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Wicestarosta pruszkowski uznany winnym
w procesie zarządu gminy Ochota
POWIAT PRUSZKOWSKI 21 kwietnia 2010 r., w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, zakończył się proces członków zarządu

gminy Warszawa Ochota, w którym wśród oskarżonych znajdował się między innymi Dariusz K., aktualnie pełniący funkcję
wicestarosty powiatu pruszkowskiego. Samorządowiec otrzymał wyrok roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na cztery
lata. Wyrok nie jest prawomocny.
Bolo Skoczylas
naczelny@gazetawpr.pl

Sprawa dotyczy okresu, gdy
Dariusz K. był członkiem zarządu warszawskiej gminy Ochota.
Wspólnie z nim na ławie oskarżonych zasiedli ówczesny dyrektor dzielnicy, Andrzej B. oraz
dwóch innych członków zarządu,
Andrzej B. i Roman R. Wszyscy
zostali skazani za bezczynność
w związku z egzekwowaniem
należności od klubu sportowego
RKS Skra w Warszawie.
Warszawski klub „Skra” notorycznie zalegał gminie z płatnościami za użytkowanie wieczyste
gruntu, będącego własnością
dzielnicy Ochota, przy ul. Wawelskiej 5. Akt oskarżenia zarzucił
samorządowcom działanie na
szkodę dzielnicy poprzez zawieszenie egzekucji komorniczej
i późniejszy zwrot zajętych klubowi pieniędzy (szacowanych na
kwotę 3,8 mln zł za lata 1992-97).
Najbardziej dotkliwa kara spotkała byłego dyrektora zarządu

dzielnicy Ochota, Andrzeja B.
Został on skazany na trzy lata
pozbawienia wolności. Członek
zarządu, Andrzej B. usłyszał
wyrok dwóch lat pozbawienia
wolności.
Dariusz K. otrzymał wyrok
roku więzienia w zawieszeniu na
cztery lata oraz grzywnę w wysokości 100 tys. zł. Dodatkowo sąd
orzekł wobec niego karę dodatkową w postaci zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych
związanych z podejmowaniem
decyzji ﬁnansowych w jednostkach administracji rządowej oraz
samorządu terytorialnego przez
okres pięciu lat.
Czwartego z oskarżonych samorządowców Romana R. sąd
skazał na sześć miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa
lata oraz grzywnę w wysokości
10 tys. zł.
Dodatkowo Sąd orzekł o podaniu wyroku do wiadomości
publicznej poprzez wywieszenie treści wyroku w siedzibie
Urzędu m.st. Warszawy oraz
Urzędu Dzielnicy Ochota przez

Dariusz Kowalski zrezygnował z funkcji wicestarosty pruszkowskiego [fot.BS]
okres 3 miesięcy. Wyrok nie
jest prawomocny.
Sprawa o niegospodarność
członków zarządu dzielnicy
Ochota ciągnęła się od kilku lat.
Dwóm głównym oskarżonym
w sprawie prokuratura postawiła
zarzut z powodu nieegzekwowania od klubu RKS Skra opłat za

użytkowanie gruntu w wysokości
645tys. zł rocznie (inna wycena
mówi o ok. 200 tys. rocznie).
Oskarżeni zaniechali egzekucji
należnego długu w ten sposób,
że nie wystąpili o jego zwrot do
sądu oraz nie ustalili nowych
wyższych stawek opłat po zakwestionowaniu obowiązujących

przez Trybunał Konstytucyjny.
Zarzut dotyczył również zawieszenia przez władze dzielnicy
egzekucji komorniczej i dokonanie zwrotu zajętych klubowi
pieniędzy. Z wyliczeń prokuratury
wynika, że za lata 1992-97 miasto
poniosło stratę w wysokości ok.
3,8 mln zł, z powodu opieszałości

w ściąganiu opłat i doprowadzeniu do ich przedawnienia. Łączna
suma zaległości „Skry” w stosunku do dzielnicy określona została przez prokuraturę na kwotę
7 mln. zł.
Zawiadomienie do prokuratury
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa skierował były prezydent Warszawy Lech Kaczyński po
dokonaniu nadzorowanej przez
niego kontroli przeprowadzonej
przez miejskie biuro audytu.
Dariusz K. był w tym czasie
jednym z członków zarządu
dzielnicy Warszawa Ochota.
W przeprowadzonej rozmowie
wyjaśnia, że w okresie kiedy pełnił
funkcję członka zarządu sprawa
zadłużenia klubu „Skra” stawała
na zarządzie jeden raz w kwietniu
1999 roku. Zarząd dzielnicy podjął
wówczas stanowisko o konieczności wyegzekwowania zadłużenia klubu w drodze egzekucji
sądowej, która doprowadziła do
zajęcia konta bankowego „Skry”.
Twierdzi, że nie jest winny zarzucanych mu czynów, a od wyroku
będzie się odwoływać.

Rezygnacja Dariusza Kowalskiego z funkcji wicestarosty pruszkowskiego
W trakcie obrad XXXIV Sesji
Rady Powiatu Pruszkowskiego
w dniu 27 kwietnia 2010 r. wicestarosta Dariusz Kowalski wygłosił oświadczenie dotyczące
okoliczności sprawy, a w związku
z uznaniem go winnym przez Sąd
Rejonowy dla m. ST. Warszawy
złożył rezygnację z pełnienia
funkcji wicestarosty. (pełny tekst
oświadczenia)

zajmował się sprawą zadłużenia
„SKRY” w okresie 16 miesięcy
kiedy byłem Członkiem Zarządu
Dzielnicy Ochota tj. do dnia 18
kwietnia 2000 roku.
Prokurator w akcie oskarżenia
zarzucił mi, że w latach 1998 –
2000 jako członek zarządu nienależycie egzekwowałem opłatę
za wieczyste użytkowanie. Chcę
powiedzieć, że gdybym miał podjąć decyzję w tej sprawie dziś, po
10 latach podjąłbym identyczną decyzję.

Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado,
W roku 1998 Rada Dzielnicy Ochota Gminy WarszawaCentrum powołała mnie na
Zastępcę Dyrektora Dzielnicy – Członka Zarządu obecnie jest to funkcja Zastępcy
Burmistrza Dzielnicy, był to
22 grudnia 1998 roku. Od 23
grudnia rozpocząłem pracę
w urzędzie, a raczej zapoznawałem się z funkcjonowaniem
urzędu, dopełniałem formalności związane z zatrudnieniem
itp. Następnie były święta Bożego Narodzenia i koniec roku.
W tym okresie Zarząd Dzielnicy
nie obradował i nie podejmował

Panie Przewodniczący,
Szanowni Państwo,
żadnych uchwał. Dopiero w nowym 1999 roku zarząd rozpoczął
swoją pracę.
Sprawa zadłużenia RKS
„SKRA” z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie była przedmiotem obrad zarządu w dniu
17 kwietnia 1999r. Zarząd jednomyślnie zajął stanowisko o konieczności skierowania sprawy
na drogę egzekucji sądowej i w
wyniku tej decyzji komornik
zajął konto bankowe „SKRY”.
Był to jedyny raz kiedy zarząd

W dniu 21 kwietnia br. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy uznał
mnie za winnego zarzucanego mi
czynu i skazał mnie m.in. na rok
pozbawienia wolności w zawieszeniu na cztery lata. Wyrok nie
jest prawomocny i przysługuje
mi odwołanie od tego wyroku do
Sądu Apelacyjnego. Oczywiście
skorzystam z tego prawa i złożę
apelację, aby udowodnić w tej
sprawie swoją niewinność.
Chcę Państwu powiedzieć,
że gdybym miał podjąć decyzję

w tej sprawie dzisiaj, to choć
upłynęło tyle czasu – podjąłbym identyczną.
Dlatego też chcąc być w zgodzie z własnymi przekonaniami oraz dotrzymując obietnicy,
którą złożyłem Wysokiej Radzie
w grudniu 2006 roku, w trybie art.
31c ustawy z dnia 5 czerwca 1998
roku o samorządzie powiatowym
składam rezygnację z funkcji wicestarosty pruszkowskiego.
Przypominamy wypowiedź
Dariusza Kowalskiego z inauguracyjnej sesji Rady Powiatu
Pruszkowskiego chwilę przed
tajnym głosowaniem w sprawie
powołania go na funkcję wicestarosty. (Cytujemy za protokołem
z obrad I sesji z dnia 27 listopada
2006 r.)
Odpowiadając na pytanie
Przewodniczącej Rady czy wyraża zgodę na kandydowanie na
stanowisko wicestarosty:
„Pan Dariusz Kowalski wyraził
zgodę. Ponadto wyjaśnił sprawę
krążących pogłosek na temat
jego pracy w dzielnicy Ochota.
Powiedział, że jako były członek

Dyżur radnego Grzegorza Kostrzewy-Zorbasa: Wtorek, 11 maja 2010 r., godz. 16.00-18.00, Redakcja Gazety WPR

Zarządu Dzielnicy ma postawiony zarzut prokuratorski za tzw.
niegospodarność polegający na
tym, że Zarząd Dzielnicy Ochota
rzekomo nie ściągał podatku
od Klubu Sportowego SKRA.
Absurdalność tego zarzutu polega na tym, że w tym okresie
zostało wszczęte postępowanie

sądowe zakończone zajęciem
konta Klubu Sportowego SKRA.
Oświadczył, że jeśli sąd uzna ten
zarzut to zgodzi się z wyrokiem
sądu i złoży rezygnację ze stanowiska Wicestarosty.”
I tak się stało. Nawet, gdyby
w procesie apelacyjnym udowodnił swoją niewinność.
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PRUSZKÓW Znamy koncepcję przeprowadzenia ruchu z Alei Jerozolimskich do węzła Pruszków na autostradzie A2.

Jest wizja głównego skrzyżowania w mieście
Olgierd Lewan
olgierd.lewan@gazetawpr.pl

Prace przy budowie autostrady A2 powinny ruszyć najpóźniej
w październiku b.r. Do maja 2012r.
ma być gotowa wraz z węzłem
Pruszków. Poszerzone Aleje Jerozolimskie mają stać się drogą
przyspieszonego ruchu aż do
skrzyżowania z ul. Bohaterów
Warszawy. Do dziś jednak nie
powstała koncepcja ich połączenia z autostradą. Opieszałość

marszałkowskich służb drogowych i zagrożenie rychłym zakorkowaniem miasta spowodowała,
że władze miejskie postanowiły
wziąć sprawy we własne ręce.
- Mimo, że to są drogi wojewódzkie zleciliśmy sami opracowanie projektu tego połączenia,
bo obawiamy się, że bez takiej zachęty koncepcja przeprowadzenia
przez miasto ruchu tranzytowego do węzła na autostradzie, powstawałaby jeszcze bardzo długo
– mówi nam Krystyna Sławińska,
naczelnik Wydziału Architektury

150 mln
złotych kosztuje
najlepszy z trzech
rozpatrywanych
wariantów
Urzędu Miasta – Przecież już za
dwa lata ruszy potok samochodów jadących do autostrady,
a jedyny dojazd jaki będziemy im
i naszym mieszkańcom w stanie

zaoferować, to obecne wąskie
ulice i zakorkowany, pojedynczy
wiadukt. Liczymy, że ten gotowy
projekt zachęci marszałka województwa do tej inwestycji.
Inwestycja nie będzie tania,
bo najlepszy z trzech rozpatrywanych wariantów projektowych
kosztuje ok. 150 mln zł. Ale warto!
Zakłada on wyprowadzenie tranzytu zdążającego na autostradę
jeszcze przed skrzyżowaniem
wprost na wiadukt i estakadę,
prowadzące nad skrzyżowaniem
i dalej podwójnym wiaduktem

nad torami. Dołem, w ciągu ulic
Prusa i Bohaterów W-wy miałoby
powstać dogodne, nie kolidujące
z tranzytem połączenie dla ruchu
lokalnego pomiędzy Pruszkowem
i Piastowem. Wjazd i wyjazd do
centrum miasta przebiegałby
obok wiaduktu.
Koncepcja rzeczywiście na
miarę połączeń komunikacyjnych XXI wieku. Czy znajdzie
jednak poparcie w oczach wojewódzkich decydentów? Myślimy,
że powinna, bo alternatywnej
propozycji nie widać.

REGION Drugi z czterech
nowych pociągów Szybkiej
Kolei Miejskiej dotarł już na
Mazowsze. Teraz czeka na
wpuszczenie na trasę.
Spółka SKM ma podpisaną umowę z firmą Newag
na cztery pociągi 19WE,
które w posiadanie "eskaemki" mają traﬁć najpóźniej
w czerwcu. Jeden ze składów
od 9 kwietnia już wozi pasażerów. Wkrótce na trasie może
pojawić się kolejny.
- Wszystko zależy od odbioru. Drugi pociąg stoi na
bocznicy w Tłuszczu i jest
sprawdzany przez komisarzy
odbiorczych - powiedział nam
Tadeusz Płoński, dyrektor
ds. przewozów w SKM. Jeśli
wszystkie urządzenia zostaną
sprawdzone do niedzieli, to
w poniedziałek drugi pociąg
wyjedzie na trasę w miejsce pierwszego z nowych.
Pierwszy natomiast zostanie
sprawdzony, aby zobaczyć,
czy wszystko działa sprawnie.
Płoński zdradził nam
również, że w Nowym Sączu, gdzie swoją siedzibę
ma Newag, testy przechodzi
już trzeci pociąg 19WE. Być
może na Mazowsze przyjedzie w połowie maja.
MM- WPR24.pl

Hałas w Alejach Jerozolimskich. Normy przekroczone!
PRUSZKÓW Badania hałasu na pruszkowskim odcinku Alei Jerozolimskich jednoznacznie wskazują na przekroczenie dopuszczalnych norm, tak w dzień,

jak i w nocy. Czy ten argument przekona władze wojewódzkie do instalacji ekranów dźwiękochłonnych wraz z planowaną przebudową trasy?
Olgierd Lewan
olgierd.lewan@gazetawpr.pl

O projekcie przebudowy Alei
Jerozolimskich i planowanym
poszerzeniu wąskiego odcinka
w Tworkach pisaliśmy jesienią
ubiegłego roku. Gwałtowne protesty mieszkańców wywołane
informacją o braku ekranów
dźwiękochłonnych, skłoniły
władze Pruszkowa do wykonania specjalistycznych badań
natężenia hałasu na tym odcinku. Efekty badań potwierdziły
najgorsze obawy.
Badania zlecono specjalistycznej niezależnej ﬁrmie. Przeprowadzone zostały w czterech
punktach pomiarowych, zlokalizowanych na terenie posesji
mieszkalnych u wylotów ulic:

Niskiej, Szpitalnej, Zacisze i Narutowicza. Pomiary prowadzono w dzień i w nocy, w systemie
ciągłym 24-godzinnym. Wyniki
są jednoznaczne.
Polska norma uznaje za dopuszczalny poziom hałasu nie
więcej niż 60 dB (decybeli) w ciągu dnia oraz 50 dB w nocy. We
wspomnianych czterech punktach pomiarowych wzdłuż Alei
Jerozolimskich poziom ten wahał
się w dzień od 65,1 dB do 69,1 dB,
zaś nocą od 61,3 dB do 66,1 dB.
Największy hałas stwierdzono
u wylotu ulicy… Zacisze.
Badanie, oprócz wyników
pomiarów, miało opracować
prognozę, wpływu rozbudowy
trasy na poziom zmian hałasu do
roku 2020. Badanie uwzględniło
trzy koncepcje przyszłej trasy:
bez żadnych zabezpieczeń,

Najbardziej narażona na hałas jest ulica… Zacisze. [Fot. archiwum]
z ekranami dźwiękochłonnymi
o wysokości 4,5 m oraz z ekranami o wysokości 6 metrów. Analiza wykazała, że optymalnym

wariantem powinno być zastosowanie ekranów niższych,
4,5-metrowych, które obniżyłyby
odczuwalne natężenie hałasu

o ok. 6,5 dB. Zastosowanie ekranów wyższych pozwoliłoby na
obniżenie hałasu tylko o kolejne 0,4 dB. Ten wariant byłby

nieopłacalny z uwagi na podwyższony koszt budowy, negatywny
wpływ na otoczenie oraz przesłanianie światła słonecznego.
Wnioski z przeprowadzonych
badań nie pozostawiają żadnych
złudzeń. W ich podsumowaniu
czytamy: „Całkowita eliminacja
przekroczeń poziomów dopuszczalnych nie jest możliwa przy
użyciu współczesnych technologii i ekonomicznie akceptowalnych rozwiązań”. Wśród
zalecanych środków polepszających sytuację okolicznych
mieszkańców znalazły się m.in.
wymiana okien na specjalne
dźwiękoszczelne oraz ograniczenie prędkości jadących trasą
pojazdów. Odpowiednia byłaby
też specjalna, dźwiękochłonna
nawierzchnia na nowych Alejach, ale… jest zbyt droga.
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300 milionów złotych dla WKD. A będzie jeszcze więcej...
Grzegorz Kostrzewa-Zorbas
Komentarz dla WPR

REGION Wszyscy mają dosyć
obietnic wyborczych. Obietnice
z przeszłości najczęściej okazywały się puste, więc trudno wierzyć
w nowe. Ale co innego, gdy obietnica
okazuje się warta 300 milionów
złotych. Pojawienie się takich pieniędzy oznacza bez wątpienia, że
podejmowane są poważne działania. A to dopiero początek. 300
milionów uwiarygodniło nie tylko
jedną obietnicę, lecz całą ich serię, wielopunktowy plan rozwoju
Warszawskiej Kolei Dojazdowej,
która dla metropolii warszawskiej
jest tak samo ważna, jak metro dla
miasta Warszawy.
Podpisana umowa o zaprojektowanie i zbudowanie dla WKD
kompletu nowych pociągów jest
warta dokładnie 282 miliony złotych. Oprócz niej już wydano wiele
milionów na modernizację torów
i infrastruktury, na zwiększenie
bezpieczeństwa, a na samym początku na przygotowanie planu
rozwoju. Podpisanie umowy przypieczętowało przełom, początek
nowej epoki w życiu WKD. A mogło być inaczej i prawie było. Zamiast nowej epoki rozwoju groziła
WKD likwidacja.

i 2007 roku. Samorząd województwa uzgodnił z samorządem Warszawy zasady współpracy – stolica
zaufała województwu, pozwalając mu objąć udziały, które były
przewidziane dla niej, a samorząd
województwa wziął na siebie rolę
większościowego i strategicznego
współwłaściciela kolejki. Oprócz
województwa właścicielami WKD
są te samorządy miejskie i gminne,
przez które kolejka przechodzi, zatem najbardziej zainteresowane
jej rozwojem: Pruszków, Podkowa
Leśna, Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Brwinów i Michałowice.
Dla tych samorządów WKD jest
jeszcze ważniejsza, niż dla Warszawy. Warszawa ma swoje metro,
a dla Pruszkowa, Milanówka, czy
Grodziska metrem jest właśnie
ta kolejka.

trakcję lub kupić specjalny tabor.
A także zbudować tunel lub wiadukt na przecięciu z ważną arterią wojewódzką i miejską – ulicą
Wojska Polskiego w Pruszkowie.
Budowa całkiem nowych linii to
dalszy punkt planu rozwoju WKD.
Szczególnie atrakcyjna byłaby linia
do Janek w gminie Raszyn, gdzie na
transport publiczny jest ogromne
zapotrzebowanie, a doprowadzenie
tam komunikacji szynowej odciążyłoby znacznie wszystkie okoliczne
drogi dojazdowe.

Fundusze UE pomogą WKD
Plan rozwoju i modernizacji
WKD realizowany jest punkt po

punkcie, głównie z obecnych
i przyszłych funduszy europejskich. To powrót do epoki
założycielskiej, gdy polscy urbaniści, samorządowcy, biznesmeni i inżynierowie wymyślili
pasmo miast-ogrodów spiętych
między sobą oraz z Warszawą
komunikacją szynową – elektryczną, co było wtedy probierzem nowoczesności w Europie
i świecie. Tę wielką wizję nasi
przodkowie realizowali szybko
i sprawnie. EKD – Elektryczna
Kolej Dojazdowa, jak zwano
wówczas WKD – powstała
w ciągu kilku lat. Jednocześnie
założono nowe miasta-ogrody,

a starsze rozwinęły się. Dzięki
EKD-WKD wszystkie do dziś
są dumą metropolii. Za nowoczesnym rozwiązaniem urbanistycznym ludzie głosowali
nogami, przeprowadzając się do
miast-ogrodów i innych zielonych miejscowości połączonych
ze stolicą nowoczesną kolejką.
Pasmo WKD widać nawet z kosmosu – wieczorem przy zapalonych światłach to najjaśniejsza
część metropolii stołecznej obok
samej Warszawy. Wybitni Polacy
II Rzeczypospolitej głęboko rozumieli cywilizację europejską,
brali z niej to, co najlepsze i natychmiast przenosili do Polski.

Kuracja odmładzająca
Usamorządowienie zostało
dokonane bardzo szybko, w ciągu
jednego roku. Jednocześnie przygotowywano plan rozwoju. Dużo
czasu wymagało badanie, czy
lepiej zachować oryginalne napięcie trakcyjne, czy zmienić je na
wyższe, które pozwala na większe
przyspieszenia i szybszą jazdę, co
skraca czas podróży. Tak też postanowiono i zaczęto przystosowywać
infrastrukturę. Już teraz WKD jeździ z prędkością podobną do war-

Łączna wartość wszystkich
inwestycji może wynieść
ponad miliard złotych
Zlikwidować spadek po PRL-u
Na początku lat 90. XX wieku
poważnie rozważano likwidację
WKD i sprzedaż ziemi po niej
deweloperom. Polskę opanowały
wzory cywilizacji samochodowej
prosto z amerykańskich ﬁlmów.
Większość uważała koleje z WKD
włącznie, podobnie jak miejskie
tramwaje, za przeżytek PRL-u. Stan
kolei, kolejek podmiejskich i tramwajów po komunizmie rzeczywiście nie zachęcał do korzystania
z nich i nie kojarzył się z Zachodem oraz nowoczesnością. Wybór
samochodu uważano wprost za
wybór kulturowy między Wschodem a Zachodem. Często dokonywany był jednak bez zrozumienia
głębszych pokładów cywilizacji
zachodniej, a zwłaszcza jej wersji
europejskiej. Polacy lat 90. XX wieku znali Zachód słabiej, niż Polacy
dwudziestolecia międzywojennego,
ojcowie założyciele WKD.

A może sprywatyzować
Po latach zaniedbań III Rzeczypospolitej jedynym ratunkiem dla
WKD było jej usamorządowienie,
żeby ze zbędnego ciężaru imperium
PKP, stała się skarbem samorządów,
przez które przebiega. Powstał plan
usamorządowienia na początku
XXI wieku, ale wyprzedzał swoją epokę. Przełom nastąpił wraz
z nową kadencją samorządu terytorialnego na przełomie 2006

szawskiego metra. Po zrealizowaniu
planów, za kilka lat będzie szybsza
od metra – będzie metrem naziemnym, ale jeszcze lepszym. Za tymi
obietnicami stoi prawie 300 milionów złotych, za które WKD zakupi
nowoczesny tabor, na początek 14
pociągów. Nie zostaną zbudowane
z dnia na dzień, ale już w przyszłym
roku będziemy jeździć pierwszymi
nowymi składami.

Plany na przyszłość
Nie inwestowałoby się tak
ogromnych pieniędzy, gdyby nie
myślano poważnie o przyszłości
WKD. Dokonano przebudowy
wielu przystanków, wyglądają bez
porównania ładniej, niż w epoce
upadku. Planowane są też inne inwestycje, na przykład drugi tor tam,
gdzie go brakuje na głównej linii,
czyli między Podkową Leśną a Grodziskiem. Drugi tor to więcej pociągów na godzinę. Mogą powstać
nowe przystanki w miejscach, gdzie
przybywa mieszkańców. W planach
jest również modernizacja bocznej
linii do Milanówka. Zbadano i potwierdzono możliwość wprowadzenia pociągów pasażerskich na
istniejący tor techniczny w Pruszkowie do dworca PKP, przechodzący
przez gęsto zamieszkane osiedla.
WKD stałaby się dla Pruszkowa
miejskim tramwajem. To inwestycja na przyszłość, bo wyjątkowo
kosztowna – trzeba zbudować

SALON PLAY: Pruszków, Al. Wojska Polskiego 60 (vis a vis LIDL’a)
tel: +48 790 030 216, +48 22 728 32 41
godziny otwarcia pon.-pt. 10-18, sob. 10-14

Nowy komisarz Unii Europejskiej do spraw polityki regionalnej
– Jahannes Hahn rodem z metropolii Wiednia – niedawno wezwał
Polskę, aby szybciej wydawała fundusze europejskie w szczególnie
ważnych dziedzinach. Jako pierwszą wymienił koleje. Na Mazowszu
tego wezwania UE posłuchaliśmy
na długo, zanim zostało wypowiedziane. Reszta Polski może się od
nas uczyć. A wypowiedź komisarza jest jasnym potwierdzeniem,
że priorytet kolejowy był słuszny,
że słuszne było podjęcie wielkich
zmian w WKD. Nasza kolejka będzie rozwijać się bezpiecznie pod
czujnym okiem potężnej Brukseli.
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Przejścia przez tory tylko dla wybranych
REGION Plany modernizacji linii PKP dla potrzeb szybkiej kolei budzą mieszane uczucia mieszkańców

naszego regionu. Powstanie nowoczesnej komunikacji kolejowej to konieczność. Tylko efekty poniesionego
trudu są takie ... jak zwykle.
Po artykule w poprzednim numerze WPR rozpisały się redakcyjne maile. „To nie tylko kwestia
likwidowanych dzikich przejść zwracają uwagę czytelnicy - Szybka
kolej z jej zabezpieczeniami praktycznie rozetnie nasze gminy na
dwie części i bardzo utrudni komunikację poprzeczną”. Zapoznając
się z planem modernizacji trudno
nie zgodzić się z takim poglądem.
Wymiana torowisk, projektowane ekrany dźwiękochłonne
w pobliżu domów mieszkalnych oraz maty antywibracyjne
w okolicach stacji kolejowych – to
wszystko zdawało się świadczyć
o dobrej woli inwestora, by zgodnie
z obowiązującymi normami maksymalnie zmniejszyć uciążliwości
dla mieszkańców. Ale…
Jak się okazuje, ekrany staną
na razie jedynie po północnej stronie torowiska, te zaplanowane

Program rozbudowy infrastruktury przewiduje likwidację wielu
kładek i przejść dla pieszych [Fot. OL]
po południowej, muszą zaczekać
do modernizacji przyległej linii
podmiejskiej. Kiedy to nastąpi?
Nie wiadomo.
Maty antywibracyjne stosowane będą tylko przy stacjach usytuowanych w gęstej zabudowie
mieszkalnej. Oszczędnościowy

program rozbudowy infrastruktury przewiduje likwidację wielu
kładek i przejść dla pieszych. Ale
nie ma rozwiązań alternatywnych.
- W projekcie stawia się na
podziemne przejścia dla pieszych
– mówi Łukasz Oleszczuk, specjalista ze Stowarzyszenia Integracji

Stołecznej Komunikacji – Będzie
to głównie kosmetyczne remontowanie istniejących przejść, a nie
budowa nowych. Nadal nie myśli
się przy tym np. o ludziach niepełnosprawnych. Sam pomysł
przejść podziemnych też nie jest
zbyt szczęśliwy. Choćby ze względu na kłopoty z utrzymywaniem
porządku i bezpieczeństwo. Bardziej racjonalne byłyby kładki
nad torami.
Komunikacja pomiędzy obiema stronami linii to największy
problem tego projektu. Likwidacja
funkcjonujących dzikich przejść,
o czym już pisaliśmy, powinna za
sobą pociągnąć budowę alternatywnych rozwiązań. Kolej nie widzi problemu – zapytany przez nas
rzecznik PLK, Robert Kuczyński
odpowiedział (cyt.): „Jeżeli chodzi
o tzw.: „dzikie przejścia” między
Pruszkowem i Piastowem oraz

w Brwinowie nie powstaną tam
kładki, ani przejścia podziemne,
ponieważ nie ma tego uwzględnionego w decyzji lokalizacyjnej”. A przecież to nie kto inny,
a właśnie kolej nie uwzględniła
ich w tej decyzji.
Największe jednak zdziwienie
budzi porównanie ilości przejść
i przejazdów, które mają funkcjonować w naszym regionie po modernizacji: np. w Piastowie (23 tys.
mieszk.) – 1 wiadukt, 1 tunel pieszy;
w Brwinowie (12 tys. mieszk.) –
1 tunel pieszo-samochodowy. Za
to w nieodległym Jaktorowie (910
mieszk.) – 2 tunele samochodowe, 1 tunel dla pieszych, a do tego
jeszcze wykonana przez kolej nawierzchnia równoległej do torów
ul. Ułanów. Czym zasłużył sobie
niewielki Jaktorów na tak specjalne
traktowanie?
Olgierd Lewan

Łopuszańska: małymi krokami do przodu Ekolodzy przegrali walkę

Wydawać by się mogło, że
prace na placu budowy stanęły w martwym punkcie. Jest to
jednak mylne przypuszczenie.
Obecnie robotnicy pracują na

niższym poziomie, czyli w kanałach. Ustawiane są rury retencyjne, które będą odprowadzać
wodę z ulicy do zbiornika, a następnie odsyłać ją do oczyszczalni ścieków.
Na poziomie jezdni również
trwają prace budowlane. Powoli
powstaje pierwsza estakada. Już
za kilka dni rozpocznie się budowa tymczasowych jezdni, a za
dwa miesiące czeka kierowców
reorganizacja ruchu.
Pod koniec czerwca ruch zostanie skierowany ze starych

jezdni na nowe. Samo skrzyżowanie zostanie zamknięte,
a w jego miejscu rozpocznie
się budowa wykopu, w którym
znajdą się jezdnie umożliwiające jazdę na wprost Alejami
Jerozolimskimi.
Ten element budowy to najniższa kondygnacja całego węzła. Ma on być gotowy w maju
przyszłego roku. Obecnie kierowcy muszą jednak uzbroić się
w cierpliwość i wytrwale stać
w ogromnych korkach.
AS - WPR24.pl

REGION Sąd administracyjny
nie podzielił wątpliwości ekologów
protestujących przeciw budowie
autostrady A2. Ich skarga została
odrzucona i nie będzie miała wpływu na prace drogowców.
Działacze stowarzyszenia Ekologiczny Ursynów złożyli skargę w zeszłym roku. Zarzucali
drogowcom, że w projekcie nie
uwzględnili dodatkowych wariantów przebiegu trasy, źle zaprojektowali zbiorniki retencyjne
oraz błędnie obliczyli natężenie
hałasu przy autostradzie. Twierdzili również, że doprowadzenie
autostrady do stolicy spowoduje,
że w mieście pojawi się ogromna
ilość TIR-ów.

Sąd pierwszej instancji odrzucił
zażalenia protestujących, którzy
od razu zapowiedzieli skierowanie
sprawy do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Drogowcy cieszą się
z tej decyzji. Marcin Hadaj, rzecznik
GDDKiA podkreśla, iż teraz nic nie
stanie na przeszkodzie budowy 94
kilometrowego odcinka autostrady.
W maju mają zostać złożone
wnioski o pozwolenie na budowę
pięciu aktualnie projektowanych
odcinków autostrady A2. Prace
powinny ruszyć najpóźniej w październiku 2010. Cały odcinek trasy
łączącej Warszawę i Łódź ma być
gotowy do maja 2012, tuż przed
rozpoczęciem Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej Euro 2012.
EmEs - WPR24.pl
Fot. Tomasz Maik

REGION Budowa węzła Łopuszańska to jedna z ważniejszych
inwestycji na terenie Warszawy.
W ubiegłym roku urzędnicy mieli
spore problemy z przejęciem
potrzebnych pod inwestycje
działek. Obecnie kierowcy mogą
podziwiać zmieniający się krajobraz wokół skrzyżowania.

Pożar sklepu w Pruszkowie
W niedzielę 25. kwietnia w centrum Pruszkowa doszło do pożaru
sklepu. Policja bada jego przyczyny, a straż pożarna podejrzewa
zwarcie w instalacji elektrycznej.
O zdarzeniu poinformował nas
czytelnik, od którego otrzymaliśmy
zdjęcia z akcji przeprowadzonej
przez straż pożarną. Do zdarzenia
doszło w pawilonach przy ulicy
Wojska Polskiego w Pruszkowie.
Pożar wybuchł w sklepie spożywczym "Danusia".
Na miejsce przyjechały dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej

w Pruszkowie. Akcja trwała nieco
ponad godzinę - dowiedzieliśmy się
od rzecznika pruszkowskiej straży
pożarnej, mł. kpt. Karola Kroć.
Ogień objął tylko pomieszczenie
sklepowe. Na zaplecze dostał się
tylko dym. W wyniku pożaru zostały częściowo okopcone ściany,
zniszczone niektóre meble i oczywiście produkty. Podczas wybuchu
pożaru sklep był zamknięty, nikogo
nie było w środku.
Straż pożarna podejrzewa, że
przyczyną pożaru było zwarcie
w instalacji elektrycznej. (mm)

Nowy market
i rozwiązanie
komunikacyjne
MILANÓWEK Na terenie
firmy Mifam w Milanówku
planowane jest wybudowanie
nowego sklepu wielkopowierzchniowego. Jego powstanie uzależnione zostało jednak
od rozwiązania problemu komunikacyjnego w tej okolicy.
Duży ruch generuje sama
ulica Królewska, która jest
drogą wojewódzką z Warszawy do Skierniewic. Lokalizacja niedawno otwartego Tesco
na skrzyżowaniu z Nowowiejską powoduje, że pojawił się
duży problem komunikacyjny w tej części miasta. Już
po otwarciu sieć handlowa
zadeklarowała, że weźmie na
siebie przebudowę skrzyżowania. Obietnica ta wciąż nie
weszła w życie, a pojawił się
pomysł otwarcia kolejnego
sklepu wielkopowierzchniowego w pobliżu.
Nowy market ma stanąć
na terenie ﬁrmy Mifam. Inwestycja na pewno zmieni
oblicze okolicy. Około 25
procent terenu ma stanowić
obszar zieleni. Według raportu o oddziaływaniu na środowisko obok nowego sklepu
powstanie parking na 300
aut. Szacuje się, że dziennie
wjedzie i wyjedzie z niego ok.
1200 samochodów.
Powstanie nowego sklepu
uzależnione jest od rozwiązań
komunikacyjnych w okolicy.
Burmistrz Milanówka, Jerzy
Wysocki nie wyda pozytywnej opinii środowiskowej, jeśli
nie zniknie problem wzmożonego ruchu kołowego. Na
szczęście wszystkie strony,
czyli Tesco, Mifam i właściciel
działki, na której znajduje się
stara kotłownia Mifamu, są
zainteresowane rozwiązaniem trudnej sytuacji.
Miasto jest tylko koordynatorem projektu, a inwestycję
mają sﬁnansować wspomniane jednostki. W kwietniu ma
być podpisane porozumienie
w tej sprawie. Pozwoli ono zlecić wykonanie odpowiedniej
analizy, której należy spodziewać się po wakacjach.
W ramach modernizacji
skrzyżowania między innymi ma być poszerzona ulica
Nowowiejska, na której zostanie wydzielony pas do skrętu
w lewo w kierunku Żyrardowa i Skierniewic. W planach
jest również nowa sekwencja świateł.
MM - WPR24.pl

BEZPŁATNE
MASAŻE

Ogólnopolska Akcja „Na Zdrowie”
Komorów ul. Szmaragdowa 1
100m od stacji WKD

tel: 22-728-04-02
503-132-510
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Autoryzowane Centrum Biznesowe Era Biznes
ul. Centralna 22
05-816 Michałowice
Opacz Kolonia
tel. 22 723 01 41
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Bariery utrudniające życie niepełnosprawnym
REGION Zbyt wysokie krawężniki, nieprzystosowanie małych sklepów osiedlowych i brak udogodnień w środkach komunikacji

miejskiej – to tylko niektóre bariery, z jakimi na co dzień muszą zmagać się osoby niepełnosprawne ruchowo i rodzice z dziećmi
w wózkach.
Karolina Gontarczyk
karolina.gontarczyk@gazetawpr.pl

- Witam, jestem mieszkanką
Pruszkowa od urodzenia. Niedawno zostałam mamą. W momencie, gdy pogoda pozwoliła na
spacery, rozpoczęłam wycieczki
po mieście z moim synkiem. Niestety, jest to tylko spacer, bo do
większości sklepów i urzędów nie
wejdę z wózkiem, więc załatwienie jakichkolwiek spraw w ciągu
dnia jest dla mnie niemożliwe.
(…) Przed każdym krawężnikiem
muszę się zatrzymać i podnieść
wózek, bo inaczej po dwóch spacerach nadawałby się do wyrzucenia
- oto fragment listu, który otrzymaliśmy od jednej z naszych Czytelniczek. Czy rzeczywiście jest tak
źle? Postanowiliśmy to sprawdzić.
Największą barierą do pokonania są przede wszystkim schody. Pół biedy, jeśli ktoś mieszka

w domu jednorodzinnym, wówczas we własnym zakresie może
przystosować obiekt dla swoich
potrzeb. Znacznie gorszą sytuację
pod tym względem mają mieszkańcy bloków spółdzielczych
lub kamienic, które rzadko kiedy dostosowane są do potrzeb
osób poruszających się na wózkach. Podobnie sytuacja wygląda
w środkach komunikacji miejskiej.
Dojazd popularną WKD-ką dla
osób niepełnosprawnych ruchowo
lub rodziców z dziećmi w wózkach
jest możliwy właściwie tylko jednym składem. To i tak nieźle, bo
podróż autobusami PKS – u jest
właściwie niemożliwa. Chyba że
poprosi się któregoś ze współpasażerów o wniesienie wózka
po dość stromych schodkach
do pojazdu. Podobnie z PKP. Co
z tego, że coraz więcej składów to
pociągi niskopodłogowe, skoro
dotarcie poprzez tunele na perony
to prawdziwa droga przez mękę.

Największą barierą do pokonania są schody. Specjalne podjazdy
dla wózków są rzadkością. [Fot. MS]
Tak jest zarówno w Pruszkowie,
Milanówku, jak i w Piastowie.
Kuriozalną sytuacją dla mam
z małymi dziećmi jest zrobienie
zakupów w sklepie z artykułami

dziecięcymi przy ul. Kościelnej
w Pruszkowie. Co prawda przy
obiekcie usytuowano specjalny
podjazd dla wózków dziecięcych,
ale znajduje się on zbyt wysoko.

Nieco lepiej sytuacja wygląda
w urzędach, kościołach i sklepach
wielkopowierzchniowych. Ale
i tak nie zawsze. Niepełnosprawny interesant nie załatwi sprawy
w obecnej siedzibie Urzędu Pracy
w Pruszkowie, przy ul. Andrzeja, a mama z małym dzieckiem
w wózku nie zrobi zakupów
w pruszkowskich delikatesach
Alma. Bramki zabezpieczające
przed kradzieżą są po prostu
zbyt wąskie.
Na szczęście nie wszędzie jest
aż tak tragicznie. Urzędy miejskie,
sądy, przychodnie lekarskie i coraz
więcej dróg remontowanych na
bieżąco jest przystosowanych do
potrzeb osób niepełnosprawnych
lub rodziców z dziećmi. Podobnie
lokale prywatne. - Już od około
dekady obserwuję znaczny stopień
zaangażowania moich klientów
w proces przystosowania dla osób
niepełnosprawnych takich lokali
jak: restauracje, bary, sklepy, czy

puby. Zresztą prawo budowlane
wymusza na nas stworzenie takich
udogodnień, więc właściwie nie
ma o czym dyskutować. Jestem
pewna, że właściciele sklepów,
lokali usługowych czy rozrywkowych coraz częściej będą przywiązywać wagę do tej kwestii i osobom
niepełnosprawnym będzie się żyło
coraz lepiej – twierdzi Anna Kowalczyk-Wołek z ﬁrmy Living Room.
Stylizacje Wnętrz.
Tak więc osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach lub młodzi rodzice muszą
uzbroić się w cierpliwość. Bo co
prawda, sytuacja zmienia się na
lepsze, jednak wszystko trwa
bardzo powoli. Przypominamy
jednocześnie, że w Powiatowych
Centrach Pomocy Rodzinie osoby
niepełnosprawne mogą starać się
o doﬁnansowanie w likwidacji
barier architektonicznych i w
komunikowaniu się w swoich
miejscach zamieszkania.

Nie parkujmy na miejscach dla niepełnosprawnych Paradoks drogowy
w centrum Pruszkowa
kierowców, sugerując, że niedostatek miejsc do parkowania jest
przyczyną zajmowania tych dla
niepełnosprawnych.

Łukasz Leśniewski
lukasz.lesniewski@gazetawpr.pl

Miejsca dla niepełnosprawnych
- wszyscy wiedzą, że istnieją, ale
nie wszyscy zdają sobie sprawę,
dla kogo są przeznaczone. Sprawdziliśmy stan wiedzy kierowców
z naszego regionu.
Miejsca dla niepełnosprawnych wydzielane są na większych
parkingach: przy urzędach, marketach, centrach handlowych,
szkołach. Korzystać z nich mogą
osoby posiadające specjalne
uprawnienia do parkowania
w tych miejscach.

Problem jest czy go nie ma
Dość często zdarzają się sytuacje, kiedy na miejscu dla inwalidów parkują pełnosprawni
kierowcy. Tłumaczą się różnie:
ja tylko na chwilę, muszę zrobić
zakupy, a gdzie mam zaparkować,
skoro wszystkie inne miejsca są
zajęte. Tylko nieliczni przyznają
się, że popełnili błąd. Problem
jest widoczny również w naszym regionie.
- Moim zdaniem dramatu nie
ma. Komenda jest przy Sądzie
i Urzędzie Miasta, tutaj często
chodzimy i to widać, że te miejsca są wolne, a jeżeli są zajęte, to
przez osoby uprawnione – twierdzi w rozmowie telefonicznej asp.
Dorota Nowak, oﬁcer prasowy
pruszkowskiej policji. Policjanci
wystawili od początku roku 22
mandaty. W zeszłym roku podczas akcji „Koperta”, prowadzonej
przez pruszkowską Straż Miejską,
nałożono 46 grzywien i skierowano 5 wniosków do Sądu Grodzkiego. Warto jednak pamiętać, że

...czy naklejka?

Niefrasobliwy kierowca przed Starostwem Powiatowym [Fot. ŁL]
mandaty nie oddają skali zjawiska.
Większość kierowców parkuje
bezkarnie.

Sprawdzamy jak jest
Aby zobaczyć jak to wygląda
w praktyce, wybraliśmy się na
krótką wycieczkę po Pruszkowie.
Odwiedziliśmy kilka parkingów:
przy Urzędzie Miasta, przed siedzibą Starostwa Powiatowego,
przy Zakładzie Energetycznym
oraz na ulicy Kopernika. Niestety
w ciągu zaledwie kilkunastu minut spędzonych na każdym z nich
udało nam się traﬁć na kierowców
łamiących przepisy.
Już na pierwszym odwiedzonym przez nas parkingu pod
Urzędem Miasta właściciel
audi usiłował zaparkować na
powierzchni oznaczonej jako
wyłączona z ruchu i zajął przy
tym większą część „koperty”. Nie
posiadał ani niebieskiej naklejki
na szybie, ani karty parkingowej.
Na parkingu Zakładu Energetycznego kierowca sportowej hondy,
nie posiadając odpowiednich zezwoleń, zajął miejsce dla osoby

niepełnosprawnej. Zapytani przez
nas pracownicy zakładu przyznali anonimowo, że taka sytuacja
zdarza się na tym parkingu nagminnie. Podobna sytuacja miała
miejsce na parkingach przy Starostwie Powiatowym (ul. Drzymały)
oraz przy Gimnazjum nr 4 (ul.
Kopernika). Pełnosprawni kierowcy bez skrupułów parkowali swoje
auta na miejscach dla inwalidów.

Wyższe mandaty...
Za parkowanie na miejscu dla
niepełnosprawnych grozi mandat
w wysokości 500 zł. Jak widać
to nie wystarczy. O pomysły na
rozwiązanie tej sytuacji zapytaliśmy pruszkowskich kierowców.
- Powinny być wyższe mandaty
i do tego punkty karne – twierdzi
jeden z nich. - Karanie niewiele
pomoże. Pracuję w sądzie i wiem,
że ludzie płacą mandaty, a potem
i tak robią znowu to samo – mówi
inny. Znajdują się też i tacy, którzy
patrzą na sprawę bardziej liberalnie, szukając rozwiązania gdzie
indziej. - Zbudować więcej parkingów – radzi jeden z napotkanych

Co zrobić, żeby miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych
zgodnie ze swą nazwą przeznaczone były wyłącznie dla nich. Nowatorskie rozwiązanie problemu
znalazło Centrum Handlowe Reduta. Na szybach aut parkujących
bez stosownych zezwoleń przyklejane są naklejki "Czy naprawdę
chcesz być na moim miejscu?"
- Dla lepszego efektu nalepka
pocięta jest na 50 malutkich kawałeczków. Trzeba je odrywać każdy
osobno. Zajmuje to z godzinę mówi Adam Kwiecień, koordynator ochrony z Reduty. Dziennie
przyklejają tam 3-4 takie naklejki
do samochodów, które stoją na
kopercie, a nie mają niebieskiej
naklejki lub specjalnej legitymacji
za szybą. - Ludzie przeważnie są
zawstydzeni. Nie wyjeżdżają z parkingu, dopóki nie odkleją wszystkich kawałków. I nie dziwię się, bo
kto chciałby jeździć z czymś takim
na szybie - podkreśla Kwiecień.

PRUSZKÓW W wakacje skrzyżowanie ulic Berenta

z Kościelną zostanie rozkopane. Dwa razy...
Dwie inwestycje przeprowadzą niezależne od siebie
podmioty. Najpierw skrzyżowanie Berenta z Kościelną
rozkopie Vattenfall. Będzie to
kontynuacja obecnie prowadzonych prac na Kościelnej,
między Potulickiego i Berenta.
Elektrociepłownia wymienia
właśnie rury ciepłownicze.
Obecne utrudnienia drogowe
potrwają do końca kwietnia.
W wakacje Vattenfall będzie
kontynuować wymianę rur
do komory pod kościołem św.
Kazimierza. W tym celu wykonawca będzie musiał rozkopać
skrzyżowanie Berenta z Kościelną. Przerwa między obecnymi pracami a późniejszymi
jest podyktowana mniejszym
natężeniem ruchu na drogach

okresie wakacyjnym. - Porozumieliśmy się z Vattenfallem
w tej sprawie - powiedziała nam
Elżbieta Korach, naczelnik wydziału inwestycji, remontów
i infrastruktury technicznej
w Urzędzie Miasta Pruszkowa.
Co więcej, na okres wakacji
miasto planuje własną inwestycję na ulicach Berenta i Kościelnej. I tu dochodzimy do
paradoksu. Najpierw po wymianie rur ciepłowniczych droga
zostanie zalana asfaltem, by
wkrótce znów zostać rozkuta. Nie chcę ryzykować w przypadku, gdyby nasza inwestycja się
przesunęła - wyjaśniła Korach.
Prace zlecone przez miasto
będą polegać na wymianie kanalizacji deszczowej.
MM-WPR24.pl

A może nieco wyobraźni
Tylko od nas zależy, czy niepełnosprawni kierowcy będą musieli
napotykać bariery stawiane przez
nas – ludzi, którym przejście kilkuset metrów nie sprawi problemu. Bariery, których można łatwo
uniknąć. Więc jeśli przyjdzie Ci na
myśl, by zająć miejsce dla niepełnosprawnego i będziesz sobie tłumaczył: „Ja tylko na chwilę, muszę
przecież zrobić zakupy”, zadaj
sobie też pytanie i szczerze na
nie odpowiedz: „Czy chciałbym
być na ICH miejscu?”.

Obecnie na Kościelnej wymieniane są rury ciepłownicze.
W wakacje ulicę czekają dwa kolejne remonty [Fot. MM]
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BRWINÓW / MICHAŁOWICE Podglądamy plany inwestycyjne kolejnych dwóch gmin z powiatu pruszkowskiego

Inwestycje drogowe w Brwinowie i Michałowicach
Olgierd Lewan
olgierd.lewan@gazetawpr.pl

Miasto i gmina Brwinów
w zaplanowanych inwestycjach
drogowych zamierza ten rok zaliczyć do udanych. Sztandarową
inwestycją będzie remont zachodniej części rynku miejskiego
w Brwinowie wraz z uliczkami
dojazdowymi. Planowana przebudowa nawierzchni ulic, chodników i obiektów małej architektury
może czasowo utrudniać ruch na
przebiegającej tamtędy drodze wojewódzkiej 720. Podobną inwestycją

będzie też budowa parkingu przy
brwinowskim cmentarzu (od
ul. Powstańców W-wy). W Otrębusach kompleksowo zagospodarowany zostanie teren przed
budynkiem pałacyku przy
ul. Wiejskiej 1.
Wśród remontowanych częściowo lub w całości nawierzchni dróg
znajdą się brwinowskie ulice: Moniuszki, 11 Listopada, Spółdzielcza,
Prusa, Zielona, Piastowa, Akacjowa,
Dębowa, Rodzinna, Świerkowa,
Raszyńska, Borkowa, Wygonowa
i Jaśminowa. Remonty w pozostałych miejscowościach gminy:
w Żółwinie – ulice Zarybie i Wodna,

Rozpoczęcie budowy trasy
Salomea-Wolica coraz bliżej
REGION Drogowcy rozpoczęli poszukiwanie

wykonawcy trasy łączącej Aleje Jerozolimskie
z Opaczą.
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o długości ok. dwóch kilometrów. jeszcze pozwolenia na budowę (ma
Inwestycja ma objąć budowę pię- to zrobić w najbliższych dniach). Są
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jest na jesień 2010 roku. WaNowa droga ma połączyć Aleje
runkiem dla wykonawców startujących w przetargu jest ukończenie Jerozolimskie z węzłem Opacz, któtrasy do sierpnia 2012 roku. 28 maja rego budowa ma ruszyć jeszcze
zostaną rozpatrzone oferty. Mimo w tym roku.
ogłoszenia przetargu inwestycja nie
EmEs - WPR24.pl

Warsztaty mediacyjne wracają
POWIAT GRODZISKI
Spór o nowy przebieg drogi 719
jako obwodnicy Milanówka i Grodziska Mazowieckiego wchodzi
w kolejną fazę. Niedopełnienie
przez marszałka województwa
obietnicy rozpatrzenia północnego
wariantu przebiegu drogi, spowodowało powrót do koncepcji
warsztatów mediacji społecznych
w tej sprawie.
Przypomnijmy – z propozycją zorganizowania warsztatów
mediacyjnych wystąpiła 1,5 roku
temu dr Halina Siemko-Tomaszewska z Polskiej Akademii
Nauk. Rok temu przygotowania
do warsztatów zostały zawieszone z uwagi na obietnicę urzędu
marszałkowskiego, że w wariantowym opracowaniu studium
techniczno-ekonomiczno-środowiskowego znajdzie się też

rozważenie wariantu północnego, za którym opowiada się Milanówek. Wbrew obietnicom,
wariantu tego jednak nie włączono. Marszałek na podstawie tego
niepełnego opracowania wybrał
przebieg drogi w starym śladzie,
wg projektu sprzed 40 lat, przecinającego miasto na południu.
W Milanówku takie postępowanie
odebrano jako przejaw arogancji
władzy. W tej sytuacji odrodziła
się koncepcja warsztatów mediacyjnych, w których oprócz przedstawicieli obu społeczności wzięli
by udział uznani fachowcy od
komunikacji i zagospodarowania przestrzennego.
Pierwsze spotkanie zespołu koordynującego ten projekt
zaplanowano na 6 maja o godz.
18.00 w sali rady miejskiej
w Milanówku.
Olgierd Lewan

w Kaniach – Miła i Prosta, w Otrębusach – Podleśna, a w Krosnach
– Józefowska i Marianka. Ponadto droga w Domaniewie i droga
w Biskupicach. Przewidziano też
budowę chodników na ul. Krótkiej i ul. Przejazdowej w Otrębusach oraz remonty chodników na
ul. Kępińskiej i ul. Kraszewskiego
w Brwinowie.
W gminie Michałowice największe tegoroczne inwestycje drogowe
rozkładają się pomiędzy dwa wiodące osiedla – Komorów i Michałowice. W Komorowie kompleksowo
zostanie wyremontowana granicząca z Pruszkowem ul. Ireny. Wspólna

inwestycja obu gmin owocuje już
w tej chwili m.in. remontem instalacji podziemnych, a po wymianie
podbudowy i nawierzchni przyjdzie kolej na chodniki i oświetlenie.
W samym Komorowie doczekają się
remontu także ulice: Karpińskiego, Sobieskiego, część Koralowej
i prawdopodobnie ul. Kraszewskiego. Powstaną też dwa ronda w ciągu
ul. Turystycznej (przy ul. Wiejskiej
i Bugaj).
Jeśli chodzi o same Michałowice, to największą i realizowaną już
inwestycją jest przebudowa ulicy
Szkolnej. Dla poprawy bezpieczeństwa uczniów ulica zostanie

odsunięta od budynku szkolnego,
a po obu stronach, na skrzyżowaniach z Raszyńską i 11 Listopada
powstaną ronda. Wyremontowana
zostanie także ulica Regulska w Michałowicach (na całej długości od
11 Listopada do Kolejowej). Z pozostałych planów warto wspomnieć
wspólny z Piastowem remont
ulicy Daniłowskiego w Regułach,
budowę ronda na skrzyżowaniu
Ryżowej i Środkowej w Opaczy
oraz remont ulicy Konopnickiej
w Pęcicach Małych.
- Należy pamiętać, że naszą główną inwestycją w tym roku pozostaje
realizacja współﬁnansowanej ze

środków unijnych budowy na terenie gminy czterech kompleksów
rekreacyjnych w Michałowicach,
Komorowie, Nowej Wsi i Regułach –
podkreśla wójt gminy Michałowice,
Krzysztof Grabka – Zgodnie z przyjętym harmonogramem, którego
nie wolno nam opóźnić, budowa
tych kompleksów zakończy się
w tym roku, do listopada. W sumie
na tegoroczne inwestycje drogowe
mogliśmy przeznaczyć 12 mln zł,
ale przydałoby się dużo więcej.
W większości mamy za sobą etap
budowy sieci wodno-kanalizacyjnych, nadszedł więc czas budowy
utwardzonych dróg.
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Chmura azbestu nad Pruszkowem?
Takie pytanie zadali nam czytelnicy przejęci rozbiórką budynków przy ulicy Waryńskiego 5,
na terenie byłych Pruszkowskich Zakładów Materiałów Izolacyjnych KEMI.
PRUSZKÓW

Olgierd Lewan
olgierd.lewan@gazetawpr.pl

Według relacji mieszkańców
zamieszkujących w okolicy, budynki KEMI wyburzano ciężkim sprzętem bez wcześniejszej
rozbiórki dachów. W normalnej
sytuacji nie byłoby w tym nic
nagannego. W tym przypadku
istniało podejrzenie, że dachy
były kryte eternitem. Jeśli tak
faktycznie było, należało je rozebrać z zachowaniem najwyższej
ostrożności i wywieźć na specjalne składowisko utylizacyjne. Ponieważ ze zwietrzałego eternitu
uwalnia się niezwykle szkodliwy
dla zdrowia, rakotwórczy azbest,
rozbiórką taką zajmują się wyspecjalizowane ﬁrmy. Rutynowo rozbiórka przeprowadzana
jest przez robotników ubranych
w specjalne kombinezony z pyłoszczelnymi maskami na twarzach. Uwalnianie się azbestu
do powietrza jest szczególnie intensywne, gdy stare płyty eternitowe są kruszone lub rozbijane.
A taki właśnie sposób rozbiórki
budynków został zastosowany
w tym przypadku.

Nasi czytelnicy przerażeni
niefrasobliwością budowlańców
postanowili działać. Zaczęli od
zgłoszenia sprawy prezydentowi
miasta. Po jakimś czasie uzyskali
od niego odpowiedź, że takimi
sprawami zajmuje się Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Minęło wiele dni, zanim
zaniepokojeni brakiem widocznej
reakcji mieszkańcy postanowili
przyjść ze sprawą do naszej redakcji. W tym czasie na placu
rozbiórki, obok pruszkowskiej
wieży ciśnień, po budynkach
KEMI zostały już tylko ogromne
hałdy gruzu. Gruz jest ładowany koparką na ciężarówki oraz
w tumanach kurzu wywożony
z placu budowy.
- Interwencja z biura prezydenta
miasta nie miała charakteru formalnego zgłoszenia, więc po jej
otrzymaniu nie wszczęliśmy procedury kontrolnej – mówi nam Bogdan Kołodziejski z Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – Dopiero po interwencji waszej
gazety przeprowadziliśmy kontrolę na miejscu budowy. W stanie, który tam zastaliśmy trudno
było stwierdzić obecność eternitu
w gruzowisku. Ze złożonej u nas

Czy w unoszącej się chmurze pyłu znajduje się rakotwórczy azbest? [Fot. OL]
wcześniej dokumentacji wynika,
ze inwestor wiedział o konieczności rozbiórki i utylizacji pokryć
dachowych z uwagi na ich szkodliwość. W złożonych dokumentach
deklarował rozbiórkę tego dachu
przez wyspecjalizowaną ﬁrmę.
Sprawdzimy, czy zostało to wykonane. Wysłaliśmy do inwestora

i do ﬁrmy wykonawczej wezwania
do okazania dokumentów wykonania wywozu oraz utylizacji tych
pokryć dachowych.
Procedura została więc wdrożona. Biorąc jednak pod uwagę
siedmiodniowy termin wezwania oraz czas jego doręczenia,
na jej efekty będziemy musieli

REGION Nowa ustawa „śmieciowa” ma wejść w życie jeszcze w tym roku

Gminy będą odpowiadać za śmieci?
Według założeń nowej ustawy,
która nota bene ma wejść w życie
jeszcze w tym roku, to gminy będą
musiały pilnować segregacji śmieci.
Na jej mocy staną się właścicielami
nieczystości i będą odpowiadać za
ich zagospodarowanie.
Śmieciowy problem dotyczy
całej Polski. Według resortu środowiska, gminy powinny odpowiadać za śmieci tak jak to ma
miejsce w innych krajach Unii
Europejskiej. Polska wstępując do
unijnych struktur zobowiązała się
uporządkować kwestię segregacji
śmieci i ograniczenie ilości odpadów ulegających biodegradacji.
Przypomnijmy - przystępując
do UE, Polska zobowiązała się do
osiągnięcia konkretnych celów,
m.in. ograniczenia ilości odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji, przeznaczonych do
składowania. Do końca tego roku
w Polsce musi nastąpić ograniczenie do nie więcej niż 75% wagowo
całkowitej masy tych odpadów
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. (do
końca 2013 r. - do nie więcej niż
50%, a do końca 2020 r. do nie
więcej niż 35% tych odpadów).
Obecnie na składowiska traﬁa ponad 90% odpadów ze strumienia
ogółu odpadów komunalnych.

Segregacja jest opłacalna, gdyż wiąże się z mniejszymi
stawkami za wywóz śmieci. [Fot. archiwum]
Nowe przepisy zakładają wprowadzenie dwóch zmian. Po pierwsze inaczej niż do tej pory ma
wyglądać kwestia segregacji odpadów. Teraz to zarządcy gminy
będą pilnować segregacji śmieci
i edukować obywateli jak należy tę segregację przeprowadzać.
Według ministerstwa środowiska
segregacja jest opłacalna, gdyż
wiąże się z mniejszymi stawkami
za wywóz śmieci.

Po drugie w myśl nowej ustawy za odbiór śmieci będą płacili
mieszkańcy i właściciele nieruchomości. Wysokość tych opłat
ustalą gminy. Pieniądze będą bezpośrednio wpływały do budżetów
gmin, a nie jak dotychczas, do
ﬁrm odbierających nieczystości.
Prawdopodobnie gmina będzie
mogła wybrać jeden z dwóch wariantów, który uzna za korzystniejszy. Pierwszy wariant zakłada,

że gmina pobiera opłatę od mieszkańców i w trybie zamówień publicznych wyłania wykonawcę.
Drugi wariant mówi, że odbierający odpady działa na terenie
gminy na podstawie zezwolenia
wydanego przez wójta, burmistrza, prezydenta, a właściciel
odpadów musi podpisać umowę
z wykonawcą.
Nowe przepisy pozwolą na
stworzenie narzędzi, które pomogą zrealizować ekologiczne
efekty jakie zobowiązaliśmy się
zrealizować wstępując do UE.
Nie od dziś lokalne władze
uważają, że dopiero po przekazaniu gminom własności za odpady można mówić o prowadzeniu
właściwej śmieciowej polityki.
- To co było do tej pory, to zły
system. Jeżeli gmina będzie odpowiedzialna za śmieci, to zmieni
się sytuacja gminy i społeczeństwa. Problem śmieci to sprawa
wstydliwa i żenująca. Jeżeli te
przepisy wejdą w życie zmuszą
wszystkich do odpowiednich zachowań - mówi Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska
Mazowieckiego - Myślę, że dopiero
po wyborach problem ten nabierze
tempa. Do wyborów lokalne władze nie będą chciały się narażać
społeczeństwu - dodaje burmistrz.
LUNO

poczekać. Dopiero wtedy dowiemy się, czy niemalże w centrum
Pruszkowa, w kurzu unoszącym
się nad gruzowiskiem i roznoszonym przez wiatr nad miastem,
był rakotwórczy azbest. O ostatecznych wynikach kontroli PINB
poinformujemy w jednym z następnych numerów WPR.

Niezgoda rujnuje,
zgoda buduje
POWIAT PRUSZKOWSKI
Po zakończeniu marcowej
sesji rady powiatu pruszkowskiego doszło do incydentu,
podczas którego jeden z radnych naruszył nietykalność
osobistą syna innego radnego.
Zdarzeniu towarzyszyła dość
intensywna, lecz na szczęście
krótka wymiana argumentów
werbalnych pomiędzy wspomnianym radnym a przybyłym z odsieczą ojcem. Obaj
uczestnicy zajścia zapowiedzieli wyciągnięcie wobec siebie konsekwencji prawnych.
Proces o naruszenie dóbr
cielesnych oraz osobistych
był nieuchronny.
Jakież było zdziwienie
obecnych na ostatniej sesji
rady powiatu, gdy obaj kolejno poprosili o głos i wygłosili publiczne oświadczenia,
w których zgodnie przeprosili za swoje zachowanie, a na
dodatek poinformowali, że
w wyniku podjętych negocjacji konﬂikt między nimi został
zakończony i odstępują od
dochodzenia swoich racji na
drodze sądowej. Czy obecny
w sali obrad syn, główny poszkodowany konﬂiktu, podziela ich zdanie, nie wiemy.
W każdym razie, dla porządku
odnotowujemy, że żadnego
oświadczenia nie wygłosił.
BS

Gimnazjaliści uczcili
ofiary Katynia
W dniu 22 kwietnia w pruszkowskim Gimnazjum nr 4 im. Jana
Pawła II odbyła się uroczystość
sadzenia Dębów Pamięci dla
uczczenia pamięci ofiar zbrodni
katyńskiej w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego
„Katyń… ocalić od zapomnienia”.
Celem programu skierowanego do młodego pokolenia
Polaków: uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych jest zaszczepienie pamięci tragicznych
wydarzeń sprzed 70 lat, poprzez
przybliżenie i upamiętnienie losów konkretnych osób skrytobójczo zamordowanych w lasach
Katynia, Charkowa, Starobielska,
Ostaszkowa. Symbolem pamięci każdej z nich ma być jeden
z 21 473 posadzonych dębów.
Każdy z nich upamiętniać ma
jedną z zamordowanych oﬁar
zbrodni, oﬁcerów polskiego wojska, której losy prezentowane są
na terenie szkoły. Dąb Pamięci
pielęgnowany przez młode pokolenie stanie się żywym pomnikiem historycznej prawdy.
W pruszkowskim Gimnazjum nr 4 dwa Katyńskie Dęby
poświęcone zostały dwóm bohaterom katyńskiego mordu.
Pierwszym z nich był obserwator 3. Pułku Lotniczego 33-letni

major Stefan Olesiński, drugim
27-letni dyrektor szkoły, powołany w pierwszych dniach wojny
porucznik Marian Kalinowski,
zamordowani strzałem w tył głowy w lasach pod Charkowem.
Obu z nich młodzież na terenie
swojej szkoły urządziła specjalne miejsce pamięci, w którym
prezentowane są zgromadzone
pamiątki, zdjęcia i dokumenty
przybliżające ich tragiczne losy.
Aranżację uzupełniają wyróżnione prace plastyczne i literackie,
poświęcone tematyce katyńskiej.
Honorowy patronat nad programem sadzenia Dębów Katyńskich objął zmarły w niedawnej
tragicznie w katastroﬁe lotniczej
Prezydent RP Lech Kaczyński.
Jego osobie pruszkowscy gimnazjaliści poświęcili trzeci z dębów.
Akt sadzenia Dębów Pamięci
poprzedziła msza św. odprawiona w kościele św. Kazimierza
oraz przygotowane przez młodzież słowno-muzyczne widowisko połączone z apelem
pamięci dla uczczenia ofiar
Katynia. W uroczystości wzięły
udział władze powiatu pruszkowskiego, miasta, przedstawiciele środowisk kombatanckich
oraz rodziny obu zamordowanych oﬁcerów.
BS
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Koncert oraz Jam Session u Artystek w Milanówku
Kawiarenka „uArtystek” zaprasza 29 maja (sobota) na koncert zespołu FANTASMAGORIA
oraz jam session, czyli wspólne
muzykowanie.
Imprezy tego rodzaju mają
być okazją do integracji lokalnego środowiska muzycznego
i promocją ciekawych artystów
- mówi główny pomysłodawca

i organizator imprezy Tomasz
Tarczyński, nauczyciel i perkusista z Grodziska, związany
z Grodziskim Centrum Kultury.
Na jam session może wystąpić
każdy. Liczą się chęci, odwaga,
ale przede wszystkim pasja do
muzyki. Jeśli chciałbyś przyjść,
posłuchać dobrej muzyki, wspólnie pomuzykować i poznać

ciekawych ludzi to miejsce jest
właśnie dla Ciebie. Na miejscu
udostępniony zostanie sprzęt
muzyczny tzn.: perkusja, sprzęt
nagłośnieniowy-wokalny, wzmacniacze do gitar, klawisze.
Start godz. 20:00, Miejsce:
Warszawska 36, Więcej na
www.ttarczyn.streemo.pl
MS - WPR24.pl

Konkurs plastyczny
„Interpretacje” rozstrzygnięty
PIASTÓW W piątkowy wieczór 24.

INFORMATOR KULTURALNY
POWIAT PRUSZKOWKI - POWIAT GRODZISKI • 30.IV-13.V.2010
GRODZISK MAZ.

Maraton Chopinowski

Wieczór Cygański

Centrum Kultury zaprasza
w dniach 12-16 maja (środa-niedziela) na Maraton Chopinowski.
Każdego dnia Maratonu będą
wykonane dwa 40-to minutowe recitale.
Start godz. 19:00,
Miejsce: Spółdzielcza 9

15 maja (sobota) w Centrum Kultu-

MILANÓWEK

W krainie uśmiechu

Świt Żywych Muzyków

4 maja (wtorek) w Centrum Kultu-

Kawiarenka "uArtystek" zaprasza 8 maja (sobota) na koncert
zespołu Świt Żywych Muzyków.
Skład zespołu: Marek Wierzchucki, Mariusz Kubicki, Adam
Lewandowski, Michał Sołtan.
Start: 20:00, Bilety 25 PLN,
Miejsce: Warszawska 36

ry odbędzie się Galowy Koncert
„W Krainie Uśmiechu”. Wystąpią
artyści Polskiej Opery Kameralnej - Ewa Szpakowska – fortepian, Kazimierz Kowalski – bas.
Start godz. 19:00,
Bilety 15 i 30 PLN,
Miejsce: Spółdzielcza 9

V Ogólnopolski Przegląd
Zespołów Tanecznych
8 maja (sobota) w Centrum Kultury odbędzie się V Ogólnopolski
Przegląd Zespołów Tanecznych
o Puchar Burmistrza.
Start godz. 11:00,
Miejsce: Spółdzielcza 9

Jubileusz 50-lecia pracy
twórczej Szymona Wdowiaka

Centrum Kultury zaprasza 8 maja
(sobota) na jubileusz 50-lecia pracy twórczej Szymona Wdowiaka. Jubileusz będzie połączony
z przekazaniem milanowskiej
bibliotece publicznej ﬁlmów
autorstwa bohatera spotkania.
Start godz. 17:00, Miejsce: Kościelna 3

ry odbędzie się Wieczór Cygański
z zespołem DROMENCA. Repertuar koncertu będzie zróżnicowany, począwszy od tradycyjnej
muzyki cygańskiej, poprzez rytmy bałkańskie, rosyjskie romanse oraz piosenki biesiadne.
Start godz. 19:30, Bilety 30 i 25 PLN,
Miejsce: Kościelna 3

NADARZYN

„Oaza” w „Warzywniaku”
Kino Nokowe zaprasza 7 maja
(piątek) na dwa ﬁlmy animowane Andrzeja Barańskiego - „Oaza”
oraz „Warzywniak 360 stopni”. Po
projekcji spotkanie z reżyserem.
Start godz. 19:00, Wstęp wolny,
Miejsce: Pl. Poniatowskiego 42

Akademia bez indeksu
Ośrodek Kultury zaprasza 8 maja
(sobota) na spotkanie z cyklu
„Akademia bez indeksu” – Kultura Indii. W programie: Viryavan
Bhajan Band, multimedia, pokaz
gotowania, degustacja potraw
kuchni indyjskiej.
Start godz. 18:00,
Miejsce: Pl. Poniatowskiego 42

Moja Mama Janis

Ośrodek Kultury zaprasza 15 maja
(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,
Miejsce: Pl. Poniatowskiego 42

z udziałem artystów scen polskich. Wystąpią: Grażyna Mądroch – sopran, Jacek Klubiński
– bas, Teresa Siewierska – aktorka, Adam Sychowski – fortepian
Start godz. 11:00,
Miejsce: Al. Krakowska 20

PODKOWA LEŚNA
Dziecko w Teatrze
„Mały Chopin”
CKiIO zaprasza 2 maja (niedziela) na spotkanie z cyklu Dziecko w Teatrze „Mały Chopin”.
Spektakl powstał z inspiracji
wierszem Michała Rusinka
pt. „Mały Chopin".
Start godz. 12:30, Bilety 5 i 8 PLN,
Miejsce: Pałacyk Kasyno, Lilpopa 18

Chopin w Kasynie
9 maja (niedziela) odbędzie się
spotkanie z cyklu „Chopin w Kasynie”. „Chopin w Kasynie" to
cykl niedzielnych recitali fortepianowych zorganizowanych we
współpracy z Towarzystwem im.
Fryderyka Chopina w Warszawie.
Grają: Jolanta Stopka – skrzypce,
Magdalena Blum – fortepian
Start godz. 16:00, Wstęp wolny,
Miejsce: Pałacyk Kasyno, Lilpopa 18

PRUSZKÓW

Koncert Rockowy
„Pokaż jak grasz!”
Miejski Ośrodek Kultury zaprasza 7 maja (piątek) na koncert
rockowy „Pokaż jak grasz!”.
Wystąpią: Orion, Rot, Aspekt,
NSPe, Thekilla, Farel Got.
Star godz. 18:00, Bilety 5 PLN, Miejsce:
Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5

OTRĘBUSY

Teatr Wierszalin w Mateczniku
6 maja (czwartek) w Europejskim
Centrum Promocji Kultury Regionalnej i Narodowej „MATECZNIK-MAZOWSZE” odbędzie się
spektakl teatru „Wierszalin”
pt. „Reportaż o końcu świata”.
Start godz. 17:00,
Bilety: 35 PLN

PIASTÓW

„Święta Miłości
Kochanej Ojczyzny”
5 maja (środa) w Szkole Podstawowej nr 2 w Piastowie odbędzie
się uroczysty koncert „Święta
Miłości Kochanej Ojczyzny”

Archeologiczna Mapa Polski
Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego zaprasza na
cykl prelekcji - Archeologiczna
Mapa Polski – świętokrzyskie.
11 maja (wtorek) odbędzie się wykład Dr Krzysztof Tunia „Słonowice. Wielkie drewniane
grobowce sprzed 6 tysiącleci”.
Start godz. 18:00, Wstęp wolny,
Miejsce: pl. Jana Pawła II 2

kwietnia w Piastowskim Domu
Kultury odbył się wernisaż wystawy pokonkursowej połączony
z ogłoszeniem wyników i rozdaniem nagród Piastowskiego
Przeglądu Twórczości Plastycznej
„Interpretacje”.
Tegoroczna edycja konkursu
nosiła nazwę „Preludium deszczowe” i poświęcona była tematyce związanej z twórczością
Fryderyka Chopina. W konkursie organizowanym już po raz 13
wzięło udział 70 prac twórców
z Warszawy, Piastowa, Pruszkowa,
Ursusa i kilku innych miejscowości naszego regionu. Patronat
honorowy nad imprezą objęli
Starosta Pruszkowski Elżbieta
Smolińska i Burmistrz miasta
Piastowa Zdzisław Brzezinski,
będący również fundatorami cennych nagród i wyróżnień.
Specjalnie powołane jury konkursowe, któremu przewodniczył dziekan wydziału malarstwa
warszawskiej Akademii Sztuk
Pięknych prof. Ryszard Sekuła
przyznało w tym roku trzy nagrody regulaminowe oraz pięć
wyróżnień Starosty Powiatu

Pruszkowskiego, a także jedną
nagrodę specjalną ufundowaną
przez Burmistrza Piastowa. Laureatami trzech równorzędnych
nagród w tegorocznej edycji konkursu zostały trzy panie: Grażyna Prędkiewicz i Ewa Łosiewicz
z Pruszkowa oraz Iwona Gałaj
z Warszawy. Wyróżnienia jury
przyznało paniom Bożenie Koper
i Annie Jakubowskiej z Pruszkowa
oraz Barbarze Perz, Stanisławowi
Zwierzyńskiemu i Mieczysławowi Jędrzejewskiemu z Warszawy.
Nagrodę specjalną Burmistrza
Piastowa otrzymała pani Julia
Samoraj z Piastowa.
Podczas otwarcia wystawy
niewielka sala ekspozycyjna piastowskiego Domu Kultury pękała
w szwach, usiłując pomieścić blisko setkę autorów i oglądających.
Ale mimo tych niedogodności atmosfera wernisażu była niezwykle
ciepła i uroczysta. Większość prac,
a szczególnie te wyróżnione, reprezentowała wysoki, a niektóre
z nich wręcz profesjonalny, poziom
zastosowanych środków malarskich w prezentacji niezwykle
trudnego konkursowego tematu.
BS - WPR24.pl

Wianki w klimacie Disco-Polo
PRUSZKÓW 20 czerwca odbędą się

Pruszkowskie Wianki. Tym razem
motywem przewodnim części koncertowej imprezy będzie muzyka
disco polo.
Impreza rozpocznie się w godzinach porannych w Parku Potulickich i składać się będzie
z dwóch części. Za część edukacyjną odpowiedzialne będzie
miasto, które zorganizuje pokazy
ratownictwa, pokazy wodne na
stawach w parku, pokazy ratownicze i inne atrakcje. Część
edukacyjna zakończy się około
godziny 16.00. Następnie impreza
przeniesie się na stadion Znicza.
Część koncertową przygotuje
ﬁrma zewnętrzna (Moment Media). W tym roku występy odbędą
się w klimacie muzyki disco-polo.
Podczas gali zobaczymy takie zespoły jak Nexx Dance, Red Star,
Awans Dance, Boys.

Program imprezy:
12.00 pokaz ratownictwa
wodnego
12.00 gry i zabawy
12.00 pokazy modeli pływających
13.00 pokaz sportów obronnych
14.00 gimnastyka artystyczna
15.00 poszukiwanie kwiatu
paproci
15.00 konkurs wianków
15.30 wręczenie nagród
Gala Disco Polo - Stadion ZNICZ
16.00 Nexx Dance
18.00 Red Star
19.30 Awans Dance
21.00 Boys
Impreza zaplanowana jest na
niedzielę, 20 czerwca. Tego samego dnia odbędą się również
wybory prezydenckie. Nie wiadomo jeszcze, czy koncerty odbędą
się zgodnie z planem.
MS - WPR24.pl

Warsztaty dla mamy i taty
PIASTÓW Stowarzyszenie MOŻESZ

poszukiwać odpowiedzi podczas

Czego potrzebują dzieci, aby
dobrze się rozwijać? Jak podążać za potrzebami i emocjami
dzieci? Jak przygotować dziecko do bycia przedszkolakiem?
To pytania, na które będziemy

9.00 – 17.00. Miejsce: Przedszkole
Franciszkanek Misjonarek Maryi w Piastowie. Koszt (z obiadem): 50 zł. Zainteresowanych
udziałem zapraszamy na stronę
www.mozesz.org
[am]

zaprasza na kolejne warsztaty - zajęć dla rodziców. Zapraszamy
tym razem dla MAM i TATUSIÓW. w sobotę, 8 maja 2010, w godz.
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Materiały prasowe redagowane na tej stronie przygotowywane są przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie

Biuletyn Informacyjny Powiatu Pruszkowskiego

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

XXXIV Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego
W sali konferencyjnej budynku
starostwa dnia 27 kwietnia 2010r.
odbyła się XXXIV Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego. Porządek
obrad przewidywał m.in. sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2009 oraz podjęcie
najważniejszej uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego za
rok 2009. Ustawa samorządowa
określa bowiem datę 30 kwietnia
jako ostateczny termin, w którym
działania Zarządu w sferze budżetowej, dotyczącej przychodów i wydatków w roku poprzednim, muszą
uzyskać wyrażoną w głosowaniu
pozytywną ocenę większości radnych powiatu.
Podjęcie ważnych merytorycznych uchwał poprzedziło wręczenie nagród i wyróżnień laureatom
powiatowego szczebla ogólnopolskiego konkursu plastycznego

promującego wśród młodzieży
szkolnej wiedzy na tematy związane z bezpieczeństwem i działalnością służb ratowniczych
i straży pożarnej pn. "Wiatr,
wypadek, ogień, woda - strażak
zawsze rękę poda". Specjalnie powołana komisja konkursowa wyłoniła prace, które wezmą udział
w dalszych etapach konkursu na
szczeblu wojewódzkim. Nazwiska
młodych twórców nagrodzonych
i wyróżnionych na etapie powiatowym publikujemy w osobnym
materiale prasowym obok.
Kolejnym punktem porządku
obrad były sprawozdania i informacje z realizacji zadań poszczególnych jednostek, służb
i straży powiatu pruszkowskiego
w roku 2009. Były to: sprawozdanie z działalności Komendanta
Powiatowego Policji w Pruszkowie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie

powiatu pruszkowskiego, informacja o stanie bezpieczeństwa
powiatu pruszkowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego oraz sprawozdanie z realizacji zadań inspekcji
weterynaryjnej. Sprawozdania
prezentowane były radnym przez
szefów poszczególnych jednostek i służb. Bardziej szczegółowo
zaprezentujemy je w kolejnych
wydaniach biuletynu informacyjnego powiatu pruszkowskiego.
Głosowanie nad uchwałą
o udzielenie absolutorium dla
Zarządu poprzedziła prezentacja sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Pruszkowskiego za rok 2009. Zaplanowane dochody budżetu określone
były na kwotę 117 329 198,04 zł
i mimo trudnej ogólnej sytuacji
ﬁnansowej w kraju, zrealizowane zostały w 96,29% (112 997

096,72 zł). Ogólny plan wydatków zaplanowanych w uchwale
budżetowej roku ubiegłego na
kwotę 131 122 112, 04 zł został
wykonany w 95,74% i zamknął
się sumą 125 540 908, 04 zł. Wydatki inwestycyjne w roku 2009
stanowiły 29,3% sumy ogólnych
wydatków budżetu i wyniosły
29 263 805 zł. Jest to najwyższy
wskaźnik w skali całej czteroletniej kadencji samorządu powiatu pruszkowskiego i jest prawie
o 1/3 wyższy w porównaniu z latami ubiegłymi. Szczegółowa prezentacja obrazowała wysokości
zaplanowanych i zrealizowanych
dochodów i poniesionych wydatków w poszczególnych działach
budżetu. W roku 2009 powiat
wydatkował ponad 12,6 mln zł
na utrzymanie, przebudowę i modernizację dróg powiatowych,
ponad 30,6 mln na administrację publiczną (w tym 14,8 mln

na budowę budynku starostwa).
Środki przeznaczone na bezpieczeństwo publiczne wyniosły
ponad 6,9 mln zł (budowa strażnicy KPP Straży Pożarnej) i 85,25
tys. zł dla policji. Dużą część wydatków stanowią obowiązkowe
wpłaty do budżetu państwa tzw.
„Janosikowe”, które za rok 2009
wyniosło 23,43 mln zł. Wydatki
na oświatę i wychowanie wydano 20,88 mln zł, a na ochronę
zdrowia ponad 3,96 mln z czego
prawie 2,09 mln stanowiły dotacje celowe przekazane szpitalowi powiatowemu na rozbudowę
i modernizację budynku „Starego Wrzesina” i SPZ ZOZ przy ul.
Andrzeja. W kwocie tej zawarty
jest również koszt opracowania
całościowej koncepcji rozbudowy szpitala oraz zakup sprzętu
medycznego; laparoskopu i histeroskopu oraz modernizację
mammografu komputerowego

dla Szpitala Kolejowego. Środki
powiatu przeznaczone na pomoc
społeczną wydatkowano w wysokości 13,53 mln zł ( z czego ok.
5 mln na domy pomocy społecznej, 2,23 mln na rodziny zastępcze, 1,86 mln na powiatowe centra
pomocy rodzinie a na placówki
opiekuńczo wychowawcze ok.
1,45 mln zł.). Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego kosztowała w ub. roku 1,26 mln zł,
a na kulturę ﬁzyczną i sport wydatkowano 812 tys. zł.
Po wysłuchaniu sprawozdania
Zarządu i dyskusji, Radni przystąpili do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.
W wyniku głosowania: 17 głosów „za”, 7 głosów „przeciw” przy
dwóch głosach wstrzymujących
się Rada Powiatu Pruszkowskiego
podjęła uchwałę o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Powiatu
Pruszkowskiego za rok 2009.

Konkurs Plastyczny "Wiatr, wypadek, ogień,
woda - strażak zawsze rękę poda"

Zuchy z wizytą u Starosty
Niecodzienne spotkanie
miało miejsce we wtorek
20 kwietnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul.
Drzymały. Elżbieta Smolińska
starosta pruszkowski gościła
kilkudziesięcioosobową grupę
zuchów z 82 GZ „Leśna Gromada” ze Szkoły Podstawowej
nr 8 w Pruszkowie.
Spotkanie odbyło się
w specjalnie przygotowanej,
reprezentacyjnej nowej sali
konferencyjnej, w której odbywają się sesje Rady Powiatu
Pruszkowskiego. Tym razem
miejsca powiatowych radnych
zajęli najmłodsi mieszkańcy Powiatu.
Co to jest samorząd, gmina i powiat? Jakie są zadania
powiatu? Czym zajmuje się
starosta? Czy łatwo kierować
powiatem? W jaki sposób zapadają ważne dla mieszkańców
decyzje? Jakie będą najważniejsze nowe inwestycje na terenie
powiatu? Skąd biorą się środki
na remonty dróg? Która ulica będzie przebudowywana
w pierwszej kolejności? Czy
trudna jest funkcja starosty,
czy starosta lubi swoją pracę i czy będzie kandydować

w najbliższych wyborach? takie i podobne pytania padały z ust zuchów. Na wszystkie
Starosta musiała znaleźć satysfakcjonującą odpowiedź. Dyskusja przebiegała w atmosferze
o wiele spokojniejszej niż ta, do
której przywykliśmy obserwując sesje z udziałem dorosłych
radnych. W drugiej części spotkania, Starosta oprowadziła
zuchy po nowym gmachu starostwa, pokazując dzieciom,
w jaki sposób mieszkańcy będą
w nim załatwiać swoje sprawy urzędowe. Największym
zainteresowaniem cieszyły
się gabinet Starosty oraz sala
obsługi interesantów i tzw. kolejkomaty wydające numerki
do właściwych okienek, w których dyżurują reprezentanci
poszczególnych wydziałów
starostwa. Zuch rekordzista
zaliczył komplet okienek,
a w każdym z nich zapytał o to,
jakimi konkretnie sprawami
Wydział się zajmuje. Na koniec wizyty sympatyczni goście
otrzymali na pamiątkę drobne
upominki w postaci promocyjnych gadżetów powiatu oraz
zapewnienie Starosty o gotowości zorganizowania przez
nią następnych spotkań.

W trakcie wtorkowej XXXIV
sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego odbyło się uroczyste wręczenie
nagród zwycięzcom powiatowych
eliminacji XII edycji ogólnopolskiego konkursu Komendanta
Głównego Państwowej Straży Pożarnej-Szefa Obrony Cywilnej Kraju
pod hasłem "Wiatr, wypadek, ogień,
woda - strażak zawsze rękę poda".
Głównym celem konkursu było zainteresowanie dzieci i młodzieży
tematem szeroko pojętego bezpieczeństwa, świadomości występowania niebezpiecznych zdarzeń
oraz radzenia sobie w sytuacjach
zagrożenia. Konkurs ma za zadanie promować i poszerzać wiedzę,
zarówno na temat bezpieczeństwa,
jak i związanej z tym działalności
służb ratowniczych, głównie straży
pożarnej, uczestniczących w usuwaniu skutków wypadków, pożarów,
nieszczęśliwych zdarzeń oraz klęsk
żywiołowych. Jury konkursowe
w dniu 18 marca wyłoniło laureatów
szczebla powiatowego konkursu

Nagrodzona praca Adriana Filla (lat 8) z Brwinowa
i zakwaliﬁkowało do szczebla wojewódzkiego następujące osoby;
W grupie I - szkoła podstawowa 6-8 lat: Adrian Fill lat 8,
Gminny Ośrodek Pracy z Rodziną w Brwinowie – praca wykonana pod kierunkiem Pani
Barbary Korytkowskiej;
grupa II – szkoła podstawowa
9-12 lat: Agata Kopczyńska lat

10, uczennica SP Nr 8 im. W. Broniewskiego w Pruszkowie - praca
wykonana pod kierunkiem Pani
Grażyny Tyszko;
grupa III – uczniowie gimnazjum 13-16 lat: Michał Zieliński
lat 15, uczeń Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Nadarzynie - praca
wykonana pod kierunkiem Pani
Aldony Pomianowskiej;

grupa IV – uczniowie niepełnosprawni: Igor Stawierej, uczeń Niepublicznego Specjalnego Ośrodka
Szkolno - Wychowawczego w Brwinowie - praca wykonana pod kierunkiem Pani Doroty Ignaczewskiej.
Ponadto jury konkursowe wyróżniło prace: w grupie I - Julii
Paździerz lat 7, uczennica SP nr
2 w Piastowie oraz Oliwii Fill lat
6, GOPR w Brwinowie, w gr. II
pracę Leny Gluźniewicz lat 10, ze
SP w Nowej Wsi. Wśród uczniów
gimnazjów wyróżnione zostały
praca Sylwii Długołęckiej lat 15
z Nadarzyna a w gr. IV prace Olgi
Górskiej, Justyny Godlewskiej
i Agaty Kasprowicz z NSOSW
w Brwinowie.
30 kwietnia są eliminacje wojewódzkie. W połowie
czerwca br. poznamy tegorocznych laureatów konkursu.
Wszystkim uczestnikom, mieszkańcom naszego powiatu,
życzymy zwycięstwa w konkursowych zmaganiach.

Spotkanie samorządowców z centralnego Mazowsza
We wtorek 27 kwietnia Starostwo
Powiatowe w Pruszkowie było
w swojej nowej siedzibie gospodarzem konferencji Wojewody Mazowieckiego z samorządowcami
centralnego Mazowsza.
Burmistrzowie miast i wójtowie gmin z subregionu warszawskiego spotkali się, by
przedyskutować problemy
związane z gospodarką odpadami komunalnymi, uchwalaniem planów zagospodarowania
przestrzennego oraz udziałem
podwarszawskich powiatów i ich
gmin w Narodowym Programie

Przebudowy Dróg Lokalnych. Spotkanie prowadzone przez Dariusza

Piątka wicewojewodę miało charakter konsultacyjno-dyskusyjny

i służyło wypracowaniu
najlepszych form udziału samorządów w realizacji omawianych zagadnień.
Szczególnie miłe dla gospodarza spotkania, Elżbiety
Smolińskiej starosty pruszkowskiego były kierowane do niej
spontaniczne gratulacje i dowody uznania dla nowej siedziby
władz powiatowych. Były one
tym bardziej cenne, że płynęły
z ust fachowców – architektów
i samorządowców potraﬁących
docenić jej walory architektoniczne, funkcjonalne i użytkowe
nowego budynku.
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Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów

ul. Grodziska 12, tel. (22) 729 56 09, e-mail: brwinow@brwinow.pl
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Burmistrz Gminy Brwinów
Mazowieckie Centrum Profilaktyki Uzależnień
oraz

Kierownik Gminnego Ośrodka Pracy z Rodziną w Brwinowie

Ofiarom katastrofy pod Smoleńskiem 10.04.2010r.
Brwinowska społeczność
szkolna, razem z mieszkańcami,
w piątek 16.04.2010 o godzinie
12.00 spotkała się przy starej bramie cmentarza w Brwinowie, aby
uczcić pamięć poległych w katastroﬁe samolotu, Prezydenta RP
Pana Lecha Kaczyńskiego, jego
małżonki Marii Kaczyńskiej i 94
osób towarzyszących delegacji.
Uczniowie wszystkich szkół
naszej gminy przedstawili

wspomnienia o osobach towarzyszących Prezydentowi w drodze
do Katynia a związanych z naszym terenem.
Wspominaliśmy Pana Stanisława Jerzego Komorowskiego
Wiceministra Obrony Narodowej,
mieszkańca Brwinowa, Gen. Stanisława Nałęcz-Komornickiego
Kanclerza Orderu Wojennego
Virtuti Militari przyjaciela młodzieży, wielokrotnego uczestnika

uroczystości w Brwinowie, księdza Romana Indrzejczyka kapelana prezydenta, duszpasterza
okolicznych paraﬁi.
Uczniowie liceum przedstawili
tragedię mordu katyńskiego, gdzie
polegli polscy oﬁcerowie w 1940 r.
i właśnie na obchody 70 rocznicy
zbrodni katyńskiej leciał Prezydent z gośćmi swojego samolotu.
Najbardziej podniosłym momentem było odczytanie przez

ucznia liceum ostatniego niewypowiedzianego przemówienia
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego,
które miał wygłosić w Katyniu.
Odbyła się wspólna modlitwa za
zmarłych. Na koniec, delegacje
szkół i wszystkich środowisk
brwinowskich złożyły kwiaty
na grobie nieznanego żołnierza.
Katarzyna Baczyńska
Dyrektor L.O.
im. J. Iwaszkiewicza w Brwinowie

ZAPRASZAJĄ
dyrektorów placówek oświatowo-wychowawczych, przedstawicieli instytucji
porządku publicznego, działaczy samorządowych, pracowników instytucji wsparcia
socjalnego, placówek resocjalizacji i opiekuńczo-wychowawczych, kuratorów
sądowych, pedagogów, psychologów i duszpasterzy do udziału

w I Konferencji Metodycznej

„Dziecko w wielkiej SIECI”
25 maja 2010r. w godzinach 10.00-13.00
Zespół Szkół nr 2 w Brwinowie, ul. Żwirowa 16
w programie:
•

•

OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy Brwinów podaje do publicznej wiadomości, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Gminy
Brwinów z siedzibą w Brwinowie przy ul. Grodziskiej 12 i ul. Kościuszki 4A, zostały wywieszone ogłoszenia o przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Domaniewku, działka nr ew. 51/5 o pow. 0,0541 ha.

•

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, pokój 204 lub pod nr telefonu
(0-22) 738-26-53; (0-22) 738-26-13, oraz na stronie www.brwinow.bip-jst.pl

•

•

Diagnoza patologii społecznych i
zaburzeń wychowawczych na terenie
powiatów grodziskiego, pruszkowskiego
i żyrardowskiego 2009 – prof. Mariusz
Jędrzejko
Agresja w cyberprzestrzeni a agresywne
zachowania dzieci i młodzieży – mgr
Agnieszka Taper
Nowe uzależnienia chemiczne – dopalacze i
środki energetyzujące – mgr Jarosław Korczak
Propozycje systemowych rozwiązań w
zakresie profilaktyki nowych uzależnień
- prof. Mariusz Jędrzejko
Monitorowanie problemu narkomanii w
Gminie Brwinów – mgr Marta Struzik, mgr
Barbara Korytkowska

CZŁOWIEK

w wielkiej sieci

www.france.peugeot.pl

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

14

Ogłoszenia

WPR77 • 30 kwietnia 2010 • ogloszenia.wpr24.pl

Biuro ogłoszeń:
Pruszków, ul. Bolesława Prusa 19/7
tel/fax: (22) 728 18 64, kom: (0) 883 77 74 76
email: ogloszenia@gazetawpr.pl

OGŁOSZENIA

Zasięg: Brwinów, Grodzisk Maz., Janki, Komorów, Malichy, Michałowice, Milanówek, Nadarzyn, Piastów, Pruszków, Podkowa Leśna, Raszyn

Dam pracę
• Stolarza – pomocnika. Komorów
tel. 601 780 136

Szukam pracy
• Kobieta w średnim wieku o dużej
kulturze osobistej, pogodzie
ducha zaopiekuje się osobą
starszą, chorą lub dzieckiem
w okolicach Warszawy
z zamieszkaniem lub bez
720 012 963

Nieruchomości do wynajęcia
• Biuro, magazyn, w Grodzisku,
do wynajęcia 501 591 882
• Do wynajęcia mieszkanie ok.
60m2 w Pruszkowie na os.
Staszica. 3 pok., 11 piętro,
umeblowane po remoncie,
okna. Możliwość trzymania
zwierzątka. Blisko do
komunikacji miejskiej Katarzyna
664976395 katarzynapindor@
interia.eu cena 1500+prąd (ok
100zł) do negocjacji

Nieruchomości sprzedam
• Działka 950 m2, dom do
remontu 120 m2, wszystkie
media, centrum Michałowic tel.
501 369 438
• Okazja! Sprzedam mieszkanie
55m2 w Koszajcu udział
w gruncie. tel. 798-53-72-64
• Sprzedam działkę rolną
o pow. ponad 2,6 ha
w powiecie grodziskim, gmina
Grodzisk Maz, wieś Tłuste.
Zainteresowanych prosimy
o kontakt e-mail:
plasty-m@wp.pl

• Sprzedam mieszkanie 53m2
w Piastowie, dwa pokoje +
kuchnia 600 897 351
• Sprzedam lub zamienię działkę
budowlaną ok. Pruszkowa
na mieszkanie ok. 50 m2
w Pruszkowie 501 379 802
• Tanio sprzedam działkę
budowlaną 1500m, w Starej Wsi
koło Nadarzyna oraz w Żabiej
Woli 1500m 883 999 358

Nauka
• Matematyka, nauczyciel:
603 713 495

Automoto - kupię
• Darmowe złomowanie
pojazdów, transport gratis, tel
502 534 080

Automoto - sprzedam
• Kasacja pojazdów
(022) 723-46-66
www.szrotkasacja.pl
• VW Golf 4, 2002 rok,
granatowy, 1.9 TDI 90 km,
jasna tapicerka, 150 tys
przebiegu, od 5 lat jestem
właścicielem 20 tys. pln
tel. 604 931 453

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

Sprzedam
• Barakowozy – cena do
uzgodnienia, ziemia ogrodnicza
– Humus, sprzedaż na placu.
Tel. kontaktowy 880 271 180

IRWRJUDßD
ʃOXEQD
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• Kontenery na biuro, sklep,
magazyn 6,5 x 2,40, 3 sztuki
603 982 978

Usługi
• Anteny – montaż, serwis 603
375 875
• Anteny satelitarne – tani serwis
698 068 190

• OGRODY - PROJEKT,
WYKONANIE. SYSTEMY
NAWADNIAJĄCE.
www.architekturaogrodu.pl,
tel. 0 698 668 468
• OGRODY MIODUSZEWSKI.
Kompleksowe projektowanie
wykonawstwo i pielęgnacja
ogrodów, tel. 501 716 866
www.ogrody-mioduszewski.pl
• Profesjonalne układanie
kostki brukowej
tel. 505 011 153
zbyszkowski@tlen.pl

• DOCIEPLENIA
STYROPIANEM, USŁUGA
Z MATERIAŁEM (STYRMAN,
TERMOORGANIKA, CERESIT,
KABE) CENY OD 75 ZŁ/M2
506 964 611

• Układanie kostki brukowej
792 138 188

• Domofony – montaż, serwis
603 375 875

• Układanie kostki brukowej
i granitowej, 660 306 446

• Dywany , tapicerka, pranie
czyszczenie 504 206 446

• Usługi hydrauliczne.
Pełen zakres.Solidnie.
tel.0 602 681 344.

• FIRMA REMONTOWOBUDOWLANA. TANIO,
SZYBKO. WOLNE TERMINY
504 254 479
• Gazowe usługi, kotły, kuchnie,
montaż serwis, instalacje
tel.601-391-858
• Gdy brakuje czasu na
porządki Zadzwoń!
516-022-093, Sprzątamy
biura, domy, mieszkania
• Gładzie gipsowe, ścianki
działowe, karton-gips,
malowanie 517 698 290
• KOMINKI - projektowanie,
montaż, dystrybucja ciepłego
powietrza. Tel. 503 718 798
• Malowanie, gipsowanie
501 446 102
• Majsterek – montaże, naprawy
519 877 401
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MECHANIKA SAMOCHODOWEGO
Masz doświadczenie;
Chciałbyś pracować w stabilnej firmie o ugruntowanej
pozycji na rynku;
Z wykorzystaniem najnowocześniejszych urządzeń i technologii;
Na podstawie umowy o pracę, ze stałym wynagrodzeniem oraz
atrakcyjnymi premiami;
W zgranym zespole i miłej atmosferze…
Dołącz do Nas!
Auto Centrum Feu Vert
ul. Mszczonowska 3, JANKI
tel. 606 805 494, email: email: dprzerwa@feuvert.pl
Szukamy profesjonalistów z wiedzą i doświadczeniem,
sumiennych dokładnych i skutecznych.

Twój samochód w dobrych rękach!

• Usługi glazurnicze
609 316 765
• Wynajem kwater
pracowniczych, Pruszków,
dogodna lokalizacja, faktury VAT
601 532 277

wspó³pracujemy z programem

Różne
• Dnia 23/04/2010 w Brwinowie
zagubiono pieczątkę firmową
o treści:
”PHU BAR-BUD
Al. Sosnowa 29, Książnice
05-825 Grodzisk Maz.
NIP: xxx-xxx-xx-xx
tel 660-413-733
• Zgubiono legitymacje
studencką nr 66572
wydaną przez Akademię
Podlaską w Siedlcach dla
Barbary Żakieta
606 499 366
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• wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej
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lo23
s
.
w
• życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga
ww
• 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%

509-867-330
792-727-466

Auto Centrum Feu Vert JANKI zatrudni

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

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

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)

tel. (22) 723 43 30
kom: 509 853 674
www.asmed.org.pl
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• 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
Ceny og³oszeñ: od 2 z³ netto (2,44 z³ brutto) za s³owo.
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SKLEP ZOOLOGICZNO-WĉDKARSKI
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karmy i akcesoria dla zwierząt
akwarystyka
wĊdkarstwo
']LDáWHUUDU\VW\F]Q\MXĪRWZDUW\
ul.Helenowska 26
05-804 Pruszków

tel. 22 728 42 55
helenowska@chaba.pl
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PCV, rolety, moskitiery

raty

antywłamaniowe

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

DOM PRUSZKÓW
BEZPOŚREDNIO

KURSY SZKOLENIA

Dom 90 m2 – podpiwniczony; PARTER:
pokój dzienny, kuchnia, łazienka, wc,
I PIETRO: dwie sypialnie, Garaż dwustanowiskowy – niezależny

zdobądź atrakcyjny zawód!

Działka o powierzchni 739 m2 (25x30)
w cichym spokojnym miejscu, wszystkie
media, na końcu cichej i ślepej ulicy pokrytej
kostka, ogrodzona, 700 m stacja WKD, 800 m
szkoła, tel.: 604 303 264

DOM PRUSZKÓW BEZPOŚREDNIO
(PÓŁ BLIŹNIAKA)
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Dom 228 m2, działka 400 m2. Dom
wybudowany w 2004 r. całkowicie
wykończony i umeblowany. Działka
zagospodarowana: grill, oczko wodne.
Cicha, spokojna dzielnica
Pruszków-Gąsin. Dojazd ulicą z kostki.
Wszystkie media. Cena: 830 000 zł

tel.: 502 098 993

- 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,
dycjami
- Elektryk do 1 kV
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Zakład Doskonalenia Zawodowego
Ośrodek Kształcenia Zawodowego nr 9
ul. Armii Krajowej 46, 05-800 Pruszków
Tel/Fax (22) 758-71-60, kom. 0-608-661-245
e-mail: okz9@zdz.edu.pl, www.pruszkow.zdz.edu.pl
Zapraszamy od pon. do pt. w godz. 8 - 17

Wesela z klasą!
już od 175 PLN

www.catering.mazurkas.pl

CZĘŚCI NOWE I UŻYWANE
SERWIS SAMOCHODÓW FRANCUSKICH

Centrum Edukacyjne PERFEKT
ZESPÓŁ SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

WULKANIZACJA!
Pruszków, Al. Jerozolimskie 458
Hotel Mazurkas, ul. Poznańska 177, 05-850 Ożarów Mazowiecki, TEL: (022) 721 47 47

Tel. (0-22) 728 73 73, (0-22) 728 15 40
Czynne: pn-pt 8.00 - 18.00
sob. 8.00 - 12.00

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
TECHNIKUM MECHANICZNE
POLICEALNA SZKOŁA INFORMATYCZNA
SZKOŁA JĘZYKOWA nowość
dla dorosłych, młodzieży i dzieci

NAUKA JAZDY
t profesjonalna kadra instruktorska
t nauka testów na komputerze
t szkolenia kierowców na przewóz
osób i rzeczy, szkolenia okresowe
t indywidualne dokształcanie osób
z prawem jazdy
t badania lekarskie na miejscu!

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  
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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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