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

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

 UWAGA PRZEDSZKOLE TUPTUŚ

za 500zł
ZAPRASZAMY!

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

• korektywa
• rytmika
• logopeda i logorytmika

wiele innych atrakcji

Spór wokół obwodnicy 
miasta trwa. Władze  

gminy obstają przy jego  
południowym wariancie.  

Nie godzą się na niego 
mieszkańcy  Milanówka  6

reklama

Rozpoczyna się wymiana  
torów podmiejskich w rejonie 
stacji Warszawa Stadion.  
Od 1 czerwca do 24 lipca linia 
średnicowa będzie nieczynna na 
odcinku od Warszawy Zachodniej  
do Warszawy Wschodniej. 
Pasażerów KM i SKM znów 
czekają znaczne utrudnienia    2
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Kręta droga 
do wspólnego 
biletu
Chcemy mieć jeden bilet,  
który umożliwiłby dojazdy 
z i do stolicy oraz korzystanie  
z komunikacji lokalnej.  
Samorządy od lat walczą,  
by strefa wspólnego biletu  
ZTM objęła cały region, a nie 
kończyła się zaraz za rogatkami 
Warszawy. Szansa, że te plany  
w końcu się urzeczywistnią,  
jest spora   4

PRUSZKÓW

Muzeum czeka 
przeprowadzka
W połowie lipca ruszy  
modernizacja budynku 
Muzeum Starożytnego  
Hutnictwa Mazowieckiego. 
Na około rok placówka zmieni 
siedzibę – będzie się mieścić  
w budynku urzędu skarbowego  
przy ul. Staszica  6

Kolejna
rewolucja  
na torach

REGION
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N a czas remontu to-
rowiska zamknięty 
zostanie odcinek linii 
podmiejskiej od War-

szawy Wschodniej do Warszawy 
Śródmieścia. Od 1 czerwca do 24 
lipca nie będą tędy jeździć żadne 
pociągi. Większość składów Ko-
lei Mazowieckich i Szybkiej Kolei 
Miejskiej wjeżdżających do War-
szawy od strony Grodziska Mazo-
wieckiego zakończy bieg na stacji 
Warszawa Zachodnia. Niektóre  
z pociągów KM pojadą do War-
szawy Wschodniej, ale torami 
dalekobieżnymi przez Warsza-
wę Centralną, z pominięciem 
stacji: Warszawa Ochota, War-
szawa Śródmieście, Warszawa 
Powiśle i Warszawa Stadion. 
Koleje Mazowieckie zapowiada-
ją też wstrzymanie kursowania  
niektórych pociągów z Warszawy 
do Grodziska Mazowieckiego.

Po torach dalekobieżnych przez 
Warszawę Centralną będzie kur-
sowała także część pociągów 
linii S1 SKM – mniej więcej raz 
na godzinę. Pozostałe pociągi  
S1 będą miały skrócone trasy. 
Składy jadące z Pruszkowa doja- 
dą tylko do Warszawy Zachod- 
niej, a składy z Otwocka – tylko 
do Warszawy Wschodniej.

W rejonie dworców Wschod-
niego, Centralnego i Zachodnie- 
go w dniach 1–3 i 6 czerwca w godz. 
7.00–19.00 będą dyżurować in-
formatorzy ZTM, którzy poin-
formują pasażerów o zmianach 
i możliwościach skorzystania 
z komunikacji zastępczej.

Komunikacja zastępcza
KM i ZTM przygotowały kilka wa-
riantów komunikacji zastępczej 
na odcinku pomiędzy Warszawą 
Zachodnią a Warszawą Wschodnią.

Na odcinku Warszawa Zachod-
nia – Warszawa Ochota – Warsza-
wa Śródmieście w godz. 4.30–0.00 
(co 15 minut w każdym kierunku) 
będzie kursował pociąg wahadło-
wy KM. Na odcinku Warszawa  
Zachodnia – Warszawa Centralna 
– Warszawa Wschodnia będzie 
można skorzystać także z pocią-
gów spółek InterCity i Przewo- 
zy Regionalne.

Linia autobusu zastępczego  
ZS2 połączy stację Warszawa 
Wschodnia z Dworcem Central- 
nym. Autobus będzie jeździł  
w godz. 4.30–0.00 na trasie: Dwo- 
rzec Wschodni (Kijowska) – Ki-
jowska – Targowa – Zamoyskiego 
– al. Zieleniecka – rondo Waszyng- 
tona – al. Poniatowskiego – most  
Poniatowskiego – Al. Jerozolims- 
kie – Emilii Plater – Dworzec Cen- 
tralny. W godzinach szczytu linia 
będzie kursowała co 4 min., poza 
szczytem – co 8 min., a w so- 
boty i święta – co 10 min. Linia bę- 
dzie obsługiwana wyłącznie au-
tobusami wielkopojemnymi.  
Z Dworca Wschodniego do Dworca  
Śródmieście będzie można doje-
chać także tramwajami linii 7 i 22.

Z centralnej Pragi (rejon pomię-
dzy stacjami Warszawa Wschodnia 

REGION
Prace modernizacyjne  
na stacji Warszawa 
Stadion wkraczają  
w najtrudniejszą fazę.  
Od środy zacznie się 
remont torowiska  
na linii podmiejskiej.  
W związku z tym na linii 
średnicowej szykuje się 
prawdziwa rewolucja 
komunikacyjna.

ZDANIEM NACZELNEGO

Kolejny kolejowy survival

Bolo Skoczylas
Redaktor naczelny

Pięciodniowa prognoza na pogoda.wpr24.pl

Na co, jak na co, na kolej zawsze 
możemy liczyć. Niezależnie od 
pogody i pory roku. Od 1 czerwca ko-
lejarze szykują nam kolejne atrakcje. 
Tym razem związane są z niezbęd-
nym remontem linii średnicowej  
i modernizacją przystanku Warszawa 
Stadion, który stać się ma głównym 
punktem docelowym dla kibiców 
chcących oglądać na żywo sportowe 
zmagania najlepszych reprezentacji 

narodowych piłkarskich Mistrzostw Europy.

Remont jest konieczny, bo średnicowe tory układano  
w połowie lat pięćdziesiątych z okazji Światowego Festiwalu 
Młodzieży i Studentów, a okolice dworca i pobliskiego tunelu 
przez dziesiątki lat pełniły rolę logistycznego i toaletowego 
zaplecza dla dziesiątek tysięcy przedsiębiorców prowadzą-
cych międzynarodowe biznesy na terenie Jarmaku Europa.

Historia ma to do siebie, że lubi się powtarzać. Większość 
sztandarowych inwestycji stolicy powstawała z okazji jakiegoś 
ważnego wydarzenia. Często międzynarodowego. Stadion 
X-lecia, Pałac Kultury, Trasa WZ, Dworzec Centralny zostały 
oddane do użytku na chwałę i ku czci. I zazwyczaj budowni-
czym brakowało czasu, by oddać dzieło w założonym terminie. 
Czasy na szczęście nieco się zmieniły, ale metoda i przyzwy-
czajenia pozostały. Są trwałym elementem każdej poważnej 
inwestycji, podobnie jak nasz narodowy hurraoptymizm  
i tradycyjne polskie „jakoś tam będzie”.

Czy najważniejsze inwestycje uda się oddać do użytku przed 
pierwszym gwizdkiem? Czy wykonawcy autostrady A2 zdążą 
wybudować połączenie z Warszawą? Czy szybka kolej do Łodzi 
będzie gotowa na czas mistrzostw Europy?

Rozumiem, że troska spółek kolejowych o wizerunek firmy  
w oczach kibiców piłki nożnej jest ważna, bo bałagan  
w okolicach stadionu był porażający. Ale ten problem nie 
wynikł nagle. Ostatni remont generalny przeprowadzony  
w 2006 r. polegał na naprawie torowiska w tunelu podziem-
nym. Teraz kolejarze mają zająć się samym przystankiem.  
Aby go przywrócić cywilizacji, muszą praktycznie zamknąć 
odcinek od Warszawy Wschodniej do Zachodniej. Konsekwen-
cją jest totalny chaos i paraliż komunikacyjny nie tylko  
w samej stolicy, ale i dezorganizacja podmiejskich  
przewozów pasażerskich. Podobno tylko na dwa miesiące.

Znając punktualność kolei, radzę przygotować się na opóźnienia 
w kursowaniu komunikacji zastępczej spowodowane dużymi 
mrozami i silnymi opadami śniegu. Od wiosny będzie lepiej.

z drugiej
strony

CYTAT TYGODNIA

Droga w kształcie proponowanym przez  
burmistrza Grodziska Grzegorza Benedykcińskiego  
nie może powstać, ponieważ byłaby separatorem  
dzielącym lokalną społeczność.  6

Katarzyna Czajkowska-Strawińska 
przewodnicząca Stowarzyszenia Przyjazna Komunikacja

powierzchni będą miały  
hale magazynowo-produkcyjne  

w Millenium Logistic Park II w Mosznie  4 

300 tys. mkw

– Kijowska, w metrze na odcin-
ku Dworzec Gdański – Centrum,  
w pociągach Kolei Mazowieckich 
na odcinkach pokrywających się  
z trasami linii S1 i S2 oraz w in-
nych liniach autobusowych i tram- 
wajowych na odcinku trasy po- 
krywającym się z trasą linii zas- 
tępczej ZS2 i odwrotnie.

Bilet 30-dniowy imienny na 
jedną linię – S1 lub S2 będzie 
honorowany w autobusach linii 
zastępczej ZS2, w innych liniach 
autobusowych i tramwajowych 
na odcinku pokrywającym się  
z trasą linii ZS2 lub podstawowy-
mi trasami linii S1 i S2 na odcinku 
Dworzec Zachodni – Centrum 
oraz w pociągach Kolei Mazowiec- 
kich na odcinkach pokrywają- 
cych się z trasami linii S1 i S2.

Wszystkie bilety ZTM (wraz  
z uprawnieniami do przejazdów 
ulgowych i bezpłatnych) będą 
honorowane w pociągach spółek 
PKP Intercity (poza pociągami mię-
dzynarodowymi) oraz Przewozy 
Regionalne na odcinku Warsza- 
wa Wschodnia – Warszawa Cen- 
tralna – Warszawa Zachodnia. Prze- 
jazd na podstawie ważnego bile- 
tu ZTM możliwy będzie po 
wcześniejszym jego skasowaniu 
(aktywowaniu karty) w innym pojeź- 
dzie komunikacji miejskiej, w ka-
sownikach zlokalizowanych na 
stacjach PKP lub w bramce metra. 

Andrzej S. Rodys

i Warszawa Stadion) do stacji: 
Warszawa Śródmieście, Warsza-
wa Centralna, Warszawa Zachod- 
nia można też będzie dojechać 
autobusem linii 517. Komunika-
cję pomiędzy centrum (stacje:  
Centralna i Śródmieście) a Dwor-
cem Zachodnim zapewnią linie 
autobusowe: 127, 130 i 158.

Ważność biletów
Jak informują Koleje Mazowieckie  
i Zarząd Transportu Miejskiego, od 
1 czerwca do 24 lipca bilet KM waż-
ny na odcinku Warszawa Zachod-
nia – Warszawa Wschodnia będzie 
upoważniał do przejazdu łączo-
nego pociągami KM i autobusami 
linii zastępczej ZS2, innymi liniami 
autobusowymi i tramwajowymi na 
odcinku pokrywającym się z trasą 
linii ZS2 oraz autobusami linii 127, 
130, 158 i 517 pomiędzy Dworcem 
Zachodnim a Dworcem Central-
nym, na odcinku ograniczonym 
ważnością biletu KM.

Bilet jednorazowy ZTM ska-
sowany w pociągu linii S1 lub S2 
zachowuje ważność w autobusie 
linii zastępczej ZS2 na całej dłu-
gości trasy, w autobusie linii 127 
na odcinku Dworzec Zachodni  
– Centrum, w autobusie linii 130 na 
odcinku Dworzec Zachodni – Dwo-
rzec Centralny, w autobusie linii 
158 na odcinku Dworzec Zachodni 
– PKP Powiśle, w autobusie linii 
517 na odcinku Dworzec Zachodni  

W
-w

a 
Za

ch
od

ni
a

W
-w

a 
O

ch
ot

a

W
-w

a 
Ś

ró
dm

ie
śc

ie

W
-w

a 
P

ow
ie

śl
e

W
-w

a 
S

ta
di

on

W
-w

a 
W

sc
ho

dn
ia

UTRUDNIENIA
NA LINII
ŚREDNICOWEJ

SCHEMAT
KOMUNIKACJI
ZASTĘPCZEJ

możliwość przesiadki

1 16
metro

możliwość przesiadki:

18 20
127 503 509

W
ar

sz
aw

a
G

da
ńs

ka

W
ar

sz
aw

a
ZO

O

SKM S2

(w godz. 5:00-10:00)

W
-w

a 
R

em
be

rt
ów

SULEJÓW
EK

OTW
OCK

możliwość przesiadki:

7 22
SOCHACZEW
PRUSZKÓW
PIASECZNO

możliwość przesiadki:
127 130 158 517

pociąg wahadłowy KM zamkniety odcinek

niektóre pociągi SKM S1 i KM

pociągi dalekobieżne PR i ICW
-w

a
C

en
tr

al
na autobus zastępczy ZS2

D
W

. C
E

N
TR

A
LN

Y

C
E

N
TR

U
M

m
et

ro

D
H

 S
M

Y
K

 (n
a 

żą
da

ni
e)

M
U

ZE
U

M
 N

A
R

O
D

O
W

E

P
K

P
 P

O
W

IŚ
LE

 (n
a 

żą
da

ni
e)

M
O

S
T 

P
O

N
IA

TO
W

S
K

IE
G

O
(n

a 
żą

da
ni

e)

R
O

N
D

O
 W

A
S

ZY
N

G
TO

N
A

A
L.

 Z
IE

LE
N

IE
C

K
A

K
IJ

O
W

S
K

A

D
W

. W
S

C
H

O
D

N
I

/K
IJ

O
W

S
K

A
/

Kolejna rewolucja na torach
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czytaj codziennie na wpr24.pl

aktualności Montaż grającej fontanny rozpoczęto 23 maja w Parku Kościuszki przy rogu ul. Chopina i al. Niepodleg- 
łości. Jej element dekoracyjny stanowią rzeźby czterech małych muzykantów autorstwa Doroty 
Dziekiewicz-Pilich, artystka znana m.in. z projektu statuetki nagrody muzycznej „Fryderyk”.  
Woda w fontannie będzie tańczyć w rytm muzyki klasycznej, m.in. W. A. Mozarta oraz utworów  
Mike'a  Oldfielda. Słyszalna będzie trzy razy w ciągu doby.                                              (KAM)

PRUSZKÓW

Grająca fontanna w Parku Kościuszki

reklama

Namalowali nielegalne koperty na drodze
PRUSZKÓW
Na ul. Ołówkowej przed  
sklepem spożywczym  
pojawiły się tzw. koperty, 
czyli znaki P-20. Zostały  
one jednak namalowane 
niezgodnie z prawem.

K ierowcy parkujący na 
ul. Ołówkowej w Prusz-
kowie mają problem. 

Przed sklepem spożywczym 
namalowano dwie koperty. 
Oznaczałoby to, że to miejsca 
zajęte przez określonych użyt- 
kowników. Kierowcy zastana-
wiają się, czy mogą zostawiać 
swoje samochody na tych miej-
scach. – Czemu mają służyć te 
koperty i kto je tu wymalował? 
Być może są to miejsca dla 
klientów sklepu – zastanawia 
się jeden z mieszkańców. – Ja 
również jestem właścicielem 
punktu usługowego więc, jeśli 
stosowanie takich oznaczeń 
jest dopuszczalne to wymaluje 
takie koperty przed sklepem. 

Myślę, że inni właściciele skle-
pów też skorzystaliby z tej moż-
liwości – podkreśla.

Decyduje zarządca drogi
Zgodnie z przepisami, znak 
P-20 nazywany potocznie ko-
pertą stosuje się w celu ozna-
czenia stanowiska postojowego 
przeznaczonego do wyłącznego 
użytkowania przez niektórych 
uczestników ruchu. Dopuszczal-
ne jest stosowanie znaku P-20 
samodzielnie, bez znaku D-18a 
„parking – miejsce zastrzeżo-
ne”. Jednak dotyczy to głównie 
rejonów, w których występuje 
stały niedobór miejsc postojo-
wych, a zachodzi konieczność 
zapewnienia dogodnego miej-
sca postoju dla określonego 
użytkownika. W tym przypadku 
jednak wewnątrz znaku P-20, 
czyli koperty, powinien zostać 
umieszczony odpowiedni napis 
określający użytkownika, np. 
policja, MZO lub symbol osoby 
niepełnosprawnej. – O tym, jakie 

znaki są umieszczane na drodze 
decyduje jej zarządca, jednak 
muszą być one ustawiane lub 
namalowane zgodnie z przyjętą 
organizacją ruchu – podkreśla 
podkom. Dorota Nowak, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie. – Nawet jeśli 
ktoś otrzyma zgodę na ustawienie 

czy namalowanie znaku, nie 
może zrobić tego samodzielne. 
Oznakowanie powinno zostać 
wykonane przez specjalistyczną 
firmę – zaznacza.

Będzie kara
Ul. Ołówkowa jest drogą miej-
ską. – Nikt nie ma prawa samo-
dzielnie ustawiać lub malować  
znaków. Jeśli uda nam się ustalić, 
kto takie oznakowanie namalo-
wał na Ołówkowej, to zostanie 
ukarany. Zgodnie z uchwałą 
rady miejskiej, kara za niele-
galne zajęcie pasa drogowego 
stanowi dziesięciokrotność 
kwoty jego zajęcia – informuje 
Elżbieta Korach, naczelnik Wy-
działu Inwestycji, Remontów 
i Infrastruktury Technicznej 
Urzędu Miejskiego w Pruszko-
wie. – Niechętnie zgadzamy się 
na takie rozwiązania, ponieważ  
w mieście potrzebne są miejsca 
parkingowe. Sprawdzimy do-
kładnie, jak wygląda sytuacja na 
ul. Ołówkowej – dodaje.   (AS)

reklama
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Inwestorzy ciągną do gminy
BRWINÓW
Gmina staje się coraz 
atrakcyjniejszym  
terenem do inwestowania. 
Spółka MLP chce  
zbudować tu kolejne  
swoje centrum  
logistyczne. Nowy 
terminal planuje 
także wybudować firma 
Polzug.

P ierwszy Millenium Logi-
stic Park powstał w Prusz- 
kowie na terenach by-

łych Zakładów Naprawczych 
Taboru Kolejowego. Spółka MLP,  
właściciel parku, zakupił od fir- 
my Vattenfall 67 ha terenu znaj-
dującego się we wsi Moszna,  
w gminie Brwinów. Na tym tere-
nie chce zbudować kolejne swoje 
centrum – Millenium Logistic 
Park II. Spółka specjalizuje się  
w budowie centrów magazyno-
wo-produkcyjnych. Działa na 
rynku w roli dewelopera, konsul-
tanta i zarządcy nieruchomości.

Millenium Logistic Park II
– Pierwszą halę już wybudowano. 
Jej najemcą jest firma Sarantis, 
właściciel marek Jan Niezbęd- 
ny, Str8 oraz Kolastyna – mówi 
burmistrz gminy Brwinów Ar-
kadiusz Kosiński. – W tym roku 
powstaną kolejne dwie hale. Do-
celowo pod dachem znajdzie się 
300 tys. mkw oraz 20 tys. mkw. 
powierzchni biurowej i socjalnej 
– dodaje. Budowa kolejnej hali 
rozpocznie się za kilka tygodni.

Jak przyznaje burmistrz Ko-
siński, z inwestycją tą związany 
jest pewien problem. Do tej pory 
Moszna jest nieskanalizowana, 
wobec czego powstający tam 
wielki park logistyczny byłby 
również pozbawiony kanalizacji 
sanitarnej.

Kwestie współpracy inwesto- 
ra i gminy Brwinów, m.in. w spra- 
wie rozwiązania problemu,  
były omawiane m.in. podczas  
spotkania przedstawicieli MLP  
z burmistrzem Arkadiuszem  
Kosińskim i wiceburmistrzem 

Sławomirem Walendowskim, 
które odbyło się 21 kwietnia 
na szczycie komina w Mosz-
nie, znajdującego się na terenie  
należącym do spółki MLP. – To  
jest inwestycja, która będzie miała 
dla gminy bardzo duże znacze- 
nie – podkreśla burmistrz Kosiń-
ski. – Dlatego będziemy starali 
się pomóc.

Jak informuje burmistrz, 
gmina złożyła 13 maja wniosek  
do Wojewódzkiego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospo- 
darki Wodnej o dofinansowa- 
nie skanalizowania wsi Doma- 
niew, Domaniewek i Moszna. 
Tereny te nie są bowiem objęte  
programem „Czyste życie – kom- 
pleksowa gospodarka wodno- 
-ściekowa w Gminie Brwinów”, 
 który jest aktualnie realizowa- 
ny. – Jeżeli dostaniemy dofinan- 
sowanie z WFOŚiGW, to przy 
okazji, wykonując kanalizację  
w Mosznie, będziemy mieli  moż-
liwość stworzenia infrastruktu-
ry, by Millenium Logistic Park 

REGION  |  Samorządy od lat walczą o objęcie całego regionu wspólnym biletem komunikacji publicznej, która zostałaby 
włączona do systemu stołecznego. Te plany stają się coraz bardziej realne.

że w takim czasie, w jakim Po-
lzug chce zbudować terminal,  
gmina nie jest w stanie wykonać 
dróg. Jak informuje burmistrz 
Kosiński, budowa terminala ma  
się rozpocząć już na jesieni tego  
roku. M.in. o tych problemach wła-
dze gminy rozmawiały z przed- 
stawicielami Polzugu, które od- 
było się w czwartek 26 maja. Jed-
nak do chwili zamknięcia tego 
numeru gazety nie znaliśmy jego 
efektów.

Burmistrz Kosiński uważa, że  
ruch inwestycyjny w gminie Brwi- 
nów dopiero się zaczyna. Inwe-
storów będzie bowiem przycią-
gać autostrada. Jednak po to, by 
inwestowanie było tu możliwe, 
oprócz autostrady konieczna jest  
sieć dobrych dróg lokalnych, przede  
wszystkim paszkowianka. Brak  
tych dróg znacznie spowolni, a być  
może nawet na jakiś czas zahamu- 
je inwestycje w tym rejonie.

Andrzej S. Rodys

podłączył się pod tę kanalizację 
– dodaje burmistrz Kosiński.

Polzug zbuduje  
terminal
Pomiędzy Pruszkowem a Brwino-
wem inwestować zamierza także 
firma Polzug, która dotychczas 
swój terminal ma w Pruszko-
wie. W okolicy ul. Przejazdowej 
piąty tor, należący do Polzugu, 
zostanie przedłużony i skręci  
w kierunku północno-zachod-
nim. Na obszarze znajdującym 
się pomiędzy Brwinowem, Ko-
szajcem, Pruszkowem i torami 
kolejowymi firma kupiła tereny 
od Agencji Nieruchomości Rol-
nych. Z tą inwestycją związany 
jest inny problem: brak dróg.

– Teren jest bardzo atrakcyjnie 
położony, bo w rejonie planowa-
nego przebiegu paszkowanki. Na 
razie jednak jest to w szczerym 
polu. Tym bardziej jest to pro-
blem, że muszą się tam dostawać 
samochody ciężarowe – mówi 
Arkadiusz Kosiński. Zaznacza, 

 Budowa Millenium Logistic Park II w Mosznie już się rozpoczęła

W nocy z 20 na 21 maja zmarł w wieku 
79 lat Andrzej Pawliński, były prezy-
dent Pruszkowa. Z wykształcenia był 
inżynierem. Pełnił funkcję dyrektora 

Zmarł Andrzej 
Pawliński

Mieszkańcy dzielnicy Bąki w Prusz-
kowie od miesiąca mogą korzystać 
z usług agencji pocztowej  
przy ul. Korczaka. Nowa poczta 

Nowa poczta 
w Bąkach

obejmuje rewir od ul. Brzeziń- 
skiego do granicy z Piastowem  
i oferuje niemal wszystkie usługi, 
 jakie świadczy Poczta Polska. 
Agencja pocztowa przy ul. Korcza-
ka 8/2 jest czynna od poniedziałku 
do piątku w godz. 9.00–19.00. 
Klienci obsługiwani są w klasycz-
nym systemie kolejkowym.        (DP)

Zakładów Remontowo-Budowlanych 
Pruszkowskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej. W latach 1984–1987 był 
wiceprzewodniczącym Miejskiej Rady 
Narodowej w Pruszkowie. W lutym 
1987 został wybrany prezydentem 
miasta. Zrezygnował z tej funkcji w li-
stopadzie 1988. Odznaczony medalem 
za Zasługi dla Miasta Pruszkowa.   (DP)

PRUSZKÓWPRUSZKÓW
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Kręta droga do wspólnego biletu

O tym, jak wielką dogod-
nością byłby wspólny 
bilet, wiedzą wszyscy 

pasażerowie podmiejskiej ko-
munikacji: Warszawskiej Ko-
lei Dojazdowej, Szybkiej Kolei 
Miejskiej, Kolei Mazowieckich  
i autobusów. Jego wprowadzenie 
oznaczałoby nie tylko wygodę, 
ale przede wszystkim niższe 
koszty. Samorządy z naszego 
regionu długo toczyły walkę  
o jego wprowadzenie – do tej 
pory bezskutecznie. Główną 
przyczyną tych niepowodzeń 
było żądanie wysokich stawek 
cenowych przez warszawski 
Zarząd Transportu Miejskiego. 
Tymczasem np. linia kolejki 
WKD aż przez dwie trzecie dłu- 
gości przebiega przez strefę nie-
objętą wspólnym biletem.

Burmistrz mówi: dość
Podwarszawskie samorządy 
postanowiły ruszyć do walki  
o wspólny bilet. W tym celu bur-
mistrz Grodziska Mazowieckiego 
Grzegorz Benedykciński zapro-
ponował władzom miejscowości 
położonych na terenie powiatów 
pruszkowskiego i grodziskiego 

zawarcie porozumienia w celu 
przygotowania koncepcji organi-
zacyjnej transportu publicznego, 
przede wszystkim szynowego. 
Zespół ten miał podjąć próbę 
opracowania polityki transporto-
wej, w tym negocjacyjnej z ZTM, 
wykorzystując doświadczeń  
i rozwiązań wprowadzonych np. 
w Berlinie i Wiedniu oraz aglo-
meracjach krajowych: śląskiej  
 i trójmiejskiej. Na zlecenie gmin 
miałaby także zostać powołana 
firma, który opracowałaby do-
kument zawierający diagnozę 
obecnego stanu transportu pub- 
licznego w obu powiatach, po-
miaru potoków pasażerskich, 
potrzeb wynikających z rozwoju 
gmin (z uwzględnieniem demo-
grafii i planów urbanistycznych), 
koncepcje organizacyjne oraz za-
łożenia dotyczące zasad współ-
pracy z ZTM. – Chodzi o to, aby 
współpraca z ZTM opierała się 
na zasadach partnerskich, a nie 
narzuconych przez zarząd. ZTM 
trzeba powiedzieć zdecydowa- 
ne „nie” – mówił pod koniec 
ubiegłego roku Benedykciński.

Zdecydowana postawa bur-
mistrza nie dziwi tym bardziej, 

że tylko od Grodziska Mazo-
wieckiego za włączenie do strefy 
wspólnego biletu ZTM żądał 
1 mln zł rocznie. Generalnie 
większość gmin w aglomeracji 
warszawskiej pokrywa 40 proc. 
kosztów dotacji do transportu 
publicznego na swoim terenie, 
a warszawski ZTM – pozostałe 
60 proc.

Większość zainteresowanych 
gmin już podjęło uchwały w spra- 
wie przystąpienia do tego po- 
rozumienia.

Specjaliści analizują
Jedną z osób, które pracują nad 
poprawą transportu publicznego 
w naszym regionie jest Zdzisław 
Brzeziński, były burmistrz Pia-
stowa, a obecnie doradca Grze-
gorza Benedykcińskiego.

Jego zdaniem, z dotychczas 
przeprowadzonych prac ana-
litycznych jednoznacznie wy-
nika, że jedynym rozsądnym 
wyjściem, które umożliwi racjo-
nalne funkcjonowania transpor-
tu w naszym regionie jest pełna 

integracja obejmująca struktury 
organizacyjne, możliwe w obec-
nym systemie prawnym czyli 
np. w formie komunikacyjnego 
związku komunalnego opartego 
o samorząd gminny lub spół-
ki. – Dzięki temu, powstałyby 
klarowne kryteria i nie byłoby 
domniemań, że któraś ze stron 
jest wykorzystywana – mówi 
Zdzisław Brzeziński. – Zależy 
nam na tym, aby transport pu-
bliczny był jednoznacznie ko-
jarzony z dobrymi warunkami, 
dostępną ceną i jednym biletem.

Co z tym biletem?
Zdaniem Brzezińskiego, szanse 
na powstanie wspólnego biletu 
nie są małe, jednak wszystko  
zależy od ZTM oraz od samorzą-
du wojewódzkiego, a zwłaszcza 
jego firmy przewozowej – Kolei 
Mazowieckich. – Jeśli będzie 
pozytywna decyzja marszałka 
województwa i Kolei Mazowiec-
kich, to nawet od 1 stycznia 2012 r.  
bilet mógłby zacząć funkcjonować. 
Znaczącym impulsem wspomaga-
jącym gminy w podjęciu decyzji 
o przystąpieniu do współpracy  
w ramach wspólnego biletu byłoby 

wsparcie finansowe dla tej działal-
ności ze strony powiatów prusz-
kowskiego i grodziskiego – mówi 
doradca burmistrza Grodziska.

Mniej optymistycznie jednak 
do sprawy podchodzi Konrad 
Klimczak z zespołu prasowego 
ZTM. – W tej chwili prowadzimy 
wstępne rozmowy i trudno mówić 
o jakimś ostatecznym terminie, 
np. 1 stycznia 2012 r. Wprowa-
dzenie wspólnego biletu zależy 
od wielu czynników: wyników 
rozmów z samorządami lokal-
nymi, przewoźnikiem kolejowym 
itd. Propozycja przedstawiona 
przez ZTM zakłada utworzenie 
trzeciej strefy. Pasażerowie po-
dróżowaliby koleją i komunikacją 
miejską na podstawie miesięcz-
nych biletów kolejowych (coś  
w stylu rozwiązania stosowanego 
obecnie w Łomiankach). Teraz 
mieszkańcy gmin podwarszaw-
skich muszą kupować dwa bilety, 
po wprowadzeniu „wspólnego 
biletu” kupowaliby tylko jeden, 
tańszy bilet. Mogliby także ko-
rzystać z lokalnych linii dowo-
zowych, działających na terenie 
danej gminy – mówi.

Karolina Gontarczyk
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Mieszkańcy apelują, by podczas 
remontu ul. Kościelnej miejsca 
parkingowe u zbiegu ulic Hubala  
i Kościelnej zaprojektować tak, aby 

Uwagi do prac 
projektowych

Trwają prace nad projektem realiza-
cyjnym zachodniej obwodnicy miasta, 
który ma być gotowy do końca marca 
2012 r. Mazowiecki Zarząd Dróg ogłosi 

Projekt zachodniej 
obwodnicy

przetarg na budowę drogi w II kwar- 
tale 2012 r., a budowa powinna się 
rozpocząć pod koniec roku. Inwe-
stycja ma zostać podzielona na dwa 
etapy: Pierwszy etap to budowa drogi 
od węzła autostradowego Grodzisk 
Mazowiecki (Tłuste) do Kałęczyna,  
a drugi – przez Kłudzienko  
i Żukówkę w kierunku Błonia.            (DP)

zaparkowane samochody nie prze-
szkadzały pieszym. Władze miasta 
zapewniają, że takich kłopotów
nie będzie. Końcowy odcinek  
ul. Kościelnej (od ul. Hubala do  
końca) zostanie tak zaprojektowany, 
że będzie swobodne przejście dla 
pieszych, a parkujące samochody  
nie będą nikomu przeszkadzać.   (DP)

PRUSZKÓWGRODZISK MAZOWIECKI

Nadal brak porozumienia w sprawie obwodnicy

O tym, jak ważna jest po-
prawa infrastruktury na 
drodze wojewódzkiej 719 

wie każdy kierowca, który traci 
wiele czasu stojąc tu w korkach. 
Rozwiązaniem tej sytuacji może 
być budowa południowej obwod-
nicy Grodziska Mazowieckiego. 
Nie wszyscy jednak zgadzają się 
na tę inwestycję.

Ta droga na pewno 
powstanie
W czwartek, 19 maja radni po-
wiatu grodziskiego spotkali się ze 
stronami zainteresowanymi bu-
dową obwodnicy. Jako pierwszy 
na posiedzeniu Komisji Promocji 
Powiatu i Współpracy Europej-
skiej głos zabrał burmistrz Gro-
dziska Mazowieckiego Grzegorz 
Benedykciński. 

– Obwodnica miała być reali-
zowana ze środków unijnych, 
ale została wykreślona z zadań 
priorytetowych województwa. 
Mimo to, ta droga i tak powstanie 
– mówił włodarz, który niebawem 
ma rozpocząć prace nad stwo-
rzeniem decyzji środowiskowej 
dla tej inwestycji. Benedykciński 
zapewnił, że w tej sprawie odbę-
dą się konsultacje społeczne i że 

zrobi wszystko, aby wziąć pod 
uwagę głos wszystkich zainte-
resowanych stron. Przedstawił 
również koncepcję wykupu nie-
ruchomości położonych w po-
bliżu obwodnicy. – Tak było przy 
budowie oczyszczalni ścieków 
i obwodnicy zachodniej. Chce-
my dać ludziom szansę innego 
życia – mówił burmistrz. Z kolei 
mieszkańcom Milanówka zapro-
ponował w tej sprawie przepro-
wadzenie referendum.

Arogancja,  
manipulacja, fikcja...
Część mieszkańców Milanówka 
zdecydowanie sprzeciwia się bu-
dowie obwodnicy według projek-
tu promowanego przez Grzegorza 
Benedykcińskiego. Na spotkaniu 

radnych powiatu byli obecni m.in. 
przedstawiciele Stowarzyszenia 
Przyjazna Komunikacja z Mila-
nówka oraz Wspólnoty Miesz-
kańców Kazimierówka. 

– Nie jesteśmy przeciwko 
obwodnicy, wręcz przeciwnie – 
podkreślała Katarzyna Czajkow-
ska-Strawińska, przewodnicząca 
Stowarzyszenia Przyjazna Komu-
nikacja. – Ale droga w kształcie 
proponowanym przez burmistrza 
Grodziska nie może powstać, 
ponieważ nie przewidziano tam 
lokalnych wjazdów i zjazdów. Ob-
wodnica byłaby więc separatorem 
dzielącym lokalną społeczność. 
Poza tym przerwałaby koryta-
rze migracyjne zwierząt, a także 
doprowadziłaby do konieczno-
ści wyburzenia niektórych 
budynków mieszkalnych i gospo-
darczych. – podkreślała Czajkow-
ska-Strawińska. Przewodnicząca 
argumentowała, że projekt trasy 
jest przestarzały, nieprzystający 
do rzeczywistości i nie będzie 
rozwiązaniem kompleksowym. 
Jej zdaniem inwestycja poważnie 
zakłóci komunikację wewnątrz 
miast oraz całkowicie zmieni cha-
rakter okolic. – My pytamy: skąd 
gminy i powiat wezmą pieniądze 

GRODZISK MAZOWIECKI  |  Nie widać końca sporu dotyczącego budowy obwodnicy południowej. W trakcie spotkania radnych 
powiatu ze stronami zainteresowanymi tą inwestycją nie udało się osiągnąć żadnego porozumienia. 

na dostosowanie układu drogo-
wego do obwodnicy południowej? 
Mamy tu do czynienia z fikcją, 
arogancją i manipulacją ze strony 
władz Grodziska Mazowieckiego 
i województwa – mówiła.

Co w zamian?
Zamiast budowy obwodnicy po-
łudniowej, przedstawiciele Stowa-
rzyszenie Przyjazna Komunikacja 
proponują poprawę transportu 
publicznego, utwardzenie już ist-
niejących dróg lokalnych, podział 
ruchu samochodowego na tran-
zytowy i lokalny oraz zwolnienie 
z poboru opłat za przejazd auto-
stradą A2 na odcinku z Grodziska 
Mazowieckiego do Warszawy, na 
wzór województwa śląskiego.

Zdaniem Katarzyny Czajkow-
skiej-Strawińskiej, prezentowane 

Każdy by chciał, żeby 
obwodnica jego miasta 
jednocześnie przez to 
miasto nie przebiegała 

Grzegorz Benedykciński
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

13 lat
trwa spór o budowę  
południowej obwodnicy 
Grodziska

przez burmistrza Grodziska Ma-
zowieckiego informacje, jakoby 
władze Milanówka zgodziły się 
na jego koncepcję, są nieprawdzi-
we, ponadto przy opracowaniu 
studium techniczno-ekonomicz-
no-środowiskowego przedsta-
wiono tylko jeden wariant drogi.

Przewodnicząca Stowarzysze-
nia Przyjazna Komunikacja za-
proponowała warsztaty na wzór 
okrągłego stołu, które wypraco-
wałyby rozwiązanie dogodne dla 
wszystkich zainteresowanych 
stron. Były one zapoczątko-
wane w 2009 r., potem jednak 
zostały przerwane. – Oczeku-
jemy od radnych prawdziwego 
dialogu społecznego – mówiła 
Czajkowska-Strawińska.

Władze Milanówka  
też są przeciw
Na spotkaniu z radnymi powiatu 
grodziskiego obecny był rów-
nież Tomasz Krysiak, kierownik 
Referatu Geodezji i Gospodarki 
Przestrzennej Urzędu Miasta 
Milanówka, który zapowiedział, 
że milanowski magistrat będzie 
bardzo aktywnie uczestniczył 
w postępowaniu dotyczącym 
wydania decyzji środowiskowej. 

– Obwodnica południowa nie 
jest obwodnicą Milanówka. To 
nie jest tak, że my nie chcemy 
obwodnicy w ogóle, ale należy 
szukać rozwiązań, które zado-
wolą wszystkie strony – mówił 
urzędnik.

W tym momencie głos za-
brał Grzegorz Benedykciński.  
– Ależ do mnie dzwonili również 
mieszkańcy Milanówka, którzy 
sprzeciwiają się tzw. wariantowi 
północnemu. Władze Milanówka 
chciałyby, żeby obwodnica Mila-
nówka przechodziła poza Mila-
nówkiem i wcale się nie dziwię 
takiemu podejściu, bo jest to pro-
pozycja korzystna dla Milanówka. 
Każdy by chciał, żeby obwodnica 
jego miasta jednocześnie przez to 
miasto nie przebiegała – ironizo-
wał burmistrz.

I tak dalej, i tak bez końca. Mi-
lanówek kłóci się z Grodziskiem, 
z Mazowieckim Zarządem Dróg  
Wojewódzkich i z samorządem 
województwa. Władze Grodziska 
nie chcą słyszeć o kompromi-
sie. Ten spór trwa już 13. rok.  
A kierowcy, jak do tej pory stali  
w korkach, tak nadal będą mu-
sieli w nich stać.

Karolina Gontarczyk

Muzeum czeka czasowa przeprowadzka
PRUSZKÓW
Muzeum Starożytnego  
Hutnictwa Mazowieckiego  
im. Stefana Woydy czeka  
generalny remont. Na czas 
prac, które mają rozpocząć 
 się w połowie lipca i zakoń-
czyć ok. 30 czerwca 2012 r., 
placówka musi się przenieść  
w inne miejsce.

W ymiana stolarki okien-
nej zgodnie z wytycz-
nymi konserwatora 

zabytków oraz przywrócenie 
świetności elewacji gmachu mu-
zeum, to tylko część prac. Pod-
czas remontu, który ma rozpocząć 
się w połowie lipca, zostaną za-
bezpieczone drewniane elemen-
ty dachu. Harmonogram prac 
przewiduje też modernizację sa- 
nitariatów oraz wymianę insta-
lacji elektrycznej i odgromowej. 
Planowane jest także wykona-
nie instalacji przeciwpożarowej  
z sygnalizacją napadu i włama-
nia, montaż instalacji wentylacji 

mechanicznej z klimatyzacją sal 
wystawowych oraz sali koncer-
towej muzeum oraz wykonanie 
sieci teleinformatycznej i sys-
temu audiowizualnego w sali 
koncertowej.

Nie tylko muzeum
Zastępca prezydenta Pruszkowa 
Andrzej Królikowski przyznaje, 
że jest to poważny remont prak-
tycznie wszystkich elementów 
infrastruktury budynku. W mi-
nionych latach muzeum przeszło 
już remont sieci ciepłowniczej, 
przeprowadzono też odwod-
nienie terenu wraz z nowym 
zabezpieczeniem izolacyjnym. 
Planowany remont ma zakoń-
czyć modernizację muzeum.

Prace na ponad rok wyłączą 
placówkę ze swojej działalno-
ści. A jest ona czymś więcej, 
niż tylko udostępnianiem zwie-
dzającym oglądania zbiorów. 
– Muzeum jest najpoważniejszą 
estradą kameralną miasta. To tu 
odbywają się cykle koncertowe 

na wysokim poziomie. Wyko-
nawcy, którzy się zaprezentowa-
li, to wybitni muzycy kameralni, 
uznani pianiści – mówi prezy-
dent Królikowski i dodaje, że 
pruszkowscy melomani na czas 
remontu muszą uzbroić się  
w cierpliwość.

Muzeum pełni ponadto funk-
cje badawczo-naukowe, prowa-
dząc badania archeologiczne. 
Tu też odbywają się prelekcje, 
odczyty, wykłady populary- 
zujące archeologię. Do szerokie- 
go zakresu działalności mu-
zeum dochodzą również uro-
czystości wręczania medali 
przez prezydenta Pruszkowa 
małżeństwom, które mogą się 
poszczycić 50-leciem wspólne-
go pożycia.

Przeprowadzka
Na czas remontu zbiory i ka-
dra muzeum przeniosą się do 
pomieszczeń budynku urzę-
du skarbowego przy ul. Sta-
szica. Lokalizacja zastępcza 

wyłoniona została w postępo-
waniu przetargowym. – Wyna-
jęliśmy tam całe piętro, blisko 
700 mkw. powierzchni. Na czas 
remontu eksponaty znajdować 
się będą w bezpiecznym miej-
scu, z ochroną i monitoringiem. 
Są też pomieszczenia biurowe 
dla pracowników – mówi An-
drzej Królikowski. Remontowa 
przeprowadzka będzie okazją 
do dokładnego przejrzenia mu-
zealnych zbiorów i dokończenia 
ich inwentaryzacji.

– Po remoncie z pewnością 
zmieni się ekspozycja muze-
alna. Stanie się bardziej nowo- 
czesna. Zyskamy porządną sieć 
informatyczną, klimatyzowa-
ne sale oraz techniczne zabez- 
pieczenie sali koncertowej na 
miarę XXI wieku – wylicza An-
drzej Królikowski. Zmieni się 
też wystrój sali koncertowej, 
dzięki wprowadzeniu systemu 
audiowizualnego i nowemu 
nagłośnieniu.

Kamilla Gębska
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Pruszków, ul. Kraszewskiego 17
tel: 22 728 79 39 , kom: 602 154 951

Biuro Podróży Akces

Pełna oferta na stronie www.bpakces.eu
Największa oferta wyjazdów 
turystycznych w Pruszkowie!

Czas na wakacje!
15 lat na rynku – zaufaj doświadczeniu!

AKCES
BIURO PODRÓŻY



8  |  AKTUALNOŚCI www.wpr24.plPiątek, 27 maja 2011

Kontrola mieszkaniowej inwestycji
PODKOWA LEŚNA  
Komisja Rewizyjna  
rady miejskiej skontrolowała 
przebieg realizacji budowy  
budynku komunalnego  
przy ul. Jaskółczej.  
Stwierdzono pewne  
nieprawidłowości  
i niedopatrzenia.

K omisja w czasie kontroli 
 przeprowadzonej 11 ma- 
ja sprawdzała m.in. 

stan zaawansowania budowy  
w stosunku do harmonogra-
mu prac oraz koszty pierwotne  
w podziale na budynek i koszty  
towarzyszące. Przyjrzano się też  
zgodności projektu budowla-
nego z zapisami miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego. Zgodnie z proce- 
durami, na razie powstał pro- 
jekt protokołu pokontrolnego 
z wnioskami i zaleceniami. 

Członkowie komisji muszą go 
jeszcze zatwierdzić i dopiero 
wówczas przekazany zosta-
nie burmistrzowi Małgorzacie 
Stępień-Przygodzie.

Budynek na ukończeniu
O tym, że w Podkowie przybędzie 
mieszkań komunalnych, pisali-
śmy pod koniec stycznia, kiedy 
zaplanowany dwukondygnacyj- 
ny obiekt przy ul. Jaskółczej wy-
budowany był do parteru.

Koszt inwestycji zakładającej 
wybudowanie domu tworzącego 
dwa budynki połączone ze sobą 
klatką schodową oszacowano 
na 600 tys. zł. Termin realizacji 
założono na koniec 2011 r.

Obecnie zbudowane jest już 
także piętro, a budowa dachu jest 
na ukończeniu. Jednak członko-
wie komisji po kontroli spisali 
kilkanaście punktów ze swoimi 
uwagami i zastrzeżeniami.

Wstępne wnioski 
 i zalecenia
Samorządowcy stwierdzili m.in. 
brak cząstkowych terminów re-
alizacji inwestycji, nieprecyzyjne 
określenie w umowie kar umow-
nych, brak szybkiej reakcji ze 
strony urzędu miasta w stosunku 
do wykonawcy za opóźnienia, tj. 
oddanie tzw. stanu zero budyn-
ku. Opóźnienie to wyniosło 126 
dni. Ponadto umowa na inwesty-
cję, zdaniem członków komisji, 
nie precyzuje jednoznacznie 
przedmiotu zawartej umowy.  
– Hasło „stan deweloperski” 
można interpretować różnie, 
bo nie jest jasno określone, czy 
inwestycja będzie zakończona 
na etapie pomalowanych ścian, 
czy będzie biały montaż. To nie 
jest jednoznaczne – mówi prze-
wodniczący Komisji Rewizyjnej 
rady miasta Podkowy Leśnej 
Adam Krupa.

W projekcie protokołu pokon-
trolnego znalazł się też punkt 
zwracający uwagę na dodatko-
we koszty towarzyszące (wraz  
z szykowanym aneksem do  
umowy), opiewające na kwotę  
ok. 170 tys. zł oraz zalecenie, by 
przed wprowadzeniem się  
mieszkańców, uregulować sto- 
sunki wodne m.in. poprzez  
rozwiązanie odpływów wody  
z rowu melioracyjnego. – Na 
tym terenie są problemy hydro-
logiczne związane z wodami 
gruntowymi. Dlatego zalecamy 
uregulowanie tam stosunków 
wodnych, zanim budynek zo 
stanie zasiedlony. Wszystko po  
to, by uniknąć sytuacji, że do bu- 
dynku wprowadzają się loka- 
torzy, a stojąca woda w jego  
otoczeniu, która może się poja- 
wić, utrudni dostanie się do nie-
go – dodaje Adam Krupa. 

(KAM)

Światła na skrzyżowaniu ul. Wojska 
Polskiego i al. Niepodległości działają 
za krótko – tylko do godz. 22.00, pod-
czas kiedy na innych skrzyżowaniach, 

Problem  
z sygnalizacją

Firmy i osoby, które przy drogach 
ustawią ekrany emitujące zbyt 
jaskrawe reklamy oślepiające 
kierowców będą karani grzywną  

Koniec oślepiających 
reklam

w wysokości 5 tys. zł. Ministerstwo 
Infrastruktury prowadzi prace znad 
zmianami w ustawach. Resort 
opracowuje regulacje dotyczące 
parametrów ustawianych ekranów. 
Znajdą się w nich zapisy dotyczące 
m.in. kształtu, barwy wymiarów  
i intensywności emitowanego  
światła oraz wymiarów napisów.     (AS)

gdzie ruch jest mniejszy – dłużej. We- 
dług Moniki Burdon, rzecznika Mazo- 
wieckiego Zarządu Dróg Wojewódz- 
kich, sygnalizacja na skrzyżowaniu  
jest wyłączona w godz. 23.00–5.00,  
a jeżeli światła wyłączają się wcze-
śniej, to pewnie przestawił się zegar. 
Obiecała, że zarządca drogi zleci 
sprawdzenie sygnalizacji.                 (DP)

PRUSZKÓWREGION

Powiatowe obchody 
Dnia Strażaka
PRUSZKÓW  
W tym roku powiatowe 
obchody Dnia Strażaka  
po raz pierwszy odbywały  
się w nowej siedzibie  
Komendy Powiatowej  
Państwowej Straży  
Pożarnej przy ul. Staszica  
w Pruszkowie.

18maja na dziedzińcu 
nowej siedziby KP 
PSP, oprócz straża-

ków w galowych mundurach  
i pocztów sztandarowych stra-
ży pożarnej z gmin powiatu 
pruszkowskiego, zebrali się 
zaproszeni goście. Wśród nich 
byli przedstawiciele komend 
Głównej i Wojewódzkiej PSP, 
władze powiatu i przedstawi-
ciele władz miast i gmin z jego 
terenu, a także przedstawiciele 
instytucji i firm z  regionu.

Tradycyjnym akcentem 
Dnia Strażaka było wręcze-
nie odznaczeń za zasługi dla 
pożarnictwa i ochrony prze-
ciwpożarowej oraz awansów. 
Komendant powiatowy PSP 
w Pruszkowie st. bryg. Dariusz 
Drzewiecki przyznał nagrody 
pieniężne dla dwóch straża-
ków. Jeden z nich został wyróż- 
niony za wyjątkowo aktyw-
ny udział w gaszeniu pożaru  
w Wólce Kosowskiej, zaś drugi 
– za pomoc, jaką udzielił po-
szkodowanemu uwięzionemu 
w samochodzie. Na wniosek 
komendanta Drzewieckiego, 
starosta pruszkowski Elż-
bieta Smolińska wyróżniła  
za pracę na rzecz samorządu  

powiatowego i Powiatowego  
Centrum Zarządzania Kryzy- 
sowego nagrodami rzeczowy- 
mi 12 pracowników KP PSP  
w Pruszkowie.

Starosta Elżbieta Smolińska 
w swoim wystąpieniu przy-
znała, że zaszczytem dla niej 
jest możliwość osobistego po-
dziękowania wszystkim oso- 
bom czuwającym nad bez- 
pieczeństwem ludzi i ich mie-
nia. – Wśród wielu służb to 
właśnie straż pożarna cieszy 
się szczególnym szacunkiem. 
Zyskuje wyjątkowe poparcie 
społeczne, a w razie potrze-
by, także wsparcie materialne 
władz samorządowych. Z ca-
łego serca dziękuję za Waszą 
pracę, którą ja nazywam misją, 
za szczególną dbałość o bez-
pieczeństwo naszego powiatu 
– mówiła. Starosta, wygłasza-
jąc te słowa, nie kryła wzrusze-
nia i tremy. – W mojej karierze 
zawodowej po raz pierwszy 
zwracam się do Was nie tylko 
jako starosta, ale i jako jeden 
z Was – dodała, stojąc przed 
zgromadzonymi w galowym 
mundurze ochotniczej straży 
pożarnej. Do jej słów odniósł 
się zastępca mazowieckiego 
komendanta wojewódzkiego. 
st. bryg. Andrzej Ratyński, gra-
tulując Elżbiecie Smolińskiej 
wstąpienia w skład członków 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Nowej Wsi oraz tytułu wi-
ceprezesa Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku OSP  
w Pruszkowie.

(KAM)
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P roblem z przekrocze-
niem ustawowego progu  
zadłużenia – zgodnie  

z obecnymi przepisami, nie 
może on przekroczyć 60 proc. 
dochodu samorządu – jest bo-
lączką nie tylko Milanówka.  
Z wyliczeń regionalnych izb ob-
rachunkowych wynika, że do-
tyczy on blisko 100 jednostek 
samorządowych w kraju. Na taki 
stan rzeczy wpływ miało roz-
porządzenie ministra finansów  
z 23 grudnia 2010 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu klasy-
fikacji tytułów dłużnych zali-
czanych do państwowego długu 
publicznego. Rozporządzenie 
poszerza bowiem definicję długu 
– samorządy muszą wliczać do 
niego np. odroczone na lata płat-
ności i koszty inwestycji w part-
nerstwie publiczno-prywatnym.

Wyliczenia zadłużenia
Milanówek określił wskaźnik za-
dłużenia na koniec tego roku na 
56 proc. planowanych dochodów. 
Jednak przez zmiany w sposo-
bie liczenia zadłużenia, wpro-
wadzone przez resort finansów, 
od pierwszego stycznia 2011 r. 
wskaźnik może się powiększyć  

o ponad 9 mln zł do 77 proc. Cho- 
dzi o wykup wierzytelności, które 
posiada miasto w związku z budo-
wą przedszkola. Wykup nie był do 
tej pory ujmowany w zadłużeniu.

Jerzy Wysocki przyznaje, że 
wejście w życie ministerialne-
go rozporządzenia praktycznie  
w jednej chwili spowodowało 
przekroczenie dopuszczalnego 
limitu zadłużenia. – To trochę tak, 
jakby prawo zadziałało wstecz. 
Dlatego nie wykluczamy za-
skarżenia tego rozporządzenia 
do Trybunału Konstytucyjnego.  
Z tego co mi wiadomo, nie jeste-
śmy jedynym miastem, które roz-
waża taką ewentualność – mówił 
na ostatniej sesji rady miasta, bur-
mistrz Wysocki. Nadmienił też, że 
w tej sprawie pomoc zadeklaro- 
wał prof. Michał Kulesza, praw- 
nik i specjalista z zakresu samo-
rządu terytorialnego.

Plan walki  
z zadłużeniem
Na ostatniej sesji rady miasta 
burmistrz przedstawił program 
oszczędnościowy, który, jeśli zo-
stanie zrealizowany, może zmniej-
szyć zadłużenie miasta. Włodarz 
w punktach przedstawił działania 

naprawcze. Wśród nich znala-
zło się m.in.: przeznaczenie tzw. 
wolnych środków z roku ubieg- 
łego w wysokości 1,6 mln zł na  
zmniejszenie planowanych kre- 
dytów i pożyczek w tym roku. 
Miasto chce też uruchomić prze- 

podpisana umowa na dofinan- 
sowanie z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Wojewódz-
twa Mazowieckiego projektu 
e-samorząd (m.in. łącza świa-
tłowodowe i monitoring), w wy- 
niku której do budżetu miasta  
wpłynie 970 tys. zł.

Zastrzykiem dla budżetu może 
też być sprzedaż zabytkowego 
kompleksu Turczynek, tj. dwóch 
willi z 10-hektarowym parkiem 
(pisaliśmy o tym w poprzednim 
wydaniu Gazety WPR). Gmina 
może w ten sposób zyskać kwotę 
od 5 do 10 mln zł. Burmistrz po- 
nownie zaapelował do rady mia-
sta, by podjęła decyzję czy za-
bytkowy zespół willowy będzie 
sprzedany, czy wydzierżawiony. 
Wnioskował, by radni ustosunko-
wali się do tego do końca czerwca.

Kołem ratunkowym dla bu-
dżetu mogą być pieniądze po-
zyskane z Funduszu Spójności. 
Złożony wniosek na dofinan-
sowanie kanalizacji opiewa na 
kwotę 8,5 mln zł. Aktualnie 
trwa jego końcowa ocena. Jeśli 
wszystko pójdzie dobrze, umo-
wa mogłaby być zawarta jeszcze  
w tym roku.

Kamilla Gębska

77 proc.
wyniosło zadłużenie 
Milanówka po wejściu 
w życie rozporządzenia 
ministra finansów

targi na sprzedaż czterech dzia-
łek, m.in. przy ul. Podwiejskiej, 
ze zbycia której planuje uzyskać  
1,3 mln zł oraz nieruchomości 
przy ul. Okólnej, która według 
szacunków warta jest 600 tys. zł. 
Ponadto burmistrz liczy na zwrot  
z urzędu skarbowego podatku  
VAT w wysokości ok. 1 mln zł z ty- 
tułu wcześniej wykonanych in- 
westycji kanalizacyjnych. W naj- 
bliższym  czasie zostanie również  

MILANÓWEK | Po zmianach naliczania długu zadłużenie miasta przekroczyło 
dopuszczalne 60 proc. dochodów. Burmistrz przedstawił plan naprawy finansów, jednak 
myśli o zaskarżeniu rozporządzenia ministra finansów do Trybunału Konstytucyjnego.
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Kolej zbuduje dwa tunele, wiadukt i dwa perony
JAKTORÓW  
W związku z modernizacją 
Centralnej Magistrali  
Kolejowej, zamiast  
dotychczasowych przejazdów 
naziemnych zostaną  
wybudowane dwa tunele  
i wiadukt. Zmodernizowany 
ma zostać również peron.

O becnie w Jaktorowie 
funkcjonują trzy prze-
jazdy kolejowe, przy 

ulicach: Pomorskiej, Kukuczki 
i Skokowskiego. W tych miej-
scach już nieraz dochodziło 
do wypadków, często śmiertel-
nych, zarówno z udziałem pie-
szych, jak i kierowców. Dlatego 
PKP w porozumieniu z gminą 
Jaktorów postanowiły wybu-
dować dwa tunele, wiadukt  
i nowy peron.

– Jedyny peron, który w tej 
chwili jest w naszej miejsco-
wości, tak naprawdę w ogóle 
nie powinien funkcjonować  

– mówi Anna Cieślak z Wydzia-
łu Inwestycji Urzędu Gminy  
w Jaktorowie.

Urzędniczka obiecuje, że już 
wkrótce zamiast jednego pero- 
nu, będą dwa: jeden dla pasaże- 
rów podróżujących w kierunku  
Żyrardowa, drugi – dla osób uda- 
jących się do Warszawy. Obec- 
nie gmina wspólnie z PKP two- 
rzy projekty nowych inwestycji.

Tymczasem mieszkańcy 
Jaktorowa boją się kolejowych 
modernizacji. – Jak nam zrobią 
trzy tunele, to przecież wszyscy 
kierowcy z trasy będą chcieli tędy 
jeździć. I co się stanie? Zrobią się 
korki, a my nie będziemy mieli 
jak się przedostać na drugą stro-
nę – prognozuje pan Zbigniew, 
mieszkaniec ul. Warszawskiej  
w Jaktorowie.

Bez względu na protesty miesz-
kańców, zarówno przejazdy, jak  
i wiadukt oraz nowy peron będą 
musiały powstać. Inwestycje 
te są bowiem ściśle związane  

Lokalna Grupa Działania „Ziemia 
Chełmońskiego” zakończyła nabór 
wniosków o dofinansowanie małych 
projektów. Na 23 wnioski dziewięć 

Dziewięć wniosków 
o dofinansowanie

Pierwsze cztery z 13 nowych po- 
ciągów Elf dla Szybkiej Kolei Miej-
skiej przyjadą do Warszawy już  
w czerwcu. Składy mają ponad 100 m 

Nowe Elfy  
już w czerwcu

długości, są klimatyzowane i mogą 
rozpędzić się do 160 km/h. Dodatko-
wo wózki są lepiej amortyzowane, 
co sprawia, że podróż jest bardziej 
komfortowa. Początkowo Elfy  
mają obsługiwać głównie linię  
S9 do Legionowa. Niewykluczone  
jednak, że pojawią się na pozo- 
stałych trasach.                                 (AS)

było z gminy Grodzisk Mazowiecki. 
Dotyczyły m.in. zorganizowania 
warsztatów kulinarnych, rozwoju 
lokalnego portalu informacyjnego, 
warsztatów artystycznych, szkolenia 
z pierwszej pomocy. Z prawie 700 
tys. zł wykorzystano tylko 470 tys. zł, 
więc niebawem zostanie ogłoszony 
nowy nabór wniosków.                         (DP)

GRODZISK MAZOWIECKIREGION

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 3 lat do udziału w twórczych zajęciach artystycznych.  

W programie nauka malarstwa, szkicowania, kolażu i technik mieszanych.  
Warsztaty poprowadzą dyplomowani artyści z Fundacji Atelier.4 i 18 czerwca, od 10.00 do 15.00 – zajęcia indywidualne dla dzieci i rodziców 

7 i 21 czerwca, od 10.00 do 11.30 – zajęcia dla grup zorganizowanych

Kontakt:  Effective Public Relations 

kontakt@effectivepr.pl 

tel. 22 877 07 75

Już dziś zapisz swoje dziecko na bezpłatne zajęcia!
Spotykamy się we Foyer Kina Cinema City w Centrum Janki.

program zajęć na ulotkach  i na www.chjanki.pl

MALI ARTYŚCI 
PLASTYCY

DO DZIEŁA!

„Warsztaty twórczego rozwoju” – jesteśmy na Facebooku

17534-JANKI-WARSZTATY_TWORCZEGO_ROZWOJU-WPR_174x250i5.indd   1 5/25/11   8:45 AM

PRUSZKÓW
Marcin Tarczyński  
z pruszkowskiego UKS  
Kapry-Armexim został  
mistrzem Polski  
w pływaniu na 100 m  
stylem grzbietowym. 
Pływak uzyskał też minimum 
wymagane na Mistrzostwa 
Świata w Szanghaju.

Na mistrzostwach Polski 
w Ostrowcu Świętokrzy-
skim Marcin Tarczyński 

z wynikiem 54,82 s pokonał m.in. 
rekordzistę Polski Radosława  
Kawęckiego, który uzyskał  
czas 54,91 s i zajął drugie miejs- 
ce. Obaj zawodnicy osiągnęli  
czas wyższy od wymaganego  

minimum na lipcowe Mistrzo-
stwa Świata. 

– Marcin sprawił wielką nie- 
spodziankę i pokonał samego  
Radka Kawęckiego. Jutro Marci- 
nowi będzie się pływać już lżej, 
bo ma minimum i będzie mógł 
się skupić na uzyskaniu jak naj-
lepszego czasu na 200m stylem  
zmiennym. Jeżeli zawodnik bę- 
dzie rozwijał się tak dalej, to mo-
żemy być spokojni o minimum  
na Igrzyska Olimpijskie w Londy- 
nie. Warto dodać, iż jest to pierw 
szy seniorski tytuł mistrzowski  
dla Pruszkowa w pływaniu. Jutro  
walczymy dalej – powiedział tuż 
po zakończonym wyścigu tre-
ner pruszkowskich pływaków  
Łukasz Borkowski.                (DP)

reklama

Zawodnik z Pruszkowa  
mistrzem Polski

z modernizacją Centralnej Ma- 
gistrali Kolejowej na trasie War-
szawa – Łódź.

– Wkrótce pociągi będą tędy 
jeździły z prędkością 200–210 

km/h, a tym samym będą stwa-
rzać niebezpieczeństwo, szcze-
gólnie dla przechodniów, którzy 
lubią sobie skracać drogę przecho-
dząc przez zamknięte szlabany. 

Modernizacja infrastruktury  
kolejowej jest więc niezbędna  
– mówi Anna Cieślak.

Nowy peron, wiadukt oraz tu-  
nele powstaną najprawdopo- 

dobniej w przyszłym roku. 
Obecnie przedstawiciele PKP  
zajmują się wykupem działek  
od mieszkańców pod niezbęd- 
ne inwestycje.               (KG)
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Modernizacja szkoły w Nowej Wsi 
MICHAŁOWICE   
Nowa Wieś jest jedną  
z tych miejscowości 
gminy, do której przeprowa-
dza się coraz więcej osób.  
To powoduje, że dotychczas 
istniejące placówki  
oświatowe przestają  
zaspokajać potrzeby  
rosnącej społeczności.

W Zespole Szkolno-Przed- 
szkolnym w Nowej Wsi  
mieszczą się obecnie  

przedszkole, szkoła podstawowa 
i gimnazjum. W sumie uczęsz-
cza tu ponad 500 dzieci i wciąż 
przybywa nowych. W związku  
z tym władze gminy Michałowi-
ce podjęły decyzję o konieczno-
ści rozbudowy placówki. Na ten 
cel zarezerwowano w budżecie 
prawie 4 mln zł.

– Obecnie mamy o tyle trud-
ną sytuację, że jesteśmy jedyną 
szkołą w gminie, w której dzieci  
z klas 0–III uczą się na pełne  
dwie zmiany – mówi Ewa Dymu- 
ra, dyrektor Zespołu Szkolno- 
-Przedszkolnego w Nowej Wsi.  
– Efektem tego jest kończenie 
zajęć np. o godz. 18.00, więc za- 
potrzebowanie na większy bu-
dynek jest naprawdę ogromne, 
tym bardziej, że od września 

będziemy mieć aż trzy pierwsze 
klasy. Rozbudowa całkowicie 
rozwiązałaby nasze problemy 
lokalowe – dodaje.

Wbudowanie kamienia wę-
gielnego pod rozbudowę pla-
cówki planowane jest na jesień. 
– W październiku obchodzimy 
50-lecie naszej szkoły, więc to 
byłby dla nas piękny prezent  
– mówi dyrektorka.

Obecnie trwają prace pro-
jektowe, które mają się zakoń- 
czyć pod koniec maja. Sama 
budowa ma ruszyć pod koniec  
roku. Dzięki rozbudowie, szkoła  
zyskałaby siedem nowych sal 
lekcyjnych, a więc każda klasa  
miałaby swoją salę. Ponadto  
część budynku w pełni zostałaby  

wykorzystana do kształcenia 
zintegrowanego. Dyrekcji szko-
ły marzy się również informa-
tyzacja placówki, np. w pełni 
wyposażona pracownia kom-
puterowa. Być może i ten cel 
niebawem uda się zrealizować, 
ponieważ władze szkoły nie 
tylko korzystają ze pieniędzy 
gminnych lub ministerialnych, 
ale również starają się zdoby-
wać fundusze na własną rękę. 
– Dysponujemy fantastycznymi 
kortami tenisowymi, ceny są 
bardzo konkurencyjne, dlatego 
serdecznie zapraszam wszyst-
kich czytelników „Gazety WPR” 
do gry na naszych kortach  
– zachęca Ewa Dymura.

Karolina Gontarczyk

Zatrzymano 17-letnią dziewczynę  
i 20- letniego mężczyznę za obraża- 
nie i naruszenie nietykalności funk-
cjonariuszy. Pieszy patrol zauważył 

Obrażali i grozili 
pobiciem

Policja ujęła mężczyznę odpowie-
dzialnego za morderstwo we wsi 
Bramki w gminie Błonie. 16 maja 
32-letni Mariusz N. zaatakował 

Zatrzymano 
mordercę z Bramek

64-latka w jego mieszkaniu i uderzył 
go łomem, a następnie przypalał 
gorącym żelazkiem. Zabrał ofierze 
250 zł. Zabójcy grozi dożywocie.  
Zatrzymano także dwie osoby  
zamieszane w to zabójstwo. 28-letni 
Jarosława J. jest w areszcie,  
a 18-letnia Justyna S. została  
poddana dozorowi policyjnemu.  (DP)

dwójkę młodych ludzi pijących alko- 
hol nieopodal szkoły. Gdy Mariusz K.  
i Paula K. usłyszeli, że zostaną 
ukarani, zaczęli wyzwać funkcjona-
riuszy, a po chwili grozić pobiciem 
i zwolnieniem z pracy. Młodzi ludzie 
byli tak agresywni, że konieczne było 
założenie im kajdanek. Grozi im do 
trzech lat pozbawienia wolności. (DP)

MICHAŁOWICEREGION

Rurociąg w Falentach do naprawy

M ieszkańcy Falent cie-
szyli się, gdy w zimie 
położono nowe rury. 

Radość z inwestycji nie trwała 
jednak długo. Instalacja przestała 
działać jak należy.

Nierzetelne 
wykonanie?
Problem ten na ostatniej sesji rady 
gminy Raszyn poruszył radny 
Sławomir Ostrzyżek. W imieniu 
mieszkańców złożył interpela- 
cję w tej sprawie. Samorządowiec 
sygnalizował, że rurociąg przestał 
prawidłowo funkcjonować. Prosił, 
by zmotywować jego wykonaw-
cę do jak najszybszej naprawy.  
– A można to, zrobić jeszcze w ra-
mach gwarancji. Mieszkańcy liczą 
na jak najszybszą reakcję władz 
gminy – mówił radny Ostrzyżek. 
Wspomniał też, że mieszkańcy 
nie wykluczają zwrócenia się do 
urzędu miasta o odszkodowa-
nie za uszkodzenie płotu, jakie 

miało miejsce podczas prac przy 
rurociągu.

Dlaczego nie działa?
Objawem nieprawidłowego  
działania rurociągu jest zalega 
nie wody w studni. A nie powinna 
tam stać, tylko odpływać. Zastęp-
cy wójta Mirosławowi Chmie-
lewskiemu znany jest problem 
nieprawidłowego działania in-
stalacji przy ul. Rozbrat. – Woda 
do rowu nie dociera ponieważ,  
w jednym z elementów instalacji, 
tj, studni rewizyjnej, zbiera się 
woda. Jeżeli nie będzie odpły-
wać rurociągiem, jak należy, to 
przy większych opadach deszczu 
studnia nie będzie odprowadzać 
wody dalej. Jej nadmiar, który po-
winien być odprowadzany ru- 
rociągiem, a zbiera się w studni,  
może wylewać się na powierzch- 
nię – mówi i dodaje, że w mo- 
mencie podpisywania odbioru  
system działał. Władze gminy  

podjęły już kroki, by wykonaw-
ca inwestycji dokonał niezbęd- 
nych napraw w ramach gwaran-
cji. Pojawił się jednak problem.  

RASZYN  | Mieszkańcy ul. Rozbrat w Falentach skarżą się na wadliwie wykonaną naprawę rurociągu melioracyjnego.  
Władze po bezskutecznych próbach kontaktu z jego wykonawcą podjęły postępowanie reklamacyjne.

uznaliśmy, że podejmujemy pos- 
tępowanie reklamacyjne. Listem  
poleconym wysłaliśmy żąda- 
nie naprawy nieprawidłowości, 

zgodnie z zapisami umowy  
– dodaje zastępca wójta.

Uszkodzony płot
Wicewójt Chmielewski odniósł 
się też do informacji przekazanej 
na sesji, przez radnego Ostrzyżka, 
tj. ewentualnych roszczeń miesz-
kańców, związanych z uszko- 
dzonym płotem. – Wszyscy wy- 
konawcy, którzy prowadzą pra- 
ce na terenach publicznych i pry- 
watnych, muszą liczyć się z tym, 
że jeśli w trakcie prac dokonają 
jakiś uszkodzeń, muszą ponosić 
za nie odpowiedzialność z ubez- 
pieczenia OC – mówi zastępca 
wójta. – Szkodę naprawia ten,  
kto ją wyrządził. Ubolewam nad 
tym, co się stało, ale to nie urząd  
odpowiada za naprawę płotu. 
Wykonawca nie zabezpieczył 
należycie terenu na czas prowa-
dzonych działań i to on ponosi 
odpowiedzialność za zniszcze-
nia – dodaje.                         (KAM)

Wykonawca nie odpowiada na te- 
lefony z urzędu gminy, nie odpo- 
wiada na pisma. – o bezskutecz- 
nych próbach skontaktowania się  

 MIeszkańcy domagają się naprawy wadliwego rurociągu już od dawna

Kronika
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 Rozbudowa szkoły to konieczność wobec wzrastającej liczby dzieci

W Komorowie powstanie rondo
KOMORÓW   
Kierowcy wreszcie doczekają 
się ronda na jednym  
z najniebezpieczniejszych 
skrzyżowań w okolicy – ulic 
Brzozowej i Komorowskiej

S tłuczki, potrącenia pie-
szych i rowerzystów oraz 
wiele niebezpiecznych 

sytuacji to codzienność na tym 
skrzyżowaniu. – To najgorsza 
krzyżówka ulic w okolicy. Żeby 
zobaczyć, czy nikt nie jedzie  
z prawej strony trzeba wjechać 
na sam środek skrzyżowania, 
bo widoczność jest ograniczo-
na przez drzewa i ogrodzenia 

posesji – zaznacza Mariusz, który 
codziennie pokonuje to skrzy- 
żowanie jadąc do pracy. – I jesz-
cze pierwszeństwo dla skręcają- 
cych, które jeszcze bardziej kom- 
plikuje przejazd. Nie można było 
ustawić pierwszeństwa dla jadą-
cych na wprost Komorowską lub  
Brzozową? – dodaje.

Komorowska i Brzozowa są 
ulicami powiatowymi – za ich 
oznakowanie i remonty odpo-
wiedzialne jest pruszkowskie 
starostwo. Po wielu pytaniach  
i apelach mieszkańców Komoro-
wa, którzy początkowo chcieli, 
aby na skrzyżowaniu Komorow-
skiej i Brzozowej zamontowana 

została sygnalizacja świetlna, sta-
rostwo postanowiło wybudować 
rondo. W ubiegłym roku wyko-
nano dokumentację techniczną. 
Przebudowa skrzyżowania jest 
powiązaną z kolejnym etapem 
prac prowadzonych w ciągu ulic 
Marii Dąbrowskiej i Brzozowej.

Starostwo otrzymało już ze-
zwolenie na realizację inwestycji 
drogowej i ogłosiło przetarg, któ-
ry ma wyłonić wykonawcę ro- 
bót. Prace na skrzyżowaniu będą 
mogły rozpocząć się w wakacje.  
Jeśli procedury się nie przedłu- 
żą to jest szansa, że kierowcy  
po nowym rondzie pojadą już  
w październiku.   (AS)

Mandaty również dla rowerzystów
REGION
Ministerstwo Spraw  
Wewnętrznych i Admini-
stracji przygotowuje projekt 
nowelizacji rozporządzenia  
o wysokości mandatów. 

Zmiany mają związek  
z nowelizacją przepisów 
ruchu drogowego, które 

obowiązują od minionej sobo- 
ty. Dopuszczają one jazdę  

rowerem po chodniku m.in.  
w przypadku złej pogody. Jeśli  
cyklista wjedzie na chodnik,  
gdy nie jest to dozwolone lub 
nie ustąpi pierwszeństwa pie- 
szemu, dostanie mandat 50 zł.  
Kierujący rowerem, który bę- 
dzie utrudniał ruch innym po- 
jazdom, otrzyma mandat nawet  
200 zł. Jeśli rowerzysta będzie 
krzystał z chodnika lub jezdni  
w sytuacji, gdy dostępna jest  

droga dla rowerów, również otrzy- 
ma mandat w wysokości 50 zł.

Natomiast kierowca, który  
skręca na skrzyżowaniu w dro- 
gępoprzeczną będzie musiał 
ustąpić pierwszeństwa rowe-
rzyście jadącemu na wprost po  
pasie ruchu dla rowerów lub 
ścieżce rowerowej. Proponowa- 
na kara za nieustąpienie pierw-
szeństwa rowerzyście ma wy- 
nieść 350 zł.               (AS)
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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



12 www.wpr24.plPiątek, 27 maja 2011

reklama

kultura
Festyn, który odbędzie się 28 maja, został podzielony na dwie części: sportowo-rekreacyjną i artystyczną. W godzinach  
10.00 – 16.00 na terenie toru kolarskiego BGŻ Arena i basenu KARPY miłośnicy aktywnego wypoczynku będą mogli próbować 
swoich sił  m.in. w wyścigu na orientację WaypointRace, zawodach pływackich, turnieju siatkówki plażowej. W programie  również 
pokazy nurkowania, pokazy zwierząt oraz zlot i parada motocykli. Część artystyczna rozpocznie się o godz. 16.30 na terenie stadionu 
Znicz. Jako pierwsza na scenie pojawi się grupa FART, następnie zagra PGR Pruszkowska Grupa Rockowa. O 18.30 zaprezentuje się 
Kamil Bednarek z zespołem Star Guard Muffin, a po nim zagra zespół Voo Voo. Gwiazdą wieczoru będzie UK Legends.                         (AS) 

XIII Dzień Pruszkowa

Brwinów

Targ Przydasiów
29 maja (niedziela) w Parku 
Miejskim w Brwinowie odbędzie 
się Targ Przydasiów. Przewertuj 
szafy i półki, pozbieraj nietrafio-
ne prezenty, koraliki, apaszki, 
wazoniki , torebki, salaterki 
dywaniki i setki innych rzeczy, 
które nie są ci potrzebne a dla 
innych mogą okazać się wyma-
rzonym skarbem.
Start godz. 10.00

Plener malarski  
w Zagrodzie 
Towarzystwo Przyjaciół Brwino-
wa zaprasza 29 maja (niedziela) 
na plener malarski w zagrodzie. 
Autorzy najpiękniejszych prac 
otrzymają nagrody. W programie 
spotkania wernisaż i ognisko.
Start godz. 17.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Grodziska 57

Grodzisk Mazowiecki

Koncert na gongach
Centrum Kultury zaprasza  
28 maja (sobota) na godzinny 
koncert gongów i mis tybetań-
skich. Według organizatorów 
dźwięki te mają uzdrawiającą 
moc. Wzmacniają one siły, 
przywracają zdrowe wibracje 
komórkom w ciele i prowadzą do 

Informator kulturalny  /28.05-3.06/

odzyskania radości z życia. Orga-
nizatorzy proszą o przyniesienie 
ze sobą karimaty ponieważ tego 
koncertu należy słuchać na 
leżąco.
Start godz. 16.00,  
Bilety: 25 PLN, Miejsce: 
Spółdzielcza 9

Misterium Mortis
Centrum Kultury zaprasza  
3 czerwca (piątek) na spotkanie 
z Andrzejem Stasiukiem, Mariu-
szem Szczygłem i Krzysztofem 
Vargą, które odbędzie się  
w ramach konferencji Grodziskie 
Forum Wolności – Perspektywy 
Współpracy w Europie Środko-
wej. Spotkanie poprowadzi  
Aleksander Kaczorowski,  
redaktor Newsweek Polska.
Start godz. 18.30, Wstęp wolny, 
Miejsce: Spółdzielcza 9

Miejsce: Kościelna 3Komorów

Piknik Rodzinny
Przedszkole Sióstr Służebniczek 
NMP zaprasza 29 maja (niedzie-
la) na piknik rodzinny, podczas 
którego na uczestników czeka 
wiele atrakcji. W programie 
m.in. cyrk „Caskada”, zespół „ 
Pruszkowiacy”, kolejka linowa, 
kule wodne  i wiele innych.
Start godz. 13.15, Wstęp wolny, 
Miejsce: Kolejowa 27

Milanówek 

Pandora
Milanowskie Centrum Kultury 
zaprasza 28 maja (sobota)  
na spektakl „Pandora – nie  
otwierać grozi śmiercią!”  
w wykonaniu młodzieży niemiec- 
kiej, organizowany w ramach 
projektu „Budujemy mosty”.
Start godz. 18.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Kościelna 3

Wyprzedaż  
garażowa 
28 maja (sobota) Milanowski 
Klub Mam organizuje Wyprze-
daż Garażową. Potrzebujesz 
roweru, zabawki, ubrań lub 
książek? A może masz rzeczy, 
których chcesz się pozbyć? 
Przyjdź i sprawdź, może uda ci 
się znaleźć prawdziwe skarby. 
Start godz. 10.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Fiderkiewicza 43

Kiermasz książki  
i spektakl
29 maja (niedziela) Milanowskie 
Centrum Kultury zaprasza na 
kiermasz książek dziecięcych 
połączony ze spektaklem 
„Poszukiwacze Skabów”. Przed 
publicznością wystąpi grupa 
teatralna rodziców z przedszko-
la Sióstr Urszulanek.
Start godz. 12.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Kościelna 3

Podkowa Leśna

Spotkanie przy piosence
28 maja (sobota) w Pałacyku 
Kasyno odbędzie się „Spotkanie 
przy piosence – Ballady  

i Romanse”. W programie  
wspólne śpiewanie piosenek  
pod kierunkiem i akompania-
mentem Marzeny Grzymały.
Start godz. 16.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Lilpopa 18

Filharmonia  
Dziecięca
29 maja (niedziela) w Pałacyku 
Kasyno odbędzie się koncert  
z cyklu Filharmonia Dziecięca  
– Piosenki na Dzień Dziecka.  
W programie nowo odkryte 
piosenki dla dzieci autorstwa 
Jerzego Wasowskiego.
Start godz. 12.30, Wstęp wolny, 
Miejsce; Lilpopa 18  

Akademia  
myśli i dźwięku
29 maja (niedziela) w Muzeum 
im. A. i J. Iwaszkiewiczów  
w stawisku odbędzie się 
spotkanie z cyklu „Akademia 
myśli i słowa”. W programie 
rozmowa z Lidią Białek  
wiceprzewodniczącą kobiet  
w Europejskiej Partii Ludowej, 
koncert tradycyjnej muzyki 
klezmerskiej w wykonaniu 
zespołu Di Galitzyaner  
Klezmorim oraz otwarcie  
wystawy malarstwa  
Aleksandry Jachtoma.
Start godz. 17.00, Bilety 15 PLN, 
Miejsce: Gołębia 1

Piastów

Czerwony Kapturek
29 maja (niedziela) w Miejskim 
Ośrodku Kultury wystawione 
zostanie przedstawienie pt. 
„Czerwony Kapturek”, na pod-
stawie tekstu Jana Brzechwy.
Start godz. 12.30, Bilety 5 PLN, 
Miejsce: Warszawska 24 

Pruszków

IV Majowe Spotkanie  
z Książką 
Pruszkowska Ksiażnica za- 
prasza 28 maja (sobota) na  
IV Majowe Spotkanie z Książką.  
W Bibliotece Głównej odbędzie 
się kiermasz książek oraz spo-
tkanie ze Zdzisławem Zabor-
skim, który będzie podpisywać 
swoje książki „Durchgangslager 
121” oraz „Trwaliśmy przy  
Tobie Warszawo”.
Start godz. 10.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Kraszewskiego 13

Dzień otwarty w MSHM
Muzeum Starożytnego Hutnic-
twa Mazowieckiego zaprasza  
28 maja (sobota) na dzień otwar-
ty. W programie bogata oferta 
zabaw edukacyjnych, warsztatów 
m.in. plastycznych, teatralnych 
oraz zajęcia z filcowania. 
Start godz. 11.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Jana Pawła II 2

Koncert muzyki 
kameralnej
Pruszkowskie Towarzystwo 
Muzyczne zaprasza 19 maja 
(niedziela) na „Koncert muzyki 
kameralnej”, który odbędzie 
się w Pałacu Ślubów. W 
programie utwory: Mozarta, 
Webera, Beethovena. Przed 
publicznością wystąpią: Jan 
Pietkiewicz (skrzypce), Paweł 
Sommer (fortepian) oraz  
Młodzieżowy Zespół  
Smyczkowy PTM pod  
dyr. p. prof. Danuty  
Kołodziejczyk.
Start godz. 16.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: pl. Jana Pawła II 1

Raszyn

Dla Jana Pawła II  
i Stefana Wyszyńskiego
Wójt Gminy Raszyn oraz 
proboszcz parafii w Raszynie 
zapraszają 28 maja (sobota)  
na uroczystości poświęcone 
papieżowi Janowi Pawłowi II  
i prymasowi Stefanowi  
Wyszyńskiemu. W programie 
msza św. w kościele  
św. Szczepana i Anny  
oraz koncert w Gimnazjum  
Nr 1 im. Prymasa Tysiąclecia  
w Raszynie.
Start: godz. 11.00, Wstęp wolny,  
Miejsce: Al. Krakowska 6
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Biuletyn Informacyjny Powiatu Pruszkowskiego Pruszków, ul. Drzymały 30. tel: 22 738-14-00, www.powiat.pruszkow.pl

Sztandar dla Ośrodka  
z Wapiennej

O środek Szkolno-Wycho-
wawczy przy ul. Wapien- 
nej w Pruszkowie, którego 

organem prowadzącym jest Po-
wiat Pruszkowski, jest placówką  
o wieloletnich tradycjach. To 
tutaj, w ciągu pierwszych lat  
swojej posługi kapłańskiej,  
religii nauczał ks. Jan Twardow- 
ski. Pełnił on wówczas również  
funkcję wikarego w parafii na 
Żbikowie. W swojej „Autobio- 
grafii” lata spędzone w prusz- 
kowskiej placówce, ks. Twar-
dowski opisywał: „Wiele tym 
dzieciom zawdzięczam i jako  
człowiek, i jako poeta, bo na-
uczyły mnie prostoty i jasności 
słów. Nauczyłem się dostrzegać 
szczegóły, nazywać rzeczy po 
imieniu”.

21 kwietnia 2009 r. Rada Po-
wiatu Pruszkowskiego nadała 
imię ks. Jana Twardowskie-
go Specjalnemu Ośrodkowi 
Szkolno-Wychowawczemu  
przy ul. Wapiennej, a w piątek 
20 maja 2011 r. odbyła się uro- 
czystość poświęcenia sztan- 
daru placówki i przekazania 
go uczniom.

Uroczystość rozpoczęła się  
Mszą w Kościele św. Edwarda 
przy ul. Partyzantów w Prusz-
kowie, którą celebrował biskup 
pomocniczy Archidiecezji 

Sukces Muzeum Dulag 121 podczas Nocy Muzeów
Pierwszy raz organizowa-
na przez Muzeum Dulag 121 
noc muzeów przejdzie do  
historii, jako niezapomnia- 
na impreza, frekwencja prze- 
rosła najśmielsze oczekiwa- 
nia organizatorów. Pierwsi  
zwiedzający przyszli już oko- 
ło godz. 17.00, jeszcze przed 
rozpoczęciem głównego prog- 
ramu zwiedzania. Łącznie 
podczas Nocy Muzeów było  
ich ok. 600. Momentami  
w muzeum było tak tłoczno,  
że zwiedzający musieli cze- 
kać w kolejce do obejrzenia 
eksponatów. 

14maja Muzeum Dulag 
121, wraz z Mazowiec-
kim Stowarzyszeniem 

Historycznym Exploratorzy.pl, 
warszawską Grupą Rekonstrukcji 
Historycznej „Parasol” i muzeami 
Oręża i Techniki Użytkowej oraz 
Techniki Wojskowej i Cywilnej 
z podwarszawskiej Kobyłki 
przygotowało specjalny program  

Liceum Ogólnokształcące  
im. Tomasza Zana zaprasza 
absolwentów szkół gimnazjalnych
Liceum im. Tomasza Zana to  
szkoła z 90-letnią trady- 
cją, zajmująca wysoką po- 
zycję wśród pruszkowskich  
szkół ponadgimnazjalnych. 

Absolwentami Liceum są m.in. 
Wojciech Młynarski, Alicja  
Majewska, Wojciech Żukrow- 
ski, Marek Krawczyk (rektor  
Warszawskiego Uniwersyte- 
tu Medycznego), Leonid Teliga.

Liceum im. Tomasza Zana 
zaprasza absolwentów gim- 
nazjów w roku szkolnym  
2011/2012 do trzech klas pierw-
szych o profilu: 
•	 humanistycznym,	
•	 matematyczno- 

-geograficznym, 
•	 biologiczno-chemicznym.

Szkoła łączy tradycje z no- 
woczesnością.

W uroczystości poświęcenia  
sztandaru udział wzięli m.in. 
Elżbieta Smolińska Starosta  
Pruszkowski, Agnieszka Kuź- 
mińska Wicestarosta Prusz- 
kowski, Hanna Kuran Członek 
Zarządu Powiatu Pruszkowskie-
go, władze samorządowe z te- 
renu Powiatu Pruszkowskiego,  
dyrektorzy pruszkowskich szkół  
i przedszkoli oraz poczty sztan- 
darowe. 

„Pokochałem dzieci, które oczekiwały serca” – słowa ks. Jana Twardowskiego, znalazły się na sztandarze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pruszkowie. W piątek 20 maja odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru 
oraz przekazania go uczniom.

Warszawskiej Marian Duś. 
W wygłoszonym kazaniu 
ksiądz biskup podkreślał, że 
ks. Jan Twardowski był kapła- 
nem z powołania. – Był rów-
nież poetą, który miał dar prze- 
kazywania najwyższych war- 
tości w prosty sposób – uczył 
nas tego, o dobre i piękne w świe- 
cie. Najmłodszych zawsze trak-
tował z powagą i szacunkiem 
– mówił biskup Duś.

Po mszy świętej, w siedzibie 
Ośrodka przy ul. Wapiennej, na-
stąpiło przekazanie sztandaru 
uczniom. Dyrektor Ośrodka 
Małgorzata Piechocka-Kwiatek 
oraz goście dokonali symbolicz 
nego wbicia gwoździ w drzewiec 
sztandaru. Uroczystość zakończy- 
ła się programem artystycznym  
opartym na twórczości ks. Jana  
Twardowskiego, zaprezentowa- 
nym przez uczniów Ośrodka.

zwiedzania. Ogromnym zain- 
teresowaniem, zwłaszcza dzie- 
ci i młodzieży, cieszyła się re- 
konstrukcja barykady pow- 
stańczej, przygotowana przez 
grupę „Parasol”. Grupa wystą-
piła w pełnym umundurowaniu  
i z pełnym wyposażeniem po-
wstańczego oddziału. Szeroka 
barykada, worki z piachem, 
powiewający czarny parasol, 
zwisający z drzewa spadochron 
od zasobnika zrzutowego, broń, 
nosze i bagaż podręczny two- 
rzyły wyjątkową atmosferę pow- 
stańczego obozu. Każdy mógł 
wziąć do ręki różne rodzaje bro- 
ni, założyć hełm, poznać his- 
torię Batalionu „Parasol” oraz 
otrzymać foldery i materiały  
edukacyjne przygotowane przez 
grupę „Parasol”. Po zmroku roz- 
legły się rozgrzewające serce 
pieśni powstańcze.

Dużym zainteresowaniem cie-
szyła się również ekspozycja przy- 
gotowana wewnątrz muzeum. 
W multimedialnych panelach  

zaprezentowano relacje świad- 
ków historii obozu przejściowego 
w Pruszkowie. Na antresoli pre- 
zentowane były zbiory Muzeum  
Oręża i Techniki Użytkowej oraz  
Muzeum Techniki Wojskowej i Cy- 
wilnej. Zainteresowanie zwie- 
dzających wystawą było tak duże,  
że zwiedzający musieli oczeki- 
wać w kolejce, aby móc zapoznać 
się z tą częścią wystawy.

Elżbieta Smolińska Starosta 
Pruszkowski dziękuje wszyst-
kim zwiedzającym za tak liczne  
przybycie i chęć głębszego po-
znania dziedzictwa swojego re- 
gionu, które stanowi istotny epi- 
zod Powstania Warszawskiego. 
Dzięki współpracy ze współ- 
organizatorami Noc Muzeów  
w Muzeum Dulag 121 okazała  
się pełnym sukcesem.

Pracownie przedmiotowe są 
doskonale wyposażone, m.in. 
w: komputery, mikroskopy, kal-
kulatory graficzne itd.

Lekcje języków obcych odby-
wają się w specjalnie przysto- 
sowanym do tych zajęć labora- 
torium językowym.

Nauczyciele motywują swoich 
uczniów do uczestnictwa w olim- 
piadach i konkursach. W tym 
roku szkolnym uczniowie liceum 
brali udział m.in. w Olimpiadzie  
języka angielskiego, Olimpia- 
dzie ekologicznej, konkursie eko- 
logicznym „Eko-Planeta”, kon- 
kursie „Las całkiem blisko nas”.

Liceum Ogólnokształcące 
im. Tomasza Zana
ul. Daszyńskiego 6,  
05-800 Pruszków
tel. 22/758-77-35
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reklamy&ogłoszenia
Ceny netto, bez VAT. Cena ogł. drobnego za 1 słowo. Dokładne wymiary modułu reklamowego 40,5 mm x 38,8 mm

•	 W biurze reklamy w Pruszkowie, ul. Prusa 19/7
•	 Telefonicznie pod nr 22 728 18 64 lub 531 311 315
•	 E-mailem pod adresem reklama@wpr24.pl
•	 W biurze In-Form Grodzisk Maz.: 22 755 69 28, www.biuroogloszen.net

jak
zamówić?

najlepsze 
ceny!

Drobne: 2 zł zwykłe, 3 zł pogrubione, 4 zł w ramce, 5 zł w kontrze
Modułowe (graficzne):  od 30 zł do 60 zł  za moduł ok. 4x4 cm

Dam pracę

 ► Firma komunalna zatrudni 
pracownika biurowego 
z doswiadczeniem do 
telefonicznej obsługi klienta 
oraz prac biurowych w Opacz 
k.Michałowic 693280600 

 ► Poszukujemy KOBIET do pracy  
w ochronie na terenie Ołtarzewa.  
OFERUJEMY UMOWĘ O PRACĘ!!! 
Dogodny dojazd – obiekt 
niedaleko przystanku 
autobusowego. System  
pracy 5:30-14.00- 22:30. 
Stawka od 7,50 zł netto. 
Kontakt telefoniczny: 
22 560-5140, 22 560-5417

 ► Zatrudnię mechanika 
 i elektryka samochodów 
ciężarowych komunalnych  
z możliwością zakwaterowania 
w Michałowice k.Warszawy  
tel. 693280600

 ► Zatrudnię młodą osobę do sklepu 
w Grodzisku Mazowieckim.  
Praca w godzinach 10-18. 
praca31@onet.pl 

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

Nieruchomości – sprzedam

 ► Domy 207, 260 m2,  
Osiedle Żółwin, 602 459 175

 ► Domek całoroczny działka 
pracownicza Milanówek  
Tel 601131202

 ► Działka 1300 m. budowlana, 
media, Kajetany 601 731 690

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

 ► Sprzedam działkę budowlaną 
w Słominie, 1176m2. Droga 
asfaltowa, media. Cena: 395000zł 
do negocjacji. Tel. 606345105;  
Mail: dragstar111@wp.pl

 ► 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 

największa skuteczność!
CO TYDZIEŃ PONAD 30 000 CZYTELNIKÓW

 ► Sprzedam działkę,  
gm. Raszyn – Laszczki 2200 m2; 
501 185 877

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

 ► Sprzedam mieszkanie  
w Piasecznie, 110m2, 4 pok.  
taras 50m2, 2008r. Ip., winda, 
2 msca garażowe, osiedle 
ogrodzone. Cena: 665000zł  
do negocjacji. Tel. 606345105;  
Mail: dragstar111@wp.pl

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

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► Dom 78 m2, Otrębusy 
606 144 940 

 ► 59m2, 3pokojowe, os. Staszica, 
Pruszków, wyposażone 
694 537 485

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

Najniższe ceny w mieście
Sprawdź !

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

www.tanioidobrze.pl
ul. Wiosenna 16, Milanówek 605 332 222 lub 692 196 292 

Oferta specjalna! 
ważna do końca Maja

2-godzinne warsztaty makijażu na kosmetykach 
Mary Kay organizowane przez �rmę ANAT
   Profesjonalna nauka makijażu dziennego i biznesowego
   Konsultacja w zakresie doboru kosmetyków pielęgnacyjnych
   Zapewnione materiały szkoleniowe
   (kosmetyki pielęgnacyjne i kolorowe Mary Kay)
   Małe grupy-maksymalnie 5osób
Lokalizacja- centrum Pruszkowa

 ► Powierzchnię 70 m2  
wynajmę na cele 
handlowo usługowe  
w Dawidach 506 833 128  

Automoto – kupię

Auto złomowanie  
bez kosztów, odbiór,  
obsługa prawna,  
do wyrejestrowania 
 22 723 46 66, 501 13 91 73

 ► Darmowe złomowanie  
pojazdów uprawnienia  
wojewody,  
W-1 transport gratis,  
502 534 080 

 ► Wszystkie stare samochody 
sprzed lat 70, polskie  
i zagraniczne, 609 218 066, 
601 535 902 

Sprzedam

 ► Tanio, nowy materac 
magnetyczny 696 011 665

Kupię

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

Usługi

 ► Anteny montaż serwis  
603 375 875 

Autoklima atrakcyjne 
ceny 795 781 888 

 ► Brukarstwo 696 437 501

 ► Cyklinowanie  
602 262 144 

Docieplenia budynków  
z materiałem (SILIKAT)  
od 78 zł/m2  
szybko i solidnie  
507 964 611

 ► Domofony,  
videodomofony  
603 375 875 

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

 ► GLAZURA, REMONTY, 
ŁAZIENKA  
510 610 743  

Hydraulika 504 061 550

 ► Malowanie 698 979 984 

 ► 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 

 ► 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 

Rolety, Żaluzje,  
Moskitiery, Verticale,  
pranie verticali,  
501 175 813,  
www.verticale.net.pl

Mariusz Bogucki
508 099 570

www.szybkiremont.com.pl

kompleksowe remonty 
i wykończenia wnętrz

Doświadczonego
SPRZEDAWCĘ 

do sklepu
motoryzacyjnego

Auto Centrum Feu Vert
ul. Mszczonowska 3, JANKI 

e-mail: dprzerwa@feuvert.pl
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Bezpłatna reklama Twojej firmy w internecie!

darmowe ogłoszenia 
www.ogloszenia.wpr24.pl

darmowa prezentacja
www.firmy.wpr24.pl

Strzyżenie
           psów 
                  22 758 89 99 

Gabinet Weterynaryjny 
ul. Gordziałkowskiego 5, 
Pruszków, 22 758 89 99, 
Brwinów,  22 729 35 35, 

groomerMK@interia.pl

Gimazjum 
Społeczne 

• 
• życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga, bezpieczeństwo
• nauczanie w zespołach klasowych - do 18 osób
• zwiększona ilość godzin z jęz. polskiego i matematyki
• język angielski i niemiecki w wymiarze rozszerzonym
•  dodatkowo do wyboru przedmioty w wymiarze rozszerzonym  

(w zależności od przewidywanych egzaminów maturalnych)
• zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie; klub 

malarstwa, rzeźby i projektowania; klub  koła przedmiotowe, szachy
• indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu
• własna biblioteka, stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne
• zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), taniec, koło strzeleckie

Pruszków, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10
Sekretariat 9.00-14.00,  tel.: 022 758 76 80

e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl

Społeczne Liceum 
Ogólnokształcące 
Nr 23
Z UPRAWNIENIAMI 

SZKOŁY PUBLICZNEJ 
OD 1991

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 2004

 www.slo23.edu.pl

30% 
ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA

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

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Na podstawie art. 11f ust. 6 w związku z art. 11f ust. 3-5 ustawy  
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późniejszymi 
zmianami) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity 
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam,
że po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego, została 
wydana decyzja nr 44/11 w dniu 16 maja 2011 r., utrzymująca 
w mocy decyzję Starosty Powiatu Grodziskiego nr 1950/2010 
z dnia 13 grudnia 2010 r., znak:WAB.7332-2/10, o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi 
powiatowej 1504 Adamowizna – Opypy – Milanówek”.

Strony mogą, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej 
wiadomości niniejszego obwieszczenia, zapoznać się z decyzją  
w Oddziale Wydziału Infrastruktury i Środowiska 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  
w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Ciechanowie,  
ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów, od poniedziałku do piątku, 
w godzinach: od 800 do 1600, pokój 324, tel.: 23-671-93-25 oraz 
w Urzędzie Miasta Grodzisk Mazowiecki.

Na niniejszą decyzję, służy stronie prawo wniesienia skargi 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za 
pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, w terminie 30 dni 
od dnia jej ogłoszenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane 
po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

WIŚ-C.7821.25.1.2011.JP (WIŚ-I.7821.25.1.2011)

POSPRZĄTAM
- Dom
- Mieszkanie
- Biuro

Pruszków i okolice.
Tel 512 077 690

AUTO SERWIS
PEŁNY ZAKRES USŁUG

Pruszków, Aleje Jerozolimskie 451
(NA TYŁACH INTERCARS)

tel. 795 569 659

Wulkanizacja Elektryka Diagnostyka komupterowa
Mechanika

KRZESŁA, FOTELE, STOŁY. ŁAWY, WIESZAKI...
DLA BIURA I DO DOMU. DLA DZIECKA I DOROSŁEGO
  specjalizujemy się w siedzeniu ....

SKLEP W PIASTOWIE  W PASAŻU TESCO
czynne od 9-21, niedziela 10-18

www.ewolucjasiedzenia.firmy.net; tel.: 22 729 02 78 
 

10% RABATU DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z REKLAMY GAZETY. 
ZAPRASZAMY!

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego uprzejmie
informuje, że na głównej tablicy ogłoszeń oraz na

stronie internetowej urzędu został wywieszony wykaz
nieruchomości stanowiących własność powiatu
pruszkowskiego przeznaczonych do sprzedaży

i oddania w najem.  
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Banery reklamowe 
tańsze nawet o 75%!

Zadzwoń do biura reklamy: 22 728 18 64 
lub napisz e-mail: reklama@wpr24.pl

350 000
odwiedzin/mc

tylko do końca czerwca, kto pierwszy ten lepszy!

www.wpr24.pl

Biuro sprzeda¿y: 
ul. Nadarzyñska 77, 05-825 Grodzisk Maz.
tel: 0 785 101 601;  (022) 755 77 95; 0 695 702 802

e-mail: makbud@makbud.pl

www.makbud.pl

Sprzeda¿ segmentów i bliźniaków w Grodzisku Maz.

Lokale ok 100 m2 powierzchni u¿ytkowej w cenie ju¿ od 330.000 z³ 
za stan surowy zamkniêty. Atrakcyjne lokalizacje, wszystkie media.


