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Oczekiwanie na kolej Wybory 2011
REGION

Tak jak w całym kraju, także 
w okręgu podwarszawskim 
zwycięstwo w wyborach odniosła 
PO. Z naszego regionu do Sejmu 
weszli także posłowie z PiS, Ruchu 
Palikota i PSL. Sprawdź, kto  
będzie nas reprezentował  
w nowym parlamencie  2–3 

Mniej deficytu
PRUSZKÓW

POWIAT PRUSZKOWSKI  Budowa nowej ul. Przyszłości nie rozpocznie się w tym roku. Do tej pory kolej nie zdecydowała, czy przeniesie przejazd 
kolejowy na ul. Przejazdową, czy pozostawi go w ciągu ulic Błońskiej i Działkowej  2

O blisko 8,5 mln zł mniejszy deficyt 
będzie miało miasto w swoim 
budżecie w tym roku. Udało się to 
osiągnąć m.in. dzięki rozliczeniu 
już zakończonych inwestycji, które 
kosztowały mniej niż planowano  6

Problem z tirami
PODKOWA LEŚNA

Mieszkańcy alarmują: mimo 
zakazów, tiry szaleją po uliczkach 
miasta-ogrodu. Policja mówi,  
że robi, co może, jednak stałych 
kontroli w Podkowie nie jest  
w stanie zapewnić  7 

BMW 116D 115 KM 
2009, 45 000 km
faktura VAT 23%
cena netto: 54 400 zł

BMW 320i Touring 170 KM
2008, 109 000 km
faktura VAT 23%
cena netto: 56 900 zł

AUDI A6 140 KM 
2007, 163 000 km
faktura VAT 23%
cena netto: 60 900 zł

BMW 520D 184 KM 
2011, 24 000 km
faktura VAT 23%
cena netto: 162 500 zł

BMW 520D 177 KM
2008, 78 000 km
faktura VAT 23%
cena netto: 81 200 zł

BMW 525D 204 KM
2010, 25 000 km
faktura VAT 23%
cena netto: 186 900 zł 

SAMOCHODY UŻYWANE

al. Krakowska 5
05-090 Falenty k/Warszawy
Tel. +48 504 452 374
Tel. +48 502 295 703
www.bmw-bawariamotors.pl

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



Wybory rozstrzygnięte. Zwycięzcy 
triumfują, przegrani czekają na rewanż. 
Na szczęście kolejna szansa pojawi się 
najwcześniej za kilka lat. I dobrze, bo 
Polacy zasługują na więcej. Spokoju. 
Od politycznych sporów i kłótni, od 
wyborczych programów i haseł, spotów, 
plakatów, ulotek. Wciskania nam na siłę 
jedynie słusznych ideologii i robienia 
wody z mózgu.

Frekwencja w tych wyborach była  
jak zwykle żenująco niska. Średnio  
w skali kraju wyniosła 48,87%. Absencja 

wyborcza staje się powoli naszą narodową świecką tradycją,  
a wynik plasuje nas na końcu krajów Europy. Dla porównania,  
u naszych sąsiadów Niemców bije się na alarm gdy frekwencja 
spada poniżej 70 proc. U nas ponad połowa uprawnionych do 
głosowania obywateli w ogóle nie wzięła w nich udziału.

Są w naszym kraju gminy,w których od lat notuje się frekwencję 
grubo poniżej 30 proc. Znaczy to tyle, że o wyniku wyborów decydu-
je garstka najaktywniejszych, często związanych z jakąś konkretną 
polityczną opcją. Na nic zdają się akcje i apele zachęcające do ak-
tywnego udziału w wyborach. Dlaczego nie głosujemy? Niegłosu-
jący twierdzą, że nie mają na kogo zagłosować, czują się zmęczeni 
ciągłymi konfliktami partyjnymi, nie wierzą, że ich pojedynczy głos 
jest w stanie coś zmienić, a do parlamentu i tak zostaną wybrani ci, 
którzy mają być wybrani. Dokładnie jak za komuny.

Do rywalizacji o mandaty w parlamencie zgłosiło się tylu chętnych, 
że o jedno miejsce w ławach poselskich starało się 15 kandydatów, 
a senatorskich – pięciu. Konkurencja silna, więc i sposoby na wy-
różnienie się w tłumie chętnych bywały różne, oryginalne, a często 
niezwykłe. Dotyczy to i komitetów wyborczych, i poszczególnych 
kandydatów, zwłaszcza debiutantów i osób mniej znanych. Ale 
nie tylko, bo także rozpoznawalni parlamentarzyści podejmowali 
próby stosowania niekonwencjonalnych środków marketingowych. 
Cel był prosty: wyróżnić się na tle rywali i dać się zapamiętać. 
Efekty działań były bardzo różne. Jednym przyniosły sukces,  
innym zaszkodziły.

Elementem kampanii wyborczych są środki przekazu. Kandyda-
tom nieustannie towarzyszą kamery telewizyjne, dziennikarze, 
fotoreporterzy, mikrofony. Zawsze i wszędzie. Politycy przyjmują 
tę niedogodność ze zrozumieniem, bo media kreują ich polityczny 
wizerunek. Na jego użytek organizuje się konwencje, spotkania, 
konferencje prasowe, wywiady. Bez mediów nie byłoby kampanii. 
W tej ostatniej, pojawiły się nowe sposoby i środki komunikacji 
medialnej. Młodsi preferowali internet: blogi, Facebook, filmiki na 
YouTube, starsi – środki bardziej tradycyjne: kluby sympatyków 
gazet, rozgłośni radiowych i uczestnictwo w nabożeństwach.

Nowością tej kampanii były podróże wyborcze. Drogi w budowie 
pokonywał dzielnie Tuskobus z premierem, jego śladem podążał 
Tóskobus z kibolami. Pociągiem do zwycięstwa podróżował prezes 
PiS, po Bałtyku pływał rybacki kuter z przewodniczącym lewicy na 
pokładzie. Mniej znani przemieszczali się własnymi autami, rowe-
rami, jeszcze inni z buta. Jedni liderzy brnęli w piachach plaży, inni 
wspinali się na najwyższe szczyty gór. Wszystko to dla przyszłego 
rozwoju, szczęścia i pomyślności naszej ojczyzny.

W tym samym celu pewna kandydatka, walcząc ze światowym 
kryzysem, usiłowała sprzedać na Allegro własnego psa, a inna, 
nie mając nic do ukrycia, prezentowała wyborcom swój striptiz. 
Kandydat lewicy rzucał śledziem dla dobra kraju, młodzi entuzjaści 
tenisa namawiali do gry za stodołą, a paprotki prezesa apelowały, 
by pójść z nimi.

Jedni posłuchali, inni nie. I dlatego wyniki są takie, jakie są. Gdyby 
miały być inne, to by były. A jak się komuś nie podobają, będzie miał 
szansę w kolejnych wyborach. Mam nadzieję, że najwcześniej  
za kilka lat. Bo wszyscy zasługujemy na więcej. Spokoju.
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OPAKOWANIE ZASTĘPCZE

Mane, tekel, fares

SENATOR Z NASZEGO OKRĘGU

Łukasz Abgarowicz do Senatu. W wyborach do senatu 
w naszym okręgu (powiaty grodziski, otwocki, piaseczyński  
i pruszkowski) zwyciężył Łukasz Abgarowicz z PO (44,54 proc.)  
przed Nelly Rokitą z PiS (27,24 proc.) i Dariuszem Grajdą  
z PSL (12,89 proc.) Na dalszych miejscach znaleźli się Grzegorz  
Kostrzewa-Zorbas (10,03 proc.) oraz Andrzej Anusz (5,30 proc).

wybory parlamentarne 2011
WYNIKI, FREKWENCJA, POSŁOWIE I SENATOR Z REGIONU PODWARSZAWSKIEGO

Bolo SkoczylaS

RedaktoR naczelny
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Wybraliśmy
Platformę

andrzej S. rodyS

REGION
Podobnie jak w całym 
kraju, także okręgu 
podwarszawskim  
w niedzielnych wyborach 
do Sejmu i Senatu wygrała 
Platforma Obywatelska.

Okręg podwarszawski 
obejmował powiaty: 
grodziski, legionowski, 
nowodworski, otwocki, 

piaseczyński, pruszkowski, war-
szawski zachodni i wołomiński. 
Według danych Państwowej 
Komisji Wyborczej, najwięcej 
w tym okręgu głosów uzyskała 
PO – 40,48 proc. Na dalszych 
miejscach znalazły się PiS – 
32,43 proc. głosów, Ruch Palikota 
– 8,55 proc. oraz PSL – 7,13 proc. 
Te ugrupowania wprowadziły 
do Sejmu swoich reprezen-
tantów z naszego okręgu. 5,28 
proc. głosów uzyskał w okręgu 

Także mieszkańcy powiatów 
grodziskiego i pruszkowskiego 
najchętniej głosowali na PO. 
Triumfowała ona w Brwinowie, 
Michałowicach, Nadarzynie, Pia-
stowie, Pruszkowie, Grodzisku 
Mazowieckim, Jaktorowie, Mi-
lanówku, Podkowie Leśnej oraz 
Żabiej Woli. W Raszynie i Bara-
nowie najwięcej głosów odda- 
no na PiS.

Ostatecznie z okręgu podwar-
szawskiego w Sejmie zasiądzie 
sześciu posłów z PO, czterech 
z PiS i po jednym z Ruchu Pali-
kota i PSL.

Do Sejmu nie dostali się star-
tujący z piątego miejsca listy PO 
dotychczasowy poseł Andrzej 
Smirnow (7 043 głosy). Tak-
że Magdalena Pietrzak-Merta, 
wdowa po wicemistrze kultury 
Tomaszu Mercie, który zginał 
w katastrofie smoleńskiej, star-
tująca z trzeciego miejsca na li-
ście PiS, odpadła uzyskując tylko  
5 679 głosów. Kolejnej posłance 
PiS, ubiegającej się o reelekcję, 
Annie Sikorze również zabrakło 
głosów. Otrzymała ich 7 979, ale 
to okazało się za mało, by ponow-
nie wejść do parlamentu.

Klęska SLD w skali całego 
kraju znalazła odzwierciedle-
nie także w wynikach z okręgu 
podwarszawskiego. Jedynka 
na liście, wiceprzewodnicząca 
Sojuszu Katarzyna Piekarska, 
choć otrzymała 13 944 głosy, to 
jednak w poselskich ławach nie 
zasiądzie. Odpadł także judoka, 
mistrz olimpijski z Atlanty Paweł 
Nastula, który startował z drugie-
go miejsca listy PSL i otrzymał  
3 516 głosów.

Wraz z całym swoim ugrupo-
waniem, które nie przekroczyło 
progu wyborczego, poza Sejmem 
znalazł się dotychczasowy poseł 
i dyrektor Muzeum Powstania 
Warszawskiego Jan Ołdakowski. 
W okręgu startował z pierwsze-
go miejsca listy PJN i otrzymał  
4 971 głosów. 

13 944
głosów okazało 
się za mało, by 
Katarzyna Piekarska, 
wiceprzewodnicząca SLD 
i jedynka na liście partii  
w okręgu, mogła 
ponownie zasiąść  
w poselskiej ławie

podwarszawskim SLD. Okazało 
się to jednak za mało, by otrzy-
mać mandat. Dalsze miejsca zaję-
ły: PJN – 2,70 proc., Nowa Prawica 
Janusza Korwin-Mikkego – 2,59 
proc., Polska Partia Pracy – Sier-
pień 80 – 0,46 proc. i Prawica 
– 0,37 proc. Reprezentanci tych 
ugrupowań nie weszli do Sejmu.

Przedstawiamy wyniki wyborów 
parlamentarnych w naszym regionie

PRUSZKÓW BRWINÓW PIASTÓW MICHAŁOWICE
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RASZYN NADARZYN GRODZISK MAZOWIECKI BARANÓW
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JAKTORÓW MILANÓWEK PODKOWA LEŚNA ŻABIA WOLA
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PO PIS RP PSL SLD INNEFREKWENCJA

62,24 59,86

60,47 61,33

51,86 61,93

56,36 41,71

63,71 71,02

72,60 50,46

Dane w procentach

POSŁOWIE Z NASZEGO OKRĘGU

ROSATI HALICKI ZAKRZEWSKA OLECHOWSKA CZAPLICKA DURKA
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POGODA NA WEEKEND

62,4
proc. wyniosła 
frekwencja 
wyborcza w powiecie 
pruszkowskim. 
To rekord wśród 
wszystkich 
powiatów.

REKORDOWA FREKWENCJA

WYBORY PARLAMENTARNE  |  3Piątek, 14 października 2011www.wpr24.pl

proc. wyniosła 
frekwencja podczas 
tegorocznych 
wyborów  
do Sejmu  
i Senatu w skali  
całej Polski.

48,9

Andrzej KurzelA  Zmniejszamy deficyt budżetowy dlatego,  
że nie wiadomo, co będzie w przyszłym roku. Nie wiemy nawet,  
co będzie za miesiąc. Ale wiemy, jak dramatycznie niektóre miasta 
ratują swoje budżety, podwyższając wszystkie możliwe opłaty.  6

 wiceprezydent pruszkowa o zmianach w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej miasta

PRUSZKÓW BRWINÓW PIASTÓW MICHAŁOWICE
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RASZYN NADARZYN GRODZISK MAZOWIECKI BARANÓW
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JAKTORÓW MILANÓWEK PODKOWA LEŚNA ŻABIA WOLA
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56,36 41,71
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Dane w procentach

Reklama

BŁASZCZAK DORN SASIN SZYSZKO DĘBSKI PIECHOCIŃSKI

Zdjęcia pochodzą ze stron internetowych kandydatów oraz z zasobów Pruszkowskiej Agencji Fotografcznej PRAF.pl
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Oczekiwanie na kolej
andrzej S. rodyS

POWIAT PRUSZKOWSKI
Wiadomo już, że budowa 
nowej ul. Przyszłości nie 
rozpocznie się w tym roku. 
Wszystko przez opieszałość 
kolei, która do tej pory nie 
rozpoczęła zapowiadanej 
od dawna modernizacji linii 
dalekobieżnej Warszawa 
– Łódź na odcinku między 
stolicą a Skierniewicami.

Na początku roku zapo-
wiadano, że moderniza-
cja linii kolejowej ruszy 

lada moment. To dlatego powiat 
pruszkowski musiał zmieniać 
swoje plany inwestycyjne i prze-
suwać pieniądze w budżecie na 
budowę ul. Przyszłości, która 
w tej sytuacji stawała się zada-
niem najpilniejszym. Tu bowiem 
miał powstać nowy przejazd 
przez tory, który miał zastapić 
dotychczasowy, znajdujący się 
w ciągu ulic Działkowej i Błoń-
skiej. – Kolej nas popędzała, więc 
chcieliśmy jak najszybciej roz-
począć budowę ul. Przyszłości  
– mówi wicestarosta pruszkowski 
Agnieszka Kuźmińska.

Brak decyzji
W połowie roku sprawa moderni-
zacji linii kolejowej utknęła i stoi 
do dziś. W dodatku kolej zapowie- 
działa, że nie zgodzi się na zapro-
ponowane przez starostwo prusz-
kowskie rozwiązania, które popiera  

miasto Pruszków i gmina Brwinów, 
polegające na wybudowaniu po 
południowej stronie torów ronda 
i włączenia do niego ulic Przejaz-
dowej, 36. pp Legii Akademickiej 
i nowej ul. Przyszłości. Spotkanie 
w tej sprawie z przedstawicielami 
PKP Polskie Linie Kolejowe odbyło 
się w czerwcu, jednak porozumie- 
nia nie osiągnięto.

Nadal nic nie wiadomo
Zbliżamy się do końca roku,  
a w sprawie przejazdu przez tory 
nadal nic nie wiadomo. Oprócz 
tego, że kolej kategorycznie odmó-
wiła współfinansowania budowy 
ronda przy nowym przejeździe, 
nadal nie wiadomo nawet tego,  
czy w tym miejscu przejazd w ogóle 
powstanie. Kolej bierze bowiem 
również pod uwagę możliwość 

pozostawienia dotychczasowego 
przejazdu w ciągu ulic Działkowej 
i Błońskiej. – Kolej się jeszcze nie 
określiła, co będzie z przejazdami 
– mówi wicestarosta Kuźmińska.  
– Nawet, jeśli przejazd przy ul. Dział- 
kowej zostanie, to ul. Przyszłości 
i tak musi powstać. Ul. 36. pp Legii 
Akademickiej nie przejmie całego 
ruchu – argumentuje. Informuje, 
że prace projektowe nad nową 
ul. Przyszłości trwają. – Projekto-
wane są dwa warianty: włączenie 
bez ronda w ewentualny przejazd 
do ul. Przejazdowej lub zapew-
nienie połączenia z projektowaną 
trasą paszkowianką – dodaje.

Inwestycja bez etapów
Choć powiat zarezerował w tego-
rocznym budżecie 1 mln zł na prace 
projektowe i rozpoczęcie budowy 

Nowa ul. Przyszłości i Działkowa powstaną dopiero w latach 2012–2013

ul. Przyszłości, wiadomo już, że 
budowa w tym roku się nie roz-
pocznie, a cała kwota nie zostanie 
wykorzystana. – Nie przewiduję, 
by udało się ogłosić przetarg w tym 
roku. Niestety, znowu będziemy 
musieli zmodyfikować prognozę 
finansową i przesunąć inwestycję na 
kolejne lata – mówi Agnieszka Kuź-
mińska. Podkreśla, że powiat chce 
zrezygnować z prowadzenia budo-
wy etapami (jak to było pierwotnie 
zakładane, a pierwszy etap miał się 
rozpocząć w tym roku) i zrealizować 
ją razem z miastem w latach 2012–
2013. Budowa nowej ul. Przyszłości 
wiąże się bowiem z przebudową 
ul. Działkowej. – Uzgodniliśmy 
już z miastem, że przesunie ono 
pieniądze na przebudowę ul. Dział-
kowej na przyszły oraz 2013 rok  
– dodaje wicestarosta. 
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Miasto przejęło parking przy ulicy Sienkiewicza
PRUSZKÓW
Od 1 października  
parking należący do PKP 
został wydzierżawiony  
przez pruszkowski urząd 
miejski. Do momentu 
wprowadzenia strefy 
płatnego parkowania, na 
parkingu będzie można 
zostawić samochód 
bezpłatnie.

Parking przy ul. Sienkiewicza zo-
stał wybudowany w 2008 r. przez 

PKP. Dzięki tej inwestycji w rejonie 
dworca kolejowego powstało 130 
miejsc parkingowych. Początko-
wo parking działał w systemie 
Park & Ride. Następnie obiekt 
wydzierżawiła prywatna firma 
i wprowadziła opłaty abonamen-
towe. Umowa dzierżawy wygasła 
30 września. – Od dawna miałem 
tu wykupioną miejscówkę, ale 
niedawno na ogrodzeniu została 
wywieszona kartka, że obecny 
dzierżawca kończy tu pracę – in-
formuje czytelnik Ignacy. – Co 

się dzieje z parkingiem przy ul. 
Sienkiewicza? Przejeżdżając koło 
parkingu widzę, że parkuje tu wie-
le samochodów, ale żadnych in-
formacji o zasadach, czy opłatach 
nikt już nie wywiesił – dodaje.

Parking przy ul. Sienkiewicza, 
zgodnie z wcześniejszymi plana-
mi, został wydzierżawiony przez 
pruszkowski urząd miejski. Wła-
dze miasta chcą, by funkcjonował 
on w strefie płatnego parkowania, 
do której wprowadzenia przy-
gotowuje się miasto. – Parking 

40-letniego Jacka S.  
znęcającego się nad swoją  
rodziną zatrzymała policja 
5 października. Interwencję  
podjęto po zgłoszeniu sąsiada. 

Znęcał się  
nad rodziną 

Jacek S. wszczął awanturę  
i z tasakiem w ręku groził  
zabiciem domownikom. 
Jak ustalono, mężczyzna  
znęcał się nad swoją rodziną  
już od dwóch lat. Jacek S.  
ukrył się przed policją. Funkcjo- 
nariusze zatrzymali go w pobli-
skim lesie. Jackowi S. grozi do 
pięciu lat więzienia.  (ASR)

ŻABIA WOLA

Nawet na 12 lat może  
trafić do więzienia 29-letni  
Piotr O., który w nocy  
z 30 września na 1 października 
napadł na jeden z salonów  

Wpadł  
sprawca napadu

gier w Pruszkowie. Policjanci  
po kilku dniach od napadu  
zatrzymali mężczyznę  
w jego własnym mieszkaniu  
i odzyskali część skradzionych 
pieniędzy. Wobec Piotra O.  
zastosowano dozór policyjny  
oraz poręczenie majątkowe.  
Grozi mu kara do 12 lat  
pozbawienia wolności.  (AS)

PRUSZKÓW

Kronika
Kryminalna

przejęliśmy 1 października. Sto-
sowne informacje o zasadach 
funkcjonowania tego obiektu 
zostały wywieszone na ogrodze-
niu. Wygląda na to, że ktoś zerwał 
wywieszone plakaty – informu-
je Andrzej Kurzela, wiceprezy-
dent Pruszkowa. – Sprawdzimy 
ilu z nich brakuje i wywiesimy 
nowe. Kierowcy powinni być 
zadowoleni, ponieważ do mo-
mentu wprowadzenia płatnej 
strefy parkowania parking będzie  
bezpłatny – dodaje.  (AS)

Ulica Kościuszki  
bez poprawek
PRUSZKÓW
Od ponad tygodnia 
kierowcy i mieszkańcy 
centrum czekają  
na poprawienie  
oznaczeń na miejscach 
parkingowych  
przy ul. Kościuszki,  
które zostały źle 
namalowane.

Wostatni weekend 
września na odcinku  
ul. Kościuszki pomię- 

dzy al. Wojska Polskiego  
a ul. Owocową drogowcy od-
świeżyli oznakowanie miejsc 
parkingowych. Namalowane 
zostały zjazdy do bram i po-
sesji oraz wyznaczony został 
obszar, na którym można par-
kować samochody. Mieszkań-
cy stwierdzili jednak, że prace 
zostały wykonane niechlujnie 
i niezgodnie z przepisami. 
– Na ul. Kościuszki miasto 
wymalowało miejsca parkin-
gowe, które zabierają pieszym 
chodnik na 90 proc. szeroko-
ści. W niektórych miejscach 
m.in. nieopodal poczty chod-
nik ma szerokość mniejszą 
niż wymagane prawem 1,5 m 
– informuje czytelnik Tomasz.

Jednak to nie jedyny prob- 
lem. Zgodnie z oznakowaniem  

pionowym, samochody na ulicy  
Kościuszki powinny parkować  
równolegle do osi jezdni. Gra-
nica została wyznaczona in-
nym kolorem kostki brukowej. 
W tym miejscu chodnik jest 
wyłożony kostką czerwoną, 
a parking szarą. Drogowcy wy- 
znaczyli strefę w taki sposób,  
że samochody parkują tu pro- 
stopadle.

Jeszcze we wrześniu wice-
prezydent Pruszkowa Andrzej 
Kurzela zapewniał, że ozna-
czenia zostały wykonane bez 
wcześniejszej konsultacji z in-
żynierem ruchu i będą popra-
wione w najbliższym czasie. 
Prace najwygodniej jest wyko-
nać w tym miejscu w weekend, 
ponieważ miejsca parkingowe 
są praktycznie puste. Jednak 
przez ponad tydzień na ul. Koś- 
ciuszki nie zjawił się nawet 
jeden robotnik. – Sprawa z oz- 
nakowaniem miejsc parkingo-
wych przy ul. Kościuszki skom-
plikowała się z przyczyn od nas 
niezależnych. Inspektor, który 
miał nadzorować wykonanie 
poprawek, jest na zwolnieniu 
lekarskim – informuje Andrzej 
Kurzela. – Osobiście dopilnuję, 
by prace na ul. Kościuszki zo-
stały wykonane tak szybko, jak  
to możliwe – dodaje.  (AS)
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Reklama

5 października policjanci  
otrzymali zgłoszenie  
o kradzieży samochodu  
na terenie gminy Nadarzyn. 
Policja ustaliła, że złodzieje 

Odzyskano 
skradzione auto

podstępem ukradli obcokrajow-
cowi Volkswagena. Informacja 
o kradzieży została przekazana  
do wszystkich patroli i już  
po kilkudziesięciu minutach 
od zgłoszenia funkcjonariusze 
z Piaseczna odnaleźli  
skradziony pojazd. Dochodzenie  
w tej sprawie prowadzą  
pruszkowscy policjanci.  (DP)

NADARZYN

W nocy z 7 na 8 października  
na jednej ze stacji benzynowych 
w mieście pojawili się trzej  
mężczyźni. Jeden okradł pra-
cownika stacji, zabierając mu 

Okradł pracownika 
stacji benzynowej

pieniądze i telefon komórkowy. 
Następnie sprawca wraz  
z kompanami oddalił się  
samochodem marki Daewoo.  
Po kilkunastu minutach wszyscy 
trzej zostali zatrzymani. 22-letni 
Marcin S. przyznał się do kradzie-
ży i dobrowolnie poddał się  
karze roku więzienia w zawiesze-
niu na trzy lata.  (ASR)

PRUSZKÓW
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Trudne kształcenie specjalne
kamilla GęBSka

PRUSZKÓW
Rodzice dzieci wymagających 
kształcenia specjalnego 
zarzucają władzom 
Pruszkowa, że szkoły 
nie realizują zaleceń 
wynikających z orzeczeń. 
Wiceprezydent miasta 
Andrzej Królikowski nie 
zgadza się z takim poglądem.

Zdaniem Mariusza Jaskul-
skiego, prezesa Stowarzy-
szenia Pomocy Dzieciom 

i Młodzieży z Zaburzeniami Funk-
cjonowania Społecznego „Nie-
zwykli”, dzieci zdiagnozowane, 
mające orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego i chodzą-
ce do szkół ogólnodostępnych 
w Pruszkowie otrzymują niepełną 
pomoc psychologiczno-pedago-
giczną. – Trudno nam, rodzicom 
takich dzieci, pogodzić się z tym, 
że szkoły dowolnie interpretują 
i realizują zalecenia wynikające 
z orzeczeń o potrzebie kształcenia 
specjalnego – mówi prezes stowa-
rzyszenia „Niezwykli” i jednocze-
śnie ojciec dziecka z orzeczonym 
zespołem Aspergera – zaburze-
niem rozwoju mieszczącym się 
w spektrum autyzmu.

Zgodnie z zaleceniami
– Szkoła zadeklarowała, że w miarę 
swoich możliwości zapewni pomoc 

wskazaną w orzeczeniu. Rozporzą-
dzenie ministra edukacji narodowej 
i sportu z 18 stycznia 2005 r. w spra-
wie warunków organizowania 
kształcenia, wychowania i opieki 
dla dzieci i młodzieży niepełno-
sprawnych oraz niedostosowanych 
społecznie w przedszkolach, szko-
łach i oddziałach ogólnodostępnych 
lub integracyjnych, w paragrafie 
czwartym mówi, że przedszkola, 
szkoły i oddziały, zapewniają dzie-
ciom i młodzieży realizację zaleceń 
zawartych w orzeczeniu o potrzebie 
kształcenia specjalnego. Ponadto 
gmina otrzymuje na to pieniądze 
w formie zwiększenia subwencji 
oświatowej – dodaje.

Przedstawiciele stowarzysze-
nia wielokrotnie spotykali się 
z przedstawicielami władz Prusz-
kowa. – Chcieliśmy dowiedzieć się, 
w jaki sposób wydatkowane jest 
zwiększenie subwencji oświatowej 
przekazywane na uczniów, m.in. 
na dzieci z zespołem Aspergera. 
Z danych, jakie mamy na rok 2011, 
gmina Pruszków tylko na 37 dzieci 
posiadających orzeczenie o po-
trzebie kształcenia specjalnego 
otrzymuje zwiększenie subwencji 
w wysokości ponad 1 mln zł – mówi 
Mariusz Jaskulski.

Rodzice mają projekt
Rodzice, zrzeszeni w stowarzysze-
niu oczekują, by zaczęto realizować 
wszystkie zalecenia wynikające 
z orzeczeń o potrzebie kształcenia 

specjalnego. Opracowali projekt 
pomocy psychologiczno-peda-
gogicznej, który przedłożyli wła-
dzom Pruszkowa.

– Realizując go, wyręczylibyśmy 
szkoły z realizacji zaleceń, a tym 
samym gminę. Wiceprezydent An-
drzej Królikowski powiedział, że 
jako stowarzyszenie możemy przy-
stąpić do konkursu, lecz ze wzglę-
du na kryzys gmina nie posiada 
pieniędzy na takie przedsięwzięcie 

dzieciom i ich rodzicom – mówi. 
– Ogółem miasto wydaje na rzecz 
uczniów niepełnosprawnych po-
nad 2,9 mln zł, a otrzymuje z sub-
wencji na dzieci niepełnosprawne 
1,09 mln zł – dodaje.

Miasto deklaruje pomoc
W ramach działań prowadzonych 
przez miasto na rzecz uczniów 
niepełnosprawnych prowadzo-
ne jest nauczanie indywidualne, 
prowadzone są klasy integracyjne, 
zatrudniani są w szkołach pedago-
dzy, psycholodzy, logopedzi i or-
ganizowany jest dowóz uczniów 
niepełnosprawnych do placó-
wek oświatowych.

Wiceprezydent deklaruje chęć 
współpracy ze stowarzyszeniem 
i udzielenie pomocy w zakresie 
organizacji zajęć dodatkowych dla 
podopiecznych stowarzyszenia,  
tj. dla dzieci uczęszczających do 
szkół, w których nie ma oddzia-
łów integracyjnych. – Zostanie 
stworzony specjalny plan zajęć dla 
tych dzieci. Trzeba tylko ustalić 
harmonogram, określić, w jakich 
godzinach dziecko może korzystać 
z terapii sensorycznej w naszych 
placówkach. Natomiast realizacja 
orzeczeń dla tych dzieci będzie 
się odbywała poprzez naszych 
specjalistów: psychologów, logo-
pedów w naszych placówkach. 
Uruchomimy to najszybciej, jak 
będzie można, z pewnością w tym 
roku – zapewnia wiceprezydent.  

2,9 mln zł
rocznie wydaje Pruszków 
na rzecz uczniów 
niepełnosprawnych  
i nieprzystosowanych 
społecznie

i  jeśli chcemy realizować założe- 
nia naszego projektu to rodzice po- 
winni również płacić za zajęcia  
– uzupełnia Mariusz Jaskulski.

Wiceprezydent Królikowski po-
twierdza, że z przedstawicielami 
tego stowarzyszenia spotykał się 
wielokrotnie. Nie zgadza się z po-
glądem, że miasto dla tych dzieci 
nic nie robi. – Trzeba złej woli, by 
uznać, że nie chcemy pomagać tym 

Autobusy będą rzadziej?
GRODZISK MAZOWIECKI
W związku ze wzrostem 
kosztów utrzymania 
komunikacji miejskiej, 
gmina rozważa możliwość 
zmniejszenia liczby kursów 
autobusowych.

Obecnie w gminie Grodzisk 
funkcjonuje 10 linii miej-
skich, z których korzysta 

dziennie kilka tysięcy mieszkań-
ców. Jednak już niebawem auto-
busy, którymi podróżują, mogą 
kursować znacznie rzadziej.

Podczas sesji rady miejskiej, 
która odbyła się 28 września, 
podjęto decyzję o zwiększeniu 
wydatków na lokalny trans-
port zbiorowy z 1,5 mln zł do  
2,1 mln zł.– Powodem zwiększe-
nia budżetu na transport są wciąż 
rosnące ceny benzyny i stawki  

tzw. wozokilometra – informuje 
Andrzej Mucha, skarbnik gminy 
Grodzisk Mazowiecki. – Projekt 
budżetu na 2011 r. był przygoto-
wywany pod koniec ubiegłego 
roku. Od tamtej pory ceny dość 
mocno poszły w górę, a wyko-
nawca usług komunikacyjnych 
rewaloryzuje nam wartość umo-
wy co kwartał. Po jakimś czasie 
okazało się, że kwota zaplanowa-
na w budżecie była zdecydowanie 
za niska – dodaje.

Andrzej Mucha podkreśla, że 
wzrost ceny za usługi komuni-
kacyjne spowoduje, że gmina 
zacznie szukać oszczędności 
w tej dziedzinie, czego efektem 
może być redukcja kursów na nie- 
których liniach. Zapewnia jed- 
nak, że zmiany zostaną dokonane 
dopiero po konsultacjach z miesz-
kańcami.  (DP)
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Koleje Mazowieckie  
zapowiadają, że już  
w pierwszym kwartale 2012 r. 
będzie można kupić bilet KM 
przez internet. Jest też szansa, że 

KM chcą być 
nowoczesne

w przyszłym roku pasaże- 
rowie będą mogli płacić  
kartami płatniczymi w kasach 
przewoźnika. Na stacjach mają 
się pojawić nowe kasy z podłą-
czeniem do internetu, informu-
jące o awariach, utrudnieniach 
i opóźnieniach. Pojawią się także 
biletomaty oraz bilety na karcie 
magnetycznej.   (DP)

REGION

Przebudowa ul. Grodziskiej 
w Brwinowie, przebudowa  
drogi Grodzisk – Józefina,  
budowa ul. Powstańców  
w Pruszkowie, przebudowa  

Kto dostanie 
na schetynówki?

drogi Żabia Wola – Musuły,  
przebudowa drogi Brwinów  
– Parzniew, przebudowa  
ul. Bluszczowej w Podkowie  
Leśnej i modernizacja ul. Źródla-
nej w Grodzisku – to inwestycje, 
które mają szanse na dotacje z Na-
rodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych. Rozstrzygnięcie  
do końca października.  (AS)

REGION

Mniej deficytu
andrzej S. rodyS

PRUSZKÓW
O prawie 8,5 mln zł 
mniej kredytów i pożyczek 
zaciągnie w tym roku miasto. 
Tym samym mniejszy o tę 
kwotę będzie tegoroczny 
deficyt budżetowy. Ta 
sytuacja budzi jednak 
niepokój opozycji w radzie 
miejskiej.

P odczas XII sesji rady miej-
skiej Pruszkowa 29 wrze-
śnia głosowano m.in. dwie 

uchwały zmieniające tegoroczny 
budżet i wieloletnią prognozę fi-
nansową. Jak poinformowała skarb-
nik miasta Lidia Sadowska-Mucha 
przedstawiając projekt uchwały 
zmieniającej wieloletnią prognozę 
finansową, wynik tegorocznego 
budżetu, a więc deficyt, zmniejszy 
się o kwotę ponad 8,35 mln zł. Tyle 
bowiem nie wpłynie do kasy miasta 
z kredytów i pożyczek. W kolejnych 
latach deficyt budżetowy będzie się 
jednak zwiększał: w 2012 r. o blisko 
6,25 mln zł, w 2013 r. o 2,3 mln zł  
i w 2014 r. o ponad 2,38 mln zł.

– Poziom tych zmian w odnie-
sieniu do wszystkich lat, a przede 

mała 8,5 mln zł. To już nie jest 
spowolnienie, to już jest zapaść 
w rozwoju naszego miasta – mówił 
przemawiający w ich imieniu radny 
Wojciech Gawkowski i apelował 
o odrzucenie projektu uchwały.

– Zmiana w budżecie to nie jest 
okrajanie budżetu, tylko uelastycz-
nianie. I my to wszyscy rozumiemy, 
tylko pan Gawkowski nie rozumie 
– ripostował radny Eugeniusz Kul-
pa (Samorządowe Porozumienie 
Pruszkowskie – SPP).

– Chodzi o grube miliony zło-
tych, które miały być przezna-
czone na rozwój naszego miasta, 
a nie są – mówił radny Gawkowski. 
– Przesunięcie tych wydatków, 
które miały być wykonane w roku 
bieżącym, na rok przyszły i na 
kolejne lata to nie jest wykonanie 
tych zadań. Przecież nie wiado-
mo, jaka będzie sytuacja za dwa 
lub trzy lata i czy wówczas pan 
prezydent nie przyjdzie z na-
stępną uchwałą o przesunięciu 

jeszcze nie wiadomo na jak długo 
– przekonywał.

Racjonalizacja 
wydatków
Zastępca prezydenta miasta 
Andrzej Kurzela wyjaśniał, że 
przesunięcia wydatków, dzięki 
którym możliwe było zmniejsze-
nie deficytu budżetowego, to nie 
jest rezygnacja z inwestycji. – Ro-
bimy to dlatego, że nie wiadomo, 
co będzie w przyszłym roku. Nie 
wiemy nawet, co będzie za miesiąc. 
Ale wiemy, jak dramatycznie nie-
które miasta ratują swoje budżety, 
podwyższając wszystkie możliwe 
opłaty – mówił. Podkreślił, że cho-
dzi jedynie o ograniczenie tych 
inwestycji, które nie są dla miasta 

Władze miasta zapowiadają, że nie będzie 
znaczących cięć w inwestycjach

wszystkim w odniesieniu do roku 
2011, wynika głównie ze zmian 
w wydatkach majątkowych – mó-
wiła Lidia Sadowska-Mucha. Ar-
gumentowała, że ze względu na 
różnicę w poziomie finansowania 
niektórych zadań, możliwa była 
zamiana źródła ich finansowania 
– miasto może zrezygnować z kre-
dytu i sfinansować je za własne 
pieniądze, dzięki czemu zmniej-
szy deficyt.

Zapaść 
w rozwoju miasta
Opozycyjni radni z PO uznali to 
za ograniczenie inwestycji miej-
skich. – W tej chwili pan prezy-
dent proponuje nam dalszy spadek 
nakładów inwestycyjnych o bez 

niezbędne. – Jest to ewidentnie 
uchwała racjonalizująca wydatki, 
idąca w kierunku zabezpieczenia 
finansowania inwestycji i wszyst-
kich wydatków bieżących, które 
muszą być sfinansowane – dodał. 
Jak przekonywał, w budżecie mia-
sta na inwestycje jest nadal ponad 
30 mln zł.

Opozycja 
nieprzekonana
Jak wyjaśniał wiceprezydent 
Kurzela, miasto rozliczyło wiele 
wykonanych inwestycji, zwłaszcza 
kanalizacyjnych. Okazało się, że 
kosztowały one mniej niż było na 
nie zarezerwowane w budżecie. 
To stąd pochodzi kwota, o którą 
można zmniejszyć deficyt bu-
dżetowy. Nie oznacza to jednak 
wcale, że inwestycje staną. Po 
prostu zostaną sfinansowane 
przez miasto z własnych pienię-
dzy, które zostały po rozliczeniu 
innych inwestycji, a nie z kredytu 
komercyjnego, który miasto mu-
siałoby na nie zaciągnąć.

Te argumenty nie przekonały 
jednak opozycyjnej PO. Ostatecznie 
uchwały o zmianie budżetu i wielo-
letniej prognozy finansowej zosta- 
ły przyjęte przy ich sprzeciwie.  

30 mln zł
na inwestycje  
nadal pozostaje  
w budżecie Pruszkowa

Powiat rozpoczął jesienne remonty
POWIAT PRUSZKOWSKI
Na drogach powiatowych 
trwają przygotowania  
do sezonu zimowego. 
Drogowcy chcą jak 
najszybciej wykonać  
część prac, aby w przypadku 
długiej zimy nie przeciągać 
terminów ich zakończenia. 

Jedną z ważniejszych inwe-
stycji na terenie powiatu 
pruszkowskiego jest wy-

miana mostu na Zimnej Wodzie 
w gminie Brwinów, który znaj-
duje się na drodze powiatowej  
nr 3111 (ul. Powstańców Warsza-
wy). Powstanie tam całkiem nowa 
konstrukcja, na której zostanie 
zbudowana jezdnia o szerokości 
6 m i chodniki po obu jej stronach. 
Aby można było dokonać wymiany 
mostu, drogowcy musieli zamknąć 
ruch na tym odcinku. Zakończenie 
prac planowane jest na 20 grudnia 
2011 r. Koszt inwestycji to niemal 
1,5 mln zł.

Rozpoczęto również budowę 
ronda na skrzyżowaniu ul. Brzo-
zowej z ul. Komorowską na grani-
cy Pruszkowa i Komorowa. Nowe 
rondo będzie niewielkich rozmia- 
rów, ale ma przyczynić się do popra- 
wy bezpieczeństwa w tym miej-
scu. Takie rozwiązanie ma zmusić 
kierowców do znacznego zmniej-
szenia prędkości przy wjeździe na 
skrzyżowanie. Ponadto rondo ma 
spowodować rozładowanie kor-
ków w tym miejscu. Prace potrwają 
również do końca roku. Z powodu 
remontu kierowcy będą musieli 

się liczyć z utrudnieniami. Prze-
budowa będzie kosztować ponad 
700 tys. zł.

Na ul. Pruszkowskiej w Grani-
cy, na 300-metrowym odcinku 
drogi powiatowej nr 4108 pro-
wadzącej z Mielęcina do Błonia 
oraz na niewielkim fragmencie 
ul. Prusa w Pruszkowie remon-
towana jest nawierzchnia. Prace 
powodują niewielkie utrudnienia 
w ruchu. Gorzej jest natomiast 
na ul. Promyka w Pruszkowie, 
gdzie Miejskie Przedsiębior-
stwo Wodociągów i Kanalizacji 
buduje kolektor sanitarny ma-
jący odciążyć ten znajdujący się  

w ul. Wiśniowej. Tutaj prace mają 
się zakończyć dopiero w czerwcu 
przyszłego roku.

Do końca roku kierowcy będą 
musieli zmagać się z utrudnienia-
mi na ul. Droga Hrabska i ul. Wil- 
lowej w Falentach Nowych, które  
są związane z budową kanali- 
zacji. Na wiosnę przyszłego roku  
prace przeniosą się na ul. Falenc- 
ką w Falentach Dużych. Nieba- 
wem ma zacząć się również mo-
dernizacja ul. Rolnej w Kajeta- 
nach, gdzie zostaną przeprowa- 
dzone prace związane z odwod-
nieniem części drogi. Inwesty-
cja ta pozwoli w przyszłości na 

przeprowadzenie gruntownego 
remontu tego odcinka.

Już zakończono natomiast prze-
budowę ul. Sportowej oraz drugi 
etap przebudowy ul. Grodziskiej 
w Brwinowie. Łączny koszt tych 
inwestycji to ok. 2,8 mln zł, z czego 
zdecydowaną większość gmina 
pokryła z dotacji otrzymanych 
w ramach Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych 
2008–2011.

Na terenie powiatu pruszkow-
skiego prowadzone są też jesienne 
prace porządkowe, jak koszenie 
poboczy i rowów oraz pielęgnacja 
roślinności.  (DP)

Droga powiatowa 
czeka na modernizację
JAKTORÓW
Już od ponad roku  
władze powiatu 
grodziskiego  
zabiegają o remont  
ul. Chełmońskiego  
w Jaktorowie.  
Jednak aby wykonać  
tę inwestycję, potrzebne  
są pieniądze z Narodowego 
Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych. 

U l. Chełmońskiego w Jak-
torowie to część drogi 
powiatowej nr 1515 Kopi-

ska – Jaktorów – Maruna – Ma- 
kówka. Jej stan jest jednak opła-
kany i nic nie wskazuje na to, 
aby w najbliższym czasie się 
poprawił. Co prawda podczas 
wrześniowej sesji rady powiatu 
wstępnie zapewniono pieniądze 
na modernizację tej drogi, ale re-
alizacja tej inwestycji wcale nie 
jest taka prosta. Aby ją wykonać, 
potrzebne jest dofinansowa-
nie z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych, 
czyli tzw. schetynówek. Władze 
powiatu grodziskiego już w ze-
szłym roku starały się o tę dota-
cję, jednak się nie udało.

Trudno powiedzieć, czy in-
westycja ta ma szanse na uzy-
skanie wsparcia finansowego 
w tym roku, bo pieniędzy jest 
jeszcze mniej. – W przyszłym 
roku będzie do pozyskania na 
całym Mazowszu 19 mln zł na 

drogi powiatowe, a w tym roku 
dla samego powiatu grodziskie-
go udało się zdobyć 3,3 mln zł  
– mówi Marek Wieżbicki, sta-
rosta grodziski. – Jednak nasz 
wniosek na remont ul. Cheł-
mońskiego dostał bardzo wyso-
ką ocenę w roku ubiegłym, więc 
mam nadzieję, że w przyszłym 
roku ta inwestycja dojdzie do 
skutku. Maksymalne dofinan-
sowanie zadania w przyszłym 
roku to 1 mln zł.

Jako powód konieczności sta-
rania się o dotację z Narodowe-
go Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych starosta wskazuje na 
zbyt niskie finanse powiatu. Te 
z kolei wynikają z konieczności 
płacenia tzw. janosikowego, czy-
li obligatoryjnej wpłaty na rzecz 
uboższych gmin i powiatów. Tyl-
ko w tym roku powiat grodziski 
musi zapłacić 9,86 mln zł, czyli 
ponad 800 tys. zł miesięcznie.

Jeśli uda się pozyskać dofi-
nansowanie na remont ul. Cheł- 
mońskiego, zmodernizowany 
zostanie tylko 1 km tej drogi. Zo-
stałaby tu wykonana nawierzch- 
nia oraz kanalizacja deszczowa, 
która powoduje znaczne zwięk-
szenie kosztów, jednak musi zo-
stać wykonana ze względu na 
gęstą zabudowę. Całkowity koszt 
inwestycji wynosi 4 mln 336 tys. 
mln zł, z czego powiat grodzi-
ski pokryje prawie 3,036 mln zł. 
300 tys. zł ma dołożyć gmina 
Jaktorów.  (KG)
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Reklama

Milanówek nie ustaje w dzia-
łaniach, by na swoim terenie 
wprowadzić kolektory słoneczne. 
Szczegóły dotyczące możliwości 
starania się o przyznanie dotacji 

Dotacje  
na zestawy solarne

na zestawy solarne były  
omawiane na wczorajszym  
spotkaniu w Zespole Szkół  
Gminnych nr 3 w Milanówku. 
Uzyskanie dotacji będzie możliwe 
dzięki programowi „Zintegrowany 
system dotacji do 70 proc. na 
zakup zestawów solarnych”, 
do którego Milanówek  
zamierza przystąpić.   (KAM)

MILANÓWEK

Dzięki ustanowieniu strefy  
ograniczonego użytkowania  
(OOU) wokół lotniska Okęcie, 
mieszkańcy Raszyna,  
Michałowic, Pruszkowa,  

Infolinia dla 
mieszkańców OOU

Piastowa a nawet Ożarowa  
Mazowieckiego mogą  
ubiegać się o odszkodowania  
lub o wykonanie izolacji 
akustycznej. Lotnisko urucho- 
miło infolinię, czynną od 
poniedziałku do piątku w godz. 
9.00–17.00, pod którą można zasię-
gnąć informacji w tej sprawie:  
22 574 04 05 i 801 500 166.  (AS)

REGION

Podkowa ma problem z tirami
PODKOWA LEŚNA
Mimo zakazu wjazdu dla 
pojazdów powyżej 10 t, 
tiry na podkowiańskich 
uliczkach szaleją w najlepsze. 
Jeden z nich pod koniec 
września spowodował groźną 
kolizję, wjeżdżając  
wprost pod pociąg WKD.

Na większości ulic w mie-
ście obowiązuje ograni-
czenie wjazdu pojazdów 

o masie powyżej 3,5 t. Na ul. Brwi-
nowskiej, biegnącej od trasy 719, 
dopuszczalna masa pojazdów 
ciężarowych wynosi 10 t. Tym-
czasem bez przeszkód jeżdżą tędy 
dużo cięższe tiry.

– Często zdarza się tak, że na na- 
szych wąskich ulicach jeżdżą duże 
ciężarówki. Ich kierowcy nie prze- 
strzegają jakichkolwiek znaków, 
ograniczeń prędkości, w ogóle  
niczym się nie przejmują. W nosie  
mają również policję, bo ta rzadko  
prowadzi kontrole, a przecież 
w centrum miasta, przy ruchli-
wej ulicy, znajdują się szkoły. 

O wypadek więc naprawdę nie-
trudno – denerwuje się nasz czy-
telnik pan Jerzy.

We wtorek 27 września w Podko-
wie Leśnej doszło do kolizji z udzia-
łem tira. Pociąg WKD zderzył się 
z nim i wykoleił. Przejazd przez 
stację Podkowa Leśna Główna zo-
stał zablokowany na kilka godzin. 
W wypadku nikt nie ucierpiał.

Kamil Kutera, kierownik ds. trans- 
portu w firmie Drewmex z Wąchoc-
ka, do której należał samochód, 
zapewnia, że kierowca uczestni-
czący w wypadku nie szarżował na 
drodze i znalazł się na niej zgodnie 
z prawem. – Miał w tym miejscu 
rozładunek i miał na to dokumenty. 
A kolizję spowodował przez słoń-
ce, które go oślepiło. Dlatego nie 

zauważył nadjeżdżającej kolejki. To 
młody, ale doświadczony kierowca, 
z długim stażem – zapewnia.

Asp. Katarzyna Zych, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej Po-
licji w Grodzisku Mazowieckim 
mówi, że policjanci starają się za-
panować nad łamaniem przepi-
sów przez kierowców ciężarówek 
w Podkowie Leśnej. – Codziennie 
podejmujemy czynności, aby tego 
typu sytuacje się nie zdarzały. Gdy 
tylko patrol zauważy kierowcę ła-
miącego prawo, jest on natych-
miast zatrzymywany i upominany 
lub karany mandatem. Jednak nie 
mamy możliwości przeprowadze-
nia stałych kontroli. To jest duży 
problem – przyznaje.

Kierowca, który 27 września 
spowodował wypadek, popełnił 
błąd, za co został ukarany man-
datem. To zdarzenie powinno 
być nauczką dla innych. Jednak 
w pierwszej kolejności na podko-
wiańskim przejeździe powinna 
zostać naprawiona sygnalizacja 
świetlna i zainstalowane lepsze 
oznakowanie.  (KG)

Spółka wodna już wkrótce
MILANÓWEK
Grupę inicjatywną, która 
zajmie się rejestracją spółki 
wodnej, wyłoniono podczas 
spotkania z udziałem m.in. 
władz miasta i mieszkańców 
zainteresowanych 
utworzeniem spółki. Odbyło 
się ono 3 października  
w Milanówku.

Październikowe spotkanie było 
kolejnym w sprawie powołania 
spółki wodnej. Poprzednie odbyło 
się w czerwcu. Wówczas prze-
wodniczący pruszkowskiej spół-
ki wodnej (zawiązanej w maju) 
i jednocześnie pruszkowski 
radny Józef Moczuło dzielił się 
swoim doświadczeniami oraz 
informował, jakie procedury 
trzeba przejść, by utworzyć 
spółkę. – Zanim spółka zostanie 
zawiązana, a myślę, że stanie się 
to jeszcze w tym roku, chcemy 
zebrać jak najwięcej informacji 
na temat korzyści i obowiązków 
wynikających z jej utworzenia 
– mówił wówczas burmistrz Mi-
lanówka Jerzy Wysocki.

Tym razem o korzyściach wy-
nikających z zawiązania spółki 
(m.in. o możliwości starania się 
o dofinansowanie z budżetów 
państwa i samorządów teryto-
rialnych na prace modernizacyjne 
infrastruktury oraz o doświadcze-
niach w tej dziedzinie) opowiadał 
założyciel Spółki Wodnej Brwi-
nów Zbigniew Brzeziński.

Spotkanie było okazją do za- 
prezentowania działań podej- 
mowanych przez urząd miasta  
na urządzeniach melioracji wod- 
nej, m.in. na przepustach i sie- 
ciach drenarskich oraz rowach 
odwadniających. 

Po dyskusji i wymianie uwag 
przystąpiono do wyłonienia gru-
py inicjatywnej spośród ok. 30 
uczestników spotkania. Ma się ona 
zająć formalnościami związanymi 
z rejestracją milanowskiej spółki 
wodnej. Jednocześnie na 7 listopa-
da zaplanowano kolejne spotka-
nie, które odbędzie się w budynku 
Urzędu Miasta Milanówka przy  
ul. Spacerowej 4 o godz. 19.00, 
podczas którego ma zostać zało-
żona spółka.  (KAM)
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FOTOMIGAWKA

Przebudowa ul. Helenowskiej na Osiedlu Staszica w Prusz-
kowie realizowana jest w pięciu etapach, by utrudnienia były jak 
najmniejsze. W pierwszej kolejności przebudowano parking przy 
ujęciu wody oligoceńskiej, a następnie chodnik od strony boiska. 
Obecnie robotnicy kładą nową nawierzchnię jezdni. Remont za-
kończy się jeszcze w tym roku.  (AS) 

Bo
lo

 S
ko

c
Zy

la
S/

a
g

en
c

ja
 P

ra
f.P

l Skradziono pompę 
cyrkulacyjną
PRUSZKÓW

Do kradzieży pompy cyrku-
lacyjnej doszło w ponie-
działek 10 października 

w bloku Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego „Zieleń miejska” przy  
ul. Chopina 9. Urządzenie to zapew-
nia obieg ciepłej wody użytkowej 
w instalacjach centralnego ogrzewa-
nia. – Gdy go brakuje, mieszkańcy 
zostają pozbawieni zarówno ogrze-
wania, jak i ciepłej wody – informuje 
Zbigniew Piotrzkowski, prezes TBS. 
– Zdarzenie to nie wpłynęło nega-
tywnie na komfort mieszkańców. 
Gdy tylko otrzymaliśmy zgłoszenie 
kradzieży, natychmiast zakupiliśmy 
i zamontowaliśmy nową pompę  
– dodaje. Skradziony sprzęt jest 
warty ok. 4 tys. zł.

Obecnie nie wiadomo, kto do-
puścił się kradzieży. Sprawa została 
zgłoszona na policję.  (DP)

Czekają na przystanki
anna SłotySiak

JANKI
Autobusy linii 703, 711 i 733 
codziennie przejeżdżają tuż 
obok Centrum Handlowego 
Janki oraz Parku Handlowego 
Ikea. Żaden z nich nie 
zatrzymuje się jednak 
w pobliżu, bo nie ma tu 
przystanków autobusowych. 
Jest szansa, że w przyszłym 
roku ta sytuacja się zmieni.

J eszcze przed wakacja-
mi mieszkańcy Raszyna 
i Nadarzyna zastanawiali 

się, dlaczego część linii autobu-
sowych kursujących przez obie 
gminy nie zatrzymuje się przy 
jednym z największych centrów 
handlowych w okolicy. – W czerw- 
cu zarówno dyrekcja CH Janki, 
jak i Zarząd Transportu Miejskie-
go mówiły, że przy ul. Mszczo- 

Procedury i projektowanie potrwają przynajmniej do końca roku
nowskiej powstaną nowe przystan-
ki. Jest już październik, a autobusy 
nadal omijają centrum – zaznacza 
Ryszard z Raszyna. – Ja i wielu mo-
ich sąsiadów, mimo korków na al. 
Krakowskiej, z chęcią dojeżdżaliby-
śmy do sklepów w Jankach właśnie 
autobusem. Czy sprawa związaną 
z budową przystanków jakoś się 
rozwija? – pyta czytelnik.

Pomysł klientów i mieszkań-
ców spodobał się dyrekcji Parku 
Handlowego Ikea i Centrum Han-
dlowego Janki. Nowe przystanki 
autobusowe miałyby powstać 
przy ul. Mszczonowskiej, tuż przy 
wiadukcie. Jeden znalazłby się po 
stronie CH Janki, a drugi po stronie 
Parku Handlowego Ikea. Jednak 
aby do tego doszło, zgodę musi 
wyrazić Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad, która jest 
zarządcą ul Mszczonowskiej (droga 
krajowa nr 8) oraz Zarząd Trans-
portu Miejskiego odpowiadający 

za komunikację podmiejską. – Przy-
gotowana koncepcja przystanków 
została pozytywnie zaopiniowana 
przez GDDKiA oraz ZTM. Otrzy-
maliśmy również ofertę od biura 
architektonicznego na wykonanie 
projektów budowlano-wykonaw-
czych przystanków autobusowych 
w rejonie węzła z rondem przy 
ul. Mszczonowskiej – informuje 
Anna Walerych, dyrektor CH Janki. 
– Obecnie pracujemy nad sfinalizo-
waniem umowy i mamy nadzieję, 
że projekty budowlane powstaną 
do końca 2011r. – dodaje.

Nadal jednak nie wiadomo, kie-
dy przystanki powstaną i zaczną 
funkcjonować. – Musimy prze-
prowadzić procedurę przetargową 
i dopełnić wszystkich formalności 
związanych z uzyskaniem po-
zwolenia na budowę, dlatego nie 
możemy zadeklarować żadnych 
terminów – podkreśla dyrektor 
CH Janki.  

Jeszcze w tym roku przy Szkole 
Podstawowej w Adamowiźnie 
powstanie nowy plac zabaw. 
Zostanie on zbudowany w ramach 
programu „Radosna Szkoła”. 

Nowy 
plac zabaw

Zajmie teren ok. 500 mkw. 
i będzie całkowicie ogrodzony 
i wyłożony specjalną bezpiecz-
ną nawierzchnią. Najmłodsi 
będą mogli skorzystać m.in. ze 
zjeżdżalni, wieżyczek i drabinek, 
zestawu sprawnościowego, 
huśtawki wahadłowej z dwoma 
siedziskami i ścieżki do  
balansowania.  (DP)

ADAMOWIZNA

Przy okazji remontu Dworca 
Centralnego poprawiony zostanie 
wygląd podziemnego przejścia 

Warszawa 
Śródmieście  
do liftingu

pomiędzy stacjami Warszawa 
Centralna i Warszawa  
Śródmieście. Kolej zapowiada 
także wymianę oświetlenia 
na Dworcu Śródmieście  
i zagospodarowanie jego  
dwóch pawilonów. Mają  
się tam znaleźć m.in. kluby, 
kawiarnie lub galerie. Trwa  
poszukiwanie najemców.  (ASR)

REGION

Przeczytałeś – wymień się książkami
PRUSZKÓW
Stowarzyszenie 5 plus 
organizuje kolejne 
spotkanie, podczas  
którego będzie można 
wymienić książki. 
Dotychczas podobne 
wymiany odbywały się  
przy innych okazjach. 
Obecnie stowarzyszenie 
organizuje spotkanie 
specjalnie po to, by można 
było wymienić się lekturą.

Na spotkanie, które odbędzie 
się w sobotę 22 paździer-
nika, można przynieść 

każdą już przeczytaną książkę, by 

wymienić ją na inną. Organizato- 
rzy chcą, aby takie wymiany ksią-
żek stały się pretekstem do spot- 
kań osób lubiących czytać. Aby 
w miłej atmosferze, przy ciastku 
i kawie spotkały się z osobami ma-
jącymi podobne pasje.

Przy okazji wymiany książek 
będzie też możliwość spotkania 
z pisarzami, poetami. Gościem 
spotkania będzie Krystyna Drze-
wiecka, autorka książek dla dzieci, 
m.in. znanej serii „Piątka z Zakąt-
ka”. Dzieci będą mogły wysłuchać 
fragmentów jej opowiadań, poroz-
mawiać z autorką, a także wziąć 
udział w konkursach związanych 
z przeczytanymi opowiadaniami.

Spotkanie z Krystyną Drze-
wiecką odbędzie się 22 paździer-
nika o godzinie 12.00 w dawnym 
klubie PSM, obecnie Shaggi Dog 
Center przy ul. Niepodległości 12.  
Po spotkaniu, ok. godz. 13.30 bę-
dzie można wymieniać książki 
oraz porozmawiać i poczytać przy 
kawie i ciastkach. Organizatorzy 
przygotowali również niespodzian-
kę: o godz. 15.30 wśród uczestni-
ków wymiany książek rozlosowane 
zostaną upominki.

Stowarzyszenie chce organi- 
zować takie spotkania cyklicz-
nie. Wstępnie planowane jest, 
że będą się one odbywały co dwa  
tygodnie.  (ASR) 
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Reklama

Polski Związek Felinologiczny (PZF) w weekend 15-16 października w godz. 10.00–18.00 organizuje Międzynarodową 
Wystawę Kotów Rasowych. Impreza odbędzie się w Hali Sportowej Znicz w Pruszkowie. W trakcie wystawy będzie można 
podziwiać koty różnych ras, które już wcześniej uczestniczyły w specjalistycznych konkurencjach felinologicznych. 
W pierwszym dniu imprezy odbędzie się show kotów z najwyższymi tytułami: Word Champion/Word Premior. Koty będą 
oceniane przez międzynarodowy skład sędziowski. Na wystawie pojawią się hodowcy z Polski i zagranicy. Dzieci do lat sześciu  
– wstęp bezpłatny. Młodzież szkolna, studenci i emeryci – bilety ulgowe w cenie 4 zł. Dorośli – bilety 6 zł.  

Międzynarodowa wystawa kotów

kultura

Informator kulturalny  /14.10-22.10/

Brwinów

Smaki Toskanii
14 października (piątek)  w Gmin-
nym Ośrodku Kultury zostanie 
zaprezentowana książka „Smaki 
Toskanii” autorstwa Aleksandry 
Krol Seghi. Prezentacja będzie 
połączona z degustacją toskań-
skich potraw.
Start godz. 18.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Wilsona 2

Dwa żywioły
Gminny Ośrodek Kultury zaprasza 
 15 października (sobota) na wer-
nisaż „Dwa żywioły – powietrze 
i woda”. Na wystawie będzie 
można podziwiać fotografie 
Aleksandry Krzemianowskiej-
-Grątkowskiej i Adama Kalicy. 
Start godz. 18.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Wilsona 2

Jam Session
16 października (niedziela)  
w Gminnym Ośrodku Kultury 

odbędzie się Jam Session. 
Grasz na gitarze, śpiewasz, 
masz swój własny zespół  
– pokaż się. Organizatorzy  
udostępniają sprzęt.
Starty godz. 18.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Wilsona 2  

Grodzisk Mazowiecki

Dzień Sąsiada
Biblioteka Publiczna Gminy 
Grodzisk Mazowiecki zaprasza 
15 października (sobota) na  
Dzień Sąsiada. W programie: 
spotkanie z Małgorzatą Lewiń-
ską – aktorką z serialu „Sąsie-
dzi”, gry i zabawy sąsiedzkie, 
wsytępy muzyczne, kiermasz 
książki i wiele innych.
Start godz. 13.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: hala sportowa, Westfala 3a

The Warsaw Singers
16 października w Kościele  
Matki Bożej Nieustającej Pomo-
cy odbędzie się koncert chóralny 

The Warsaw Singers pod dyrek-
cją Sebastiana Gunerki. Koncert 
będzie poświęcony sylwetce 
Jana Pawła II.
Start godz. 19.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Piaskowa 21

Milanówek

Jazz Nowoorleański
15 października (sobota)  
w „Kawiarence u Artystek” 
odbędzie się koncert 
„Tradycyjny jazz orleański”. 
Przed publicznością wystąpią  
Bogdan Ignatowski,  
Ryszard Waniek,  
Włodzimierz Szląskiewicz.
Start godz. 20.00, Bilety: 15 zł, 
Miejsce: Warszawska 36

Życie rodzinne
Stowarzyszenie T-Art zaprasza 
16 października (niedziela) na 
spektakl „Życie rodzinne” w ra-
mach cyklu „T-Art. Z humorem”. 
Po spektaklu będzie można 

porozmawiać z psychologiem 
Janiną Filcek – Jak wytrzymać 
z psychologiem pod jednym 
dachem?
Start godz. 18.00, Wstęp wolny, 
Miejsce; Kościelna 3

Nadarzyn

Euthuzjazzm
Nadarzyński Ośrodek Kultu-
ry zaprasza 15 października 
(sobota) na koncert „Projekt 
Grzegorza Rogali”. Widzowie 
będą mogli posłuchać muzyki 
klezmerskiej i jazzu.
Start godz. 19.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: pl. Piłsudzkiego 

Otrębusy

Koncert zespołu 
Mazowsze
Matecznik Mazowsze zaprasza  
14 października (piątek) na 
koncert zespołu Mazowsze  
z okazji Dnia Edukacji Naro-

dowej zwanego też Dniem 
Nauczyciela. Zespół Mazowsze 
chce uczcić ten dzień specjal-
nym koncertem dedykowanym 
właśnie pedagogom, nauczy-
cielom, pracownikom szkół  
i przedszkoli oraz wszystkim, 
których praca zawodowa 
związana jest z działalnością 
edukacyjną
Start godz. 19.00, Bilety: 60 zł, 
Miejsce: Świerkowa 2

Piastów

Biesiada Poetycka
Miejska Biblioteka Publiczna 
i Miejski Ośrodek Kultury 
zapraszają 15 października 
(sobota) na Biesiadę Poetycką. 
W programie m.in. wiersze 
poetów z Żyrardowa  
i Grodziska Mazowieckiego, 
turniej jednego wiersza,  
koncert Anny Faber. 
Start godz. 14.30, Wstęp wolny, 
Miejsce: Warszawska 24

Pruszków

Poranek Teatralny
16 października (niedziela)  
MOK „Kamyk” zaprasza  
na poranek teatralny dla 
dzieci. Musical „Koty”  
zaprezentują aktorzy  
Teatru „Wariacja”. Dzieci 
posłuchają kocich piosenek, 
arii i wierszy oraz będą mogły 
zatańczyć z aktorami. 
Start godz. 12.00, Wstęp wolny,  
Miejsce: Miry Zimińskiej- 
-Sygietyńskiej 5

Podkowa Leśna

Slam poetycki  
na stacji WKD
14 października (piątek)  
na stacji WKD odbędzie się 
slam poetycki. W programie: 
warsztaty muzyczne,  
integracyjny flash-mob  
oraz pokazy fire-show. 
Start godz. 18.00, Wstęp wolny

NissaN 5★
Plan ochrony samochodu

Ciesz się spokojem,  
czerp korzyści, czuj się  
bezpiecznie

Rozszerzona gwarancja Nissana 
Plan ochrony samochodu

• Ochrona kompleksowa

• Przeznaczona dla nowych samochodów 
   marki Nissan

• Wspierana przez Nissana

•  Przenośna w przypadku sprzedaży Nissana

• Holowanie*

• Program pomocy drogowej*

• Usługi dodatkowe

sHiFT_ the way you move

 *   Usługi promocji pomocy drogowej zarządzane są przez Europe Assistance lub ARC Transistance, 
w zależności od kraju. 

Autoryzowany Dealer i Serwis NISSAN PACIFIC CARS
Al. Jerozolimskie 217, 02-222 Warszawa
tel. 22 863 29 96   www.pacificcars.pl   office@pacificcars.pl

www.nissan.pl
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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 

Duża firma sprzątająca 
zatrudni od zaraz osoby 
z książeczką Sanepidu 
do transportu pacjentów 
w szpitalu w Grodzisku 
Mazowieckim. Wynagrodzenie 
miesięczne : 1000zł netto  
(na rękę). Kontakt :  
510-011-309 lub 510-014-539 

 ► Firma energetyczna  
zatrudni przedstawicieli 
handlowych. Cv na mail:  
karkulak.edf@wp.pl

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

 ► Kierowcy KAT. C, E+HDS  
Łazy k/Magdalenki 22 757 99 59

 ► SERWISANT MONTAŻYSTA 
AUTOMATY PAKUJĄCE 
SOKOŁÓW K/JANEK  
502 259 383

 ► Zatrudnię fryzjerkę męsko- 
damską w Milanówku 
502 250 329; 22 724 92 83

 ► Zatrudnię rencistę II grupy 
ochrona Pruszków 600 214 802

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

Zatrudnimy Traktorzystów 
oraz Panów do utrzymywania 
terenów zielonych, praca na 
terenie Pruszkowa.  
Kontakt nr (22) 336-65-65 

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

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

największa skuteczność!
CO TYDZIEŃ PONAD 30 000 CZYTELNIKÓW

Nieruchomości – wynajmę

 ► PILNIE wynajmę mieszkanie 
57m2, 3-pokojowe w Pruszkowie 
os. Staszica, czynsz 1500zł/m-ąc 
tel. 664976395 od zaraz!!!  

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 

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

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

Nauka

 ► Angielski dojazd 784 884 230

 ► Angielski dojeżdżam  
607 596 383

 ► Matematyka, nauczyciel,  
603 713 495

 ► Niemiecki, nauka, korepetycje, 
tłumaczenia zwykłe, dzieci, 
młodzież, dorośli 668 058 116,  

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

 ► Kupię rozbity i uszkodzony 
samochód 601 177 352  

Sprzedam

 ► Bloczki, pustaki, betoniarkę  
501 75 74 50 
 

Kupię

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

 ► Kupię ciągnik rolniczy 
c-360 601 177 352

 ► Telefon komórkowy, stan 
dobry okazyjnie 507 964 611 

Usługi

 ► ALARMY www.aisys.pl  
602 19 72 72 

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

Anteny montaż serwis 
603 375 875  

 ► Anteny TV-SAT- SPECJALISTA 
506 845 092 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej 505 076 331 

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

 ► Hydraulik 24h, 605 395 936

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 

 ► Glazura Hydraulika  
660 33 66 95 

 ► Glazura, gipsy 698 979 984 

 ► Kominki, montaż, glazura, 
terakota 516 354 834  

 ► OGRODY - od projektu 
do wykonania  
- www.architekturaogrodu.pl,  
tel. 698 668 468 

•	 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

Kupię
gospodarstwo
lub grunt rolny

tel. 664 944 635

 ► Pranie tapicerki, dywanów  
w domu klienta 504 206 446 

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

Remonty wykończenia 
solidnie fvat 501 421 812

ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE 
TANIO!!! 692-550-555 

 ► Transport Mercedes Sprinter 
504 206 446 

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

 ► Usługi remontowo-budowlane, 
glazury, malowanie, karton, gips, 
wszelkie drobne prace  
500 386 358

 ► 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  
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Bezpłatna reklama Twojej firmy w internecie!

darmowe ogłoszenia 
www.ogloszenia.wpr24.pl

darmowa prezentacja
www.firmy.wpr24.pl

POSPRZĄTAM

 • Dom
 • Mieszkanie
 • Biuro

Pruszków i okolice

511 738 104

Biuro reklamy:  tel. 22 728 18 64  |  kom 604 481 482  |  email: reklama@wpr24.pl

medium informacyjne 
nr 1 w regionie
zapraszamy na 

www.wpr24.pl

400 000 odwiedzin w miesiącu

„Profesjonalny pracownik biurowy”
Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 
w WARSZAWIE 

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
w PRUSZKOWIE

ul. Armii Krajowej 46

zaprasza do udziału w bezpłatnych kursach, pracujące osoby 
dorosłe – kobiety i mężczyzn - legitymujące się wykształceniem 
średnim lub niższym, zatrudnione na terenie województwa 
mazowieckiego. W rekrutacji preferowane będą osoby w wieku 45+.

OFERUJEMY BEZPŁATNE SZKOLENIA:

• 
z podstawami specjalistycznego języka angielskiego / (130 godzin)

• 
• Język angielski - poziom podstawowy (100 godzin)

Szkolenia odbywać się będą poza miejscem i czasem pracy.
Uczestniczki/Uczestnicy będą mogły/mogli skorzystać. 
z 5. godzinnych konsultacji doradczych w wybranym zakresie 
– zawodowym, prawnym, psychologicznym.

Informacje pod nr tel. (22) 758 71 60 lub 608 661 245
Więcej informacji: www.zdz.edu.pl
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ŚRODKI TRANSPORTU 
MASZYNY I URZĄDZENIA 
MOTORÓWKI, JACHTY, SKUTERY 
SAMOLOTY 

IT 
NIERUCHOMOŚCI 
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE 
LEASING KONSUMENCKI 

Z LEASING-EXPERTS SFINANSUJESZ:

z Leasing-Experts sfinansujesz:

środki transportu 
maszyny i urządzenia 
motorówki, jachty, skutery 
samoloty 

IT 
nieruchomości 
pozostałe środki trwałe 
leasing konsumencki 

Zamień swoje drogie 
kredyty gotówkowe 
na tanią 
pożyczkę hipoteczną


