
BMW 120i 150KM 
2007, 74 000 km
faktura VAT 23%
cena brutto: 74 900 zł

BMW 116Ti 90KM 
2003, 73 000 km
cena brutto: 24 900 zł

BMW 520dT 177KM 
2008, 113 000 km
faktura VAT 23%
cena brutto: 89 900 zł

BMW 535iGT 306KM 
2009, 15 000 km
cena brutto: 239 900 zł

BMW 320dTA 177KM 
2007, 129 000 km
faktura VAT 23%
cena brutto: 77 900 zł

Mini ONE 90KM 
2003, 71 000 km
cena brutto: 29 900 zł 

SAMOCHODY UŻYWANE BMW.

al. Krakowska 5
05-090 Falenty k/Warszawy
Tel. +48 504 452 374
Tel. +48 502 295 703
www.bmw-bawariamotors.pl
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Miasto nie  
dla rowerów
Poruszanie się rowerem po 
centrum Pruszkowa wcale  
nie jest prostą sprawą. Ścieżek 
rowerowych jest w mieście jak  
na lekarstwo, w dodatku na 
wąskich uliczkach centrum  
nie ma jak ich wydzielić.  
Miasto zapowiada, że szuka  
rozwiązania problemu   4

PRUSZKÓW

REGION Piastów, Podkowa Leśna oraz powiaty pruszkowski i grodziski nie przystąpiły na razie do porozumienia samorządów naszego regionu 
w sprawie wspólnego stanowiska w negocjacjach z warszawskim Zarządem Transportu Miejskiego.  2
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BRWINÓW

Gmina Brwinów wprowadza 
program zapobiegania 
bezdomności zwierząt.  
Woli zapłacić za czipowanie  
i sterylizację zwierząt, bo na razie 
znacznie więcej wydaje na ich 
odławianie i pobyt w schronisku. 
Jak szacują władze miasta, 
oszczędności mogą wynieść 
nawet 30 proc.   4

Oszczędzić  
na zwierzętach

Samorządy kontra ZTM

Reklama

GRODZISK MAZOWIECKI

1 zł za godzinę trzeba będzie   
zapłacić za zaparkowanie  

samochodu przed Centrum Kultury.  
Kierowcy będą też mogli  

skorzystać z bezpłatnego  
parkingu na tyłach CK  7
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Karolina GontarczyK
 
REGION
Samorządy miały  
podjąć decyzję  
o przystąpieniu do  
porozumienia do końca 
czerwca. Jednak nie  
wszystkie zdecydowały  
się przystąpić. Powiaty 
pruszkowski i grodziski 
 oraz Piastów i Podkowa 
Leśna na razie są poza  
porozumieniem.

Sprawa ta dotyczy m.in. 
zbyt wysokich rosz-
czeń finansowych na-
rzucanych przez ZTM 

i wspólnego biletu. Nie wszyscy 
jednak do tego porozumienia 
przystąpili. Burmistrz Grodzi-
ska Mazowieckiego Grzegorz 
Benedykciński zaproponował 
władzom miejscowości poło-
żonych na terenie powiatów 
pruszkowskiego i grodziskiego 
zawarcie porozumienia w celu 
przygotowania koncepcji organi-
zacyjnej transportu publicznego, 
przede wszystkim kolejowego. 
Zespół ten miał podjąć próbę 
opracowania polityki transpor- 
towej, w tym negocjacyjnej 
z ZTM, wykorzystując doświad- 
czenia i rozwiązania wprowa- 
dzone np. w Berlinie i Wiedniu 
oraz aglomeracjach krajowych: 
śląskiej i trójmiejskiej. Na zlece-
nie gmin miałaby także zostać 
powołana firma, który opra-
cowałaby dokument zawiera-
jący diagnozę obecnego stanu 
transportu publicznego w obu 
powiatach oraz założenia doty-
czące zasad współpracy z ZTM. 
– Chodzi o to, aby współpraca  
z ZTM opierała się na zasadach 
partnerskich, a nie narzuconych 
przez zarząd. ZTM trzeba powie-
dzieć zdecydowane „nie” – mówi 
Benedykciński.

Gminy i powiaty w równym 
stopniu miałyby uczestniczyć  
w kosztach realizacji tego zadania. 
Okazuje się jednak, że nie wszys- 
cy przystąpili do porozumienia.

Piastów:  
za mało informacji
Punkt dotyczący podjęcia uchwa-
ły w sprawie porozumienia, 
podczas czerwcowej sesji rady 
miejskiej w Piastowie wzbudził 
najwięcej kontrowersji. Radni  
z klubu Platformy Obywatelskiej 
zaapelowali o zdjęcie go z po-
rządku obrad, ponieważ – ich 
zdaniem – nie otrzymali wystar-
czających informacji na ten temat.  

Zamiast tego poprosili Zdzisła-
wa Brzezińskiego, byłego bur- 
mistrza Piastowa, a obecnie do-
radcę burmistrza Grodziska Ma- 
zowieckiego ds. transportu, o pre- 
zentację omawianego problemu. 
Jednak zdaniem Brzezińskiego, 

OPAKOWANIE ZASTĘPCZE

Wakacje od cywilizacji

Bolo SKoczylaS

RedaktoR naczelny

Zrobiłem sobie krótkie tygo-
dniowe wakacje. Postanowiłem 
odpocząć od miejskiego zgiełku, 
hałasu, korków, redakcyjnego 
zamieszania. Pomysł był prosty. 
Kilka dni spokoju. Wyjechać jak 
najdalej od uroków cywilizacji,  
doładować akumulator, zreseto-
wać osobisty dysk, wyłączyć tele-
fony, nie zaglądać do internetu, nie 
czytać gazet, nie oglądać telewizji, 
nie sprawdzać skrzynki mailowej. 

Wybór padł na Suwalszczyznę, a konkretnie miejscowość 
Wiżajny. Niewielka gmina gdzieś na rubieżach, ludzie 
otwarci i gościnni. Cisza, luz, spokój.

Decyzja była trafna. Niepowtarzalne krajobrazy, dziesiątki 
jezior, okazja kontaktu z nieskażoną naturą, możliwość 
wędkowania, pływania łódką, przejażdżek rowerowych  
na sam kraniec Polski. Dosłownie kraniec, bo dalej już 
Litwa i Rosja.

Przyznam, że miałem również i pewne obawy. Dotyczy-
ły głównie ryzyka związanego z dojazdem do miejsca 
wypoczynku. Jeśli u nas, w samym centrum kraju, można 
rozbić miskę olejową i urwać zawieszenie, to czego można 
spodziewać się gdzieś na końcu świata? Okazuje się,  
że martwiłem się niepotrzebnie, bo tamtejsze drogi są  
w stanie zupełnie przyzwoitym. Dziur, muld i kolein jest  
w nich o wiele mniej niż w naszych podstołecznych.  
I wcale nie dlatego, że klimat tam łagodniejszy. Przeciwnie, 
okolice uważane są za polski biegun zimna. Trzydziesto-
stopniowe mrozy, porywiste wiatry czy półtorametrowej 
wysokości zaspy na drogach nie są niczym szczególnym. 
Dlaczego więc stan nawierzchni dróg jest o wiele lepszy  
niż na naszych podstołecznych arteriach? Trudno powie-
dzieć. Nie wiem, nie sprawdzałem, byłem na wakacjach.

Już pierwszego dnia po powrocie dotarła do mnie 
informacja, że drogowcy budujący węzły Salomea i Opacz 
tak bardzo starali się zdążyć z zakończeniem prac przed 
mistrzostwami Europy, że postanowili pracować na nocną 
szychtę. W nocy z wtorku na środę chcieli zmienić orga-
nizację ruchu w Al. Jerozolimskich, aby umożliwić swoim 
kolegom wybudowanie podpór pod powstające estakady.  
I przedobrzyli. Wiadomo, że noc jest od spania, a nie roboty. 
Po ciemaku widać marnie, pomylić się nietrudno. To się  
i pomylili. Ale nie całkiem, a tylko częściowo. Nie zgodziły 
im się poziomy nawierzchni pasów jezdni i objazdów.  
Różnica nie była nawet taka wielka. Nie metr ani pół, tylko 
jakieś drobne dwadzieścia centymetrów. Przy czym kieru-
nek generalnie zachowano słuszny. I to powinno napawać 
nas optymizmem. Do wyboistych i dziurawych dróg  
jesteśmy przyzwyczajeni. Się sfrezuje, podsypie, zalepi 
i nikt się nie połapie. Tyle, że robi się troszkę głupio, gdy 
jedzie się po gładkiej wiejskiej drodze w Wiżajnach.

– Są wątpliwości, czy poza gmina-
mi stroną w sprawie wspólnego 
biletu są również powiaty – stwier-
dził starosta powiatu grodziskiego 
Marek Wieżbicki.

Podobnego zdania jest również 
Elżbieta Smolińska, starosta po-
wiatu pruszkowskiego. – Z zapisów 
ustawy o publicznym transporcie 
zbiorowym wynika, że taki doku-
ment powinien być opracowany 
najpierw przez ministerstwo, po-
tem przez marszałka województwa  
i na końcu przez powiaty i gminy 
– mówi. – Opracowanie powiatu 
powinno uwzględniać plan trans-
portowy sporządzony przez mar-
szałka. Starosta musi przygotować 
taki dokument nie później niż trzy 
lata od wejścia w życie ustawy. Jeśli 
takie badania przeprowadzimy te-
raz, to jest wysoce prawdopodobne, 
że się zdezaktualizują z powodu 
upływu czasu oraz konieczno-
ści uwzględnienia dokumentów  
o szerszym zasięgu, które jeszcze nie 
istnieją. Taki program nie powstaje 
po to, aby leżał na półce. Jeżeli go 
opracujemy i zatwierdzimy, to po to, 
by realizować jego założenia, a rea- 
lizując sięgać po środki unijne. Jego 
niezgodność z opracowaniami wo- 
jewódzkimi uniemożliwiałaby sku-
teczną aplikację. Powiat Pruszkow-
ski, mając na uwadze opracowanie 
takiego programu, przygotowuje 
własne ankiety oraz wystąpienie 
do zarządcy infrastruktury kolejo-
wej na naszym terenie o udostęp-
nienie nam danych dotyczących 
przepustowości, jakości dostępu  
oraz liczby pasażerów – dodaje.

Grodzisk Mazowiecki:  
zjednoczyć siły
Stanowiskiem prezentowanym 
przez starostów jest zaskoczony 
pomysłodawca projektu Grzegorz 
Benedykciński. – Za granicą to 
właśnie najczęściej powiaty, a nie 
gminy zajmują się takimi sprawa-
mi – mówi burmistrz Grodziska. 
– Mimo wszystko opracowanie 
i tak powstanie. Jeśli ktoś nie chce 
do porozumienia przystąpić, to 
my naprawdę nie mamy na to 
wpływu. Fakt jest jeden: musi-
my zjednoczyć siły, żeby milion 
mieszkańców wokół Warszawy 
miał dogodne warunki dojazdu 
do stolicy. Na chwilę obecną 
Zarząd Transportu Miejskiego 
nie traktuje nas, jak partnerów, 
wymuszając warunki, które nie 
są dla nas korzystne, i to ustawa 
mogłaby zmienić – dodaje.

Ostatecznie do porozumienia 
przystąpiły gminy: Grodzisk Mazo- 
wiecki, Pruszków, Milanówek, Brwi- 
nów, Michałowice i Jaktorów. 

Podkowa Leśna: 
za drogo
W Podkowie Leśnej punkt doty-
czący przystąpienia do porozumie-
nia omawiany był na IX sesji rady 
miejskiej 30 czerwca. W związku  
z tym, że komisje Budżetu, Fi-
nansów i Inwestycji oraz Ładu 
Przestrzennego, Bezpieczeństwa 
i Ochrony Środowiska rady miej-
skiej negatywnie zaopiniowały tę 
sprawę z powodu zbyt wysokich 
kosztów, radni nie przyjęli uchwały.
Zdaniem Małgorzaty Stępień-
-Przygody, burmistrza Podkowy 
Leśnej nie była to jednak słuszna 
decyzja. – Konieczność wsparcia 
wspólnego biletu nas nie ominie 
– mówiła podczas sesji. Część rad-
nych pozostała jednak nieugięta. 
Ich zdaniem, koszty przystąpie- 
nia do tego porozumienia byłyby 
dla Podkowy Leśnej zbyt duże.

Powiaty: za dużo 
wątpliwości
Z kolei rada powiatu grodziskiego 
sprawą przystąpienie do porozu-
mienia w ogóle się nie zajmowała. 

Samorządy kontra ZTM
Nie wszystkie jednostki samorządowe przystąpiły 
do porozumienia w sprawie wspólnego biletu

FOTOMIGAWKA

Obtłuczona scena, butelki po napojach alkoholowych, nad-
palona elewacja i niedopałki papierosów – to tylko niektóre 
z aktów wandalizmu, jakich dokonano w ostatnim czasie na 
terenie Pałacyku Sokoła w parku im. Tadeusza Kościuszki. 

aktualności
CYTAT TYGODNIA

GrzeGorz Benedykciński  Jeśli ktoś nie chce do porozumienia przystąpić,  
to my naprawdę nie mamy na to wpływu. Fakt jest jeden: musimy zjednoczyć 
siły, żeby milion mieszkańców wokół Warszawy miał dogodne warunki dojazdu 
do stolicy. Na chwilę obecną Zarząd Transportu Miejskiego nie traktuje nas, 
jak partnerów, wymuszając warunki, które nie są dla nas korzystne, i to ustawa 
mogłaby zmienić.  Burmistrz Grodziska mazowieckieGo
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Porozumienie miało  
podjąć próbę opracowania  
polityki transportowej,  
w tym negocjacyjnej  
z ZTM, wykorzystując 
doświadczenia  
i rozwiązania wprowadzone  
np. w Berlinie i Wiedniu oraz 
aglomeracjach krajowych: 
śląskiej i trójmiejskiej.

taka prezentacja „byłaby bezprzed-
miotowa”. Ostatecznie podjęcie 
uchwały zostało przełożone do 
sierpnia, gdy odbędzie się kolejna 
sesja rady miejskiej.

 Kiedy w biletomacie ZTM będzie można kupić jeden bilet na całą 
aglomerację warszawską?
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POGODA NA WEEKEND LICZBA TYGODNIA z subwencji oświatowej  
Ministerstwa Edukacji Narodowej  
otrzymała gmina Brwinów na remont  
dachu szkoły w Otrębusach.  
Ta pilna inwestycja zostanie 
przeprowadzona jeszcze w tym roku  6 200  tys. zł

Widzisz akty wandalizmu – zgłoś to!
Kamilla GęBSKa

PRUSZKÓW
Akty wandalizmu 
szczególnie nasiliły się  
w mieście podczas wakacji.  
Władze miasta apelują:  
nie bądźmy obojętni,  
reagujmy, zgłaszajmy.

T rudno racjonalnie wytłu-
maczyć powody, jakimi 
kierują się osoby niszczące 

mienie publiczne. Często robią to 
z nudy, chęci popisania się przed 
znajomymi lub dla zabawy. Psy-
cholodzy zwracają uwagę na to, 
że dewastując nie swoją własność, 
sprawcy nie mają ani skrupułów, 
ani wyrzutów sumienia. Działa 
mechanizm: „a co mi tam, to nie 
moje. Ktoś to naprawi, pomalu-
je”. Specjaliści od analizowania 
ludzkich zachowań przyznają 
też, że społeczeństwo raczej nie-
chętnie reaguje, gdy widzi, jak 
ktoś niszczy mienie publiczne. 

Składa się na to wiele czynników. 
Od zwyczajnej obojętności („mnie  
to nie dotyczy”) po lęk przed reak- 
cją wandala. Nasza obojętność 

Reklama

MALI ARTYŚCI
PLASTYCY

DO DZIEŁA!
w a r s z t a t y

t w ó r c z e g o  r o z w
o

ju

Warsztaty twórczego rozwoju dla dzieci od 3 lat. Zajęcia prowadzą artyści z Fundacji Atelier.Sobota, 23 lipca, 10.00 – 15.00Sobota, 20 sierpnia, 10.00 – 15.00Miejsce: Cinema City, Centrum Janki, ul. Mszczonowska 3, 
Janki k. Warszawy, 

p a t r o n i  m e d i a l n i :  
www.chjanki.pl

www.facebook.com/warsztatytworczegorozwoju

Gazeta WPR 129,6x81 copy copy.pdf   1   7/13/11   4:01 PM

im. Tadeusza Kościuszki ktoś  
w kilku miejscach ponadpalał ele- 
wację. Widoczne są też ślady ga- 
szenia papierosów na ścianie bu- 
dynku, nie mówiąc już o śmieciach  
pozostawianych w jego otoczeniu. 
W tym miejscu spotyka się mło-
dzież, która wypoczywa i bawi się, 
ale także spożywa alkohol. Wkrót- 
ce po zamontowaniu rzeźb na fon- 
tannie Małych Muzykantów ktoś  
chciał ukraść jedną z nich. Sześciu 
chłopców zniszczyło plac zabaw 
przy przedszklu integracyjnym  
przy ul. Narutowicza.

Władze Pruszkowa są zanie-
pokojone takimi zjawiskami. 
– Drodzy mieszkańcy, z niepo-
kojem obserwujemy w ostatnich 
tygodniach akty dewastacji obiek-
tów publicznych. Są one naszą 
wspólną własnością, powstały  
z naszych podatków. Gorąco 
proszę, nie bądźmy obojętni na 
zjawiska bezmyślnego niszczenia 
naszego miasta. Reagujmy na ta-
kie zdarzenia – apeluje zastępca 

prezydenta miasta Andrzej Kró-
likowski. – Jeśli zdarzy się, że bę- 
dziecie Państwo świadkami, po-
dobnych zdarzeń, powiadomcie 

chociażby anonimowo policję lub 
straż miejską – dodaje.

Informacje o incydentach wan- 
dalizmu można też przesyłać do  

naszej redakcji na adres e-mail:  
kontakt@wpr24.pl lub zgłaszać 
telefonicznie na numer telefonu: 
600 924 925. 

Reklama

Gdy zobaczysz osoby 
niszczące mienie publiczne, 
poinformuj policję – tel. 997 
lub straż miejską – tel. 986.

O takich incydentach możesz 
też poinformować naszą 
redakcję – tel. 600 924 925. 
Jeśli udało Ci się zrobić 
zdjęcie, przyślij je na adres: 
kontakt @wpr24.pl

oznacza jednak przyzwolenie na 
takie zachowania.

Być może to zbieg okoliczności, 
ale w okresie wakacyjnym w Prusz-
kowie nasiliły się akty wandaliz- 
mu. Na niedawno wyremonto-
wanym Pałacyku Sokoła w parku  
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Jesteśmy członkiem 
Związku Kontroli Dystrybucji Prasy 

Od 20 lipca kierowcy z regionu muszą zmagać się z utrudnieniami. O godz. 22.00 drogowcy zmienili organizację ruchu w Al. Jerozolimskich.  
W związku z budową węzła Salomea, na odcinku Al. Jerozolimskich między ulicami Krańcową a Żywiecką zamknięta została jezdnia w kierunku 
Pruszkowa. Ruch skierowano na tymczasową jezdnię, która została poprowadzona równolegle do istniejącej. Kierowcy nadal będą poruszali się 
dwiema dwupasmowymi jezdniami. Zmieniona organizacja ruchu będzie obowiązywać do października.    (DP)

REGION

Utrudnienia w Al. Jerozolimskich

Zapobieganie bezdomności zwierząt jest tańsze
BRWINÓW
Ponad 135 tys. zł wydała 
gmina w ubiegłym roku na 
odławianie bezdomnych 
zwierząt i ich utrzymanie 
w schronisku. Rachunki 
za takie usługi z pierwszej 
połowy tego roku opiewają 
już na ponad 81 tys. zł.  
To powód, by wprowadzić 
program zapobiegania  
bezdomności zwierząt  
– pierwszy tak kompleksowy 
w naszym regionie.

R ada Miejska gminy Brwinów 
uchwaliła przyjęcie pro-
gramu w połowie czerwca.  

Jeszcze w tym roku wejdzie on 
do realizacji. W pierwszej kolej-
ności przeprowadzona zostanie 
akcja czipowania psów. – Gmina 
przeznaczy na ten cel w tym roku 
25 tys. zł – informuje burmistrz 
Arkadiusz Kosiński. – Pokryjemy 
w stu procentach koszt czipowa-
nia psów, czytniki do czipów oraz 
koszty bazy danych – dodaje. Bur-
mistrz Kosiński jest zdania, że ta 
akcja opłaci się gminie, bo pomoże 
to identyfikować błąkające się psy. 
A na ich odławianie i opiekę nad 
nimi gmina wydaje sporo pienię-
dzy. Tylko w ubiegłym roku zapła-
ciła weterynarzowi zajmującemu 
się odławianiem i pensjonatowi  

W programie znajdą się także 
działania edukacyjne. Chodzi 
głównie o to, by podnieść świa-
domość mieszkańców w zakre- 
sie prawidłowych postaw wo- 
bec zwierząt i obowiązków wy-
nikających z ich posiadania. 
Szczególnie istotne jest to, by 
zwierzęta były kupowane świa-
domie, co przyczyni się zarówno 
do ograniczenia ich niekontrolo-
wanego rozmnażania, jak również 
przeciwdziałania pseudohodow-
lom. Ponieważ prawidłowe po-
stawy wobec zwierząt najłatwiej 
kształtować od najmłodszych lat, 
gmina zamierza to robić poprzez 
działania edukacyjne w szkołach  

i przedszkolach. We współpracy 
z organizacjami pozarządowymi 
działającymi na rzecz zwierząt 
zamierza również aktywizować 
mieszkańców do podejmowania 
działań w ramach tych organizacji.

W wieloletniej prognozie finan-
sowej gminy zapisano do 2015 r.  
łącznie 145 tys. zł na działania 
związane z realizacją programu. 
Burmistrz Kosiński jest zdania, 
że te pieniądze szybko się zwrócą. 
Szacuje, że po przeprowadzeniu 
akcji czipowania i sterylizacji, 
koszty ponoszone na odławianie 
i opiekę nad bezdomnymi zwie-
rzętami zmaleją już w przyszłym  
roku nawet o 30 proc.  (ASR)

dla zwierząt w miejscowości Bu- 
dy-Grzybek, z którym miała pod-
pisaną umowę, ponad 135 tys. zł.  
W tym roku w przetargach wy- 
brano oferty na odławianie zwie-
rząt za blisko 45 tys. zł oraz pen-
sjonatu dla zwierząt w Jabłonnie 
za ponad 110 tys. zł. W ubiegłym 
roku na terenie gminy odłowiono  
35 psów (17 z nich trafiło do schro- 
niska, a 18 do adopcji). – Z wyli- 
czenia wynika, że za dzień opieki  
nad bezdomnym psem płacimy  
9 zł plus VAT. Dla poróznania  
dzienna opłata za wyżywie- 
nie dziecka w przedszkolu wy-
nosi 6–7 zł – mówi burmistrz  
Kosiński.

Program przewiduje także ste- 
rylizację i kastrację zwierząt. Każ- 
dy właściciel zwierzęcia będzie  
mógł je poddać tym zabigom, pła- 
cąc tylko połowę ceny. Drugą po- 
łowę zapłaci gmina. 100 proc. kosz- 
tów sterylizacji gmina pokryje  
w przypadku tychzwierząt, które 
przybłąkały się i znalazły nowych  
opiekunów (po podpisaniu umowy 
adopcyjnej). Pełne koszty zabiegów  
gmina poniesie również w przy- 
padku dziko żyjących zwierząt (do- 
tyczy to zwłaszcza kotów), które  
są odławiane, sterylizowane i z pow- 
rotem wypuszczane na wolność.  
Na czipowanie i sterylizację gmi- 
na przeznaczy w 2012 r. 45 tys. zł.

Na dwóch kółkach przez miasto
andrzej S. rodyS

PRUSZKÓW
Rowerzysta został  
potrącony przez samochód  
na przejścu dla pieszych  
na ul. Powstańców przy 
ul. Plantowej. Wypadek  
wydarzył się 19 lipca.  
Kiedy poinformowaliśmy 
o tym na portalu WPR24,  
natychmiast posypały się 
komentarze. Czytelnicy  
najczęściej krytykowali 
brak odpowiednich  
warunków do jazdy rowerem 
po mieście i niefrasobliwe 
zachowania rowerzystów.

K tóry to już wypadek na 
ul. Powstańców? – pyta  
na portalu WPR24 „Dada”. 

Większość internautów zwraca 
przy tej okazji uwagę na fakt, że 
rowerzystom trudno poruszać 
się po mieście, w którym ścieżek 
rowerowych jest jak na lekar-
stwo. – Są tylko na niektórych 
odcinkach. Nie ma przejazdów 
przez jezdnie. Chociaż znam  
miasto, czasem naprawdę nie 
wiem, jak po nim jeździć rowerem  
– mówi rowerzysta spotkany na 
ul. Prusa, który nieprawidłowo 
przejeżdżał przez skrzyżowanie 
z ul. Sprawiedliwości.

Jak uważa Łukasz Oleszczuk 
ze Stowarzyszenia Integracji  

Stołecznej Komunikacji (SISKOM), 
istniejące w Pruszkowie ścieżki 
rowerowe wręcz zmuszają ko-
rzystających z nich amatorów 
dwóch kółek do łamania przepi-
sów, zwłaszcza w sytuacji, kiedy 
trzeba z nich zjechać lub wjechać 
na nie (pełny komentarz – czytaj 
na portalu WPR24). – Bo większość 
tych ścieżek, które teraz mamy, 
prowadzi znikąd donikąd – dodaje 
inny rowerzysta, podając przy-
kład ul. Marii Skłodowskiej-Curie. 
Podkreśla, że w mieście drogi dla 
rowerów są tylko na niektórych 
ulicach lub ich odcinkach, nato- 
miast o czymś takim, jak sieć ście-
żek w przypadku Pruszkowa nie 
można mówić.

Najgorzej jest w centrum
Wydaje się więc, że najlepszym 
wyjściem z sytuacji jest zbudowa-
nie układu ścieżek rowerowych  
w całym mieście. SISKOM wystąpił 
z wnioskiem do urzędu miejskie-
go o opracowanie koncepcji dróg 
rowerowych w Pruszkowie – Jed-
nak do dziś nikt nie ustosunkował  
się do tego pomysłu – mówi Łukasz 
Oleszczuk.

W Pruszkowie stworzenie sieci 
ścieżek rowerowych jednak wcale 
nie jest takie proste. Stare wąskie 
ulice centrum miasta praktycznie 
się do tego nie nadają. – Na więk-
szości ulic w centrum odbyłoby 
się to kosztem albo chodnika, albo 
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jezdni – przyznaje zastępca pre-
zydenta miasta Andrzej Kurzela.  
A to oznaczałoby zbyt mało miej-
sca albo dla samochodów, albo 
dla pieszych.

SISKOM złożył wniosek do prezy- 
denta Pruszkowa o udostępnie-
nie dla ruchu rowerowego jezdni 
na ulicach jednokierunkowych, 
wychodząc z założenia, że to 
ułatwi rowerzystom poruszanie 
się po mieście zgodnie z przepi- 
sami ruchu drogowego i przynaj-
mniej częściowo rozwiąże problem 
braku dróg rowerowych. Miasto 
uznało, że to dobre rozwiązanie  

i obiecało wprowadzać je na uli- 
cach centrum. Jednak zarówno 
z wydzieleniem pasów ruchu ro- 
werowego, jak i z dopuszczeniem  
dwukierunkowego ruchu jed-
nośladów na ulicach jednokie-
runkowych są problemy. Jak in- 
formuje SISKOM, w obawie przed  
kolizjami, powiat pruszkowski  
nie zatwierdził takiej organizacji  
ruchu. Wiceprezydent Kurzela za- 
pewnia, że specjaliści od organiza-
cji ruchu pracują nad tym zagad-
nieniem, bo pogodzenie interesów 
rowerzystów, kierowców i pieszych 
wcale nie jest takie proste.

Kiedy powstanie  
system ścieżek?
Poza centrum, gdzie ulice są szer-
sze lub jest wystarczająco dużo 
miejsca na chodniku, ścieżki bę- 
dą powstawać. – Wiemy, że w tej  
sprawie można więcej zrobić i bę-
dziemy to robić, wydzielając pasy 
na istniejących ulicach – deklaru- 
je Andrzej Kurzela.

Jako przykład, wiceprezydent 
podaje przypadek ul. Ireny – to 
inwestycja zrealizowana wspól- 
nie z gminą Michałowice. Ścież-
ka rowerowa na ul. Ireny ma 
być fragmentem systemu dróg 

rowerowych, który wspólnie chce 
zbudować dziewięć gmin: Błonie, 
Brwinów, Grodzisk Mazowiecki, 
Leszno, Michałowice, Milanó-
wek, Nadarzyn, Podkowa Leśna 
i Pruszków. Gminy te podpisały 
porozumienie (jego liderem jest 
Pruszków) i złożyły do zarządu 
województwa wniosek o dotację 
z funduszy unijnych na to przed-
sięwzięcie. Zgodnie z projektem 
systemu, na terenie tych gmin do 
2013 r. miały powstać 123 km ście-
żek rowerowych. Jednak dotacji 
nie przyznano, bo zabrakło pienię-
dzy. Jak informuje wiceprezydent 
Pruszkowa, obecnie wniosek czeka 
na ponowną ocenę. – Wszystkie 
gminy deklarują chęć uczestnictwa 
w programie. W grę wchodzi 60 
mln zł – dodaje Andrzej Kurzela.

Na razie przedsięwzięcie jest 
znacznie opóźnione. Wciąż jed- 
nak nie wiadomo, czy dotację otrzy- 
ma. – Gdyby jej nie przyznano, to 
i tak program będzie realizowany, 
tyle że w okrojonej wersji, za pie-
niądze samorządów – informuje 
wiceprezydent Kurzela. Dotacja 
by się jednak bardzo przydała. 
Budowa systemu ścieżek miała 
być bowiem punktem wyjścia 
do rozwoju sieci dróg rowero- 
wych w poszczególnych gminach  
i z pewnością przyśpieszyłaby 
podobne inwestycje w regionie. 
Komentarz Łukasza Oleszczuka 
– czytaj na portalu WPR24  

 19 lipca kierowca renaulta megane potrącił rowerzystę na przejściu dla pieszych
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Po wypowiedzeniu umowy  
chińskiemu konsorcjum COVEC, 
Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad narzuciła 
restrykcyjne wymogi i terminy,  

A2: zmiana 
harmonogramu?

Mimo że od połowy sierpnia  
bilety ZTM znacznie podrożeją, 
to jeszcze przez pół roku będzie 
można jeździć komunikacją  
miejską po starej cenie. 

Jak oszukać 
podwyżkę?

Wystarczy najpierw kupić  
jeden bilet długookresowy  
(np. 90-dniowy) i aktywować  
go przed 16 sierpnia, a następnie 
na tę samą kartę miejską  
zakupić drugi – również  
przed 16 sierpnia. Gdy  
upłynie termin ważności  
pierwszego, drugi aktywuje  
się automatycznie.   (DP)

na jakie muszą przystać  
firmy chcące dokończyć  
budowę autostrady A2.  
Wstępnie zgodziły się na nie  
tylko Dolnośląskie Surowce 
Skalne oraz francuska Eurovia. 
Jednak obecnie ta druga domaga 
się zmiany harmonogramu  
inwestycji, ponieważ nie chce 
płacić kar za opóźnienia.  (DP)

REGIONREGION

Skontrolowali pałacyki 
PRUSZKÓW
Mazowiecki Wojewódzki 
Konserwator Zabytków 
przeprowadził kontrolę 
dwóch pałacyków na 
terenie zespołu Zakładów 
Naprawczych Taboru 
Kolejowego w Pruszkowie. 
Wyniki nie są pomyślne.

Od kilkunastu miesięcy 
pałacyk, w którym nie-
gdyś mieściła się Szkoła 

Podstawowa Nr 5, popada w ru-
inę. Z dachu została skradziona 
miedziana dachówka, a w ubie-
głym miesiącu w wieży budynku 
wybuchł pożar. W nieco lepszym 
stanie jest drugi budynek, widocz-
ny od strony torów kolejowych.

Inspektorzy Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków prze-
prowadzili kontrole zaniedbanych 
budynków. – Sprawdziliśmy oba 
pałacyki. Ich stan nie jest naj-
lepszy. Najwięcej uchybień za-
uważyliśmy w budynku przy ul. 
Broniewskiego – informuje Mo-
nika Dziekan, rzecznik prasowy 

Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków. – Zniszczeniu uległ 
dach, niektóre pomieszczenia  
i okna. Otoczenie budynku rów-
nież jest zaniedbane – wylicza.

Okazuje się, że gmach daw-
nej szkoły nie został wpisany 
do rejestru zabytków. – Wła-
śnie rozpoczynamy działania, 
które pozwolą na umieszczenie 
tego obiektu na liście zabytków. 
Dzięki temu będziemy mogli mieć 
wpływ na jego dalsze losy – pod- 
kreśla rzeczniczka. – W przypad- 
ku drugiego pałacyku, znajdują-
cego się w pobliżu torów kolejo- 
wych, wszczęliśmy postępowa- 
nie kontrolne. W najbliższym cza- 
sie zostanie skierowane specjal-
ne pismo do zarządcy obiektu  
– zaznacza Monika Dziekan. 

Jeśli właściciel nie zastosu-
je się do zaleceń konserwa-
tora zabytków, to zostanie to 
uznane za umyślne niszczenie  
zabytku. Zgodnie z prawem, 
grozi za to kara grzywny oraz 
kara pozbawienia wolności do 
lat pięciu.  (AS)

Ogrodzenie cmentarza 
żydowskiego do remontu
PRUSZKÓW
Mury cmentarza  
żydowskiego przy 
ul. Lipowej w Pruszkowie 
są w fatalnym stanie. Mimo 
podpisanej rok temu umowy 
na wykonanie remontu, prac 
do tej pory nie rozpoczęto.

D o czerwca 2007 r. istniał 
program renowacji domu 
grzebalnego i cmenta-

rza. W prace zaangażowana była 
młodzież z niemieckiego miasta 
Esslingen w Badenii-Wirtembergii 
(miasto partnerskie Pruszkowa) 
i pruszkowskiej budowlanki. Po 
zakończeniu współpracy o nekro-
polię nikt nie dbał. – Ogrodzenie 
cmentarza żydowskiego przy ul. 
Lipowej jest w fatalnym stanie. 
Co kilka metrów są wielkie dziury, 
a pewien fragment sprawia wra-
żenie, jak by miał się zaraz prze-
wrócić – alarmuje czytelnik Rafał.

Mimo, że w sierpniu 2010 r. mia-
sto Pruszków podpisało ze spółką 
Dorlev porozumienie dotyczące 
remontu cmentarnego muru, to 
prac naprawczych nie rozpoczęto 
do tej pory. Jest to spowodowane 
tym, że starostwo powiatowe de-
cyzją nr 77/2011 z 14 grudnia 2011 
r. wykreśliło z ewidencji gruntów 
i budynków dotychczasowego 
użytkownika miasto Pruszków 

gminie, jak i spółce Dorlev bar-
dzo zależy na jak najszybszym 
rozpoczęciu remontu, ale nieure-
gulowane formalności wstrzymują 
modernizację. – Tym, co uniemoż-
liwia rozpoczęcie remontu w trybie 
natychmiastowym, jest koniecz-
ność aktualizacji dokumentacji 
budowlanej i konserwatorskiej, 
która powstała po wpisaniu Gmi-
ny do ewidencji gruntów – mówi 
Joanna Korzeniewska. – Musimy 

zaktualizować pozyskane wcze-
śniej pozwolenia i podpisać no- 
we porozumienie dotyczące re-
montu ogrodzenia, którego strona- 
mi będą gmina, jako właściciel,  
i spółka Dorlev, jako wykonawca. 
Mamy nadzieję, że biurokratyczna 
droga nie będzie trwała długo i że 
szybko uda się przeprowadzić nie-
zbędne prace przy remoncie ogro-
dzenia cmentarza żydowskiego  
– dodaje.  (DP)

i wpisało w jego miejsce Gminę  
Wyznaniową Żydowską. W związ- 
ku z tym dalsze działania zosta- 
ły przerwane. Jednak formalnie 
gmina żydowska nie jest jeszcze 
właścicielem obiektu, bo nie za-
kończyło się postępowanie przed 
komisją regulacyjną.

Jak zapewnia Joanna Korzeniew-
ska, kierowniczka biura komunika-
cji społecznej Gminy Wyznaniowej 
Żydowskiej w Warszawie, tak 

OTRĘBUSY
Prawie 200 tys. zł dotacji 
otrzymała gmina Brwinów na 
remont szkoły w Otrębusach. 
13 lipca pieniądze wpłynęły 
na konto gminy.

Dodatkowe fundusze pocho-
dzą z rezerwy oświatowej 
ogólnej na 2011 r. Kwota, 

jaką przekazało Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej gminie Brwinów, 
jest dokładnie taka, o jaką wniosko-
wali brwinowscy urzędnicy.

Dach szkoły w Otrębusach wy- 
maga pilnej i dość kosztownej mo-
dernizacji. Dzięki dofinansowa-
niu, już niedługo placówka będzie 
miała nowe pokrycie dachu, wy-
mienione wszystkie skorodowane 

elementy blacharskie, udrożnio- 
ny i usprawniony komin, nowe  
rynny oraz rury.

Przetarg na wykonanie prac 
remontowych został rozstrzy-
gnięty 18 lipca. Jak poinformo- 
wał nas burmistrz gminy Brwi- 
nów Arkadiusz Kosiński, moder-
nizacja dachu musi rozpocząć 
się jak najszybciej, by robotnicy 
zdążyli zrobić jak najwięcej przed 
rozpoczęciem roku szkolnego. 
Prace, które z konieczności i tak 
potrwają jeszcze podczas roku 
szkolnego, zostaną przeprowa-
dzone tak, aby nie utrudniały 
normalnego funkcjonowania 
szkoły. Przewidywany termin 
zakończenia modernizacji to 
październik.  (DP)
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Zdewastowane oświetlenie w parku
PIASTÓW
Połamane słupy, zniszczone 
klosze, niedziałające lampy 
– tak wygląda niewielki park 
tuż obok Miejskiego Ośrodka  
Kulturyw Piastowie.

J ak to możliwe, że w parku 
w centrum miasta na 13  
ustawionych latarni dzia- 

łają tylko dwie? Władze miasta 
nic z tym nie robią – mówi pani 
Aneta. – Wieczorem strach przejść 
przez ten park, bo nie dość, że jest 
tam ciemno, to jeszcze siedzą tam 
grupy młodzieży – dodaje.

Władze miasta zapewniają, 
że problem z oświetleniem pia-
stowskiego parku jest na bieżąco 
monitorowany przez urzędników. 
– Przesadą byłoby stwierdzenie, że 
codziennie otrzymujemy informa-
cje o zniszczeniach w tym parku, ale 
takie wiadomości trafiają do nas co 
kilka lub kilkanaście dni. Niestety, 
wszelkie prace związane z wymia-
ną latarni są praktycznie syzyfową 
pracą. Nie oznacza to jednak, że 
naprawy nie są wykonywane – in-
formuje Jan Nowacki, kierownik 

Referatu Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej Urzędu Miejskie- 
go w Piastowie.

Okazuje się, że słupy i klosze la- 
tarni są dewastowane przez pia-
stowską młodzież. Do podobnych  
aktów wandalizmu dochodzi na 
terenie całego miasta. Niszczone  
są wiaty przystankowe i ławki  
w pozostałych parkach. – Pro-
blem jest dość poważny, zwłaszcza  
w parku obok MOK. Naprawy latarni 
są kosztowne i dość częste. Pienią-
dze, które przeznaczamy na remont 
zniszczonego oświetlenia, mogłyby 
zostać wydane na inne potrzebne 
mieszkańcom elementy infrastruk-
tury – podkreśla kierownik Nowacki. 
– Planujemy zmienić teren parku tak, 
by stał się on bardziej przejrzysty. 
Jednak wszystko wiąże się z ogrom-
nymi kosztami – zaznacza. Urzęd-
nik podkreśla, że równie ważna 
jest postawa samych mieszkańców  
Piastowa. – Jeśli widzimy, że ktoś 
dewastuje nie tylko parkowe latarnie, 
ale np. plac zabaw, warto zgłosić to 
na policję. Może częste interwencje  
funkcjonariuszy zniechęcą wandali  
– dodaje.  (AS)
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Pieniądze na dach szkoły

 Fragment muru cmentarza w każdej chwili może runąć
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W związku z planowanym generalnym remontem siedziby Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy, placówka przeniosła 
swoje zbiory i kadry do pomieszczeń budynku urzędu skarbowego przy ul. Staszica. Muzeum ma tam do dyspozycji 700 mkw. Okres remontu 
pracownicy chcą wykorzystać m.in. na szczegółowe prace inwentaryzacyjne i naukowe. Prace remontowe w siedzibie muzeum przy pl. Jana Pawła II, 
które na ponad rok wyłączą placówkę z dotychczasowej działalności, mają zakończyć się 30 czerwca 2012 r.    (KAM)

PRUSZKÓW

Muzeum się przeprowadziło

Mieszkańcy mają dość tirów pod oknami
GRODZISK MAZOWIECKI
Smród spalin, hałas  
i pękające ściany w domach 
– tak wygląda życie  
mieszkańców ul. Granicznej  
w Grodzisku Mazowieckim.  
– Mamy dość! – mówią.

D użą część dzielnicy Łąki  
w Grodzisku Mazowiec-
kim stanowią tereny prze-

mysłowe. Mieszczą się tu siedziby 
wielu koncernów, m.in. Raben, 
Frito-Lay czy Danfoss. Mieszkańcy 
Łąk wielokrotnie alarmowali wła-
dze miasta, że mają dość takiego 
sąsiedztwa. Ich zdaniem, pienią-
dze pochodzące z działalności 
przemysłowej w ogromnej części 
zasilają budżet całej gminy, ale 
ich dzielnica traktowana jest po 
macoszemu. Takiemu obrotowi 
spraw sprzeciwiają się zwłaszcza 
mieszkańcy ul. Granicznej.

Hałas i pękające ściany
– Dzięki obecności wielu firm  
w naszej dzielnicy, gmina czerpie 
zyski, ale my, mieszkańcy Łąk, 

mamy smród, hałas 24 godziny 
na dobę, zniszczone domy i nic 
więcej – mówi pani Danuta, miesz-
kanka ul. Granicznej. Ostatnio ktoś 
zadecydował o skierowaniu całego 
ruchu tirów na naszą ulicę. To wą-
ska ulica z bardzo zaniedbaną na-
wierzchnią i wąskim chodnikiem 

tylko z jednej strony. Tymczasem, 
według mieszkańców, ciężarówki 
jeżdżą tędy bardzo szybko mimo 
znaków ograniczających prędkość. 
– Jeżdżą całą dobę, więc także  
w nocy mamy permanentne trzę-
sienie ziemi. Domy naprawdę są 
poddawane takim wstrząsom, że 
pękają ściany. Jestem pewna, że 
zostały wielokrotnie przekroczone 
normy dotyczące zarówno pozio-
mu wstrząsów, jak i hałasu – dodaje 
nasza czytelniczka.

Błoto
Problemem mieszkańców jest 
również błoto, wszechobecne przy 
większych opadach deszczu. Po 
ulicach Łąk nie da się przejść, nie 
będąc ochlapanym przez samocho-
dy. Ochlapane błotem są także ele-
wacje domów. Sprawę pędzących 
tirów mieszkańcy wielokrotnie 
zgłaszali zarówno władzom Gro-
dziska, jak i policji.
– Jedynym efektem tych działań 
było położenie zwalniaczy z od-
zysku, które już dawno się roz-
padły. Dlaczego nikt nie pomyśli  

o tym, jak trudno i niebezpiecz- 
nie jest mieszkać przy ul. Granicz-
nej? Poczekamy, aż zawali się jakiś 
budynek, albo pędzący tir rozje- 
dzie staruszkę. Czy dopiero wtedy 
władze gminy coś zrobią? – pyta 
pani Danuta.

Grzegorz Benedykciński: 
Wspólnie z komendantem 
policji ustaliliśmy, że na  
ul. Granicznej będą 
wzmocnione służby policyjne, 
a kierowcy ciężarówek bez 
ważnych przepustek będą 
surowo karani mandatami. 
Jeśli te działania nie 
przyniosą efektu, to od 
godz. 22.00 ulicę w ogóle 
zamkniemy dla ruchu 
samochodów ciężarowych.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Winny jest wiadukt
Kłopoty mieszkańców ul. Gra-
nicznej trwają od dawna. Jednak 
najbardziej nasiliły się po zamknię-
ciu dla samochodów ciężarowych 
wiaduktu na ul. Okulickiego. Jego 
remont przewidywany jest dopiero 

na koniec przyszłego roku. Aby 
dostać się do siedzib firm, kierowcy 
jeżdżą więc ul. Graniczną. Jest to 
jednak droga lokalna, zupełnie nie-
przystosowana do dużego ruchu 
samochodów ciężarowych.

Okazuje się, że burmistrz Gro-
dziska Grzegorz Benedykciński do-
skonale zna sprawę, dlatego w pią 
tek 15 lipca zlecił pomiar całodo- 
bowego przejazdu tirów ul. Gra-
niczną. Okazało się, że w ciągu 
doby przejeżdża tędy 900 takich 
pojazdów, z czego aż 60 proc. nie 
ma koniecznych zezwoleń. Efektem 
przeprowadzonych badań będą 
więc wzmożone kontrole policji.

– Rozmawiałem już na ten 
temat z komendantem policji  
i wspólnie ustaliliśmy, że w tym 
miejscu będą wzmocnione służby 
policyjne, a kierowcy ciężarówek 
bez ważnych przepustek będą su-
rowo karani mandatami. Jeśli te 
działania nie przyniosą efektu, to 
ul. Graniczną od godz. 22.00 w ogó- 
le zamkniemy dla ruchu samo-
chodów ciężarowych – zapowiada  
burmistrz Benedykciński.  (KG)

 Zwiększony ruch tirów to efekt zamknięcia wiaduktu dla samochodów 
ciężarowych

eM
eS

GRODZISK MAZOWIECKI
Złotówkę za godzinę  
– tyle trzeba będzie  
zapłacić za parking  
przed Centrum Kultury.  
Podczas X sesji rady  
miejskiej radni podjęli 
uchwałę w tej sprawie.

Do tej pory często zdarzało 
się, że na parkingu przed 
Centrum Kultury przy 

ul. Spółdzielczej swoje auta na  
długie godziny zostawiali miesz-
kańcy okolicznych bloków oraz  
osoby, które dojeżdżają kolejką  
WKD lub pociągiem, np. do pra- 
cy do Warszawy. Z tego powo- 
du parking jest ciągle zatłoczo-
ny, trudno tu znaleźć wolne 
miejsce. Dzięki wprowadzeniu 
strefy płatnego parkowania, ten 
problem ma zniknąć. Nie wiado-
mo jednak dokładnie, kiedy to 
się stanie. – Procedury w takich 

sprawach są zawiłe. Trzeba ogło- 
sić przetarg na dostawcę parko-
metrów, ustalić szczegóły organi-
zacji ruchu itd. Nie umiem, więc 
dokładnie powiedzieć, od kiedy 
płatna strefa zacznie obowiązy-
wać – mówi Kazimierz Polaszek, 
zastępca komendanta grodzis- 
kiej straży miejskiej.

Wiadomo natomiast, że pierw- 
sze 15 minut parkowania będzie 
darmowe, aby rodzicie przywo-
żący dzieci na zajęcia do centrum 
nie musieli płacić w ogóle. Parking 
będzie niestrzeżony. Kierowcy 
niechętni opłatom będą mogli 
skorzystać z dużego bezpłatnego 
parkingu, który znajduje się na 
tyłach Centrum Kultury.

Władze Grodziska podkre-
ślają, że wprowadzenie strefy 
płatnego parkowania nie ma 
na celu generowania zysków, 
lecz utrzymanie porządku  
w mieście.  (KG)

Zapłacimy za parking

REGION
Aż 160 mln zł będą  
mogły wydać mazowieckie 
miasta na rewitalizację.  
15 lipca samorząd  
woj. mazowieckiego  
podpisał z Europejskim 
Bankiem Inwestycyjnym 
umowę o finansowanie 
Funduszu Powierniczego 
JESSICA.

J ESSICA (z ang. Joint Eu-
ropean Suport for Su-
stainable Investment in 

City Areas) to inicjatywa, której 
celem jest rewitalizacja miast  
w aspekcie ekonomicznym i spo- 

Pożyczki na rewitalizację mazowieckich miast
łecznym. Zarząd regionu zde-
cydował się na przeznaczenie 
części dostępnych funduszy na 
uruchomienie tej inicjatywy ze 
względu na duże potrzeby ma-
zowieckich miast.

Mechanizm finansowy JES-
SICA polega na przekazaniu 
części pieniędzy z Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 
funduszowi powierniczemu, 
a następnie dofinansowanie 
z niego funduszy celowych 
(Funduszy Rozwoju Obsza-
rów Miejskich – FROM). Będą 
one mogły zostać utworzone 
m.in. przez miasta, partnerów 

publicznych i prywatnych lub 
instytucje finansowe. FROM-y 
będą inwestować bezpośred-
nio w projekty miejskie poprzez 
zwrotne instrumenty finanso-
we, m.in. pożyczki, gwarancje  
i wkłady kapitałowe udzielane 
na atrakcyjnych warunkach.

Program JESSICA różni się 
od innych tym, że pieniądze, 
które miasta otrzymają, będą 
musiały oddać po zakończeniu 
inwestycji. Ponadto nie wyma-
ga on początkowego wkładu 
własnego, jak w przypadku 
dotacji unijnych. Pieniądze 
będą mogły być przeznaczone 
m.in. na renowację kamienic, 

rewitalizację terenów poprze-
mysłowych, tworzenie galerii 
komercyjnych w przestrzeniach 
poprzemysłowych, remonty 
rynków czy skwerów, a także 
na termomodernizację budyn-
ków, czy wymianę oświetlenia 
miejskiego.

Do końca roku drogą przetar-
gu zostaną wybrane fundusze, 
które będą udzielały kredytów 
w ramach programu JESSICA. 
Następnie zostanie zorganizo-
wany konkurs na projekty rewi-
talizacyjne. Na najlepsze z nich 
miasta dostaną pożyczkę, którą 
będą musiały spłacić najpóźniej 
w ciągu 20 lat.  (DP)

PRUSZKÓW
Sześciu nastolatków  
zdemolowało plac zabaw 
znajdujący się przy jednym  
z przedszkoli. Straty zostały 
wycenione na 10 tys. zł.

D yżurny pruszkowskiej 
komendy kilka dni te- 
mu otrzymał zawiado- 

mienie o zdewastowaniu pla- 
cu zabaw na terenie jednego 
z przedszkoli. Na miejsce została  
wysłana załoga patrolowa. Po  
zebraniu wszystkich informa- 
cji, funkcjonariusze z zespołu  
ds. nieletnich wspólnie z dzielni-
cowym rejonu ustalili, że spraw- 
cami dewastacji była grupa  

Zdemolowali plac zabaw dla zabawy

nastolatków mieszkających  
w pobliżu przedszkola. Policjan- 
ci zatrzymali sześciu chłopców 
w wieku od 10 do 15 lat, którzy 

zostali przesłuchani w obecności 
rodziców. Wszyscy przyznali się do 
zniszczenia placu zabaw. Chłopcy 
wyjaśnili, że zrobili to dla zabawy. 

M
a

c
ie

j 
Sk

o
c

Zy
la

S

Sprawą zajmie się sąd rodzinny 
i nieletnich, który zadecyduje  
o zastosowaniu wobec nich środ-
ków wychowawczych.  (KG)
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Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, tel. (22) 738 26 15

M iasto w kolorach la- 
ta i zmieniające się 
otoczenie dostar-
cza wielu impulsów 

artystycznych, dzięki czemu ple-
nery, odbywające się dwa razy 

w tygodniu przez cały lipiec, za-
owocują pokaźną wystawą prac 
uczestników, którą w sierpniu 
będzie można oglądać w siedzi-
bie Ośrodka, w Galerii Okej. Ma-
larki i malarze w różnym wieku 

odwiedzają najpiękniejsze wille 
i ogrody – wizytówki Brwinowa: 
byli już u państwa Wernerów  
i w dworku „Zagroda”, ale okazuje 
się, że ciekawym miejscem na ple-
ner może być także brwinowski 

Rynek. Działania artystyczne 
będą także częścią „Lata w mie-
ście” organizowanego przez Ośro-
dek Kultury.  Dla najmłodszych 
prowadząca plenery Agnieszka 
Kremky zaplanowała „Ogródek 

Artystyczne wakacje w Brwinowie

Letnia pogoda jest jak do tej pory bardzo kapryśna, ale zdarzają się słoneczne przebłyski, które świetnie umieją wykorzystać brwinowscy malarze amatorzy. 
Pod okiem Agnieszki Kremky z Gminnego Ośrodka Kultury przemierzają ulice i ogrody Brwinowa w poszukiwaniu inspiracji.

Artystyczny”. Ciekawą inicjaty-
wą, realizowaną we współpracy  
z referatem gospodarki komunal-
nej Urzędu Gminy Brwinów jest 
konkurs z nagrodami „Malowa-
nie na parkanie”. Młodzi artyści  

będą stopniowo upiększać beto- 
nową ścianę na stadionie miejs- 
kim, aż stanie się ona dziełem  
sztuki pod tytułem „Brwinów  
moich marzeń” i kolejną wizy- 
tówką naszego miasta.  (PR)
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Dwóch mężczyzn i kobietę,  
którzy pod koniec czerwca  
włamali się do domu 
jednorodzinnego na terenie 
miasta, zatrzymała pruszkowska 

Zatrzymano trójkę 
włamywaczy

Policja zatrzymała 22-letniego 
mężczyznę, który w minioną  
sobotę włamał się do jednego  
z mieszkań na terenie miasta.  
Kilka godzin później odzyskali 

Sąsiedzka 
czujność

sprzęt i zatrzymali kolejnego 
mężczyznę związanego  
z tą sprawą. Właściciel  
okradzionego mieszkania  
przebywał na wakacjach,  
a policję zaalarmowali  
sąsiedzi. Funkcjonariuszom  
udało się odzyskać  
skradziony sprzęt RTV  
wartości ok. 600 zł.  (DP)

policja. Przestępcy ukradli  
1 650 zł i butelkę alkoholu.  
Kilka dni temu funkcjonariusze  
z Pruszkowa zatrzymali  
24-letniego Rafała G.,  
39-letnią Annę S.  
oraz 37-letniego Dariusza K.  
Cała trójka przyznała się  
do winy i dobrowolnie  
poddała karze.  (DP)

PRUSZKÓWPIASTÓW

Parking wielopoziomowy  
w Łąkach za dwa lata?
GRODZISK MAZOWIECKI 
Dramatyczna sytuacja  
parkingowa w Grodzisku  
Mazowieckim zmusza  
władze miasta do  
podejmowania nowych 
rozwiązań. Ostatnim  
pomysłem burmistrza  
Grzegorza Benedykcińskiego 
jest budowa wielopo- 
ziomowego parkingu.

K onia z rzędem temu, ko- 
mu w tzw. godzinach szczy- 
tu uda się znaleźć wolne 

miejsce na jednym z bezpłatnych 
parkingów w Grodzisku Mazo- 
wieckim. Najgorzej pod tym  
względem jest w centrum, np. przy  
ulicach Bartniaka, Kilińskiego 
czy Kierlańczyków, czyli wszę- 
dzie tam, gdzie znajduje się wie- 
le urzędów, sklepów i banków. 
Sytuację dodatkowo utrudniają  
mieszkańcy okolicznych bloków,  

którzy notorycznie na długie go- 
dziny zostawiają tu swoje auta  
oraz osoby, które dojeżdżają do  
centrum, a potem przesiadają  
się do kolejki WKD lub pociągu.

Reklama

Znajdą się tu miejsca dla około 
40 samochodów. Być może kolej-
ny bezpłatny parking powstanie 
również przy ulicy Zondka.

Jednak największym marzeniem 
burmistrza Grzegorza Benedyk-
cińskiego jest budowa wielopo-
ziomowego parkingu w dzielnicy 
Łąki. – Rocznie do Grodziska spro-
wadza się ok. 1 tys. mieszkańców. 
Oni będą chcieli zostawiać auta na 
parkingu i dojeżdżać pociągiem 
do Warszawy, a ja chciałbym im 
to umożliwić – mówi burmistrz. 
Włodarz zastrzega jednocześnie, 
że taka inwestycja będzie mogła 
zostać zrealizowana dopiero wte-
dy, gdy powstanie przejście pod-
ziemne. Rozpoczęcie jego budowy  
planowane jest na przyszły rok.

Zdaniem władz Grodziska Ma-
zowieckiego, do pełnego zaspo-
kojenia parkingowych potrzeb 
miasta brakuje jeszcze około 
300–400 miejsc.  (KG)  

400 miejsc
parkingowych brakuje  
w gminie zdaniem burmistrza

	 	 	 	 	 	 	 Piastów, dnia 22 lipca 2011 r.

OGŁOSZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części obszaru objętego miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „Dworcowa - południe”

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.), art. 3 ust. 1, art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3, w związku z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późń. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Piastowie Nr 
XVI/65/2007 z dnia 28 sierpnia 2007 r. 

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „Dworcowa - południe” wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko dla obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem 5U,MN (działki o nr ewid.: 174, 172/2, 
170/6) oraz fragmentów dróg 2KDL (ul. Sienkiewicza) i 12KDD (ul. Ujejskiego). Dla przedmiotowego obszaru wprowadzono 
zmiany wynikające ze sposobu rozstrzygnięcia uwag zgłoszonych w czasie pierwszego wyłożenia projektu planu miejscowego 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Ponowne wyłożenie odbędzie się w dniach od 29  lipca do 29 sierpnia 2011 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie,  
ul. 11-go Listopada 8, pok. nr 6 w godzinach pracy urzędu. Projekty planu i prognozy udostępnione będą na stronie 
internetowej www.piastow.pl. 
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego oraz prognozie oddziaływania na 
środowisko odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2011 r. w siedzibie Miejskiego Klubu Sportowego „Piast”, Al. Tysiąclecia 1  
w Piastowie, o godz. 14.00. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 29  
i art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu miejscowego oraz prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu planu należy składać do Burmistrza Miasta Piastowa (Urząd Miejski w Piastowie, ul. 11-go Listopada 2, 
05-820 Piastów), z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 września 2011 roku. Organem właściwym do rozpatrzenia 
uwag jest Burmistrz Miasta Piastowa.
Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Miasta Piastowa (Urząd Miejski w Piastowie, 
ul. 11-go Listopada 2, 05-820 Piastów), z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19  września 2011 roku. Organem właściwym do 
rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Piastowa.

Aby rozwiązać problem, wła- 
dze Grodziska ustanawiają płat- 
ne strefy parkowania – tak będzie  
niebawem na placu przed Cen- 
trum Kultury przy ul. Spółdziel- 
czej. Budowane są także bezpłatne 
parkingi. Taki obiekt ma wkrót-
ce powstać na ul. Kierlańczyków. 
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W kwietniu ubiegłego roku 
Elżbieta Smolińska Sta-
rosta Pruszkowski zorga- 
nizowała spotkanie po-

święcone problemom gospodarki wod-
nej. Spotkanie to zainicjowało szereg 
działań zmierzających do rozwiąza-
nia problemu występowania licznych 
podtopień lokalnych. Były one wtedy 
szczególnie widoczne, z uwagi na długą 
zimę i wyjątkowo obfite opady śniegu, 
którego szybkie topnienie powodowało, 
że systemy melioracyjne, służące odpro-
wadzaniu nadmiaru wód na terenach 
rolniczych nie były w stanie poradzić so- 
bie z jej ilością.

W konferencji wzięli udział specja-
liści z zakresu zagadnień związanych 
z gospodarką wodną i jej wpływem na 
kształtowanie środowiska naturalnego, 
na czele z głównym ekspertem prof. dr 
hab. Józefem Mosiejem, Markiem Po-
korskim, Dyrektorem Wojewódzkiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, 
Włodzimierzem Garczyńskim Naczel-
nikiem Wydziału Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa Starostwa Powiatowego  
w Pruszkowie oraz licznie zgromadzeni 
samorządowcy, przedstawiciele spółek 
wodnych, przedsiębiorcy i indywidualni 
rolnicy, prowadzący swoje gospodarstwa 
na terenie naszego powiatu. Spotkanie 
nie rozwiązało wszystkich problemów 
podtopień, ale z pewnością rozwiało 
wiele wątpliwości i przyczyniło się do 
lepszego zrozumienia istoty problemu.

Zarząd, konsekwentnie dążąc do po-
prawy sytuacji w zakresie gospodarki 
wodnej na terenie naszego Powiatu,  
w październiku 2010 r., przedstawił Ra-
dzie Powiatu Pruszkowskiego, uchwałę 
dotyczącą trybu i zasad przyznawania 
spółkom wodnym dotacji ze środków 
budżetowych powiatu. Rada podjęła 
ją jednomyślnie. Zmiana przepisów,  
w szczególności ustawy Prawo Wodne, 
spowodowała konieczność uchylenia 
tej uchwały i przyjęcie nowej, co miało 
miejsce w kwietniu 2011 r. 

W dniu 16 czerwca br., po ogłosze-
niu w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Mazowieckiego, weszła  

w życie uchwała w sprawie przyzna-
wania spółkom wodnym dotacji prze-
znaczonej na bieżące utrzymanie wód 
i urządzeń wodnych oraz realizację 
inwestycji ze środków budżetu Po- 
wiatu Pruszkowskiego. 

W lipcu tego roku Zarząd podjął 
uchwałę przyznającą dotacje, na łączną 
kwotę 210 tys. zł, trzem spółką wodnym 
działającym na terenie Powiatu, tj., Spół-
ce Wodnej „Brwinów”, Gminnej Spółce 
Wodno-Melioracyjnej „Nadarzyn” oraz 
Gminnej Spółce Wodnej „Raszyn”. 

 Spółki wodne to organizacje non  
– profit. Ich działalność skupia się 
na szeroko pojętym gospodarowaniu 

wodami, w tym na wykonywaniu, utrzy-
mywaniu oraz eksploatacji urządzeń 
wodnych, które służą zaspokajaniu sze-
roko pojętych potrzeb społecznych. Wła-
ściwe zarządzanie tymi urządzeniami 
jest bardzo istotne, ponieważ zapobiega 
zalewaniu pól i posesji. Ulewne opady 
deszczu i śniegu oraz roztopy w naszym 
Powiecie, wielokrotnie zagrażały mieniu 
mieszkańców Powiatu. Wykonywanie  
i utrzymywanie urządzeń wodnych na-
leży do właścicieli gruntów, na których 
się one znajdują. Natomiast, jeśli na 
danym terenie funkcjonuje spółka wod- 
na, wtedy to ona przejmuje te obowiązki  
za zrzeszonych w niej właścicieli. 

Spółki te borykają się z problemami 
finansowymi, ponieważ składki człon-
kowskie nie wystarczają na konieczne 
inwestycje. Jednostki samorządu te- 
rytorialnego bardzo często wspierają  
ich działalność. 

Reasumując, dotacje, jakie Zarząd Po- 
wiatu przyznał poszczególnym spół-
kom, służyć będą mieszkańcom Powiatu 
Pruszkowskiego – ochronie ich mienia  
i zapewnieniu komfortu w tych obszarach 
życia, gdzie istotne znaczenie ma istnienie 
oraz funkcjonowanie urządzeń wodnych, 
prawidłowe utrzymanie wód oraz reali-
zowanie inwestycji sprzyjających szero- 
ko pojętemu gospodarowaniu wodami. 

Biuletyn Informacyjny Powiatu Pruszkowskiego Pruszków, ul. Drzymały 30. tel: 22 738-14-00, www.powiat.pruszkow.pl

Powiat przekazał ponad 200 tys. zł  
dla spółek wodnych 
W dniu 13 lipca 2011 r. Zarząd Powiatu Pruszkowskiego podjął uchwały w sprawie przyznania spółkom wodnym dotacji, ze środków budżetu  
powiatu w łącznej kwocie 210 tys. zł, przeznaczonej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji. Uchwały te mają 
szczególne znaczenie w dziedzinie gospodarowania wodami i urządzeniami wodnymi na terenie naszego powiatu. Od dłuższego czasu Zarząd 
Powiatu zwraca szczególną uwagę na zagadnienia związane z podtopieniami lokalnymi na naszym terenie. 

Inwestycje stanowią priorytetowe 
zadanie dla Zarządu Powiatu Prusz-
kowskiego. Drogi są modernizowane: 
kładzione są nowe nawierzchnie, bu-
dowane odwodnienia oraz elementy 
uspokojenia ruchu, a także sygnaliza-
cje świetlne. Dzięki tym inwestycjom 
poprawia się bezpieczeństwo i jakość 
życia mieszkańców powiatu, a miej-
scowości zyskują estetyczny wygląd. 

Zmiana dotychczasowego planu 
inwestycji drogowych na tere-
nie Powiatu Pruszkowskiego, 
została wymuszona budową 

autostrady A2 w naszym rejonie i zmia-
ną lokalizacji przejazdu kolejowego  
w Pruszkowie. PKP zaplanowały likwi-
dację przejazdu w dotychczasowym 
miejscu i wybudowanie tymczasowego 
przejazdu na przedłużeniu ul. Przejazdo-
wej, łącząc ją tym samym z ul. 36 P.P. Legii  
Akademickiej. W związku z tym, Zarząd 
Powiatu podjął decyzję o pilnej przebu-
dowie ulicy 36 P.P. Legii Akademickiej 
oraz przeprojektowaniu ul. Przyszło-
ści. Pod tym kątem Rada Powiatu na 
wniosek Zarządu przesunęła środki na 
to najpilniejsze przedsięwzięcie inwe-
stycyjne. Elżbieta Smolińska Starosta 
Pruszkowski prowadzi obecnie negocjacje 
w sprawie udziału PKP w finansowaniu 

budowy trzypasmowego przejazdu  
przez tory w wersji proponowanej przez  
Powiat lub budowy ronda. Do momen-
tu wybudowania „Paszkowianki”, pla-
nowanego na 2018 rok, tymczasowy 
przejazd będzie musiał przejąć ciężar 
całego ruchu w tym rejonie. Propozy-
cja budowy ronda w pobliżu nowe-
go przejazdu na skrzyżowaniu ulic  
36 P.P. Legii Akademickiej i projektowa-
nej ul. Przyszłości jest według Zarządu 
rozwiązaniem najlepszym. Dodatko- 
wo w celu zwiększenia bezpieczeń- 
stwa pieszych powinien zostać wybu-

dowany chodnik wzdłuż całego odcin- 
ka drogi. 

Zgodnie z planem w 2011 roku na te-
renie Powiatu rozpoczęła się budowa 
sygnalizacji świetlnych przy przejściach 
dla pieszych. W Pruszkowie światła 
zainstalowano na skrzyżowaniu ulic: 
Armii Krajowej, Księcia Józefa i An-
drzeja. Ich uruchomienie planowane 
jest przed 15 sierpnia. Do 20 sierpnia 
mają także powstać sygnalizacje świetl-
ne przy przejściach w okolicach szkół 
na następujących ulicach: ul. Promyka  
i ul. Plantowej w Pruszkowie, ul. Piłsud- 

Co nowego na drogach powiatowych
skiego i ul. Wilsona w Brwinowie, ul. M. Dą- 
browskiej w Komorowie oraz ul. Długiej 
w Ładach. Sygnalizacje pozwolą uczniom 
na  bezpieczniejsze dotarcie do szkoły.

 Trwają także prace nad przebudo-
wą ulicy Sportowej i ulicy Grodziskiej  
w Brwinowie. Na ulicy Sportowej zosta-
nie położona nowa nawierzchnia jezdni, 
powstaną chodniki, zjazdy oraz miejsca 
postojowe. Na ulicy Grodziskiej oprócz 
wymienionych wyżej elementów prze-
budowy drogi, zostanie wybudowany 
chodnik wraz ze ścieżką rowerową. 

Przygotowywana jest dokumentacja 
projektowa na przebudowę ul. Warsz-
tatowej i ul. Broniewskiego w Pruszko-
wie oraz ul. Warszawskiej w Piastowie.  
W celu poprawy stanu tej drogi, ko-
nieczne jest kompleksowe opracowanie 
odwodnienia ulicy. Dokumentacja ma 
być gotowa do 30 listopada, a realiza-
cja tej inwestycji zaplanowana jest na 
przyszły rok. 

W bieżącym roku planowana jest rów-
nież przebudowa mostu na rzece Zim-
na Woda w Gminie Brwinów na drodze  
nr 3111 W.

Jest już przygotowana dokumentacja 
i pozwolenia na budowę ronda na skrzy-
żowaniu ulicy Komorowskiej i Brzozo-
wej. Powiat przystępuje do kolejnego 
wszczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na budowę 
ronda.

Na najbardziej uszkodzonych od-
cinkach dróg tj. Warszawskiej w Dawi-
dach, Grodziskiej w Starej Wsi, Błońskiej  
w Pruszkowie, Olszynowej w Podolszynie 
Nowym, Falenckiej w Falentach oraz 
na drodze nr 3110 W w miejscowości 
Krosna wykonano nakładki bitumiczne. 
Do końca lipca zostanie naprawiona ulica 
Tysiąclecia w Piastowie. Poprawiono 
także nawierzchnię dróg gruntowych 
na terenie Powiatu.

Wykonywana jest dokumentacja od-
wodnienia i przetargowa ulicy Rolnej  
w Kajetanach. W ostatnim czasie zakoń-
czono przebudowę ulicy Warszawskiej  
i Mszczonowskiej w Nadarzynie. Powsta-
ły chodniki, zjazdy oraz zatoki postojo- 
we. Położono nową nawierzchnię jezd- 
ni, na której usytuowano azyle dla pie-
szych oraz elementy uspokojenia ruchu. 

ul. Grodziska w Brwinowie

Rów w Pruszkowie po konserwacjiRów w Brwinowie przed konserwacją

ul. Mszczonowska w Nadarzynie 
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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

 ► Biuro nieruchomości  
w Pruszkowie zatrudni  
agentów, wysoka prowizja;  
Tel. 604 492 736, 22 730 33 43 

 ► Firma budowlana zatrudni 
kierownika budowy z pełnymi 
uprawnieniami w pełnym 
wymiarze czasu pracy  
na budowę w Brwinowie.  
Tel. 512 030 239 

 ► Firma komunalna Sir-Com,  
ul.Irysowa 25,Opacz Mała  
zatrudni specjalistę od  
spraw ochrony środowiska  
tel.693 280 600, 
stanislawzajaczkowski 
@sir-com.pl

 ► Firma komunalna zatrudni  
kierowcę na samochód śmieciarka 
do bazy w Łazach k.Magdalenki, 
oraz pracownika fizycznego 
do sortowania odpadów 
pobudowlanych  
w Opaczy k.Michałowic 
693 280 600

 ► Firma z Pęcic Małych zatrudni 
pracownika na stanowisko: 
SERWISANT-MONTAŻYSTA  
przy produkcji i montażu  
maszyn pakujących.  
Kontakt:  
502-259-383,  
502-204-864. 

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

 ► Umiejącemu natryskiwać tynki 
gipsowe z agregatu lub pianki 
poliuretanowej lub lakiernikowi 
602 735 674

 ► Zatrudnię kierowcę  
z doświadczeniem kat. C  
Tel. 604 163 056

Szukam pracy

 ► Podejmę się sprzątania 
w Pruszkowie i okolicach 
511 738 104 

 ► Uczciwa emerytka zaopiekuje 
się dzieckiem lub osoba starszą 

Nieruchomości – sprzedam

 ► Działki k/Sierpca rekreacyjno-
budowlane 4zł/m2 692 495 955 

 ► Pruszków dom na sprzedaż przy 
ul. Powstańców 120 m2 + 650 m2 
działka. 670 000 zł 604-402-004 

 ► 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

największa skuteczność!
CO TYDZIEŃ PONAD 30 000 CZYTELNIKÓW

 ► Sprzedam mieszkanie  
w Brwinowie trzypokojowe 55 m2, 
Tel 509 379 342  
www.mieszkaniewbrwinowie.pl 

 ► Sprzedam pawilon-handlowy 
(typu kiosk) w Pruszkowie 15 m2 
kontakt:602 257 223 rogi23@o2.pl 

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► Pruszków ul. Kraszewskiego  
lokal użytkowy 35 m2 na  
I piętrze 1400 zł   
604-402-004 

 ► Pruszków ul. Kraszewskiego  
punkt usługowy na parterze 500 zł 
604-402-004 

 ► Pruszków, ul. Kraszewskiego  
Ip. 40m2, Lokal do wynajęcia  
604 402 004 

 
Automoto – kupię

 ► Autokasacja pojazdów,  
transport gratis 502 534 080  
 
Auto złomowanie bez kosztów, 
odbiór, obsługa prawna,  
do wyrejestrowania  
22 723 46 66,  
501 13 91 73  

Automoto – sprzedam

 ► Peugeot Partner 2000r. 
886 150 571  

Sprzedam

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

 ► Książki-Papież dowiozę 
784 884 230 

Kupię

 ► Antyki wszelkie za gotówkę 
601 336 063, 500 034 552 

Usługi

 ► Anteny montaż serwis 
603 375 874 

 ► Brukarstwo 696 437 501 

 ► Bruk kostka, solidnie, krótkie 
terminy 669 163 891

 ► Cyklinowanie, lakier, tanio, sprzęt 
zachodni układam solidnie 
506 488 404; 22 724 91 28 

 ► Cyklinowanie 602 262 144 

Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej 505 076 331 

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

 ► Domofony i video domofony 
603 375 875 

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

 ► Glazura hydraulika 660 33 66 95 

 ► Hydrauliczno – gazowe 
792 267 957 

 ► Kolektory słoneczne z dotacją 
45% bez zaciągania kredytu. 
Więcej informacji na stronie 
www.mawor.pl, Preferowany 
kontakt mailowy  

 ► Malowanie, gipsowanie panele 
podłogowe 501 446 102 

 ► 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  

 ► Protezy zębowe od 300 zł 
grodzisk, Pruszków, Żyrardów 
Tel. 602 809 858

Remonty wykończenia 
solidnie F-VAT 501 421 812 

 ► Tynki gipsowe agregatem  
510 47 55 14 

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

Żaluzje, rolety, moskitiery, 
verticale, pranie verticali, 
9-20, 501 175 813 

POSPRZĄTAM
- Dom
- Mieszkanie
- Biuro

Pruszków i okolice.
Tel 512 077 690

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
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Bezpłatna reklama Twojej firmy w internecie!

darmowe ogłoszenia 
www.ogloszenia.wpr24.pl

darmowa prezentacja
www.firmy.wpr24.pl

OBWIESZCZENIE  
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.  
- o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003r. nr 80 poz. 721 z późn. 
zm.) w związku art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 2008r. o zmianie 
ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 
z 2008r. nr 154, poz. 958) zawiadamia się, że w dniu 06.07.2011r. zostało 
wszczęte postępowanie w sprawie wydania na podstawie art. 36a ust. 1 
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.2010 r., nr 243, 
poz.1623), decyzji o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej 
przez Wojewodę Mazowieckiego, Nr 203/10 z dnia 01.07.2010r.,  dla 
inwestycji: Budowa drogi ekspresowej S2 od węzła „Konotopa” do 
węzła „Puławska” wraz z odcinkiem drogi ekspresowej łączącej węzeł 
„Lotnisko” z węzłem „MPL Okęcie” i węzłem „Marynarska”. Etap III: 
POW S2-odcinek od węzła „Konotopa” (bez węzła) do węzła „Lotnisko” 
(bez węzła) - obiekty budowlane kategorii XXV, XXVIII i XXVI  
i o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego w części obejmującej 
działkę nr ew. 90/7 w obrębie ew. 2-09-04 w jedn. ew. Ursus, dz. nr 
119/1, 140/10, 140/11 w obrębie ew. 2-11-10w jedn. ew. Ursus, dz. nr 2/3  
w obrębie ew. Opacz Kolonia w jedn. ew. Michałowice, dz. nr 395/1, 
397/1, 399/1, 404/4, 406/1, 408/1, 410/1, 412/1, 437, 440/2, 442/2, 
444/2, 445/5, 446/2 w obrębie ewidencyjnym Jaworowa, w jednostce 
ewidencyjnej Raszyn, 31/5 w obr. ew. 2-06-18 w jedn. ew. Włochy.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych  
i Autostrad – reprezentowany przez pełnomocnika Panią Elżbietę Brendę, 
Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział  
w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa. Stronami postępowania 
w sprawie są – inwestor, właściciele, użytkownicy wieczyści, lub 
zarządcy nieruchomości położonych na działkach usytuowania inwestycji 
i nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania inwestycji.

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury  
i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Pl. 
Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 607, w godzinach 13-16 – pon. 
8-12 – śr. i piąt.), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do 
czasu wydania orzeczenia w sprawie. 

WIŚ.II.MP2.7111-D/544/09 2zm

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego
Ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości rolnej położonej 
we wsi Parzniew gmina Brwinów, stanowiącej własność Powiatu Pruszkowskiego, oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka nr ew. 175/6 o powierzchni 35,2871 ha dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi 
księgę wieczystą KW WA1P/00072501/4.

I. Opis nieruchomości:

1.	 Nieruchomość	rolna,	położona	we	wsi	Parzniew	gmina	Brwinów,	dla	której	Sąd	Rejonowy	w	Pruszkowie,VI	Wydział	Ksiąg	
wieczystych	prowadzi	księgę	wieczystą	KW	WA1P/00072501/4.

2.	 Nieruchomość	stanowi	własność	Powiatu	Pruszkowskiego	i	położona	jest	w	strefie	ochronnej	ujęcia	wód	Kanie.
3.	 Przedmiotem	dzierżawy	jest	działka	nr	ew.	175/6	o	powierzchni	35,2871	ha.
4.	 Nieruchomość	jest	wydzierżawiana	wyłącznie	na	cel	prowadzenia	upraw	rolnych	bez	prawa	jakiejkolwiek	zabudowy.
5.	 Czas	trwania	umowy	dzierżawy	wynosi	3	lata.
6.	 Cena	wywoławcza	rocznej	stawki	czynszu	z	tytułu	dzierżawy	w/w	nieruchomości	
7.	 wynosi	15	000,00	zł/rok	brutto.	Dopuszcza	się	dokonywanie	opłaty	z	tyt.	dzierżawy	w	czterech	kwartalnych	ratach.
8.	 Wysokość	postąpienia	wynosi	nie	mniej	niż	1%	ceny	wywoławczej,	tj.	150	zł.

II. Wadium:
Wadium	w	kwocie	1	500,00	zł,	płatne	w	polskich	złotych	na	 	rachunek	34 1240 5918 1111 0000 4909 7124	z	
dopiskiem	„wadium	-	dzierżawa	działki	175/6”,	powinno	zostać	zaksięgowane	na	wskazanym	rachunku	do	dnia	
18.08.2011	r.	Dowód	wpłaty	należy	dołączyć	do	oferty.

III.  Przygotowanie oferty:

Ofertę	w	formie	pisemnej	należy	złożyć	w	zamkniętej	kopercie,	zapieczętowanej	w	sposób	gwarantujący	zachowanie	
poufności	 jej	 treści	 oraz	 zabezpieczającej	 jej	 nienaruszalność	 do	 terminu	 otwarcia	 ofert.	Na	 kopercie	musi	 się	
znajdować	informacja:	„dzierżawa	działki		175/6”	wraz	z	klauzulą	„nie	otwierać	przed	dniem	23.08.2011	r.”	Oferta	
powinna	zawierać	oznaczenie	oferenta	(imię,	nazwisko,	adres,	telefon),	datę	sporządzenia	oferty,	oświadczenie,	że	
oferent	zapoznał	się	z	warunkami	przetargu	i	przyjmuje	te	warunki	bez	zastrzeżeń	oraz	oferowaną	kwotę	opłaty	z	
tytułu	dzierżawy		i	sposób	jej	zapłaty.
Ofertę	należy	złożyć	osobiście	w	siedzibie	Starostwa	Powiatowego	w	Pruszkowie	przy	ul.	Drzymały	30,	bądź	za	
pośrednictwem	poczty	/	kuriera.	Ofertę	przesłaną	pocztą	uważa	się	za	złożoną	z	chwilą	doręczenia	adresatowi.	
Termin składania ofert upływa 18 sierpnia 2011 r. 

Komisyjne	otwarcie	ofert	odbędzie	się	w	dniu	23.08.2011	r.	o	godzinie	11:00	w	siedzibie	Starostwa	Powiatowego	
w	Pruszkowie	ul.	Drzymały	30,	sala	201	II	piętro.	Rozstrzygnięcie	przetargu	nastąpi	w	terminie	14	dni	od	otwarcia	
ofert.	Za	najkorzystniejszą	zostanie	uznana	oferta	zawierająca	najwyższą	kwotę	opłaty	z	tyt.	dzierżawy.	O	wynikach	
postępowania	oferenci	zostaną	powiadomieni	pisemnie.

W	przypadku	złożenia	równorzędnych	ofert,	komisja	przetargowa	organizuje	dodatkowy	przetarg	ustny	ograniczony	
do	oferentów,	 którzy	 złożyli	 te	 oferty.	Komisja	 zawiadamia	oferentów	o	 terminie	 dodatkowego	przetargu	oraz	
umożliwia	im	zapoznanie	się	z	treścią	równorzędnych	ofert.

Zarząd	Powiatu	Pruszkowskiego	zastrzega	sobie	prawo	zamknięcia	przetargu	w	każdym	czasie	bez	wybrania	
którejkolwiek	z	ofert.	

W	przypadku	uchylenia	się	od	zawarcia	umowy	dzierżawy	wpłacone	wadium	nie	podlega	zwrotowi.

Informacje	uzupełniające	można	uzyskać	w	Starostwie	Powiatowym	w	Pruszkowie	pod	numerem	telefonu	738-15-
77	w	godzinach	8.00	–	16.00.

Najniższe ceny w mieście
Sprawdź !

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

www.tanioidobrze.pl
ul. Wiosenna 16, Milanówek
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Reklama

kultura
30 lipca (sobota) w Parku Kościuszki zorganizowany zostanie maraton filmowy w ramach cyklu „Lato w Parku”. Pokaz 
rozpocznie się od projekcji filmu „Nine” w reżyserii Roba Marshalla. Obraz przedstawia historię reżysera zaangażowanego  
w dramatyczne stosunki z wieloma kobietami: żoną, kochanką, muzą i matką. Następnie zaprezentowany zostanie film  
„Gran Torino” w reżyserii Clinta Eastwooda. Aktor wciela się w rolę głównego bohatera Walta Kowalskiego. Maraton  
zakończy projekcja nagrodzonego Złotym Globem obrazu Woodyego Allena „Vicky Christina Barcelona". Na czas seansu  
w parku rozstawione zostaną krzesła i leżaki plażowe.  
Start godz. 21.00, Wstęp wolny, Miejsce: Park Kościuszki

Letnie kino w Pruszkowie 

Brwinów

Pan Samochodzik
Gminny Ośrodek Kultury zapra-
sza 23 lipca (sobota) na projekcje 
filmu dla dzieci pt. „Pan Samo-
chodzik i Praskie Tajemnice”.
Start godz. 16.00,  
Miejsce: Wilsona 2

Magiczny Miód
30 lipca (sobota) w Gminnym 
Ośrodku Kultury odbędzie się 
spektakl „Magiczny Miód”. 
W przedstawieniu wystąpią:  
Ewa Śmiech, Paweł Kołodziejski  
i Jacek Wolszczak. 
Start godz. 12.00, Miejce: Wilsona 2

Miejsce: Kościelna 3Grodzisk Mazowiecki

Biesiada rodzinna
Centrum Kultury zaprasza 22 
lipca (piątek) na „Biesiadę rodzin-
ną”. W trakcie festynu zorganizo-
wanego z okazji rocznicy nadania 
praw miejskich wystąpią m.in. 

Informator kulturalny  /22.07-31.07/
Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
pod dyrekcją Ryszarda Klechy, 
Jan Stokowski, Alive Star oraz 
Zbigniew Maciasa. Dla najmłod-
szych mieszkańców miasta 
czekać będzie dmuchane wesołe 
miasteczko, wielkoformatowy 
plener malarski, kartonowe 
miasto oraz wiele innych.
Start godz. 18.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Spółdzielcza 9

Nadarzyn

„Do czego służy  
żelazko?”
22 lipca (piątek) w Nadarzyń-
skim Ośrodku Kultury zorga-
nizowane zostaną warsztaty 
kakografii „Do czego służy 
żelazko?”, które odbędą się  
w ramach cyklu „Warsztaty Last 
Minute”. Zajęcia poprowadzi  
Dorota Suwalska. Na zajęcia 
warto zabrać odzież ochronną.
Start godz. 17.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Pl. Poniatowskiego 42

Ceramika na kole
Nadarzyński Ośrodek Kultury 
zaprasza 27 lipca (środa) na 
warsztaty ceramiczne na kole, 
które poprowadzi Katarzyna 
Przywecka. Zajęcia odbędą się  
w ramach cyklu „Warsztaty  
Last Minute”.
Start godz. 17.30, Wstęp wolny, 
Miejsce: Pl. Poniatowskiego 42

Piastów

„Calineczka”
Miejski Ośrodek Kultury zaprasza 
28 lipca (czwartek) na projekcję 
filmu animowanego „Calineczka”, 
która odbędzie się w kinie Baśń.
Start godz. 11.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Warszawska 24

Podkowa Leśna

Dziecko w teatrze
22 lipca (piątek) w Centrum Kul-
tury i Inicjatyw Obywatelskich 
odbędzie się przedstawienie  

pt. „ O chłopie, który poszedł  
do słonka spytać się, gdzie jego  
kurka znosi jajka” zorganizowa-
ne w cyklu „Dziecko w teatrze”.
Start godz. 13.00, Bilety: 5-10 zł, 
Miejsce: Świerkowa 1

Panorama  
Zalesia Górnego
Centrum Kultury i Inicjatyw 
Obywatelskich zaprasza 30 lipca 
(sobota) na wernisaż zatytułowa-
ny „Panorama Zalesia Górnego”. 
Widzowie będą mogli podziwiać 
prace zalesiańskich artystów.
Start godz. 16.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Lilpopa 18

Potańcówka w Pałacyku
30 lipca (sobota) w Pałacyku 
Kasyno zostanie zorganizowana 
potańcówka. O oprawę muzycz-
ną zadba Kapela „Kapsell”, która 
przewraca stereotyp folkowego 
grania do góry nogami.
Start godz. 17.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Lilpopa 18.
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