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PRUSZKÓW Agnieszka Chylińska była gwiazdą tegorocznego festynu z okazji pożegnania lata  8

PRUSZKÓW

Urząd miejski zapłaci  
500 tys. zł Pruszkowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej  
za tych lokatorów, którzy  
mają zadłużenie w czynszu 
i wyroki eksmisyjne  2

Miasto nie  
chce slumsów

Pożegnaliśmy lato 

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

CENTRUM MODY w NADARZYNIE,   AL. KATOWICKA 51,   05-830 NADARZYN,   tel. 022 739 55 00

POKAZ MODY Jesień-zima 2011  Niedziela, 25 września  Godzina  12.00  Wstęp wolny !

www.centrummody.pl,   godz. otwarcia  pon-sob.:  10.00 - 18.00  nd.: 10.00 - 15.00

BRWINÓW

Tunel pod torami w centrum 
miasta nie został w tym roku  
ani razu zalany. To efekt 
przejęcia przez gminę 
kanalizacji tunelu  
i przepompowni od PKP  3

Są już nowe 
pompy Reklama

PIASTÓW

Po wielomiesięcznych 
dyskusjach rada miejska 
podjęła w końcu uchwałę  
o powołaniu Młodzieżowej  
Rady Miasta  6

Antylekcja  
dla młodzieży

GRODZISK MAZOWIECKI

Mieszkający w okolicy 
Centrum Kultury grodziszczanie  
nie chcą działającego 
tu klubu muzycznego,  
który ich zdaniem zakłóca 
spokój  8

Klub 
przeszkadza 
mieszkańcom
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Andrzej S. rodyS
 
PRUSZKÓW
O 500 tys. zł zwiększono  
budżetowe wydatki  
miasta na gospodarkę 
mieszkaniową.  
Mają one pokryć  
zobowiązania wobec  
Pruszkowskiej 
Spółdzielni  
Mieszkaniowej (PSM)  
za lokatorów, którzy 
 nie płacą czynszu.

Uchwałę zmieniającą 
budżet Pruszkowa 
podjęła rada miejska 
podczas XI sesji 28 

sierpnia. Pojawił się w niej zapis 
o zwiększeniu o 500 tys. zł wy-
datków na „kary i odszkodowania 
wypłacane na rzecz osób praw-
nych i innych jednostek organiza-
cyjnych”. Chodzi tu o roszczenia, 
z jakimi PSM wystąpiła wobec 
miasta. Zgodnie z obowiązują-
cym prawem, lokatorowi, który 
nie płaci czynszu i ma zasądzoną 
eksmisję z prawem do lokalu so-
cjalnego, miasto musi taki lokal 
zapewnić. Jeśli nimi nie dyspo-
nuje, to musi płacić spółdzielni 
czynsz za takich lokatorów.

Zastępca prezydenta Pruszko-
wa Andrzej Królikowski przyzna-
je, że jest to problem. I z powodu 
tego, że obecnie kilkudziesięciu 
mieszkańców ma wyroki eksmi-
syjne z prawem do mieszkań so-
cjalnych, trzeba było powiększyć 
wydatki budżetowe miasta na zo-
bowiązania wobec spółdzielni  
o 500 tys. zł.

Za nasze pieniądze
Fakt, że miasto ma płacić czynsz za 
tych, którzy go nie płacą, wzbudza 
niezadowolenie wśród mieszkań-
ców Pruszkowa. – Z moich podat-
ków płaci się za tych, którym się 
płacić nie chce – denerwuje się 
pani Helena, mieszkanka jednego 
z bloków PSM w centrum.

Pruszkowski radny Jarosław Ol-
szak (Samorządowe Porozumie-
nie Pruszkowskie), powołując się 
na przykład Wodzisławia Śląskie-
go, proponuje na swoim blogu, 
by niepłacących zakwaterować 
w kontenerach. Spodziewa się, 
że już sama perspektywa takie-
go zakwaterowania spowoduje, 
że ludzie zaczną płacić czynsze. 
„Można tak jak w Wodzisławiu, 
gdzie dla takich przypadków szy-
kują mieszkania w kontenerach. 
Efekty podobno już są, mimo, 
że kontenerów jeszcze nie ma: 
wpływy z czynszów wyraźnie 
wzrosły. Takie radykalne kroki 
przydałyby się i u nas” – pisze.

– Dlaczego władze naszego 
miasta nie postawią takich kon-
tenerów? Ja na samą myśl o takim 
mieszkaniu zrobiłabym wszystko, 

OPAKOWANIE ZASTĘPCZE

Posłowie się wstydzą

Bolo SkoczylAS

RedaktoR naczelny

Początek kampanii wyborczej 
mamy już za sobą. Lokalni i centralni 
kandydaci na parlamentarzystów 
gremialnie i ochoczo skorzystali ze spo-
sobności zaprezentowania własnych 
sylwetek, programów i zamierzeń  
w trakcie pruszkowskiego sobotniego 
pikniku pożegnania lata.

Słoneczna aura nastrajała kandydatów 
tak optymistycznie, pomimo że zmu-
szeni byli do prowadzenia własnych 
kampanii w ekstremalnie trudnych 

warunkach, bo na oczach politycznej konkurencji, nie odnotowali-
śmy żadnych, nawet najmniejszych incydentów.

Choć z konieczności polityczni rywale musieli sąsiadować stolik  
w stolik, plakat w plakat i ulotka w ulotkę, nikt z rywali się nie 
pobił, nikt nikogo nie obraził ani zelżył, a nawet nie starał się 
okazywać najmniejszych oznak antypatii lub obrzydzenia. 
Przeciwnie, zauważyłem nawet pewne nieśmiałe próby  
zawiązywania przyszłych koalicji parlamentarnych.

Kandydatka z listy PSL z uśmiechem częstowała ciastem  
i lizakami bezpartyjnego kandydata na senatora, który w ramach 
rewanżu obdarował ją gustownym prezentem w postaci ołówka  
z fabryki Majewskiego, opatrzonego własnym nazwiskiem. Nie-
śmiało przypuszczam, że prawdopodobnie z tego powodu, że  
w obecnych wyborach pretendują do dwu różnych izb parla-
mentu. Warto podkreślić, że wspomniane ołówki cieszyły się 
wielkim wzięciem i uznaniem tak przedstawicieli potencjalnego 
elektoratu, jak i kontrkandydatów z konkurencyjnych list. Być 
może dlatego, że w przypadku braku akceptacji wyborców dla 
aktualnych programów wyborczych kandydatów, mogą w przy-
szłych kampaniach służyć do pisania kolejnych, niewykluczone, 
że o wiele lepszych. Nic nie raduje bardziej, jak dowody wzajem-
nej aprobaty. Choćby najbardziej skromne lub symboliczne, są 
bowiem namacalnym znakiem, że pluralizm systematycznie się 
nam rozwija, a demokracja krzepnie i umacnia.

Potwierdza ten fakt spore zainteresowanie kandydowaniem do 
parlamentu. W obecnych wyborach swój akces do Sejmu zgłosiło 
201 kandydatów z naszego regionu. Ubiegać się będą o 12 manda-
tów poselskich. Konkurencja jest większa niż na najlepsze kierunki 
studiów, bo, jak obliczyłem, wypada średnio 16,75 statystycznego 
kandydata na mandat. Do Senatu kandydatów jest tylko pięciu, 
mandat zaś tylko jeden.

Na listach do Sejmu najwięcej jest urzędników – 21 i nauczycieli 
– 20 (w tym trzech akademickich). Dość liczna jest grupa przed-
siębiorców – 12, ekonomistów – 11, politologów – 10 i specjalistów 
od marketingu – pięciu. Znajdziemy na nich również: siedmiu stu-
dentów, czterech prawników i pięciu lekarzy. O mandat poselski 
starają się dwie fryzjerki, dwóch dziennikarzy i dwóch artystów, 
ale także: kucharz, producent filmowy, instruktor sztuk walki, 
ogrodnik, rzemieślnik, rolnik, emeryt i filozof. Trzech kandydatów 
jest bez zawodu. Kandyduje również 13 obecnych posłów, ale do 
zawodu „poseł” przyznaje się tylko jeden. Czyżby inni się wstydzili?

tanie, a koszt ich utrzymania obcią- 
ża miasto.

Informuje, że rada miasta przy- 
jęła program gospodarowania zaso-
bami lokalowymi i mieszkaniowym 
zasobem gminy na lata 2010–2020. 
„Nie przewiduje się tworzenia lo-
kali socjalnych w zasobie miesz-
kaniowym gminy, zapewnienie 
lokali musi następować w ramach 
zwalnianych i nowo tworzonych 
lokali komunalnych” – czytamy  
w dokumencie.

– Dla osób z wyrokami eks-
misyjnymi trzeba szukać miesz-
kań w budynkach Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego  
i komunalnych, gdzie nie trafią 
do enklaw biedy. Poprawa ich 
sytuacji może nastąpić m.in. 
poprzez integrację – wyjaśnia 
Andrzej Królikowski. 

żeby spłacić dług – dodaje sąsiadka 
pani Heleny.

Kontenerów nie będzie
Zdaniem wiceprezydenta Prusz- 
kowa Andrzeja Królikowskiego, 
stawianie kontenerów, czy in-
nych podobnych budynków, nie 
rozwiązuje problemu. – Budu-
jąc je, tworzymy slumsy, enkla- 
wy biedy – mówi. – A miasto nie 
chce slumsów. Poza tym do kon-
tenera można zamknąć rzecz,  
a nie człowieka. To uwłacza ludz-
kiej godności – dodaje.

Wiceprezydent Królikowski 
podkreśla, że tworząc takie en-
klawy, uzyskuje się najczęściej 
wzrost przestępczości w ich rejo-
nie. Zaznacza też, że utrzymanie 
kontenerowych lub modułowych 
budynków wcale nie jest takie 

Miasto nie chce slumsów

FOTOMIGAWKA

W nocy z 12 na 13 września wandale zniszczyli kosze na śmiecie 
w Parku Kościuszki. Zdewastowane zostały też żeliwne stelaże 
koszy. Miasto zapowiedziało, że zostaną naprawione. Wcześniej 
podobny akt wandalizmu miał miejsce w kwietniu. (KG)  7

aktualności
CYTAT TYGODNIA

Andrzej KróliKowsKi  Stawianie kontenerów, czy innych 
podobnych budynków, nie rozwiązuje problemu. Budując je, 
tworzymy slumsy, enklawy biedy. A miasto nie chce slumsów.  
Poza tym do kontenera można zamknąć rzecz, a nie człowieka.  
To uwłacza ludzkiej godności.  wiceprezydent pruszkowa
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Utrudnienia w szpitalu na Wrzesinie
PRUSZKÓW
Oddziały ginekologiczno-
położniczy i neonatologiczny 
w dniach 12–21 września nie 
przyjmują pacjentów.  
W tym czasie zostaną 
one zdezynfekowane  
i wyremontowane

C zyszczenie oddziałów 
jest rutynową procedurą 
przeprowadzaną co roku. 

Krzysztof Sankiewicz, zastępca 
dyrektora Samodzielnego Pu-
blicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie 

informuje, że gruntowne czysz-
czenie oddziałów zabiegowych 
jest przeprowadzane z myślą  
o pacjentach. – Czyszczenie to 
normalne, rutynowe zadanie, 
które wykonujemy raz do roku. 
Chodzi o to, by unikać wszelkie-
go rodzaju zagrożeń infekcjami 
wewnątrzszpitalnymi. Lepiej  
i przyjemniej jest leżeć na czystym 
i odświeżonym oddziale – mówi 
dyrektor Sankiewicz. – Mamy po-
nad 1100 porodów rocznie. Sprzęt 
wymaga dokładnego sprawdze-
nia i przeprowadzenia ewentu-
alnych napraw. Niezbędne jest 

też gruntowne przeczyszczenie 
szpitalnych pomieszczeń i poma-
lowanie ścian. Niektóre substan-
cje, wykorzystywane przy takich 
porządkach, mogą być szkodliwe 
dla zdrowia. Dlatego nie możemy 
robić tego, gdy na oddziałach są 
pacjenci – dodaje.

Dyrektor zapewnia, że szpital 
stara się do minimum skrócić czas, 
w którym oddziały będą czysz-
czone. W tym okresie pacjentki 
będą musiały korzystać z oddzia-
łów ginekologiczno-położniczych 
szpitali w Żyrardowie, Piasecznie 
lub Warszawie.

– Oddziały zostały zamknięte  
w niedzielę. Do tego czasu sukce-
sywnie wypisywane były pacjentki, 
które wcześniej zostały przyjęte  
– mówi dyrektor Sankiewicz. Pod 
koniec minionego tygodnia nie 
przeprowadzano już planowych 
zabiegów operacyjnych.

W związku z koniecznością prze-
prowadzenia czyszczenia szpital na 
Wrzesinie uzyskał zgody na czasowe 
zamknięcie dwóch oddziałów m.in. 
od organu założycielskiego (po- 
wiatu pruszkowskiego), wojewo-
dy mazowieckiego i Narodowego  
Funduszu Zdrowia.  (KAM)
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POGODA NA WEEKEND LICZBA TYGODNIA kosztowały już w tym roku naprawa 
zdewastowanych koszy i ławek w Parku 
Kościuszki oraz odświeżenie po aktach 
wandalizmu niedawno wyremontowanego 
Pałacyku Sokoła  8 9  tys. zł

Zakupili nowe pompy

Reklama

Andrzej S. rodyS

BRWINÓW
Kilka miesięcy urzędowania 
nowego burmistrza  
wystarczyło, by definitywnie 
rozwiązać problem, 
z którym od lat nikt nie  
mógł sobie poradzić.  
W tym roku tutejszy tunel  
ani razu nie został zalany 
przez wody opadowe.

S tarania o poprawę sytuacji 
w brwinowskim tunelu 
burmistrz Arkadiusz Ko-

siński podjął od początku swojego 
urzędowania w grudniu ubiegłego 
roku. Doprowadziły one do pod-
pisania w marcu umowy z PKP 
o przejęciu przez gminę kanali-
zacji deszczowej w tunelu oraz 

retencyjnym w przepompowni. 
Obecnie trafiły tam nowe pompy, 
które gmina niedawno kupiła.

– Zakup ten definitywnie koń-
czy moje obawy o zalewanie tu-
nelu – powiedział nam burmistrz 
Arkadiusz Kosiński. – Za blisko 
30 tys. zł kupiliśmy dwie pompy 
zatapialne szwajcarskiej firmy Hi-
drostal – dodaje. Urządzenia te są 
w pełni zautomatyzowane. 

Pomimo deszczowego lata  
i kilku bardzo intensywnych opa-
dów burzowych, tunel w tym roku 
nie był ani razu zalany. A jeszcze  
w ubiegłym roku zdarzyło się to 
kilkanaście razy. – Woda w tunelu 
pojawiała się już nawet po kilku 
godzinach mżawki, nie mówiąc 
o obfitych deszczach, które wy-
łączały tunel z ruchu niemal od 
razu i powodowały konieczność 

wytyczenia objazdów przez 
przejazd kolejowy lub wiadukt  
w Pruszkowie oraz przez wiadukt 
w Milanówku – mówi burmistrz 
Kosiński.

Jak informuje, kolejnym etapem  
prac przy modernizacji systemu 
odprowadzania wody z tunelu bę-
dzie budowa odcinka kanalizacji 
deszczowej od przepompowni do 
istniejącego kolektora deszczo- 
wego w rejonie placu zabaw przy  
ul. Grodziskiej. Stąd wody opadowe  
popłyną już kanalizacją deszczo- 
wą przez Park Miejski i wzdłuż  
ul. Sochaczewskiej do zbiornika  
retencyjnego na końcu ul. Socha- 
czewskiej. – To zakończy cały  
proces. Potem kanalizację i prze- 
pompownię trzeba będzie tylko  
regularnie konserwować – dodaje 
burmistrz. 

Więcej funduszy zewnętrznych?
PIASTÓW
Jest szansa na to,  
że miasto będzie  
pozyskiwało więcej  
pieniędzy z funduszy  
unijnych. W magistracie 
zatrudniono specjalistę,  
który będzie się tym 
zajmować.

Z daniem burmistrza Marka 
Kubickiego, pod wzglę-
dem pozyskiwania pienię-

dzy z zewnętrznych źródeł lata 
2006–2010 to dla Piastowa czas 
bezpowrotnie stracony. – W cią- 
gu ostatnich trzech lat nie pozy-
skano konkretnych funduszy. 
Podjęte próby kończyły się nie-
powodzeniem, choć zlecanie 
przygotowania wniosków firmom 
zewnętrznym pochłonęło z bu-
dżetu miasta blisko 300 tys. zł  
w ciągu ostatnich dwóch lat 
– twierdzi Kubicki.

Burmistrz, nie chcąc powielać 
błędów poprzednich władz mia-
sta, zatrudnił nowego urzędnika 
– specjalistę w tej dziedzinie. Jak 
nas poinformował, osoba ta, poza 
staraniem się o dotacje z Unii 
Europejskiej, zajmuje się także 
współpracą z instytucjami ze-
wnętrznymi, m.in. z Mazowiecką 
Jednostką Wdrażania Programów 
Unijnych, Narodowym Fundu-
szem Ochrony Środowiska, 
urzędem marszałkowskim oraz 
Ministerstwem Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Nowy 
urzędnik pełni również nadzór 
merytoryczny nad wnioskami 
składanymi np. przez jednostki 
kulturalno-oświatowe działające 
na terenie Piastowa. Na te cele 
pieniądze są miastu szczegól-
nie potrzebne. Władze Piastowa 
chciałyby bowiem wyremonto-
wać zabytkową Willę Müllera 
i zagospodarować ją na centrum 

kultury. Priorytetem jest również 
budowa przedszkola dla około 
100 dzieci.

Burmistrza Piastowa uważa, że 
jest szansa na to, że nowy urzęd-
nik dobrze wypełni powierzone 
mu zadanie, ponieważ jest to oso-
ba mająca doświadczenie w przy- 
gotowywaniu wniosków oraz 
w prowadzeniu dokumentacji  
z zakresu funduszy europejskich. 
Obecnie w Piastowie realizowane 
są dwa przedsięwzięcia oświato-
we, na które udało się pozyskać 
dofinansowanie. Jedno z nich 
dotyczy wyrównywania szans  
dostępu do edukacji przedszkol-
nej, a drugie nauki języka angiel-
skiego w przedszkolu. W tym 
roku zostaną zrealizowany także 
programy skierowane do osób 
bezrobotnych i niepełnospraw-
nych, uczniów klas I–III szkół 
podstawowych oraz edukacji  
w świetlicy środowiskowej.  (KG)

Gmina już odczuwa pozytywne skutki przejęcia i remontu kanalizacji deszczowej  
i przepompowni  w tunelu pod torami kolejowymi

przepompowni. Dotychczas była 
to własność kolei i gmina nie mo-
gła zrobić nic, by poprawić fa- 
talny stan kanalizacji. Nawet wów- 
czas, gdy padał deszcz, z War- 
szawy przyjeżdżał pracownik ko- 
lei, który ręcznie uruchamiał pom- 
py w przepompowni. Często za-
nim przyjechał, tunel był już za-
lany do tego stopnia, że na wiele 
godzin stawał się nieprzejezdny. 
Bywało, że nie można było nawet 
przejść znacznie wyżej położonym 
chodnikiem.

Natychmiast po przejęciu od 
PKP kanalizacji i przepompowni, 
gmina przystąpiła do odmulenia 
i oczyszczenia kanalizacji. Już 
tylko to wystarczyło, by znacznie 
poprawić odprowadzanie wód  
z tunelu. Kolejne prace odmu-
lające wykonano w zbiorniku 
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ik Śmiertelny wypadek na trasie katowickiej. Do 
zdarzenia doszło 14 września ok. godz. 19.00 
w Starej Wsi w gminie Nadarzyn. Jadący od 
strony Nadarzyna tir skręcał z al. Katowickiej  
w lewo w al. Kasztanową, w kierunku Młochowa. 
Według policji i relacji świadków, nie ustąpił 
on pierwszeństwa prawidłowo jadącemu  
w kierunku Nadarzyna osobowemu fiatowi. Jak 
poinformowała Komenda Powiatowa Policji  
w Pruszkowie, w wyniku zderzenia na miejscu 
zmarła 18-letnia pasażerka fiata. Kierowca fiata 
z niewielkimi obrażeniami został przetranspor-
towany do szpitala. Zarówno on, jak i kierowca 
ciężarówki byli trzeźwi.  (AS)
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Jesteśmy członkiem 
Związku Kontroli Dystrybucji Prasy 

Pozostaje kwestia 
uzgodnień pomiędzy  
RIO a skarbnikami 
powiatowym 
i miejskim, na jakich 
zasadach ma się odbyć 
transakcja – kupna,  
czy zamiany.

Bliski finał zamiany nieruchomości
kAmillA GęBSkA

PRUSZKÓW
Wszystko na to wskazuje,  
że niebawem budynek  
przy ul. Kraszewskiego 
14/16, który częściowo  
należy do Urzędu  
Miejskiego w Pruszkowie  
i częściowo do powiatu 
pruszkowskiego,  
stanie się w całości  
własnością 
miasta Pruszków.

P owiat pruszkowski jest 
współwłaścicielem bu-
dynku urzędu miejskiego. 

Przymiarki do uregulowania stanu 
prawnego budynku przy ul. Kra-
szewskiego trwają już jakiś czas. 
Pod koniec sierpnia prezydent 
Pruszkowa Jan Starzyński, na uro-
czystości z okazji Dnia Strażnika 
Miejskiego odniósł się do słów 
komendanta tej formacji Włodzi- 
mierza Majchrzaka – o trudno-
ściach lokalowych SM. – Jesteśmy 
na finale rozmów ze starostwem, 
by uregulować stan prawny bu-
dynku przy ul. Kraszewskiego  
i móc nim w całości dysponować  
– mówił prezydent Starzyński.

Jego zastępca Andrzej Kurzela 
informuje, że chodzi o zamianę 

nieruchomości. – Umówiliśmy 
się z powiatem, że za część nieru-
chomości przy ul. Kraszewskiego 
przekażemy mu nieruchomość 
przy ul. Armii Krajowej 46. Chcie-
liśmy uniknąć ponoszenia kosz- 
tów przez nas i powiat. Regionalna 
Izba Obrachunkowa (RIO) uznała,  
że nie może się to odbyć na za-
sadach zamiany nieruchomości, 
a odkupienia. My od powiatu,  
a powiat od nas – mówi Andrzej 
Kurzela. Zwraca jednak uwagę, 
że taka formuła nie jest jeszcze 
przesądzona.

– Uważamy, że forma zamia-
ny, na postawie ustawy o gospo-
darowaniu nieruchomościami, 
jest właściwa. Stosowaliśmy już 

 W zamian za pomieszczenia w budynku urzędu miejskiego, powiat ma przejąć od miasta nieruchomość przy al. Armii Krajowej 46

Wyremontują kolejny blok
PRUSZKÓW
Towarzystwo  
Budownictwa Społecz- 
nego „Zieleń Miejska”  
przygotowuje się do kolej- 
nego remontu. Tym razem 
modernizację przejdzie blok 
przy ul. Kubusia Puchatka 11.

C zterokondygnacyjny 
budynek znajdujący się  
u zbiegu ulic Kubusia Pu-

chata i Chopina wkrótce zostanie 
odnowiony. W ramach prac mo-
dernizacyjnych robotnicy m.in. 
naprawią okna i drzwi w lokalach 
usługowych na parterze budynku, 
wyremontują balkony, wymie-
nią drzwi do klatek oraz ocieplą 
budynek.

TBS 13 września zapoznał się  
z ofertami złożonymi przez firmy. 
Obecnie trwa jeszcze postępowa-
nia przetargowe. Wykonawcę prac 
poznamy w najbliższych dniach. 
Nie wiadomo jednak, czy remont 
uda się rozpocząć jeszcze w tym 
roku. – Sprawa jest jeszcze otwarta. 
Obecnie czekamy, aż starostwo 
powiatowe wyda pozwolenie 
na budowę – informuje Renata 
Ostafin z TBS „Zieleń Miejska”.  
– Jeśli postępowanie administra-
cyjne zakończy się w miarę szybko 
i pogoda na to pozwoli, rozpocz-
niemy prace – dodaje.

Najprawdopodobniej jednak 
modernizacja budynku przy  
ul. Kubusia Puchatka 11 rozpocz- 
nie się na wiosnę 2012 r.  (AS)

Trwającą od kilku miesięcy  
akcja zbierania nakrętek  
w Owczarni i okolicznych  
miejscowościach zakończyła 
się sukcesem. Podopieczny 

Protezy  
za nakrętki

Ponad 100 dzieci uczestniczyło  
w inscenizacji bitwy pod 
Wiedniem 10 września. Okazją 
do zabawy była 328. rocznica od-
sieczy wiedeńskiej z 1683 r. Bitwa 

Rekonstrukcja  
bitwy pod Wiedniem 

toczyła się etapami,  
tak jak w rzeczywistości,  
a całość komentował  
spiker. Klimat wydarzenia 
podkreślały wydobywające  
się z głośników wojenne  
odgłosy. Oprócz rekonstrukcji 
bitwy, prezentowano także  
wybijanie monet i rozpalanie 
ognia krzesiwem  (DP)

Żoliborskiego Stowarzyszenia 
Dom Rodzina Człowiek  
29-letni Michał Mroczek,  
który uległ wypadkowi  
w pracy i stracił obie  
nogi, otrzyma specjalne  
protezy. W ciągu 10 miesięcy  
w samej Owczarni  
zebrano aż 10 t kolorowych  
nakrętek.  (AS)

OWCZARNIABRWINÓW

takie, tylko, że z firmami. Wów-
czas RIO tego nie kwestionowała. 
Przeszliśmy kontrole Najwyższej 
Izby Kontroli odnoście gospodarki 
nieruchomościami i nikt tego nie 
podważał. Dlatego nieco dziwią 
teraz wymogi RIO – dodaje za-
stępca prezydenta. Informuje, że 

teraz pozostaje kwestia uzgod-
nień pomiędzy RIO a skarbni-
kami powiatowym i miejskim, 
na jakich zasadach ma się odbyć 
transakcja – kupna, czy zamiany.

Niezależnie od tego, jaka mia-
łaby to być forma, miasto przeję-
łoby pomieszczenia użytkowane 

przez powiat, m.in. po wydziale 
komunikacji, geodezji, a obecnie 
wynajmowane sądowi.

Odzyskane lokale w budynku 
przy ul. Kraszewskiego pozwo-
lą na poprawę warunków pra-
cy miejskich urzędników. Jest 
to konieczne, ponieważ urząd 

otrzymał zalecenie inspekcji pra-
cy, by zmniejszyć zagęszczenie 
w pokojach. Zwolnione przez 
powiat pomieszczenia można 
będzie wykorzystać także dla 
pruszkowskiej straży miejskiej, 
m.in. na rozbudowę monitoringu 
miejskiego. 
 

Powiat zwolni pomieszczenia zajmowane w urzędzie miejskim przy ul. Kraszewskiego

Powstaje nowe centrum handlowe
PODKOWA LEŚNA
W mieście powstaje jedna 
z największych galerii 
handlowych w naszym 
regionie. Powierzchnia 
użytkowa nowego obiektu 
wyniesie prawie 10 tys. mkw. 
Inwestorem jest  
sieć handlowa MarcPol. 

N owa placówka handlo-
wo-usługowa powstanie  
w Podkowie Leśnej na 

działce o powierzchni 3,5 ha po-
łożonej przy drodze wojewódz- 
kiej nr 719. Budowa obiektu już 
się rozpoczęła i ma się zakończyć 
w trzecim lub czwartym kwar-
tale przyszłego roku. Wtedy też 

galeria zostanie oddana do użytku. 
Jak zapewnia inwestor, sieć han-
dlowa MarcPol, będzie to najwięk-
sza i najnowocześniejsza galeria 
handlowa w okolicy. W jednokon-
dygnacyjnym przestronnym bu-
dynku znajdzie się pasaż handlowy, 
a elementy wykończeniowe będą 
wykonane ze szkła i aluminium. 
Swoje siedziby będą tu miały zarów-
no sklepy różnych branż, punkty 
usługowe, gastronomiczne i roz-
rywkowe. Wiadomo już, że znaj-
dzie się tu supermarket MarcPol, 
a wśród przyszłych najemców jest 
m.in. sieć Rossmann. Przed galerią 
znajdzie się parking liczący 150 
miejsc postojowych. Obiekt będzie 
otaczać duża ilość zieleni.  (KG)
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Po osiedlowym parkingu  
kręci się trzech podejrzanych 
mężczyzn, którzy mogą chcieć 
ukraść jedno ze stojących tam  
aut – poinformował policję  

Próbowali  
ukraść samochód

W nocy z 12 na 13 września  
ożarowscy funkcjonariusze  
otrzymali zgłoszenie 
 o zakłócaniu ciszy nocnej 
 w miejscowości Konotopa. 

18-latek  
z narkotykami

Podczas patrolu zauważyli  
młodego mężczyznę, który  
widząc policjantów zaczął  
zachowywać się bardzo  
nerwowo. Podczas przeszu- 
kania 18-letniego Jacka B.  
funkcjonariusze znaleźli  
porcję narkotyków. Młodzieniec  
został zatrzymany. Grozi mu  
do trzech lat więzienia.  (DP)

w nocy z 8 na 9 września  
mieszkaniec Piastowa.  
Funkcjonariusze na miejscu 
zatrzymali dwóch mężczyzn 
próbujących wypchnąć  
z parkingu samochód. 18-latkowie 
Sebastian D. i Rafał T. przyznali 
się do próby kradzieży. Byli pod 
wpływem alkoholu. Grozi im  
do pięciu lat więzienia.  (DP)

PIASTÓWOŻARÓW MAZOWIECKI

Antylekcja dla młodzieży

kArolinA GontArczyk

PIASTÓW
Po burzliwych dyskusjach 
miejskim radnym udało się 
podjąć uchwałę w sprawie 
powołania Młodzieżowej 
Rady Miasta (MRM). Nie 
wszyscy jednak są zadowo-
leni z jej kształtu.

U tworzenie MRM zapropo-
nowała piastowska mło-
dzież, którą poparli radni 

z klubu PO. W pierwszej połowie 
kwietnia złożyli w tej sprawie 
projekt uchwały, która miała być 
podjęta na sesji rady miasta w tym 
samym miesiącu. Przewodnicząca 
Komisji Oświaty rady Aneta Czyż 
wnioskowała jednak o wykreślenie 
jej z porządku obrad z powodu 
błędów w dokumencie. Radni 
przychylili się do wniosku.

Spór o wiek 
kandydatów
Ponownie uchwałę próbowano 
podjąć w maju. I znów przewod-
nicząca Komisji Oświaty wystąpiła 
z wnioskiem o jej odrzucenie, bo 
większość członków komisji uzna-
ła, że nowy projekt nadal zawiera 
błędy. Tym razem jednak radni 
zadecydowali o pozostawieniu 
tego punktu w porządku obrad. 
Pomiędzy nimi rozgorzała burz-
liwa dyskusja na temat wieku 
przyszłych członków MRM.

Według przedstawicieli ugrupo-
wania Nasz Piastów – Wspólnota 
Samorządowa, w MRM mogliby 
zasiadać już gimnazjaliści, a jako 
górną granicę wieku zapropono-
wali 22 lata. Z kolei radni koalicji 
PO – PiS twierdzili, że młodzież 
gimnazjalna jest zbyt młoda, aby 
uczestniczyć w pracach przyszłej 
rady, a jako górną granicę wiekową 

Uchwałę o powołaniu MRM przyjęto po wielu jałowych dyskusjach  
i partyjnych przepychankach

zaproponowali 30 lat. Zdaniem 
radnych z Naszego Piastowa 
– Wspólnoty Samorządowej, taki 
przedział wiekowy to nieporo-
zumienie. Tym bardziej, że już  
w wieku 18 lat można kandydo-
wać w wyborach do rady miejskiej.  
W efekcie uchwały nie podjęto.

Ułomna forma
Kolejna próba podjęcia uchwały 
miała miejsce podczas ostatniej 
sesji rady miejskiej 30 sierpnia. 
I ponownie pomiędzy radnymi 
doszło do słownych utarczek. Zda-
niem Grzegorza Szuplewskiego 
(Nasz Piastów – Wspólnota Sa-
morządowa), projekt uchwały 
zaproponowano po raz kolejny 
„w formie ułomnej”. – Dlaczego 
z takim uporem forsowany jest 
projekt, który jest antylekcją dla 
młodzieży i przekreśla sens po-
wołania tej rady? – pytał radnych 
z PO – PiS.

Rozpoczęła się dyskusja o prze- 
dziale wiekowym przyszłych 
przedstawicieli MRM. – Nie powi-
nien do rady należeć 15-latek, bo to 
jest jeszcze dziecko – mówiła Maria 
Ziółek (PiS), przewodnicząca rady.

– Ludzie w wieku 15 lat podej-
mują odpowiedzialne funkcje: 
zastępowych, animatorów grup. 
Ten organ ma mieć funkcję dy-
daktyczną – odpowiadała jej Kata-
rzyna Wójcikowska (Nasz Piastów 
– Wspólnota Samorządowa). Grze-
gorz Szuplewski zaproponował 
poddanie pod głosowanie wniosku 
formalnego, aby do młodzieżowej 
rady mogli kandydować również 
uczniowie ostatnich klas gimna-
zjów. Większością głosów wniosek 
jednak został odrzucony.

Rada powstanie
Ostatecznie podczas sierpniowej 
sesji radnym udało się podjąć 
uchwałę. Będą do niej należeć oso-
by w wieku 16–23 lata, zamieszkałe 
na terenie Piastowa. Młodzi radni 
mają się spotykać z władzami miej-
skimi i oświatowymi, mogą także 
brać udział w sesjach rady miejskiej 
i posiedzeniach komisji oraz inicjo-
wać imprezy kulturalne, sportowe 
i charytatywne, szkolenia, konfe-
rencje itp. Jako trzy najważniejsze 
cele działalności młodzieżowej 
rady miejskiej określono: aktywi-
zowanie młodzieży, upowszech-
nianie wiedzy o samorządzie oraz 
działalność konsultacyjną. 

16–23
lata – to wiek, w jakim 
młodzi ludzie będą mogli 
zasiadać w Młodzieżowej 
Radzie Miejskiej  
w Piastowie

Dołączyli do porozumienia
PIASTÓW
Radni miejscy zagłosowali 
za przystąpieniem 
do międzygminnego 
porozumienia, które  
ma negocjować stawki  
z warszawskim Zarządem 
Transportu Miejskiego.

P orozumienie międzygmin- 
ne ma na celu przygotowa-
nie koncepcji organizacyj- 

nej transportu publicznego i obej- 
muje wszystkie miejscowości po- 
łożone na terenie powiatów prusz-
kowskiego i grodziskiego. Pomy-
słodawcą projektu jest Grzegorz 
Benedykciński, burmistrz Grodzi-
ska Mazowieckiego. Podkreśla on, 
że zasady narzucane przez ZTM 
są niekorzystne dla gmin, miast  
i powiatów położonych wokół War-
szawy. Jego zdaniem należy podjąć 
próbę opracowania polityki trans-
portowej, wykorzystując doświad-
czenia i rozwiązania wprowadzone 

m.in. w Berlinie, Wiedniu oraz aglo-
meracjach śląskiej i trójmiejskiej. 
Na zlecenie gmin miałaby tak- 
że zostać powołana firma, który 
przygotowałaby diagnozę obec-
nego stanu transportu publicznego  

podjąć do końca czerwca. Radnym 
z Piastowa udało się to dopiero  
teraz. Uchwałę tę próbowano pod- 
jąć podczas czerwcowej sesji, jed- 
nak wówczas wzbudziła zbyt wie-
le kontrowersji. Radni z klubu PO 
twierdzili, że nie otrzymali na czas 
wystarczających informacji na ten 
temat. W odpowiedzi przedsta-
wiciele opozycyjnego klubu Nasz 
Piastów – Wspólnota Samorządowa 
zarzucali im brak przygotowania.

Podjęcie przez radnych uchwały 
w tej sprawie poprzedziła prezen-
tacja Zdzisława Brzezińskiego, 
piastowskiego radnego i jedno-
cześnie doradcy burmistrza Gro-
dziska ds. transportu. Przedstawił 
on plan, formy i uwarunkowania 
prawne oraz funkcjonujące roz-
wiązania publicznego transportu 
zbiorowego na przykładzie aglo-
meracji śląskiej, trójmiejskiej, ber-
lińskiej i wiedeńskiej. Piastowscy 
radni jednogłośnie poparli projekt 
uchwały w tej sprawie.  (KG)

Na zlecenie gmin powstanie 
diagnoza obecnego stanu 
transportu publicznego  
w obu powiatach i założeń 
dotyczących zasad 
współpracy z ZTM

w obu powiatach i założeń doty-
czących zasad współpracy z ZTM 
(m.in. zbyt wysokich żądań finan-
sowych ZTM i polityki w sprawie 
wspólnego biletu).

Decyzję o przystąpieniu do 
porozumienia samorządy miały 

Nowy budynek przy ul. Stalowej
PRUSZKÓW
Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego „Zieleń 
Miejska” przymierza się  
do kolejnej inwestycji 
mieszkaniowej w mieście. 
Trzykondygnacyjny 
budynek z 10 lokalami  
ma stanąć przy  
ul. Stalowej 26.

N iedawno zakończyła się  
rozbiórka budynku sto- 
jącego na działce prze-

widzianej pod inwestycję Towa- 
rzystwa Budownictwa Społeczne- 
go. W budynku, który stanie pra-
wie na przeciwko prokuratury, ma 
być 10 mieszkań o powierzchni od 
ok. 30 mkw., do ponad 100 mkw.  
Lokale mają być tak przygoto- 
wane i wykończone, by nowi lo- 
katorzy mogli zamieszkać w nich  
od zaraz. Zaprojektowano też  
parking dla samochodów na po- 
ziomie zero.

Prezes pruszkowskiego TBS 
Zbigniew Piotrzkowski infor-
muje, że na górze zaplanowano 
dwa mieszkania dwupoziomowe  
o powierzchni ponad 100 mkw. 
– Czekamy na uzyskanie po-
zwolenia na budowę. Wniosek 
został złożony i jest w trakcie 

Kronika
Kryminalna
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rozpatrywania przez starostę 
pruszkowskiego – mówi prezes 
Piotrzkowski. Jego zdaniem, bu-
dowa mogłaby rozpocząć się na 
wiosnę przyszłego roku i potrwa-
łaby ok. 14 miesięcy.

Jako pierwsi prezentujemy 
wizualizację budynku.  (KAM)
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Parking w strefie
PRUSZKÓW
Parking przy dworcu PKP 
zaczął działać w 2008 r. 
Początkowo cieszył się 
dużą popularnością, ale 
w systemie Park & Ride 
funkcjonował zaledwie 16 
miesięcy. Od października 
nieruchomość ma być 
zarządzana przez miasto.

P roblem braku miejsc par-
kingowych i pojazdów 
blokujących chodniki w 

rejonie dworca PKP miał rozwią-
zać wybudowany w 2008 r. przez 
PKP parking na 130 miejsc. Inwe-
stycja ta pochłonęła aż 2 mln zł. 
Początkowo parking funkcjonował 
w popularnym i systematycznie 
rozszerzanym systemie Park & 
Ride. Po 16 miesiącach Oddział 
Gospodarowania Nieruchomo-
ściami, który jest właścicielem tego 
terenu, wydzierżawił parking Kole-
jom Mazowieckim i samorządowi 
województwa. Jednak w ramach 
oszczędności zrezygnowano z 
tej dzierżawy. W grudniu 2009 r. 
PKP zwróciło się do władz miasta 
z propozycją przejęcia parkingu, 
prezydent stwierdził wówczas, że 
w budżecie nie ma na to pieniędzy. 
W efekcie tego od 1 stycznia 2010 
r. parking został wydzierżawiony 
przez prywatną firmę, która za 
wynajęcie miejsca parkingowego 
zażądała prawie 150 zł. Niebawem 
jednak kierowcy ponownie będą 
mogli korzystać z parkingu płacąc 
niewielkie kwoty.

PKP informuje, że umowa 
dzierżawy z prywatną firmą wy-
gasła 1 sierpnia. – Od tego dnia to 
my płacimy za dozorowanie par-
kingu. Jednak od 1 października 

inwestycja przechodzi w ręce 
władz Pruszkowa – informuje 
Andrzej Dudziński, rzecznik pra-
sowy Oddziału Gospodarowania 
Nieruchomościami PKP. – Roz-
mowy na temat dzierżawy tego 
parkingu miedzy władzami PKP a 
włodarzami Pruszkowa trwały już 
od roku. Obecnie umowa jest już 
gotowa i czeka na podpis – dodaje. 

Parking nie będzie własnością 
miasta, będzie on jedynie dzier-
żawiony. – Miesięczna stawka 
dzierżawy tego obiektu wynosi 
3 tys. zł netto, czyli prawie 3,7 tys. 
zł brutto – podkreśla Dudziński. 
Oznacza to, że za roczną dzierża-
wę parkingu miasto zapłaci blisko 
44 tys. zł.

Fakt, że miasto będzie dzier-
żawcą parkingu nie oznacza 
jednak, że kierowcy będą mogli 
tam swobodnie parkować. Wła-
dze przygotowują się bowiem 
do wprowadzenia stref płatnego 
parkowania w centrum miasta. 
Parking miałby znaleźć się w jed-
nej z takich stref. Planuje się, że 
posiadacze biletów okresowych 
za miesięczny abonament zapłacą 
50 zł. W ten sposób miasto zarobi-
łoby blisko 78 tys. zł. A po odjęciu 
kosztów dzierżawy do kasy miasta 
trafiłoby ok. 34 tys. zł.

Wiceprezydent Pruszkowa 
Andrzej Kurzela potwierdza in-
formacje o umowie. – Faktycznie 
dostaliśmy od PKP dokumenty, 
jednak będziemy chcieli wprowa-
dzić kilka zmian. Prawdopodob-
nie parking przejmiemy jeszcze 
przed wprowadzeniem stref 
płatnego parkowania – podkreśla.  
– Jest szansa, że do tego momentu 
parking będzie dostępny dla kie-
rowców za darmo – dodaje.   (AS)  
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Ożarowski komisariat policji 
otrzymał w ubiegłym tygodniu 
zgłoszenie o kolizji drogowej 
na terenie giełdy w Broniszach. 
Patrol interwencyjny stwierdził, 

Pijany  
spowodował kolizję

8 września policjanci  
otrzymali informację o próbie  
kradzieży, do której doszło  
w jednym ze sklepów w mie-
ście. Na miejsce zostali wysłani 

Ukradł wódkę  
za 18 zł

dzielnicowi, Okazało się,  
że obsługa marketu zatrzymała 
27-latka, który chciał wyjść  
ze sklepu nie płacąc za towar. 
Mężczyzna zabrał wódkę wartą 
17,69 zł. Policjanci skierują  
wniosek o ukaranie 27-latka  
do sądu, który zadecyduje  
o dalszym losie  
mężczyzny.  (AS)

że 35-letni kierowca mercedesa 
Robert F. cofając zderzył  
się z zaparkowanym samochodem 
i uszkodził skrzynki z owocami. 
Miał 2,3 promila alkoholu  
w organizmie. Próbował też  
wręczyć policjantom łapówkę. 
Został zatrzymany. Może  
trafić do więzienia nawet  
na 10 lat.  (AS)

BRONISZEOŻARÓW MAZOWIECKI

Reklama

spotkajmy się w Skierniewicach

     17 i 18 września

PRUSZKÓW
Miasto wydało sporo 
publicznych pieniędzy 
na modernizację Parku 
Kościuszki i remont Pałacyku 
Sokoła. Uratowanie zabytku 
kosztowało 12 mln zł,  
zaś straty z tytułu  
usuwania skutków  
pałacowo-parkowych  
aktów wandalizmu  
wyniosły już ponad 9 tys. zł. 

C hoć na elewacji Pałacyku 
Sokoła nie ma już śladów 
po jej podpalaniu, maza-

niu, bo obiekt został odświeżony, 
to do tej pory nie udało się usu- 
nąć wszystkich śladów po wy-
brykach chuliganów. Widać to na 
zdeformowanych rynnach czy po-
obijanej kamiennej scenie przed 
pałacykiem.

O skali zniszczeń i ich usuwaniu 
pisaliśmy wielokrotnie na łamach 
„Gazety WPR” i portalu WPR24. 
Poruszaliśmy też temat dewastacji 
ławek i koszy na śmiecie w Par-
ku Kościuszki, zlokalizowanych 

Straty w Parku Kościuszki idą w tysiące złotych 
w bliskim sąsiedztwie pałacyku. 
Naprawa elementów małej archi-
tektury pociągnęła za sobą kolejne 
koszty.

Po trzeciej już w tym roku  
dewastacji parkowych koszy,  
tj. uszkodzeniu żeliwnych moco-
wań podtrzymujących pojemniki 
(uszkodzenia zostały odkryte we 
wtorek 13 września), pruszkow-
ski magistrat poinformował nas, 
jakie koszty do tej pory poniosło 
miasto z tytułu napraw ławek  
i śmieciowych pojemników. Aneta 
Kozłowska z Wydziału Ochrony 
Środowiska Urzędu Miejskiego  
w Pruszkowie poinformowała, że 
w kwietniu na naprawę jednej ław-
ki i ośmiu koszy wydano 1 722 zł,  
w lipcu była to kwota 1 291,50 zł 
za naprawę także jednej ławki  
i sześciu pojemników na śmiecie.  
Do tego dojdą jeszcze koszty na-
prawy koszy zdewastowanych 
we wrześniu. Na razie nie są one 
jeszcze znane.

Zbigniew Piotrzkowski, prezes 
Towarzystwa Budownictwa Spo-
łecznego „Zieleń Miejska”, które 

Trwa modernizacja 
ul. 2 Sierpnia

znaki pionowe i poziome. Zmo-
dernizowane zostaną również 
chodniki, które będą wykonane  
z kostki. Większość prac już została 
zrobiona. Do tej pory został wybu-
dowany parking przy cmentarzu, 
kanalizacja deszczowa i częściowo 
chodnik wzdłuż cmentarza. Obec-
nie są wykonywane krawężniki 
przy ul. Komorowskiej. Pozostaje 
dokończenie budowy chodników 
i położenie nawierzchni asfalto-
wej na jezdni. Prace przebiegają 
zgodnie z harmonogramem i nic 
nie wskazuje na to, że się opóźnią. 
– Pogoda nam sprzyja, więc należy 
się spodziewać, że remont zosta-
nie skończony zgodnie z planem 
– mówi Elżbieta Korach, naczelnik 
Wydziału Inwestycji, Remontów  
i Infrastruktury Technicznej Urzę-
du Miejskiego w Pruszkowie.

Wykonawcą prac jest firma Bud-
-Bruk Zakład Robót Drogowych  
z Pruszkowa, wyłoniona w drodze 
przetargu. Koszt inwestycji wynie- 
sie ponad 860 tys. zł. Remont po-
trwa do końca września.  (KG)

PRUSZKÓW
Już za kilka tygodni  
ul. 2 Sierpnia, położona 
przy cmentarzu miejskim, 
ma zupełnie zmienić 
oblicze. Obecnie trwają 
tu intensywne prace 
modernizacyjne.

U l. 2 Sierpnia, choć niewiel-
ka, pełni ważną rolę dla 
ruchu samochodowego  

w Pruszkowie. Jest to droga po-
łożona tuż przy cmentarzu, więc 
jest często uczęszczana, zwłaszcza 
w okresie Święta Zmarłych. Poza 
tym prowadzi z centrum miasta 
na dwa duże osiedla: Staszica i Pru-
sa. Jej dotychczasowy stan wołał 
o pomstę do nieba: dominowały 
tu dziury, wertepy i koleiny. Jedną  
z przyczyn zniszczeń nawierzch- 
ni były wykonywane wcześniej 
prace wodociągowe. 

Za kilka tygodni jednak stan dro-
gi ma się diametralnie zmienić. 
Ulica zyska nową nawierzchnię 
asfaltową, pojawią się też nowe 

jest administratorem Pałacyku 
Sokoła, straty z tytułu usunięcia 
dotychczasowych aktów wan-
dalizmu szacuje na ok. 6 tys. zł. 
– Usuwaniem zniszczeń, m.in. 

odmalowaniem elewacji, usunię-
ciem napisów z kamiennej po-
sadzki i naprawą sceny zajęła się 
firma, która remontowała Pałacyk. 
Naprawy wymagały też niektóre 

rynny i lampy halogenowe – in- 
formuje prezes Piotrzkowski.

Po zsumowaniu wydatków 
poniesionych przez pruszkow-
ski urząd miejski ze stratami 

oszacowanymi przez TBS, wy-
chodzi ponad 9 tys. zł. Pieniądze  
te mogłyby być wydane na zupeł- 
nie inne cele niż usuwanie skut- 
ków dewastacji.  (KAM)
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Milanowskie Centrum Kultury 
otrzymało 65 tys. zł na realizację 
programu wymiany młodzieżowej 
„Let’s get involved!”. Uczestniczyć 
w nim będzie 20 osób w wieku 

Wymiana 
młodzieżowa

Od 1 września rodzice płacą  
za nadprogramowe godziny  
pobytu dziecka w przedszkolu 
(ponad pięć godzin). Jeśli chcą 
uniknąć dodatkowych opłat, 

Rodzice 
niezadowoleni

muszą zabierać dzieci  
z przedszkola ok. godz. 13.00.  
Dla większości pracujących  
jest to niemożliwe. Na dodatkowe 
opłaty za przedszkola muszą 
wydać 200 – 300 zł miesięcznie. 
Wielu niezadowolonych  
zastanawia się, czy nie  
przepisać dzieci do placówek 
prywatnych.  (AS)

18–28 lat z Włoch i Polski,  
w tym byli radni Młodzieżowej 
Rady Miasta Milanówka  
i włoskiego Pianoro, członkowie 
grupy 4YOUth oraz YouNet  
z Bolonii. Program będzie  
realizowany 17–27 września,  
a następnie w kwietniu 2012 r., 
kiedy to młodzież z Polski  
pojedzie do Włoch.  (DP)

MILANÓWEKREGION

Agnieszka Chylińska zachwyciła widzów
PRUSZKÓW 
Stało się niemal tradycją,  
że imprezy z okazji 
pożegnania lata  
w Pruszkowie są 
wyjątkowo atrakcyjne.  
Tak było i w tym roku.

T egoroczną imprezę „Żeg- 
naj lato na rok” zainaugu-
rował festyn, który odbył 

się w Parku Mazowsze na Żbi-
kowie. To był typowo rodzinny 
piknik, gdzie każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie. Najwięcej atrakcji 
czekało na dzieci, które szalały 
na trampolinach i dmuchanych 
zjeżdżalniach, zajadały watę cu-
krową i popcorn oraz brały udział 
w zawodach sportowych.

W Parku Mazowsze zorgani- 
zowano również zawody węd-
karskie, mecze siatkówki i koszy-
kówki oraz koncert przebojów dla 
seniorów. Szczególnym powodze-
niem cieszyły się konkursy zwią-
zane z psami: na najlepiej dobraną 
parę pies – opiekun oraz na naj-
bardziej wielorasowego psa. Chęt-
ni mogli również uczestniczyć 
w wycieczkach przyrodniczych 
– dendrologicznych i ornitologicz-
nych, które prowadzali biolodzy, 

pojeździć na kucykach oraz ma-
lować na szkle.

Okazję do zaprezentowania 
swojej oferty podczas sobotniego 
pikniku wykorzystały lokalne fir-
my i instytucje, które wystawiły 
tu swoje stoiska. Dużą popular-
nością cieszyło się stoisko prusz-
kowskiej straży miejskiej, gdzie 

można było zasięgnąć informacji 
dotyczących m.in. bezpieczeń-
stwa, cyberprzemocy czy segrega- 
cji szkodliwych odpadów.

W związku z trwającą kampanią 
wyborczą, o przychylność wybor-
ców zabiegało wielu kandydatów 
do parlamentu, m.in. Nelly Roki-
ta, Alicja Olechowska, Grzegorz 

Kostrzewa-Zorbas, Dariusz Ro-
sati, Danuta Smak, Anna Sikora  
i Bożena Żelazowska. Na stadionie 
Znicza pojawił się też marszałek 
Adam Struzik.

Koncertowa część festynu, jak co 
roku, odbyła się na stadionie. Wy-
stępy rozpoczęła Julia Hertmanow-
ska, po niej zagrał zespół Princess, 
wykonujący piosenki grupy Queen, 
oraz Ocean. Gwiazdą wieczoru była 
Agnieszka Chylińska, która swoim 
występem udowodniła, że w pełni 
zasługuje na to miano. Podczas gdy 
w sobotni wieczór telewizja TVN 
emitowała kolejny odcinek progra-
mu „Mam Talent” z jej udziałem, 
pruszkowska publiczność mogła 
w tym czasie uczestniczyć w kon-
cercie wokalistki. A było napraw-
dę warto. Chylińska pokazała, że 
jest artystką z krwi i kości, która 
potrafi zaserwować publiczności 
prawdziwie energetyzującą dawkę 
brzmień elektronicznych i rocko-
wych. Widzowie byli zachwyceni  
i w doskonałych humorach opusz-
czali pruszkowski stadion.

Publiczność narzekała jedy-
nie na skandaliczny stan toalet, 
zarzucając organizatorom, że nie 
zadbali o ich czyszczenie w trakcie 
imprezy.  (KG)

Klub przeszkadza mieszkańcom
GRODZISK MAZOWIECKI
Dudniąca muzyka,  
hałaśliwa młodzież  
i zaśmiecone okolice  
– to tylko niektóre uwagi 
mieszkańców bloków  
i kamienic położonych  
w pobliżu Centrum Kultury, 
dotyczące działającego tu 
klubu muzycznego.

3 Club to jeden z najlepiej 
funkcjonujących i cieka- 
wie urządzonych klubów 

muzycznych w naszym regionie. 
Odbywają się tu koncerty i dys-
koteki, działa restauracja, można 
również pograć w bilard i kręgle. 
Zamiarem właścicieli lokalu jest 
stworzenie kultury clubbingowej 
w dynamicznie rozwijającym się 
mieście.

Nie wszyscy jednak są zadowo-
leni z działalności klubu. – Mam 
serdecznie dość tego bałaganu. 
Bez przerwy są tu jakieś dyskote-
ki, młodzież się wydziera i to do 
późnych godzin nocnych. Ale to 
nie wszystko. Wychodzą z klubu  
i godzinami potrafią przesiady- 
wać na klatkach, palą papierosy, 
piją wódę, raz to nawet wymioci-
ny były na schodach. Jak władze 
Grodziska mogą na coś takiego 
pozwolić? Przecież to granda! 
– denerwuje się pan Janusz, 
mieszkaniec jednego z pobliskich 
bloków. Emeryt wraz z sąsiadami 

skierował pismo w tej sprawie 
do władz miasta, policji i klubu. 
– Burmistrz obiecał pomoc i ma 
zostać wybudowana specjalna 
ściana wygłuszająca, która odgro-
dzi centrum kultury od okolicz-
nych posesji. Problemu z hałasem 
więc nie będzie – mówi Wojciech 
Mysiak, menadżer 3Club.

Całą sytuacją jest zdumiony 
Mariusz, stały bywalec lokalu.  
– To jest zwykłe czepialstwo i atak 
moherowych beretów, którym 

się nudzi. 3Club działa od trzech 
lat i nagle teraz zaczął im prze-
szkadzać? Często tu przychodzę 
na koncerty i wiem, że pomiesz-
czenia są dobrze wygłuszone, 
żadne dźwięki na zewnątrz nie 
dochodzą. Może jacyś nieodpo-
wiedzialni kolesie rzeczywiście 
się wydzierają po wyjściu z dys-
koteki, ale to się wtedy wzywa 
straż miejską, czy policję i po 
problemie – mówi mieszkaniec 
Grodziska.  (KG)

PTO wypełnia swoje założenia
REGION
Podwarszawskie  
Trójmiasto Ogrodów (PTO)  
to porozumienie zawarte  
w czerwcu miedzy Podkową 
Leśną, Brwinowem i 
Milanówkiem. Zakłada 
szeroko pojętą współpracę 
tych trzech miejscowości  
nie tylko w dziedzinie  
kultury, ale i rozwiązań 
gospodarczych.

D zięki podpisaniu trójpo-
rozumienia, trzy leżące 
obok siebie gminy mogą 

wspólnie planować inwesty-
cje, takie jak budowa ścieżek 

rowerowych, oznakowanie po-
mników przyrody, czy remonty 
dróg znajdujących się na pograni-
czu. Podczas czerwcowego Festi-
walu Otwarte Ogrody, w trakcie 
zorganizowanej przez Związek 
Podkowian oraz Centrum Kul-
tury i Inicjatyw Obywatelskich 
w Podkowie Leśnej debaty  
o kulturze, zaprezentowano logo  
PTO i ustalono pierwszą prezy-
dencję w ramach porozumienia, 
którą sprawuje obecnie Małgo-
rzata Stępień-Przygoda, bur-
mistrz Podkowy Leśnej.

W czasie kolejnego spotkania 
burmistrzów miast i dyrekto-
rów samorządowych instytucji 

kultury wypracowano formy 
współpracy dotyczące m.in. 
współdziałania uniwersytetów 
trzeciego wieku oraz Europej-
skich Dni Dziedzictwa (EDD).

W ubiegły weekend w Brwi-
nowie odbył się pierwszy fe-
styn w ramach EDD. W trakcie 
imprezy mieszkańcy mogli 
podziwiać m.in. rekonstruk-
cje bitwy pod Brwinowem oraz 
wziąć udział w uroczystości  
z okazji nadania Bibliotece Pu-
blicznej w Brwinowie imienia 
Wacława Wernera. Natomiast 
w najbliższy weekend obchody 
EDD przeniosą się do Podkowy 
Leśnej i Milanówka.  (AS)
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Rondo na Łopuszańskiej otwarte
REGION
Nowe rondo na węźle Łopu- 
szańska otwarto 15 września 
nad ranem. W nocy z 14 na 
15 września po raz kolejny 
zebrała się specjalna 
komisja, która sprawdziła 
stan wybudowanego ronda.

N owe rondo na węźle Ło-
puszańska, które znajdu-
je się na poziomie zero,  

miało zostać oddane do użytku 
w ubiegły piątek. Plany drogo-
wców pokrzyżowała jednak zła 

pogoda oraz drobne usterki. – Mu-
simy wprowadzić drobne korekty  
w organizacji ruchu na rondzie. 
Obecnie czekamy jeszcze na in-
formacje od wykonawcy, który 
ma nanieść poprawki – informo-
wała w poniedziałek Agata Cho-
ińska, rzecznik prasowy Zarządu  
Miejskich Inwestycji Drogowych.

Komisja ponownie oceniła 
stan nawierzchni, oświetlenia  
i oznakowania ronda. W czwartek 
rano pierwsi kierowcy mogli prze-
jechać przez nowe rondo. Dzięki 
wprowadzeniu nowej organizacji 

ruchu w rejonie budowanego 
węzła Łopuszańska, drogowcy 
będą mogli wykonać dojazdy  
do estakad i tunelu.

Z powodu uruchomienia no-
wego ronda Zarząd Transportu 
Miejskiego wprowadził zmiany 
przystankowe na niektórych li-
niach autobusowych, m.in. 717  
i N85. Przystanek Łopuszańska 51, 
zlokalizowany przy tymczasowej 
jezdni Al. Jerozolimskich prowa-
dzącej w kierunku centrum, został 
przeniesiony 200 m za skrzyżowa-
niem z ul. Łopuszańską.  (AS)
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kultura
W sobotę 17 września o godz. 20.30 w kościele św. Kazimierza w Pruszkowie odbędzie się koncert Opery i Filharmonii Podlaskiej,  
która gromadzi najlepszych muzyków z Białegostoku i okolic. Zespół koncertuje niemal w całej Europie i regularnie bierze udział  
w renomowanych festiwalach. Chór i opera z białostockiej filharmonii mają na swoim koncie wiele nagród w tym m.in. Fryderyka  
2008 za płytę „Sacred Music” z kompozycjami Pawła Łukaszewskiego, Fryderyka 2009 za „Pieśni Kurpiowskie”. Podczas tegorocznego 
koncertu jego uczestnicy będą mogli posłuchać utworów W. A. Mozarta oraz zmarłego nie tak dawno Henryka Mikołaja Góreckiego, 
naszego rodzimego wielkiego kompozytora ostatnich czasów. 

Koncert Filharmonii Podlaskiej w Pruszkowie 

Reklama

Informator kulturalny  /16.09-23.09/

Brwinów

Nie ma jak w domu
Gminny Ośrodek Kultury  
i Teatr Art.-Re zapraszają  
17 września (sobota)  
na spektakl dla dzieci  
pt. „Nie ma jak w domu”.
Start godz. 12.30, Wstęp wolny, 
Miejsce: Wilsona 2

Jam Session
17 września (sobota) w Gmin-
nym Ośrodku Kultury odbędzie 
się Jam Session. Grasz na 
gitarze, śpiewasz, masz swój 
własny zespół pokaż się. Orga-
nizatorzy udostępniają sprzęt.
Starty godz. 17.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Wilsona 2  

Grodzisk Mazowiecki

Koncert Loud  
Jazz Band
Centrum Kultury zaprasza  
16 września (piątek) na koncert 

zespołu Loud Jazz Band. 
Grupę tworzą muzycy z Polski, 
Norwegii i Bułgarii. Zespół 
tworzy nowoczesny jazz łą-
cząc skandynawskie melodie 
z muzyka rockową. Loud Jazz 
Band wydał do tej pory osiem 
krążków.
Start godz. 19.30, Bilety 35 zł,  
Miejsce: Spółdzielcza 9

 Milanówek

Europejskie Dni 
Dziedzictwa
Tegoroczne obchody EDD  
(17-18 września) będą się 
odbywać na terenie Willi  
Waleria i Teatru Ludowego.  
Po raz pierwszy Milanówek 
będzie promował organizowa-
ny przez Artura Krajewskiego 
Interdyscyplinarny Festiwal 
Sztuki w Żyrardowie  
i stanowił jedną z jego scen.  
Podczas tych dni miasto  
przygotowało dla mieszkań-

ców wiele atrakcji m.in. warsz-
taty rzeźbiarskie, projekcje  
filmów w ramach cyklu  
„Kino na ścianie”, czy spektakl 
Teatru NN pt. „Był sobie raz”. 
Sobota: Start godz. 12.00,  
Niedziela: Start godz. 12.00, 
Wstęp wolny,  
Miejsce: Spacerowa 20/22

Nadarzyn

Akademia  
bez indeksu
Nadarzyński Ośrodek Kultury 
zaprasza 17 września (sobota) 
na spotkanie z cyklu „Aka-
demia bez indeksu” podczas 
którego Piotr Leszczyński, 
mistrz świata kung-fu podpo-
wie kobietom jak  m.in. należy 
unikać zagrożeń, radzić sobie 
w sytuacjach niebezpiecznych 
oraz jak się obronić i nie dać 
się okraść.
Start godz. 18.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Pl. Poniatowskiego 42

Otrębusy

Koncert zespołu Mazowsze
16 września (piątek) w Matecz-
niku Mazowsze odbędzie się 
pierwszy powakacyjny koncert 
Chóru, Baletu i Orkiestry Pań-
stwowego Zespołu  Ludowego 
Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. 
T. Sygietyńskiego inaugurują-
cy nowy sezon artystyczny. 
Start godz. 19.00, Bilety 60 zł, 
Miejsce: Świerkowa 2

Spektakl „Minus 2”  
w Mateczniku
W sobotę (17 września)  
w Mateczniku Mazowsze  
wystąpi Polski Teatr Tańca  
z Poznania z najnowszym dzie-
łem Ohada Naharina – spek-
taklem „Minus2”. Dodatkową 
oprawą spektaklu będzie 
spotkanie w foyer Matecznika 
Mazowsze z dyrektor Polskie-
go Teatru Tańca Ewą Wyci-
chowską, która podzieli się 

ciekawostkami dotyczącymi 
realizacji przedstawienia. 
Start: godz. 18.00, Bilety: 60 zł, 
Miejsce: Świerkowa 2

Piastów

Wiem gdzie mieszkam
Miejski Ośrodek Kultury zapra-
sza 17 września (sobota) na spo-
tkanie informacyjne dotyczące 
zajęć „Wiem gdzie mieszkam”. 
W ramach cyklu organizowane 
będą wycieczki do najcie- 
kawszych miejsc Piastowa  
i okolic pod opieka przewodnika 
i nauczyciela historii.
Strat godz. 11.00,  
Zapisy: (22) 723 65 50,  
Miejsce; Warszawska 24

Pruszków

Spotkanie z Jakubem 
Szamałkiem
Pruszkowska Książnica  
i Młodzieżowy Dom Kultury 

zapraszają 16 września (piątek) 
na spotkanie z autorem książki 
„Kiedy Atena odwraca wzrok” 
– Jakubem Szamałkiem. 
Spotkanie poprowadzi Gerard 
Położyński, a fragmenty książki 
przeczyta Stanisław Banasiuk. 
Start godz. 18.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Kościuszki 41

Pokaz filmu „Rezerwat”
Stowarzyszenie „Forum Prusz-
ków” zapraszają 17 września 
(sobota) na bezpłatny pokaz 
filmu „Rezerwat” w ramach 
cyklu „Pruszkowski Klub 
Filmowy”. Obraz w reż. Łukasza 
Pałkowskiego opowiada o trójce 
pozornie niezwiązanych ze 
sobą osób, jednak ich działania 
spowodują zderzenie trzech 
odmiennych światów. W roli 
głównej występują: Sonia  
Bohosiewicz, Marcin Kwaśny 
 i Grzegorz Palkowski.
Start godz. 18.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Zimińskiej-Sygietyńskiej 5
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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

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 

 ► Do pracowni w Pruszkowie 
manualnie uzdolniony, chętnie 
metaloplastyk lub ślusarz 
artystyczny. Oferty  
e-mail: nest@nest.com.pl

 ► Firma budowlana zatrudni 
kierownika budowy z pełnymi 
uprawnieniami w pełnym 
wymiarze czasu pracy   
na budowę w Brwinowie.  
Tel. 512030239, 23 661 33 86 w. 212

 ► Handlowca z doświadczeniem 
z branży budowlanej Łazy 
k.Magdalenki 22 757 99 59 

 ► Kierowca Kat. C, E +HDS Łazy 
k/Magdalenki 22 757 99 59  

 ► Poszukujemy  
pracowników produkcji  
w okolicach Warszawy  
Zapewniamy umowę o pracę 
atrakcyjne wynagrodzenie oraz 
bezpłatne zakwaterowanie  
Chcesz wiedzieć więcej 
zadzwoń pon.-pt.   
od 9.00 do 17.00 Tel. 223824744

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

 ► Masażyście wynajmę urządzony 
gabinet 607 052 845 

 ► Zatrudnię sprzedawcę  
do sklepu Piastów  
883 323 389 po 14.00 

Szukam pracy

 ► Podejmę się sprzątania 
w Pruszkowie i okolicach 
511 738 104  

 ► Uczciwa emerytka zaopiekuje 
się dzieckiem lub osoba starszą 
784 373 924 

 ► Uczciwa emerytka zaopiekuje się 
dzieckiem lub osoba starszą 
lub osobą niepełnosprawną  
ok. Podkowy, Brwinów,  
Pruszków 22 758 90 49 

Nieruchomości – sprzedam

 ► Działki budowlane i działka 
rolna, Żelechów przy drodze 
powiatowej,  media,  
607 546 271

 ► Pilnie sprzedam mieszkanie 
57m2 po remoncie 
kontakt 664976395 

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

największa skuteczność!
CO TYDZIEŃ PONAD 30 000 CZYTELNIKÓW

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

 ► Sprzedam działkę 2550 m2 
Otrębusy przy ul. Wrzosowej  
Tel. 601 979 353 

 ► Sprzedam nieruchomość  
1011m2 wraz z domem, Pruszków  
k/Piastowa lub wynajmę  
tel. 660 199121 

Nieruchomości – kupię

 ► 3-pokojowe do 50m2  
w Pruszkowie w centrum  
do IV piętra, urządzone  
po remoncie  
508 085 079

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► 107 m. lokal w centrum 
Brwinowa, użytkowy 
602 276 735 

 ► Koło Podkowy mieszkanie  
48 m2 606 505 559

 ► Lokal 150m centrum 
Grodziska 602 276 735 

 ► Wynajmę Domek  
po remoncie, 2 pokoje  
z kuchnią Piastów  
22 723 57 07; 661 891  456 

 ► Lokal w centrum Pruszkowa 
ul.Prusa 19/7; 75m2+użytkowa 
piwnica 30 m2  
666-955-902 lub  
wiadomość na miejscu 

 ► Pawilon w Ursusie 60m2 lub  
130 m2, Bazarek 603 509 509

 ► Podnajmę lokal kosmetyczce 
lub manicurzystce  
662 048 065 

 ► 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 

 ► Wynajmę pokój dziewczynie, 
Pruszków 22 490 36 78

Nauka

 ► Angielski dojazd 784 884 230 

 ► Angielski dojeżdżam 
607 596 383 

 ► Matematyka, nauczyciel,  
603 713 495    

 ► Kursy, szkolenia: 
Księgowość 
obsługa komputera 
wózki widłowe 
Elektryk do 1kV  
608 661 245; 22 758 71 60

Automoto – kupię

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

 ► Darmowe złomowanie  
pojazdów transport gratis 
502 534 080 

Sprzedam

 ► Bloczki, pustaki, betoniarkę 
Otrębusy 501 757 450 

 ► Okna plastikowe nowe  
22 729 78 48

 ► Sprzedam węgiel, kostka orzech, 
ekogroszek, wysoka kaloryczność 
604 201 707

Kupię

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

 ► Telefon komórkowy,  
stan dobry okazyjnie 
507 964 611 

Usługi

 ► Anteny montaż serwis 
603 375 874 

 ► Anteny TV-Sat – (A-Z) 
Specjalista Expressowo 
506 845 092 

 ► Astrolog 796 683 070 

 ► Cyklinowanie  602 262 144 

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

 ► Czyszczenie kostki brukowej 
www.youtube.com – nazwa 
profilu MYCIEEE 508 759 410 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej 505 076 331 

Docieplenia budynków  
z materiałem (SILIKAT)  
od 82 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

POSPRZĄTAM
- Dom
- Mieszkanie
- Biuro

Pruszków i okolice.
Tel 512 077 690

Najniższe ceny w mieście
Sprawdź !

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

www.tanioidobrze.pl
ul. Wiosenna 16, Milanówek

Twoja kariera, Twoim wyborem
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

z Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 
w WARSZAWIE

zaprasza pracujące osoby dorosłe zatrudnione na terenie
województwa mazowieckiego, które z własnej inicjatywy

wyrażają chęć zdobycia nowych lub podniesienia posiadanych
kwalifikacji, do udziału w bezpłatnym szkoleniu.

Rekrutacja:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego
05-800 Pruszków, ul. Armii Krajowej 46 

Tel. Fax. 22 758 71 60 Kom. 608 661 245
e-mail: okz9@zdz.edu.pl

ZAPRASZAMY na bezpłatne szkolenie z zakresu:

DORADCA EUROPEJSKI – pozyskiwanie funduszy unijnych

Szkolenie odbywać się będzie po godzinach pracy i poza miejscem pracy
Szkolenie będzie uzupełnione warsztatami psychologicznymi

Szczegółowe informacje na stronie:
 www.twojakarieratwoimwyborem.pl

•	 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
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Bezpłatna reklama Twojej firmy w internecie!

darmowe ogłoszenia 
www.ogloszenia.wpr24.pl

darmowa prezentacja
www.firmy.wpr24.pl

 ► Glazura  terakota hydraulika 
660 336 695 

 ► Glazura remonty łazienka  
510 610 743 

 ► GLAZURA TERAKOTA, 
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ 
696 951 187 

 ► Malowanie 698 979 984 

 ► Naprawa komputerów, 
konfiguracja sprzętu  
i oprogramowania usługi 
informatyczne 606 271 675 

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

 ► Ogrody – opryski na choroby, 
szkodniki, komary 696 039 978

 ► Pranie tapicerki, dywanów w domu 
klienta 504 206 446 

POSPRZĄTAM  
DOM, MIESZKANIE, BIURO 
511 738 104  

 ► Sprowadzę każdy osobowy  
z zachodu 514 580 817

 ► Transport Mercedes Sprinter 
504 206 446 

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne na wniosek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie 
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej 
budowy mostu na rzece Zimna Woda w drodze powiatowej nr 3111W w miejsco-
wości Parzniew gmina Brwinów wraz z przebudową istniejącej infrastruktury 
technicznej.

Inwestycja obejmuje następujące działki: 
– działka nr ew.: 1 (1/1, 1/2), 3, 4 (4/1, 4/2), 5, 12/1 (12/4, 12/5), 13, 14/1 (w na- 
wiasach - numery działek po projektowanym podziale; tłustym drukiem – 
projektowane działki, które będą pasem drogi powiatowej). 

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w go- 
dzinach pracy urzędu: poniedziałek 8ºº÷18ºº, wtorek ÷ piątek 8ºº÷16ºº, w Wydzia-
le Architektury Starostwa Powiatowego w Pruszkowie; ul. Drzymały 30, 05-800 
Pruszków, pokój nr 115 (I piętro),   tel.: 022 738-14-32. 


PRUSZKOWSKA AGENCJA FOTOGRAFICZNA

Obsługa fotograficzna eventów

Sesje korporacyjne i produktowe

Zdjęcia reportażowe

Postprodukcja 

Bogate archiwum zdjęciowe


PRUSZKOWSKA AGENCJA FOTOGRAFICZNA

Obsługa fotograficzna eventów

Sesje korporacyjne i produktowe

Zdjęcia reportażowe

Postprodukcja 

Bogate archiwum zdjęciowe

MIEJSCE  
NA  

TWOJĄ  
REKLAMĘ  

22 728 18 64

 ► Tynki maszynowe solidnie,  
510 47 55 14 

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

 ► Wróżka 605 622 816 

 ► WYMIANA OPON  
795 569 659 

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

Inne

Aż 3000 zł pożyczki, szybko, 
na jasnych zasadach i bez 
zbędnych formalności. 
Provident: 600 400 295  
7 dni w tygodniu 7:00-21:00  

Pożyczki pod zastaw 
nieruchomości 
bez zbędnych formalności 
tel 513 267084  

Poszukuję

 ► Proszę o kontakt, poszukuję osób 
internowanych za rozruchy  
w Ursusie w czerwcu 1976 r. 
Tel.  728 952 535 
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8,5%
3 miesiące 
= 6,83% z dzienną 
kapitalizacją

Lokata Powitalna 
z darmowym kontem
Zarabiaj po królewsku!

Lokata Powitalna na 3 miesiące w kwocie od 1.000 zł do 10.000 zł to oferta dla osób, które w terminie od 20 lipca do 30 września 2011 roku otworzą 
MeritumKonto Zarabiające. Klient może założyć 1 Lokatę Powitalną do 24 października 2011 r. Oprocentowanie lokaty stałe 6,83% w skali roku, kapitali-
zacja dzienna. Zysk porównywalny z odsetkami, jakie przyniosłaby tradycyjna lokata 8,5% z kapitalizacją na koniec okresu deponowania, po odjęciu 19% 
podatku. Oprocentowanie MeritumKonta Zarabiającego zmienne w skali roku: 1% dla kwot ≥ 10 000 zł i 0% dla kwot <10 000 zł. Opłaty zgodnie z „Taryfą 
opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A.” dostępną wraz z dokumentami zawierającymi pełną informację na temat kont i lokat 
na www.meritumbank.pl oraz w placówkach Banku.

Placówka Partnerska Meritum Banku
Pruszków, Al. Armii Krajowej 34/26, tel. 602 570 279


