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Nocne pociągi nie dla nas
REGION. Mieszkańcy podwar-

szawskich miejscowości na trasie
do Tłuszcza, Mińska Maz. i Otwocka
wreszcie doczekają się nocnych pociągów, którymi będą mogli wrócić
ze stolicy. Takie kursy pojawią się
w nowym rozkładzie jazdy już od
grudnia. Nocnych pociągów nie
będzie jednak na linii Warszawa
– Żyrardów. Powód? Modernizacja linii kolejowej do Łodzi na
odcinku od Warszawy Zachodniej
do Skierniewic.
Jeśli ktoś mieszka w Piastowie lub Pruszkowie, to może
wracać do domu miejskim autobusem nocnym. Ale mieszkający w dalej położonych
miejscowościach już takiej
możliwości nie mają.
O potrzebie uruchomienia
nocnych kursów pociągów
Kolei Mazowieckich mówi
się już od dawna. Mieszkańcy

aglomeracji warszawskiej
praktycznie nie mogą uczestniczyć w imprezach odbywających się w Warszawie
właśnie ze względu na to,
że często nie mają potem jak
wrócić do domu. Korzystanie
z nocnego życia stolicy inaczej
niż przy pomocy własnego
samochodu jest niemożliwe.
– Z jednej strony bliskość
wielkiego miasta, możliwość
korzystania z różnorodnych
imprez kulturalnych, clubbingu, a z drugiej strony komunikacja na poziomie trzeciego
świata – mówi Piotr, 30-latek
z Grodziska Mazowieckiego.
– Nie mogę wybrać się nawet na
późniejsze seanse do kina, bo
nie mam jak wrócić do domu.
Ostatni pociąg do Żyrardowa
odjeżdża ze Śródmieścia kwadrans przed północą – dodaje.
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Od teraz,
co tydzień
Bolo Skoczylas
naczelny@gazetawpr.pl

W przedurlopowym numerze
zapowiadałem, że szykujemy
naszym Czytelnikom kolejną
niespodziankę. Słowo się rzekło, pora by stało się ciałem. Od
bieżącego wydania gazeta WPR
będzie docierać do Państwa dwa
razy częściej. Kolejne numery
ukazywać się będą w cyklu tygodniowym, w każdy kolejny
piątek miesiąca. Doszliśmy
bowiem do wniosku, że w czasach powszechnego dostępu do
Internetu i telefonii komórkowej
materiały publikowane w czasopiśmie lokalnym powinny być nie
tylko rzetelne i wiarygodne, ale
również bardziej aktualne.
Informacja sprzed dwóch tygodni, choćby najbardziej interesująca jest tylko opowieścią
historyczną, dotyczącą wydarzeń
z zamierzchłej przeszłości. Czyją
uwagę może przykuć taki news?
I odwrotnie, zapowiedź imprezy opublikowana dwa tygodnie
wcześniej przynosi taki skutek,
że wraz z upływem dni zupełnie
o niej zapominamy, a gdy sobie
przypomnimy, najczęściej jest już
po fakcie. Aby więc niepotrzebnie
nie przeciążać pamięci naszych
czytelników, ani nie zmuszać ich

do wiązania supełków na chusteczkach postanowiliśmy, że
nasza gazeta ukazywać się będzie raz w tygodniu. Dużo łatwiej
będzie zapamiętać kto i kiedy
wystąpi w Podkowie lub jaki ﬁlm
puszczają w Grodzisku. O imprezach kulturalnych w Pruszkowie
nie wspominam celowo, bo dzieje się tu tyle, że wystarczyłby
niewielki anons w kwartalniku.
Więcej na ten temat przeczytacie
Państwo w jednym z materiałów.
Przyznaję, że decyzję podejmowaliśmy z pewną nieśmiałością,
ale świadomie. Bo choć Pruszków
i Grodzisk nie stolica, i nikt póki co,
krzyża pod kancelarią prezydenta
nie ustawia, to gorących tematów,
z pewnością nie zabraknie. Obserwując zaś bieżące wydarzenia
w naszym regionie, myślę, że tzw.
samo życie powinno dostarczyć
ich w wystarczającej ilości. Albo
i nieco więcej.
Tym bardziej, że za kilka miesięcy czekają nas wybory do
samorządów lokalnych. A jak
wybory, to i kampanie. Jedno
jest pewne. Będzie się działo!
Oczywiście, nadal będzie
działać nasz portal internetowy
WPR24.pl, w którym znajdziecie
Państwo na bieżąco aktualizowane, najnowsze wiadomości,
zdjęcia i informacje o wydarzeniach z naszego regionu. Ma on
i tę zaletę, że publikowane w nim
materiały można komentować,
krytykować, ganić, chwalić a także sugerować redakcji podjęcie
innych, interesujących Was tematów. Wiele z nich ukazało
się właśnie na skutek Państwa
obywatelskiej aktywności.
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REGION. Weekendowe pociągi nocne zaczną kursować od grudnia. Nas pominięto.

Nocne pociągi niestety nie dla nas
Dokończenie ze strony 1
Zbigniew Guzewski, wicewójt
gminy Jaktorów, podkreśla, że
nocne połączenia mają sens
także dlatego, że umożliwiają
dotarcie do domu osobom, które
podróżują z odległych miejsc pociągiem lub samolotem. – Spotkałem się z takim przypadkiem,
że ktoś, kto przyleciał późno na
Okęcie, musiał potem czekać na
dworcu do rana, bo nie było już
żadnego pociągu w kierunku
Żyrardowa – dodaje.

Nie ma jak wrócić do domu
Według Piotra Galińskiego, wiceburmistrza Grodziska Mazowieckiego, kiedyś było tak, że
można było pociągiem wrócić
do domu znacznie później. –
Sam wielokrotnie jeździłem,
a teraz nie mogę inaczej niż samochodem – podkreśla.
– Każda oferta, która zwiększa
możliwości komunikacyjne, jest
na rękę mieszkańcom – uważa Jarosław Komża, sekretarz
miasta Milanówek. – Chętnych
na takie późne kursy na pewno
nie zabraknie.

Nocne pociągi pojadą
Sprawą nocnych kursów pociągów podmiejskich zajęło
się Stowarzyszenie Zielone
Mazowsze, które przeprowadziło badania marketingowe
i doprowadziło do tego, że
mają one zostać wprowadzone
w przygotowywanym obecnie
nowym rozkładzie jazdy edycji
2010/2011.
Jak informuje Donata Nowakowska, rzecznik prasowy
Kolei Mazowieckich, będą
to pociągi weekendowe,

Mieszkańcy miejscowości położonych wzdłuż linii Warszawa - Żyrardów dojadą do
domu nocnymi pociągami najwcześniej za dwa lata. [Fot. BS]
kursujące z piątku na sobotę
i z soboty na niedzielę. – Nie
będzie jednak pociągów na
trasie Warszawa – Żyrardów,
bo odcinek ten poddany zostanie wkrótce modernizacji
– powiedział nam Stanisław
Biega z Zielonego Mazowsza,
biorący udział w przygotowaniu nowego rozkładu jazdy Kolei Mazowieckich. Według jego
informacji, podczas modernizacji wykonawca ma wprowadzić przerwę technologiczną
w ruchu pociągów w godz.
0.00 – 4.00. – Oznacza to, że
na linii do Żyrardowa nie tylko
nie będzie nocnych pociągów,
ale nawet ostatni pociąg z Warszawy według nowego rozkładu

będzie odjeżdżał jeszcze wcześniej – dodaje Stanisław Biega.

U nas za dwa lata?
Jak się dowiedzieliśmy w spółce
Polskie Linie Kolejowe, modernizacja odcinka Warszawa Zachodnia
– Skierniewice ma zacząć się jeszcze w tym roku i zostanie ukończona do maja 2012 r. – Bardzo nas
cieszy wprowadzanie przez przewoźników nowych produktów,
jednak z naszej strony wygląda to
tak, że mamy środki, by zmodernizować najbardziej obciążoną
linię kolejową w Polsce i musimy
tę szansę wykorzystać – informuje
Robert Kuczyński, rzecznik prasowy Centrum Realizacji Inwestycji PLK. – Weekendy i noce to

POGODA NA WEEKEND 20.08-22.08

Cytat tygodnia
«Dochody mieszkańców plasują Pruszków w czołówce

polskich gmin, do Pruszkowa sprowadzają się nowi
mieszkańcy z całej Polski upatrując w nim swoje miejsce
na ziemi, rejestracja WPR bywa przedmiotem wręcz zaWitold Konieczny, naczelnik Biura Promocji i Kultury Miasta Pruszkowa
zdrości.»

PIĄTEK

min.
13o

maks.
21o

SOBOTA

min.
14o

FORUM CZYTELNIKÓW
Komentarze internautów do
artykułu zamieszczonego na
wpr24.pl: Tesco w końcu na
planach Piastowa.
@ Zdzichu: Władze Piastowa
idą na całego. W tej sprawie
sąd stwierdził grube nieprawidłowości. A teraz, jak
piszecie, chcą to bezprawie
zalegalizować. Pójdą rączki
w górę i swojaki przyklepią. Jak
mówią, gdzie kończą się Reguły zaczyna się Nasz Piastów.

@ sas: Próbują legalizować
bezprawie, bo pewnie boją się,
że mogą beknąć za to. A tak to

najlepszy czas dla wykonawców
do realizacji zadań powodujących największe utrudnienia
w ruchu. Do takich prac należą
np. wymiana sieci trakcyjnej,
prowadzenie prac ziemnych
pod torami itd. Alternatywą jest
prowadzenie ich za dnia, co jest
jednoznaczne z odwoływaniem
pociągów lub wydłużeniem czasu ich kursowania. Zatem rozwiązanie chyba jest oczywiste
– dodaje. Wniosek z tego, że ponad 200 tys. osób mieszkających
w podstołecznych miejscowościach leżących wzdłuż odcinka
Warszawa – Żyrardów poczeka
na nocne kursy Kolei Mazowieckich jeszcze blisko dwa lata.
Andrzej S. Rodys

maks.
24o

NIEDZIELA

min.
15o
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28o

komentuj na www.wpr24.pl
Brzeziński będzie się tłumaczył,
że przecież radni się zgodzili.

że sąd stwierdził, że władze Piastowa złamały prawo.

@ Joasia: To co Brzeziński zrobił
w tej sprawie to kpina z ludzi.

@ komuna: Taka ta Polska.

@ oooo: Pan na zagrodzie
wyższy wojewodzie. Brzeziński
najlepiej wie, co jest dobre dla
niego i jego towarzyszy.

Władze łamią prawo i mają
się dobrze, a jak prosty człowiek przejdzie na czerwonym
świetle to zaraz ma kłopoty.

@ Maro: Robią co chcą.

@ koko: Jak naprawdę było ze

Zachowują się jak panowie na
właściach.

sprzedażą tych hektarów pod
Tesco to my się już pewnie nie
dowiemy. Pewnie się nie dowiemy, czy z niefachowości czy
z innych powodów Brzeziński
tak postępowanie poprowadził,

@ Buntownik: Jak tak wielu
mieszkańców Piastowa
protestuje przeciwko Tesco,
to po co i dlaczego robią tam
codziennie zakupy..hehe Czy

to nie jest załosne.. a może
protestują ci ,którzy maja
w okolicy „sklepiki”i to im nie
pasuje.. Pomyślcie..?

@ Do Buntownika: To nie jest
protestowanie przeciwko
Tesco. Tesco wie, jak się robi
interesy i uzyskało to na czym
mu zależy. Chodzi o złamanie
prawa, jakiego przy tym dopuścili się rządzący Piastowem
(Brzeziński?). Sąd jednoznacznie ocenił działanie władz
Piastowa: orzekł nieważność
pozwolenia na budowę. A teraz próbuje się zalegalizować
złamanie prawa.
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Mafia, Chopin i... co jeszcze?
– tłumaczy naczelnik Biura Promocji i Kultury.

Karolina Gontarczyk
karolina.gontarczyk@gazetawpr.pl

Jest herb i logo

PRUSZKÓW. Z jednej strony:
mafia, dresiarze i szpital psychiatryczny. Z drugiej, zmodernizowane: parki, oświetlenie i deptak.
Wizerunek Pruszkowa zbyt wolno
ulega zmianie na lepsze.

Mówią o nas
We wrześniu 2007 roku ﬁrma
PBS DGA Spółka z o.o. na zlecenie Gminy Pruszków wykonała
ekspertyzę socjologiczną, która wykazała że: „(...) naczelnym
problemem Pruszkowa pozostaje problem wizerunkowy: z jednej strony jest spokojny i zielony,
z drugiej - senny i pozbawiony
atrakcji kulturalnych”.
Tę tezę potwierdza Marta, studentka z Pruszkowa: – Grodzisk
Mazowiecki jest mniejszy, a coś
się w nim dzieje i widać ogromną chęć popularyzacji wydarzeń.
W Pruszkowie, nawet gdyby coś
się działo, to i tak nikt by o tym
nie usłyszał. W MOK-u przeważają imprezy dla emerytów, a dla
młodych nie ma nic.
– Jaki jest wizerunek Pruszkowa? No cóż, widać pewne zmiany,
np. w oświetleniu, ładnie też zrobiono deptak przy ul. Kraszewskiego –
mówi Aneta, menadżerka. – Wstyd
jednak, że w tak dużym mieście nie
ma kina. Trzeba jeździć do Janek,
Grodziska lub do Warszawy. Dominuje tu kultura blokersów, a dla
licealistów i studentów nie ma żadnej alternatywy spędzania wolnego
czasu. A jeśli chodzi o wizerunek
miasta w Polsce? To nadal maﬁa
i szpital psychiatryczny, wiem, bo
sporo podróżuję i gdy przyznam, że
mieszkam w Pruszkowie, to słyszę
teksty: Oj, to ty groźna jesteś, bo
jesteś z maﬁjnego miasta. To nie
jest przyjemne.

Nie jest tak źle?
Z tymi opiniami nie zgadza
się Witold Konieczny, naczelnik
Biura Promocji i Kultury Miasta: – Nie sądzę, aby jakikolwiek
mieszkaniec odczuwał przykrości
z powodu łączenia nazwy miasta

W Miejskim Ośrodku Kultury prawie nic się nie dzieje. Młodzież ma duże problemy, by
w programie ośrodka znaleźć coś dla siebie. [Fot. BS]
z zorganizowaną grupą przestępczą. W Pruszkowie zaszły ogromne
zmiany: jest nowoczesne oświetlenie, działa monitoring, jest bezpiecznie. Dochody mieszkańców
plasują Pruszków w czołówce
polskich gmin, do Pruszkowa
sprowadzają się nowi mieszkańcy
z całej Polski upatrując w nim swoje
miejsce na ziemi, rejestracja WPR
bywa przedmiotem wręcz zazdrości. Jedna z mieszkanek Pruszkowa
zapytana kilka lat temu o ocenę
i jakość życia w Pruszkowie przez
reportera radiowego odpowiedziała
tak: „Tylko Pruszków, tu się rozmnażam!” – mówi Konieczny.

Promocja miasta?
– Pruszków to patologiczny kołchoz – w niewybrednych słowach
wyraża swoją opinię pan Michał,
właściciel ﬁrmy i dodaje: – Żeby
zobaczyć wizerunek miasta wystarczy udać się w pobliże stacji
PKP. Slumsy cuchnące moczem,
pełno meneli, nie wiadomo, czy to
Rumunia czy może Ukraina. Brakuje ścieżek rowerowych, do tego
jest niebezpiecznie. Drogi są w fatalnym stanie, np. na skrzyżowaniu przy cmentarzu żbikowskim

widać kostkę brukową z okresu
I wojny światowej – mówi.

Robią co mogą?
Władzom miasta zależy na pozytywnym wizerunku wśród
mieszkańców. W związku z tym,
5 razy w roku ukazuje się Informator Miejski, wrzucany do skrzynek pocztowych. Biuro Promocji
wydaje również: katalogi, pocztówki, foldery. Informacje dotyczące życia miasta ukazują się
także na stronie internetowej
i wiatach przystankowych.
Wśród priorytetów dotyczących promocji, władze wskazują
współpracę z lokalnymi mediami.
Jak to wygląda w rzeczywistości?
– Pani jest prymitywną dziennikarką z prymitywnej gazety, która zadaje mi prymitywne pytania
– potraﬁ wykrzyknąć wiceprezydent Pruszkowa, Andrzej Kurzela
na prośbę o podanie konkretów
w jakiejś sprawie. Władze miasta
zdecydowanie nie lubią, gdy pisze
się negatywnie o ich dokonaniach.

Nie tędy droga
Tymczasem, w marcu b. r. w tygodniku „Newsweek” ukazała się

całostronnicowa reklama, dzięki której można się dowiedzieć,
że Pruszków to miasto: sportu,
parków i młodzieży, bibliotek,
koncertów i wystaw, nielicznych,
oryginalnych zabytków, skutecznej realizacji, najaktywniejsze na
Mazowszu, przyjazne i uporządkowane, otwarte na zewnętrzne
kontakty, ulubione przez inwestorów, o wypracowanej pozycji,
z wszechstronną ofertą edukacyjną. Zamieszczenie reklamy
w tym tygodniku, to koszt rzędu
70 tys. złotych. W jakim celu ją
zamieszczono i do kogo jest adresowana? Czy nie lepiej te pieniądze
przeznaczyć na lekcje savoir-vivru
dla włodarzy?
– Przekaz w mediach drukowanych jest jednym ze sposobów
komunikowania się z odbiorcami
treści i w wyniku tego kształtowaniem wizerunku miasta. Renoma
i ogólnopolski zasięg „Newsweeka”
jest poza dyskusją, a jego grupa docelowa, to potencjalni inwestorzy
lub mieszkańcy Pruszkowa. Nie
bez znaczenia jest także opiniotwórcze oddziaływanie „Newsweeka”, przekaz tam zamieszczany
ma szanse na zwielokrotnienie

Pruszków, ul. Powstańców 3a
tel. 022 758 74 27
Apteka czynna
pon-pt. 8-20, sobota 9-15
u nas: szeroki asortyment, wysoka jakość usług, zawsze niskie ceny

Miasto posiada także swoje logo
i herb. Jednak niewielu wie, co ten
herb przedstawia. – To jest chyba
ryś albo leopard, ale nie wiem,
co te zwierzęta mają wspólnego
z Pruszkowem? – zastanawia się
Jacek, muzyk.
Okazuje się, że w pruszkowskim herbie widnieje głowa żbika.
Oparty jest on na motywie herbu
Grzymała hr. Antoniego Potulickiego, który „położył podwaliny
pod ośrodek miejski w Pruszkowie
i poczynił wiele starań dla jego rozwoju. Głowa Żbika w bramie jest
godłem mówiącym w nawiązaniu
do nazwy osady wymienianej pod
koniec XIII wieku jako Żbików. (...)
Według „Słownika etymologicznego języka polskiego” Aleksandra
Brucknera słowo żbik pochodzi
od staropolskiego: zdeb, zdbia,
zdbik, zatem mamy podstawy by
wywieźć nazwę osady od zwierzęcia zamieszkującego tutejsze lasy
w czasach pierwotnej kolonizacji”
– tłumaczy Konieczny.

Życie kulturalne kwitnie
Przed wojną w mieście funkcjonowały trzy kina: „Oświata”, „Mechanik” i „Metro”. Obecnie nie ma
żadnego i nic nie zapowiada, żeby
ta sytuacja uległa zmianie.
Przed siedzibą Miejskiego
Ośrodka Kultury widnieje duży
napis, cytat słów druha Aleksandra
Kamińskiego – patrona tej instytucji: „Być dzielnym i umieć się pięknie różnić”. Rzeczywiście, Ośrodek
„pięknie” się różni od np. Centrum
Kultury w Grodzisku Maz. Siermiężny, komunistyczny budynek

nie zachęca do odwiedzin, jeszcze gorzej przedstawia się oferta
programowa placówki. Wśród
planów na wrzesień znajdziemy
potańcówkę dla dorosłych i poranek teatralny dla dzieci. Imprezy
cykliczne to m. in. : Przegląd Działalności Artystycznej Seniorów, zajęcia rytmiczno-umuzykalniające
i kółko szachowe. To dość nędzna
oferta w porównaniu z tym, co
proponuje grodziskie Centrum
Kultury. A są to np: spektakl teatralny z Katarzyną Figurą w roli
głównej, grodziski kabareton,
przegląd ﬁlmowy „Kino z wrażliwą duszą”. W Centrum działają
również klub bilardowy, muzyczny
i kręgielnia. W Grodzisku prężnie
działają także inne ośrodki kulturalne: Grodziska Alternatywa oraz
kluby - Słoń i Opty.

Sukces goni sukces
Tymczasem jedynym sukcesem, jakim ostatnio mogą pochwalić się władze Pruszkowa, jest
koncert „Chopin przed północą”.
W mieście aktywnie obchodzony
jest Rok Chopinowski: odbędą się
wystawy, koncerty, konkursy, w sumie zorganizowanych zostanie 40
wydarzeń związanych z kompozytorem. Prężnie działa też Muzeum
Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego, co raz organizując ciekawe
imprezy. Tylko co z tego, skoro
o imprezach mało kto wie, bo są
zbyt słabo rozreklamowane.
Powodzeniem cieszą się również imprezy masowe. Dni Pruszkowa, Wianki, Żegnaj Lato, czy
Sylwester zawsze gromadzą tłumy.
Trudno jednak się spodziewać, aby
imprezy organizowane kilka razy
w roku zaspokoiła rozrywkowe
potrzeby mieszkańców.

SKLEP ZOOLOGICZNO-WĉDKARSKI

karmy i akcesoria dla zwierząt
akwarystyka
wĊdkarstwo
terrarystyka
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WKRÏ7CE O7WARCIE DZIAà8 AKWAR<S7<KI 0ORSKIEul.Helenowska 26
05-804 Pruszków

tel. 22 728 42 55
helenowska@chaba.pl

www.twojezoo.eu

Vitrum z Luteiną
Witaminy dla Twojej rodziny. Preparat zawiera
wyjątkowo urozmaiconą gamę witamin
i składników mineralnych z dodatkiem
cennej luteiny.

Szok cenowy - 50% rabatu

39,90,- 19,90 ,-
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Powstanie trzecia
strefa ZTM?

Budynki czekają na remont

REGION. Nawet do Grodziska

MILANÓWEK. Jest projekt przebudowy budynku dworca PKP w Milanówku i obiektu znajdującego się na peronie

Z PORTALU WPR24

i Baranowa może dotrzeć komunikacja obsługiwana przez
warszawski Zarząd Transportu
Miejskiego. ZTM dostał zgodę
radnych stolicy na negocjacje
z mazowieckimi samorządami.
Obecna druga strefa sięga
do Piastowa, Pruszkowa, Raszyna i Nadarzyna. Kolejna
strefa mogłaby objąć Brwinów, Milanówek, Grodzisk
i Baranów. Wiadomo, że na
razie na obsługę ZTM nie ma
szans Jaktorów. Nic nie mówi
się o Żabiej Woli. Warunkiem
wprowadzenia trzeciej strefy
w poszczególnych gminach są
oczywiście pieniądze.
– Jesteśmy zainteresowani
tym pomysłem. Musimy tylko
dogadać się w sprawie rozsądnej stawki dopłat do biletów.
Wstępna propozycja 1,5 mln
zł rocznie jest dla nas nie do
przyjęcia – mówił Grzegorz
Benedykciński, burmistrz
Grodziska Mazowieckiego.
Według planów ZTM,
wspólny bilet w trzeciej streﬁe
miałby być kodowany na nowej
karcie, którą wprowadzą Koleje
Mazowieckie. System polegałby na dowożeniu mieszkańców autobusami do dworców
kolejowych i przystanków
obecnych podmiejskich linii
autobusowych - „siedemsetek”
i „osiemsetek”.
MM

Kolejny bank,
znów nie będzie
gdzie zaparkować
PRUSZKÓW. Zapowiada się

kolejny problem z parkowaniem w centrum Pruszkowa.
Wkrótce kolejny bank otworzy
swój oddział.
Do końca września, w pawilonach na skrzyżowaniu al.
Wojska Polskiego i Ceramicznej, w miejscu gdzie wcześniej
mieściła się kwiaciarnia ma
zacząć działać nowy bank.
Placówka na pewno przyciągnie klientów, którzy nie będą
mieli gdzie zaparkować.
– Nie budujemy parkingów
i innej infrastruktury wokół
naszych oddziałów. My tylko
wynajmujemy lokal i przygotowujemy go do naszych potrzeb – powiedziała Agnieszka
Mędrzycka z biura prasowego
otwieranego banku.
Nawet gdyby bank chciał
pobudować miejsca, trzeba by
zlikwidować pas zieleni przy
al. Wojska Polskiego. MM
WIĘCEJ W PORTALU REGIONALNYM

stacji. Inwestycję chce przeprowadzić miasto. Wiadomo już jednak, że w tym roku nie zdąży, bo do tej pory nie
dogadało się z kolejowymi spółkami w sprawie warunków przebudowy.
Chodzi o to, że dach budynku peronowego wystaje poza
jego obręb i tworzy peronową
wiatę. Właścicielem budynku
jest spółka PKP Nieruchomości,
a właścicielem dachu i wiaty
– PKP PLK. Krzysztof Karpeta, zastępca dyrektora do spraw technicznych warszawskiego Zakładu
Linii Kolejowych PKP PLK, tłumaczy, że obiekt na peronie został
nieprawidłowo podzielony przez
PKP Nieruchomości.

Andrzej S. Rodys
andrzej.rodys@gazetawpr.pl

Burmistrz Milanówka Jerzy Wysocki zawarł w 2008 r. ze spółką
PKP Nieruchomości umowę na
dzierżawę budynku dworcowego,
znajdującego się przy ul. Warszawskiej, i budynku peronowego. Wkrótce potem rozpoczęły
się prace projektowe przebudowy
obu obiektów.

Wielkie plany...
Chodzi o to, by po przebudowie nadać budynkom nowe
funkcje i spowodować, by
były one lepiej wykorzystane. –
W budynku dworca ma powstać
punkt informacji miejskiej dla
turystów i interesantów wraz
z salonikiem prezentującym
historię Milanówka. Kasa kolejowa i poczekalnia znajdą miejsce w obiekcie na peronie, który
dotychczas nie pełnił żadnej
funkcji – mówi Jarosław Komża,
sekretarz miasta.
Zarządowi miasta udało się
dokonać wszelkich niezbędnych uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
i Regionalnym Dyrektorem
Ochrony Środowiska. Sprawa
utknęła jednak w martwym
punkcie przez skomplikowaną
sytuację prawną obiektu znajdującego się na peronie.

Nie do przyjęcia

Budynek na peronie należy do PKP Nieruchomości, zaś jego dach jest własnością PKP
Polskie Linie Kolejowe. [Fot. BS]
Burmistrz wystąpił w czerwcu
ubiegłego roku do PKP o podanie
warunków technicznych budowy
przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego w peronowym budynku.

...spaliły na panewce
Właściciel obiektu stwierdził, że nie widzi konieczności
umieszczenia kasy i poczekalni
na peronie, bo znajdują się one
w głównym budynku dworca.

Zaznaczył też, że miasto nie ma
prawa do budynku peronowego,
ponieważ jego dach nie należy do
PKP Nieruchomości, lecz do PKP
Polskie Linie Kolejowe.
– Nie zgodziliśmy się na takie
dictum i wystąpiliśmy ponownie
o podanie warunków, na jakich
można uruchomić kasę i poczekalnię na peronie. W marcu ubiegłego roku uzyskaliśmy zgodę na
budowę przyłączy, lecz warunki,

na jakich będzie można to uczynić,
wydają się zbyt wygórowane.

Coś, za coś
PKP PLK chce, byśmy poza przebudową obiektu wyremontowali
wiatę znajdującą się na peronie
i zawarli umowę jej dzierżawy
– informuje Wiesław Krendzelak,
kierownik referatu Technicznej
Obsługi Miasta Urzędu Miejskiego
w Milanówku.

Warunki postawione przez PKP są
dla miasta na razie nie do przyjęcia, bo podwyższają koszt inwestycji. – Sprawa jest więc w trakcie
negocjacji – mówi Komża.
– Ze strony PKP Nieruchomości nie ma żadnych przeszkód
– twierdzi Andrzej Dudziński,
rzecznik prasowy warszawskiego oddziału.
Pozostaje więc tylko uzyskanie
ostatecznej zgody na propozycję
miasta ze strony PKP PLK. – Wystąpiliśmy do PLK o zaopiniowanie koncepcji zagospodarowania
budynku i czekamy na odpowiedź
– mówi Dudziński. Według niego,
odpowiedzi należy się spodziewać
do końca sierpnia.
Jeśli PKP zgodzi się na mniej
surowe warunki, miasto będzie
mogło wykonać przebudowę, ale
dopiero w przyszłym roku.

Ciężarówki mogą zablokować węzeł Łopuszańska
REGION. Zanosi się na to, że
budowany węzeł na skrzyżowaniu
Alei Jerozolimskich i ul. Łopuszańskiej aż do roku 2012 nie rozwiąże
problemu korków w tym miejscu.
„Już za rok skrzyżowanie bez korków” zatytułowaliśmy miesiąc
temu (WPR 81) nasz artykuł prezentujący wizualizację nowoczesnych
rozwiązań budowanego właśnie
węzła „Łopuszańska”. Jednak wiele
wskazuje na to, że nowy węzeł nie
rozwiąże, przynajmniej na razie
problemu korków.
Korki zapewne będą się tworzyć,
przynajmniej przez pierwszy rok,
na pasach skrętu z Alei od strony
Warszawy w ul. Łopuszańską.
Obecnie blokuje je ruch tranzytowy
z północy na południe kraju. Kolejka samochodów, w przeważającej
części ciężarowych TIR-ów, sięga
tu często kilkuset metrów.
Nowy węzeł nie zlikwiduje problemu korków, bo… taka sytuacja
nie była brana pod uwagę. Dla projektantów, problem z założenia nie
istniał, ponieważ cały tranzyt miały
przejąć budowane „w tym samym

czasie” trasa Salomea-Wolica i Południowa Obwodnica Warszawy.
Skręt ten zaprojektowano więc
jako zwykłe rondo dla obsługi ruchu lokalnego, i to z priorytetową
funkcją z Łopuszańskiej na wprost,
dla obsługi dzielnicy Włochy.
Węzeł zostanie oddany w maju
2011 r. i już wiadomo, że znacznie wyprzedzi trasy alternatywne
przeznaczone dla tranzytu. Południowa Obwodnica Warszawy ma
być gotowa rok później, w czerwcu
2012 r, a Trasa Salomea-Wolica
dopiero w roku 2014. Jeśli nie powstanie jakiś plan awaryjny dla
rozwiązania tej sytuacji, to co najmniej przez rok grozi nam korkowanie się ronda w nowym węźle.
– Nie ma planu awaryjnego
– mówi Agata Choińska, rzecznik
Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych w Warszawie. – Węzeł był
projektowany dla ruchu docelowego nie przewidującego tego tranzytu. Zmieniającymi się terminami
realizacji tras komunikacyjnych
przez Generalną Dyrekcję Dróg
Krajowych i Autostrad my także
jesteśmy zaskakiwani – tłumaczy.

Wiele wskazuje na to, że nowy węzeł nie rozwiąże, przynajmniej na razie, problemu korków. [Fot. BS]

Obawy o płynność ruchu na
rondzie nowego węzła podzielają niezależni specjaliści komunikacyjni. – Nie było ono projektowane z myślą o obsługiwaniu
innych obciążeń, poza lokalnych
– mówi Łukasz Oleszczuk ze
Stowarzyszenia Integracji Stołecznej Komunikacji SISKOM.
Podkreśla, że zastosowany system lewoskrętów daje możliwość
obsłużenia większych obciążeń,
niż tylko ruch lokalny, ale płynności ruchu w godzinach szczytu nie zapewni. – Na szczęście
węzeł południowej obwodnicy
z Aleją Krakowską daje gwarancję przejęcia tego ruchu przez
POW w momencie jej uruchomienia. Utrudnienia mogą więc
potrwać mniej więcej rok – dodaje.
Dla mieszkańców Raszyna
i Okęcia nie jest to dobra wiadomość. Budowa głównego odcinka Trasy Salomea-Wolica, która
ma odciążyć Aleje Krakowską od
tranzytu i doprowadzić go do POW
w węźle Opacz – przesunęła się
dopiero na rok 2014.
Olgierd Lewan
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REGION. Podróżujesz z biletem czasowym? Lepiej pilnuj czasu, bo możesz zapłacić karę.

Podróż wysokiego ryzyka
Wsiadamy do eskaemki w Pruszkowie. Jedziemy do Warszawy
Ochoty. To niespełna 20 minut
jazdy, więc kasujemy 20-minutowy bilet. Ale przed Warszawą
Zachodnią pociąg staje na kilka
minut. Za chwilę wsiada kontroler. Na nic zdaje się tłumaczenie,
że pociąg stał pod semaforem.
Płacimy karę.

do Warszawy Zachodniej lub
Ochoty, musi się liczyć z tym,
że podróż może potrwać nieco
dłużej. – Czas ważności biletu
jest niezależny od innych okoliczności, na jakie mogą natraﬁć
środki transportu miejskiego –
dodaje Igor Krajnow. Wyjaśnia,
że tak samo byłoby w tramwaju
lub autobusie, który z jakiegoś
powodu utknąłby w korku lub
miał awarię.

Zgodnie z rozkładem linii S2
Szybkiej Kolei Miejskiej, czas
przejazdu większości pociągów
z Pruszkowa do Warszawy Zachodniej to 15 lub 16 minut, a trzy
pociągi (odjeżdżające z Pruszkowa o godz. 17.35, 19.05 i 21.16) pokonują tę trasę w 17 minut. Czas
przejazdu do Warszawy Ochoty
wynosi odpowiednio 19, 20 lub
21 minut.

Czas ściśle określony

Mniej niż 20 minut
Teoretycznie, pasażerowie, którzy nie posiadają karty miejskiej,
mogą podróżować z Pruszkowa
do Warszawy Zachodniej lub
Ochoty kasując bilety 20-minutowe, oczywiście poza trzema
pociągami, których czas przejazdu do Ochoty przekracza 20 minut. I wielu pasażerów tak robi.
– Zawsze kasuję bilet 20-minutowy – mówi kobieta, która
wsiadła do pociągu SKM w Pruszkowie. – Jadę tylko do Zachodniej, a bilet 20-minutowy jest
najtańszy i obejmuje obie strefy.
Okazuje się jednak, że to podróż
na zasadzie: a może się uda.

Nieprzewidziany postój
Pomiędzy Warszawą Włochami a Zachodnią pociąg lubi
zwalniać i zatrzymywać się – na

Korzystając z SKM-ki kasujesz bilet czasowy? Jeśli pociąg
się spóźni, możesz dostać mandat. [Fot. BS]
kilka, a nawet na kilkanaście minut. Wówczas czas przejazdu do
Zachodniej może się wydłużyć –
w skrajnych przypadkach nawet
dwukrotnie. Poza tym, nawet bez
żadnych postojów, kilkuminutowe spóźnienia na tej trasie są
nagminne. A odcinek od Włoch
do Śródmieścia to ulubiony rewir kontrolerów. Pasażer jadący
z 20-minutowym biletem może
więc jeszcze przed Zachodnią
stać się pasażerem na gapę.

Kto jest winien?
– Jeśli nawet nastąpiło opóźnienie, to przecież nie z winy

pasażera – argumentuje kobieta,
która przed ponad kwadransem
kasowała w Pruszkowie 20-minutowy bilet. – Dlaczego mam
kasować kolejny na te kilkaset
metrów do Zachodniej? Jeśli SKM
nie przestrzega czasów z rozkładu, to nie moja wina.

Winny zawsze pasażer
– Czasy przejazdów podane
w rozkładach nie są obligatoryjne – mówi Igor Krajnow,
rzecznik prasowy warszawskiego Zarządu Transportu
Miejskiego. Tak więc pasażer,
kupując bilet z Pruszkowa

– Pasażer, który skasował
20-minutowy bilet, jest uprawniony do podróżowania miejskimi środkami transportu tylko
przez 20 minut. Nie dłużej. Jeśli
ten czas upłynął, powinien skasować kolejny bilet – tłumaczy
rzecznik ZTM. Argumentuje, że
gdyby brać pod uwagę wszelkie
nieprzewidziane okoliczności:
korki, postoje na światłach i pod
semaforem, awarie itp., to wówczas bilet czasowy zamieniłby
się w zwykły bilet jednorazowy.

Na własne ryzyko
Pasażerowie kasujący 20-minutowe bilety na trasie z Pruszkowa do Zachodniej lub Ochoty
ryzykują więc zapłacenie kary.
– Lepiej skasować bilet 40-minutowy, który i tak jest tańszy od
jednorazowego dwustrefowego
– radzi Igor Krajnow. – Dzięki
temu, po dojechaniu do stacji
docelowej, nawet przy kilkuminutowym spóźnieniu, taki bilet
i tak jeszcze zachowuje ważność.
Możemy więc dalej podróżować
autobusem, tramwajem lub metrem – dodaje.
Andrzej S. Rodys
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Telebim w Pruszkowie
PRUSZKÓW. W ostatnim

czasie na skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego i Zimińskiej-Sygietyńskiej pojawił się telebim
reklamowy. W Pruszkowie, reklamodawcy podobnie jak w stolicy,
łapią się coraz to nowych form
dotarcia do odbiorcy.
Od kilkunastu miesięcy w mieście
pojawia się coraz więcej bilboardów. Przybywa też reklam na
ścianach budynków w centrum
miasta. Najnowszy nośnik reklam
stanął na skrzyżowaniu al. Wojska
Polskiego i Zimińskiej-Sygietyńskiej. Postawił go klub sportowy
PTS Lider. W ten sposób chce
zarabiać na cele statutowe.
Z postawienia telebimu zadowolony jest Andrzej Kurzela,
wiceprezydent Pruszkowa. Jego

zdaniem, w ten sposób rośnie
prestiż miasta. – Taka reklama
tworzy wizerunek miasta troszeczkę nowocześniejszego. Wolę
taką formę, niż odrapane reklamy,
czy wiszące szmaty nad jezdnią
– powiedział wprost. Dodał
jednak, że we wszystkim trzeba
zachować zdrowy rozsądek. Gdy
reklam jest za dużo, to przestają
spełniać swoje zadanie – przyznał wiceprezydent.
Pozostaje tylko mieć nadzieję,
że w Pruszkowie nie dojdzie do
sytuacji takich jak w Warszawie,
gdzie reklama stoi na reklamie.
Jedynym instrumentem w ograniczaniu liczby bilboardów czy
telebimów jest plan przestrzennego zagospodarowania miasta
i przepisy dotyczące zajęcia pasa
drogowego.
MM

Armii Krajowej zamknięta
PRUSZKÓW. Aleja Armii Krajowej przez ponad tydzień będzie całkowicie zamknięta. Jest
to związane z przebudową ulicy.
Zamknięcie nastąpi w poniedziałek 23 sierpnia i potrwa do
końca miesiąca. Nieprzejezdny
będzie odcinek od ul. Lipowej
do ul. Prusa.

Objazd wyznaczono ul. Prusa, Ceramiczną i Lipową.
Inwestycja jest prowadzona
od połowy lipca. Ma na celu
zwiększenie bezpieczeństwa
pieszych i kierowców. Już została wykonana zatoka autobusowa na wysokości Osiedla Przy
Pałacu, oraz położono nowy
chodnik.
MM
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Kolejna wyprawa
na rzecz Leszka
Buczyńskiego
PRUSZKÓW. Adam Sie-

rociński, Kamil Nadolny,
Piotr Łuczyński i Tomasz Bagiński wyruszyli 16 sierpnia
w kolejną wyprawę rowerową
w ramach akcji „PedałujeszPomagasz”. Członkowie Stowarzyszenia „Zdrowy Rower”
zbierają pieniądze dla Leszka Buczyńskiego.
Leszek po wypadku samochodowym jest częściowo
sparaliżowany i wymaga stałej opieki. Zebrane pieniądze
przekazane zostaną na jego rehabilitację za pośrednictwem
Stowarzyszenia MOŻESZ
i portalu domore.pl. Pieniądze będą zbierane podczas
podróży do Aten.
Członkowie „Zdrowego
Roweru” mają do pokonania
ponad 2,5 tys. km. Wyjazd do
Aten to II etap akcji Pedałujesz
- Pomagasz. W lipcu prawie
30 rowerzystów z różnych
stron Polski ruszyło do Wilna. Dzięki tej wyprawie udało się zebrać ponad 7 tys. zł.
To jednak kropla w morzu
potrzeb.
MS

Mieszkańcy chcą
przesunięcia granicy
PODKOWA LEŚNA. Do

władz Podkowy Leśnej wpłynęło pismo od mieszkańców
brwinowskiej dzielnicy Wille
Borki. Chcą oni włączenia obszaru, na którym mieszkają,
w granice Podkowy.
Mowa o terenie otoczonym
ulicami Wiewiórki, Zamkowej i Obwodnicy. Obecnie
ta dzielnica należy do gminy Brwinów, ale według jej
mieszkańców, bliżej im do
Podkowy Leśnej.
Korzyścią dla mieszkańców
Borek miałby być m.in. lepszy
dostęp do urzędu miasta.
Zmiana granic byłaby kłopotliwa dla Brwinowa. Na tym
terenie obecnie prowadzone
są roboty wodnokanalizacyjne, na które Brwinów pozyskał środki unijne. Gdyby
teraz ten teren odłączono od
Brwinowa, miasto musiałoby zwrócić dotację. Wszystko
wskazuje więc na to, że zmiana granic do 2018 roku nie
będzie możliwa.
Droga legislacyjna jest
długa i skomplikowana. Na
pewno w obu miastach trzeba
będzie przeprowadzić konsultacje społeczne. MM
WIĘCEJ W PORTALU REGIONALNYM
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Oddział V tworkowskiego
szpitala ruszy już jesienią
PRUSZKÓW. Nowoczesny,
22-łóżkowy, V oddział Psychiatrii Konsultacyjnej w tworkowskim szpitalu, zamknięty zaraz
po otwarciu, przestanie w końcu
świecić pustkami. Obiekt na którego modernizację i wyposażenie
wydano 8 mln zł, od października
zacznie przyjmować pacjentów. Kolejne rozmowy dyrekcji placówki
z Narodowym Funduszem Zdrowia
zakończyły się porozumieniem.
O absurdalnej sytuacji oddziału
pisaliśmy już ponad miesiąc temu.
Trudno było zrozumieć przyczyny,
dla których placówka o tak wysokim standardzie, zamiast przyjmować pacjentów i zarabiać na
siebie generowała zbędne koszta.
Pilnowanie budynku, sprzątanie
i ogrzewanie zimą kosztowało kilka tysięcy złotych miesięcznie. Co
gorsze, pacjenci zamiast dochodzić
do zdrowia w prawie domowych
warunkach, często leżeli na korytarzach starego oddziału psychiatrycznego.
Powodem takiego stanu rzeczy, jak zawsze były pieniądze.
Lidia Rudzka, dyrektor Mazowieckiego Specjalistycznego
Centrum Zdrowia im. Janusza
Mazurkiewicza w Tworkach
ubolewała, że nie mogą nikogo
przyjąć, bo NFZ nie zawarł ze
szpitalem kontraktu. Fundusz
utrzymywał, że nie ma potrzeby
kontraktowania nowych usług.
– Ilość łóżek jest wystarczająca
w placówkach o takiej specjalizacji i zabezpieczają one potrzeby
tego typu usług – mówiła jeszcze
ponad miesiąc temu Wanda Pawłowicz, rzecznik mazowieckiego NFZ. Zwracała też uwagę, że
szpital nie wykorzystuje w pełni
kontraktu, który już ma.

Najważniejsze, że wtorkowe
spotkanie zakończyło się owocnie. – Nowoczesny oddział
V psychiatrii konsultacyjnej zacznie
pracować od października w ramach naszego kontraktu na oddziały ogólnopsychiatryczne. Cieszę
się, że w końcu będziemy mogli
przyjmować tam pacjentów – mówi
dyrektor tworkowskiego szpitala.
Po dziewięciu miesiącach
od uroczystego otwarcia oddział
w końcu zacznie służyć tym, dla
których powstał. Przypomnijmy.
Na 22 pacjentów czekają tu pokoje
jedno, dwu i trzyosobowe. Chorzy
do dyspozycji będą w nich mieć
łazienki, telewizory i prócz szpitalnych łóżek domowe wyposażenie,
takie jak lampki, fotele, kanapy.
By szybciej dochodzili do
zdrowia będą mogli korzystać z
siłowni, sauny i sali wypoczynkowo – relaksacyjnej. Do tego, na
miejscu znajduje się nowoczesny sprzęt, m.in. kardiomonitory
i aparaty USG.

Już wkrótce traﬁą tam pacjenci
ze schorzeniami diabetologicznymi, kardiologicznymi, czy
gi-nekologiczno – położniczymi potrzebujący wsparcia psychiatrycznego, czy też konsultacyjno
– terapeutycznego. Przykładowo,
ciężarna kobieta w kryzysie natury
psychiatrycznej nie będzie już leżeć na wielołóżkowej sali chorych,
razem z pacjentami po atakach
agresji. W nowym oddziale leczeni też będą chorzy przeniesieni
tymczasowo z oddziału XI, który
niebawem będzie modernizowany
w ramach kolejnego projektu.
Pacjenci potrzebujący wsparcia bliskich, nie będą musieli już
spotykać się z nimi na szpitalnym
korytarzu. Będą mogli w rodzinnej atmosferze przebywać z nimi
w swoich pokojach. Dobrze, że sprawa oddziału ma swój szczęśliwy
ﬁnał. Szkoda tylko, iż problemy
natury formalnej, tak długo przesłaniały urzędnicze oczy.
Kamilla Gębska

Nowocześnie wyposarzony oddział V tworkowskiego szpitala
ruszy już za kilka miesięcy. [Fot. KAM]

Brwinowskie autobusy wrócą na swoje trasy
BRWINÓW. Znalazły się pieniądze na zawieszone przejazdy
autobusowe na terenie gminy
Brwinów. Na ostatniej sesji Rady
Miasta, radni zagłosowali „za”
zmianami w uchwale budżetowej.
Gmina przekaże PKS Grodzisk Mazowiecki 48 tys. zł na wznowienie
połączeń.
Kwota ta ma zapewnić komunikację autobusową do końca roku.
Pojawia się jednak poważny
problem, ponieważ według
szacunków PKS, by zapewnić transport na obecnym
poziomie potrzeba więcej
pieniędzy. Według Radosława Marka z PKS Grodzisk
Mazowiecki, na przejazdy
w ramach trzech linii na terenie
gminy Brwinów potrzeba około
61 tysięcy złotych. Nie wiadomo
zatem na co konkretnie wystarczą zadeklarowane przez gminę
pieniądze.
Przypominamy, że w tej chwili nie jeździ autobus dowożący

mieszkańców z Żółwina do
Podkowy Leśnej i Brwinowa.
Przejazdy na dwóch pozostałych
liniach: Pruszków – Parzniew
– Brwinów i Pruszków – Brwinów
– Błonie odbywają się bez zmian.
Na razie nie wiadomo co
zaproponuje PKS w ramach

kwoty zadeklarowanej
przez gminę. Andrzej Guzik,
burmistrz Brwinowa zapowiedział, iż będzie negocjował

z grodziskim przewoźnikiem,
żeby do końca roku autobusy
jeździły tak jak do tej pory, czyli
na trzech liniach.
Mieszkańcy Żółwina zwrócili się jeszcze w lipcu z oﬁcjalną
prośbą do burmistrza miasta
o przedłużenie umowy z grodziskim PKS. Pismo w tej sprawie
podpisało ponad czterdziestu
mieszkańców, którzy prosili
także władze miasta o wydłużenie trasy przejazdu autobusu z Żółwina, aż do rynku
w Brwinowie. Ich rozczarowanie było więc ogromne,
gdy okazało się, że 5 sierpnia autobus w ogóle nie
przyjechał.
Rodzice dzieci korzystających z tego połączenia, a także
osoby starsze i ci, którzy nie mają
samochodu, z niepokojem myślą
o 1 września.
Gmina zapewnia, że zrobi
wszystko, by przywrócić zawieszone czasowo połączenia.
Elżbieta Abramczuk

REGION. Moda na dopalacze przyszła

Dopalacze to
Co jakiś czas w sklepach z tzw.
dopalaczami na terenie całej Polski przeprowadzone są kontrole
skarbowe. W naszym regionie
również. Najgorsze jest to, że
kontrole niewiele dają, a problem jest i to poważny
Hasło reklamowe jednej z ﬁrm
zajmującej się dystrybucją tzw.
dopalaczy brzmi: „Moc zabawy
w jednym miejscu”. Czy rzeczywiście dopalacze zapewniają
świetną zabawę, czy jest to
raczej igranie z ogniem? Zwolennicy dopalaczy, głównie ich
sprzedawcy, zapewniają, że oferowany przez nich asortyment
jest przebadany i kontrolowany.
Przeciwnicy, że liczba wiarygodnych badań na temat dopalaczy
jest mocno ograniczona.

Pod okiem fiskusa...
Na terenie powiatów pruszkowskiego i grodziskiego działają
cztery sklepy z dopalaczami.
– W naszym mieście została
przeprowadzona kontrola
mająca na celu zweryﬁkowanie prawidłowości i rzetelności deklarowanych podstaw
opodatkowania, sprawdzenie
legalności pochodzenia oferowanego do sprzedaży towaru
oraz wykazanie prawidłowości ewidencji sprzedaży przy
zastosowaniu kas rejestrujących, wynikających z ustaw
podatkowych – informuje Marianna Dzierzba, p.o. zastępcy
naczelnika Urzędu Skarbowego
w Grodzisku Mazowieckim.
Kontrola nie wykazała żadnych
nieprawidłowości. Podobnie
w Pruszkowie – tutaj także nie
stwierdzono nadużyć. Jednak
ﬁskus nie odpuszcza. Jak dowiedzieliśmy się w tutejszym

Urzędzie Skarbowym, działania
proﬁlaktyczne, w tym ewentualne kontrole, będą w przyszłości
kontynuowane.

...i policji
Sklepy z dopalaczami regularnie
nadzorowane są także przez policję na terenie Grodziska Maz.
Kontrola dotyczy zachowań
klientów i sprzedających, oraz
dostępu do dopalaczy przez osoby niepełnoletnie. W przypadku
stwierdzenia uchybień, produkty
mogą być skonﬁskowane i zbadane laboratoryjnie pod kątem
obecności niedozwolonych
składników. W Pruszkowie takie placówki nie są poddawane
kontroli policyjnej.

Obchodzą prawo?
Sklepy z dopalaczami w naszym
regionie nadal budzą wiele kontrowersji. Teoretycznie sprzedawane są w nich produkty
kolekcjonerskie, nie przeznaczone do spożycia. W praktyce
mamy do czynienia ze środkami o nazwach: Magiczny ogród,
Psychedelic Pills, Energy Pills
czy Euphoric Pills. Wszyscy
sprzedawcy zapewniają, że
asortyment dostępny jest wyłącznie dla osób pełnoletnich,
zaś produkty posiadają wszelkie
niezbędne atesty.

Za blisko szkoły
– No i co z tego, że posiadają
jakieś atesty? Moim zdaniem,
niedopuszczalne jest, że sklep
z tym świństwem stoi niedaleko
szkoły, do której chodzi mój syn
– denerwuje się pan Andrzej,
mieszkaniec Pruszkowa. – Dlaczego władze czy policja nie robią
nic w tym kierunku, żeby zaprzestać tej chorej działalności?

Szansa na normalne życie
PRUSZKÓW. Jeszcze przed
wakacjami, kiedy odebrano im
dzieci, nie mieli żadnych perspektyw. Teraz w ich życiu coś
zaczyna się zmieniać. Po naszej
interwencji przed pruszkowską rodziną Przepiórów otwiera
się szansa, by normalnie żyć
i pracować.
W poprzednim numerze
„Gazety WPR” opublikowaliśmy artykuł poświęcony
problemom pruszkowskiej rodziny Przepiórów.
Ze względu na fatalne warunki mieszkaniowe i brak pracy,
Barbarze i Januszowi Przepiórom sąd odebrał siódemkę
dzieci – najpierw czwórkę,
a troje najmłodszych trafiło
do ośrodków opiekuńczych
w czerwcu. W toku jest także
sprawa o pozbawienie ich praw
rodzicielskich.
Przepiórowie chcą odzyskać
swoje dzieci, ale wiedzą, że nie

będzie to możliwe, jeśli ich sytuacja się nie zmieni. Po naszej
interwencji udało się znaleźć
zatrudnienie dla Barbary Przepióry – pracę zaproponowała
jej ﬁrma kurierska DPD Polska
Sp. z o. o. . Na razie na umowę czasową.
Pracy nie podjął jeszcze
Janusz, ale jest nadzieja, że
i on wkrótce znajdzie zatrudnienie. – W naszym życiu coś
drgnęło. Przez długi czas
nic się nie działo, ale teraz
widzimy szansę na poprawę własnego losu i wyjście
z trudnej sytuacji – mówi
Barbara Przepióra.
Do pełnego sukcesu jeszcze
daleko, jednak Przepiórowie
mogą zacząć myśleć także
o uregulowaniu zadłużenia
za lokal, w którym mieszkają.
A to pierwszy krok do starań
o poprawę warunków mieszkaniowych w ogóle.
ASR
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Fontanna w parku Potulickich
PRUSZKÓW. Od kilku dni
Pruszków może pochwalić się
jedną fontanną więcej. Miasto
zamontowało ją na dużym stawie w Parku Potulickich.
Nowość, jaka pojawiła się w najpopularniejszym parku miejskim, ma na celu uatrakcyjnienie
tego często odwiedzanego przez
pruszkowian miejsca. Fontanna jest pływająca, ale zakotwiczona. Będzie działać dopóki
pozwoli na to pogoda. Koszt jej

zakupu i zamontowania wyniósł
32 tys. zł.
– Chodziło nam o kwestie estetyczne. Poza tym, taka fontanna
dotlenia wodę i nawilża powietrze – powiedziała nam Aneta
Kozłowska z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
w Pruszkowie.
Fontanna wytryskuje wodę nawet na 16 metrów w górę. Wygląda to bardzo efektownie. Opinie
mieszkańców na tę inicjatywę
władz są jednak podzielone.

– To bardzo dobry pomysł.
W ogóle w mieście dzieje się bardzo dużo i warto temu przyklaskiwać – powiedziała pani Wanda.
Inna mieszkanka zwróciła uwagę
na brudną wodę. – Dzieci się cieszą, podziwiają. To nie jest zły
pomysł, ale ta woda... – zwróciła
uwagę pani Dorota.
Z Urzędu Miasta dowiedzieliśmy się, że fontanna ma
zamontowany ﬁltr. – W innym
przypadku zapchałaby się pompa
– dodała Kozłowska.
MM

Milanowskie targowisko zmienia wygląd
MILANÓWEK. Jeszcze w tym
roku rozpocznie się modernizacja
targowiska miejskiego w Milanówku. Docelowo wszystkie stragany
mają być drewniane.

Dopalacze sprzedawane są jako środki kolekcjonerskie, nie przeznaczone do spożycia.
Ci, którzy je kupują, wiedzą jednak jak je zażyć, by osiągnąć zamierzony efekt. [Fot. SXC.HU]
– Nie mamy takiej możliwości
– tłumaczy Andrzej Królikowski,
wiceprezydent Pruszkowa. – To
jest kwestia wolności działalności
gospodarczej i dopóki przepisy nie
zostaną zmienione to jedyne, co
możemy robić to prowadzić akcje
edukacyjne i proﬁlaktyczne, żeby
przestrzec młodych ludzi przed
przyjmowaniem tego rodzaju
substancji.

Edukują i ostrzegają
Akcje proﬁlaktyczne i informacyjne prowadzone są również
w Grodzisku Maz.. Pod koniec
czerwca, w grodziskim Centrum
Kultury odbyła się debata połączona z prelekcją Dawida Chojnackiego z Polskiego Towarzystwa

Zapobiegania Narkomanii. Wzięli w niej udział przedstawiciele
władz samorządowych, policji,
straży miejskiej, Sanepidu i urzędu skarbowego, oraz radni i dyrektorzy grodziskich szkół.
Podczas spotkania przedstawiono zagrożenia wynikające
z dostępu dopalaczy na rynku
oraz skutki ich bezpośredniego
spożywania. Dawid Chojnacki
wyjaśnił obecnie obowiązujące
i planowane rozwiązania legislacyjne. Według niego ważne
jest, aby z problemem walczyć
już na poziomie lokalnym. Projekt
nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii przewiduje zwiększenie kontroli prawnej
wobec zjawiska dopalaczy oraz

wprowadzenie zakazu reklamy
środków kolekcjonerskich. Ma
także zostać powołany zespól ds.
analizy ryzyka, zmianie ma ulec
również sama deﬁnicja środka
zastępczego oraz wydłużona zostanie lista zakazanych substancji.

Interes kwitnie
Tymczasem interes w naszym
regionie kwitnie. - Nasz asortyment cieszy się sporym zainteresowaniem. Mamy prawie wszystko.
Co panią interesuje? Jakieś ziółko,
coś do palenia, może do kąpieli?
– zachęca sprzedawca jednego ze
sklepów i dodaje: – Żadnych kontroli się nie boimy, ponieważ nie
robimy niczego, co jest nielegalne.
Karolina Gontarczyk

Z targowiska leżącego u zbiegu ul. Krzywej i Piłsudskiego
w najbliższych latach znikną
szpecące budy. Właścicielem terenu jest miasto, stąd
dwóch kupców wystąpiło do
władz z prośbą o pozwolenie
na odnowienie swoich stanowisk. Targowisko leży w streﬁe ochrony konserwatorskiej.
Wobec tego miasto wystąpiło

do konserwatora o warunki
zabudowy targowiska.
– Na wniosek burmistrza
wydaliśmy decyzję zabudowy
całego targowiska. Ma ono mieć
drewniane stałe konstrukcje – powiedziała nam Monika Dziekan,
rzecznik prasowy Konserwatora Zabytków.
Modernizacja targowiska rozpocznie się od ściany wschodniej, gdzie teraz kupcy występują
o pozwolenia na przebudowę stanowisk. Miasto chce pomóc odmienić wizerunek tego miejsca.
– Przewidujemy środki na
przeprowadzenie modernizacji

tego targowiska. Mamy propozycje współpracy z kupcami – poinformował nas Jerzy Wysocki,
burmistrz Milanówka. Pierwsze
zmiany mają być widoczne jeszcze w tym roku.
– Myślę, że w przeciągu półtora
miesiąca kupcy powinni uzyskać
naszą decyzję. Potem pozostanie
kwestia pozwolenia na budowę. Myślę, że to kwestia dwóch,
trzech miesięcy, żeby te prace
były zrobione – zdradził Tomasz
Krysiak, kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
w milanowskim urzędzie.
MM

Powstaje nowy wiadukt nad torami kolejowymi
REGION. Główna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad rozpoczęła wytyczenie nowego odcinka
ul. Piastowskiej łączącej Piastów
i Bronisze. Wiadukt nad torami
zastąpi przejazd kolejowy. Buldożery już pojawiły się na placu
budowy.
Prace prowadzone są w pobliżu skrzyżowania z ul. Rajdową.
Nowy odcinek jest wytyczany
po zachodniej stronie obecnej

jezdni. Wiadukt powstanie
kilkadziesiąt metrów dalej
w kierunku Ożarowa Maz. od
obecnego przejazdu kolejowego.
Po zakończeniu inwestycji, kierowcy przejeżdżając wiaduktem
nad torami, w pobliżu skrzyżowania z ul. Kwiatową zjadą z powrotem na dawną Piastowską.
Nową drogą pojedziemy najwcześniej za rok. – Wykonawca
ma 12 miesięcy na realizację zadania, od momentu rozpoczęcia

prac – poinformowała nas Małgorzata Tarnowska, rzecznik
prasowy Rejonu Mazowsze
w GDDKiA. Koszt inwestycji to
25 mln zł.
Jak zapewnia Tarnowska,
prace mają na celu powiązanie
terenów przyległych, w pobliżu przyszłego węzła Konotopa.
Wzdłuż nowej jezdni zostanie
wytyczony chodnik i ścieżka rowerowa.
MM

WITAJCIE NA ŚWIECIE

Szpital
Powiatowy
w Pruszkowie
Przedstawiamy najmłodszych
mieszkańców naszego regionu, którzy
przyszli na świat w Szpitalu Powiatowym
przy ul. Armii Krajowej 2/4 w Pruszkowie,
na oddziale Ginekologiczno-Położniczym,
tel. 22 758 20 65, 22 758 20 66.
Gratulujemy rodzicom a naszym
najmłodszym mieszkańcom życzymy
zdrowia szczęścia oraz
beztroskiego dzieciństwa.
Zdjęcia dzieci publikujemy wyłącznie po
wyrażeniu pisemnej zgody rodziców.

Patrycja Sierpińska
ur. 29.07.2010
3850 g, 56 cm

Stępniewski
ur. 29.07.2010
3230 g, 51 cm

Zuzanna Pietroń
ur. 29.07.2010
3030 g, 53 cm

Julia Kosieradzka
ur. 29.07.2010
4004 g, 57 cm

Robert Ramsden
ur. 01.08.2010
3730 g, 55 cm

Julia Stegienko
ur. 03.08.2010
3990 g, 59 cm

Weronika Jędrzejewska
ur. 01.08.2010
3500 g, 56 cm

Maciej Toczyłowski
ur. 01.08.2010
3200g, 55 cm

Oliwia Kozłowska
ur. 02.08.2010
2700 g, 53 cm

Julia Borowska
ur. 02.08.2010
3490 g, 56 cm

Lena Łajtar
ur. 03.08.2010
3530 g, 56 cm

Kacper Ściechulski
ur. 11.08.2010
3400 g, 55 cm

Sara Britmann
ur. 10.08.2010
3750 g, 56 cm

Ola Wojczakowska
ur. 11.08.2010
3360 g, 53 cm

Rodzice, pochwalcie się swoimi dziećmi. Zgłaszajcie się na adres: redakcja@gazetawpr.pl
Autorem zdjęć jest Studio Szmiga&Kolasa | fotograﬁa ślubna - chrzty - komunie | tel. 509-867-330, 792-727-466, www.szmiga-kolasa.pl
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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

Zmieniony program Dożynek 2010
Wzajemne wspieranie się samorządów to podstawa ich działania. Tegoroczna sytuacja jaka
zaistniała w naszym kraju nie
mogła nie znaleźć zrozumienia
i dlatego też Powiat Pruszkowski pomógł Gminie Radogoszcz,
przekazując Mieszkańcom
50 tys. zł na odbudowę drogi,
a poszkodowanemu w powodzi
Powiatowi Płockiemu przekaże
200 tys. złotych.
Budżet Powiatu jest konstruowany na podstawie dochodów
i niezbędnych wydatków. Tradycją Powiatu Pruszkowskiego
są uroczystości związane ze
świętem plonów. W tym roku
ze względu na podjęte decyzje
o udzieleniu pomocy, formuła
uroczystości Święta Plonów
ograniczy się do uroczystości
kościelnych oraz ceremonii
dzielenia się chlebem. Odbędzie się również konkurs

Program VI Dożynek
Powiatowych 2010
13:00 – Msza Święta w kościele
św. Kazimierza w Pruszkowie;

na terenie dziedzińca kościoła odbędą się
następujące uroczystości:
14:30 – otwarcie Dożynek przez
Starostę Pruszkowskiego;
14:40 – ceremonia dzielenia się chlebem;
15:00 – koncert Orkiestry Dętej
OSP Nadarzyn
Dożynki Powiatowe 2009. Elżbieta Smolińska, Starosta Pruszkowski podczas ceremoni dzielenia
się chlebem z mieszkańcami Powiatu Pruszkowskiego.

15:30 – rozstrzygnięcie konkursu
wieńców dożynkowych, rozdanie
dyplomów dla zasłużonych rolników;

wieńców dożynkowych, a Orkiestra Dęta OSP Nadarzyn
wykona krótki koncert.

Kiermasz od 12.00 do 18.00

Starosta Pruszkowski zaprasza wszystkich Mieszkańców
Powiatu Pruszkowskiego do

Inwestycje Drogowe
Powiatu Pruszkowskiego
Zarząd Powiatu Pruszkowskiego informuje, że od 23 do
31 sierpnia 2010 r. nastąpi całkowite zamknięcie dla ruchu
kołowego ulicy Armii Krajowej
w Pruszkowie na odcinku od
ul. Lipowej do ul. B. Prusa. Zamknięcie ulicy wiąże się z prowadzoną aktualnie przebudową
drogi, mającą na celu poprawę
bezpieczeństwa kierowców
i pieszych. Całość inwestycji

pochłonie blisko 1,5 mln zł.
Objazdy zostały wyznaczone
ulicami: J. Kraszewskiego, B. Prusa, Ceramiczną i Lipową.
Rozpoczęta w dniu 7 lipca
przebudowa skrzyżowania Warszawskiej z Wojska Polskiego
w Piastowie, zakończy się w dniu
31 sierpnia br. Po przebudowie
skrzyżowanie zamieni się w rondo o średnicy zewnętrznej 40 m.
Dodatkowo dla odciążenia ronda

zaprojektowano dwa objazdy, na
wszystkich zjazdach z ronda zostały także umieszczone zatoki
autobusowe. Inwestycja poprawi
stan bezpieczeństwa w tym rejonie oraz uspokoi odbywający
się tam ruch drogowy. Planowany koszt inwestycji wynosi
1 791 758 zł. Teraz trwają tam
prace dodatkowe związane z wymianą nawierzchni jezdni na
istniejącym wiadukcie.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu związanej z zamknięciem al. Armii Krajowej w Pruszkowie.

Plik dostępny do pobrania na stronie internetowej www.powiat.pruszkow.pl

wzięcia udziału w dorocznych,
tradycyjnych obchodach Święta
Plonów 2010.
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Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów

ul. Grodziska 12, tel. (22) 729 59 06, e-mail: brwinow@brwinow.pl

Dotacja dla Gminy Brwinów potwierdzona!
Burmistrz Gminy Brwinów –
Pan Andrzej Guzik odebrał
w czwartek 22 lipca 2010
r. w siedzibie Ministerstwa
Środowiska w Warszawie,
z rąk Sekretarza Stanu
– Pana Stanisława Gawłowskiego, potwierdzenie
dofinansowania Projektu
„Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie
Gminy Brwinów” ze środków Funduszu Spójności
Unii Europejskiej.

W związku ze zmianą
przepisów wspólnotowych określających wartość
tzw. „dużych projektów”
w sektorze środowiska nastąpiła zmiana kwaliﬁkacji
Projektu „Czyste życie…”.
Po wejściu w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
539/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. brwinowskie
przedsięwzięcie stało się
„projektem małym” (tzn.
o wartości poniżej 50 mln

euro) i dzięki temu proces
weryﬁkacji dokumentacji
aplikacyjnej uległ znacznemu skróceniu poprzez
eliminację etapu oceny
przez Komisję Europejską.

Oznacza to, że po podpisaniu umowy z dnia 21
maja 2010 r. nr 4/2010/
POIiŚ/DR, udział Gminy
Brwinów, jako beneficjenta środków finansowych, w realizacji PO
Infrastruktura i Środowisko został formalnie

podtrzymany i bezsprzecznie potwierdzony!
Warto podkreślić, że
od tego momentu nie zachodzi obawa, że Gmina
Brwinów zmuszona będzie
do zwrotu otrzymanych
środków wobec negatywnej decyzji KE w sprawie doﬁnansowania.
Adam Adamczyk
Jednostka Realizująca
Projekt
„Czyste życie…”

Szanowni Państwo,
W dniach 18-19 września br.
w Gminie Brwinów odbędą
się Europejskie Dni Dziedzictwa – impreza skierowana do
szerokiej grupy odbiorców,
z którą nierozłącznie kojarzą się koncerty, wystawy,
festyny i odczyty naukowe,
organizowana pod hasłem
„od pomysłu do przemysłu”.

Zapraszam do wzięcia
udziału w tegorocznych
EDD w Brwinowie, poprzez

zaprezentowanie własnej
twórczości i działalności
(np. rękodzieło, ceramika,
rzeźba, kramy rzemieślnicze,
mała gastronomia, zabawki
dla dzieci, stoiska reklamowe itp.) 18 września br. na

Stadionie Miejskim.

Prezentacja lokalnej twórczości z pewnością wzbogaci
i uatrakcyjni tegoroczne Europejskie Dni Dziedzictwa,
a wystawcom stworzy szansę

na zaprezentowanie się szerszej grupie odbiorców.
Gwiazdami tegorocznych
Europejskich Dni Dziedzictwa będą: Robert Rozmus
z Zespołem, kabaret Moherowe Berety oraz Zespół
The Postman, perfekcyjnie
wykonujący niezapomniane piosenki zespołu The
Beatles.

działalności proszone są
o przesyłanie zgłoszeń
drogą mailową na adres
promocja@brwinow.pl
Zgłoszenia telefoniczne: 22 738 26-29.do dn.
31 sierpnia 2010 r.

Osoby zainteresowane
zaprezentowaniem swojej

Sekretarz Gminy Brwinów
Ewa Wierzgała

Z wybranymi osobami skontaktujemy się
telefonicznie.

okna
aluminium, drewno,
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PCV, rolety, moskitiery

raty

drzwi
wewnętrzne, zewnętrzne,
antywłamaniowe

Pruszków, ul. Kościuszki 8 paw.3, tel. (0-22) 425 58 82, 514 383 333
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W biurze ogłoszeń: Pruszków, ul. Bolesława Prusa 19/7 (w godz. 8.00 - 16.00),
Telefonicznie: 22 728 18 64 lub 600 924 925, E-mailem: ogloszenia@gazetawpr.pl

Jak zamówić ogłoszenie:
Zatrudnię mechanika samochodowego z okolic
Błonia z doświadczeniem w naprawach
samochodów dostawczych 604 163 056

praca
dam pracę

Zatrudnię tokarza CNC na tokarkę numeryczną,
sterowanie Fanuc Typ Oi-Mate-Tc
tel (22) 755 83 76, (22) 755 84 35, Milanówek

Agencja Ochrony poszukuje osób do pracy na
terenie Ożarowa Mazowieckiego. System 24
godzinny. Kontakt (22) 560 51 40 lub
(22) 560 54 17
Biuro Ochrony PERSONA zatrudni agentów
ochrony bez licencji. Praca w Brwinowie. System
pracy 24/48. Gwarantujemy systematyczne
wynagrodzenie oraz rejestracje. Zainteresowane
osoby prosimy o kontakt 696 420 884

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu
z obuwiem i garniturami, Centrum Mody
Nadarzyn, 501 459 025

nieruchomości
do wynajęcia

Do pizzerii w Grodzisku Mazowieckim
kierowców z własnym samochodem,
pizzermenów i kelnerki 51 509 999

Mieszkanie 30 m2, osiedle Prusa 666 340 637

Poszukuję konsultantek do współpracy
w firmie kosmetycznej kom.794125961
Przyjmę do pracy doświadczoną krawcową, na
usługi i krawieckie 504 526 445

PRUMEL Sp. z o.o. wynajmie powierzchnie
produkcyjno-biurowe - 110 m2 i biurowe
- 80 m2 w budynkach położonych przy
ul. Mostowej 4 w Pruszkowie. Kontakt
22 758-69-49 lub 22 758-66-52.

Przyjmę do pracy mechanika samochodowego
(22) 844 98 33
ZATRUDNIĘ
pracownika ochrony fizycznej
PRACA OD ZARAZ !!!
praca na terenie Pruszkowa i okolic
kontakt : 508-195-347

Sierpc, Gostynin działki bud 3,50 zł.m2
692 495 955
Osowiec - działka bud. 2000 m2
wodociąg, prąd, gaz bezpośrednio
608 632 242
Sprzedam bezpośrednio 2 pokojowe nowy
budynek 2010 stan deweloperski Brwinów nowe
osiedle 51020366
Sprzedam działkę pracowniczą w ogrodzie Relax
w Pruszkowie 22 728 62 60
Sprzedam mieszkanie Grodzisk Maz. ul. Bairda
60m2, I piętro, tel 503 400 662
Sprzedam mieszkanie 53m2 w Piastowie, dwa
pokoje + kuchnia 600 897 351

Grunwald, działki bud. 609 981 752
Radom – najtańsze nowe mieszkania w Polsce
(48) 629 33 69, 601 332 210

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

usługi
Anteny – montaż, serwis 603 375 875
Dachy ciesielstwo – dekarstwo
603 447 132

Dokuczają komary, meszki, inne insekty zadzwoń.
Atestowane środki – gwarancja na wykonana
usługę, atrakcyjne ceny. 605 231 121, 792 051 121

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

OGRODY MIODUSZEWSKI. Kompleksowe
projektowanie wykonawstwo i pielęgnacja
ogrodów, tel. 501 716 866
www.ogrody-mioduszewski.pl
Ogrody – pełen zakres 696 039 978

Profesjonalne układanie kostki
brukowej
tel 666 137 565

KOLEKTORY SŁONECZNE WATT z dopłatą
45%. Dystrybucja, montaż i serwis
zestawów ze zbiornikami nierdzewnymi
w standardzie - tylko MAWOR s.c.
www.mawor.pl tel. 605 221 995

CZĘŚCI NOWE I UŻYWANE
SERWIS SAMOCHODÓW FRANCUSKICH

Usługi hydrauliczne. Pełen zakres.
Solidnie.tel.0602681344
Usługi glazurnicze 609 316 765
Gdy brakuje czasu na porządki? Zadzwoń!
Sprzątamy biura, domy, mieszkania. tel
516-022-093, 508-154-573

5(+$%,/,7$&-$
.5ė*26à83$
reh. Łukasz Kawczyński

ZESPÓŁ SZKÓŁ

DLA DOROSŁYCH
509 488 669

Układanie kostki brukowej i granitowej,
660 306 446

6WDURVWD3UXV]NRZVNL]DZLDGDPLD
ĪHQDXU]ĊGRZ\FKWDEOLFDFKRJáRV]HĔ
RUD]VWURQLHLQWHUQHWRZHMXU]ĊGX]RVWDá
XPLHV]F]RQ\Z\ND]QLHUXFKRPRĞFL
SU]H]QDF]RQ\FKGRVSU]HGDĪ\

FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA. TANIO,
SZYBKO. WOLNE TERMINY 503 118 140

Centrum Edukacyjne Perfekt

tel. 22 758 66 33

Trawniki holenderskie, super trawnik 605 231
121, 792 051 121

Domofony – montaż, serwis 603 375 875

Angielski dojeżdżam tel 607 596 383

Darmowe złomowanie pojazdów, transport
gratis 502 534 080

Tanie malowanie metoda natryskową ,
mieszkania, domy, inne 602 719 024

Studnie 602 536 376

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

Dachy, kominy, remonty – profesjonalnie
798 836 860

kupię

Dom 75m2 696 172 623

kupię

nauka
automoto

sprzedam

Kupię każde auto od 95 r 502 133 386

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

510 174 490

Pruszków ul. Helenowska 3
(budynek domu katechetycznego)

liceum ogólnokształcące 2-letnie
liceum ogólnokształcące 3-letnie
policealna szkoła informatyczna
kursy przygotowujące do matury

SU]HSXNOLQDNUĘJRVáXSD
Z\SXNOLQDNUĘJRVáXSD
UZDNXOV]RZD
G\VNRSDWLD
www.leczenie-kręgosłupa.pl
ul. Kolejowa 7/8, 05-850 Ożarów Maz.
tel. 691 705 314

BRUKARSTWO

APARATY SŁUCHOWE

- układanie kostki brukowej
- odwadnianie terenu
- inne roboty drogowe

Refundacja: NFZ, PCPR, PFRON

0-605-554-228

ZAPRASZAMY NA
BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU
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

nia
uprawnie

szkół

h
publicznyc

www.szkolydladoroslych.pl
niskie czesne
zaświadczenia do ZUS i MOPS
kształcenie systemem zaocznym i wieczorowym
nabór do klas II i III, także w trakcie roku szkolnego

KARDIOLOG
(.*
(&+2
+2/7(5

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

Wszystko w jednym miejscu!
PRUSZKOW, UL. DRZYMAŁY 19/21

NAUKA JAZDY

TEL. 22 758 49 25

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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UHPRQWWXQHOXSU]HMĞFLDSRG]LHPQHJRGODSLHV]\FKZNP
SU]HEXGRZĊLUR]EXGRZĊWXQHOXSU]HMĞFLDSRG]LHPQHJRGODSLHV]\FKZNPZUD]]ZáąF]HQLHPGRXNáDGXNRPXQLNDF\MQHJR
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 SU]HMD]GXNROHMRZHJRNDWHJRULLÄ$´ZNP
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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

www.france.peugeot.pl

KUP DOWOLNY
MODEL PEUGEOT
I ZOSTAŃ VIP-EM
NA RAJDZIE!

Kup Peugeot i poczuj atmosferę Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski
podczas Rajdu Warszawskiego!
Poznaj z bliska klimat i kulisy rajdu oraz załogę Peugeot Sport Polska.
Szczegóły i regulamin konkursu w salonie.
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 godz. 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

