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Płatne  
parkowanie  
coraz bliżej
Wiemy już, ile trzeba będzie 
zapłacić za postój w strefie 
płatnego parkowania, którą  
chce utworzyć miasto.  
Na czwartkowej sesji rady 
Pruszkowa miał być  
głosowany projekt  
uchwały w tej sprawie  6
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Przyjmujemy dzieci w wieku 2-6 lat,
otwarci jesteśmy już od 7-18.00.

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

 UWAGA PRZEDSZKOLE TUPTUŚ

za 500zł
ZAPRASZAMY!

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

• korektywa
• rytmika
• logopeda i logorytmika

wiele innych atrakcji

PRUSZKÓW  Bronisław Komorowski uczcił  
pamięć ofiar obozu Dulag w Pruszkowie  
i złożył kwiaty przed powstańczym  
pomnikiem. Prezydent wręczył także  
dyplomy i okolicznościowe statuetki twórcom  
muzeum i oficjalnie rozwiązał komitet  
budowy placówki, której patronował jeszcze  
od czasu, gdy był marszałkiem Sejmu  4

Grodziska  
bez hydrantów

BRWINÓW

Podczas niedawnego  
pożaru na jednej z posesji  
przy ul. Grodziskiej strażacy  
nie mogli podłączyć węży 
gaśniczych do ulicznych 
hydrantów. Okazały się 
zabetonowane lub zalepione 
masą bitumiczną   8

Prezydent  
uczcił pamięć
ofiar Dulagu

Reklama
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wybory 2011

B ył wójtem gminy Raszyn, 
radnym gminnym, aktual- 
nie wykonuje mandat rad- 

nego powiatu pruszkowskiego. 
Piotr Iwicki, artysta, magister 
sztuki z dyplomami trzech uczelni 
(m.in. SGH i PAN), osoba medialna, 
dziennikarz, krytyk, radiowiec. 
W poprzednich wyborach parla-
mentarnych w 2007 r. w gminie 
Raszyn przegrał jedynie z Broni-
sławem Komorowskim. Jak bę-
dzie teraz?

9 października każdy  
wyborca będzie miał  
prawo postawić na listach  
do Sejmu tylko jeden  
krzyżyk. Dlaczego akurat  
przy Pana nazwisku?
– Bo mieszkam tutaj, w Falen-
tach Nowych, znam problemy 
gmin powiatu pruszkowskiego 

Radny Iwicki posłem?

i grodziskiego, a doświadczenie 
samorządowe, które zdobyłem 
w ciągu minionej dekady, spra-
wia, że wiem, jak radzić sobie 
z problemami natury admini-
stracyjnej, legislacyjnej, znam 
wagę samorządu terytorialnego. 
I chyba rzecz najważniejsza: nie 
chcę być posłem etatowym, co 
zmuszałoby mnie do zawiesze-
nia dotychczasowej działalności. 
Chcę robić to, co robię, działać 
dla ludzi i ograniczyć się jedynie 
do pobierania diety. Dlaczego? 
Chcę być najmocniej jak tylko 
się da związany z terenem, 
a nie odcięty od codzienności na 
ul. Wiejskiej. Moje biuro poselskie 
będzie otwarte dla wszystkich. 
Nie chcę być posłem z telewizora, 
ale posłem działającym wśród 
ludzi. Moje motto: czym mogę 
Państwu służyć?

że rodziny wydają znaczną część 
budżetu na podręczniki. Nie po-
doba mi się też łatanie dziury 
budżetowej przez zaanektowa-
nie części składek z otwartych 
funduszy emerytalnych na ZUS. 
Tu sięgnięto wprost do kiesze-
ni obywateli.

Zapewne w żonie znajdzie  
Pan wsparcie.
Zgadza się, moja żona Katarzyna 
jest prawnikiem w Senacie, a przez 
wiele lat była legislatorem. Wiele 
się od niej nauczyłem. Mamy dwój- 
kę wspaniałych dzieci, to nasz 
największy skarb.

Każdy kandydat chce coś 
zmieniać, poprawić. A Pan?
Po pierwsze – minimalizacja  
negatywnych skutków janosiko-
wego dla powiatów podwarszaw-
skich. Po drugie – intensyfikacja 
prac przy budowie trasy S8 na 
odcinku od POW w stronę Janek 
i Magdalenki. To jedyny ratunek 
– odciążenie Al. Jerozolimskich, 
a tym samym całego powiatu 
pruszkowskiego. Ważne jest też, 
aby scalić system komunikacji pu-
blicznej miasta Warszawy z gmi-
nami podwarszawskimi. Teraz to 
niemal wyłącznie dyktat silniej-
szego. Gminy płacą grube miliony 
otrzymując bardzo mierne usługi.

Co jeszcze?
Nie wyobrażam sobie, aby nadal 
dla wielu rodzin konieczność 
kupienia wyprawki uczniowskiej 

oznaczała wzięcie pożyczki. To 
niedopuszczalne. Trzeba ujed-
nolicić podręczniki do szkół, aby 
można było je przekazywać ro-
dzeństwu, czy kolegom z młod-
szej klasy. Owszem, bogactwo 
oferty podręczników cieszy, jed-
nak wolna amerykanka sprawia, 

W najbliższych wyborach parlamentarnych znajdziemy go na 
liście PiS. Choć trafił na odległą 15. pozycję, nie jest bez szans.

wybory do Sejmu i Senatu
9 X 2011
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POGODA NA WEEKEND

REKLAMA WYBORCZA W WPR 
ZOSTAŁO OSTATNIE WYDANIE 7.10

22 728 18 64, reklama@gazetawpr.pl
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Skąd pomysł, aby startować 
w wyborach do Sejmu akurat 
w tzw. podwarszawskim 
wianuszku?
– Byłem już przedstawicielem 
wyborców z tego „obwarzanka” 
– w Parlamencie Europejskim. Mia-
łem stały kontakt z mieszkańcami 
miast i gmin dookoła stolicy, do-
brze wspominam tę współpracę.

Czy i teraz będzie się 
Pan zajmował sprawami 
europejskimi?
– To ważny temat, zwłaszcza że 
w latach 2012 i 2013 w Unii Eu-
ropejskiej będą toczyły się ne-
gocjacje, w których okaże się, ile 
środków uzyska Polska na kolejne 
siedem lat. Później te pieniądze 
trzeba będzie podzielić, dbając, 
aby nasz okręg nie został przy 
tym poszkodowany. Te środ-
ki będą niezbędne do rozwoju 
infrastruktury (np. dróg, kolei, 
szerokopasmowego internetu), 
poprawienia poziomu edukacji, 
zwiększenia dostępności przed-
szkoli, czy tworzenia nowych, 
oczekiwanych przez mieszkańców 
instytucji kultury. Jednak za swo-
ją najważniejszą misję w Sejmie 
uznałbym naciskanie na rząd na 
rzecz wprowadzenia niezbędnych 
reform, bez których Polska może 
utracić swoją szansę.

Czyli sprawy makroekono- 
miczne. Kurs franka, wejście  
do strefy Euro, zmniejszenie 

Globalnie i lokalnie
ROZMOWA  |  Rozmowa z PROF. DARIUSZEM ROSATIM, kandydatem do Sejmu RP.

deficytu i długu publicznego 
 – to wszystko ważne rzeczy, 
ale… Coś namacalnego, 
bliskiego każdemu mieszkań-
cowi Pruszkowa, Piastowa, 
Brwinowa?
– Choćby edukacja. Od kilku lat 
organizuję dla licealistów Akade-
mię Europejską, pozwalającą im 
nieodpłatnie lepiej przygotować się 
do matury z wiedzy o społeczeń-
stwie. Chyba czas, aby podobnej 
pomocy udzielić maturzystom 
z matematyki. Tegoroczne wyni-
ki w skali Polski pokazały, że to 
jest pięta achillesowa. Chcę spiąć 
podwarszawskie licea w swego 
rodzaju sieć szkół dającą zainte-
resowanym uczniom dostęp do 
najnowszej wiedzy z przedmiotów 
ścisłych. One bowiem będą decy-
dować o innowacyjności Polaków. 
Mam też pomysły na usprawnienie 

połączeń komunikacyjnych mię-
dzy miastami podwarszawskimi 
a stolicą.

Właśnie, co by Pan zrobił, 
aby poprawić komfort  
przejazdów kolejowych  
między naszymi miastami  
a Warszawą?
– Oczywiście potrzebne są inwe-
stycje w infrastrukturę kolejową, 
w tym lepsze wykorzystanie środ-
ków unijnych, oraz uporządko-
wanie struktury polskich kolei. 
Trzeba zapewnić skuteczność 
Urzędu Transportu Kolejowego 
w roli regulatora rynku przewozów 
regionalnych tak, by stał na straży 
interesów pasażerów i uczciwej 
konkurencji. Docelowo jednak 
najważniejsze jest zliberalizowa-
nie tego rynku, dopuszczenie do 
niego innych (także zagranicznych) 
przewoźników. Zapowiada to Biała 
Księga Komisji Europejskiej. Będę 
pilnował, aby Polska opowiedziała 
się za tym rozwiązaniem.

Zachęcam, aby zajrzeć na moją 
stronę internetową oraz na mój 
profil na Facebooku, gdzie znajdą 
Państwo szczegóły tych propozycji.

Dziękuję za rozmowę. 

Prof. Dariusz Rosati kandyduje do Sejmu z okręgu 20 (lista PO)
Wykładowca Szkoły Głównej Handlowej i Uczelni Łazarskiego, były minister spraw 
zagranicznych, członek Rady Polityki Pieniężnej, poseł do Parlamentu Europejskiego.

Spotkania z kandydatem do Sejmu prof. Dariuszem Rosatim
Pruszków: 4 października godz. 18:00, Spółdzielczy Dom Kultury ul. Hubala 5
Grodzisk Mazowiecki: 6 października godz. 18:00, Ośrodek Kultury ul. Spółdzielcza 9
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CYTAT

Bronisław KomorowsKi  Trzeba widzieć heroizm walki, ale także trzeba widzieć 
nieszczęście miasta i ludności cywilnej. Trzeba widzieć także, że oprócz heroizmu  
walki był też heroizm pomocy ludziom, którzy znaleźli się w naprawdę tragicznej sytuacji 
po spaleniu miasta, po wypędzeniu z jego resztek.  prezydent rp
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FOTOMIGAWKA

Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz odwiedził Pruszków aby wspierać kandydata na senatora 
Grzegorza Kostrzewę-Zorbasa. We wtorek 27 września w pałacu ślubów odbyła się konferencja z udziałem 
prezydenta Pruszkowa Jana Starzyńskiego, wiceprezydenta Pruszkowa Andrzeja Królikowskiego oraz 
prezydenta otwocka Zbigniewa Szczepaniaka.  
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Reklama

Prezydent w Pruszkowie
Bronisław Komorowski uczcił pamięć ofiar obozu Dulag i złożył kwiaty przed powstańczym pomnikiem

W poniedziałek, 26 września odbyły 
się uroczystości rozwiązania Komi-
tetu Honorowego Budowy Muzeum 
Dulag. Przybyły na tę uroczystość 

prezydent Bronisław Komorowski podziękował 
mieszkańcom za pomoc warszawiakom w czasie  
Powstania Warszawskiego. – Trzeba widzieć  
heroizm walki, ale trzeba także widzieć nieszczęś- 
cie miasta i ludności cywilnej – mówił prezydent  
do zgromadzonych gości w budynku muzeum 
Dulag 121. Komorowski mówił o heroicznej po- 
mocy, jaką pruszkowianie nieśli mieszkańcom  
Warszawy po tym zostali oni wypędzeni ze  
swoich domów, a stolica spłonęła.

Prezydent dziękował członkom Komitetu Ho-
norowego Budowy Muzeum Dulag 121. Wspólnie 
ze starostą pruszkowskim Elżbietą Smolińską wrę- 
czył statuetki okolicznościowe i dyplomy twór- 
com muzeum oraz oficjalnie rozwiązał komitet 
honorowy budowy muzeum Dulag 121. Broni-
sław Komorowski objął patronatem budowę  
muzeum, gdy był jeszcze marszałkiem Sejmu.

Złożył też kwiaty pod pomnikiem upamiętnia-
jącym martyrologię mieszkańców powstańczej 
Warszawy w niemieckim obozie przejściowym 
Dulag 121 w Pruszkowie.  (EmEs)
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Bronisław Komorowski uczcił pamięć ofiar obozu Dulag i złożył kwiaty przed powstańczym pomnikiem
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Jesteśmy członkiem 
Związku Kontroli Dystrybucji Prasy 

CYTAT

Jan starzyńsKi  W związku z występowaniem poważnego niedoboru miejsc postojowych w Pruszkowie, 
szczególnie w obszarze śródmiejskim, zaistniała konieczność rozwiązania tego problemu. Powszechnym 
sposobem łagodzenia w/w problemu i zwiększenia zmotoryzowanym możliwości dostępu do zlokalizowanych 
tam obiektów jest pobudzanie rotacji samochodów na istniejących miejscach postojowych poprzez pobieranie 
opłat za parkowanie.  prezydent pruszkowa w uzasadnieniu do uchwały w sprawie utworzenia strefy płatnego parkowania w centrum miasta

Płatne parkowanie coraz bliżej
Pod obrady rady miejskiej trafił projekt uchwały w sprawie strefy płatnego parkowania
Karolina GontarczyK

PRUSZKÓW
Utworzenie strefy płatnego 
parkowania w mieście nabiera 
coraz bardziej realnych kształtów. 
Podczas XII sesji rady miejskiej  
w czwartek 29 września 
głosowany miał być projekt 
uchwały w sprawie ustalenia 
strefy i stawek, jakie będziemy  
za parkowanie w niej płacić.

P owodem, dla którego miasto 
zdecydowało się wprowa-
dzić strefę płatnego parko-
wania, jest deficyt miejsc 
postojowych dla samocho-

dów na ulicach w centrum. „Powszech-
nym sposobem łagodzenia w/w problemu 
i zwiększenia zmotoryzowanym moż-
liwości dostępu do zlokalizowanych 
tam obiektów jest pobudzanie rotacji 
samochodów na istniejących miejscach 
postojowych poprzez pobieranie opłat 
za parkowanie” – pisze prezydent Prusz-
kowa Jan Starzyński w uzasadnieniu do 
projektu uchwały.

Pod koniec roku?
Na zlecenie miasta firma City Parking 
Group z Grudziądza wykonała „Parkin-
gowe studium wykonalności poprze-
dzające wprowadzenie Strefy Płatnego 
Parkowania na terenie Pruszkowa”. 
Określono w nim zasięg strefy, wszyst-
kie warunki oraz proponowane stawki 
za parkowanie. Miesięczne wpływy  
z opłat parkingowych oszacowano na 
ok. 450 tys. zł. Studium to stało się pod-
stawą do opracowania projektu uchwały 
przedłożonego radzie miejskiej. Jeśli 
nic nie stanie na przeszkodzie, strefa 
płatnego parkowania niestrzeżonego 
(SPPN) zacznie funkcjonować w mieście 
pod koniec roku.

Podstrefy
Według załącznika do projektu uchwa-
ły, w SPPN znajdą się trzy podstrefy. 
Podstrefa A obejmie ulice w centrum 
miasta: Kraszewskiego, Kościuszki, Sien-
kiewicza, Chopina, Lipową (od al. Armii 
Krajowej do ul. Kopernika), Potulickie-
go, Niecałą, Drzymały, Niepodległości, 
Kościelną, Sprawiedliwości, Berenta, 
Hubala, Kopernika, Prusa (od ul. Po-
wstańców do ul. Miry Zimińskiej-Sygie-
tyńskiej), Ołówkową (od ul. Sienkiewicza  

450 tys. zł
na tyle oszacowano miesięczne 
wpływy z opłat za parkowanie 
w strefie płatnego parkowania 
niestrzeżonego

 W chwili zamykania tego nu-
meru gazety wynik głosowania 
rady miejskiej nad projektem uchwa-
ły nie był jeszcze znany. O tym, czy 
uchwała została przyjęta czy odrzu-
cona, czytaj na portalu WPR24.pl  
i w kolejnym wydaniu Gazety WPR.

CZYTAJ W INTERNECIE

1. badania przeprowadzone podczas wykonywania studium parkingowego nie są 
miarodajne (przeprowadzone w czasie wakacji i podczas zamknięcia linii średnicowej)

2. niewłaściwie wyznaczone granice strefy – zwiększy się zapotrzebowanie na miejsca 
parkingowe na ulicach w sąsiedztwie strefy

3. SPPN jest traktowana jako narzędzie fiskalne, a nie jako jeden ze sposobów rozwią-
zywania problemów komunikacyjnych miasta

4. należy zrezygnować z możliwości wniesienia opłaty za cały dzień parkowania, gdyż 
jest to element ograniczający rotację

5. abonament typu O jest zachętą do dalszego korzystania z samochodu w podróżach 
codziennych

6. powinien być przyznawany tylko jeden abonament typu M o obniżonej cenie na jeden 
lokal, a każdy następny powinien być droższy

UWAGI SISKOM DO PROJEKTU SPPN

do ul. Mokrej) i Ewy. Podstrefa B obejmie 
ulice: Komorowską (od ul. Gordziałkow-
skiego do ul. Ceramicznej), Ceramicz-
ną (od ul. Komorowskiej do ul. Prusa)  
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Sprawdź, gdzie zapłacisz za parking
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i każdą następną godzinę – 2 zł. Za cało-
dniowy postój w strefie B zapłacimy 8 zł,  
a w strefie C – 10 zł. W strefie B prze-
widziano także miesięczny abona-
ment typu M za 5 zł. W strefie C z kolei 
za abonament typu O zapłacimy 100 
zł, a za abonament typu S (dla posia-
daczy miesięcznych biletów WKD)  
– 50 zł. We wszystkich podstrefach prze-
widziane jest również wprowadzenie 
identyfikatorów, które będą zwalniały 

i Targową, zaś strefa C – parking wzdłuż 
torów Warszawskiej Kolei Dojazdowej 
(od ul. Ewy do garaży). W podstrefach 
A i C parkowanie będzie płatne od 

poniedziałku do piątku w godz. 8.00–
18.00, a w strefie B – we wtorki i piątki  
w godz. 6.00–13.00. W dni ustawowo 
wolne od pracy parkowanie będzie 
bezpłatne.

Stawki
W podstrefie A za pierwsze pół godziny 
postoju zapłacimy 1 zł, za godzinę – 2 zł, 
za dwie godziny – 4,40 zł, za trzy godziny 
– 7,20 zł, a za każdą następną rozpoczętą 
godzinę – 2 zł. Opłata za całodniowy 
postój wyniesie 10 zł. Miesięczny abona-
ment typu M (dla mieszkańców) będzie 
kosztował 20 zł, a abonament typu O 
(ważny w całej podstrefie, na którą został 
wydany) – 100 zł. Za 250 zł miesięcznie 
będzie można z kolei zastrzec miejsce 
parkingowe na tzw. kopercie.

W podstrefach B i C opłaty za pół 
godziny wyniosą 1 zł, a za pierwszą  

z opłat (m.in. dla samochodów policji, 
straży miejskiej, służb ratowniczych  
i innych służb miejskich, dla samocho-
dów osób niepełnosprawnych itp.).

W projekcie uchwały zapisano również 
wprowadzenie kart przedpłatowych, 
które będzie można kupić w biurze SPPN. 
Pobieraniem opłat i administracją SPPN 
będzie zajmować się operator upoważ-
niony przez prezydenta miasta

Zastrzeżenia
Stowarzyszenie Integracji Stołecznej 
Komunikacji (SISKOM) wystąpiło do 
miasta z uwagami dotyczącymi projek-
tu utworzenia SPPN (patrz ramka). Choć 
SISKOM popiera ideę utworzenia strefy, 
to jednak jest zdania, że w Pruszkowie 
popełniono kilka błędów podczas jej 
projektowania, przez co nie będzie ona 
spełniać właściwie swojej roli. Uwagi 
SISKOM zostały skierowane także do 
radnych miejskich.  



AKTUALNOŚCI  |  7Piątek, 30 września 2011www.wpr24.pl

Ok. 500 tys. zł dofinansowania 
otrzyma Państwowy Zespół  
Ludowy Pieśni i Tańca  
Mazowsze na realizację projektu 
„Mazowsze dla Mazowsza”.  

Dofinansowanie 
dla Mazowsza

Koleje Mazowieckie  
uruchomiły sprzedaż biletów 
przez telefon komórkowy  
za pomocą aplikacji SkyCash. 
Usługa umożliwia zakup  

Bilety KM  
przez komórkę

biletów: strefowych  
normalnych i ulgowych,  
dobowych imiennych oraz 
biletów specjalnych i będzie 
dostępna całodobowo.  
W ramach usługi SkyCash  
pasażerowie mogą kupić  
również bilety obowiązujące 
w warszawskich autobusach, 
tramwajach, metrze i SKM.  (AS)

Jego celem jest wypromowanie 
marki województwa w kraju  
i na świecie. W ramach  
projektu zorganizowana zostanie 
impreza targowo-wystawien-
nicza, utworzony będzie serwis 
o inwestycjach prowadzonych 
na Mazowszu oraz organizowane 
będą spotkania biznesowe  
i prezentacje.  (AS)

OTRĘBUSYREGION

Reklama

Źle namalowali miejsca parkingowe
PRUSZKÓW
W ostatni weekend  
września drogowcy  
namalowali granicę  
miejsc parkingowych  
na ul. Kościuszki  
w Pruszkowie.  
Mieszkańcy skarżą się,  
że oznakowanie jest  
wykonanie niechlujnie,  
a co najważniejsze jest  
niezgodne z przepisami.

N a odcinku ul. Kościuszki 
między al. Wojska Pol-
skiego a ul. Owocową dro-

gowcy odświeżyli oznakowanie 
miejsc parkingowych. Robotnicy 
oznaczyli zjazdy do bram i posesji, 
miejsca dla niepełnosprawnych 
oraz wyznaczyli obszar, na któ-
rym mogą parkować samochody. 
Wielu mieszkańców zauważyło, 
że oznaczenie jest źle wykonane. 
– Na ul. Kościuszki miasto wyma-
lowało miejsca parkingowe, któ-
re zabierają pieszym chodnik na  
90 proc. szerokości. W niektórych 
miejscach m.in. nieopodal poczty 

chodnik ma szerokość mniejszą 
niż wymagane prawem 1,50 m 
– informuje czytelnik Tomasz. 
Podobnego zdania jest również 
czytelnik Mirosław. – Urzędnicy 
źle wytyczyli miejsca na płatny 
parking na ul. Kościuszki. Uwa-
żam, że skandalem jest, aby na 

przejście dla pieszych nie pozo-
stawić nawet metra od schodów 
wejściowych do sklepów. Jest tak 
wąsko, że dwa wózki nie wyminą 
się – zaznacza. – Te schody istnieją 
tu od dziesięcioleci i są niezbęd-
ne do tego, by wejść do sklepów  
i punktów usługowych. Kto wziął 

pieniądze za taki durny projekt? 
– zastanawia się Mirosław.

Zgodnie z oznakowaniem 
poziomym, na tym fragmencie  
ul. Kościuszki samochody powin 
ny parkować równolegle do osi 
jezdni. Robotnicy zaś wyzna-
czyli granicę miejsc parkingo-
wych w taki sposób, że kierowcy 
mogą parkować na nich pro- 
stopadle. To powoduje, że piesi  
praktycznie nie mają jak rzejść  
chodnikiem.

Okazuje się, że drogowcy w trak-
cie wykonywania prac faktycznie 
popełnili błędy. – Wyznaczenie 
miejsc parkingowych na ul. Ko-
ściuszki nie ma nic wspólnego 
z wprowadzeniem stref płatnego 
pakowania. Na to jest jeszcze za 
wcześnie – informuje Andrzej Ku-
rzela, wiceprezydent Pruszkowa. 
– Wykonawca nie skonsultował 
się wcześniej z inżynierem ruchu, 
stąd wszystkie niedociągnięcia. Zle-
ciliśmy już poprawienie oznakowa-
nia w tym miejscu. Prace powinny 
zostać wykonane w najbliższych 
dniach – podkreśla.  (AS)

Burmistrz Miasta Milanówka
Ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie niżej wymienionych 

nieruchomości położonych w Milanówku, będących własnością Gminy Milanówek, 
przeznaczonych do sprzedaży Uchwałą Rady Miasta Milanówka Nr 194/XIX/2008

 z dnia 10 września 2008 r.

Nieruchomości przy ul. Rososzańskiej:

1) Niezabudowane nieruchomości tworzące całość, położone przy ul. Rososzańskiej, 
oznaczone w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 50/3 w obr. 06-07 uregulowana 

w KW 33707 oraz dz. ew. nr 39/4 w obr. 06-10 uregulowana w KW 33346 
o łącznej pow. 1298 m2

    Cena wywoławcza brutto: 220 660  zł. Godz. 11.00

2) niezabudowane nieruchomości tworzące całość, położone przy ul. Rososzańskiej, 
oznaczone w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 50/2 w obr. 06-07 uregulowana w KW 33707 

oraz dz. ew. nr 39/3 w obr. 06-10 uregulowana w KW 33346 o łącznej pow. 1255 m2
    Cena wywoławcza brutto: 200 800 zł. Godz. 11.30

    Powyższe ceny zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 21.10.2011 r. w siedzibie Urzędu Miasta Milanówka 
(budynek C) przy ul. Spacerowej 4 w podanych wyżej godzinach:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10%  
ceny wywoławczej – płatnej przelewem na konto depozytowe Bank Spółdzielczy  

w Białej Rawskiej Filia Milanówek ul. Kościuszki 28, nr 62 9291 0001 0086 8336 2000 0050  
najpóźniej do dnia 17 października 2011 r. 

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia uczestnikowi,  
który wygra przetarg, pozostałym zostanie zwrócone – przelewem na wskazane konto  

– w ciągu 3 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu. Wadium przepada jeżeli uczestnik, 
który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. 

 Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie  
przepisami tj. na podstawie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 Szczegółowe informacje o nieruchomościach i przetargu można uzyskać w Referacie  
Geodezji i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Spacerowej 4, 

Tel. 758 30 61 wew. 240.

 Burmistrz Miasta Milanówka zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu  
lub jego unieważnienia w każdym czasie bez podania przyczyny.

      Burmistrz Miasta Milanówka
      Jerzy Wysocki

Burmistrz Miasta Milanówka
Ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na zbycie niżej wymienionych  

nieruchomości położonych w Milanówku, będących własnością Gminy Milanówek, 
przeznaczonych do sprzedaży Uchwałą Rady Miasta Milanówka Nr 426/XXXVI/2010 

 z dnia 22 czerwca 2010 r.

Nieruchomości przy ul. Podwiejskiej:

1) Niezabudowana nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów  
jako dz. ew. nr 20/3 w obr. 06- 09 o pow. 1166 m2

      Cena wywoławcza brutto: 250 000 zł. Godz. 10.00

2) Niezabudowana nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów  
jako dz. ew. nr 21/5 w obr. 06-09 o ł pow. 1164 m2

     Cena wywoławcza brutto: 270 000 zł. Godz. 10.30 

    Powyższe ceny zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 21.10.2011 r. w siedzibie Urzędu Miasta Milanówka  
(budynek C) przy ul. Spacerowej 4 w podanych wyżej godzinach:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10%  
ceny wywoławczej – płatnej przelewem na konto depozytowe Bank Spółdzielczy  

w Białej Rawskiej Filia Milanówek ul. Kościuszki 28, nr 62 9291 0001 0086 8336 2000 0050 
najpóźniej do dnia 17 października 2011 r. 

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia uczestnikowi,  
który wygra przetarg, pozostałym zostanie zwrócone – przelewem na wskazane konto  

– w ciągu 3 dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu. Wadium przepada jeżeli uczestnik, 
który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. 

 Cudzoziemcy mogą nabywać nieruchomości zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie  
przepisami tj. na podstawie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 Szczegółowe informacje o nieruchomościach i przetargu można uzyskać w Referacie 
Geodezji i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Spacerowej 4, 

Tel. 758 30 61 wew. 240.

 Burmistrz Miasta Milanówka zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego 
unieważnienia w każdym czasie bez podania przyczyny.

      Burmistrz Miasta Milanówka
      Jerzy Wysocki
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Pruszków i okolice
Tel 511 738 104

Rozstrzygnięcie konkursu  
Golub GetHouse i „Gazety WPR”

W konkursie ogłoszonym w „Gazecie WPR” nr 133 z 2 września, nagrody 
w postaci zestawów edukacyjnych wygrali:
•	 Amelia	Przybył,	6	lat
•	 Gabryś	Przybył,	7	lat
•	 Szymon	Lewandowski,	7	lat
•	 Mikołaj	Jacniacki,	9	lat
•	 Wiktoria	Pelc,	6	lat
Nagrodę specjalną otrzymują dzieci ze świetlicy Szkoły Podstawowej  
nr 8 w Pruszkowie.

Nagrody można odbierać od poniedziałku 3 października w siedzibie redakcji 
„Gazety WPR” w Pruszkowie, ul. Prusa 19 lok. 7.
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W weekend dyżurny nadarzyń-
skiego komisariatu otrzymał 
informację, że na linii telefo- 
nicznej w Młochowie włączył  
się alarm sygnalizujący kradzież. 

Chciał ukraść  
kabel telefoniczny

48-letni obywatel Turcji  
poważnie zranił ochroniarza 
jednego z osiedli mieszkaniowych 
w Wólce Kosowskiej. Do zdarzenia 
doszło 24 września wieczorem. 

Zranił  
ochroniarza

Policja ustaliła, że obaj  
mężczyźni kilka godzin  
wcześniej się pokłócili. 
Następnie Turek wrócił  
i uderzył strażnika tępym  
narzędziem w głowę.  
Poszkodowany trafił do  
szpitala z pękniętą czaszką.  
Walczy o życie. Policja jest  
na tropie sprawcy.  (AS)

Na miejscu policjanci znaleźli  
uszkodzony kabel o długości 
blisko 700 m i ukrywającego  
się w krzakach 48-letniego  
Roberta R., którego poszukiwała 
prokuratura. Mężczyzna  
miał 1,28 promila alkoholu  
w organizmie. Grozi mu kara 
 do pięciu lat pozbawienia  
wolności.  (AS)

MŁOCHÓWWÓLKA KOSOWSKA

Herb na ścianie
PRUSZKÓW
Na południowej ścianie 
budynku przy ul. Drzymały 
26, zlokalizowanego 
obok siedziby starostwa, 
umieszczony zostanie herb 
powiatu oraz adres strony 
internetowej starostwa.

Decyzję o takim przed-
sięwzięciu podjęła rada 
powiatu pruszkowskiego 

podczas sesji 6 września. Radni 
wyrazili zgodę na wydzierżawie-
nie na 15 lat południowej ściany 
budynku (pozbawionej okien) przy 
ul. Drzymały 26, by umieścić na 
niej herb powiatu oraz adres inter-
netowy jego strony: www.powiat.
pruszkow.pl.

Decyzję o wydzierżawieniu 
ściany powiat uzasadnia tym, że 
pomimo tego, że od blisko dwóch 
lat siedziba powiatu pruszkow-
skiego mieści się przy ul. Drzy-
mały 30, to wielu mieszkańców 
ma trudności ze zlokalizowaniem 

Nielegalne pojemniki na odzież
MILANÓWEK
Władze Milanówka  
wyraziły zgodę na 
ustawienie na terenie  
miasta 16 pojemników  
na używaną odzież.  
Na taką liczbę firma  
Wtórpol podpisała  
z miastem umowę 
dzierżawy gruntu pod 
pojemniki. Oznacza to,  
że każdy kolejny stoi  
w mieście nielegalnie.

S tawianie pojemników  
na używaną odzież bez 
wiedzy i zgody władz mia-

sta, dotyczy nie tylko Milanówka. 
O tym, co się działo w Pruszkowie, 
pisaliśmy 26 sierpnia 2010 r. Wiele 
pojemników, które bez zezwole-
nia znajdowały się w pasach dróg 
gminnych, zostało usuniętych.

Niebawem również mają znik-
nąć pojemniki postawione bez 
zgody władz Milanówka. Jak 
poinformowała nas kierownik 
Referatu Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta Milanówka Emi-
lia Misiak, gmina wyraziła zgodę 
na ustawienie 16 pojemników. 
Oznacza to, że na taką liczbę firma 

Wtórpol ma podpisaną umowę 
dzierżawy gruntu pod pojemniki. 
Umowa ta określa miejsca, w któ-
rych mogą one stać. – Niemniej 
na terenie Milanówka stoi około 
10 pojemników bez naszej zgo-
dy, m.in. przy skrzyżowaniu ulic 
Podgórnej i Wigury, przy uli-
cach Podwiejskiej, Spacerowej,  
Na Skraju – mówi Emilia Misiak.  
– Skontaktowaliśmy się, co nie 

Miasto nie wyklucza jednak 
zwiększenia liczby pojemników 
stojących w mieście. – Dla miesz-
kańców też jest to rozwiązanie, by 
pozbyć się niepotrzebnych ubrań 
i nie zapychać nimi swoich pojem-
ników na śmiecie. Dlatego jeżeli 
zgodzimy się na pozostawienie 
większej liczby pojemników, to 
te, które stoją w niedogodnych 
miejscach, zostaną przestawio- 
ne w inne, gdzie nie będą nikomu 
przeszkadzać. Wówczas anek-
sujemy umowę z firmą – dodaje 
Emilia Misiak.

Do pojemników firmy Wtórpol 
można wrzucać używane ubra-
nia, ręczniki, pościel, koce, pledy 
i pierzyny. Jakiś czas temu na bla-
szanych pojemnikach widniało 
logo Polskiego Czerwonego Krzy-
ża. Wówczas firma odbierająca 
z nich rzeczy przekazywała część 
dochodu na cele PCK. Dziś nie 
ma na nich loga PCK, ponieważ 
Polski Czerwony Krzyż rozwiązał 
umowę z firmą. Wtórpol pozy-
skane rzeczy sprzedaje w sieci 
60 własnych sklepów, przetwarza 
na tzw. czyściwo fabryczne oraz 
eksportuje do Afryki, Azji, Europy 
Zachodniej.  (KAM)

16
to liczba pojemników, 
jaką firma Wtórpol może 
postawić w Milanówku 
zgodnie z umową

było łatwe, z przedstawicielem 
firmy Wtórpol działającym na te-
renie Milanówka i poprosiliśmy 
o zabranie pojemników z miejsc, 
na które nie wyraziliśmy zgody. 
Firma zobowiązana została, by za-
brać je w ciągu miesiąca – dodaje.

budynku starostwa. Szczególnie 
starsze osoby z przyzwyczajenia 
kojarzą siedzibę władz powiatu 
z ul. Staszica, przy której przez lata 
pod nr. 1 rezydowało starostwo.

Naczelnik Biura Zarządu Staro-
stwa Powiatowego w Pruszkowie 
Magdalena Kreter-Bartkiewicz 
potwierdza, że herb powiatu oraz 
adres strony internetowe powiatu 
umieszczone zostaną dla potrzeb 
promocyjno-informacyjnych 
powiatu pruszkowskiego. – Jak 
wskazują badania marketingowe, 
reklama zewnętrzna to atrakcyjna 
forma komunikacji z otoczeniem, 
chociażby ze względu na dużą 
liczbę tzw. kontaktów z otocze-
niem – mówi Magdalena Kreter-
-Bartkiewicz. – Aktualnie trwają 
prace koncepcyjne nad formułą 
budowanego przekazu, którego 
podstawowymi elementami będą 
herb oraz adres strony interne-
towej powiatu pruszkowskiego 
– dodaje.  (KAM)

Grodziska bez hydrantów
BRWINÓW
Podczas pożaru pustostanu 
przy ul. Grodziskiej straż 
pożarna nie miała skąd 
czerpać wody. Uliczne 
hydranty okazały się 
niedostępne, bo ktoś je 
zabetonował.

P ustostan zapalił się późnym 
wieczorem 23 września. 
Prawdopodobnie było to 

podpalenie, tak jak w przypadku 
kilku innych pożarów, które miały 
miejsce niedawno w Brwinowie 
(m.in. przy ul. Milanowieckiej). 
Śledztwo w tej sprawie trwa. Straża-
cy, którzy przybyli na miejsce zda-
rzenia, nie mogli od razu przystąpić 
do gaszenia pożaru, bo uliczne hy-
dranty okazały się zabetonowane 
lub zalepione masą bitumiczną. 
W efekcie zamiast gasić, czekali na 
dojazd kolejnych wozów z wodą.

Boimy się o nasze 
bezpieczeństwo
O sprawie zaalarmowali nas miesz-
kańcy Brwinowa, którzy boją się 
o swoje bezpieczeństwo. – Jeśli 
znów w okolicy dojdzie do pożaru, 
a hydranty nie będą działać, może 
dojść do tragedii – mówią.

Karol Kroć, rzecznik Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Pruszkowie potwierdza, 

że strażacy podczas tej akcji nie 
mogli podłączyć węży gaśniczych 
do hydrantów. – Wystąpimy do 
gminy o zapewnienie dostępu do 
hydrantów – mówi.

– Kto dopuścił do takich rzeczy 
i dlaczego w trakcie obierania przez 
komisję wyremontowanej ul. Gro-
dziskiej nie zostały sprawdzone 
hydranty? Dlaczego nie są na bie-
żąco sprawdzane i konserwowane? 
– pyta mieszkanka miasta.

Inwestycja jeszcze 
nieodebrana
Ul. Grodziska, która jest drogą 
powiatową, rzeczywiście niedaw-
no przechodziła remont, a ściślej  
– nadal go przechodzi. Do tej pory 
bowiem inwestor nie dokonał 

jeszcze jej odbioru. Jak się dowie-
dzieliśmy, wykonawca dopiero 
w mijającym tygodniu zgłosił powia-
towi zakończenie prac. – Komisja, 
która dokona odbioru inwestycji, 
zbierze się najprawdopodobniej 
w przyszłym tygodniu – powiedział 
nam Jerzy Kongiel, naczelnik Wy-
działu Inwestycji i Drogownictwa 
pruszkowskiego starostwa. Zapew-
nił też, że sprawie przyjrzy się in-
spektor budowlany, który nadzoruje 
tę inwestycję. Jak jednak podkreślił, 
do tej pory pod adresem wykonaw-
cy remontu ul. Grodziskiej nie było 
żadnych zastrzeżeń.

Za niskie ciśnienie
Sprawą zainteresowała się również 
gmina Brwinów. – Sprawdzamy 

Strażacy nie mogli prowadzić akcji gaśniczej, bo nie mieli dostępu do wody
wszystkie hydranty w rejonie  
ul. Grodziskiej i ul. Sportowej – mó- 
wi burmistrz Brwinowa Arkadiusz 
Kosiński. Informuje, że w komi-
sji odbierającej inwestycję znajdą 
się również przedstawiciele gmi-
ny. – Remont z tak wykonanymi 
hydrantami nie będzie mógł być 
przyjęty – podkreśla. Mieszkańcy 
miasta alarmowali również, że ci-
śnienie wody w ulicznych hydran-
tach jest za niskie, by mogli z nich 
korzystać strażacy. Burmistrz Ko-
siński potwierdza tę informację. 
Jak mówi, w tej części Brwinowa 
woda w ulicznych hydrantach ma 
takie ciśnienie, jak w zwykłym wo-
dociągu na potrzeby gospodarstw 
domowych. – Wystarczy kilka 
bezdeszczowych dni i ciśnienie 
wody w wodociągu maleje wskutek 
podlewania ogródków przez miesz-
kańców. Ten problem zostanie roz-
wiązany dzięki rozbudowie stacji 
uzdatniania wody w Brwinowie 
z obecnej wydajności 120 msześc. 
do 200 msześc. na godzinę oraz 
w Parzniewie z obecnej wydajności 
18 msześc. do 58 msześc. Ma to 
nastąpić już w przyszłym roku na 
podstawie podpisanej w czwartek 
29 września umowy z firmą Skan-
ska w ramach realizacji projektu 
„Czyste życie” dofinansowane-
go z funduszy unijnych – dodaje  
burmistrz.  (ASR)
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22 września policja  
została zaalarmowana  
o włamaniu do piwnic jedne-
go z bloków. Z przekazanych 
informacji wynikało, że jeden 

Ukradł dwa  
słoiki ogórków

Policjanci podczas patrolu  
postanowili wylegitymować 
16-latka. Miał przy sobie 
skradziony w Warszawie telefon  
komórkowy. 16-latek został 

Kupiła synowi 
kradziony telefon

zabrany na komendę w celu  
wyjaśnienia sprawy. Chłopak 
tłumaczył się, że aparat 
telefoniczny kupiła mu mama. 
Matka przyjechała do komisariatu 
i potwierdziła wersję syna.  
Jak twierdzi, do zakupu skusiła 
ją bardzo atrakcyjna cena i nie 
myślała, że komórka może  
być kradziona.  (DP)

z sąsiadów zabierając ze  
sobą łom zszedł do piwnicy, 
a po chwili wrócił do mieszkania 
niosąc siatkę. Patrol znalazł 
w mieszkaniu podejrzanego 
siatkę z dwoma słoikami  
ogórków. Sprawca, 57-letni  
Andrzej G., miał 2,6 promila  
alkoholu w organizmie. Grozi  
mu do 10 lat więzienia.  (AS)

PRUSZKÓWPRUSZKÓW

Reklama

Wypadek na przejeździe WKD
PODKOWA LEŚNA
Rozbita ciężarówka, wyko-
lejony pociąg i zablokowane 
na kilka godzin tory – to 
bilans wypadku, do jakiego 
doszło na przejeździe kole-
jowym przy stacji Podkowa 
Leśna Główna.

W e wtorek 27 września 
ok. godz. 8.35 na prze-
jeździe kolejowym  

w pobliżu stacji Podkowa Leśna 
Główna pociąg Warszawskiej Ko-
lei Dojazdowej relacji Warszawa 
Śródmieście WKD – Milanówek 
Grudów zderzył się z ciężarówką. 
Siła zderzenia była tak duża, że 
pociąg wykoleił się. Ze wstęp-
nych ustaleń wynika, że kierowca 
samochodu ciężarowego nie za-
trzymał się przed znakiem stop. 
Służby informują, że nikt nie 
ucierpiał w wypadku.

Z powodu wypadku zabloko-
wany został przejazd przez stację 
Podkowa Leśna Główna. Pociągi 
WKD jadące ze stacji Grodzisk Ma-
zowiecki Radońska i Milanówek 
Grudów w kierunku Warszawy 
dojeżdżały tylko do stacji Podko-
wa Leśna Główna, a pociągi jadące 
z Warszawy w kierunku Grodziska 
Mazowieckiego i Milanówka – tylko 
do stacji Podkowa Leśna Wschod-
nia. Na odcinku Podkowa Leśna 
Główna – Podkowa Leśna Wschod-
nia uruchomiona została auto- 
busowa komunikacja zastępcza.

Z pomocą pasażerom WKD 
przyszły także Koleje Mazowiec-
kie. Pasażerowie mający ważne 
bilety WKD w czasie utrudnień 
mogli korzystać z przejazdów po-
ciągami Kolei Mazowieckich na 

odcinku Warszawa Śródmieście 
– Grodzisk Mazowiecki.

Przejazd udało się udrożnić 
około południa. Ciężarówkę uda-
ło się usunąć z peronu i torowi-
ska, a wykolejony pociąg został 

ustawiony na torach. Przywrócona 
została normalna organizacja ru-
chu, jednak z powodu zaistniałych 
utrudnień pociągi WKD jeszcze 
przez jakiś czas kursowały z opóź-
nieniem.  (AS)

Dźwigowa dopiero  
w styczniu?
REGION
Dwa lata, cztery remonty, 
blisko 12 mln zł i zaledwie 
300 m – to tylko niektóre 
liczby opisujące remont  
ul. Dźwigowej w warszawskich 
Włochach. Kolejne prace 
przedłużają się i wszystko 
wskazuje na to, że nie 
prędko się zakończą.

Wciągu ostatnich dwóch 
lat drogowcy już czte-
ry razy rozpoczyna- 

li prace na jezdniach w tunelu 
ul. Dźwigowej. W kwietniu 2010 r. 
nawierzchnia drogi przeszła grun-
towny remont, a kilka miesięcy 
później zaczęła się zapadać. W paź-
dzierniku wykonano tam napra-
wę kanalizacji odwodnieniowej, 
jednak to również nie pomogło.

Przyczyną problemów jest wy-
soki poziom wód gruntowych, 
które podmywają podbudowę 
jezdni, co powoduje jej zapadanie. 
Inspektor nadzoru budowlanego 
nakazał warszawskiemu Zarzą-
dowi Dróg Miejskich wykona-
nie natychmiastowego remontu 
zniszczonej drogi. Początkowo 
termin zakończenia prac został 
wyznaczony na 30 września. 
Drogowcy jednak sceptycznie 
podchodzili do tej daty tłuma-
cząc się, że prawdziwy zakres 

prac będzie znany dopiero po 
wykonaniu wykopów.

Kierowcy i okoliczni mieszkań-
cy co jakiś czas zwracają uwagę, 
że na placu budowy praktycznie 
nie ma robotników. Te zarzuty od- 
pierają pracownicy Zakładu Re-
montów i Konserwacji Dróg tłu-
macząc, że wypompowywanie 
wody to czasochłonny proces.

Wygląda na to, na otwarcie 
ul. Dźwigowej kierowcy będą 
musieli jeszcze długo poczekać. 

ZRiKD nie wybrał jeszcze firmy 
do obsługi geodezyjnej remontu 
ulicy, który ma polegać m.in. na 
inwentaryzacji urządzeń podziem-
nych, wytyczaniu elementów drogi 
i terenu oraz wytyczaniu podziem-
nych instalacji i urządzeń. Zgodnie 
z dokumentami przetargowymi, 
termin wykonania tego zamówie-
nia upływa 15 grudnia, przy czym 
wykonawca będzie musiał przeka-
zać wszystkie mapy i dokumenty 
do 30 grudnia.  (AS)

Wszystko wskazuje na to,  
że na otwarcie ul. Dźwigowej 
przed końcem roku raczej  
nie ma co liczyć
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Wmurowano akt erekcyjny
REGUŁY
Nowa siedziba Urzędu  
Gminy w Michałowicach 
nabiera coraz bardziej  
realnych kształtów.  
W sobotę 24 września  
odbyła się uroczystość 
wmurowania aktu  
erekcyjnego pod jej budowę.

N owa siedziba urzędu bę-
dzie się mieściła w Re-
gułach przy ul. Kuchy, 

nieopodal stacji kolejki WKD. Dla 
całej społeczności Michałowic 
uroczystość wmurowania aktu 
erekcyjnego była niemałym wy-
darzeniem. Wzięli w niej udział: 
władze i radni gminy, przedsta-
wiciele władz ościennych miast 
i gmin oraz zaprzyjaźnionej  
z Michałowicami włoskiej gminy 
Vico Nel Lazio, władze powiatu 
pruszkowskiego, przedstawiciele 

policji, straży pożarnej i ducho-
wieństwa oraz mieszkańcy. 
Uroczystość uświetnił swoim 
występem kwartet smyczkowy 
Synaxis. Wszyscy mogli obejrzeć 
wizualizację przyszłego budyn-
ku, wyświetlaną na specjalnym 
ekranie. – Życzę wam, żeby ta 
nowa siedziba łączyła wszystkich 
mieszkańców gminy – mówiła 
goszcząca na uroczystości poseł 
Barbara Czaplicka.

Po odczytaniu treści aktu erek-
cyjnego przez wójta Michałowic 
Krzysztofa Grabkę wszyscy zgro-
madzeni włodarze przystąpili do 
jego podpisywania. – To będzie 
chyba najlepiej strzeżony urząd 
– żartował wójt wskazując na znaj-
dujący się w pobliżu nowej siedzi-
by urzędu komisariat policji. – To 
wielka chwila dla pracowników 
i mieszkańców. Za rok zapraszam 
na uroczyste otwarcie – dodał.

Na razie pracownicy urzędu mu-
szą jeszcze pracować w budynku 
mieszkalnym zaadaptowanym na 
jego potrzeby przy ul. Raszyńskiej. 
Jest tu ciasno i niewygodnie, nie 
można też załatwić wszystkich 
spraw w jednym miejscu, bo wie-
le wydziałów ma swoje siedziby 
poza główną siedzibą urzędu. Od 
przyszłego roku ta sytuacja ma się 
zmienić. Wszystkie referaty będą 
się mieścić w jednym obiekcie. Być 
może swoje siedziby będą tu miały 
również inne instytucje, np. bank 
lub urząd pocztowy

Budowa rozpoczęła się w marcu 
i jest prowadzona przez firmę Mir-
bud ze Skierniewic. Jest to tym bar-
dziej pilna inwestycja, że obecnie 
na terenie gminy Michałowice jest 
zameldowanych 16 tys. mieszkań-
ców i liczba ta wciąż wzrasta. Koszt 
budowy nowego urzędu wyniesie 
ok. 15,8 mln zł.  (KG)
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Hołd poległym pod Jaktorowem
JAKTORÓW
67 lat temu w bitwie  
pod Jaktorowem zginęło 
170 żołnierzy. Ich pamięć  
w niedzielę 25 września  
na cmentarzu w Budach  
Zosinych uczcili najwyżsi 
rangą urzędnicy państwowi 
z prezydentem Bronisławem 
Komorowskim na czele.

B itwa pod Jaktorowem 
miała miejsce 29 września 
1944 r. To właśnie wtedy 

oddziały Grupy Kampinos Ar-
mii Krajowej stoczyły największe 
na Mazowszu walki z Niemcami 
podczas II wojny światowej. Była 
to jedyna jednostka powstań-
cza, która nie skapitulowała, lecz  
została rozbita.

Obchody 67. rocznicy bitwy 
pod Jaktorowem odbyły się na 
cmentarzu partyzanckim w Bu-
dach Zosinych. Zainaugurowała je 
uroczysta msza polowa odprawio-
na przez biskupa pomocniczego 
łowickiego Józefa Zawitkowskiego. 
Wzięli w niej udział kombatanci, 
urzędnicy państwowi i samorzą-
dowi, przedstawiciele organizacji 
społecznych, partii politycznych, 

uczniowie pobliskich szkół, 
harcerze oraz mieszkańcy Jak-
torowa i sąsiadujących miejsco-
wości. Wszyscy oni oddali hołd  
poległym, którzy poświęcili życie 
w obronie ojczyzny.

– Nie wyobrażam sobie, żeby 
mogło mnie tu dzisiaj nie być. 
Zawsze w takiej chwili myślę 
o swoim ojcu i stryju, którzy wal-
czyli w oddziałach Wileńszczyzny, 
ich kolegach i całym pokoleniu. 
Można polską wolność mierzyć 
różnymi miarami, ale jedną z miar 
najważniejszych i nie do zakwe-
stionowania jest wszystko to, co 
wiąże się z tym cmentarzem. To 
jest miara skali wysiłku, poświęce-
nia i ofiary życia przez tych, którzy 
przegrali walkę o polską wol- 
ność. W tamtej porażce, w tamtej  
śmierci są źródła i korzenie na-
szych współczesnych sukcesów 
i zwycięstw – mówił prezydent 
Bronisław Komorowski.

Po nabożeństwie odbył się apel 
poległych, a uczestnicy uroczy-
stości złożyli kwiaty na grobach 
żołnierzy. Nie zabrakło również 
wspomnień kombatantów, którzy 
przejmująco opowiadali o wyda-
rzeniach z 1944 r.  (KG)

VII Ogrody Integracji
GRODZISK MAZOWIECKI
Już po raz siódmy osoby 
niepełnosprawne razem ze 
swoimi zdrowymi kolegami 
mogły zaprezentować 
umiejętności aktorskie 
i wokalne podczas VII 
Powiatowego Przeglądu 
Twórczości Artystycznej 
Osób Niepełnosprawnych, 
który odbył się w piątek, 
23 czerwca w Centrum 
Kultury.

Ogrody Integracji już na 
stałe weszły do kalenda-
rza imprez kulturalnych 

w Grodzisku Mazowieckim i z roku 
na rok cieszą się coraz większą 
popularnością. Wśród tegorocz-
nych uczestników znaleźli się pod-
opieczni Środowiskowych Domów 
Samopomocy z Warszawy i Podko-
wy Leśnej, Stowarzyszenia Rodzin 
i Przyjaciół Osób Niepełnospraw-
nych i Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej z Grodziska Mazowieckiego, 
Domu Rehabilitacyjno–Opiekuń-
czego i Warsztatów Terapii Zajęcio-
wej z Milanówka, Domów Pomocy 
Społecznej z Czubina i Bramek 
oraz uczniowie Zespołu Szkół  

im. H. Szczerkowskiego z Grodzi-
ska Mazowieckiego i Integracyj- 
nej Społecznej Szkoły Podstawo- 
wej z Milanówka. W ich wyko-
naniu widzowie oglądali spekta-
kle teatralne, scenki rodzajowe  
oraz słuchali mini-recitali. W holu 
Centrum Kultury można było tak- 
że podziwiać wystawę prac pla-
stycznych uczestników przeglądu.

Jury, w skład którego weszli 
m.in. Krystyna Prońko, Maria Wi- 
niarska, Janusz Tylman, zdecy-
dowało, że wyróżnienia, puchary 
i atrakcyjne nagrody: telewizory, 
sprzęt agd i komputerowy, apa-
raty fotograficzne, magnetofony 
oraz wiele innych upominków  
otrzymają wszyscy uczestnicy prze- 
glądu. Ponadto starosta Marek 
Wieżbicki ufundował wyposaże- 
nie dwóch pracowni dla Zespo-
łu Szkół im. H. Szczerkowskiego 
w Grodzisku Mazowieckim, a de-
cyzją burmistrza Grzegorza Bene-
dykcińskiego i dyrektora Centrum 
Kultury w Grodzisku Mazowieckim 
Pawła Twardocha nagrodę spe-
cjalną w postaci sesji nagranio-
wej otrzymała Kinga Kędzierska 
z Domu Rehabilitacyjno-Opie- 
kuńczego z Milanówka.  (KG)

Polska dla rodziny
Karolina GontarczyK

GRODZISK MAZOWIECKI
„Polska dla Rodziny. Karta 
Dużej Rodziny w Miastach 
i Gminach” – pod takim 
hasłem władze Grodziska 
Mazowieckiego i Związek 
Dużych Rodzin „Trzy Plus” 
zorganizowały ogólnopolską 
konferencję, która odbyła się 
w poniedziałek 26 września 
w Warszawie.

W konferencji wzięli udział 
m.in. małżonka prezy-
denta RP Anna Komo- 

rowska, ministrowie, władze sa- 
morządowe, przedstawiciele du- 
chowieństwa i mediów oraz ro-
dziny wielodzietne.

Raul Sanchez, sekretarz gene-
ralny Europejskiej Federacji Sto-
warzyszeń Dużych Rodzin ELFAC 
oraz Isabella Menichini, dyrektor 
Agencji Rodziny w samorządzie 
Parmy, przedstawili modele poli-
tyki na rzecz rodziny funkcjonu-
jące w Hiszpanii i we Włoszech.

Polska bezdzietna
Tymczasem w naszym kraju poli-
tyka prorodzinna praktycznie nie 
istnieje. Zdaniem specjalistów, 
Polska obecnie należy do państw 
o najmniejszym wskaźniku dziet-
ności w Europie, a funkcjonujące 

rozwiązania nie zachęcają do po-
siadania większej liczby dzieci. By 
to zmienić, konieczne jest wpro-
wadzenie długofalowej polityki 
prorodzinnej. Jednym z głównych 
celów konferencji jest więc powo-
łanie ruchu społecznego, który za-
inspirowałby tworzenie w Polsce 
takich rozwiązań, sprawdzonych 
w wielu krajach europejskich. 
Jednym z nich jest wprowadzenie 
Karty Dużych Rodzin.

Grodzisk pionierem karty
Grodzisk był jedną z pierwszych 
gmin, które wprowadziły Kartę 
Dużych Rodzin. Gwarantuje ona 
rodzinom z trojgiem i większą 
liczbą dzieci darmową komu-
nikację, a także oferuje zniżki 
na zajęcia sportowe, kulturalne 
i pozalekcyjne odbywające się 
w grodziskim Centrum Kultury. 
Mieszkanka Grodziska Joanna 
Krupska, prezes Związku Dużych 
Rodzin „Trzy Plus” i wdowa po 
ministrze Januszu Krupskim, który 
zginął w katastrofie smoleńskiej, 
oraz Konstanty Radziwiłł, były 
prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, 
zaapelowali do polskich samorzą-
dowców o wprowadzenie Karty  
Dużej Rodziny we wszystkich mia-
stach, gminach i powiatach. Ich 
zdaniem, takie karty przynoszą 
korzyść nie tylko rodzinom, ale 
również samym samorządom.

Realia
Zdaniem Iwony Bodych z Gro-
dziska, mamy pięciorga dzieci, 
w tym czworaczków, taka karta to 
dobry pomysł, jednak w pełni nie 
rozwiązuje problemów wielo-
dzietnych rodzin. – Jeszcze z niej 
nie skorzystaliśmy. Z pewnością 
będzie to dobre udogodnienie 
dla naszej starszej córki, która ma 
obecnie dziewięć lat, więc może 
z niej korzystać. Jednak naszym 
największym problemem jest 
obecnie budowa domu. Dzięki po-
mocy gminy, która wydzierżawiła  
nam działkę, mamy go gdzie po-
stawić, jednak z czego to zrobić, po 
prostu nie wiem. Nie mamy w ogó-
le żadnych funduszy na tę inwes- 
tycję. Jedynym żywicielem rodziny 
jest mój mąż, ja muszę zajmować 
się dziećmi. Nie ma szans na to,  
żebym poszła w tej chwili do pracy, 
więc nasze potrzeby są naprawdę 
duże, a my nie jesteśmy w stanie 
im sprostać i na niczyją pomoc nie 
możemy już liczyć. Chciałabym 
wrócić do pracy i normalnie żyć,  
ale to nierealne – mówi Iwona  
Bodych.

W konferencji miał wziąć udział 
prezydent Bronisław Komorow-
ski, jednak bieżące obowiązki 
nie pozwoliły mu na to. Przesłał 
za to list, w którym obiecał, że  
w najbliższym czasie podejmie 
inicjatywę prorodzinną  
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Władze Grodziska stawiają na rodziny wielodzietne

Najczęściej wszelkie modernizacje, przebudowy i remonty prowadzone na głównych drogach, powodują duże utrudnienia i doprowadzają 
kierowców i mieszkańców do pasji. Okazuje się jednak, że są wyjątki. Mieszkańcy Otrębus chwalą firmę Efekt, która w połowie sierpnia rozpoczęła 
remont trzech odcinków drogi nr 719 między Pruszkowem a Milanówkiem. Podkreślają, że prace zostały wykonane szybko i dokładnie, a remont 
nie miał większego wpływu na utrudnienia w ruchu. Wzięto też pod uwagę sugestie mieszkańców dotyczące utwardzenia poboczy i oświetlenia 
przejścia dla pieszych.  (AS)

OTRĘBUSY

Mieszkańcy dziękują drogowcom 
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Powiat Grodziski www.powiat-grodziski.pl

O d 1 września 2011 r. Starostwo 
Powiatu Grodziskiego rozpo-
czyna kontynuację  projektu 

współfinansowanego ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego 
pn. ”Profesjonalnie przygotowany 
kucharz małej gastronomii – szan-
są na dobry start zawodowy ucznia 
niepełnosprawnego” realizowany  
w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. 

Celem projektu jest podniesienie 
poziomu i atrakcyjności szkolnictwa 
zawodowego i wyrównanie szans 
uczniów niepełnosprawnych na rynku 
pracy w porównaniu z pełnosprawny-
mi absolwentami szkół zawodowych.  
W trakcie trwania zajęć całego roku 
tworzona będzie książka kucharska 
„Gotowanie jest sztuką”, która stanie 
się zbiorem receptur potraw, które 
przygotowywali uczestnicy zajęć 
i wykorzystywana będzie na zajęciach 
przez młodszych kolegów.  Progra-
mem objętych zostało 10 uczniów,  
5 chłopców i 5 dziewczynek Zasad-
niczej Szkoły Zawodowej w Zespo-
le Szkół im. H. Szczerkowskiego  
w Grodzisku Maz. 

Umowa została podpisana 31.12. 
2010 roku i jest realizowana przez 
okres 1 roku, tj. od 01.01.2011 do 31.12. 
2011 r.

Całkowita wartość projektu wy-
nosi 73  520,00 zł, wnioskowane 
dofinansowanie – 64 146,20 zł, zaś 
wkład własny Powiatu to 9 373,80 zł 
(12,75%). 

POWIAT GRODZISKI

Partner Meritum Banku ICB SA
Dziedzic i Dziedzic Sp. z o.o.
Ul. Poprzeczna 12
05-840 Brwinów

Placówka Partnerska
Al. Armii Krajowej 34
05-800 Pruszków

Szanowni Państwo, 
reprezentuję placówkę partnerską Meritum Banku ICB S.A. Nasz Bank posiada niezwykle ciekawą ofertę skierowaną specjalnie do Rolników. Podstawowe  
zalety tej propozycji to:

Kredyt dla Rolnika to kredyt przeznaczony na sfinansowanie dowolnego celu (poprawę płynności finansowej, spłatę innych zobowiązań, inwestycję i rozwój  
gospodarstwa rolnego), dopasowany do potrzeb każdego klienta.
Dokumenty, które akceptujemy w przypadku Państwa źródła dochodu to: nakaz płatniczy lub zaświadczenie z Urzędu Gminy, a w przypadku dzierżawy  
gospodarstwa rolnego umowa dzierżawy na okres co najmniej kolejnych 6 miesięcy. 
Zachęcamy do sprawdzenia  szczegółowej oferty Banku. Zapraszamy z dowodem osobistym i drugim dokumentem tożsamości do siedziby placówki partnerskiej  
Banku w Pruszkowie, Al. Armii Krajowej 34, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00-17:00.  
Doradca finansowy jest dostępny również dla Państwa, w godzinach pracy placówki partnerskiej pod numerem telefonu: 602 57 02 79

Z wyrazami szacunku
Partner Meritum Bank

* Niniejsze pismo nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz nie stanowi przyrzeczenia udzielenia kredytu lub pożyczki. Decyzja o udzieleniu kredytu musi być poprzedzona analizą zdolności kredytowej  
przeprowadzoną przez Meritum Bank ICB SA na podstawie przedłożonych w placówce partnerskiej dokumentów i oświadczenia wnioskodawcy.

•	długi	okres	spłaty:	nawet	do	10	lat	(dla	kredytu	konsolidacyjnego),
•	wysokie	kwoty	kredytu	(do	120	000	PLN	dla	kredytu	gotówkowego	 
oraz	do	150 000	PLN	dla	kredytu	konsolidacyjnego),

•	kredyt	dostępny	w	ciągu	kilku	minut,

•	Bank	akceptuje	różne	źródła	dochodu	Klientów.
•	atrakcyjne	warunki	kredytu	(możliwość	obniżenia	oprocentowania	 

o 2 punkty procentowe oraz możliwość otrzymania prezentu od Banku  
w wysokości 750zł) 

Kredyt dla rolników
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Nadarzyński Ośrodek Kultury zaprasza na występ kabaretu Paranienormalni, który odbędzie się  
1 października o godz. 17.00 w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury przy pl. Poniatowskiego 2. Paranienormalni 
przedstawią program „Szybcy i śmieszni”. Bilety w cenie 40 zł można kupić w sekretariacie NOK.  (R)

Paranienormalni wystąpią w NOK
NADARZYN

Pomnik odzyska świetność
MICHAŁOWICE
Dobiega końca 
renowacja pomnika 
Lotników Rumuńskich, 
wystawionego przez 
Rumunów w 1937 r.  
na przecięciu ulic: Lotniczej 
i Rumuńskiej. Odnowiony 
pomnik zobaczymy  
w pełnej krasie na  
początku listopada.

Pomnik Lotników Rumuń-
skich upamiętnia kata-
strofę prototypu polskiego  

samolotu bombowego PZL.30BII 
Żubr, która wydarzyła się 7 listo-
pada 1936 r. Zginęli w niej polscy 
i rumuńscy lotnicy.

Temat renowacji pomnika, ma-
jącego formę przydrożnej kaplicz-
ki, poruszany był od dłuższego 
czasu. Największym problemem 
było zebranie pieniędzy na ten 
cel. Dzięki staraniom gminy Mi-
chałowice, ambasady Rumunii, 
instytucji lotniczych i lotników, 
przed 75. rocznicą katastrofy udało 

się przystąpić do renowacji. Szaco-
wany koszt inwestycji to 120 tys. zł.

Pomnik zdemontowano i za- 
brano do remontu w połowie lip- 
ca. Prócz przywrócenia mu daw- 
nej świetności, dorobione zostaną  
tablice, medaliony i rozety. Prze- 
widziano też zagospodarowanie 
terenu wokół pomnika, tj. poło- 
żenie nawierzchni z kostki, po- 
sadzenie zieleni oraz montaż 
oświetlenia. 

– Odtworzone zostaną dwie ta-
blice, w języku polskim i rumuń-
skim, które zostały skradzione. 
Nowym elementem będzie za-
montowanie tablicy informacyj-
nej, stworzonej także w dwóch 
językach, by każdy mógł zapoznać 
się historią powstania pomnika 
oraz poznać kulisy katastrofy 
samolotu w tym miejscu – mówi 
inspektor ds. ochrony środowiska 
i gospodarki komunalnej Urzę-
du Gminy Michałowice Woj-
ciech Grzeniewski.

Planowany termin zakończe-
nia prac renowacyjnych pomnika 

Lotników Rumuńskich przewi-
dziany jest na drugą połowę paź- 
dziernika, zaś uroczyste odsłonię- 
cie na początku listopada.

Katastrofa samolotu PZL.30BII 
Żubr wydarzyła się w niedzielę 
7 listopada 1936 r., o godz. 11.20. 
Samolot stracił w powietrzu sil-
nik wraz z elementami skrzydła 
i spadł na Michałowice. Do wy-
padku doszło w czasie prezentacji 
maszyny przedstawicielom armii 
rumuńskiej, która była zaintere-
sowana zakupem 24 sztuk tych 
samolotów. W katastrofie zginęli 

Monument będzie gotowy na 75. rocznicę katastrofy w Michałowicach

Rozkopują trasę S8
REGION
Kłopoty na trasie S8 nie 
kończą się. Po to, by droga 
mogła się spotkać w węźle 
Konotopa z autostradą A2 
i obwodnicą Warszawy S2, 
trzeba poprawiać to, co już 
zostało zbudowane.

B udowa 10-kilometrowego 
odcinka trasy S8 od węzła 
Konotopa do węzła Pry-

masa Tysiąclecia kosztowała 
ponad 2 mld zł. To jedna z naj-
droższych inwestycji prowadzo-
nych w rejonie w przeliczeniu 
na kilometr i jedna z najbardziej 
kłopotliwych.

Perypetie związane z trasą S8 
rozpoczęły się pod koniec ubiegłe- 
go roku. Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad (GDDKiA) 
przez kilka miesięcy zwlekała z od-
biorem gotowej drogi. Mimo tego 
wielu kierowców korzystało z no-
wego połączenia. W styczniu rządo-
wa agenda zgodziła się na odbiór. 
Przekazanie drogi do użytku obyło 
się bez wielkiej pompy, spotkania 
władz i szampana. Szybko okazało 
się, że trasa jest źle wykonana.

Tuż po otwarciu trasy, GDDKiA 
stwierdziła, że na nawierzchni po-
jawiło się kilka usterek, m.in. luki 
dylatacyjne pomiędzy pasami ukła-
danych warstw asfaltu. Na zlecenie 
GDDKiA sprawdzono kilka parame-
trów trasy, m.in. zbadano zawar-
tość asfaltu, wskaźnik zagęszczenia 
i grubości. Okazało się, że przyczyną 
usterek jest zbyt mała ilość asfaltu 

w masach bitumicznych ułożonych 
na S8. Rządowa agenda zażądała od 
wykonawcy, czyli konsorcjum firm 
Budimex, Strabag, Mostostal War-
szawa i Warbud, by na własny koszt 
usunął wszystkie usterki w ramach 
obowiązującej gwarancji.

Prace na trasie S8 jednak na-
dal trwają. Drogowcy rozbierają 
obecnie 300-metrowy fragment 
nasypu drogi na odcinku od  
ul. Połczyńskiej do Konotopy. Jest 
to odcinek, który mimo odbioru 
nie został udostępniony kierow-
com z powodu trwającej budowy 
węzła Konotopa.

GDDKiA tłumaczy, że niektóre 
prace na węźle prowadzone są w try- 
bie projektuj i buduj. Węzeł ma sta-
nowić połączenie aż trzech waż-
nych dróg: autostrady A2, trasy S2 
(południowa obwodnica Warszawy) 
oraz trasy S8. Włączenie tej ostat-
niej do budowanego węzła wymaga 
wydłużenia prawoskrętu poprzez 
dobudowę kolejnego pasa ruchu, 
który ułatwi komunikację między 
trasami S8 i S2. Dzięki wykonaniu 
częściowej rozbiórki, dobudowany 
fragment zostanie lepiej scalony 
z gotowym już odcinkiem. Pracow-
nicy rządowej agendy tłumaczą, że 
takie rozwiązanie zaproponował 
wykonawca. Co ciekawe, za budowę 
odcinka E autostrady A2 i węzła 
Konotopa odpowiedzialny jest Bu-
dimex – jedna z firm wchodzących 
w skład konsorcjum budującego 
trasę S8. GDDKiA zaznacza rów-
nież, że rozbiórka nie spowoduje  
dodatkowych kosztów.  (AS)

TBS wyburza budynki w centrum
PRUSZKÓW
Powoli dobiega końca 
rozbiórka dwóch  
budynków przy  
al. Armii Krajowej. 
– Były w bardzo złym  
stanie technicznym,  
musieliśmy je  
zlikwidować – mówi  
Zbigniew Piotrzkowski,  
prezes Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego 
„Zieleń Miejska”, które 
zarządzało rozebranymi 
obiektami.

R ozebrane budynki mieści- 
ły się przy al. Armii Krajo-
wej 59, tuż obok parkin-

gu samochodowego. W jednym  
z nich mieściły się wyłącznie 
mieszkania, w drugim lokale 
mieszkalne i gospodarcze. Miesz-
kały w nich cztery rodziny, które 
przed rozbiórką otrzymały miesz-
kania zastępcze w budynkach ko-
munalnych przy ul. Kościuszki, 
Komorowskiej i Kościelnej.

Zdaniem Zbigniewa Piotrz-
kowskiego, obiekty przy ul. Armii 
Krajowej trzeba było rozebrać, 
ponieważ ich stan techniczny za-
grażał bezpieczeństwu lokatorów.

Nie wiadomo, w jakim celu 
zostanie wykorzystany grunt po 
zlikwidowanych obiektach. – Na 
pewno nie pod budownictwo 
mieszkaniowe. Ponieważ te tereny 

znajdują się w bezpośrednim są-
siedztwie al. Armii Krajowej, być 
może dojdzie tu do poszerzenia 
pasa drogowego, tak jak to mia-
ło miejsce w zeszłym roku przy  
ul. Prusa – mówi. Tymi planami 
jest jednak zdziwiony Jerzy Kon-
giel, naczelnik Wydziału Inwe-
stycji i Drogownictwa Starostwa 
Powiatowego w Pruszkowie, które 
jest zarządcą al. Armii Krajowej. 
– Przebudowa tej drogi miała 
miejsce w zeszłym roku i nic mi 
nie wiadomo na ten temat, aby 
w najbliższym czasie miały tu być 
prowadzone kolejne inwestycje 
– mówi.

W miejscu likwidowanych budynków powstaną przyszłe inwestycje

Tymczasem prezes Zbigniew 
Piotrzkowski zapewnia, że sys-
tematycznie likwidowane będą 
wszystkie najbardziej zniszczone 
budynki w Pruszkowie, którymi 
administruje TBS „Zieleń Miej-
ska”. Taki los ma spotkać obiek-
ty położone m.in. przy ulicach 
Szczęsnej, Studziennej, Obrońców 
Pokoju czy Stalowej. Jednak kiedy 
to nastąpi, na razie nie wiadomo. 
Wiadomo natomiast, że większość 
z tych obiektów nie zagraża bez-
pieczeństwu mieszkających 
w nich lokatorów.

Największymi przeszkoda-
mi w likwidacji zrujnowanych 

budynków są nieuregulowane 
kwestie własnościowe, tak jak to 
ma miejsce w przypadku niektó-
rych kamienic przy ul. Stalowej. 
Problemem jest także konieczność 
zapewnienia lokatorom mieszkań 
zastępczych. – Kiedyś w końcu bę-
dziemy musieli to zrobić. Na razie 
staramy się je utrzymać w takim 
stanie, aby nie zagrażały miesz-
kańcom. Jednak dalsze inwestycje 
w te budynki nie mają sensu. We-
dług planów TBS „Zieleń Miejska”, 
w miejsce likwidowanych budyn-
ków mają być tworzone grunty 
pod przyszłe inwestycje – dodaje 
prezes Piotrzkowski.  (KG)
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Namalowali mural
PRUSZKÓW
Konkursy sportowe,  
wymiana książek, zabawy 
artystyczne, spotkanie  
z zawodnikami 
pruszkowskich klubów 
koszykarskich – to tylko 
niektóre z atrakcji, jakie 
czekały na mieszkańców 
Pruszkowa w trakcje festynu 
„Kolorowo i sportowo”.

S towarzyszenie 5 plus wspól-
nie z radami osiedli Prusa 
i Staszica B oraz Pruszkow-

ską Spółdzielnią Mieszkaniową 
wspólnie z kibicami pruszkowskich 
drużyn koszykarskich 24 wrześ- 
nia zorganizowali festyn „Kolorowo 
i Sportowo”. Głównym celem im-
prezy było zachęcenie mieszkań-
ców zarówno tych starszych, jak 
i tych młodszych do większej dba-
łości o otoczenie, w którym żyją.  
Organizatorzy akcji chcieli poka-
zać dzieci i młodzieży, że w trakcie 
zabawy można przyczynić się do 
poprawy wizerunku okolicy. W tych 
działaniach wsparli ich również 
zawodnicy pruszkowskich dru-
żyn koszykówki.

Największą atrakcją imprezy  
było jednak wspólne malowanie 
muralu na ogrodzeniu siedziby 
administracji Osiedla Prusa. Ob-
raz poświęcony jest drużynom: 
Znicz Basket Pruszków oraz 
Matizol Lider Pruszków. Został  
wykonany wspólnie przez kibi- 
ców obu klubów oraz dzieci i mło- 
dzież z Pruszkowa.

Wszyscy chętni mogli wziąć 
udział w rozmaitych konkursach 
sportowych m.in. konkurs rzutów 
za trzy punkty i konkurs rzutów 
osobistych. Na najlepszych czeka-
ły drobne upominki. Dodatkowo 
miłośnicy książek mieli okazję 
do wymiany przeczytanych już 
książek na nowe.  (AS)

pilot inż. Jerzy Rzewnicki, technik 
obserwator Jerzy Szrajer oraz ofi-
cerowie rumuńscy: mjr pil. Mihail 
Pantazi i kpt. inż. Roman Popescu. 
Przyczyną katastrofy były błędy 
konstrukcyjne samolotu.

Po tragedii w Michałowicach ar-
mia rumuńska zrezygnowała z pla-
nów zakupu Żubrów. Na miejscu 
katastrofy wystawiono pomnik, 
który wykonali uczniowie Liceum 
Przemysłowego im. Króla Karola 
w Bukareszcie. Jego niebanalną 
formę zaczerpnięto z rumuńskiej 
sztuki ludowej.  (KAM)
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Przyjemność,  
na którą
Cię stać

 artyKuł sponsorowany

Marilla Spa&Beauty to salon 
dla osób, które ceną sobie 
profesjonalizm i indywidu-
alne podejście do klienta.

Ma w swojej ofercie szeroką 
gamę zabiegów kosmetycz-
nych dla każdego i na każdą 
kieszeń, a kompetentny perso-
nel fachowo doradzi, jaki rodzaj 
zabiegów będzie najbardziej 
pożądany i ustali indywidualny 
plan działania.

Do dyspozycji klientów są 
trzy przestronne gabnety, dwa 
stanowiska do manicure oraz 
strefa fryzjerska. Nowoczesne 

urządzenia i najnowsze zdo-
bycze kosmetologii (m.in. me- 
zoporacja Acthyderm) to gwa-
rancja wysokiej jakości usług. 
Dla klientów ważne są rów- 
nież standardy dotyczące czy-
stości, higieny i sterylności. 
Poczas zabiegów wykorzysty- 
wane są artykuły jednorazo-
we, a narzędzia są każdora-
zowo sterylizowane zgodnie 
z wymaganiami dla narzędzi  
lekarskich.

Od początku września dla 
wszystkich klientów salon 
Marilla Spa & Beauty wpro-
wadził nowy cennik z cenami 

obniżonymi nawet o 30 proc. 
Z okazji pierwszych urodzin 
do końca października trwa 
promocja kart stałego klienta. 
Wytnij kartę tymczasową, która 
ma już jeden punkt. Wystarczy 
przyjść i wymienić ją na stałą 
kartę, by otrzymać bezpłatnie 
drugi punkt.

Aby się umówić, 
zadzwoń:  
22 244 07 08 
lub 724 655 045.

Więcej informacji  
na www.marilla.pl.

Marilla Spa&Beauty
Ul. Anielin 1 lok.3  
przy Wojska Polskiego  
(naprzeciwko  
stacji Shell)
Tel. 22 244 07 08  
lub 724 655 045
www.marilla.pl
Facebook:  
www.facebook.pl/
marillaspa

Informator kulturalny  /30.09-07.10/

Brwinów

Z gospodarstwa  
babuni
Gminna Biblioteka Publiczna 
Filia w Kaskach zaprasza  
30 września (piątek) na wysta-
wę „Z gospodarstwa babuni”. 
Wśród eksponatów będzie 
można podziwiać sprzęty 
gospodarstwa domowego  
i RTV z czasów naszych  
prababć i babć. Wystawę  
można podziwiać  
w godzinach pracy biblioteki.
Miejsce: Kaski

Inauguracja BUTW 
Gminny Ośrodek Kultury  
zaprasza 2 października 
(niedziela) na inaugurację roku 
akademickiego Brwinowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
W programie m.in. operetka 
„Zaśpiewajmy o miłości”  
w wykonaniu Operus Arte.
Start godz. 17.00,  
Miejsce: Wilsona 2

Wystawa Papieska 
2 października (niedziela)  
w brwinowskiej Organistówce 
będzie można podziwiać  
wystawę papieską przedstawia-
jącą sylwetkę Jana Pawła II.
Start godz. 11.15,  
Miejsce: Rynek 12

Grodzisk Mazowiecki

Koncert  
charytatywny
Centrum Kultury zaprasza  
30 września (piątek) do sali  
widowiskowej na koncert, 
podczas którego wystąpi  
m.in. Monika Kuszyńska, była 
wokalistka zespołu Varius 
Manx oraz Hanna Chmielewska 
wraz z zakładową orkiestrą 
dętą Gedeon Richter Polska. 
Całkowity dochód z koncertu 
przeznaczony zostanie  na 
budowę ośrodka stałego pobytu 
dla osób niepełnosprawnych 
ruchowo w Odrano Woli.
Start godz. 18.00, Bilety: 40 zł, 
Miejsce: Spółdzielcza 9

Historia sztuki  
dla dzieci
Centrum kultury zaprasza  
1 października (sobota) na 
zajęcia pokazowe w ramach 
cyklu „Sztuka to nie nuda”. 
Warsztaty prowadzone przez 
Danutę Muchę historyka sztuki 
przeznaczone są dla dzieci  
w wieku 6-9 lat. W trakcie 

spotkań mali pasjonaci sztuki 
zdobędą wiedzę na temat 
największych dzieł sztuki i będą 
mogły rozwijać swoje zdolności 
artystyczne.
Start godz. 11.00,  
Zapisy: 698 214 364,  
Miejsce: Spółdzielcza 9

Robótki Ręczne
Centrum Kultury zaprasza 5 
października (środa) na lekcje 
pokazową szycia patchworków 
oraz dziergania na drutach. 
Zajęcia poprowadzi Anna  
Pietrzykowska.
Start godz. 18.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Spółdzielcza 9

Komorów

K40- Jerzych opowieści
Stowarzyszenie K40 zaprasza  
2 października (niedziela) na spo-
tkanie pt. „Jerzych opowieści”, 
w którym wezmą udział Jerzy 
Antkowiak i Jerzy Kisielewski. 
Widzowie wysłuchają wspo-
mnień o ludziach, których już nie 
ma i o czasach, które przeminęły. 
Nie zabraknie również opinii o 
teraźniejszych wydarzeniach.
Start godz. 17.00,  
Miejsce: Berylowa 34

Książenice

Być rodzicem  
w Książenicach
Fundacja Miasto Ogród Książnice 
zaprasza 5 października (środa) 
na warsztaty z psychologiem or-
ganizowane w ramach projektu 
„Być rodzicem w Książenicach”. 
Projekt kierowany jest do miesz-
kańców Książenic.
Start godz. 9.30,  
Miejsce: Klimka 13

Milanówek

Kiermasz rękodzieła
Milanowskie Centrum Kultury 
zaprasza 1 października (sobota) 
na kiermasz rękodzieła. Będzie 
można kupić i obejrzeć prace 
malarskie, grafiki, rysunki i cera-
mikę oraz przedmioty zdobione  
technika decoupage.
Start godz. 10.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Warszawska 36

Nadarzyn

Kabaret  
Paranienomalni
Nadarzyński Ośrodek Kultury 
zaprasza 1 października  
(sobota) na występ kabaretu  

ParanienormalniGrupa  
przedstawi program „Szybcy  
i śmieszni”, gdzie widzowie  
będą mogli m.in. podziwiać 
słynną Mariolkę .
Start godz. 17.00,  
Bilety 40 zł, Miejsce: pl. 
Poniatowskiego 2

Otrębusy

Karuzela 
Eksperymentów
30 września (piątek) w Punkcie 
Przedszkolnym „U Smoka 
Pompona” odbędą się warsz-
taty fizyko-chemiczne, które 
poprowadzi Erudikon. Zajęcia 
organizowane są w ramach 
cyklu 32 warsztatów  
dla dzieci z Otrębus, Kań,  
Brwinowa i Podkowy Leśnej.
Start godz. 14.00,  
Miejsce: Jesionowa 10,  
Zapisy: klub@smokpompon.pl

Dźwięki jesieni
7 października (piątek)  
w Punkcie Przedszkolnym  
„U Smoka Pompona” w ramach 
cyklu warsztatów artystyczno-
-naukowych zostaną zorgani-
zowane zajęcia pt.„Rodzinne 
Muzykowanie – Dźwięki 
Jesieni”. Spotkanie poprowadzi 
Aleksandra Tkaczyk. Zajęcia 
kierowane są do dzieci  
z Otrębus, Kań, Brwinowa  
i Podkowy Leśnej.
Start godz. 15.00,  
Miejsce: Jesionowa 10,  
Zapisy: klub@smokpompon.pl

Piastów

Wystawa – Moje Sny
Miejski Ośrodek Kultury  
zaprasza 30 września (piątek)  
do sali kameralnej na  
wernisaż wystawy malarstwa  
i grafiki Magdaleny 
 Osiejewskiej-Kowalczyk  
pt: „Moje Sny”. 
Start godz. 18.00,  
Miejsce: Warszawska 24

Podkowa Leśna

Lustra
Centrum Kultury i Inicjatyw 
Obywatelskich zaprasza 1 paź-
dziernika (sobota) na spektakl 
„Lustra” w wykonaniu grupy 
teatralnej Altanka. Reżyseria 
i opieka artystyczna Joanna 
Cichoń-Dąbrowska.
Start godz. 17.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Świerkowa 1

Jazz w Kasynie
1 października (sobota)  
w Centrum kultury i Inicjatyw 
Obywatelskich odbędzie się 
koncert Jazz w Kasynie: Muniak 
w Podkowie. Przed publiczno-
ścią wystąpi Włodek Pawlik 
Trio. Gościem specjalnym 

będzie znany jazzman Janusz 
Muniak.
Start godz. 19.00, Bilety20-25 zł, 
Miejsce: Lilpopa 18

Miłosz i Iwaszkiewicz
Muzeum Anny i Jarosława 
Iwaszkiewiczów zaprasza 2 paź- 
dziernika (sobota) na drucie spo-
tkanie w ramach XII Festiwalu 
Literacko-Muzyczne Konfron-
tacje: Miłosz – Iwaszkiewicz. 
W programie: „Przekraczanie 
granic poezji”– wybrane wiersze 
Miłosza i Iwaszkiewicza prze-
czyta Andrzej Ferenc, „Między 
krajem a emigracją” – prelekcja  
dr Małgorzaty Ptasińskiej  
oraz „Muzyka litewska” – koncert 
zespołu Puniukai z Puńska.
Start godz. 17.00,  
Miejsce: Gołębia 1

Pruszków

Spotkanie  
z Aleksandra 
Jakubowską
Pruszkowska Książnica 
zaprasza 30 września (piątek) 
na spotkanie z Aleksandrą 
Jakubowską, autorką powieści 
„Najpiekniejsza”. Pisarka jest 
absolwentką LO im. Tomasza 
Zana. Fragmenty książki prze-
czyta Ewa Serwa. Spotkanie 
poprowadzi Grzegorz Zegadło.
Start godz. 18.00,  
Wstęp wolny, Miejsce: 
 Kościuszki 41

Inauguracja PUD
Miejski Ośrodek Kultury zapra-
sza 1 października (sobota) na 
Inaugurację Roku Akademickie-
go Pruszkowskiego Uniwersyte-
tu Dziecięcego. Na przybyłych 
czeka wiele atrakcji, a wśród nich 
spotkanie z Wandą Chotomską 
autorką ponad 200 książek 
dla dzieci i młodzieży, koncert 
uczniów Danuty Kłudczyńskiej 
oraz pokaz naukowy w trakcie, 

którego dzieci dowiedzą się m.in. 
ile waży powietrze.
Start godz. 11.00, Miejsce:  
Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5

Spotkanie 
z Aleksandrą Seghi
30 września (piątek) Cafe Malavi 
zaprasza na spotkanie z Alek-
sandrą Seghi autorką książki 
kulinarnej pt. „Smaki Toskanii”, 
która na co dzień mieszka  
w słonecznej Italii. 
Start godz. 18.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Bolesława Prusa 35

Raszyn

Cztery pory roku
Gminny Ośrodek Kultury  
zaprasza 30 września (piątek)  
na wieczór poetycki „Cztery  
pory roku”. W programie m.in.  
muzyczna prezentacja pór roku 
połączona z pokazem mody  
w wykonaniu mieszkanek  
gminy, koncert Vivaldiego  
„Cztery pory roku”.
Start godz. 18.00,  
Miejsce: Szkolna 2a

kultura Monika Kuszyńska, była wokalistka zespołu Varius Manx, wystąpi w piątek 30 września podczas koncertu charytatywnego, 

 który odbędzie się w sali widowiskowej Centrum Kultury. Całkowity dochód z koncertu przeznaczony zostanie na budowę ośrodka 

stałego pobytu dla osób niepełnosprawnych ruchowo w Odrano Woli. Podczas koncertu wystąpią także Hanna Chmielewska 

(sopran) wraz z Zakładową Orkiestrą Dętą Gedeon Richter Polska z Grodziska Mazowieckiego pod batutą Wacława Karonia.  

Start godz. 18.00, Bilety – 40 zł.

Koncert charytatywny
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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 

 ► Zatrudnię rencistę II grupy 
ochrona Pruszków 600 214 802  

 ► Zatrudnię kierowcę  
z doświadczeniem kat. C 
z okolic Błonia 604 163 056

 ► Wynajmę fryzjerce, 
kosmetyczce, manicurzystce 
Grodzisk 502 771 636 

Szukam pracy

 ► Emerytka, wyższe 
wykształcenie, ½ etatu 
603 057 999

 ► 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 

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

Nieruchomości – sprzedam

 ► 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 

 ► Sprzedam domek  
o pow. 80m2 na działce 1550m2,  
wszystkie media.  
724 28 84 lub 504 718 980.

 ► Sprzedam dom 250m2 
na osiedlu zamkniętym stan 
deweloperski tel 605055578

 ► 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  

Nieruchomości – do wynajęcia

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

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

największa skuteczność!
CO TYDZIEŃ PONAD 30 000 CZYTELNIKÓW

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

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

 ► Wynajmę lokal usługowy 
przystosowany do produkcji 
pierogów lub pod catering  
z urządzeniami lub pusty  
ok. 65 m2 w Pruszkowie  
przy ul. Jasnej (os. Staszica) 
509 232 584 

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

Darmowe złomowanie pojazdów 
transport gratis 502 534 080  

Sprzedam

 ► Sprzedam KONTENERY 
używane, prąd, stan dobry. cena 
6500 za sztukę tel 605055578 

Kupię

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

 ► Telefon komórkowy, stan dobry 
okazyjnie 507 964 611 

 ► Zakupię złom, makulaturę, 
dojazd, płatność gotówką 
503 519 117 

Usługi

 ► ALARMY www.aisys.pl  
602 19 72 72 

Anteny montaż serwis 
603 375 875  

 ► Awarie, ELEKTRYK  
z uprawnieniami, pełen zakres 
usług, 606-712-022

 ► ANTENY TV-SAT-HD-(A-Z) 
profesjonalnie expresowo  
–również weekendy  
506 845 092

 ► 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

 ► Glazura remonty łazienka  
510 610 743 

 ► Hydraulik 24H 605 395 936 

 ► 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 

•	 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

Najniższe ceny w mieście
Sprawdź !

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

www.tanioidobrze.pl
ul. Wiosenna 16, Milanówek

POSPRZĄTAM  
DOM, MIESZKANIE, BIURO 
PRUSZKÓW I OKOLICE.  
512 077 690

 ► Remonty wykończenia  
solidnie fvat 501 421 812  
do 7 października

 ► Transport Mercedes Sprinter 
504 206 446

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

 ► 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 

Kupię
gospodarstwo
lub grunt rolny

tel. 664 944 635
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Bezpłatna reklama Twojej firmy w internecie!

darmowe ogłoszenia 
www.ogloszenia.wpr24.pl

darmowa prezentacja
www.firmy.wpr24.pl

Nie masz czasu?
Nie wiesz jak?

EVENTEO działa za Ciebie!

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

KOMPLEKSOWA
ORGANIZACJA

PRZYJĘĆ
OKOLICZNOŚCIOWYCH

AUTO SERWIS
PEŁNY ZAKRES USŁUG

Pruszków, Aleje Jerozolimskie 451
(NA TYŁACH INTERCARS)

tel. 795 569 659

Wulkanizacja Elektryka Diagnostyka komupterowa
Mechanika
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