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Ostatni taki 
budżet
167 mln zł wydatków 
przewiduje budżet 
Pruszkowa na ten rok. 
To o ok. 21 mln zł 
więcej niż wpłynie do 
kasy miasta. Uchwałę 
budżetową rada przyjęła 
przy votum separatum 
radnych z Platformy 
Obywatelskiej   2-3

reklama

REGION

63 kolizje i siedem 
wypadków spowodowali 
w 2010 r. nietrzeźwi 
kierowcy w naszym 
regionie. Pomimo 
ostrzeżeń i zaostrzenia 
kar za jazdę po pijanemu, 
wciąż stanowią poważne 
zagrożenie na wszystkich 
drogach  4

Od remontów po inwestycje

GRODZISK MAZOWIECKIPRUSZKÓW

Mieszkańcy chcą naprawy dróg 
Budowa autostrady A2 doprowadziła do dewastacji 
głównych ulic północnego Pruszkowa  6

Drogi, drogi i jeszcze raz drogi. Grzegorz Benedykciński, 
burmistrz Grodziska mówi o najważniejszych wyzwaniach 
na piątą w jego karierze kadencję  6

Kierowcy 
z promilami

PRUSZKÓW |  Pruszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Zieleń Miejska” przymierza się 
do jednej z największych swoich inwestycji – budynku pomiędzy ul. Sienkiewicza a Obrońców Pokoju  4

CENTRUM MODY w NADARZYNIE,   AL. KATOWICKA 51,   05-830 NADARZYN,   tel. 022 739 55 00

WYPRZEDAŻ KOLEKCJI JESIENNO-ZIMOWEJ ■ Upusty 30%, 50% ,70 %
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Zespoły obsługi 
ekonomiczno-
administracyjnej 
szkół 1,1 mln

23,1 mln

Szkoły 
podstawowe

21,7 mln
Przedszkola

16,8 mln
Gimnazja

Oddziały przedszkolne
w szkołach 0,8 mln

Inne formy wychowania 
przedszkolnego 0,7 mln

Dokształcanie 
i doskonalenie 
nauczycieli 
0,2 mln

Oświata 
i wychowanie
65,9 mln

Stołówki 
szkolne 0,7 mln

Dowóz 
uczniów
do szkół 
0,6 mln

Pomoc 
społeczna
16,6 mln

Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie 0,2 mln

Świadczenia rodzinne 
i z funduszu alimentacyjnego 7,1 mln

Ośrodki pomocy społecznej 4,4 mln

Zasiłki i pomoc 
w naturze 2 mln

Dodatki mieszkaniowe 1,2 mln

Zasiłki stałe 0.9 mln

Gospodarka mieszkaniowa 6,3 mln

Obsługa długu publicznego 4,2 mln

Lokalny transport zbiorowy 2,9 mln

Rezerwy ogólne i celowe 1,1 mln

Administracja
publiczna

15,4 mln

Rada miejska 
0,5 mln

Promocja 
gminy 0,9 mln

Płace 10,8 mln

Urząd
Miasta
13,8 mln

Straż miejska 3,5 mln

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

3,8 mln

Zarządzanie kryzysowe 0,1 mln

Ostatni taki  
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167 mln zł wyda w tym
roku Pruszków. Bud-
żet miasta uchwa-

liła pod k oniec grudnia r ada 
miejska głosami Samorządowe-
go Porozumienia Pruszkowskie-
go i PiS. Radni PO byli przeciw  
budżetowi w takim ks ztałcie. 
Uznali, że jest to budżet stagnacji 
i zgłosili votum separatum.

Na wszelkiego rodzaju inwes-
tycje jest w tym roku mniej pie-
niędzy – 38 mln zł (23 proc.). We-
dług Samorządowego Porozu-
mienia Pruszkowskiego, to nadal 
dużo (średnia krajowa – 16 proc.), 
ale mnie niż w la tach poprzed-
nich. Rekordowy dla pruszkow-
skich inwestycji był 2008 r ., 
kiedy miasto wydało na ten cel 
aż 38 pr oc. s wojego budżetu  
(56 mln zł). Ponieważ w ostatnich 
latach inwestowano dużo, obec-
nie rosną koszty na utrzymanie 
nowych inwestycji (m.in. Pała-
cyk Sokoła, stadion Znicza z boi-
skami treningowymi, Park Ma-
zowsze na Żbikowie). Tym sa-
mym trzeba się liczyć z koniecz-
nością skromniejszego inwes-
towania. 2011 r. będzie ostatnim,
w którym miasto może sobie  
pozwolić na to, by wydać wię-
cej niż ma. W kolejnym roku in-
westycje nie przekr oczą już  
prawdopodobnie 20 mln zł.

W tegorocznym budżecie nie 
ma pokrycia na ok. 21 mln zł.  
Defi cyt ten będzie uzupełniany 
z kredytów i poży czek, które 
Pruszków systematycznie bie-
rze przez cała dekadę. Ten rok jest 
jednak ostatnim, w którym mia-
sto będzie mogło pożyczyć wię-
cej niż oddaje. Dlatego w kolej-
nych latach można się spodzie-
wać budżetów oszczędniejszych, 
ze znacznie ograniczonym ka-
talogiem inwestycyjnym.

Andrzej S. Rodys

PRUSZKÓW 
Plan fi nansowy 
miasta przyjęty przy 
votum separatum 
radnych Platformy 
Obywatelskiej

Po długich dyskusjach radni 
uchwalili wreszcie budżet.

 Często czytamy podobne infor-
macje i dziwimy się: i co z tego, 
że uchwalili? Mieli pieniądze 
z naszych podatków, biorą diety, 
więc uchwalili, na co je wydać. 
Jest w tym coś niezwykłego? 
Teoretycznie nic, ale… Cóż to jest 
ten budżet miasta, czy powiatu? 

Zgodnie z defi nicją budżet samorządu jest rocznym 
planem działań jednostki samorządu, określającym 
wysokość środków fi nansowych przeznaczonych na ich 
zrealizowanie. Budżet powinien zawierać zestawienie 
przewidywanych dochodów i wydatków oraz propozycje 
zamierzeń i źródeł ich fi nansowania, a także harmono-
gram ich realizacji.

Budżet gminy, czy powiatu jest podstawowym dokumen-
tem przyjmowanym w formie uchwały przez organ stano-
wiący samorządu, czyli radę gminy albo powiatu. Budżet 
umożliwia prowadzenie planowej i racjonalnej działal-
ności fi nansowej jednostkom samorządu terytorialnego. 
Przy uchwalaniu budżetów obowiązują ścisłe, określone 
prawem procedury oraz terminy ich realizacji. Zasady te 
zawarte są w ustawach o samorządzie gminnym, oraz 
ustawie o fi nansach publicznych. Budżety samorządów 
powinny być uchwalone przed rozpoczęciem roku które-
go dotyczą (w szczególnych przypadkach najpóźniej
do 31 marca roku obrachunkowego).

Aby projekt stał się budżetem, musi być zaopiniowany 
przez regionalną izbę obrachunkową, skorygowany 
zgodnie z jej uwagami i zaleceniami, przyjęty przez 
komisje merytoryczne i pozytywnie przegłosowany przez 
większość radnych. A to już nie jest takie proste. Popraw-
nie skonstruowany budżet ma na celu zbilansowanie pro-
gnozowanych dochodów z wydatkami przeznaczonymi na 
realizację planowanych zadań. W większości przypadków 
wydatki budżetu są większe od zakładanych dochodów. 
Nadwyżka wydatków nad dochodami to defi cyt budże-
towy, który fi nansowany jest kredytami lub pożyczkami. 
Dochody, wydatki oraz zadania samorządu zapisane 
są w budżecie według szczegółowej skomplikowanej 
klasyfi kacji, a także w rozbiciu na bieżące i majątkowe.

Stosunek wydatków majątkowych (inwestycyjnych) do 
wydatków ogółem jest parametrem służącym ocenie 
dynamiki budżetu i skuteczności działań poszczególnych 
samorządów. Prawda, że proste? No to do absolutorium.

ZDANIEM NACZELNEGO

Prawda o budżetach

Bolo Skoczylas
Redaktor naczelny
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Jesteśmy członkiem 
Związku Kontroli Dystrybucji Prasy 

z drugiej
strony

Zatrudniam sześć osób, które zajmują się 
przygotowywaniem projektów i programów 
unijnych. Oczywiście są to duże koszty, 
ale taka inwestycja nam się opłaca.  6

Grzegorz Benedykciński  
burmistrz Grodziska Mazowieckiego

CYTAT TYGODNIA

mln zł jest zarezerwowane w budżecie 
Pruszkowa na remont ul. Helenowskiej, 

który rozpocznie się w tym roku.  7 
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167,3 mln

Wydatki
budżetowe

Deficyt
budżetowy
21 mln

Transport
i łączność
19,2 mln

Drogi gminne 9,8 mln

Drogi wojewódzkie 5 mln

Infrastruktura 
telekomunikacyjna 1,5 mln

Utrzymanie zieleni 4 mln

Oświetlenie ulic i dróg 2,3 mln

Gospodarka odpadami 1 mln

Schroniska dla zwierząt 0,3 mln

Biblioteki 2,6 mln

Muzea 2,2 mln

Domy i ośrodki kultury 1 mln

Kultura

6,8 mln

8 mln

Zadania w zakresie kultury 
fizycznej i sportu 4,9 mln

Obiekty sportowe 2 mln

Instytucje kultury fizycznej 1,1 mln

Stypendia 1,3 mln

Kultura fizyczna 
i sport

W diagramie przedstawiliśmy 
najważniejsze wydatki na podstawowe 
zadania gminy. Niektóre z pozycji 
wymienionych w uchwale budżetowej 
pominęliśmy. Dlatego poszczególne 
kwoty nie sumują się do pełnych 
wartości wyższych grup wydatków. 
Wszystkie liczby w diagramie 
podane są w złotych.

Gospodarka ściekowa
i ochrona wód 7,6 mln

Gospodarka
komunalna 
i ochrona
środowiska

17,6 mln

   budżet
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Gminy zachęcają do składania 
PIT-ów za 2010 r. w miejscu 
zamieszkania, a nie zameldowa-
nia. Jest to zgodne z art. 45 ust. 1b 
ustawy o podatku dochodowym 
od osób fi zycznych (Dz. U. z 2000r. 

Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). 
W ten sposób część podatku 
zasila budżet miejscowości, 
w której dana osoba faktycznie 
mieszka i od której oczekuje 
poprawy warunków życia. 
Konieczne jest do tego złożenie 
deklaracji aktualizacyjnej NIP-3, 
w której można podać adres 
zameldowania i faktyczny 
adres zamieszkania.                  (AS)

Płać podatek tam, 
gdzie mieszkasz

REGION

Krzysztof Smolaga (Porozumie-
nie dla Piastowa) zgodził się na 
propozycję burmistrza Marka 
Kubickiego i przyjął funkcję 
wiceburmistrza. Tym samym 
złożył rezygnację z funkcji 

przewodniczącego rady 
miejskiej. Funkcję tę objęła 
Maria Ziółek (PiS), która do tej 
pory była wiceprzewodniczącą 
rady. Radni zdecydowali jednak, 
by na jej miejsce nikogo nie 
wybierać. Obecnie jedynym 
wiceprzewodniczącym piastow-
skiej rady będzie wybrany
 na pierwszej sesji Krzysztof 
Jankowski.                                   (ASR)

Krzysztof Smolaga 
wiceburmistrzem

PIASTÓW

u nas: szeroki asortyment, wysoka jakość usług, zawsze niskie ceny

Pruszków, 
ul. Powstańców 3a
tel. 022 758 74 27

Apteka czynna 
pon-pt. 8-20, 
sobota 9-15

CENTRUM AZ 
lub CENTRUM SILVER 50+
z formułą multiefekt x 100 tabl.
Kompletny zestaw witamin i składników 
mineralnych z luteiną. W super opakowaniu  
i super cenie za jedynie 

39,90 zł     69,90 zł
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Numer 1 na świecie wśród multiwitamin dla seniorów!
Rewelacyjny prezent dla DZIADKA I BABCI
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W reklamowym buszu prawa
Gdyby ludzkość rozwijała się rów-
nie szybko, jak rynek przydrożnych
reklam, to już dawno pierwszy astro-
nauta biegałby pod Marsie. Wróć-
my jednak na Ziemię. R ozwój tego 
segmentu gospodarki w ok olicy 
osiągnął etap telebimów. Jednak 
pojawienie się tej formy reklamy, lo-
kowanej przy drogach, implikuje 
pewne problemy. Chodzi o rozprasza-
nie uwagi kierowców i ewentualne 
ich oślepiane w nocy. W takich przy-
padkach zawsze pada pytanie: kto 
na to wydał zgodę?

I właśnie ze względu na trwającą na
forach internetowych dyskusję o te-
lebimie przy skrzyżowaniu al. Wojska
Polskiego i ul. Miry Zimińskiej-Sygie-
tyńskiej postanowiłem odpowie-
dzieć na zapotrzebowanie społecz-
ne i podjąć się roli detektywa.

Wstępne badanie na miejscu wy-
kazało, że telebim w świetle pr awa 
budowlanego jest tymczasowym 
obiektem budowlanym, gdyż nie 
jest związany z gruntem. W związku 
z tym, w myśl ww. aktu prawa, usta-
wienie ekranu nie wymagało pozwo-

lenia na budowę, lecz tylko zgłosze-
nia robót budowlanych. Pytaniem 
otwartym jest, czy ekran znajduje się 
w pasie drogowym – nie mam map  
ewidencyjnych, więc nie powiem.

Jednak w całej sprawie prawdo-
podobnie najważniejszą rolę odegra-
ło Starostwo Powiatowe w Prusz-
kowie (organ właściwy), k tóre nie 
wniosło w ciągu 30 dni sprzeciwu 
wobec zgłoszenia – ekran przecież
stoi. Powody, dla k tórych powiat 
powinien wyrazić sprzeciw, są dwa. 
Zgodnie z ustawą o drogach publicz-
nych, obiekty budowlane mogą być 
lokalizowane minimum 8 metrów 
do krawędzi jezdni drogi wojewódz-
kiej. Jest mniej, ale być może inwe-
stor ekranu uzyskał od marszałka 
województwa odstępstwo. 

Może i inw estor uzyskał zgodę 
na bliższą lokalizację ekr anu, jed-
nak mam jeszcze drugi argument.  
Od października 2009 r. obowiązuje 
plan miejscowy obszaru „Kwartał 
– Przy parku”, obejmujący również 
omawiany rejon. Zapisy tego ak tu 
prawa stanowią, że zabronione jest 

FELIETON

lokalizowanie reklam bliżej niż 12  
metrów od skrzyżowania. W świet-
le prawa budowlanego narusze-
nie ustaleń planu jest przesłanką do 
wyrażenia sprzeciwu przez staro-
stwo. Uważam, że na gruncie prawa 
o ruchu drogowym także istniały 
przesłanki do zakw estionowania 
zgłoszenia.

Mógłbym napisać na ten temat  
jeszcze dłuższy tekst podając ko-
lejne argumenty, ale nie mam t yle 
miejsca. Mam nadzieję jednak, że  
w końcu rozpocznie się publiczna
dyskusja na temat ładu przes trze-
ni publicznej w Pruszkowie. Z udzia-
łem władz miasta, powiatu i wszyst-
kich zainteresowanych.

Dodam jeszcze rzecz pozytywną – 
dochody z reklam wyświetlanych na 
ekranie przeznaczone są na rozw ój 
młodzieżowego klubu sportowego. 
Za słuszny cel należą się brawa!

Łukasz Oleszczuk
Stowarzyszenie  Integracji 

Stołecznej Komunikacji SISKOM
oleszczuk@siskom.waw.pl

W skrócie



Plan inwestycyjny 
Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego „Zieleń 
Miejska” na 2011 r., choć nie 
jest jeszcze ostateczny, 
to już widać jak wiele jest 
w nim wyzwań. Zakłada 
on dokończenie remontów 
budynków z roku ubiegłego, 
rozpoczęcie kolejnych 
– od dachów, balkonów, 
klatek schodowych, 
po nowe budownictwo 
mieszkaniowe w Prusz-
kowie, Grodzisku Mazo-
wieckim, Brwinowie.
 
Mieszkanie, praca i zdrowie to 
najważniejsze potrzeby każdego 
człowieka. Dla przeważającej 
części Polaków jedyną szansą na 
posiadanie własnych czterech
kątów jest mieszkanie w domu
TBS. G łównie ze w zględu n a 
mniejsze koszty. Dlatego nie ma 
się co dziwić, że właśnie budo-
wanie lokali mieszkalnych jest 
głównym celem pruszkowskiego 
TBS. Jego prezes Zbigniew Pio-
trzkowski przyznaje, że potrzeby 
w tym zakresie są coraz większe. 
Zapytany o planowane inwesty-
cje w naszym rejonie nie kryje, 
że na jednej szczególnie mu zale-
ży. Będzie to jedna z większych 

W naszym rejonie przybędzie mieszkań

wyglądem do już istniejącej tu 
architektury – stylistyki kamie-
nic zarówno od strony ul. Sien-
kiewicza, jak i od strony ul. Ob-
rońców Pokoju. Od strony ul. Sien-
kiewicza na pierwszym pietrze 
tego budy nku pr zewidujemy 
także lokale usługowe, tworzą-
ce galerię. Będzie to część godna 
uwagi, rzucająca się w oczy wy-
chodzącym z dworca kolejowego 
– zdradza prezes TBS.

Na tę chwilę spółka gminna ma 
pozwolenie na budowę, opraco-
waną dokumentacje. I jak dobrze 
pójdzie, to prace rozpoczną się 
za rok.

W Pruszkowie planuje się też 
wybudowanie budynku miesz-
kalnego przy ul. Stalowej 26 z 10 
lokalami. Wcześniej trzeba bę-
dzie wyburzyć stary budynek 
stojący na gruncie przewidzia-
nym pod tę inwestycję. W planach 
jest też postawienie budynku 
przy ul. Prusa 45 z ok. 10 miesz-
kaniami. W tym przypadku też 
nie obędzie się bez przekwate-
rowywania aktualnych miesz-
kańców z n iedużego budynku 
jednokondygnacyjnego. Z aś 
w lutym tego roku planowane 
jest zakończenie budowy domu 
pomiędzy ulicami Komorowską 
i Niklową. W budy nku ma być 

Kierowcy z promilami – zagrożenie na drodze

21 mieszkań z podziemnym par-
kingiem.

W trakcie realizacji jest inwe-
stycja w Grodzisku Mazowieckim 
przy ul. Milanowskiej. Zasied-
lenie budynku planowane jest 
w połowie czwartego kwartału. 
W budowie również są dwa nie-
duże budynki mieszkalne – każdy 
po 10 lokali – w Brwinowie przy 
ul. Kolejowej. Na razie wylano 
fundamenty. Mają być gotowe 
do końca 2011 r. Na terenie Brwi-
nowa przygotowywana jest też 

inwestycja przy ul. Grodziskiej 
– jest już zezwolenie na budowę.

Nie obędzie się też bez prac re-
montowych. Tych nie sposób wy-
mienić. W Pruszkowie  zaplano-
wano m.in. zakończenie remon-
tu kamienicy przy ul. Stalowej 21, 
remont budynku przy ul. Elek-
trycznej 2, gdzie zostanie wy-
mienione pokrycie dachowe po-
dobnie jak przy ul. Szkolnej 4 
oraz przy ofi cynie na ul. Niecałej 7. 
Przewidziano również remonty
balkonów, m.in. w budy nkach 

REGION 
Pijani kierowcy wciąż 
powodują wypadki 
i kolizje

Statystyki są przerażające: w Pol-
sce ryzyko śmierci na drodze jest 
wciąż dwukrotnie większe niż 
w pozostałych krajach Unii Euro-
pejskiej. Tylko w ubiegłym roku, 
na polskich drogach zginęło 4572 
osoby. Ten odsetek byłby niższy, 
gdyby za kierownicę nie wsiadały 
osoby będące pod wpływem al-
koholu. Pijani kierowcy to wciąż 
jeden z najpoważniejszych prob-
lemów bezpieczeństwa ruchu 
drogowego w Polsce. Nasz region 
nie należy pod tym względem do 
wyjątków.

W ubiegłym roku, w Pruszkowie 
policja odnotowała 129 przypad-
ków nietrzeźwych rowerzystów 
i 252 przypadki nietrzeźwych kie-
rowców. Jeden z nich, kierowca 
TIR-a z Rosji na skrzyżowaniu 
przy al. Wojska Polskiego zasnął 
za kierownicą. Okazało się, że miał 
3 promile alkoholu we krwi. On na 

szczęście żadnego wypadku nie 
spowodował, ale pozostali nie-
trzeźwi kierowcy doprowadzili 
do 33 kolizji i czterech wypadków 
drogowych.

Na terenie powiatu grodziskie-
go odnotowano 131 nietrzeźwych 
kierujących samochodami, 85 
nietrzeźwych kierujących rowe-
rem, 17 kierujących samochoda-
mi po użyciu alkoholu i siedmiu 
kierujących rowerem po użyciu 
alkoholu. Spośród nich 30 osób 
spowodowało kolizje drogowe, 
zaś trzy – wypadki.

To była głupota
Czarek, mi eszkaniec j ednej 
z podgrodziskich miejscowości, 
w ubiegłym roku stracił prawo 
jazdy za kierowanie samocho-
dem w s tanie n ietrzeźwym. 
– To była głupota z mojej strony. 
Piłem piwo z kolegami, zabrakło 
nam kilku puszek, więc wsiad-
łem w samochód i pojechałem do 
najbliższego sklepu. Traf chciał, 
że złapała mnie policja. Prawo 
jazdy mam zabrane, raz jeszcze 

budów planowanych w P rusz-
kowie. Mowa o budynku pomię-
dzy ulicami Obrońców Pokoju 
i Sienkiewicza. W tym miejscu ma 
powstać budynek z 49 lokalami 
mieszkalnymi od 40 do 70 mkw
i lokalami użytkowymi na parte-
rze. Wewnątrz zaprojektowano
patio z fontanną. Inwestycja kosz-
tować ma ok. 14 mln zł. Wcześ-
niej konieczne będzie jednak wy-
burzenie trzech budynków i prze-
kwaterowanie ic h m ieszkań-
ców. – Część rodzin już została 
przekwaterowana – mów i pre-
zes Piotrzkowski. – Nowa ka-
mienica ma nawiązywać swoim 

Aktualności
24 godziny na dobę

Na trasę S8 w środę 19 stycznia 
tuż po godzinie 14.00 wjechały 
pierwsze auta. Wykonawca popra-
wił większość usterek. Pozostałe 
zostaną usunięte później. Odcinek 
trasy S8 był gotowy już parę miesię-
cy temu, a otwarcie planowano 

na grudzień 2010 r. Inwestycja 
opóźniła się jednak ze względu na 
liczne usterki. Po poniedziałkowej 
inspekcji nadzoru budowlanego 
wydawało się, że otwarcie S8 jest 
już blisko, jednak wtorkowa kon-
trola odsłoniła kolejne niedoróbki. 
Wykonawca poprawił już większość 
usterek, a pozostałe poprawi 
później. 10-kilometrowy odcinek 
S8 kosztował ponad 2 mld zł.    (MS)

REGION

Trasa S8 gotowa

Brwinowski tunel zalewany jest 
podczas niemal każdego ulewnego 
deszczu. Źródłem problemów jest 
kanalizacja deszczowa w tunelu 
oraz przepompownia, którą może 
uruchomić tylko pracownik PKP, 

wzywany z Warszawy. Jest szansa, 
by przepompownię przejęła gmina. 
W lutym ma zostać podpisane 
porozumienie w tej sprawie: Gmina 
Brwinów przejmie ją nieodpłat-
nie. Przed podpisaniem umowy 
burmistrz Arkadiusz Kosiński musi 
jeszcze uzyskać zgodę rady miej-
skiej. Projekt uchwały w tej sprawie 
zostanie skierowany na najbliższą 
sesję rady 31 stycznia.                   (MS)

BRWINÓW

Przepompownia 
dla gminy
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będę musiał zdawać egzamin. 
Dzisiaj jest mi głupio i żałuję, że 
to zrobiłem – mówi.

Nie trzeba dużo
– Kierowca, decydując się na jazdę 
pod wpływem alkoholu, powinien 
wiedzieć, że jego sprawność na 
drodze w tej sytuacji jest drastycz-
nie obniżona – mówi psycholog 
Agnieszka Kowalczyk, specjalista 
w dziedzinie badań kierowców. 
– W jego funkcjonowaniu poz-
nawczym i ps ychologicznym 
zachodzą niekorzystne zmiany: 
zaburzenia koncentracji, czyli 
selektywność uwagi, trudności 
w koordynowaniu c zynności, 
błędy w spostrzeganiu, ograni-
czone pole widzenia, dłuższy czas 
reakcji na różnego rodzaju bodźce, 
obniżony stopień samokontroli 
oraz iluzoryczne poczucie mocy, 
prowadzące do podejmowania 
irracjonalnych decyzji i zacho-
wań. Nie potrzeba dużej dawki 
alkoholu, żeby przynajmniej jedna 
z tych niekorzystnych zmian wpły-
nęła na prowadzenie pojazdu, 

a kierowca stał się sprawcą wy-
padku i był odpowiedzialny (cza-
sem do końca życia) za swoje 
lub innych nieszczęście – dodaje.

Policja apeluje
– Problem osób spożywających 
alkohol i s iadających z a k ie-
rownicą jest zawsze za duży. Za

każdym zdarzeniem drogowym 
stoi czyjeś n ieszczęście, jed-
nak alkohol jest szczególnych 
środkiem, który zawsze ze zda-
rzenia można wyeliminować 
– mówi Dorota Nowak z Komen-
dy Powiatowej Policji w P rusz-
kowie. – Tylko brak rozwagi i wy-
obraźni c złowieka ś wiadczy
o wsiadaniu za kierownicę po 
alkoholu – potwierdza Sławomir 
Janowiec z Komendy Powiatowej 
Policji w Grodzisku Maz.

Wyższe kary pomogą?
Nowelizacja kodeksu karnego, 
która miała miejsce w czerwcu 
ubiegłego roku, przewiduje, że 
jeżeli w w ypadku spowodowa-
nym przez kierowcę będącego 
pod wpływem alkoholu lub nar-
kotyków będą ranni lub zabici, 
wówczas dożywotnio stracą pra-
wo jazdy. Recydywistom grozi 
pięć lat więzienia.

Może zaostrzenie kar skłoni 
kierowców do tego, aby nie jeź-
dzili na podwójnym gazie?

Karolina Gontarczyk

REGION   TBS remontuje i buduje

 Tak ma wyglądać budowany obecnie blok przy ul. Kolejowej w Brwinowie. 14 
mln zł ma kosztować 
sztandarowa 
inwestycja TBS 
pomiędzy ulicami 
Obrońców Pokoju 
i Sienkiewicza 
w Pruszkowie.

przy ul. Kraszewskiego 4, Prusa 42 
oraz 3 Maja 49 i 43.

Nie brak też przymiarek in-
westycyjnych. Wśród nich jest 
ul. Studzienna w Pruszkowie – te-
ren w okolicach boiska. – Z tego, 
co mi wiadomo, to gmina stara 
się o przejecie tego gruntu przez 
zasiedzenie. Po uzyskaniu praw 
własności teren ten będzie mógł 
być przeznaczony pod budow-
nictwo mieszkaniowe – zdra-
dza prezes Piotrzkowski. 

(KAM)

Policyjne statystyki 2010:

383 pijanych kierowców

214 pijanych rowerzystów

7 wypadków

63 kolizje
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Już 17. rok zarządza 
pan Grodziskiem, 
w ostatnich wyborach 
zdobył pan ponad 70 proc. 
głosów. Jak się osiąga 
taki sukces?
– Gdy jest niedziela to biorę no-
tatnik i zapisuję wszystkie ważne 
sprawy do załatwienia. Od 30 lat 
sprawuję kierownicze stanowis-
ko i nauczyłem się odróżniać rze-
czy ważne od mniej ważnych. 
Poza tym mam świetną ekipę faj-
nych, młodych ludzi, którzy wy-
konują dobrą robotę. Mamy rów-
nież  szczęście, że przyjaźnimy 
się z austriacką gminą Weiz, na-
leżącą do najlepiej zarządzanych 
w Europie, stamtąd też czerpiemy 
wzorce.

Co, przez te 16 lat 
zarządzania Grodziskiem 
uważa pan za swój 
największy sukces?
– Sprowadzenie do Grodziska
fi rm. Od tego wszystko się za-
częło.

A porażki?
– Śmiecie. To jest problem, z któ-
rym nie potrafi my sobie poradzić. 
Pomimo tego, że udostępniamy 
worki do segregacji niemal za 
darmo, to jednak ludzie nadal 
wyrzucają odpadki do lasów, ro-
wów itp.

Drogi, drogi i jeszcze raz drogi

i moja praca będzie skupiała się 
w du żej m ierze n a t ym, ż eby 
tego dopilnować. Są to m.in.: bu-
dowa autostrady i obwodnicy 
zachodniej. Chciałbym, aby jesz-
cze w tym roku wykonano prace 
projektowe obwodnicy i został 
ogłoszony przetarg na jej bu-
dowę.

brzydkie kamienice. Jedna z fi rm
zgłosiła w tym miejscu chęć budo-
wy galerii handlowej. Natomiast 
przy ul. Sienkiewicza zostanie 
rozebrany i od nowa zbudowany 
budynek, gdzie swoją siedzibę 
miała poczta, zmodernizowa-
na zostanie również sąsiednia 
pierzeja. Planujemy również re-
mont budynku spółdzielni miesz-
kaniowej.

Oponenci zarzucają
Panu, że środki na 
inwestycje zawdzięcza 
Pan partyjnemu koledze 
– marszałkowi Adamowi 
Struzikowi...
– Największe fundusze na inwe-
stycje otrzymałem nie od urzędu 
marszałkowskiego, lecz z Fundu-
szu Spójności. Priorytetem dla 
mnie jest strefa przemysłowa, 
tutaj pomoc marszałka nie była 
mi potrzebna. Zatrudniam dzi-
siaj  sześć osób, które zajmują się 
przygotowywaniem projektów,
i programów unijnych. Oczywi-
ście są to duże koszty, ale taka in-
westycja nam się opłaca. Zresztą 
nigdy nie śmiałbym prosić mar-
szałka o coś takiego. Mogę go pro-
sić o to, żeby przyśpieszył budo-
wę obwodnicy, ale nie o to, żeby 
mi coś załatwił.

Dziękuję za rozmowę.

A kiedy koniec?
– Taka budowa trwa około pół-
tora roku. Chcielibyśmy budo-
wać ją odcinkami i stopniowo 
je uruchamiać, to już częściowo 
rozładowałoby z akorkowane 
miasto.

Druga inwestycja to obwodni-
ca południowa. Tutaj liczę się 
oczywiście z protestami, ale mam 
nadzieję, że bu rmistrz i r ada 
miasta Milanówka wyciągnęli 
wnioski z poprzedniej kadencji. 
Cudów w przyrodzie nie ma, dro-
gi po prostu muszą być.

Następna sprawa to kolej. 
W 2012 roku powstanie tunel pod
ul. Bałtycką. Będziemy mieli rów-
nież dodatkowy tor, który umoż-
liwi zatrzymywanie się pociągów 
pośpiesznych. To wszystko przy-
gotowywane jest na mistrzostwa 
Europy w piłce nożnej. Dzięki 
nim mamy te wszystkie inwe-
stycje, dlatego bardzo polubiłem 
piłkę nożną.

Czy to oznacza, 
że zacznie Pan grać ?
– Nie, ale na pewno będę kibico-
wać. Inne sprawy nie związane 
już z mistrzostwami to: budowa 
szkoły w Książenicach, rozbudo-
wa szkoły nr 1 przy ul. Bartniaka, 
kończymy budowę przedszkola 
przy ul. Górnej. Ważne są tak-
że m odernizacja t argowiska 

i rewitalizacja parków. W latach 
2013–2014 planujemy budowę 
parkingu wielopoziomowego.

Ponadto czekamy na decyzję 
o dofi nansowaniu budowy Cen-
trum Innowacji. Ta inwestycja 
pozwoliłaby wielu młodym, zdol-
nym lud ziom n a prow adze-
nie działalności innowacyjnej 
w dziedzinie biznesu. Liczymy 
na to, że to Centrum stałoby się 
zaczątkiem politechniki w stre-
fi e przemysłowej. Oczekujemy, 
iż otrzymamy środki na budowę 
grodziska, czyli skansenu, który 
przypominałby historię śred-
niowiecznego Grodziska.

A co z Parkiem Rozrywki? 
Jaka jest szansa na 
to, że ta warta 2,5 miliarda 
złotych inwestycja 
powstanie 
w Grodzisku Maz.?
– Trudno powiedzieć. Jest tylko 
jedna przeszkoda – koszt zaku-
pu ziemi. Negocjacje trwają, ale 
w tej chwili trudno jest mówić 
o konkretach.

Centrum Grodziska 
wciąż szpecą brzydkie 
budynki. Czy jest 
szansa na to, że 
zostaną zlikwidowane?
– Tak, przy ul. Harcerskiej uda-
ło n am s ię j uż ro zebrać dw ie 

Jakie projekty 
w najbliższej kadencji
są dla Pana 
najważniejsze 
do realizacji?
– Jest kilka takich przedsięwzięć. 
To projekty, które nie będą realizo-
wane przez gminę, ale będą miały 
dla gminy kluczowe znaczenie 

Aktualności
24 godziny na dobę

16 stycznia pierwszy transport 
plastikowych korków trafi ł do 
Żoliborskiego Stowarzyszenia 
Dom Rodzina Człowiek. Zebrano ich 
35 kg – informuje Owczarnia.net. 
Prezes stowarzyszenia Zofi a 

Korzeniecka-Podrucka przeka-
zała dyplomy dla mieszkańców 
wsi Owczarnia i Żółwin, którzy 
wzięli udział w akcji. Potrzeba 
140 t nakrętek na zakup protez 
dla Michała Mroczka. Na koncie 
stowarzyszenia jest ich już ponad 
30 t. Zebrane nakrętki można 
dostarczać do sołtysa Owczarni 
Andrzeja Baranowskiego, 
tel: 22 729 17 42.                 (AS)

BRWINÓW

Protezy 
za nakrętki

W czwartek 10 lutego w hali 
Znicza w Pruszkowie wystąpi 
pochodzący z Wrocławia 
i uprawiający satyrę polityczną 
kabaret Neo-Nówka z programem 
„Seks, Alkohol i Książki”. Oprawę 

muzyczną zapewni zespół 
Żarówki. Początek o godz. 
20.00. Bilety można kupić 
w Miejskim Ośrodku Kultury, 
ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej, 
w hali Znicza oraz na 
portalach internetowych: 
biletynakabarety.pl 
i kabaretowebilety.pl. Więcej 
informacji można uzyskać 
pod nr tel. 698 927 117.           (MS)

PRUSZKÓW

Wystąpi kabaret 
Neo-Nówka
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ROZMOWA  |  Z Grzegorzem Benedykcińskim, burmistrzem Grodziska Maz., rozmawia Karolina Gontarczyk. 

 Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego [Fot. BS]

Mieszkańcy żądają naprawienia dróg
PRUSZKÓW
Czy tylko budowa 
autostrady A2 jest 
przyczyną zniszczenia ulic 
w północnej części miasta? 

Prace prowadzone przy budowie 
autostrady A 2, przebiegającej 
przez północne dzielnice Prusz-
kowa i okoliczne miejscowości, 
powodują stałe utrudnienia na 
lokalnych drogach. Sytuacja do-
tyczy większości dróg i ulic w tym 
rejonie – Parzniewska, Przejazdo-
wa, Żbikowska, Duchnicka, Żytnia 
są praktycznie nieprzejezdne.

Ciężki sprzęt budowlany i nie-
zliczone ilości poruszających się 
po nich kilkudziesięciotonowych 
ciężarówek niszczą i dewastują 
resztki asfaltu, a także skutecznie 
rozjeżdżają drogi gruntowe i ulice, 
uniemożliwiając mieszkańcom 
dojazd do własnych posesji. Na 
pogorszenie stanu dróg i ulic ma 
również wpływ podnoszący się 
poziom wód gruntowych i roztopy 

spowodowane stosunkowo wyso-
ką temperaturą. Studzienki ma-
jące odprowadzać nadmiar wód 
są zatkane i n iedrożne, a p ola 
zalewane. Podwórka i gruntowe 
drogi u legają ro zmiękczeniu. 
Przejeżdżające nimi wywrotki, 
koparki i ciężki sprzęt budowlany 
powodują, że nie sposób pokonać 
je zwykłym autem osobowym.

– To co się tu dzieje, to prawdzi-
wy horror – mówi Piotr Prędkie-
wicz, mieszkaniec ul. Duchnickiej. 
– Po ostatnich roztopach więk-
szość ulic i dróg jest praktycznie 
nieprzejezdna. A uta g rzęzną 
w błocie po osie, a doły i dziury 
w jezdniach zagrażają nie tylko 
pojazdom, ale także zdrowiu i ży-
ciu mieszkańców. Zniszczona jest 
większość dróg na całym przyle-
gającym do budowy terenie. Woda 
z pól zalewa nam piwnice.

Mieszkańcy zwrócili się do za-
rządców dróg i służb porządko-
wych, by za ich pośrednictwem
wymóc na wykonawcach robót 

umożliwienie dojazdu do włas-
nych domów. We wtorek 18 stycz-
nia pr zeprowadzona z ostała 
wizja lokalna, mająca stwierdzić 
aktualny stan dróg i możliwość 
rozwiązania problemu. W spotka-
niu z mieszkańcami wzięli udział 
Andrzej Kurzela, wiceprezydent 
Pruszkowa, E lżbieta K orach, 
naczelnik Wydziału Inwesty-
cji, Remontów i Infrastruktury 
Technicznej Urzędu Miejskiego 
w Pruszkowie, przedstawiciele 
firm w ykonawczych S trabag 
i Budimex, a także policji i straży 
miejskich Pruszkowa i Ożarowa. 
Nie pojawił się nikt z reprezentan-
tów zarządców dróg powiatowych 
ani wojewódzkich. W rezultacie 
prowadzonych negocjacji przed-
stawiciele wykonawców obiecali 
doprowadzić d rogi, z k tórych 
korzystają, do takiego stanu, aby 
mieszkańcy ulic położonych w po-
bliżu budowy mogli dotrzeć bez 
przeszkód do swoich domostw. 
Gruntowny ich remont zostanie 

wykonany jednak dopiero po za-
kończeniu budowy autostrady.

– Do czasu zakończenia prac 
możemy jedynie wykonywać do-
raźne naprawy. Nie ma bowiem 
sensu remontować nawierzchni, 
której stan w trakcie trwania ro-
bót będzie narażany na pogorsze-
nie – wyjaśnia Mariusz Gładki, 
przedstawiciel Budimexu. – Tymi 
drogami poruszają się liczne cię-
żarówki f irm t ransportowych 
dowożące towary do pobliskich 
hurtowni i magazynów. Nasze 
pojazdy są jednymi z wielu, ale 
to wyłącznie nam przypisuje się 
dewastację n awierzchni d róg 
i ulic. Zapewniamy mieszkańców, 
że poprawimy ich stan na tyle, aby 
mogli korzystać z nich bez prze-
szkód i utrudnień – oświadczył 
na za kończenie wczorajszego 
spotkania. Również Andrzej Ka-
leta, przedstawiciel fi rmy Stra-
bag, potwierdził wolę naprawienia 
nawierzchni przez w ykonaw-
ców autostrady.
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 Omijajcie to miejsce. Nawierzchnia ul. Żytniej rozjechana przez 
ciężkie pojazdy fi rm budowlanych [Fot. Piotr P.]
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W Piastowie przybędzie urzędników
PIASTÓW
Urząd Miasta Piastowa 
niebawem wzbogaci się 
o dwóch nowych pracowników. 

Burmistrz ogłosił nabór na stanowi-
ska w referatach: geodezji i gospo-
darki gruntami oraz budownictwa 
i architektury. I to już kolejny raz, bo 
chętnych jest jak na lekarstwo.

Okazuje się, że o f achowców 
wcale nie jest tak łatwo. W przypad-
ku referatu budownictwa i archi-

tektury Piastów już od kilku lat po-
szukuje planisty-urbanisty na wolne 
stanowisko. Sekretarz miasta Ar-
tur Szlapa mówi, że aktualny nabór 
w tej jednostce jest szóstym, albo siód-
mym w ciągu ostatnich trzech lat. 
– Zgłaszali się kandydaci, ale osta-
tecznie nikt nie został zatrudniony. 
Nie ma co kryć: zakres prac jest nie 
mały, a proponowana płaca nie jest 
zbyt wysoka – mówi sekretarz Szla-
pa. A obsadzenie wakatu znaczą-
co przyśpieszyłoby sprawy związa-

Policja zatrzymała trzech męż-
czyzn, którzy podczas awantury 
zniszczyli wyposażenie pokoju 
oraz uszkodzili kilka par drzwi 
w jednym z hoteli w mieście. 

Wynajmujący pokój trzej męż-
czyźni Piotr W. (21 l.), Adrian W. 
(24 l.) oraz Dariusz K. (38 l.) 
zniszczyli m.in. szafki, pilota od 
sprzętu TV oraz w sumie cztery 
par drzwi w różnych pomieszcze-
niach hotelu. Byli pijani – mieli od 
1,03 do 2,14 promila alkoholu we 
krwi. Sprawcom grozi do pięciu 
lat pozbawienia wolności.        (MS)

PRUSZKÓW

Zdemolowali 
hotel

Policja otrzymała informację, 
że na ul. Traugutta czterech 
mężczyzn niesie bramę wjazdową 
do posesji. Po krótkim pościgu 
policjanci zatrzymali 41-letniego 
Tomasza S. i 34-letniego Daniela G., 

poszukiwanego do odbycia 
kary 1,5 roku więzienia. Obaj 
mężczyźni mieli po 3 promile 
alkoholu we krwi. Wkrótce 
zatrzymano kolejnego sprawcę. 
Złodzieje ukradli bramę, by 
sprzedać ją na złomowisku, 
a uzyskane pieniądze przeznaczyć 
na alkohol. Za kradzież grozi im 
do pięciu lat więzienia.              (AS)

GRODZISK MAZOWIECKI

Ukradli bramę

reklama

Trudności z poszerzeniem drogi
MILANÓWEK
Chyba nie ma miasta 
w Polsce, które nie 
miałoby trudności 
z rozpoczęciem 
jakiejkolwiek inwestycji 
drogowej z powodu 
ingerencji ekologów.

Problem taki od ponad dwóch 
lat ma Milanówek. Wolą władz
miasta (a także wielu mie sz-
kańców Milanówka) i powiatu 
grodziskiego jest poszerzenie 
ul. Smoleńskiego przy ul. Koś-
cielnej wraz ze skarpą. Droga
do rozpoczęcia inwestycji jest 
jednak jeszcze daleka. Ekolo-
dzy nie dają za wygraną i pró-
bują powstrzymać procedurę.

Wszędzie tak jest, że z roku 
na rok przybywa samochodów, 
a przepustowość dróg przez 
to się zmniejsza. Normą są 
korki. Tak jest obecnie na od-
cinku ul. Smoleńskiego przy 
ul. Kościelnej. Można to zmie-
nić poszerzając nieznacznie 
drogę wraz z przyległą skarpą 
nasypu. Do takiego ruchu wła-
dze Milanówka i Powiatowy 

Zarząd Dróg Powiatu G ro-
dziskiego przygotowują się 
od dłuższego czasu. Zgodnie 
z obowiązującymi procedura-
mi, burmistrz Milanówka za-
wiadamia w obwieszczeniu 
zamieszczonym na s tronie 
internetowej miasta o prowa-
dzonym postępowaniu admi-
nistracyjnym w sprawie wy-
dania decyzji lokalizacyjnej 
dla inwestycji (poszerzenia 
ul. Smoleńskiego przy ul. Koś-
cielnej wraz z poszerzeniem 
skarpy, położeniu asfaltu oraz 
wymianie krawężników i chod-

ników). Jednocześnie powiato-
wy zarząd dróg zlecił wykona-
nie dokumentacji projektowej 
tej inwestycji. I tu dalszy tok 
sprawy zawieszają protesty or-
ganizacji ekologicznych. – Od
około dwóch lat nie możemy 
rozpocząć tej inwestycji z po-
wodu odwołań ze strony Sto-
warzyszenia na rzecz Miast-
Ogrodów i Ligi Ochrony Przy-
rody. Problemowa kwestia do-
tyczy konieczności wycięcia
dwóch, trzech drzew – mówi
Bogdan K orycki, zas tępca 
burmistrza Milanówka.

Tak długo, jak organizacje 
ekologiczne będą odwoływać 
się w sprawie wydania decy-
zji na tę inwestycję, zarówno 
władze Milanówka, jak i PZD 
powiatu grodziskiego mają 
związane ręce. A moderniza-
cja drogi pozwoliłaby na utwo-
rzenie pasa umożliwiającego 
skręt w lew ą stronę z wia-
duktu nad torami. Wystarczy 
poszerzyć znajdujący się tam 
skrawek skarpy o ok. 4 m na 
odcinku 50 m.

(KAM)

Ulica Helenowska do remontu
PRUSZKÓW 
O zniszczonych chodnikach na 
ul. Helenowskiej pisaliśmy już 
w ubiegłym roku. 

Kiedy rozbudowywano Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej, zniszczeniu 
uległy chodniki po przeciwnej stronie 
ulicy. Czytelnicy alarmują, że chociaż 
dokonano naprawy w jednym miej-
scu, to dalej chodnik jest nadal znisz-
czony. Jedna z naszych czytelniczek 
napisała do nas oburzona, że chodnik 

Tak długo, jak 
organizacje 
ekologiczne będą 
odwoływać się 
w sprawie wydania 
decyzji na tę inwestycję, 
zarówno władze 
Milanówka, jak i zarząd 
dróg powiatowych 
mają związane ręce

ne ze sporządzaniem m.in. projektów 
miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego, co bezpo-
średnio przekłada się na rozwój. 

Koniecznością jest też przyjęcie 
pracownika w r eferacie g eodezji 
i gospodarki gruntami. Jedna z pra-
cownic szykuje się do przejścia na  
emeryturę. Jednocześnie wydzia-
łowi temu dochodzą nowe zadania
do realizacji, związane ze  zmianą 
przepisów, jak chociażby tworzenie
mapy cyfrowej.                 (KAM)

w tym miejscu naprawiono krótko 
przed wyborami tylko dlatego, że 
w pobliżu znajdował się plakat wybor-
czy prezydenta Jana Starzyńskiego. 
„Czy na wymianę następnych pły-
tek chodnikowych będziemy czeka-
li do następnych wyborów?” – pyta.

Wiceprezydent Andrzej Kurze-
la uspokaja mieszkańców ul. He-
lenowskiej. Chodnik napr awiono 
w tym miejscu dlatego, że stan jego 
nawierzchni zagrażał bezpieczeń-
stwu pieszych. – Nie chcemy jednak 

wykonywać zbyt wielu doraźnych 
napraw, gdy cała ul. Helenowska prze-
znaczona jest do remontu – mówi wice-
prezydent. Jak nas poinformował, 
gmina zarezerwowała w tegorocz-
nym budżecie 1 mln 416 tys. zł na re-
mont ul. Helenowskiej. – Ulica zosta-
nie wyremontowana, zarówno jezd-
nia, jak i chodniki – mówi Andrzej Ku-
rzela. – Jest szansa, że w tym roku uda 
się wyremontować ją na całej długo-
ści. Kwota jaką na ten cel przeznaczyliś-
my, powinna na to pozwolić.  (ASR)
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Mróz, śnieg, brak schro-
nienia i ciepłego po-
siłku – tak teoretycz-
nie wygląda rzeczy-

wistość lud zi b ezdomnych. 
W praktyce osoby te często nie 
chcą korzystać z oferowanej im 
pomocy.

W porównaniu z dużymi mia-
stami, problem bezdomności 
w naszym regionie niemal nie 
istnieje. W ubiegłym roku, na 
terenie całego powiatu grodzis-
kiego odnotowano ok. 15 przy-
padków osób bezdomnych. Naj-
gorzej pod tym względem jest w 
Pruszkowie: Straż Miejska otrzy-
muje ok. 17–18 zgłoszeń mie-
sięcznie od mieszkańców o oso-
bach, które szukają schronie
nia na półpiętrach i w piwnicach 
bloków. 

Bezdomny 
nie zawsze znaczy 
to samo
– Z anim z aczniemy mów ić 
o osobach bezdomnych należy 
uściślić, kim jest taki człowiek 
– mówi Urszula Kępka z M iej-
skiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Pruszkowie. – Według 
ustawy o opiece społecznej, to 
osoba niezamieszkująca w lokalu 
mieszkalnym i niezameldowana 
na pobyt stały, a także osoba nie-
zamieszkująca w lokalu miesz-
kalnym i zameldowana na pobyt 
stały w lok alu, w k tórym nie 
ma możliwości zamieszkania. 
I według tej defi nicji w P rusz-

Bezdomni z wyboru 

Urzędnicy czuwają
Osoby bezdomne mogą liczyć 
zarówno na reakcje mieszkań-
ców, zaniepokojonych ich losem, 
jak i pomoc urzędników. Straż 
Miejska oraz policja organizują 
patrole i dokładnie sprawdzają 
pustostany, ogródki działko-
we i i nne miejsca, gdzie takie 
osoby mogą przebywać. Za po-
średnictwem ośrodków pomo-
cy społecznej bezdomni mogą 
skorzystania z łaźni, magazynu 
odzieżowego i poradnictwa. Czę-
sto otrzymują również zasiłki 
celowe. Przede wszystkim jed-
nak kierowane są do schronisk 
i noclegowni.

Kompromis w porozumieniu z ZTM

Gmina płaci, oni uciekają
Koszt pobytu osoby bezdomnej 
w schronisku waha się od 600 
do 930 zł miesięcznie. Pomimo 
że gminy pokrywają te wydatki, 
a w no clegowni można otrzy-
mać wyżywienie, nocleg i czyste 
ubranie, to jednak niewiele osób 
korzysta z tej formy pomocy.

– Oni mają taki styl życia, naj-
lepiej czują się wolni. Podpisują 
papiery, że nie chcą tam być, a po-
tem tkwią w marazmie, żyją z dnia
na dzień tak, aby tylko przeżyć 
– mówi Danuta Księżyk, kierow-
nik działu pomocy środowisko-
wej MOPS w Grodzisku.

Karolina Gontarczyk

REGION
Samorządy Pruszkowa
 i Piastowa dogadały się 
z warszawskim Zarządem 
Transportu Miejskiego 
w sprawie współfi nan sowania 
wspólnego biletu 
w pociągach Szybkiej 
Kolei Miejskiej i Kolei 
Mazowieckich.

Pod koniec ubiegłego roku ZTM 
zmienił dotychczasowe warun-
ki współpracy i zaproponował 
obu gminom nowe porozumie-
nie w sprawie współfi na nsowa-
nia wspólnego biletu na SKM 
i KM. Chodziło m.in. o nowe staw-
ki za współfi na nsowanie wspól-
nego biletu oraz zmianę jego po-
działu procentowego, a t akże 
o nowe warunki dotyczące pla-
nowanej linii autobusowej L11 
w Pruszkowie.

Samorządy Pruszkowa i P ia-
stowa uznały propozycję ZTM 
za niemożliwą do przyjęcia. Jak 
informował wówczas wiceprezy-
dent Pruszkowa Andrzej Kurzela, 
ZTM zaproponował na 2011 r. 
koszty współfi na nsowania SKM 
i KM o 56 proc. wyższe niż w mi-
nionym roku. Oznaczałoby to, że 
Pruszków musiałby płacić ok. 
2,5 ml zł rocznie. Miasto, uznając, że
proponowane koszty są bezza-
sadnie zawyżone, wystąpiło do 
ZTM o to, by strony porozumie-
nia spotkały się jeszcze raz i wy-
jaśniły zaistniałą sytuację.

Na spotkaniu, które odbyło się 
w ubiegłym tygodniu, osiągnięto 
kompromis. – Zapłacimy więcej, 
ale nie aż tyle, ile zażądał ZTM 
– powiedział nam wiceprezydent 
Kurzela. Podkreślił, że procento-
wo Pruszków i Piastów zapłacą 
tak samo, jak dotychczas. Podwyż-

 Z powodu alkoholu osoby często mające możliwość pobytu w noclegowni, wolą przebywać na 
dworcach, ławkach czy klatkach schodowych. [fot. KAM]

8 | AKTUALNOŚCI www.wpr24.plPiątek, 21 stycznia 2011

kowie w u biegłym rok u było 
osiem przypadków osób bez-
domnych.

Tymczasem W łodzimierz 
Majchrzak, komendant Straży 
Miejskiej w P ruszkowie twier-
dzi, że zimową porą zgłoszenia 
o osobach bezdomnych ma nie-
mal codziennie. Skąd w ięc ta 
różnica?

Okazuje się, że problemem naj-
częściej jest alkohol. To właś-
nie z tego powodu osoby często 
mające meldunek lub możliwość 
pobytu w schronisku czy nocle-
gowni, wolą przebywać na dwor-
cach, klatkach schodowych lub 
w działkowych altankach.

Złodzieja i pasera zatrzymali 
policjanci z Nadarzyna po 
tym, jak otrzymali zgłoszenie 
o kradzieżach wyposażenia 
łazienek w jednym z centrów 
handlowych, dokonanych między 

7 a 11 stycznia. Łupem złodzieja 
padły obudowy suszarek 
do rąk i podajników ręczników. 
Łączna wartość zrabowanych 
rzeczy to 25 tys. zł. 29-letni 
Daniel R. przyznał się do popeł-
nienia czynu. Policjanci dotarli 
również do pasera 29-letniego 
Łukasza B. Sprawcom grozi 
do pięciu lat pozbawienia 
wolności.                                   (ASR)

NADARZYN

Ujęto złodzieja 
i pasera

Policjanci ujęli ostatniego 
sprawcę pobicia, którego 
dokonano dzień przed Wigilią. 
Według świadków, trzej mężczyź-
ni przed jednym z bloków rzucali 
butelkami w siedzące w pobliżu 

kaczki. Następnie przy pomocy 
butelek pobili dwóch mężczyzn 
stających w obronie mieszkańca 
bloku, który zwrócił uwagę 
chuliganom. Obaj poszkodowani 
trafi li do szpitala. Dwóch
agresorów zatrzymano zaraz 
po zdarzeniu – byli pijani. 
Trafi li do aresztu. Sprawcom 
pobicia grozi do ośmiu lat 
więzienia.                                     (ASR)

PRUSZKÓW

Trzeci sprawca 
pobicia zatrzymany

REGION  |  Problem bezdomności praktycznie nie istnieje, a jednak...

Towar defi cytowy
PRUSZKÓW
W pociągach SKM S1 
są tylko rozkłady jazdy S2. 

Pasażerowie korzystający z po-
ciągów linii S1 Szybkiej Kolei 
Miejskiej mogą się zaopatrzyć 
w ulotki z rozkładem jazdy, ale 
tylko linii S2. W wagonach linii S1 
nie ma za to tych rozkładów, któ-
re pasażerów jeżdżących na tra-
sie Warszawa – Pruszków inte-
resują najbardziej. O tej sytuacji 
poinformowali nas czytelnicy.

Nowe pociągi kursujące na
linii S1 wyposażone są w specjal-
ne skrzynki (w starych składach 
ich nie ma) z logo warszawskie-
go Zarządu Transportu Miej-
skiego, które są przeznaczone 
na różnego rodzaju materiały 
informacyjne dot yczące ko -
munikacji. – Kiedy w ubiegłym
tygodniu jechałam do Warszawy, 
zauważyłam, że w tych skrzyn-
kach jest ulotka z rozkładem 
jazdy. Bardzo mi się przyda taki 
rozkład, więc chciałam wziąć. Ale 
choć w całym pociągu skrzynki 
były pełne rozkładu jazdy S2, to 

nie znalazłam ani jednej ulotki 
z rozkładem S1. Po co nam tu, 
w P ruszkowie, rozkład ja zdy 
linii, która jeździ z Warszawy 
do Su lejówka – mów i n asza 
czytelniczka.

Sprawdziliśmy. W jednym 
z p ociągów o djeżdżających 
z Pruszkowa rozkładów nie było 
w ogóle, w innym znaleźliśmy 
tylko rozkłady S2. – Chętnie bym 
wzięła, ale po co mi rozkład S2 
– mówi Karolina, która codzien-
nie podróżuje pomiędzy Prusz-
kowem a Warszawą Powiślem. 
– Widocznie po to, żeby zdobyć 
rozkład S1, muszę się przejechać 
do Sulejówka linią S2, bo tam 
pewnie są z kolei tylko rozkłady 
S1 – dodaje.

– Wytłumaczeń opisanej przez 
czytelników sytuacji może być kil-
ka – wyjaśnia rzecznik ZTM An-
drzej Skwarek. – Może zdarzyć 
się, że pociągi w ciągu dnia prze-
chodzą z linii na linię albo wrzu-
cono rozkłady S1 i S2, a pasaże-
rowie zdążyli już zabrać wszyst-
kie ulotki S1.

Andrzej Skwarek podkreśla, 
że część osób korzysta z obu l i-
nii, przesiadając się z S1 na S2, 
a część korzysta z S1 na wspól-
nym odcinku z S2 (Warszawa 
Wschodnia – W arszawa Z a-
chodnia) i dla nich rozkład S2 
jest z pewnością przydatny. Brak 
rozkładów S1 jest więc z pew-
nością chwilowy. Jak zapewnia 
Andrzej Skwarek, sygnał na-
szych c zytelników z ostanie 
przekazany do SKM, która od-
powiada bezpośrednio za umie-
szczanie rozkładów w s woim 
taborze.       

Andrzej S. Rodys
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ka w stosunku do roku ubiegłego 
o ok. 0,5 mln zł będzie wynikać 
z faktu wprowadzenia wydłużo-
nych składów SKM. Pruszków 
zapłaci więc w 2011 r. za współ-
fi nansowanie wspólnego biletu 
ok. 2,15 mln zł. – Na razie może-
my mówić tylko o kwocie przy-
bliżonej, bo nie mamy jeszcze 
dokładnego wyliczenia kosz-
tów od ZTM – do daje Andrzej 
Kurzela.

Wiceprezydent Pruszkowa 
zwraca uwagę, że osiągnięte 
porozumienie dotyczy na razie 
tylko wspólnego biletu na SKM
i KM. Ile dokładnie miasto za-
płaci za planowaną linię L11, bę-
dzie wiadomo dopiero wówczas, 
gdy ZTM rozstrzygnie przetarg 
na jej obsługę. Jak już informo-
waliśmy, uruchomienie L11 zo-
stało przesunięte na 1 marca. 

                     (ASR)

PODKOWA LEŚNA
Jeśli nic nie stanie 
na przeszkodzie, pod 
koniec roku cztery 
rodziny wprowadzą się 
do nowych mieszkań. 

Przy ul. Jaskółczej trwa budo-
wa dwukondygnacyjnego bu-
dynku komunalnego, w któ-
rym zaprojektowano lokale
o średniej powierzchni 50 mkw. 
Koszt inwestycji wynosi ok. 
600 tys. zł. 

Pieczę nad realizacją budo-
wy budynku sprawuje Komisja 
Rewizyjna Rady Miasta Pod-
kowy Leśnej, która w s woim 
rocznym planie pracy uwzględ-
niła kontrole przebiegu tej in-

westycji. Obecnie są już zbu-
dowane fundamenty i parter.
– Jeśli warunki pogodowe będą 
dopisywać, to prace będą po-
suwać się do przodu i budynek
oddany zostanie pod koniec
2011 r. – mówi Hanna Stefankie-
wicz z referatu inwestycji w Pod-
kowie Leśnej.

Dom przy ul. Jaskółczej two-
rzyć będą dwa budynki połą-
czone ze sobą klatką schodo-
wą. Każde z czterech lokali bę-
dzie mieć ok. 50 mkw. powierz-
chni, na której przewidziano 
dwa pokoje, kuchnie i łazienkę.
Zaprojektowano ogrzewanie
gazowe oraz po jednym miejs-
cu parkingowym dla każdego
mieszkania. Lokale oddawane 

Nowe mieszkanie komunalne 
dla czterech rodzin

będą w stanie do zamieszkania
od zaraz. Na podłodze będzie 
wykładzina, a łazienki będą wy-
posażane według uznania i po-
trzeb poszczególnych rodzin 
– z wanną lub kabiną natrys-
kową.

O tym, kto zamieszka w no -
wych lokalach, zadecyduje ko-
misja do s praw przyznawania
mieszkań w domach komunal-
nych. Wiadomo, że nie będzie 
ona mieć łatwego zadania, bo 
kolejka chętnych i potrzebują-
cych jest długa, tak jak w każdym
polskim mieście. Najważniej-
sze jednak jest to, że Podkowa 
inwestuje w budow nictwo ko-
munalne.

Kamilla Gębska                     



Brwinów

Książę i Żebrak
Gminny Ośrodek Kultury 
zaprasza 22 stycznia (sobota) 
na spektakl teatru 
„Art. - Re” – Książe i Żebrak. 
Start godz. 12.30, Wstęp wolny, 
Miejsce: Wilsona 2

Zakamarki w Zagrodzie
Towarzystwo Przyjaciół 
Brwinowa zaprasza 23 stycznia 
(niedziela) na spotkanie
z cyklu „Zakamarki w Zagro-
dzie” - spotkanie z Mamą Mu. 
Po multimedialnej lekturze 
dzieci wykonają prace 
plastyczne. Prowadzenie 
Małgosia Kowalska.
Start godz. 16:00, 
Miejsce: Grodziska 57

Grodzisk Maz.

Wieruszka 
– Teatr Capitol
Centrum Kultury zaprasza 
26 stycznia (środa) na na kome-
diowy hit nieocenionego Marka 
Rębacza „Wieruszka”. Występu-
ją: Anna Gornostaj, Magdalena 
Górska, Magdalena Wołłejko, 
Tomasz Dedek, Tomasz
Kozłowicz, ... i tajemnicza baba.
Start godz. 19.00, Bilety 70 
i 80 PLN, Miejsce: Spółdzielcza 9

Informator kulturalny  /21.01-28.01/

Milanówek

Śnieg i ogień
Milanowskie Centrum Kultury 
zaprasza 23 stycznia (niedziela) 
na wystawę fotografi i 
„Śnieg i ogień – Kamczatka 
w fotografi i i rysunku” 
– Antoni Rodak, Ignacy Rodak, 
Mariusz Rodak.
Start godz.17.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Kościelna 3

Nadarzyn

Wymień fi ra nkę
na meblościankę
Ośrodek Kultury zaprasza 
22 stycznia (sobota) na spot-
kanie z cyklu „Wymień fi rankę 
na meblościankę”. Zamiast  
kupować wymień, zamiast 
wyrzucać oddaj. Każdy może 
przynieść coś, co nie jest mu 
już potrzebne, a jest w zbyt 
dobrym stanie, żeby wyrzucić. 
Start godz.10.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Pl. Poniatowskiego 2

Otrębusy

Koncert zespołu 
Voice Factory
21 stycznia (piątek) w sali 
widowiskowej Matecznika Ma-
zowsze  odbędzie się koncert 
zespołu Voice Factory. 

W programie: wieczór kolęd 
oraz muzyka Chopina w aranża-
cji Waldemara Parzyńskiego.
Start godz. 19:00, Bilety 30 
i 5 PLN, Miejsce: Świerkowa 2

Koncert 
Małgorzata Walewska 
& Zespół „Mazowsze”
28 stycznia (piątek) w sali 
widowiskowej Matecznika
 Mazowsze  odbędzie się kon-
cert Małgorzaty Walewskiej 
& Zespołu „Mazowsze”. 
Koncert poprowadzi 
Bogusław Kaczyński.
Start godz. 19:00, Bilety 50 PLN, 
Miejsce: Świerkowa 2

Podkowa Leśna

Filharmonia 
Dziecięca – koncert 
karnawałowy
„Filharmonia Dziecięca 
w Pałacyku” to cykl edukacyj-
ny przeznaczony dla młodych 
słuchaczy. 23 stycznia (nie-
dziela) odbędzie się koncert 
karnawałowy. Wystąpią 
uczniowie z Wydziału Piosenki 
Państwowej Szkoły Muzycznej 
im. Fryderyka Chopina 
w Warszawie.
Start godz. 12:30, Wstęp wolny,  
Miejsce: Pałacyk Kasyno, 
Lilpopa 18

Światło na Młodych
CKiIO zaprasza 21 stycznia 
(piątek) na wystawy: projek-
tów scenografi cznych Emilli 
Cwieczkowskiej, architekto-
nicznych Franciszka Ryczera, 
rysunków Lucjana Pakulskiego, 
fotografi i Anny Zagrodzkiej, 
pokaz fi lmu Agaty Wojcierow-
skiej, koncert Mai Olenderek 
z zespołem. 
Start godz. 19:00, Wstęp wolny,  
Miejsce: Świerkowa 1

Jasełka
CKiIO zaprasza 25 stycznia 
(wtorek) na Jasełka w wykona-
niu podopiecznych Środowisko-
wego Domu Samopomocy. 
Start godz. 11.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Świerkowa 1

Pruszków
Walczyk dla Babci 
i Dziadka
Miejski Ośrodek Kultury zapra-
sza 21 stycznia (piątek) na spot-
kanie „Walczyk dla Babci i Dziad-
ka”. W programie: artystyczne 
prezentacje Zespołu ,,Skaczące 
Nutki”, Teatru Maska oraz sztuka 
teatralna „Odlot nielota” Teatru 
Młodych „Jestem”.
Start godz. 19.00, Wstęp wolny 
za okazaniem wejściówki, 
Miejsce: Drzymały 30

Tribute to Niemen
Starostwo Pruszkowskie 
zaprasza 21 stycznia (piątek) 
na koncert Tribute to 
Niemen w wykonaniu Marka 
Ałaszewskiego & Free-Dom.
Start godz. 19.00, Wstęp wolny 
za okazaniem wejściówki, 
Miejsce: Drzymały 30

Szałowy Bal 
Karnawałowy
22 stycznia (sobota) w Bawialni 
Artystycznej odbędzie się 
Szałowy Bal Karnawałowy 
dla dzieci od 5 do 10 roku życia. 
W programie: fi kas tyczna 
zabawa, dużo muzyki i tańca, 
loteria, poczęstunek.
Start godz. 17.00, Bilety 25 PLN, 
Miejsce: Andrzeja 1

Archeologiczna 
Mapa Polski
Muzeum Starożytnego Hut-
nictwa zaprasza 25 stycznia 
(wtorek) na spotkanie z cyklu 
Archeologiczna Mapa Polski.
Dr Adam Cieśliński, Mgr An-
drzej Kasprzak - Nowy Łowicz – 
wykopaliska pod ostrzałem.
Start godz. 18.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Pl. Jana Pawła II 2

Salonik z kulturą
Pruszkowska Książnica oraz 
Młodzieżowy Dom Kultury 
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*  Oferta dotyczy samochodów typu hatchback wyprodukowanych w 2010 roku i nie łączy się z innymi promocjami. Liczba 
samochodów ograniczona. Wersja modelu prezentowana na zdjęciu może różnić się od wersji dostępnych w ofercie. Szczegóły 
w salonach Peugeot. Zużycie paliwa w cyklu mieszanym: od 4,4 do 6,6l/100km, emisja CO2 : od 115 do 159 g/km.

www.france.peugeot.pl

reklama

zapraszają 23 stycznia 
(niedziela) na inaugurację 
Pruszkowskiego Saloniku 
z Kulturą.  Gośćmi spotkania 
będą: Krzysztof Daukszewicz
 i Antoni Muracki z zespołem.
Start godz. 18.00, 
Bilety 15 PLN, 
Miejsce: Pałacyk Sokoła

Kto zabił czterech 
prezydentów USA?
27 stycznia (czwartek) 
w Pałacyku Sokoła odbędzie się 
spotkanie z profesorem Longi-
nem Pastusiakiem – politolog, 
amerykanista, autorem 600 
publikacji naukowych, w tym 
ponad 70 książek.
Start godz. 18.00, 
Wstęp wolny, 
Miejsce: Pałacyk Sokoła

Pokaż Jak Grasz
28 stycznia (piątek) w Miejskim 
Ośrodku Kultury odbędzie się 
spotkanie z cyklu „Pokaż Jak 
Grasz”. Wystąpią: 20 mil od 
miasta z Otwocka - bluesowe 
brzmienie z harmonijką, 
Incorporated z Warszawy, 
LOSTBONE z Warszawy,
PGR Hard Rock z Pruszkowa.
Start godz. 18.00, 
Bilety 5 PLN, 
Miejsce: M. Zimińskiej-
Sygietyńskiej 5



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

W biurze reklamy w Pruszkowie, ul. Prusa 19/7• 
Telefonicznie pod nr 22 718 18 64 lub 888 777 476• 
E-mailem pod adresem reklama@wpr24.pl• 

jak
zamówić?

najlepsze 
ceny!

Drobne: 2 zł zwykłe, 3 zł pogrubione, 4 zł w ramce, 5 zł w kontrze
Modułowe (grafi czne):  od 30 zł do 60 zł  za moduł ok. 4x4 cm

Dam pracę|

Do prac porządkowych 7zł/h  ►
501 591 882

Firma sprzątająca zatrudni  ►
pracowników do serwisu 
sprzątającego na obiekcie 
handlowym Real 
w Jankach k/Warszawy
Tel. (0-22) 751-98-63 
lub 0506-077-019, 500-151-052

Lakiernik meblowy,  ►
Milanówek 606-175-495

Pracowników do Utrzymania  ►
Ruchu Pruszków/k. 
Warszawy, 3 zmiany, 
umowa o pracę, Kontakt: 
22 713-81-97, 504-009-901 

Solid Security Sp. z o.o. 
zatrudni: pracowników 
ochrony fi zy cznej  (praca na 
tereniet Pruszkowa i okolic) 
oczekujemy: – niekaralności, 
– licencja pracownika ochrony 
fi zycznej mile widziana 
zgłoszenia:  500-161-594

Stolarz meblowy,  ►
Milanówek 604-22-35-64

Kupię

ANTYKI WSZELKIE ZA GOTÓWKĘ  ►
601-336-063; 500-034-552 

Sprzedam

Sprzedam nowy wieszak na LCD/ ►
Plazma  łamany Vogels (cena za 
300 zł.Tel. (0) 604 481 482  

Usługi

ANTENY MONTAZ SERWIS  ►
603375875 

DOMOFONY VIDEODOMOFONY  ►
603375875 

Ekipa remontowo budowlana  ►
z Pruszkowa www.playbud.pl
glazura,terakota,panele,malow
anie,gips karton,ogrodzenia inne 
wykończeniowe tel. 530747845

Firma Remontowo-Budowlana.  ►
Tanio, Szybko.Wolne Terminy
503 118 140 

Glazura, terakota, wykończenia  ►
wnętrz 69 69 51 187 

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

Zatrudnię kierowcę kat. C +  ►
uprawnienia na HDC tel. (22) 725 27 56

Szukam pracy

Dyspozycyjny rencista,  ►
51 lat poszukuje pracy jako 
portier-dozorca 22 716 11 72 

Podejmę się sprzątanie  ►
511 738 104 

PODEJMĘ PRACĘ  ►
CHAŁUPNICZĄ  509 683 032 

Nauka 

Angielski dojeżdżam  ►
607 596 383 

Matematyka nauczyciel  ►
603 713 495 

 ►
Automoto – kupię

Darmowe złomowanie pojazdów.  ►
Transport gratis. 502534080 

Kasacja pojazdów – złomowanie, 
22 723 46 66, 501-139-173, 
www.szrotkasacja.pl 

Automoto – sprzedam

Golf IV 1,9 TDI, granatowy,  ►
diesel 1896 ccm, 90 KM, 
rok prod.:  2002, wersja 
3 -drzwiowa, przebieg: 
155 tys. km, elektroniczny wtrysk, 
alufelgi VW, ABS, climatronic, 
4 PP, centralny zamek, 
wspomaganie elektryczne 
szyby, elektryczne lusterka, 
immobilizer, tapicerka welur, 
radio Blaupunkt. Samochód 
kupiony w polskim slonie, 
serwisowany. 
Aktualne badania techniczne 
i OC. Dodatkowo: komplet opon 
zimowych na felgach stalowych. 
Cena 17 tys. zł do negocjacji 
Kontakt tel: 604 481 482 

Tanio Polonez Truck  ►
rok 1998, 5-osobowy, 
instalacja gazowa, 
tel.604 509 202  
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największa skuteczność!
CO TYDZIEŃ PONAD 30 000 CZYTELNIKÓW

zatrudni:

DZIENNIKARZY 
do stałej współpracy na terenie 
powiatu grodziskiego

wymagamy: doświadczenia w 
mediach loklanych, regionalnych 
lub stołecznych; znajomości 
lokalnego rynku, lekkiego pióra, 
systematyczności i umiejętności 
pracy pod presją czasu 

oferujemy: atrakcyjny system 
wynagrodzenia

HANDLOWCA
ds. REKLAMY
wymagamy: doświadczenia 
na podobnym stanowisku w 
wydawnictwie prasowym, yellow 
pages, ubezpieczeniach lub 
telemarketingu

oferujemy: atrakcyjny system 
wynagrodzenia, niezbędne  
narzędzia pracy

CV i przykładowe teksty  
(w przypadku dziennikarzy) 
należy przesyłać na adres:

rekrutacja@wpr24.pl  
w terminie do 25.01.2010r. 

Do końca stycznia
rabaty sięgają 

70%
Dołącz do ponad 50 
zadowolonych  klientów, 
którzy zdecydowali się 
na stałą współpracę 
z WPR w 2011r. 
Zareklamuj swoją ofertę 
wśród 30 tys. Twoich 
potencjalnych klientów!

Biuro ogłoszeń WPR
tel. 22 728 18 64
reklama@wpr24.pl
www.reklama.wpr24.pl

RATY 

Najniższe ceny w mieście
Sprawdź !

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

www.tanioidobrze.pl
ul. Wiosenna 16, Milanówek

Mariusz Bogucki
508 099 570

www.szybkiremont.com.pl

kompleksowe remonty 
i wykończenia wnętrz

Miejsce na 
Twoją Reklamę

22 728 18 64
reklama@wpr24.pl

Barbershop
Fryzjer Meski

692 461 421

Patryk

Pruszków, ul. H. Sienkiewicza 17 
(róg Stalowej)

504 639 557

Krzysztof

ki

ZAPRASZAMY NA
BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

ZAPRASZAMY NA
BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

APARATY SŁUCHOWEAPARATY SŁUCHOWE

Refundacja: NFZ, PCPR, PFRONRefundacja: 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

drzwidrzwi
raty

oknaokna
aluminium, drewno, 
PCV, rolety, moskitiery

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

wewnętrzne, zewnętrzne, 
antywłamaniowe

Gimazjum 
Społeczne 

 

 życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga, bezpieczeństwo
 nauczanie w zespołach klasowych - do 18 osób

 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  koła przedmiotowe, szachy
 indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu
 własna biblioteka, stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne
 zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), taniec, koło strzeleckie

Pruszków, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10

Sekretariat 9.00-14.00,  tel.: 022 758 76 80
e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl

Społeczne Liceum 
Ogólnokształcące 

Nr 23

tałcące 

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 1991

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 2004

 www.slo23.edu.pl

30% 
ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA
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GLAZURA, REMONTY, ŁAZIENKA  ►
510 610 743

Gładź, malowanie, remonty  ►
510 044 357 

Jazdy doszkalające kat. B,  ►
Warszawa, Skierniewice 
722-352-947  

Malowanie, gipsowanie  ►
501-446-102  

Mycie i pranie parą: samochody,  ►
tapicerki, dywany, wykładziny, 
meble tapicerowane. Dojazd 
wdo klienta. Tel. 788 729 987  

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

Pranie tapicerki, dywanów  ►
w domu klienta 504 206 446  

POSPRZĄTAM 
– DOM
– MIESZKANIE
– BIURO
PRUSZKÓW I OKOLICE. 
511 738 104  

Bezpłatna reklama Twojej fi rmy w internecie!

darmowe ogłoszenia 
www.ogloszenia.wpr24.pl

Piiąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąątttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeekkk, 21 styccznia 2011

darmowa prezentacja
www.fi rm y.wpr24.pl

Projektowanie  ►
grafi czne oraz skład DTP. 
Kontakt: 
509 443 977,
509 443 877
www.gdstudio.pl; 
marcin@gdstudio.pl
michal@gdstudio.pl

Remonty, malowanie,  ►
gipsowanie. Tel. 696 296 740 

Remonty, wykończenia  ►
od A do Z 880 262 552 

SCHODY ► , tanio,Tel. 0-721-420-449 

Stomatologia NFZ Szpital  ►
Kolejowy (22)7587813, 
506740129 

ŚWIADECTWA 
ENERGETYCZNE
TANIO!!! 692-550-555 

WYMIANA OPON  ►
795 569 659 

Różne

  ► MAZO zamiast 
warcabów czy szachów 
www.mazo2010.republika.pl 

sklep modelarski
od CDR ?

POSPRZĄTAM
super ceny!

- Dom
- Mieszkanie
- Biuro

Pruszków i okolice. Tel 512 077 690

Wielka wyprzedaż
tanio taniutko

Fajny ciuch
za małe pieniadze

Popołudniowe zajęcia twórcze dla dzieci i młodzieży.
Duży wybór. Wszystkie po 10 zł od osoby.

Bawialnia Artystyczna – Centrum Kultury dla Całej Rodziny
Pruszków ul. Andrzeja 1 Tel. 602 758 886
Sprawdź koniecznie: www.bawialniaartystyczna.pl

KRZESŁA, FOTELE, STOŁY. ŁAWY, WIESZAKI...
DLA BIURA I DO DOMU. DLA DZIECKA I DOROSŁEGO
  specjalizujemy się w siedzeniu ....

SKLEP W PIASTOWIE  W PASAŻU TESCO
czynne od 9-21, niedziela 10-18

www.ewolucjasiedzenia.firmy.net; tel.: 22 729 02 78 
 

10% RABATU DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z REKLAMY GAZETY. 
ZAPRASZAMY!

Agencja Reklamowa wyspecjalizowana w sprzedaży materiałów 
promocyjnych, poszukuje kandydatów na stanowisko: 

Manager Sprzedaży artykułów  
i gadżetów reklamowych

OBOWIĄZKI:
• Efektywna sprzedaż oraz koordynacja działań związanych z rozwojem sprzeda-

ży w obsługiwanych kanałach dystrybucji
• Samodzielne opracowanie ofert sprzedaży dla produktów reklamowych (analiza 

rynku, ustalanie asortymentu i oczekiwań Klienta, wymaganych cech produktu, 
podaży oraz planowanego popytu)

• Nawiązywanie i rozwój współpracy z dostawcami, negocjowanie  
warunków zakupu oraz zawieranie umów

WYMAGANIA:
• Co najmniej kilkuletnie doświadczenie w sprzedaży w branży  

artykułów reklamowych
• Doświadczenie w przygotowywaniu ofert produktów promocyjnych  

i badanie rynku, negocjacje z dostawcami oraz efektywna sprzedaż
• Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
• Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych
• Obsługa MS Office

OFERUJEMY:
• Umowę o pracę
• Atrakcyjne wynagrodzenie
• Pracę w młodym, dynamicznym i zintegrowanym zespole

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:  
rekrutacja@gadzety.com.pl

GADZETY.COM.PL, ul. Marii 7/1a, 05-800 Pruszków.
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OD 36 900 zł

O szczegóły i jazdę próbną pytaj w salonie Nissan Pacific Cars

z klimatyzacją i CD

* Wskazane wyposażenie jest wyposażeniem dodatkowym. Nissan Connect jest dostępny w następujących wersjach językowych: francuskiej, angielskiej, niemieckiej, rosyjskiej, holenderskiej, tureckiej, hiszpańskiej, włoskiej i portugalskiej. Zdjęcia są jedynie 

ilustracją. Dane i fakty podane w niniejszej reklamie służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią oferty zawarcia umowy.  Niniejsze ogłoszenie służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 

Szczegóły oferty u Twojego dealera Nissana. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Zużycie paliwa w cyklu mieszanym 5,0-5,4 l/100 km, Emisja CO
2 
: 115-125 g/km. Informacje dotyczące odzysku i recyclingu samochodów oraz ich przydatności w tym zakresie 

dostępne są na stronie internetowej www.nissan.pl.

Pacific Cars
Al. Jerozolimskie 217, 02-222 Warszawa, tel. 22 863 29 96

www.pacificcars.pl, office@pacificcars.pl Sprawdź inne oferty wyprzedaży 2010
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