w obrębie 24 – wieś Natolin i wzdłuż wschodniej 

granicy działki drogowej nr ew. 94 w obrębie 4 – wieś Chrzanów Duży – drogi wojewódzkiej nr 579;
3)  wzdłuż granicy działki drogowej nr ew. 86 w obrębie 4 – wieś Chrzanów Duży oraz wzdłuż granicy działki  

nr ew. 14 do przecięcia z południową granicą działki drogowej nr ew. 87 dalej wzdłuż południowej i zachodniej 
granicy dz. nr ew. 87 do przecięcia z północną granicą dz. nr ew. 208 w obrębie 3 – wieś Chlebnia, następnie we 
wsi Chlebnia po południowej granicy działki drogowej nr ew. 20 do przecięcia z linią poprowadzoną prostopadle 
od przecięcia z granicą południową dz. nr ew. 20 do przecięcia z północną granicą działki drogowej nr ew. 80, 
następnie wzdłuż północnej granicy działki drogowej nr ew. 80 do pocięcia z granicą działki nr. ew. 72/9; 

4)  w obrębie 3 – wieś Chlebnia: po granicy działki nr ew. 72/9, przez działkę, nr ew. 72/4  i następnie po granicy 
działki nr ew. 72/3 do przecięcia z północną granicą działki nr ew. 72/3.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 16.05.2011 r. do dnia 14.06.2011 r. z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt). 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim pokój nr 9, ul. Kościuszki 
32A, w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30.05.2011 r.  
o godz. 17.00 w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim pokój nr 101
Projekt planu oraz prognoza udostępnione są również na stronie internetowej bip.grodzisk.pl Planowanie 
przestrzenne Rok 2011.
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu 
planu należy składać na piśmie do Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 06.07.2011 r. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Burmistrz Grodziska 
Mazowieckiego.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego 

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w związku z uchwałą  
Nr 600/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządza- 
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część wsi Chrzanów 
Duży, część wsi Chlebnia i część wsi Natolin w Gminie Grodzisk Mazowiecki oraz uchwały Nr 93/2011 Rady  
Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 600/2010 Rady Miejs- 
kiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 3 marca 2010 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część wsi Chrzanów Duży, część wsi Chlebnia  
i część wsi Natolin w Gminie Grodzisk Mazowiecki, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu prog- 
nozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen- 
nego dla terenu obejmującego część wsi Chrzanów Duży, część wsi Chlebnia i część wsi Natolin w Gminie 
Grodzisk Mazowiecki.
Wyłożenie odbędzie się w dniach od 16.05.2011 r. do dnia 14.06.2011 r. z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt). 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim pokój nr 9, ul. Kościuszki 
32A, i można się z NIA zapoznać w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30.05.2011 r. 
o godz. 17.00 w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Mazowieckim pokój nr 101 
Prognoza oraz projekt planu udostępnione są również na stronie internetowej bip.grodzisk.pl Planowanie 
przestrzenne Rok 2011.
Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt 
3 oraz art. 54 ust. 3 cytowanej ustawy – należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.07.2011 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 41 uwagi lub wnioski wniesione po 
terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
• w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim lub pocztą na adres: 05–825 

Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 32A, 
• ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego pok. nr 9; 
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 

elektronicznym / urzad@grodzisk.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do prognozy jest Burmistrz Grodziska 
Mazowieckiego.

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

3 maja w Brwinowie
Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja świętowaliśmy w Brwinowie uroczyście (w kościele i pod Pomnikiem 
Niepodległości) i kolorowo (w biało-czerwonych barwach flag i balonów na festynie harcerskim).

Piastów

Ciekawostki z życia  Przedszkola Nr 1 ,,Przedszkola pod Topolą”

J
ak co roku dzieci z ,,Przed-
szkola pod Topolą „ przygo-
towywały się na przyjście 
wiosny. W całym przedszko-

lu dało się odczuć duże ożywienie  
i oczekiwanie na najpiękniejszą porę 
roku. Każda grupa zgłaszała swoje 
pomysły na jej powitanie. A wiosna się 
spóźniała ,aż nadszedł długo oczeki-
wany dzień. Po obejrzeniu programu 
artystycznego przygotowanego przez 
Smerfy ,wszystkie dzieciaki z przed-
szkola w kolorowym pochodzie wyszły 
pożegnać zimę. Na terenie przy śpiewie 
i recytacji wierszy nastąpiło rytualne 
spalenie marzanny. Następnego dnia 
odbył się ,,BAL ZIELONYCH” ,na któ-
ry zaprosiliśmy dzieci z Przedszkola  
nr 4 w Piastowie. Przedszkolaki miały 
okazję zaprezentować swoje umiejęt-
ności wokalne, taneczne i plastyczne. 
Bal miał na celu integrowanie dzieci 
podczas wspólnych zabaw ruchowych, 
konkursów oraz nauki współdziała-
nia w grupach. Wprowadził nastrój 
radości, zabawy i dobrego humoru. 
Inspiracją do zorganizowania ,,BASIO-
WEGO BALU PASIASTYCH” była seria 
książeczek dla dzieci autorstwa Zofii 
Staneckiej pt ,,Basia i przedszkole”. 
Basia uwielbiała paski zwłaszcza bia-
ło-czerwone. Pasiaste ubrania nosi 
przez cały rok. Miłośnicy Basi , czyli 
nasi wychowankowie stawili się na bal 
ubrani w paski od góry do dołu. Wszy-
scy bawili się wspaniale. Dzieci z grupy 
ABC poznawały genezę i ideę integracji 
europejskiej podczas wspólnej zabawy 

,,ĆWIERĆLAND’’ . Jest to zabawa in-
tegracyjna na motywach bajki Giny 
Ruck Paquet. Zabawa oprócz walorów 
dydaktycznych i wychowawczych była 
świetną okazją do bliższego poznania 
i integrowania się rodziców. Nasze 
przedszkole od wielu lat zaprasza 
dzieci z piastowskich przedszkoli na 
MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS 
RECYTATORSKI”. W tym roku udział 
wzięły wszystkie przedszkola. W ka-
tegorii dzieci najmłodszych wszystkie 
otrzymały wyróżnienia , w kategorii 
dzieci starszych pierwsze  miejsce 
przypadło  wychowankowi Przedszko-
la Nr 1, drugie miejsce zajęło dziecko  
z Przedszkola Nr 2, trzecie miejsce 
zajęło dziecko z Przedszkola Nr4 
.Wszyscy uczestnicy konkursu otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy i nagrody  
w postaci książek. W ramach dalszego 
kultywowania przedszkolnych trady-
cji rozpoczęły się przygotowania do 
ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY. Dzieci posta-
nowiły zdobyć fundusze na wycieczkę 
do ZOO.W związku z tym ogłoszono 
w każdej grupie ,,KONKURS NA NAJ-
ŁADNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ” 
Przy tej okazji dzieci poszerzały swoją 
wiedzę na temat obrzędów i zwycza-
jów wielkanocnych .Przygotowały 
piękne stroiki ,które wystawią na kier-
maszu wielkanocnym. A wszystko to 
Państwo możecie zobaczyć na naszej 
stronie internetowej do obejrzenia 
której serdecznie zapraszamy.

Ciekawostki  spisała   
Elżbieta Wielgolewska

  

www.piastow.pl

Warto wybrać się na „Brwinowską Wiosnę Ar-
tystyczną”: 7 maja „Wiosna” zagości w parku 
miejskim w Brwinowie, a 8 maja – w Ogrodzie 
Rzeźb Juana Soriano w Owczarni.
W sobotę 7 maja park miejski w Brwinowie stanie się 
przestrzenią artystyczną. Od godziny 14.00 będzie 
działać scena muzyczna: wystąpią rockowe zespoły 
młodzieżowe oraz zespół dziecięcy z programem 
tanecznym „Jak Mazowsze”. W programie „Wiosny” 
jest też miejsce na muzykę klasyczną: etiudy baletowe 
oraz utwory wokalne i fortepianowe. 

O godzinie 17.00 na scenie pokazane zostaną 
przedstawienia „Wybór” oraz „Słowo o Miłoszu i Skło- 
dowskiej”. Wieczór należy do zespołów grających  
muzykę, przy której można będzie potańczyć „na  

dechach”. Gwiazdami będą zespoły Randia (muzy- 
ka cygańska i pop) oraz przebojowy Boogie Boys, zna- 
ny z poprzednich edycji „Wiosny” oraz występów w te- 
lewizyjnym show „Must be the music”. W parkowej Alei 
Artystów będzie można podziwiać i kupować prace mala- 
rzy, rzeźbiarzy i artystów zajmujących się rękodziełem. 

Głównym punktem „Wiosny” w niedzielę 8 maja jest 
koncert w ogrodzie rzeźb monumentalnych Juana 
Soriano w Owczarni. Grający muzykę klezmerską 
zespół „Cukunft” wystąpi o godz. 17.00 – bezpłatny 
autokar z Brwinowa wyjedzie sprzed Urzędu Gminy 
przy ul. Grodziskiej 12 o godz. 15.00. Szczegółowe 
informacje na plakatach i ulotkach przygotowanych 
przez organizatora – Stowarzyszenie społeczno-kul-
turalne „Tartak” oraz na stronie brwinow.pl.     (PR)

Konkursy na dyrektorów przedszkoli
Burmistrz Gminy Brwinów ogłosił konkursy 
na stanowiska dyrektorów przedszkoli pub- 
licznych, znajdujących się na terenie gminy 
Brwinów. 
Oferty na stanowisko dyrektora Samorządowego 
Przedszkola nr 1 w Brwinowie przy ul. Lilpopa 4, Sa- 
morządowego Przedszkola nr 3 w Brwinowie przy  
ul. Słonecznej 6 oraz Samorządowego Przedszkola  
w Otrębusach przy ul. Wiejskiej 1a można składać 
w Biurze Obsługi Interesanta UG Brwinów do godz.:  
16.00 w dniu 12 maja 2011 r. 

Do konkursu może przystąpić osoba, która 
spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Mini- 
stra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r.  

w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać  
osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne  
stanowiska kierownicze w poszczególnych typach 
publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek 
(Dz. U. Nr 185, poz.1436).

Pełna treść ogłoszenia z wymienionymi wymaga-
niami, jakie powinien spełniać kandydat oraz załączni- 
kami, jakie należy dołączyć do oferty zamieszczona jest  
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy  
Brwinów pod adresem: http://www.brwinow. 
bip-jst.pl/index.php?grupa=42231

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nu-
merem tel. 22 738 26 17.

Fo
t. 

M
. K

ły
s 
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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

Szukam pracy

Posiadam firmę,   ►
samochód osobowy, 
doświadczenia  
w handlu i budownictwie, 
język angielski  
i rosyjski, oczekuję  
propozycji. 
796680780,  
stone.serwis@gmail.com 

Podejmę się sprzątania  ►
w Pruszkowie i okolicach 
511 738 104 

Nieruchomości – sprzedam

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

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

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

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

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

Nauka

Angielski dojeżdżam  ►
 607 596 383

Angielski dojazd  ►
784 884 230

MATEMATYKA   ►
– każdy zakres, dojeżdżam 
602 280 075

największa skuteczność!
CO TYDZIEŃ PONAD 30 000 CZYTELNIKÓW

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 

Projektowanie   ►
graficzne  
oraz skład DTP.  
Kontakt:  
509 443 977,  
509 443 877 
www.gdstudio.pl;  
marcin@gdstudio.pl 
michal@gdstudio.pl

Kupię

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

Książki dojazd,   ►
tel. 784 884 230

 

Sprzedam

Bloczki, pustaki, betoniarkę,  ►
Otrębusy 501 75 74 50

Usługi

Anteny montaż serwis   ►
603 375 875 

Autoklima atrakcyjne ceny 
795 781 888 

Cyklinowanie 602 262 144  ►

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

Domofony, videodomofony  ►
603 375 875 

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 

Żaluzje, rolety,   ►
moskitiery,  
werticale,  
pranie werticali,  
9.00-20.00,  
Tel.: 501 175 813

Zwierzęta

ZAGINĄŁ ►  
W niedzielę (1.05) zaginął 
czarny labrador. Za psem 
płacze trzyletnie dziecko. 
Uczciwego znalazcę proszę  
o kontakt pod  
nr. tel. 510 631 137

 

Inne

Poszukuję świadków kolizji  ►
motocykla ze srebrnym 
mercedesem, która miała 
miejsce przed wjazdem na 
rondo w Nadarzynie ok. 9 rano 
w piątek 29 kwietnia.  
Tel. 601 477 781

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 wnętrz605 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

Pruszków ul. Ireny 120
tel. 602 623 950

Prowadzimy usługowo: księgi handlowe,
książki przychodów i rozchodów

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

BESTPOL
Biuro Rachunkowe Sp. z o.o.
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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

POSPRZĄTAM
- Dom
- Mieszkanie
- Biuro

Pruszków i okolice.
Tel 512 077 690

RATY 

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
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rabatu na wszystkie 
nierefundowane produkty apteki. 
Kupon ważny w dniach 6-18 maja b.r.

Z tym 
kuponem

8%8%


