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Koniec nadziei na nową siedzibę ZUS-u
PRUSZKÓW Pierwsza wzmianka na temat budowy nowej siedziby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
w Pruszkowie pojawiła się w 1997 roku. Od tamtej pory minęło 13 lat, a interesanci nadal muszą załatwiać
swoje sprawy w podniszczonym budynku przy ulicy Ołówkowej.
Karolina Gontarczyk
Początkowe plany dotyczące
nowego budynku były bardzo
obiecujące: miał powstać nowoczesny biurowiec, który spełniłby
potrzeby i oczekiwania interesantów Zakładu z Pruszkowa i okolic. Inwestycja położona jest przy
al. Wojska Polskiego, tuż przy nowoczesnym budynku, w którym
mieszczą się delikatesy Alma.
Tymczasem szkielet biurowca
straszy już kilkanaście lat, a jedyne, co przez ten czas udało się
wybudować to część fundamentów oraz droga dojazdowa, której koszty w części pokrył Urząd
Miasta. W 2007 roku ZUS ogłosił
nawet przetarg na budowę siedziby, której łączna powierzchnia
miała wynosić blisko 6 tys. metrów
kwadratowych. Nic jednak z tych
planów nie wyszło. Powodem był
między innymi źle wytyczony plan
budowy przez geodetę, a także…
reorganizacja ﬁrmy. Po utworzeniu nowych oddziałów nie bardzo
było wiadomo, który z nich ma
budowę siedziby kontynuować.
Czas mijał, a budowa stała w miejscu. Projekt przestał odpowiadać
zakładanym przed laty warunkom. Ówczesny dyrektor oddziału
w Pruszkowie informował starostwo o zamiarze przeprojektowania budynku i dostosowania do
nowych potrzeb, ale do realizacji
jego ambitnych planów nie doszło.
Z jakich powodów, trudno dziś
z całą pewnością stwierdzić.

Szkielet biurowca straszy już kilkanaście lat. Jedyne co udało się wybudować to fundamenty [fot.BS]
9 marca br. zarząd Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych podjął
decyzję o deﬁnitywnym przerwaniu budowy. Ruiny mają zostać
wyburzone, a działka sprzedana. - Nam się nie podobało to,
że ta budowa prowadzona była
tak ślamazarnie – mówi Andrzej
Kurzela, wiceprezydent Pruszkowa i dodaje: - ciągle z ich strony
były jakieś przeszkody formalno-prawne, pozwolenia na budowę były wciąż unieważniane
przez Starostwo. Wielokrotnie
apelowaliśmy do ZUS-u, żeby
wreszcie tę inwestycję ukończyli,
ponieważ zależało nam na tym,

aby w reprezentacyjnym punkcie
Pruszkowa powstało coś atrakcyjnego. Z naszej strony wszystko
było ok, wywiązaliśmy się z zawartych umów, między innymi
tej dotyczącej budowy drogi dojazdowej. Nawet kanalizację deszczowa została wykonana przez
developera, tylko ZUS kompletnie
nic nie zrobił. No cóż, jest nam
bardzo przykro z tego powodu, ale
cieszymy się przynajmniej z tego,
że siedziba Zakładu pozostanie
w Pruszkowie i nie zostanie przeniesiona np. do Brwinowa.
Tymczasem w budynku przy
ul. Ołówkowej przeprowadzany

jest gruntowny remont. Na razie
słychać głosy niezadowolenia:
- Faktycznie, nie jest to miejsce
zbyt przyjazne. Pomieszczenia i korytarze są ciasne, za
małe, gołym okiem widać, że
to miejsce wymaga remontu.
Brakuje miejsc parkingowych,
również sąsiedztwo cieszącej
się złą sławą ulicy Stalowej nie
zachęca do załatwiania w tym
miejscu interesów. Czasami boję
się po prostu o swój samochód
– mówi pan Artur, właściciel
ﬁrmy. Również urzędnicy nie
są zadowoleni z obecnego rozwiązania: - Nieoﬁcjalnie mogę

powiedzieć, że na to, co się tutaj
dzieje nie starczyłoby miejsca
w gazecie, ale oﬁcjalnie nikt tu
żadnej wypowiedzi nie udzieli.
Mamy zakaz – mówi anonimowo
jedna z urzędniczek.
Polityka informacyjna prowadzona przez ZUS jest zresztą co najmniej dziwna nie tylko
w tej kwestii. Od kilkunastu dni
próbowaliśmy skontaktować
się z rzecznikiem prasowym
III oddziału Zakładu, pod który podlega urząd pruszkowski,
w celu uzyskania odpowiedzi na
pytanie: dlaczego prowadzona
przez tyle lat budowa zostanie
przerwana? Dlaczego najpierw
ZUS kupił działkę w bardzo dobrym punkcie, potem rozpoczęto
budowę, przez 13 lat trzeba było
ponosić koszty jej utrzymania,
po to, żeby na koniec stwierdzić, że jednak działkę trzeba
sprzedać, a w obecnej siedzibie
Zakładu przy ul. Ołówkowej zrobić generalny remont? Jak
nam wyjaśniła pani rzecznik
- w Zakładzie panuje obecnie
wiosenne przesilenie i związane
z nim choroby, tak więc osoby
zorientowane w sprawie będą
mogły udzielić nam informacji
na ten temat dopiero w przyszłym tygodniu.
Trzymamy panią rzecznik za
słowo i mamy nadzieję, że już
w następnym numerze będziemy
mogli poinformować Państwa
o przyczynach tak lekkomyślnego trwonienia zusowskich
pieniędzy.
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Mieszkańcom
Powiatu Pruszkowskiego,
z okazji
Świąt Wielkiej Nocy
składam najserdeczniejsze życzenia
niech budząca się wiosna
stanie się źródłem inspiracji i sukcesów,
a wiara, nadzieja i miłość
będą wszechobecne w Państwa życiu
Elżbieta Smolińska
Starosta Pruszkowski
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Nowe składy WKD w przyszłym roku!
REGION Piątek 26 marca 2010 r. przejdzie chyba do historii naszego regionu. W siedzibie Warszawskiej
Kolei Dojazdowej w Grodzisku Mazowieckim, po wielu latach starań, podpisano umowę przewidującą
dostarczenie 14 nowych składów trakcyjnych.
Olgierd Lewan
Wykonawcą nowych wagonów będzie zwycięska w dwóch
przetargach cyklu bydgoska ﬁrma Pojazdy Szynowe PESA S.A.
Jej oferta okazała się bardziej
atrakcyjna, przede wszystkim
cenowo, od konkurencyjnej
oferty złożonej przez szwajcarską ﬁrmę Stadler.
Umowę w świetle jupiterów,
kamer i fotograﬁcznych ﬂeszy
podpisali prezes WKD Grzegorz
Dymecki, prezes PESA Tomasz
Zaboklicki oraz dyrektorzy ﬁnansowi obu spółek. W tym
historycznym bez mała akcie
wzięli również udział licznie
przybyli przedstawiciele lokalnych samorządów z miast
i gmin obsługiwanych przez
kolejkę – prezydent Pruszkowa
Jan Starzyński, burmistrz Grodziska Grzegorz Benedykciński,
burmistrz Podkowy Leśnej Andrzej Kościelny oraz wójt gminy
Michałowice Krzysztof Grabka.
Obecni byli również wicemarszałek województwa mazowieckiego Piotr Szprendałowicz oraz
REKLAMA

Nowe pociągi będą prawdopodobnie bardzo podobne do jeżdżącego już
od kilku lat prototypu. [Fot. WKD]

Umowę w świetle jupiterów podpisali prezes WKD Grzegorz Dymecki, prezes
PESA Tomasz Zaboklicki oraz dyrektorzy finansowi obu spółek [Fot. OL]

przedstawiciele sejmiku mazowieckiego, z przewodniczącym
komisji rozwoju regionalnego,
Grzegorzem Kostrzewą-Zorbasem na czele.
Jeszcze w bieżącym roku
powinniśmy poznać dokładny
projekt nowego pociągu WKD,
a począwszy od 2011 pierwsze
nowe składy powinny pojawić
się już na linii. Całość zamówienia ma być zrealizowana do
końca 2012 roku. W tym czasie
z torów całkowicie znikną stare
wagony, a zastąpią je nowe.
Nowe pociągi będą prawdopodobnie bardzo podobne do
jeżdżącego już od kilku lat na
linii prototypu (też produkcji
PESA), którego zadaniem było
testowanie szeregu nowych
rozwiązań. W części wejściowej
wagony będą miały podłogi na
wysokości peronu. Pomieszczą
500 pasażerów, w tym 120 na
siedząco. Będzie w nich miejsce dla 4 wózków inwalidzkich
i 8 rowerów. Będą też znacznie
cichsze, co z pewnością docenią nie tylko pasażerowie, ale
i mieszkańcy okolic przyległych
do linii.
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W inwestycjach drogowych Piastów lepszy niż Pruszków
Olgierd Lewan
PIASTÓW Zainteresowanie czytelników artykułem o planowanych
na ten rok inwestycjach drogowych
w Pruszkowie zachęciło nas do
kontynuacji tematu i pokazania
jak ta sytuacja wygląda w innych
miastach i gminach naszego regionu. Tym razem – Piastów,
który mimo, że sporo mniejszy,
wyda na te inwestycje w tym roku
o 2 mln zł więcej niż Pruszków.
- Inwestycje drogowe to
prawie połowa całego naszego
tegorocznego budżetu inwestycyjnego – mówi burmistrz Zdzisław
Brzezinski – To konsekwencja
kilkuletnich starań o wpisanie
modernizacji niektórych naszych
ciągów drogowych w programy
doﬁnansowań unijnych i krajowych. Dotacji nie udało nam się
uzyskać, bo poszły w biedniejsze
regiony kraju, ale przygotowanych
inwestycji nie sposób zaniechać,

więc zdecydowaliśmy się prowadzić je z własnych środków wspomaganych kredytowaniem.
Największa z nich to ponad
2-kilometrowy ciąg ulic 11 listopada – Ujejskiego – Sienkiewicza,
który umożliwi dodatkowy wjazd
do centrum miasta z Alei Jerozolimskich. Odciąży tym samym
przeładowaną Aleję Tysiąclecia,
która do tej pory jest jedyną arterią komunikacyjną dla tego
kierunku. Wraz z przebudową
wzdłuż ulic powstanie ciąg pieszorowerowy. Prace rozpoczęły się
jesienią ubiegłego roku i wszystko wskazuje na to, że zakończą
się jeszcze przed latem. Koszt tej
inwestycji to aż 7 mln zł.
Podobną inwestycją, ale na
mniejszą skalę będzie stworzenie
nowego ciągu komunikacyjnego między Al. Wojska Polskiego
a ul. Bohaterów Wolności w oparciu o modernizację przebiegu ulic
Traugutta i Kościuszki. Przy tej
okazji zostanie stworzona infrastruktura dla powstającego tam

nowego osiedla. Prace rozpoczną
się w wakacje a zakończą najprawdopodobniej wczesną jesienią. Ich
koszt to 3 mln zł.
W ramach porozumień międzygminnych będą w tym roku
realizowane remonty trzech ulic
„granicznych”. Wspólnie z Pruszkowem budowana będzie ul.

Curie-Skłodowskiej, by ułatwić
życie mieszkańcom zlokalizowanych tam nowych osiedli. W tym
roku uda się zrealizować jedynie
około połowy inwestycji, więc
zakończenie w roku przyszłym.
Wspólnie z Gminą Michałowice
remontowana będzie natomiast
ul. Daniłowskiego (80% po stronie

Piastowa) oraz prawdopodobnie
końcówka ul. Orzeszkowej.
Nastąpi również ﬁnał budowy układu drogowego końcówki
Al. Krakowskiej (od ul. Ożarowskiej do rzeki Żbikówki). Tu
inwestycja wiąże się z istotną
dla całej okolicy budową odwodnień i oczyszczalni wód

opadowych. Przebudowana
będzie również ul. Asnyka, by
stworzyć dogodne połączenie
Al. Tysiąclecia z ul. Tuwima.
Ponadto wybudowany zostanie
nowy parking przy ul. Skorupki
oraz zmodernizowane będą tereny wewnątrzosiedlowe pomiędzy
Al. Tysiąclecia a ul. Reja.
Obraz planowanych w Piastowie inwestycji drogowych
nie byłby pełen bez informacji
o inwestycjach na piastowskich
drogach powiatowych. Po ubiegłorocznym remoncie pruszkowskiego odcinka ul. Bohaterów
Warszawy w roku bieżącym remont będzie prowadzony na jej
piastowskim przedłużeniu, czyli
ul. Tuwima. To poważna inwestycja, bo polegająca na całkowitej
przebudowie drogi i to na długim
odcinku. Przewidziana jest także
przebudowa najbardziej kolizyjnego w powiecie pruszkowskim
skrzyżowania Al. Tysiąclecia
z ul. Warszawską (zbyt wąski zjazd
z wiaduktu).

Zapomniane ulice w Grodzisku Mazowieckim
Wielkie kałuże na całej szerokości
ulicy, błoto, piach, tłuczeń i cegły wystające z ziemi, sceneria
przypominająca bardziej Bagna
biebrzańskie niż ulice miejskie.
Tak wyglądają ulice w środku Grodziska Mazowieckiego.
Młoda mama pchając wózek
z młodszym dzieckiem, a za
rękę prowadząc starsze, próbuje
przedrzeć się przez ulicę. Skacze
między kałużami, ale niestety jej
synek nie jest taki zwinny i co raz
ląduje w wodzie. Gdy błoto staje
się tak miękkie, że dosłownie
wciąga przechodniów, matka
bierze dziecko na ręce, a sama
rezygnuje z omijania kałuż. Po
wyjściu z ulicy jest tak zmęczona
i do kolan umorusana błotem, że
traci zapał do dalszego spaceru.
Tak wyglądają uliczki w Grodzisku po południowej stronie
ulicy Królewskiej. Mimo, że widać je z głównej trasy, po każdym
deszczu toną w błocie. Matek jak

ta opisana jest wiele. Odkąd na
ten teren zaczęło sprowadzać się
coraz więcej ludzi, dzieci ciągle
przybywa. Tak samo jak kałuż.
– Ulica jest tragiczna. Kiedy
jest mokro błoto sięga powyżej
kostki. – mówi jednak z młodych
mam. Dodaje też, że po kilku
przejazdach po błotnistej ulicy
psują się kółka w wózkach.
Kiedyś ulice były pokryte żużlem. Pomimo kurzu po
przejeżdżających samochodach,
mieszkańcy odczuwali komfort,
gdyż po deszczu ulica nie zamieniała się w bajoro. Wszystko
zmieniło się, gdy kilkanaście
lat temu ulice zostały rozkopane pod budowę wodociągu. Co
prawda domy wzbogaciły się
o nowe dobro, ale ulica nigdy
już nie wróciła do pierwotnego
stanu. Zaczęła się walka z błotem. Interwencje w ratuszu nic
nie pomagały. Kończyło się na
rozrzuceniu tłucznia, czasem
nawet cegieł z odzysku. Stan

ulic pogarszał się. Obecnie od
czasu do czasu przyjedzie spychacz by wygładzić tą, czy tamtą
ulicę. Niestety spycha on tylko
utwardzoną przez samochody
wierzchnią warstwę, co prowadzi

do pogorszenia stanu dróg. –
Studzienka kanalizacyjna jest
już piętnaście centymetrów nad
poziomem ziemi – skarży się
Pani Renata, mieszkanka jednej
z ulic.

Mieszkańcy co jakiś czas apelują do Urzędu Miasta z prośbą
o remont ulic. W odpowiedzi
dostają zawsze obietnice, że ich
ulica będzie włączana do ruchu
w następnym roku. Ten następny
rok ciągnie się jednak mniej więcej od początku wieku.
Ostatnio uchwalony budżet
przewiduje przebudowę dwóch
ulic: Książęcej i Miłej w 2010 roku.
- A co z nami?- pytają mieszkańcy
pozostałych ulic. Urząd Miasta
zasłania się jednak tym, że pozostałe ulice są słabo przejezdne lub ślepe, więc wypadają one
z kolejki. Ich renowacja odbyć
ma się w 2012 roku. Taka odpowiedź mieszkańców nie zadowala, zwłaszcza tych mieszkających
przy ulicy Rzemieślniczej, między
Książęcą a Miłą. – Co to ma być?
Nas zostawia się na koniec? Przecież na naszej ulicy są światła. –
mówi Pan Dariusz, mieszkaniec
domu przy ulicy Rzemieślniczej.
Ulica ta jest przedłużeniem ulicy

Orzeszkowej po południowej
stronie trasy 719 łączącej Grodzisk z Warszawą. Od kilku lat
znajduje się tam sygnalizacja
świetlna, ale sama ulica to wielkie grzęzawisko.
Po wielu latach walki pojawia
się nadzieja remontu choćby niektórych ulic. Jednak co z pozostałymi? Będą musiały zaczekać,
a ich mieszkańcy taplać się w błocie przynajmniej przez najbliższe
dwa lata. Nasuwa się jednak pytanie, czy przystoi takiemu miastu
jak Grodzisk zostawiać na sam
koniec przebudowę dróg przy
samej głównej drodze? Przecież
te ulice rzucają się w oczy, gdy
tylko wjeżdża się do miasta. Może
wypadałoby podciągnąć budowę
tych dróg jako etap promocji miasta, by przejeżdżający kierowcy
patrzyli na Grodzisk z zachwytem,
a nie z obrzydzeniem. Samochodem bowiem nie da się wjechać
na deptak by podziwiać pomnik.
Mariusz Porczek

OGŁOSZENIE PŁATNE

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei
Świąt Wielkanocnych,
A także słonecznych spotkań
z budzącą się do życia przyrodą,
życzą Mieszkańcom
Burmistrz Miasta Milanówka
Przewodniczący Rady i Radni Miasta Milanówka
Pracownicy Urzędu Miasta
oraz Jednostek Organizacyjnych Gminy

Wszystkim Mieszkańcom Gminy Michałowice oraz Czytelnikom Gazety
życzymy pogodnych i wesołych Świąt Wielkanocnych, pełnych zdrowia,
radości i wiosennego nastroju
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700 tysięcy w błoto! A będzie znacznie więcej…
GRODZISK MAZ / MILANÓWEK „Arogancja, bezmyślność czy prywata?”- pytaliśmy w listopadzie ubiegłego roku, opisując zachowanie mazowieckich
marszałkowskich służb drogowych wobec sporu o obwodnicę Milanówka. Pytanie nadal aktualne, pozostaje bez odpowiedzi. A koszty rosną…
Olgierd Lewan
Spór od wielu lat toczy się o to,
czy nowy przebieg drogi wojewódzkiej 719 (na trasie Pruszków-Grodzisk Maz.) przetnie
według starej koncepcji południowe dzielnice Milanówka
(jak chcą tego władze Grodziska
i urząd marszałkowski), czy też
obwiedzie miasto od północy
(jak proponuje sam Milanówek,
wskazując, że stara koncepcja
niosłaby za sobą bardzo duże
koszty środowiskowe i społeczne). Sprawę rozstrzygnąć miała
analiza obu koncepcji w ramach
tzw. studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego.
Obiektywizm i bezstronność

w końcu te odpowiedzi przyszły
(od marszałka do burmistrza
w lutym, a od mazowieckiego
zarządu dróg do organizacji społecznych w marcu) były w zasadzie jednobrzmiące. Władze
wojewódzkie twierdzą, że droga
w tym miejscu ma być i nie czują się odpowiedzialne za to, że
korytarz drogowy zaplanowany
40 lat temu był w międzyczasie
przez miejscowe samorządy zabudowywany. Żadnych odniesień do podjętych zobowiązań
co do wariantowania i sytuacji
społeczno-środowiskowej.
- Czujemy się oszukani, bo
marszałek i jego urzędnicy sobie
z nas zadrwili – mówi rozgoryczona Katarzyna CzajkowskaStrawińska, przewodnicząca

Czy 700 tysięcy złotych wydane na
wariantowanie nie lepiej było przeznaczyć
chociażby na naprawę zniszczonych dróg?
były głównymi motywami społecznej zgody na odejście od
pomysłu zastosowania nowatorskiej w Polsce metody tzw.
warsztatów społecznych, które
miały poszukać najlepszego rozwiązania sporu.
Kłopot w tym, że władze
wojewódzkie nie dotrzymały
obietnicy i w zleconym opracowaniu wariant północny całkowicie pominęły. Listy oraz
interwencje samorządu i organizacji milanowskich w urzędzie
marszałkowskim pozostawały
długo bez odpowiedzi. Kiedy

Stowarzyszenia Przyjazna Komunikacja – Naiwnie uwierzyliśmy w obietnice poważnego
potraktowania naszych propozycji i zgodziliśmy się odstąpić od
przygotowywanych warsztatów
społecznych. Odnosi się wrażenie, że mentalność wojewódzkich decydentów tkwi jeszcze
w czasach, sprzed 40 laty, kiedy
władza miała zawsze rację z tytułu, że była władzą. Na szczęście
parę rzeczy od tego czasu się
zmieniło, przyszła demokracja,
a wraz z nią dobry obyczaj wybierania władz samorządowych.

OGŁOSZENIE PŁATNE

Szczęśliwych dni,
ciepłej i radosnej
atmosfery wielkanocnej,
miłych spotkań
w gronie najbliższych
i optymizmu na wiosnę życzą
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Henryk Wacławek
Prezydent Pruszkowa
Jan Starzyński
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Wybory już w tym roku i cała
nadzieja w tym, że nie wszyscy
wyborcy na Mazowszu pochodzą z Płocka. Może uda nam się
wybrać kogoś bardziej zainteresowanego naszymi lokalnymi problemami.
Jak na razie wszystko wskazuje na to, że drogowa arogancja
służb wojewódzkich doprowadzić może rozbudowę drogi
719 do sytuacji w jakiej znalazła się Trasa Salomea-Wolica
REKLAMA

na odcinku Janki-Magdalenka.
Tam też usiłowano poprowadzić
nową trasę, wbrew normom unijnym i miejscowym protestom.
Skończyło się to wyrokiem NSA,
cofającym inwestora do stadium
początkowego projektowania
środowiskowego.
- Władze wojewódzkie chcą
postawić na swoim za wszelką
cenę, a my na tym etapie możemy opiniować negatywnie, ale
nie możemy tego oprotestować

w sposób dla nich wiążący –
mówi burmistrz Milanówka,
Jarzy Wysocki – Dlatego forsują
swój pomysł i chcą nas postawić
przed faktem dokonanym. Chyba
jednak nie zdają sobie sprawy
z determinacji mieszkańców
i samorządu. Problem w tym,
że zatrzymanie przez nas tej procedury możliwe będzie dopiero
na jej końcu, kiedy droga będzie
już gotowa do realizacji. Zawetowanie jej wówczas i cofniecie do

początku będzie bolesne i bardzo
kosztowne. Poniesione przez województwo koszty przygotowawcze będą znacznie wyższe niż
obecne 700 tys. zł. Czy warto?
Gdyby przedstawiono dowody,
że wariant północny jest gorszy,
Milanówek musiałby się zgodzić
na drogę południową. Chyba, że
wariant północny rzeczywiście
jest lepszy, ale komuś bardzo zależy na trasie południowej. Od
plotek na ten temat też aż huczy.
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Obwodnica schowana
za ekranami
REGION Południowa obwodnica Warszawy będzie jedną z dróg, która przejmie
ruch w okolicach stolicy z autostrady A2. Aby uchronić mieszkańców takich
miejscowości jak Opacz, Piastów czy warszawskiej dzielnicy Ursus przed
hałasem zostanie osłonięta ekranami dźwiękochłonnymi.
Kierowcy jadący południową
obwodnicą Warszawy nie będą
mieli możliwości podziwiania
krajobrazu terenów, przez które
przebiegać będzie trasa. Zaraz
po zjeździe z autostrady wjadą
w tunel stworzony przez ekrany dźwiękochłonne. Nie byłoby
w tym nic nadzwyczajnego gdyby
nie fakt, że ekrany będą miały
wysokość 9 metrów i ciągnąć się
będą przez 18 km.

Przygotowania już na finiszu
Przygotowania dotyczące budowy tej wyczekiwanej inwestycji
wchodzą właśnie w fazę końcową. W ubiegłym roku po wielu
perypetiach udało się wyłonić
wykonawcę trasy, którym została
ﬁrma Bilﬁnger Beger. Obecnie
drogowcom potrzebne jest już
tylko pozwolenie na budowę.
Wojewoda mazowiecki, Jacek
Kozłowski zaznacza, że zgoda
zostanie wydana najprawdopodobniej na przełomie kwietnia
i maja.

Trasa nad głowami
Dwie oddzielne jezdnie
z trzema pasami ruchu w każdą
stronę od węzła Konotopa po
lotnisko Okęcie. Tak ma wyglądać obwodnica. A to wszystko

na ośmiometrowym nasypie
tuż nad głowami mieszkańców.
A wokół tras ekrany, najwyższe
w okolicach Piastowa i Ursusa, tak
by mieszkańcy byli jak najlepiej
chronieni przed hałasem.
Nasyp, na którym będzie
umieszczona trasa rozpocznie
się w okolicach węzła Konotopa, a skończy się dopiero za
al. Jerozolimskimi i torami WKD.
Tu też pojawi się jeden z pierwszych węzłów drogowych. Właśnie tu na wysokości Opaczy ma
powstać jeden z największych
węzłów w okolicach Warszawy.

Obwodnica i inne inwestycje
Mieszkańcy wielu dzielnic
zastanawiają się czy władze dotrzymają teraz wcześniejszych
obietnic. Wiele ważnych przedsięwzięć, jak stworzenie kanalizacji
zostało odłożonych ze względu
na inwestycję związaną z obwodnicą. Teraz, gdy ta ważna arteria
jest w fazie budowy wcześniej
składane obietnice powinny zostać spełnione.

Wiele pytań, niewiele
odpowiedzi
Podczas konsultacji z mieszkańcami wojewoda otrzymał wiele zastanawiających pytań, które

niekoniecznie dotyczyły trasy.
Działacze z organizacji Ekologiczny Ursynów zastanawiali się, czy
wojewoda myśli nad przeznaczeniem pieniędzy dla służby zdrowia z powodu przewidywanego
nasilenia chorób mieszkańców
z okolic obwodnicy, przez którą
jeździł będzie tranzyt europejsko-transsyberyjski. Niestety na
tego typu pytania odpowiedzi
nie uzyskano.
Wielu mieszkańców zastanawiało się czy ekrany w wystarczający sposób uchronią ich
przed drogowym hałasem. Padały propozycje, aby stanęły one
również pomiędzy jezdniami tak,
aby maksymalnie wyciszyć hałas.
Niestety okazało się, że takie rozwiązanie może być niebezpieczne
dla kierowców.
Południowa obwodnica Warszawy ma zostać oddana do użytku jeszcze przed Euro 2012. Choć
cześć prac wykończeniowych
ma trwać nieco dłużej to zgodnie z zapewnieniami Stanisława
Dmochowskiego mieszkańcy
mogą odetchnąć z ulgą. Ekrany
dźwiękochłonne mają być już
gotowe w momencie otwarcia
trasy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem robotnicy wejdą na
plac budowy już w czerwcu. [as]

Drogowcy łatają tylko niektóre dziury
Po zakończeniu zimy przyszedł
Obecnie harmonogram Piastów, ul. Tuwima, Al.
czas na łatanie dziur. Niestety przewiduje remonty ulic POW, Tysiąclecia
nie możemy spodziewać się, że Warsztatowej i Broniewskiego
10. II 22.03.2010 – 23.03.2010:
wszystkie znikną z naszych ulic. w Pruszkowie oraz Targowej droga nr 2845W i 2860W
Na drogach powiatowych
łatane są największe dziury.
Mniejsze natomiast są pomijane. Jak wyjaśnił nam Sławomir
Walendowski z wydziału inwestycji i drogownictwa powiatu
pruszkowskiego, chodzi o to,
żeby wyeliminować zagrożenie uszkodzenia samochodów.
Najbardziej niebezpieczne są
duże dziury, które muszą być
zlikwidowane jak najszybciej.
Chodzi więc o czas.
Powiat pruszkowski opracował harmonogram remontów
cząstkowych na drogach powiatowych. Obejmuje on okres
od początku marca do końca
kwietnia. Załatane powinny być
już ul. Promyka, Robotnicza, 3
Maja, Armii Krajowej i Prusa
w Pruszkowie, Warszawska
w Piastowie, Warszawska i Starzyńskiego w Dawidach, Brzozowa, Dąbrowskiej, Komorowska
w Komorowie, Pruszkowska do
przejazdu WKD, droga łącząca
Pruszków z Parzniewem oraz
ulice Mszczonowska, Rolna
i Grodziska. Czekamy na wasze zdjęcia pokazujące rezultaty
tych prac.

w Opaczy.
w Walendowie
Poniżej prezentujemy har11. I 31.03.2010 – 2.04.2010:
monogram prac drogowych na Pruszków, ul. Powstańców, Sanajbliższe tygodnie.
[mm] dowa, Przyszłości
12. II 24.03.2010 – 29.03.2010:
Prace wykonywane w marcu:
droga nr 3111W Brwinów – Do1. I 2.03.2010 - 8.03.2010: maniewek, droga nr 3112W
Pruszków, ul. Promyka, Robot- Pruszków - Moszna
nicza, 3-go Maja
2. II 2.03.2010 – 5.03.2010: Prace planowane na kwiecień:
droga nr 3121W (ul. Warszawska
13. I 6.04.2010 – 09.04.2010:
w Dawidach, ul. Starzyńskiego) droga nr 3119W, droga nr 2842W
3. I 8.03.2010 – 11.03.2010: Janki – Podolszyn Nowy
droga Nr 3115W (ul. Brzozo14. II 30.03.2010 – 2.04. 2010:
wa, M. Dąbrowskiej), droga nr Brwinów, ul. Grodziska, Sporto3107W (ul. Komorowska, Prusz- wa, Przejazd
kowska do przejazdu WKD)
15. I 12.04.2010 – 14.04.2010:
4. II 8.03.2010 – 13.03.2010: Falenty, Al. Hrabska, Droga
droga nr 3106 (ul. Mszczonow- Hrabska
16. II 6.04.2010 - 9.04.2010:
ska), droga nr 3105W (ul. Rolna),
droga nr 1501W (ul. Grodziska) droga nr 4108W Mielęcin
5. I 12.03.2010 - 18.03.2010: - Błonie
17. I 15.04.2010 - 20.04.2010:
Pruszków, ul. Armii Krajowej,
B. Prusa
droga nr 3110W Koszajec
6. II 15.03.2010 – 16.03.2010: - Biskupice
droga nr 3124W Pruszków
18. II 12.04.2010 – 14.04.2010:
- Parzniew
droga nr 1509W Kotowice - Falęcin
7. I 19.03.2010 – 25.03.2010:
19. I 21.04.2010 – 26.04.2010:
Pruszków, ul. POW, Warsztato- Owczarnia, ul. Kazimierzowwa, Broniewskiego, Warszawska ska, Książenicka oraz Żółwin,
8. II 17.03.210 – 19.03.2010: ul. Nadarzyńska, Słoneczna
droga nr 3113W (ul. Targowa)
20. II 15.04.2010 – 20.04.2010:
9. I 26.03.2010 - 30.03.2010: droga nr 3125W (ul. Sękocińska)

PKP Ursus-Niedźwiadek już w 2011 r.

Piastów połączy się z Ursusem
REGION Za kilka lat pola leżące
pomiędzy Piastowem i warszawskim Ursusem, na południe od torów kolejowych linii średnicowej,
zostaną zabudowane. We wtorek
Rada Miasta Piastowa przyjęła
uchwałę w sprawie nadania nazwy
nowej ulicy w tym rejonie.
Plan zagospodarowania tego
terenu przewiduje zabudowę wielorodzinną. Jak powiedział nam
wiceburmistrz Piastowa, Ryszard
Wojciul, bliżej Ursusa będą budynki wielorodzinne, a od strony

Piastowa domy jednorodzinne.
Już teraz powstają tam pierwsze
budynki.Nowa ulica otrzymała
swoją nazwę. Radni spośród jedenastu propozycji wybrali "Zygmunta Kosewskiego". Kosewski
był honorowym obywatelem miasta. Jako czternastolatek, w 1926
roku wygrał konkurs na nazwę
miasta. Wymyślił "Piastów". Kosewski zmarł dziesięć lat temu.
Drugą najbardziej popularną
wśród radnych propozycją była
"Ku słońcu" zaproponowana
przez okolicznych mieszkańców.

W decydującym głosowaniu została jednak odrzucona.
Kolejne ulice w tym rejonie,
w sumie ma być ich dziewięć,
będą nosić nazwy innych honorowych obywateli miasta. Jest to
utrzymanie logiki w nazywaniu
ulic w Piastowie. Funkcjonuje
niepisana zasada, by nazwy okolicznych ulic były ze sobą powiązane. W innych rejonach miasta
ulice noszą nazwy pochodzące od
polskich miast, nazwisk pisarzy
i kompozytorów.
Mariusz Markowski

Podczas niedawnej debaty Polskie Linie Kolejowe zaprezentowały ostateczną wizualizację
i plan budowy nowego przystanku PKP Ursus-Niedźwiadek, który będzie usytuowany
między stacjami Piastów i Warszawa Ursus.
Sam projekt prócz budowy
peronów przewiduje modernizację torowiska oraz budowę
parkingu Park & Ride. Stosowna
dokumentacja ma być gotowa
w czerwcu.
Koszty budowy stacji, planowanej od blisko czterdziestu lat,
zostaną rozłożone między kolej
a miasto. Jeśli wszystko pójdzie
zgodnie z planem jest szansa,
że przetarg zostanie ogłoszony
jeszcze latem. Cała inwestycja
miałaby zostać przekazana do
użytku w 2011r.
Niestety, istnieje również
poważne zagrożenie dla tego
przedsięwzięcia. Powodem są

problemy z gruntem pod inwestycje. Kolejarzom nie udało się
przejąć jednej działki, bez której
budowa nie może się rozpocząć.
Obecnie Polskie Linie Kolejowe prowadzą jeszcze kilka
innych budowlanych przedsięwzięć. Budowany jest łącznik

z lotniskiem Okęcie, modernizowane są dwa perony na
Dworcu Gdańskim. W planach
jest również modernizacja stacji
PKP Stadion (2011r.) oraz podmiejskiej linii średnicowej (po
Mistrzostwach Euro 2012).
Anna Sołtysiak
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Lokalna wojenka mieszkańców z deweloperem
Mariusz Markowski
PRUSZKÓW Od mieszkańców
kompleksu Lipowa Ostoja otrzymaliśmy niepokojący sygnał.
Deweloper zamierza wyłączyć ze
struktur osiedla dwa już zamieszkałe bloki. Powodem, jaki podaje,
jest zła współpraca z zarządem
wspólnoty mieszkaniowej.
Osiedle Lipowa Ostoja to zamknięty i strzeżony kompleks

bloków. Jest jednym z pierwszych
tego typu w Pruszkowie. Od pewnego czasu zamieszkane są już
bloki A i B, których mieszkańcy
tworzą jedną wspólnotę mieszkaniową. Obecnie oddawane są
kolejne mieszkania w bloku C,
a już buduje się następny budynek D. W sumie ma być ich sześć.
Niedawno zgłosili się do nas
mieszkańcy, którzy otrzymali
niepokojące ich pismo od dewelopera. "Zarząd Spółki Kastel Investment informuje, że działania

Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej budynków 7 i 9 (bloki A i B
- przyp. red.) wykluczyły możliwość normalnej współpracy z Zarządem Spółki Kastel Investment
zmuszając Zarząd do podjęcia
prac zmierzających do oddzielenia budynków 7 i 9 od struktury
Osiedla Lipowa Ostoja" - czytamy.
Z dalszej części dokumentu dowiadujemy się, że zostanie opracowany regulamin korzystania
i utrzymania drogi wewnętrznej
i części parkowej. Deweloper dał

wybór wspólnocie bloków A i
B - może nie zgadzać się na ów
regulamin. Wówczas jednak bloki
te zostaną wyłączone z osiedla,
a brama wjazdowa przeniesiona
kilkadziesiąt metrów dalej.
Powodem takich kroków jest
np. brak opłat ze strony wspólnoty mieszkaniowej za ochronę
terenu oraz za eksploatację części parkowej. Poza tym, zdaniem
dewelopera, droga wewnętrzna
była w zimie nieodśnieżana. Nie przypominam sobie takiej

sytuacji - powiedziała nam jedna
z mieszkanek.
Mieszkańcy odrzucili wszystkie argumenty Kastela zawarte
w piśmie. Co więcej, według nich
przeniesienie bramy jest niezgodne z prawem. Zarówno droga,
jak i brama są współwłasnością.
To oznacza, że na każdy ruch
musi być wydana zgoda każdego
z właścicieli.
Receptę na to ma deweloper.
Jak powiedział nam prezes Kastela, Tomasz Grudzień, spółka

REKLAMA

Przystanek w trawie
PRUSZKÓW Od wielu lat jeden
z przystanków przy ul. Warszawskiej w Piastowie stoi w co najmniej dziwnym miejscu. Naszą
uwagę zwrócił, gdy na autobus
czekało kilka osób.
Przystanek leżący po stronie północnej jezdni jest wbity
w trawnik. Słupek w pasie zieleni nie robiłby jednak wrażenia,
gdyby nie fakt, że po tej stronie
ulicy w ogóle nie ma chodnika.
Pasażerowie muszą wsiadać lub
wysiadać na trawnik i od razu
przechodzić na drugą stronę
jezdni. Dodajmy tylko, że ulica
Warszawska jest bardzo ruchliwa. Jeździ tamtędy m.in.
dużo tirów.
Próbowaliśmy ustalić, kto
jest odpowiedzialny za taki
stan rzeczy. Pierwsze kroki

skierowaliśmy do PKS Grodzisk.
Tylko ten przewoźnik korzysta
z wyżej opisanego przystanku - przebiega tamtędy linia
z Pruszkowa do Ursusa. - Za
przystanki odpowiada albo
zarządca drogi, albo gmina powiedział Radosław Marek,
dyrektor Działu Przewozów
Osobowych w spółce.
Wobec tego skontaktowaliśmy się z gminą Piastów oraz
z przedstawicielem powiatu
pruszkowskiego, który jest
zarządcą drogi. W obu przypadkach usłyszeliśmy, że za
przystanek odpowiada przewoźnik. A więc mamy 2:1, a tak
naprawdę, to nie wiadomo.
Przystanek stoi w ten sposób
ponad 15 lat i wydaje się, że to
jest główna przyczyna zagadki.
wpr24.pl

Sukcesy naszych pływaków
Mistrzostw Polski Szkół w Pływaniu (20-21 marca, Racibórz)
Szkoła Podstawowa nr 6 podczas Mistrzostw Polski Szkół
w Pływaniu zajęła w klasyﬁkacji medalowej 4 miejsce. Był to
najlepszy wynik ze wszystkich
szkół mazowieckich.
W startach indywidualnych:
Agata Królak zdobyła złoty medal
na 50 i 100m stylem dowolnym,
natomiast srebro na 100m stylem motylkowym i 200m stylem
zmiennym. Michał Stecko zdobył
brąz na 200m stylem dowolnym.
Trenerem zawodników jest Łukasz Borkowski.

II Zawody Kontrolne Kadr w Dwuboju i Trójboju Nowoczesnym
(14 marca, Drzonkowo)
Marta Kobecka, zawodniczka
z pruszkowskiego klubu UKS

Kapry-Armexim, zwyciężyła
w trójboju nowoczesnym podczas
II Zawodów Kontrolnych Kadr
w Dwuboju i Trójboju Nowoczesnym. W trójboju nowoczesnym
nasza zawodniczka rywalizowała
w takich dyscyplinach jak pływanie, bieganie i strzelanie.

II Zawodów Kontrolnych Kadr
PZPNow (7 marca, Spała)
Paweł Golik, zawodnik UKS Kapry-Armexim, zwyciężył w czwórboju II Zawodów Kontrolnych Kadr
PZPNow. Paweł Golik to srebrny
i brązowy medalista Mistrzostw
Polski, zawodnik Reprezentacji
Polski, zakwalifikowany do Reprezentacji Polski Pięcioboju
Nowoczesnego przygotowującej
się do Olimpiady w Londynie, od
2004 Reprezentant Kadry Polski
w pływaniu.
wpr24.pl

SALON PLAY: Pruszków, Al. Wojska Polskiego 19 (obok McDonald’s)
tel: +48 790 031 700, +48 790 031 729,
godziny otwarcia pon.-pt. 10-18, sob. 9-13

wystąpi do sądu o podział terenu.
Poza tym twierdzi, że ogrodzenie
postawiła ﬁrma Kastel, więc należy ono do spółki i może je zdemontować w każdym momencie.
Sprawa jest otwarta. Na początku kwietnia deweloper
przedstawi projekt nowego
regulaminu, który będzie miał
formę tak zwanej umowy o zarząd zwykły. Od ustosunkowania się mieszkańców do tych
regulacji będzie zależał dalszy
przebieg sprawy.
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Radni nie chcą pomóc mieszkańcom Malich
Bogdan Marecki
MALICHY W Malichach w wynajętym domu z ogródkiem powstał
Klub Malucha. Działalność klubu
miała polegać na prowadzeniu
dziennej opieki nad kilkorgiem
dzieci. Po kilku miesiącach okazało się, że klub malucha przekształcił się w klub towarzyski
i ogródek jordanowski. Muzyka
i głośne zachowanie uczestników
organizowanych na terenie posesji
spotkań, zaczęło przeszkadzać
okolicznym mieszkańcom, którzy wystąpili do władz o cofnięcie
zgody na uciążliwą działalność.
Komitet Mieszkańców Malich
cichego, spokojnego zakątka, jednorodzinnych Malich zawiązał
się w dlatego, że przestało tam
być cicho i spokojnie. Pozornie
niegroźny pomysł urządzenia

Klubu Malucha w wynajętym
domu z ogrodem stał się dla pobliskich mieszkańców udręką nie
do zniesienia.
- Miała być opieka dzienna
nad kilkorgiem dzieci - mówią
- a mamy tu obecnie ogród jordanowski, klub towarzyski i dom imprez dla mieszkańców pobliskiego
osiedla Czarnieckiego, nie należącego już do Pruszkowa. Najgorzej
jest latem i przy dobrej pogodzie,
bo ta działalność klubowo-rozrywkowa odbywa się codziennie
wieczorami w ogrodzie i zakłóca
spokój całej okolicy. Prawo miejscowe na prowadzenie tu takiej
działalności nie pozwala. Ale co
z tego, skoro od siedmiu miesięcy żadna z powołanych do tego
instytucji nie czuje się władna
do wyegzekwowania tego prawa!
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, do którego skargę złożyli mieszkańcy

dokładnie pół roku temu, rozpatrzył ją dopiero po czterech
miesiącach. Minęły kolejne dwa,
zanim sprawę ewidentnego oszustwa w dokumentach przekazał
do prokuratury. Ale prowadzenia
działalności nie zakazał.

- Prośbę o pomoc, skierowaliśmy do miejskich radnych, którzy
te prawa ustanowili – opowiada
pan Antoni – A że radny Henryk Wacławek, przewodniczący
rady miejskiej jest mieszkańcem
Malich, więc jako jego wyborcy

mieliśmy szczególne prawo oczekiwać zrozumienia. Skończyło się
na kurtuazyjnych zapewnieniach,
że odpowiednie komisje rady zajmą się sprawą. Do dzisiaj się nie
zajęły, a my nie otrzymaliśmy
nawet odpowiedzi na złożone
jesienią pismo.
- Nie daliśmy za wygraną i miesiąc temu poszliśmy do rady po
raz drugi. Teraz z zażaleniem
na jej bezczynność – mówi pan
Wojciech. – Przyjął nas tym razem wiceprzewodniczący rady
Kazimierz Mazur. Jako radny innego okręgu wyraźnie nie czuł
się naszym elektem. Argumentów o niezgodności działalności
z miejscowym prawem w ogóle
nie chciał słuchać. Szermował
hasłem „wyższej konieczności”,
mając na myśli działalność dla
dzieci, ale nie bardzo docierało do
niego, że mówimy o różnych sprawach. W końcu zaproponował

nam… negocjacje. Tak jakby przestrzeganie prawa mogło podlegać
negocjacjom. Co ciekawsze, radny
jest przedstawicielem partii, która
prawo i jego przestrzeganie ma
w nazwie i na sztandarach!
- Rozmawialiśmy również
z innymi radnymi - włącza się
do rozmowy pani Wiesława. Jedyne, co potraﬁli, to zasłonić się
informacją, że sprawę rozpatrzy
PINB. Albo to zwykła indolencja
panów radnych, albo ucieczka
od odpowiedzialności. PINB nie
rozpatruje bowiem działalności
prowadzonej w ogrodzie, a właśnie ta najbardziej nam przeszkadza. To leży w gestii władz
miejscowych. A radni albo są
nieporadni, albo takich udają,
bo im z tym wygodnie? Całkowicie wyleczyli nas z wiary, że
są przedstawicielami swoich
wyborców. Naszych głosów już
nie dostaną.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

5&-&,0.6/*,"$+"Główne przyczyny wysokich rachunków
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W obecnych czasach znaczenie telekomunikacji wciąż rośnie.
Postęp technologiczny w tej
dziedzinie sprawia, że wzrasta
zapotrzebowanie na nowoczesny
sprzęt i usługi. Oczywiście powoduje to, że rachunki za telefony
i Internet wciąż wzrastają. Stanowią one istotną część budżetu
w każdej ﬁrmie, małej i dużej,
ale nie każde przedsiębiorstwo
potraﬁ sobie skutecznie z nimi
radzić ze względu na pospolite
problemy.

1S[ZD[ZOZXZTPLJDI
SBDIVOL²X
Główną przyczyną jest niewiedza, spowodowana brakiem
czasu i chęci na zagłębianie się
w skomplikowane, przepełnione
kruczkami i wciąż zmieniające
się oferty operatorów telekomunikacyjnych. Zazwyczaj osoba,
która w danej firmie zajmuje
się telekomunikacją, z powodu
natłoku innych zadań, opiekuje
się tym tematem dorywczo np. w
momencie, kiedy trzeba podpisać
aneks do umowy z operatorem.
Kiedy zaś przychodzi czas na
przedłużenie umowy, kontaktuje się z nami operator a my
zachęceni promocją i innymi
zaletami proponowanej oferty

orientujemy się w tej tematyce,
warto pomyśleć o zleceniu audytu ﬁrmie zajmującej się doradztwem telekomunikacyjnym.

,UP[UFHPLPS[ZTUB

nie zwracamy uwagi na pułapki,
które mogą na nas czekać. Warto dodać, że operator opisując
ofertę nigdy nie powiadomi nas
o jej wadach, wręcz przeciwnie
przedstawi ją w jak najlepszym
świetle. Chcąc mieć sprawę z głowy zachęceni promocją podejmujemy pochopną decyzję, która
może potem sporo kosztować
jeżeli zwiążemy się umową na
np. dwa lata.

+BLXZCSBÆOBKMFQT[ÄPGFSUØ
Przed podjęciem jakiejkolwiek
decyzji powinniśmy przeanalizować dotychczasowe rachunki
i określić rzeczywiste potrzeby
ﬁrmy. Następnie, aby wybrać
optymalne rozwiązanie, badamy i porównujemy oferty kliku
operatorów, dokładnie czytając
regulaminy umów. Jest to złożony proces, więc działania mogą
okazać się bardzo czasochłonne.
Jeżeli nie mamy czasu lub średnio

Większe ﬁrmy idąc z duchem
czasu korzystają z usług specjalistów czyli zewnętrznych ﬁrm
doradczych. Dla zleceniodawcy
jest to oszczędność czasu, a co
najważniejsze znaczne obniżenie
kosztów ponoszonych na usługi telekomunikacyjne. Średnie
i małe ﬁrmy cechują się bardziej
konserwatywnym myśleniem.
Problemem jest niechęć do zmian
i przekonanie, że takie usługi to
dodatkowe koszty. Jednak taki
sposób myślenia jest błędny
i nieuzasadniony. Obecnie zatrudnianie ﬁrm zewnętrznych
staje się coraz bardziej popularne
w różnych dziedzinach, a zainteresowanie doradztwem w branży
telekomunikacji będzie stopniowo rosło.
Artykuł został napisany przez
konsultanta firmy CAR Polska,
zajmującej się doradztwem telekomunikacyjnym. Oferta firmy
jest skierowana do przedsiębiorstw
chcących zredukować koszty ponoszone na usługi telekomunikacyjne.

Przedszkole zamiast szkoły?
PIASTÓW Przedszkolna reforma
nakładająca się na roczniki wyżu
demograficznego, przysparza samorządom wiele kłopotów z brakiem
miejsc w placówkach. Starają sobie
z tym radzić podejmując budowę
nowych placówek lub próbując
reanimacji tych, które zamknięto
kilkanaście lat temu z powodu braku dzieci w latach niżowych.
Taka właśnie sytuacja ma miejsce w Piastowie. Budynek "Willi
Millera" przy ul. Bohaterów Wolności 23 zaadaptowany po wojnie
na przedszkole, pełnił tę funkcję
przez lata. Blisko 20 lat temu przedszkole zlikwidowano z powodu
niżu demograﬁcznego. Budynek
przejęło Piastowskie Towarzystwo
Oświatowe, które wydzierżawiło obiekt na podstawową szkołę
społeczną. Po kilku latach PTO
uruchomiło również gimnazjum.
Dzięki zaangażowaniu rodziców
udało się wyremontować zniszczony budynek i doprowadzić go
do stanu użyteczności.

Ekspertyza ratunkiem?
Ostatnio miasto postanowiło
zorganizować w budynku trzy
nowe oddziały przedszkolne.
Problemem stały się jednak trudności w znalezieniu odpowiedniego obiektu, nadającego się na
przeniesienie szkół.
- Nie jesteśmy szkołą prywatną
nastawioną na zysk i nie zarabiamy na naszej działalności – mówi
Agata Woś ze społecznego zarządu
PTO – Każda kwota, i z państwowej
dotacji, i z czesnego wpłacanego
przez rodziców, przeznaczana jest
na działalność szkoły i na sukcesywne remontowanie budynku.
Wiele prac remontowych, a także
adaptacja ogrodu na plac zabaw,
było wykonywanych przez rodziców społecznie. Dzięki temu
mogliśmy w wielu przypadkach
obniżać i tak niewysokie u nas

Dyrektor Szczuka i Agata Woś z zarządu PTO są przekonani, że ich
propozycja rozwiązuje problem [Fot: OL]
czesne, by umożliwić uczęszczanie
do naszej szkoły wszystkim chętnym, także tym z niezamożnych
rodzin. Ewentualna konieczność
wynajmowania dla szkoły innego
budynku po cenach komercyjnych
prawdopodobnie pozbawiła by nas
takich możliwości.
Pewną nadzieją dla PTO
okazały się wyniki ekspertyzy
technicznej budynku wykonanej
w kontekście planowanej adaptacji
na przedszkole (pisaliśmy o tym
w poprzednim wydaniu gazety).
Koszty dostosowania budynku do
odpowiednich norm wyniosłyby
około 2 mln 600 tys. złotych, ponadto budynek byłby gotowy do
użytku dopiero za około dwa lata.

Z korzyścią dla wszystkich
Jak stwierdzili niektórzy radni
- to zdecydowanie za dużo. Zarówno, jeśli chodzi o obecne możliwości ﬁnansowe miasta, jak i o czas
oczekiwania mieszkańców na
nowe miejsca w przedszkolach. Jak
pokazują obecne prognozy oświatowe za dwa lata tłok w przedszkolach spowodowany reformą
zostanie rozładowany, a obecny

wyż demograﬁczny będzie się miał
ku schyłkowi.
- W zaistniałej sytuacji przedstawiliśmy burmistrzowi i radzie
miejskiej propozycję alternatywną
– mówi dyrektor szkół społecznych
PTO, Leszek Szczuka – Wystąpiliśmy z ofertą utworzenia przez nas
nowego 60-miejscowego przedszkola na prawach placówki miejskiej w budynku, który braliśmy
pod uwagę jako zastępczy budynek szkolny. Jest to nowy budynek,
z odpowiednim wyposażeniem
i dla potrzeb przedszkolnych nadaje się on nawet bardziej niż na
szkołę. Oczywiście propozycja zakłada, że szkoły zostają tu gdzie
były, a jeśli udałoby się uzyskać od
miasta wieloletnią umowę dzierżawy, umożliwiłoby to starania
o pozyskanie środków na generalny remont budynku, co odciąży
miejski budżet. Wydaje się, że ta
propozycja zapewnia pozytywne
rozwiązanie sytuacji dla wszystkich stron.
Rzeczywiście. Dobrze by było,
gdyby zwyciężył zdrowy rozsądek
i dobro dzieci, a nie inne względy.
Olgierd Lewan
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Komorów wygrał bitwę o pocztę Worki na psie odchody bardziej dostępne
KOMORÓW O tym, jak funkcjonuje
urząd pocztowy w Komorowie,
wiedzą chyba wszyscy mieszkańcy, którym przyszło załatwić
tam jakąś sprawę. Pomieszczenie
jest zbyt małe, godziny przyjęć
zmieniają się jak w kalejdoskopie,
a w kolejce można spędzić nawet
kilkadziesiąt minut. Tymczasem
dyrekcja Poczty Polskiej podjęła
decyzję o sprzedaży działki przy
ul. M. Dąbrowskiej, gdzie mógłby
powstać urząd z prawdziwego zdarzenia, odpowiadający potrzebom
mieszkańców Komorowa i okolicznych miejscowości.
Teoretycznie urząd przy
ul. Krótkiej czynny jest codziennie
od 8 do 18. W praktyce jednak
wygląda to zupełnie inaczej. - Ta
poczta działa tak, jakby była to
prywatna ﬁrma, otwierają i zamykają, kiedy chcą – narzeka pan
Tomasz, biznesmen i dodaje: Kolejki są straszne, stoi się w nich
jak po śmierć, a do tego obsługa
jest bardzo powolna i nieudolna.
Chciałem otrzymać faktury za zakup znaczków i kopert, jeździłem
tam kilkakrotnie i nic nie udało
mi się załatwić. Zdecydowanie
przydałaby się poczta działająca
sprawniej.
Podobnego zdania jest przewodniczący Rady Gminy Michałowice – Sławomir Walendowski:

PRUSZKÓW Po Świętach Wielkanocnych do pruszkowskich sklepów zoologicznych mają trafić
worki na psie odchody. Będą tam
dostępne za darmo.

- Od pewnego czasu obserwujemy
proces wycofywania się poczty
z Komorowa. Być może ma to
związek z restrukturyzacją tej
ﬁrmy. Znacznie zmniejszyła się
liczba pracowników, przez co
interesanci obsługiwani są nieprofesjonalnie. Niedoręczanie
przesyłek i długotrwałe kolejki
do okienka to cechy charakterystyczne działalności poczty
w Komorowie. Obecnie działająca placówka nie spełnia oczekiwań mieszkańców Komorowa
i sąsiadujących miejscowości:
Pęcic, Pęcic Małych, Sokołowa,
Granicy i Nowej Wsi czyli około
9 tys. mieszkańców. Chcieliśmy
jakoś rozwiązać ten problem,
ale nie jest to łatwe. Pan wójt

Krzysztof Grabka spotkał się nawet z członkiem zarządu Poczty
Polskiej, jednak rozmowy te nie
przyniosły żadnych rezultatów.
Stosunek pocztowców do nas jest
po prostu niepoważny.
Właśnie z tego powodu rozpoczęła się batalia radnych o działkę
przy ul. M. Dąbrowskiej, na której
kiedyś w małym budynku mieścił
się urząd pocztowy. W tym celu
gmina Michałowice wzięła udział
w przetargu zorganizowanym
przez Pocztę Polską. Za kwotę
około 330 tys. złotych licytację
udało się wygrać i - jak zapewniają
władze gminy - będą dążyć do
tego, aby powstała tam poczta
z prawdziwego zdarzenia.
Karolina Gontarczyk

Worki zostaną sﬁnansowane
przez miasto. Obecnie są dostępne bezpłatnie w wydziale ochrony środowiska pruszkowskiego
urzędu. Zainteresowanie nimi
jest jednak niewielkie. Dowiedzieliśmy się, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni chętnych
było zaledwie około 20 osób.
Aby worki były bardziej dostępne, miasto postanowiło
kupić ich dużo więcej i ulokować w pruszkowskich sklepach

zoologicznych. Wiceprezydent
Andrzej Królikowski powiedział
nam, że worki traﬁą tam tuż po
świętach. Trwają jeszcze ostatnie ustalenia. - Chodzi o to, żeby
sprzedawcy nie wymyślili sobie,

Maryla Rodowicz gwiazdą Dni Piastowa
PIASTÓW Na tegorocznych
Dniach Piastowa wystąpi Maryla Rodowicz - dowiedzieliśmy
się w Miejskim Ośrodku Kultury,
który jest organizatorem imprezy.
Dni Piastowa odbędą się
w dniach 1-3 maja. Na zakończenie trzydniowego święta miasta,
3-go maja wieczorem zagra i zaśpiewa Maryla Rodowicz. Jedna

z najpopularniejszych polskich
piosenkarek znana jest z takich
przebojów, jak "Jadą wozy kolorowe", "Małgośka", "Futbol", czy
"Kolorowe jarmarki".
Jak co roku, podczas części obchodów Dni Piastowa
zostanie wprowadzona prohibicja. Taką decyzję podjęła
Rada Miasta na ostatniej sesji.
Zakaz sprzedaży alkoholu

REKLAMA

Abexim Sp. z o.o.,
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że będą te worki sprzedawać przyznał Królikowski.
Kolejną inicjatywą miasta jest
przekazywanie administracjom
ulotek, które mają zawisnąć na
klatach schodowych. Mówią one
o ciążących obowiązkach na
właścicielach psów oraz przekazują informację o miejscach,
w których można odbierać worki na odchody czworonogów.
Tymczasem straż miejska
w dalszym ciągu prowadzi prewencję pod kątem tego tematu.
W ostatnim czasie trzy osoby
zostały ukarane mandatami
w wysokości 100 zł. Poza tym
jest wystawianych wiele pouczeń i nakazów.
[mm]

UFM
GBY

TBMPO!BCFYJNDPNQM
XXXBCFYJNQM

obowiązywać będzie na terenie całego Piastowa 3-go maja
w godz. 16.00 - 24.00.
Taka praktyka stosowana
jest od 10 lat. Jak powiedział
nam wiceburmistrz Ryszard
Wojciul, rok przed pierwszym
wprowadzeniem prohibicji po
obchodach zniszczono cztery
samochody i wiele wiat przystankowych.
[mm]
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PRUSZKÓW Z ostatniej sesji rady miejskiej

Nie będzie pomnika Marszałka
Zarząd Powiatu Pruszkowskiego powziął projekt wzniesienia
popiersia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pomnik usytuowany
miał być na niewielkim placyku
przed gmachem nowej siedziby starostwa, od strony ulicy
Drzymały.
Rada Powiatu Pruszkowskiego zarezerwowała środki przeznaczone na ten cel w budżecie
powiatu na rok 2010. Wykonanie
projektu pomnika powierzono
jednemu z najbardziej znanych
i cenionych w świecie polskich
artystów rzeźbiarzy Antoniemu Pastwie.
Zgodnie z obowiązującym
prawem, aby pomysł mógł być
zrealizowany, jego projekt oraz
lokalizacja musi być zaaprobowana przez radę gminy, na terenie
której pomnik (a popiersie jest
pomnikiem w rozumieniu ustawy samorządowej) ma powstać.
Czyli najprościej, pomysł powiatu
musi uzyskać akceptację radnych

gminy, w tym przypadku w formie
uchwały Rady Miasta Pruszkowa.
Projekt stosownej uchwały znalazł się w porządku czwartkowej

(25 marca 2010) XLIV sesji Rady
Miejskiej w Pruszkowie. Zgodnie
z procedurą koncepcja budowy
i lokalizacji pomnika omówiona
została przez dwie tzw. merytoryczne komisje rady miasta:
komisję Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska oraz komisję Prawa, Administracji i Bezpieczeństwa. Pierwsza z nich nie
podjęła decyzji w sprawie akceptacji projektu uchwały, druga opiniowała projekt negatywnie. Po
odczytaniu protokołów komisji
zaprezentowana została opinia
komisji architektoniczno-urbanistycznej, powołanej w celu dokonania oceny lokalizacji obiektu
od strony poprawności urbanistycznej i użytkowej obiektu.
Stwierdzała ona, że lokalizacja
pomnika przed budynkiem Starostwa powiatowego jest błędna
i zasugerowała że „najodpowiedniejszym miejscem ze względów
historycznych, związanych z postacią Józefa Piłsudskiego jest
skwer Piłsudskiego.” Popiersie

miałoby stanąć na „specjalnie
ukształtowanym placu na terenie parku, skwerze Piłsudskiego frontem do ul. Bolesława
Prusa.” Wnioskowała również,
„aby projekt pomnika wraz z zagospodarowaniem terenu był
przedstawiony prezydentowi
miasta i radzie miejskiej w Pruszkowie do akceptacji.”
Wszyscy radni zabierający
głos w dyskusji, sam projekt
wzniesienia pomnika marszałka zgodnie poparli, jednak proponowana lokalizacja obiektu
wywołała dość spore kontrowersje. W wyniku przeprowadzonego głosowania (ośmiu
radnych było za przyjęciem
uchwały, dziesięciu przeciw,
trzech wstrzymało się od głosu) rada miasta nie wyraziła
zgody na podjecie uchwały
w sprawie wzniesienia pomnika
Marszałka Józefa Piłsudskiego
w wersji zaproponowanej przez
powiat pruszkowski.
Bolo Skoczylas

O opinię w sprawie lokalizacji pomnika zapytaliśmy kilku radnych,
którzy reprezentowali przeciwstawne poglądy. Pytanie brzmiało:
Jak głosował Pan w sprawie projektu uchwały i dlaczego?

przeciw

Józef Osiński - Prawo i Sprawiedliwość
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Pruszkowie

O ile sam pomysł wzniesienia w Pruszkowie popiersia naszego sławnego Rodaka nie budzi moich
wątpliwości, o tyle jego lokalizacja w miejscu zaproponowanym przez Starostwo Powiatowe nie wydaje się być właściwa.
Pruszków posiada już miejsca upamiętniające Józefa Piłsudskiego,
dlatego też właściwym i najbardziej uzasadnionym miejscem usytuowania pomnika jest skwer im. Józefa Piłsudskiego oraz szkoła,
której jest patronem.
Istotnym argumentem w dyskusji na temat lokalizacji pomnika
jest brak przeprowadzenia stosownych konsultacji w tym zakresie
przez Zarząd Starostwa Powiatowego. Nie może być bowiem mowy
o konsultacjach jeżeli projekt uchwały jest w ostatniej chwili włączany
do porządku obrad Rady Miejskiej w Pruszkowie.
Głosując przeciwko zamierzeniom i planom Starostwa Powiatowego
dałem wyraz sprecyzowania poglądów, ponieważ uważam, że targi
historią Narodu Polskiego oraz wykorzystywanie imienia sławnych
Polaków w celu realizacji partykularnych interesów musi budzić nasz
stanowczy sprzeciw. Każdy z nas jest niezależny dlatego też oddałem
głos nie tylko zgodnie z własnym sumieniem i przekonaniami, ale
w mojej opinii, również w interesie społeczności lokalnej.
Jednocześnie należy z całą mocą podkreślić, że nikt z nas nie
sprzeciwia się usytuowaniu pomnika w innym miejscu w Pruszkowie,
w bardziej właściwym i odpowiednim niż to zaproponowane przez
Starostwo Powiatowe. Nie traktujmy bowiem historii Polski jako
prywatnej historii i wspólnie oraz z rozwagą decydujmy o sposobie
upamiętnienia naszych wielkich Rodaków, poprzez wybieranie
rozsądnych lokalizacji miejsc pamięci o Nich.

rz
komenta

Elżbieta Smolińska - Platforma Obywatelska
Starosta Powiatu Pruszkowskiego

- Władze miasta Pruszkowa
nie wyraziły zgody na postawienie przez Powiat Pruszkowski popiersia Marszalka
Józefa Piłsudskiego. Wizerunek
Marszałka miał stanąć w centrum miasta na powiatowej
działce przed nowa siedzibą
Starostwa, gdzie zbiegają się
dwie ulice, których nazwy są

wyjątkowymi symbolami: Aleja
Niepodległości i ul. Drzymały.
Niepodległość w odniesieniu do
Marszałka Piłsudskiego mówi
sama za siebie, a Michał Drzymała walczył przecież o tożsamość narodową.
Nie bez znaczenia jest też
fakt, że w miejscu, które przez
ponad 30 lat kojarzone było

Kazimierz Mazur - Prawo i Sprawiedliwość
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Pruszkowie

ał
wstrzym
się

- Wstrzymałem się od głosu, ponieważ o zamiarze
budowy pomnika Marszałka, podobnie jak koledzy, dowiedziałem się z materiałów na sesję. Wcześniej nikt nie informował
ani mnie, ani radnych PiS, że był taki zamiar. I koledzy, i ja osobiście
ucieszyłem się z propozycji wzniesienia pomnika Józefa Piłsudskiego w Pruszkowie. Po zapoznaniu się z lokalizacją oraz opinią komisji
urbanistyczno-architektonicznej doszliśmy do wniosku, że miejsce jest
nieodpowiednie w stosunku do osoby Marszałka. Dlatego też z jednej
strony będąc gorącym zwolennikiem, z drugiej mając wątpliwości co
do lokalizacji, wstrzymałem się od głosu. Klub PiS nie wprowadził dyscypliny glosowania, dlatego głosy radnych naszego klubu rozłożyły się:
1 za, 1 przeciw, 3 wstrzymujące. Apelowałem podczas sesji zarówno do
starosty jak i prezydenta, aby wspólnie i w porozumieniu wybrali godne
miejsce dla pomnika.

Marek Hejda - Platforma Obywatelska
radny Rady Miejskiej w Pruszkowie

za

- Głosowałem za przyjęciem uchwały w wersji zaproponowanej radzie miasta przez powiat. Uważam,
że pomnik powinien powstać. Po pierwsze sam pomysł
jest bardzo dobry. Zarówno pomnik jak i jego usytuowanie uważam za
znakomite. W Pruszkowie pomników mamy niewiele. A tej rangi, wcale.
Mam na myśli fakt, że realizację projektu powierzono artyście tej rangi.
Co do lokalizacji myślę, że jest jak najbardziej trafna. Do nowego budynku
starostwa będzie przybywać wielu interesantów i to nie tylko z samego
Pruszkowa, ale i innych miejscowości powiatu, a nawet z powiatów sąsiednich. Argument, że jest zbyt mało miejsca na urządzanie tu uroczystości
też nie wytrzymuje krytyki, jeśli się porówna podobne warunki np. przy
pomniku Kościuszki. Uważam, że zaproponowana lokalizacja jest lepsza
niż ta wskazana przez komisję urbanistyczno-architektoniczną, czyli
w parku na Anielinie. Niechęć części radnych wynika z faktu, że to nie
oni byli autorami pomysłu.
z sowieckim reżimem stanąłby
pomnik człowieka, który walczył o wolność i niepodległość.
Należy również zaznaczyć,
że mimo 20 lat, które upłynęły
od reformacji ustroju w Polsce,
Pruszków dotąd nie doczekał
się ani ulicy, ani placu, ani
pomnika Józefa Piłsudskiego.
Dlatego właśnie Rada Powiatu

Pruszkowskiego w budżecie na
2010 rok zaplanowała środki
ﬁnansowe na wykonanie tego
popiersia, a jego realizację Zarząd Powiatu powierzył prof.
Antoniemu Pastwie, znakomitemu rzeźbiarzowi i pedagogowi, jednemu z najbardziej
znanych nie tylko w Polsce, ale
i na świecie.

Karygodny
PRUSZKÓW Po wczorajszej sesji
rady powiatu, doszło do incydentu, który nie powinien się
zdarzyć. Fakty są bezsporne
i niezaprzeczalne. Radny Jerzy
Zieliński, uderzył w twarz Konrada S., syna radnego Zdzisława
Sipiery. Radni są reprezentantami ugrupowań dwu różnych
opcji politycznych. Sprawca większościowej koalicji, ojciec
poszkodowanego - opozycji.
Sprawa została zgłoszona policji
i najprawdopodobniej znajdzie
swoje rozstrzygnięcie w sądzie.
XXIII sesja rady powiatu odbywała się w nowej siedzibie
Starostwa i miała szczególny
przebieg. Połowę punktów porządku obrad radni przegłosowali
w pół godziny i co ważniejsze,
jednomyślnie. Nieco więcej czasu debatowano nad uchwałami
dotyczącymi rozpatrzenia skarg
mieszkańców. Ale i one w końcu zostały podjęte. Dyskusje
i kontrowersje wywołał dopiero
punkt, dotyczący informacji o aktualnej sytuacji w liceum Zana,
wprowadzony do porządku obrad w trakcie sesji. I nie tyle sama
informacja, przedstawiona przez
naczelnika wydziału edukacji,
co treść pism, skarg i listów nauczycieli, uczniów i rodziców,
adresowanych do Starosty. Ich
forma i treść wzbudziły ogromne
REKLAMA

kontrowersje. Samo odczytanie
listów zajęło prawie godzinę.
Następnie doszło do wymiany
poglądów pomiędzy radnymi
większościowej koalicji i opozycyjnej mniejszości. Największą
aktywnością w prezentowaniu
odmiennych argumentów wykazywali się radni Zdzisław Sipiera (PiS) oraz jego adwersarz
Jerzy Zieliński (PO). Atmosfera
na sali obrad gęstniała z minuty
na minutę. Dyskusja pomiędzy
obydwoma oponentami była
tak gorąca, że w ich wypowiedziach zaczęły dominować nie
tylko merytoryczne, ale również
polityczne i osobiste akcenty.
Mimo wprowadzania kolejnych przerw w obradach,
napięcie rosło. Swoje apogeum
osiągnęło podczas wygłaszania
interpelacji i oświadczeń radnych. Sam incydent miał miejsce już po zakończeniu sesji, gdy
radni opuszczali salę obrad. Radny Jerzy Zieliński (PO), uderzył
w twarz Konrada S., syna radnego
Zdzisława Sipiery (PiS). Pytanie,
jak do niego doszło, zadaliśmy
obu jego uczestnikom i bezpośredniemu świadkowi zdarzenia.
Radny Zieliński w rozmowie
telefonicznej wyjaśniał, że nie
uderzył Konrada S. celowo, a był
to odruch obronny, bo odniósł
wrażenie, że młody człowiek
chciał go zaatakować głową.
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incydent na sesji
Przypadek miał miejsce w trakcie
ostrej wymiany zdań, jaka wywiązała się pomiędzy nim, a synem
radnego. Stwierdził, że młody człowiek zachował się wobec niego
agresywnie, publicznie go obraził,
a także naruszył jego dobra osobiste. Co więcej, zapowiedział, że
ma zamiar dochodzić swoich racji
przed sądem.
Poszkodowany Konrad S. twierdzi coś zupełnie przeciwnego. Wychodząc z sali usłyszał, jak radny
Zieliński publicznie obraża jego
ojca. Zwrócił mu uwagę, że nie pozwoli na takie zachowanie, przez
co został obrzucony wyzwiskami
i chwilę później niespodziewanie zaatakowany oraz uderzony

w twarz. W następstwie, doraźnej pomocy musiało udzielić mu
pogotowie. Sprawę zgłosił policji.
Zapytany przez nas bezpośredni
świadek incydentu, radny Lech Kulesza (nie będący stroną sporu) tak
relacjonuje przebieg wydarzeń: - Po
zakończeniu sesji wychodziłem
razem z radnym Zielińskim, który
głośno komentował wypowiedzi
radnego Sipiery. W tym momencie podszedł do nas Konrad, syn
radnego twierdząc, że nie życzy sobie, aby radny mówił w ten sposób
o jego ojcu. Radny oświadczył mu,
że będzie mówić jak chce i może to
jeszcze raz powtórzyć. Potraktował
młodego człowieka niegrzecznie.
Właśnie odchodziłem, gdy Konrad

mu coś odpowiedział. Wtedy
usłyszałem trzask. Kiedy się odwróciłem zobaczyłem chłopaka
wołającego do kogoś ze stojących
w pobliżu osób, że radny go uderzył
- relacjonuje Kulesza. Jest zszokowany i oburzony postawą radnego.
Staram się rozumieć emocje, ale
jego zachowanie było karygodne.
Nie chcę komentować incydentu
publicznie, ale jedno jest pewne, ta
sytuacja nie powinna się zdarzyć.
Zdzisław Sipiera, ojciec poszkodowanego Konrada jest zbulwersowany sytuacją. - Funkcje publiczne
pełnię od kilkunastu lat, jednak
z czymś takim spotkałem się po
raz pierwszy. To skandal, aby takie
zdarzenie miało miejsce na sesji
rady powiatu. Sprawa zakończy się
sądzie – podsumowuje incydent.
Rok wyborczy rozpoczął się na
dobre. W najbliższych miesiącach
czeka radnych wiele dyskusji i sporów dotyczących kontrowersyjnych tematów. Apelujemy jednak
o zachowanie przez nich umiaru
i rozsądku. Aby nie zdarzały się
sytuacje, że gdy zawodzi siła argumentów, stosuje się argumenty siły.
Bolo Skoczylas
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Wyjątkowa impreza w Pruszkowie
W przyszłą sobotę, 10 kwietnia w wielu miastach Polski
odbędzie się akcja Motoserce.
Jednoślady przyjadą również
do Pruszkowa.
W tym roku będzie druga
edycja akcji Motoserce. Ma
ona na celu propagowanie
oddawania krwi. Motocykliści
zbierają się w celu zabawy, ale
przede wszystkim, by pomóc
miejscowym szpitalom. Zebrana krew traﬁa bowiem do
placówek w danym mieście.
Do akcji dołącza również
Pruszków. Impreza odbędzie
się na terenie Znicza przy ul.
Bohaterów Warszawy. Przez
cały dzień na scenie będą występować zespoły rockowe,
grupy z MOK-u oraz Rewia
Tańca SGGW. Jedną z głównych atrakcji będzie parada
motocyklowa ulicami miasta.
Póki co wiemy tylko, że fragment trasy przebiegać będzie
obok urzędu miasta.
Głównym partnerem akcji
organizowanej przez kluby
motocyklowe jest Polski Czerwony Krzyż. Nad pruszkowską
imprezą patronat objęła Gazeta WPR i portal WPR24.pl.

REKLAMA

www.france.peugeot.pl

OFERTA WAŻNA TYLKO DO 17 KWIETNIA 2010 ROKU

Wszystkie modele Peugeot z rocznika 2009 są dostępne w wyjątkowej
„Niebieskiej ofercie”. Kupując Peugeot, możesz otrzymać rabat aż do 25 400 zł
i skorzystać z atrakcyjnego kredytu „3 miesiące bez rat”. Dodatkowy 3 ROK GWARANCJI
w rozszerzonej opcji OPTIWAY. Zapraszamy do salonu Peugeot
SALON FIRMOWY FRANCE AUTOMOBILES
02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 217, tel. 022 863 63 43, 022 87 30 200, 022 87 30 202; e-mail: automobiles@peugeot.com.pl
SALON FIRMOWY ZAPRASZA: poniedziałek-piątek godz. 9.00-19.00, sobota 9.00-15.00
AUTORYZOWANY SERWIS:
pon.-pt. 7.00-22.00, sob. 8.00-15.00
tel. 022 863 60 06, 022 87 30 222

SERWIS BLACHARSKO-LAKIERNICZY:
pon.-pt. 8.00-20.00, sob. 8.00-15.00
tel. 022 87 30 245, 022 87 30 244

CZĘŚCI ZAMIENNE:
pon.-pt. 8.00-19.00, sob. 8.00-15.00
tel. 022 87 30 230, 022 87 30 232, 022 863 62 57
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Materiały prasowe redagowane na tej stronie przygotowywane są przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie

Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego w Pruszkowie

ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, tel: (22) 738-14-00, e-mail: starostwo@powiat.pruszkow.pl

Powiat w nowej siedzibie Szkoła z klasą
Od kilku dni trwa przeprowadzka urzędu Starostwa Powiatowego z ul. Staszica do gmachu nowej
siedziby przy Drzymały 30. Od
poniedziałku większość wydziałów rozpoczęła urzędowanie już
w nowym miejscu. Poszczególne
wydziały przenoszone są sukcesywnie z zachowaniem przyjętego
harmonogramu. W pierwszym rzędzie swoje miejsce przeznaczenia
zajmą wydziały, które były tymczasowo zlokalizowane w budynku
przy ul. Staszica, za których wynajęcie powiat musiał płacić miesięczny czynsz.
W nowoczesnym i przestronnym budynku znajdą się pomieszczenia dla wszystkich wydziałów
i jednostek powiatu. Na ul. Drzymały przeniesione zostaną również
te wydziały, które do tej pory zlokalizowane były w innych, często
dość odległych częściach miasta,
takie jak: Wydział Komunikacji,
Wydział Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
i Powiatowy Urząd Pracy. Ich przeprowadzka planowana jest w dalszej kolejności z dwóch powodów.
Po pierwsze, nie chcemy zwiększać
zamieszania związanego z jednoczesną przeprowadzką, po drugie
dotychczasowe ich siedziby są
własnością powiatu. Przeniesienie
wszystkich wydziałów i niektórych
jednostek planowane jest do końca
maja br. W swoich starych siedzibach pozostaną jedynie Powiatowy
Inspektor Nadzoru Budowlanego
oraz Biuro Paszportowe, ale te jednostki nie są w strukturze powiatu,
a wojewody. Na szczęście zlokalizowane są bezpośrednio obok,
w budynku po przeciwnej stronie
ulicy Drzymały.

Nowy budynek posiada pięć kondygnacji naziemnych i jest częściowo podpiwniczony. Komunikację
pionową zapewniają dwie klatki
schodowe i dwa dźwigi osobowe
o napędzie hydraulicznym, umożliwiające korzystanie z nich osobom
niepełnosprawnym.
W piwnicach budynku przewidziano archiwum dokumentów oraz
magazyny materiałów biurowych.
Parter podzielony jest na 3 segmenty.
Segment A z wejściem głównym
od strony ul. Niepodległości to hol
główny i sala operacyjna. Segment B
z wejściem od ulicy Drzymały, w którym umieszczono punkty obsługi
klienta dla większości wydziałów
i segment C – w dobudowanym
skrzydle, przewidziany na potrzeby
Powiatowego Urzędu Pracy, który
zajmować ma również pomieszczenia na poziomie pierwszego piętra
tego samego segmentu. Na pierwszym piętrze pozostałych części
budynku przewidziano pomieszczenia biurowe, pokoje socjalne,

węzły sanitarne, a także wydzielone
pomieszczenie dla kontaktów z interesantami. Podobna jest organizacja
piętra drugiego. W części C mieścić
się będzie PCPR, w części A PODGiK,
zaś segment B przeznaczony jest
na biura i pokój dla interesantów.
Analogicznie zaprojektowane jest
piętro trzecie tej części budynku. Od
strony ul. Niepodległości znajdują się
pomieszczenia Zarządu Powiatu,
zaś w części C urządzono serwerownię oraz pokoje informatyków.

Na najwyższej czwartej kondygnacji w segmentach A i C znajdują się
pomieszczenia biurowe, zaś nad
częścią B znajduje się sala konferencyjna z zapleczem sanitarnym.
Wyposażona jest w zamontowane
na stałe i przenośne urządzenia nagłośnieniowe oraz zwijany ekran
i skomputeryzowany system audiowizualny dla celów prezentacji.
Obok znajdują się pokoje Biura Rady
Powiatu. Ostatnia, wtorkowa sesja
Rady Powiatu odbyła się już w nowej
sali posiedzeń.
Budynek Starostwa wyposażony został w nowoczesne systemy
elektroniczne, usprawniające obsługę mieszkańców. Pewnym novum są sale operacyjne, pełniące
rolę centrum obsługi interesantów,
w których dyżurują merytoryczni
pracownicy z każdego z wydziałów Starostwa. Ich zadaniem jest
kierowanie osób do pokojów obsługi rozmieszczonych na właściwych piętrach budynku, gdzie po
uprzednim przywołaniu, będzie na
nich czekał pracownik konkretnego wydziału.
Uroczyste oficjalne otwarcie nowej siedziby odbędzie się 26 maja br.
w przeddzień obchodów 20-lecia
Polskiego Samorządu.

W budynku znajdują się:
•
•
•
•
•

94 pokoje biurowe (4 jednoosobowe, 75 dwuosobowych, 15 trzy i czteroosobowych)
7 pokoi socjalnych
3 aneksy przyjęć interesantów
3 salki rozmów,
sala konferencyjna o pow. 169,6 m2 (z możliwością podziału na dwie
mniejsze za pomocą ścian przesuwnych)

Łącznie przewidziano: 235 stanowisk pracy (24 stanowiska w salach operacyjnych)
powierzchnia zabudowy – 965,32 m2, powierzchnia całkowita – 3909,04 m2
kubatura – 11 522,00 m3

Otwarcie Muzeum Dulag 121 w październiku
W dniu 26 marca br. odbyło się
pierwsze robocze spotkanie Starosty Powiatu Pruszkowskiego
Elżbiety Smolińskiej z kierownictwem Muzeum Powstania
Warszawskiego.
Dulag 121 pełnił rolę obozu
przejściowego dla mieszkańców
stolicy i okolicznych miejscowości
bezpośrednio przed wywózką do
obozów zagłady lub na roboty przymusowe do Niemiec. Akcję ewakuacji ludności cywilnej okupanci
rozpoczęli 4 sierpnia i trwała ona
aż do listopada 1944 roku. W okresie Powstania Warszawskiego oraz
bezpośrednio po jego upadku przeszło przez obóz ponad pół miliona
mieszkańców stolicy.
Celem spotkania było ustalenie
zakresu współpracy obu instytucji
w działaniach, mających na celu
zrealizowanie idei powołania Muzeum Dulagu 121. Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego
Jan Ołdakowski zadeklarował merytoryczną pomoc prowadzonej
przez siebie placówki w zakresie
wypracowania założeń programowo-użytkowych, powstającego

muzeum obozu przejściowego zlokalizowanego na terenie byłych zakładów kolejowych w Pruszkowie.
Muzeum będzie się mieścić w powstającym specjalnie w tym celu
obiekcie, obok bramy wejściowej
do zakładów od strony ulicy 3 Maja.
W budynku muzeum znajdzie się
dwupoziomowa sala ekspozycyjna z antresolą i piwnicami, a także
zaplecze biurowe oraz pomieszczenia pomocnicze i techniczne. Muzeum będzie mogło jednorazowo
pomieścić ok. 50 zwiedzających,
i 10 osób na antresoli. Obiekt przystosowany jest dla potrzeb osób

niepełnosprawnych, na wózkach
inwalidzkich. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń muzealnych
wynosi ok. 230 m2.
Główne zadania programowe
muzeum mają polegać na gromadzeniu pamiątek, dokumentów,
fotograﬁi w celu zobrazowania
dziejów Dulagu oraz martyrologii ludzi w nim przebywających.
(wyrzucić) Stała ekspozycja muzealna podkreślać ma specjalną
rolę mieszkańców Pruszkowa
i okolic w niesieniu pomocy, organizowaniu opieki medycznej rannym, czy umożliwianiu ucieczek

dla osób specjalnie zagrożonych.
Dodatkowo prowadzona będzie
działalność naukowa i wydawnicza, polegająca na opracowaniu
i publikacji materiałów poszerzających wiedzę na temat działalności
Dulagu 121. Muzeum umożliwiać
będzie prowadzenie zajęć oświatowych w formie lekcji muzealnych,
prelekcji i odczytów, a także organizowania projekcji ﬁlmowych
i koncertów muzycznych.
W założeniach programu działalności placówki akcentuje się
rolę i konieczność prowadzenia
ścisłej współpracy z młodzieżą
szkolną i środowiskiem emerytów
oraz kombatantów.
Przewidywany termin otwarcia
muzeum Dulagu 121 i ekspozycji
„Tędy przeszła Warszawa” ustalono wstępnie na październik
bieżącego roku. Najprawdopodobniej uroczystość odbędzie się
1 albo 7 października br., w trakcie
tegorocznych obchodów rocznicowych Dulagu. Honorowy patronat nad budową muzeum objął
marszałek sejmu RP Bronisław
Komorowski.

CO DALEJ GIMNAZJALISTO?
W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy
ul. Gomulińskiego 2 w Pruszkowie od kilku lat zachodzą
znaczące zmiany. Szkoła o bogatych, prawie 90-letnich
tradycjach kształcenia zawodowego i technicznego, zmieniła je na kształcenie ogólne i sportowe.
O wypowiedź na temat tych innowacji poprosiliśmy dyrektor ZSTiO,
panią Wandę Kurek:
- Rzeczywiście, w ostatnich latach w naszej szkole zaszły istotne
zmiany. Te zewnętrzne (wyrzucić) widoczne gołym okiem – trwa
rozbudowa budynku szkolnego
o nowe skrzydło, w którym już od
września tego roku oprócz dodatkowych sal dydaktycznych zyskamy
nową stołówkę, obszerną bibliotekę
z czytelnią oraz nowe szatnie. Będziemy jedyną szkołą w naszym
powiecie całkowicie dostosowaną do potrzeb uczniów niepełnosprawnych, będą windy, specjalne
łazienki i ciągi komunikacyjne. Jednocześnie kończąca się obok rozbudowa hali sportowej daje naszym
uczniom możliwość korzystania
z nowoczesnej sali gimnastycznej,
hali sportowej, stadionu ze sztuczną nawierzchnią i tartanową bieżnią, a w okresie zimowym także ze
sztucznego lodowiska. To bogate
zaplecze sportowe zdecydowało
o zmianie kierunków kształcenia
i powstaniu szkół sportowych.

To jedyna szkoła o nachyleniu sportowym w naszym powiecie. Skąd to
zainteresowanie sportem?
- Już od trzech lat funkcjonuje
gimnazjum sportowe, a obecnie
dla jego absolwentów oraz wszystkich chętnych zostało powołane
Liceum ogólnokształcące sportowe. Zarówno w gimnazjum, jak
i w liceum uczniowie mają po
10 godzin zajęć sportowych w tygodniu, w tym po dwie godziny na
basenie. Warto przy tym podkreślić, że ta sportowa specjalizacja,
to nie tylko efekt bogatego zaplecza
sportowego, ale też i kontynuacja
bardzo dobrych tradycji szkoły
w tym zakresie. Nacisk na sport
kładliśmy od bardzo dawna, a status szkoły sportowej uzyskaliśmy
już 40 lat temu. Wśród naszych
absolwentów jest wielu olimpijczyków i reprezentantów kraju.
Naszymi wychowankami są m.in.
tegoroczny olimpijczyk z igrzysk
zimowych w Vancouver, Sławomir
Chmura, czy znany piłkarz, członek
reprezentacji narodowej, Radosław
Majewski. Znani polscy sportowcy
Marian Woronin, Tadeusz Cuch,
Ryszard Katus, a nawet były rektor
Warszawskiej AWF, Henryk Sozański – to także nasi absolwenci
bądź uczniowie.

Czy to oznacza, że obecnie kładziecie nacisk wyłącznie na sport?
- Oczywiście, że nie! Już od 1991
roku w zespole szkół jest także liceum ogólnokształcące. Zarówno
w tym liceum, jak i w szkołach sportowych, kładziemy bardzo duży
nacisk na wszechstronny rozwój
wiedzy i rozwój zainteresowań
uczniów. Znajduje to wyraz choćby

w wynikach, jakie nasi uczniowie
osiągają w międzyszkolnych konkursach przedmiotowych i olimpiadach wiedzy, a także ich udziale
w projektach edukacyjnych o zasięgu krajowym. Mamy bardzo dobrą
kadrę pedagogiczną – to specjaliści
w swoich dziedzinach z tytułami
nauczycieli dyplomowanych,
a nawet z tytułami doktorskimi.
W klasach sportowych nauczyciele
wychowania ﬁzycznego posiadają
kwaliﬁkacje trenerskie I i II klasy
w swoich specjalnościach. Mamy
też bardzo dobrze wyposażone
pracownie dydaktyczne, w tym
dwie pracownie komputerowe oraz
Internetowe Centrum Informacji
Multimedialnej. Bardzo duży nacisk
kładziemy na rozwój zainteresowań
oraz inspirację do podejmowania
różnorodnych inicjatyw o charakterze społecznym i środowiskowym.
Owocuje to wieloma inicjatywami uczniów i działaniami dalece
wykraczającymi poza normalny
program szkolny. To właśnie nasza
szkoła była organizatorem ubiegłorocznego spotkania pokoleń
weteranów wolności „Opowiem
ci o wolnej Polsce”, szkoła była
prekursorem „Akcji Krwi” wśród
młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Pruszkowskiego oraz
wielu innych, znanych w środowisku działań społecznych. Nie
sposób nie wymienić Wigilii dla
osób starszych i samotnych. Jako
jedna z pierwszych pruszkowskich
szkół uzyskaliśmy w 2004 roku
tytuł „Szkoły z klasą”.

Wiosna to okres wyboru szkół przez
absolwentów podstawówek i gimnazjów. Kogo chcielibyście zachęcić
do waszych szkół?
- Do Gimnazjum Sportowego
zapraszamy dzieci z predyspozycjami sportowymi w dyscyplinach: piłka koszykowa chłopców
i dziewcząt, piłka siatkowa dziewcząt, a także piłka nożna i piłka
ręczna chłopców. Do Liceum
Ogólnokształcącego Sportowego
chętnie przyjmiemy absolwentów
gimnazjów, którzy są zainteresowani uprawianiem dyscyplin:
piłka koszykowa – chłopców
i dziewcząt, piłka siatkowa
dziewcząt i piłka nożna chłopców.
Natomiast do naszego Liceum
Ogólnokształcącego zachęcamy
tych wszystkich, którzy pragną
rozwijać swoje zainteresowania
oraz uzdolnienia w różnych kierunkach i dziedzinach. Mamy dla
nich m.in. ofertę nauki w klasie
językowo-turystycznej z rozszerzonym zakresem języka angielskiego i geograﬁi, także w klasie
informatycznej – z rozszerzeniem
matematyki i informatyki oraz
w klasie humanistycznej z rozszerzonym programem historii
i wiedzy o społeczeństwie.
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ul. Grodziska 12, tel. (22) 729 56 09, e-mail: brwinow@brwinow.pl

KOLEKTORY SŁONECZNE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH
W GMINIE BRWINÓW
Szanowni Mieszkańcy !
Planowany w maju nabór wniosków aplikacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Działanie 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka” oraz zainteresowanie Mieszkańców Gminy Brwinów jest powodem dla którego
podjąłem decyzję o przygotowaniu wniosku aplikacyjnego dla projektu zakupu i instalacji kolektorów słonecznych w indywidualnych gospodarstwach domowych Mieszkańców naszej Gminy.
Warunkiem przystąpienia do prac przygotowawczych nad projektem zakupu i instalacji kolektorów w budynkach prywatnych, jest wspólna realizacja tego przedsięwzięcia przez Urząd i Mieszkańców.
W celu prawidłowej realizacji projektu, zostały przygotowane dla Państwa dokumenty zawierające niezbędne
informacje oraz wstępne wersje umów określających wzajemne zobowiązania Mieszkańca i Gminy.Linki do tych dokumentów znajdą Państwo na stronie www.brwinow.pl.
Wszelkich informacji na temat projektu udzieli Państwu p. Ewa Wierzgała, zajmująca się koordynacją tego
przedsięwzięcia (tel. 22 738 25 55, 22 738 25 93 poniedziałek 8.00 18.00, wtorek- czwartek 8.00 – 16.00, piątek 8.00
-14.00) email: ewierzgala@brwinow.pl.
Uprzejmie informuję, że zaplanowaliśmy spotkania informacyjne w sprawie realizacji projektu, podczas których
wyjaśnione zostaną szczegółowe warunki prawne i finansowe uczestnictwa w projekcie, a także zasady działania i instalacji kolektorów.
Spotkania odbędą się:
• 07 kwietnia br. godz. 18.00 sala OSP, Brwinów ul. Pszczelińska,
• 12 kwietnia br. godz. 18.00 Zespół Szkół nr 1, Brwinów ul. Piłsudskiego,
• 15 kwietnia br. godz. 18.00 sala OSP, Żółwin ul. Nadarzyńska,
• 20 kwietnia br. godz. 18.00 Zespół Szkół, Otrębusy ul. Piaseckiego,
• 22 kwietnia br. godz. 18.00 sala OSP Moszna.

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
składam wszystkim
Mieszkańcom Gminy Brwinów
moc serdecznych, pachnących
wiosną życzeń.
Burmistrz Gminy Brwinów
Andrzej Guzik

Serdecznie Państwa zapraszam
Andrzej Guzik
Burmistrz Gminy Brwinów

APARATY SŁUCHOWE
ZAPRASZAMY NA
BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

Refundacja: NFZ, PCPR, PFRON
Pruszków, Szpital Kolejowy (czw. 12-16)
Piastów, ul. Hallera 18 (pn. 9-18, śr. i pt. 8-15)
Ożarów Maz., ul. Konopnickiej 8 - Przychodnia Rejonowa (wt. 8-12)

okna
aluminium, drewno,

PCV, rolety, moskitiery

raty

drzwi
wewnętrzne, zewnętrzne,
antywłamaniowe

Pruszków, ul. Kościuszki 8 paw.3, tel. (0-22) 425 58 82, 514 383 333
wspó³pracujemy z programem

TBC ABT
BODY BALL

ABS STEP
FAT BURNING

Wy¿sza Szko³a Kultury Fizycznej i Turystyki
Pruszków, ul. Staszica 1 (obok Urzêdu Skarbowego)
tel. 604-36-55-66; fitnessnrgclub@op.pl

Społeczne Liceum
Ogólnokształcące
Nr 23
Z UPRAWNIENIAMI
SZKOŁY PUBLICZNEJ
OD 1991

Gimazjum
Społeczne
Z UPRAWNIENIAMI
SZKOŁY PUBLICZNEJ
OD 2004

u.pl
• wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej
3.ed
.slo2
w
w
• życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga
w
• nauczanie w zespołach klasowych - do 18 osób
• bezpieczeństwo
• zwiększona ilość godzin z jęz. polskiego i matematyki
• język angielski i niemiecki w wymiarze rozszerzonym
• dodatkowo do wyboru przedmioty w wymiarze rozszerzonym
(w zależności od przewidywanych egzaminów maturalnych)
• zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie;
klub malarstwa, rzeźby i projektowania; klub filmowy; koła
przedmiotowe
• indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu
• własna biblioteka
• stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne
• zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie)
• taniec
ZNIŻKI CZESNEGO DLA
• koło strzeleckie
RODZEŃSTWA

30%

Pruszków, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10
Sekretariat 9.00-14.00, tel.: 022 758 76 80
e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl

tel. (22) 723 43 30
kom: 509 853 674
www.asmed.org.pl

Centrum Edukacyjne PERFEKT
ZESPÓŁ SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
TECHNIKUM MECHANICZNE
POLICEALNA SZKOŁA INFORMATYCZNA
SZKOŁA JĘZYKOWA nowość
dla dorosłych, młodzieży i dzieci

niskie czesne
ce
przy bardzo dobrych wynikach wznau
zwolnienie opłat!
zaswiadczenia do wku i zus
czorowym
kształcenie systemem zaocznym i wie

www.szkolydladoroslych.pl
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pt. „Szczęśliwi” – poezja śpiewana
z elementami klasyki.
Start godz. 19:00,
Bilety 15 i 20 PLN,
Miejsce: MCK, Kościelna 3

NADARZYN

GŁYK P.I.K TRIO
Centrum Kultury zaprasza
6 kwietnia (wtorek) na świąteczno-wiosenny koncert jazzowy
w wykonaniu: GŁYK P.I.K TRIO.
Skład: P.atryk Głyk - perkusja
(lat 15), I.rek Głyk – wibrafon,
K.inga Głyk - bas (lat 12).
Start godz. 20:00, Bilety 25PLN,
Miejsce: 3CLUB

Radio Live - komedia teatralna

Moja Mama Janis

Centrum Kultury zaprasza
11 kwietnia (niedziela) na znakomitą
komedię teatralną Radio Live,
która ukazuje pracę popularnej
radiostacji „od kuchni". Występują: Mirosław Zbrojewicz,
Zbigniew Suszyński, Robert Rozmus, Tamara Arciuch, Jacek Lenartowicz, Tomasz Sapryk, Kinga
Ilgner, Bartek Kasprzykowski,
Władysław Grzywna pod dyktando Arkadiusza Jakubika.
Start godz. 15:00, Bilety 50 i 60 PLN,
Miejsce: sala widowiskowa

Ośrodek Kultury zaprasza
10 kwietnia (sobota) na spektakl
muzyczny w wykonaniu Jolanty Litwin – Sarzyńskiej - „Moja
Mama Janis”. Blues, rock, cierpienie, psychodelia, małe miasteczko
i wielki świat, a wszystko po polsku, z niezwykłym żarem i pasją.
Start godz. 19:30,
Wstęp wolny

MILANÓWEK

16 kwietnia(piątek) gościnnie w sali
"Matecznika Mazowsze" wystąpi jeden z najbardziej rozpoznawalnych zespołów artystycznych
w naszym kraju. W swoim repertuarze Reprezentacyjny Zespół
Artystyczny Wojska Polskiego
posiada przedstawienia i widowiska popularyzujące tradycje
narodowe i chwałę oręża polskiego - poczynając od programów
historycznych, poprzez estradowe
i rozrywkowe.
Start godz. 19.00,
Bilety od 45 zł do nabycia w Karolinie
w kasie Zespołu tel. 22 208 81 08,
info@mazowsze.waw.pl,
Przejazd kolejką WKD z ważnym
biletem na koncert w obie strony
jest bezpłatny.

cykl niedzielnych recitali fortepianowych zorganizowanych we
współpracy z Towarzystwem im.
Fryderyka Chopina w Warszawie.
Start godz. 16:00,
Wstęp wolny,
Miejsce: Pałacyk Kasyno, Lilpopa 18

PRUSZKÓW

Wielki Piątek Ad 2010
2 kwietnia (piątek) w Muzeum
Starożytnego Hutnictwa
Mazowieckiego odbędzie się
koncert Kwartetu Prima Vista
w składzie: Krzysztof Bzówka – skrzypce, Józef Kolinek –
skrzypce, Piotr Nowicki – altówka, Piotr Hausenplas
– wiolonczela.
Start godz. 20:00,
Bilety 15PLN

Justyna Reczeniedi
i Con Passione
Centrum Kultury zaprasza
11 kwietnia (niedziela) na koncert
Justyny Reczeniedi i Con Passione

Muzeum Starożytnego Hutnictwa
Mazowieckiego zaprasza na cykl
prelekcji - Archeologiczna Mapa
Polski – małopolskie. 13 kwietnia
(wtorek) odbędzie się wykład Prof.
Kadrowa - "Targowisko, Kraków-Bieżanów. Skarby z małopolskich autostrad”
Start godz. 18:00

„Dżem” oraz inne pasje
Mirosława Bochenka

Koncert Stanisława Sojki
w kościele w Otrębusach

Ojcze Jesteś z nami

7 kwietnia (środa) z okazji piątej

odejścia Jana Pawła II w Kościele
Niepokalanego Poczęcia NMP
odbędzie się Msza Beatowa „Ojcze Jesteś z nami” w wykonaniu
zespołu „Trapiści – Ks. Leona”
i Teatru „Maska”.

rocznicy śmierci JANA PAWŁA II
w Kościele NMP w Otrębusach
odbędzie się koncert Stanisława
Sojki – Tryptyk Rzymski.
Start godz. 19:00

Archeologiczna Mapa Polski

PODKOWA LEŚNA

OTRĘBUSY

Zaklęte Piękno - wernisaż
Adama Szczepanika
Centrum Edukacji Kulturalnej „Radogoszcz” zaprasza od
10 kwietnia (sobota) na wernisaż
rzeźby i malarstwa laureata nagrody im. Oskara Kolberga Adama
Szczepanika.
Start godz. 17:00,
Miejsce: Sienkiewicza 31

„Oaza” w „Warzywniaku”
Kino Nokowe zaprasza 16 kwietnia
(piątek) na dwa ﬁlmy animowane
Andrzeja Barańskiego - „Oaza”
oraz „Warzywniak 360 stopni”. Po
projekcji spotkanie z reżyserem.
Start godz. 19:00,
Wstęp wolny

Koncert Reprezentacyjnego
Zespołu Artystycznego Wojska
Polskiego

11 kwietnia (niedziela) w V rocznicę

Chopin w Kasynie
11 kwietnia (niedziela) odbędzie się
spotkanie z cyklu „Chopin w Kasynie”. „Chopin w Kasynie" to

Pruszkowska Książnica oraz Klub
Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zapraszają 14 kwietnia
(środa) na spotkanie z Mirosławem Bochenkiem – poetą, felietonistą, autorem tekstów pieśni
i piosenek.
Start godz. 18:00, Wstęp wolny,
Miejsce: Klub PSM, Niepodległości 12
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Ogłoszenia
• 30.000 egzemplarzy: najwiêkszy nak³ad wśród gazet lokalnych w regionie
• pe³na wiarygodnośæ: jedyna gazeta w regionie wydawana w nak³adzie kontrolowanym!
• internet: bezp³atne og³oszenia w internecie na 14 dni w serwisie ogloszenia.wpr24.pl
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Biuro og³oszeñ:
Pruszków, ul. Boles³awa Prusa 19/7
tel/fax: (22) 728 18 64,
kom: (0) 883 77 74 76,
email: ogloszenia@gazetawpr.pl

Ceny og³oszeñ: od 2 z³ netto (2,44 z³ brutto) za s³owo. | Zasiêg: Brwinów, Grodzisk Maz., Janki, Komorów, Malichy, Micha³owice, Milanówek, Nadarzyn, Piastów, Pruszków, Podkowa Leśna, Raszyn
Dam pracę

Automoto - kupię

Do pracy na stoisku z pieczywem
Grodzisk, Milanówek, Ursus. Dzwonić
pon-pt w godz. 8-10, tel. 22 755 82 33

Darmowe złomowanie pojazdów, transport
gratis, tel 502 234 080

Panie na produkcję, firma w Pruszkowie
22 713-81-97, 698-158-780

Kupie auto uszkodzone, skorodowane
609 666 060
Kupię jeżdżące powypadkowe skoronowane,
stan marka, wiek nieistotne 725 582 209

Pracowników ochrony oraz
operatorów monitoringu
z doświadczeniem na obiektach
handlowych – Janki oraz
Warszawa. Kontakt 605 955 573
lub 022 560 51 40

Automoto - sprzedam

Nieruchomości do wynajęcia
Do wynajęcia mieszkanie ok. 60m2
w Pruszkowie na os. Staszica. 3 pok.,
kuchnia umeblowana nowocześnie
(zmywarka), wc, łazienka, szeroki
korytarz, okna pcv , duży balkon osłonięty
(mieszkanie po kapitalnym remoncie),
piwnica do dyspozycji. Mieszkanie
umeblowane z możliwością zabrania
przez nas mebli. Mieszkanie znajduje
się na 11 piętrze, blok z windą, parking
przed blokiem, plac zabaw. Możliwość
korzystania z internetu (opłata 50 zł), TV
kablowa (w czynszu). Możliwość trzymania
zwierzątka. Blisko do komunikacji miejskiej
PKP, PKS SKM, WKD, sklepy, placówki
edukacyjne. Katarzyna 664976395
katarzynapindor@interia.eu cena
1500+prąd (ok 100zł)

Układanie kostki brukowej.
Kompleksowo 660 336 695

Kupię

Układanie kostki brukowej i granitowej,
660 306 446

Aktualnie antyki wszelkie za gotówkę.
601 336 063, 500 034 552

Usługi
Anteny – montaż, serwis 603 375 875
A-Z remonty, wykończenia 782 972 410,
516 269 515
ART - Komputery, montaż, rozbudowa,
rozwiązywanie problemów.
Tel. 798-080-790
Budowa domów, docieplenia,
glazura 506 061 785
Budowa domów, obiektów i lokali
użytkowych 605 377 805
Dachy kryjemy 605 606 914

Nieruchomości sprzedam
Nowy dom jednorodzinny 180 m2, działka
475m2. 650 000 Milanówek 603 982 978
Otrębusy działka budowlana ul. Wrzosowa
2.550m2 501 865 406
Sprzedam: lokal użytkowy w 40 m2
w Brwinowie, na ul Sochaczewskiej,
tel. 0509 379 342
Sprzedam lub zamienię działkę budowlaną
ok. Pruszkowa na mieszkanie ok. 50 m2
w Pruszkowie 501 379 802

Nauka
Angielski z lektorem, Michałowice 22 zł/ 45
min tel 0 784 536 900, 0 515 345 597
Matematyka, nauczyciel: 603 713 495

Roboty ziemne, drogowe, wykopy,
wyburzenia, wynajem koparek, ładowarek,
równiarek, koparko-ładowarek, walców,
transport, kruszywa 602 398 804

Wynajem kwater pracowniczych, Pruszków,
dogodna lokalizacja 601 532 277

BRUKARSTWO
- układanie kostki brukowej
- odwadnianie terenu
- inne roboty drogowe

Docieplenia budynków tel. 669 016 207
Domofony – montaż, serwis 603 375 875
FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA.
TANIO, SZYBKO. WOLNE TERMINY
504 254 479

0-605-554-228

Gładzie gipsowe, ścianki działowe,
karton-gips, malowanie 517 698 290

Zatrudni

PRACOWNIKA
OCHRONY FIZYCZNEJ
miejsce pracy: Pruszków
oczekujemy:
• niekaralności
• uczciwości
• zaangażowania
w wykonywane obowiązki

hydraulika, malowanie,
tynki i glazury, projektowanie wnętrz,
pełen zakres prac wykończeniowych

e-mail: okz9@zdz.edu.pl, www.pruszkow.zdz.edu.pl
Zapraszamy od pon. do pt. w godz. 8 - 17
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NAUKA JAZDY

zdobądź atrakcyjny zawód!

Tel/Fax (22) 758-71-60, kom. 0-608-661-245
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KURSY SZKOLENIA

Zakład Doskonalenia Zawodowego
Ośrodek Kształcenia Zawodowego nr 9
ul. Armii Krajowej 46, 05-800 Pruszków
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tel. 22 424 36 63
kom. 512 440 198

- WÓZKI WIDŁOWE /Kierowca wózków jezdniowych/
- OBSŁUGA Komputera /Podstawy/
- KADRY i PŁACE /Podstawy/
ISO 9001:2001
- NAUKA Gotowania – od podstaw
- Pracownik administracyjno biurowy
- Księgowość od podstaw
- BHP – wszystkie stanowiska,
- Elektryk do 1 kV
adycjami
ztałcenie z tr
ks
e
n
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o
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- UDT
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zgłoszenia: 667 – 676 – 007

REMAD

PIELĘGNACJA
0 696 039 978
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oferujemy :
atrakcyjne stawki godzinowe

NOWA
.2/(.&-$

KOMINKI - projektowanie, montaż,
dystrybucja ciepłego powietrza.
Tel. 503 718 798

Usługi Remontowo-Budowlane

raty!
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hurt, detal

Klimatyzacja. Montaż i serwis
klimatyzatorów typu Split. Przeglądy
sezonowe 608 868 710, 668 697 620

5P9LN

29PLN

UL. 11 LISTOPADA 11A (DEPTAK)

Sprzątamy biura, domy, mieszkania
516-022-093, 508-154-573

OGRODY

iwe
możl

GRODZISK MAZOWIECKI

Usługi glazurnicze 609 316 765

USŁUGI OGRODNICZE TANIO
SOLIDNIE TEL.517-050-882

3P9LN
BIŻUTERIA SREBRNA

Usługi hydrauliczne. Pełen zakres.
Solidnie.tel.0602681344.

Usługi hydrauliczne. Kompleksowo.
Solidnie. tel.602 681 344

ODŻIEŻ
DAMSKA

OKULARY
PRZECIWSŁONECZNE

OGRODY MIODUSZEWSKI.
Kompleksowe projektowanie
wykonawstwo i pielęgnacja ogrodów,
tel. 501 716 866
www.ogrody-mioduszewski.pl

Kasacja pojazdów
(022) 723-46-66
www.szrotkasacja.pl

Szukam pracy
Rencista, drogowiec, uprawnienia
wykonawcze 501 391 610

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

t profesjonalna kadra instruktorska
t nauka testów na komputerze
t szkolenia kierowców na przewóz
osób i rzeczy, szkolenia okresowe

CZĘŚCI NOWE I UŻYWANE
SERWIS SAMOCHODÓW FRANCUSKICH

t indywidualne dokształcanie osób
z prawem jazdy
t badania lekarskie na miejscu!

WULKANIZACJA!
Pruszków, Al. Jerozolimskie 458
Tel. (0-22) 728 73 73, (0-22) 728 15 40
Czynne: pn-pt 8.00 - 18.00
sob. 8.00 - 12.00

OSK

WADECKI

Pruszków: ul. Hubala 5, tel. (022) 758 69 43
%áRQLH ul. Okrzei 3A, tel. (022) 731-95-80
*URG]LVN0D]XO.RĞFLXV]NL$WHO  
1DGDU]\Q'RP3DUDILDOQ\]DMĊFLDZSLąWHNRJRG]
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3PRZEDAêÒSEGMENTWÒIÒBLIßNIAKWÒWÒ'RODZISKUÒ-AZ
Lokale ok 100 m2 powierzchni u¿ytkowej w cenie ju¿ od 330.000 z³
za stan surowy zamkniêty. Atrakcyjne lokalizacje, wszystkie media.

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

