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RASZYN       

Podtopienia w Raszynie

Mieszkańcy i władze gminy walczą 
z podtopieniami prywatnych 
posesji, zalanymi podjazdami do 
domów i wodą stojącą na polach. 
By poradzić sobie z problemem, 
potrzebne są rozwiązania 
systemowe   4–5

reklama

PRUSZKÓW

Fabryka ołówków dymi
Czarny dym wydobywający 
się z niewielkiego blaszanego 
komina fabryki ołówków 
coraz bardziej przeszkadza 
mieszkańcom okolicznych 
ulic. Podejrzewają oni, że 
fabryka ich truje. Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska 
przeprowadza obecnie 
w zakładach kontrolę. Po jej 
zakończeniu dowiemy się, 
skąd bierze się czarny dym   5

POWIAT GRODZISKIPRUSZKÓW

Budowa dwóch nowych ulic, przebudowa kilkunastu 
innych, modernizacja parkingu i projekty modernizacji 
kilku kolejnych ulic – to plany Pruszkowa na 2011 r.   8

Budżet uchwalony pod koniec stycznia przez radę 
powiatu zapewnia głównie fi nansowanie zadań, 
które realizuje powiat. Prawie nie ma w nim inwestycji   6
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LAKIERY SAMOCHODOWE
ORAZ KOMPLEKSOWE 
ZAOPATRZENIE LAKIERNI

PRUSZKÓW, UL. MAJOWA  |  22 490 4502

R E K L A M A

Szczęśliwice w Pruszkowie?

PRUSZKÓW | Kiedy wysypisko śmieci u zbiegu ulic Przejazdowej i Żbikowskiej zamieni się w piękny teren  
rekreacyjny? Mieszkańcy chcieliby, by stało się to jak najprędzej. W szystko jednak wskazuje na to, że mogą  
się tego spodziewać po 2014 r.    2–3
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Przysłuchując się wypowie-
dziom kolejnych mówców, 
zabierających głos w debacie na 
temat wykładni i interpretacji 
(a najczęściej manipulacji) 
przepisów prawa budowlanego 
w tworkowskim Domu Pacjenta, 
doszedłem do niezbyt optymistycz-
nych wniosków. Pierwszym była 
konstatacja, że miejsce spotkania 
zostało dobrane wyjątkowo trafnie. 

Drugi był równie budujący. Najprościej sprawa wygląda na-
stępująco: im więcej szczebli samorządu podejmuje decyzje 
w tej samej sprawie, tym bardziej zaciera się świadomość 
adresatów tego prawa, czyli zwykłych mieszkańców. Im 
bardziej podzielone i rozproszone są kompetencje urzęd-
ników, tym trudniejsze, a czasem wręcz niemożliwe jest 
egzekwowanie przestrzegania tego prawa przez obywateli. 
Komu i czemu mają służyć te wszystkie studia uwarunko-
wań, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 
strategie rozwoju, uzgodnienia, pozwolenia na budowę, 
skoro pierwszy lepszy średnio rozgarnięty a bardziej 
przedsiębiorczy inwestor i tak zrobi to, co zechce. Pod wa-
runkiem, że będzie bardziej opłacalne. Czy ktoś z Państwa 
słyszał, że na skutek interwencji inspektora nadzoru bu-
dowlanego nakazano nieuczciwemu developerowi rozebrać 
budynek, który powstał z najbardziej rażącym naruszeniem 
prawa? I od razu zastrzegam, że nie chodzi mi o przypadek 
Kowalskiego, który postanowił na własną rękę przesunąć 
lub przebudować garaż albo schowek na łopatę i grabie na 
własnej posesji lub działce rekreacyjnej. Bo w tym przypad-
ku bez wątpienia złoczyńca poniesie dotkliwą karę.

Z drugiej strony jesteśmy krajem, który zajmuje jedno 
z ostatnich miejsc w międzynarodowych rankingach okre-
ślających stosunek prawa i urzędów do obywatela. Jeśli 
chodzi o procedury wydawania pozwoleń na budowę, bada-
nia Banku Światowego lokują nasz kraj na 164. pozycji (na 
183 porównywane). Zwykłe podłączenie energii elektrycznej 
trwa w Polsce średnio 143 dni, podczas gdy np. w Namibii 
tylko 55. Przykłady można mnożyć. Tylko po co? Przecież 
już Kubuś Puchatek wiedział, że im bardziej pada deszcz, 
tym bardziej pada deszcz.

Najbardziej zbudowany zostałem wypowiedzią jednego 
z decydentów, który na pytanie czy można by rozebrać 
kawałek starego muru, zagradzającego ścieżkę spacerową 
łączącą Tworki z Pruszkowem, opowiedział słuchaczom 
o strategii, rozwoju i świetlanej przyszłości naszego miasta, 
nie wykluczając możliwości oglądania jego panoramy 
z napowietrznej gondoli. Jak już musi tak być, niech będzie.

ZDANIEM NACZELNEGO

Casus Kubusia Puchatka
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CYTAT TYGODNIA

Gmina
tonie...

L okalne pod topienia 
w gminie Ras zyn na 
dużą skalę dały o sobie 
znać po raz pierwszy 

w zeszłym roku. Od tego czasu, 
to jedna z największych bolączek 
mieszkańców i lokalnych władz. 
Poziom wód gruntowych na te-
renie nisko położonej gminy jest 
obecnie wyższy o ponad metr.

– Ziemia jest tak nasączona, że 
nawet po małym deszczu w gmi-
nie rozdzwaniają się t elefony 
z prośbami o pomoc w wypom-
powaniu wody – mówi zastępca 
wójta Mirosław Chmielewski. 
Zapytany o mapę najczęstszych 
zalań i pod topień, wymienia: 
okolice ulic Przelotowej i Granicz-
nej w Jankach, rejony ul. 6 Sierp-
nia w Słominie i Sękocinie, ulice 
Zielona i Złota w P odolszynie 
Nowym, teren ulic Długiej i Sta-
rzyńskiego w Dawidach Banko-
wych, ulice Azalii i Magnolii w Fa-
lentach – tu już jest projekt zmie-
niający odprowadzenie wód za 
pomocą rurociągu.

Zaniechania 
i bezmyślność
Wśród grzechów zaniechania, 
które przyczyniają się do lokal-
nych podtopień, wicewójt Chmie-
lewski wymienia przydrożne rowy. 
W większości mają ponad 20 lat. 
Nie były konserwowane, przez 
co nie spełniają swoich funkcji. 
Wiele z nich zostało zasypanych 

Działania doraźne, 
jak syzyfowa praca 
Gmina kupiła pompę, która ni-
czym pogotowie jeździ w te miej-
sca, gdzie sytuacja jest alarmują-
ca. W poniedziałek natrafi liśmy na 
nią w Podolszynie Nowym, gdzie 
przy ul. Złotej woda stała po ko-
lana. – Przy budowie ul. Zielonej 
nie powstały przepusty. Ale jes-
teśmy na dobrej drodze, by poro-
zumieć się z sąsiadującą gminą 
Lesznowolą i odtworzyć przydroż-
ne rowy wraz z przepustami – do-
daje Chmielewski. Nadmienia, że 
gmina od 2007 r. ma koncepcję 
odprowadzania wód opadowych. 

To pierwszy krok do stworzenia 
studium wykonalności, które ma 
powstać do połowy roku.

– Mam nadzieje, że od przyszłe-
go roku będziemy sukcesywnie 
wprowadzać w najbardziej zagro-
żonych podtopieniami częściach 
gminy rozwiązania porządkujące 
gospodarkę wodną. Chodzi o mo-
dernizację i odtwarzanie rowów 
przydrożnych wraz z przepustami 
oraz tworzenie kanałów deszczo-
wych. Nie obejdzie się bez przygo-
towania zbiorników retencyjnych 
na odbiór wód opadowych – koń-
czy Mirosław Chmielewski.

Kamilla Gębska

w trakcie inwestycji drogowych. 
Traktowane są też przez miesz-
kańców, jak wysypiska, do któ-
rych trafi a gruz, skoszona trawa, 
gałęzie. Wszystko t o blokuje  
przepływ wód. – Tam gdzie to 
jest możliwe, są one odtwarzane, 
by mogły zbierać wodę z jezdni
i posesji znajdujących się przy 
drogach. To jeden z podstawo-
wych elementów uregulowania 
gospodarki w ód opa dowych. 
Kolejna rzecz to odtworzenie 
przepustów łączących przydrożne 
rowy – wylicza wicewójt.

Na terenach, które teraz za-
mieniły się w jezior a, zdarzały 
się kuriozalne przejawy ludzkiej 
bezmyślności. Do instalacji melio-
racyjnych wypompowywano szam-
bo, co przyczyniło się do degrada-
cji urządzeń melioracyjnych.

Mieszkańcy Falent z kolei spię-
trzyli wody, budując wał prze-
ciwpowodziowy przy ul. Azalii.  
Zwiększyło to ciśnienie wody za-
legającej na polu i zalało pose sje. 
Teraz na jednym z płot ów wisi 
transparent: „Chcemy naprawy 
melioracji”. Gminach, choć nie jest 
właścicielem tamtejszych grun-
tów, w ramach doraźnej pomocy 
wykopała przydrożny rów odpro-
wadzający wody powierzchniowe. 
– Apelujemy, by samodzielnie nie 
budować takich wałów, bo może 
to powodować zagrożenie pod-
topieniami – ostrzega Mirosław 
Chmielewski.

RASZYN |  Podtopienia prywatnych 
posesji, zalane podjazdy do domów, woda 
stojąca na polach – z takim dramatem 
walczą mieszkańcy i władze gminy Raszyn. 
Skala problemu jest olbrzymia. Na razie 
ratunkiem są działania doraźne. Potrzebne są 
rozwiązanie systemowe. Gmina ma takie.

 Odtwarzanie przydrożnych rowów to podstawa, by uregulować 
gospodarkę wód opadowych.
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To nie są pieniacze. To się nazywa 
postawa obywatelska  S6

Grzegorz Kostrzewa-Zorbasa
w odpowiedzi na określenie mieszkańców 
ulicy Okopowej przez jednego z inwestorów 
powstającego osiedla Green Park Malichy

mln zł ma kosztować 
rozbudowa szpitala 

na Wrzesinie  S3
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czytaj codziennie na wpr24.pl

aktualności Zaginęła 30-letnia Iwona Wódka, która 3 lutego wyszła do sklepu i nie wróciła. Do tej pory 
nie nawiązała żadnego kontaktu z rodziną. Iwona w dniu zaginięcia była ubrana w szarą, 
materiałową kurtkę typu 3/4, niebieskie spodnie dżinsowe oraz czarne kozaki zapinane na 
suwak. Wszystkie osoby, które widziały zaginioną kobietę lub wiedzą, gdzie może przebywać, 
proszone są o kontakt telefoniczny z KPP Grodzisk Maz. pod nr. tel. 22 604 22 13 
lub 22 602 29 01 lub o kontakt z najbliższą jednostką policji.  (AS)

GRODZISK MAZOWIECKI

Zaginęła Iwona Wódka
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reklama

Są pieniądze na projekt 
pruszkowskiego szpitala 

PRUSZKÓW
O koncepcji rozbudowy 
szpitala powiatowego 
na Wrzesinie, m.in. 
o oddziały pediatryczny 
i okulistyczny, pisaliśmy pod 
koniec listopada (WPR97). 
Pruszkowskie starostwo 
przyznało dotację 800 tys. zł 
na wykonanie projektu 
budowlano-wykonawczego 
tej inwestycji.

Wszystko wskazuje na t o, że 
zgodnie z założeniami dyrektora 
szpitala na Wrzesinie Mieczy-
sława Brągoszewskiego projekt 
powstanie w tym roku. – Dota-
cja ta potwierdza, że nie scho-
dzimy tz obranej drogi. Chodzi 
o stworzenie w naszej okolicy 
nowoczesnego szpitala powia-
towego, dostosowanego do po-
trzeb mieszkańców – mówi szef 
szpitala. Zdaje sobie sprawę, 
że to krótki termin, ale nie jest 
nierealny. Jest już punkt wyjścia, 

 Ziemia jest tak nasączona wodą, że po małym deszczu powstają jeziora.

 Mieszkańcy Falent budując wał przeciwpowodziowy przy ul. Azalii przyczynili się do zalania 
własnych posesji. Teraz proszą o pomoc.
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czyli koncepcja, którą zatwier-
dziła rada powiatu pruszkow-
skiego.

Dyrektor Brągoszewski infor-
muje, że przed nim etap podejmo-
wania trudnych decyzji. – Dotyczą 
one m.in. tego, że chcielibyśmy 
zapewnić sobie taką procedurę 
wyboru wykonawcy, która zagwa-
rantuje, iż w dobrym czasie otrzy-
mamy dobry produkt. Pozwoli to 
na sprawną realizację, a to wcale 
nie jest takie łatwe. Wiedzą o tym 
wszystkie osoby, które miały ja-
kieś doświadczenia, chociażby 
w budowie domu – mówi Mie-
czysław Brągoszewski.

Jego zdaniem, dobry projekt, 
podobnie jak dobra umowa z wy-
konawcą, to gwarancja inwesty-
cyjnego sukcesu.

Ważnym zadaniem będzie rów-
nież zaplanowanie samej roz-
budowy szpitala. – Is totą jest 
zaplanowanie tego, co będzie-
my w stanie wykonać sprawnie i 
szybko. Badane są też możliwości 

pozyskania dodatkowych pienię-
dzy – zdradza dyrektor.

Koncepcja rozbudowy szpitala 
zakłada utworzenie oddziału pe-
diatrycznego, okulistycznego, no-
woczesnego bloku porodowego 
z salą cięć cesarskich i zespołu 
sal operacyjnych dla oddziałów 
zabiegowych. Do tego nowocze-
sna izba przyjęć, niewielki szpi-
talny oddział ratunkowy, zaple-
cze dla diagnostyki ciężkiej, być
może z r ezonansem ma gne-
tycznym i nowoczesnym tomo-
grafem komputerowym. Inwe-
stycja pozwoli też na wykorzy-
stanie zwolnionych pomieszczeń 
w s tarym budynku s zpitala. 
Pozwoli to na powiększenie od-
działu pediatrycznego oraz zlo-
kalizowanie przyszpitalnych 
poradni specjalistycznych.

Realny termin oddania rozbu-
dowanego szpitala do użytku to 
rok 2013 r., a szacunkowy koszt 
inwestycji to ok. 35 mln zł.

(KAM)

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

Zasługujesz na więcej! Odbierz u nas Swoją Kartę  
Lojalnościową „Pigułka”. Szczegóły w Aptece.



Kiedy zniknie śmieciowa    
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Co będzie dalej 
z pruszkowskim 
wysypiskiem śmieci? 
Mieszkańcy okolicznych 
części Pruszkowa chcieliby, 
aby jak najszybciej 
przestało ono 
funkcjonować.

– Kiedy patrzę przez okno, widzę 
wielką górę śmieci – żali się miesz-
kający w pobliżu Marcin. Jego są-
siadka uważa jednak, że nie widok 
jest najważniejszy. – Wielką górę 
śmieci ostatecznie można znieść, 
bo z daleka nie widać, czy to śmie-
cie, czy nie. Najgorsze jest to, że 
często w kierunku naszych domów 
ciągnie z wysypiska nieprzyjemny 
zapach – mówi.

Mieszkańcy Gąsina i Żbikowa 
podkreślają, że o zamknięciu wy-
sypiska mówi się od dawna, jed-
nak na razie nic z tych planów nie 
wynika. Powołują się na przepisy 
unijne, które nakazują zmniejszać 
ilość składowanych odpadów. Po-
za tym wysypisko i tak się wkrótce 
przepełni.

Śmieci coraz mniej
Wiceprezydent Pruszkowa Andrzej 
Kurzela zaznacza, że ilość śmie-
ci trafi ających na pruszkowskie 
wysypisko stale się zmniejs za. 
Inwestycje poczynione w Miej-
skim Zakła dzie Oc zyszczania 
w Pruszkowie pozwoliły na znacz-
ne ograniczenie odpadów, z który-
mi już nic się nie da zrobić. Zakład 
dysponuje nowoczesną sortownią, 

która odzyskuje większości od-
padów nadających się do dalszej 
przeróbki. Z części z nich produ-
kowane jest paliwo alternatywne, 
inne trafi ają do dalszego przerobu, 
a tylko niewielka ich część na wy-
sypisko. I z każdym rokiem tych 
odpadów trafi ających na śmie-
ciową górę będzie coraz mniej, aż 
do całkowitego zaprzestania ich 
składowania. Teren wysypiska jest 
zresztą na bieżąco rekultywowany 
– tylko w tym roku miasto wyda na 
ten cel ok. 2 mln zł.

Wysypisko do 2014 r.
Andrzej Kurzela zazna cza, że  
plany zamknięcia wy sypiska 
i przekształcenia go w teren re-
kreacyjny są aktualne i nic się pod 
tym względem nie zmieniło. Jed-
nak wysypiska nie da się zamknąć 
z dnia na dzień. Wygaszanie jego 
funkcjonowania to proces, który 
musi się wiązać z inwestycjami 
w nowe sposoby utylizacji odpa-
dów. Dyrektywy unijne nie po-
zwalają bowiem na utworzenie 
nowego miejsca składowania od-

PRUSZKÓW | Miasto planuje zamknięcie wysypiska na Gąsinie   

 Dzięki inwestycjom Miejskiego Zakładu Oczyszczania na wysypisko trafi a z każdym rokiem coraz mniej śmieci

PRUSZKÓW
Zdewastowana
klatka schodowa cała 
w wymiocinach, 
powykręcane żarówki 
i zarwane studzienki 
kanalizacyjne – to 
codzienność mieszkańców 
jednej z kamienic przy 
ul. Bolesława Prusa.

– Na terenie niedokończonej 
budowy, tuż obok naszej kamie-
nicy, zbierają się menele, którzy 
piją alkohol, hałasują i brudzą 
– mówi jedna z mieszkanek ka-
mienicy, prosząca o zachowa-
nie anonimowości. – Często na 
klatce załatwiają swoje potrze-
by fizjologic zne. W ielokrot-
nie zgłaszaliśmy sprawę do ad-
ministracji, ale urzędnicy nie za 
bardzo się kwapią, żeby coś z tym 
zrobić. Rozmawialiśmy również 
z prezydentem Pruszkowa, który 
obiecał nam pomoc, bez r ezul-
tatu. Zależy nam na założeniu  
bramy i domofonu, to pewnie by 
pomogło, ale również w tej spra-
wie nie możemy liczyć na pomoc. 
W Towarzystwie Budownictwa
Społecznego „Zieleń Miejska”, 
które jest administratorem bu-
dynku, powiedziano nam, że  
brama to nic pilnego – dodaje.

– To jest problem wszyst-
kich kamienic w środku miasta

– mówi Zbigniew Piotrzkowski, 
prezes TBS „Zieleń Miejsk a”. 
– I jest to również nasz prob-
lem, ponieważ musimy napra-
wiać zdewastowane klatki scho-
dowe. Takie rzeczy trzeba zgła-
szać do s traży miejskiej i na  
policję. My za utrzymanie stanu 
bezpieczeństwa nie odpowia-
damy. Nie jesteśmy w stanie 
zainstalować bramy i domo-
fonu, ponieważ jest to bardzo 
kosztowna inwestycja, a poza 
tym utrudniałoby to dojazd służ-
bom ratunkowym.

Nasza czytelniczka uważa, że 
taka odpowiedź to lanie wody. 
Podkreśla, że w kamienicy przy
ul. Prusa 11 bramę udało się zało-
żyć. – Prezydent miasta zlecił to
„Zieleni Miejskiej” i oni m usieli 
to po prostu zrobić – dodaje. Jej 
zdaniem problem tkwi gdzie in-
dziej. – Być może nasza kamie-
nica przeznaczona jest do sprze-
daży i dlatego nie chcą w nią in-
westować. Jej stan jest fatalny: 
jest zdewastowana, nieocieplo-
na, a przecież płacimy regularnie 
czynsz – mówi.

Zdesperowanym mieszkań-
com pomoc obiecuje Włodzi-
mierz Majchrzak, komendant 
pruszkowskiej straży miejskiej. 
– Obejmiemy ten teren wzmożoną 
kontrolą – obiecuje.

Karolina Gontarczyk

Menele nie dają żyć

padów, gdy stare się przepełni.  
– Zgodnie z planem, wysypisko 
przestanie działać do 2014 r. – mó-
wi Andrzej Kurzela. – Jego teren 
zostanie zrekultywowany i prze-
znaczony pod rekreację.

Wiceprezydent przypomina 
też, że jest w planach budowa 
nowoczesnego zakładu utyliza-
cji odpadów w technologii plaz-
mowej, pozwalającej na uniesz-
kodliwianie śmieci bez żadnego 
wpływu na śr odowisko natu-
ralne.

Aktualności
24 godziny na dobę

WKD w okresie ferii zimowych wpro-
wadza tzw. przejazdy rodzinne. Z tej 
formy przejazdu może skorzystać 
osoba dorosła, której nie przysługują 
ulgi i która podróżuje z dzieckiem 

poniżej 16. roku życia. Osoba dorosła 
powinna mieć dokument stwierdza-
jący wiek dziecka oraz dokument 
potwierdzający uprawnienia do 
korzystania z ulg, np. legitymację 
szkolną. Z przejazdów rodzinnych 
można korzystać od piątku 11 lutego 
od godziny 14.00 do niedzieli 
27 lutego do godziny 23.59.           (AS)

WKD

Przejazdy rodzinne 
w ferie zimowe

Stowarzyszenie Nasze Rybie zaprasza 
na spotkanie z Tomaszem Mirkow-
skim, lekarzem weterynarii. Na 
spotkaniu poruszone zostaną tematy 
dotyczące profi laktyki w leczeniu 

zwierząt domowych oraz chorób od-
zwierzęcych i ich wpływu na zdrowie 
ludzi. Dodatkowo weterynarz poradzi, 
jak zachować się w przypadku agresji 
obcego zwierzęcia i odpowie na pyta-
nie, czy alergik może hodować zwie-
rzęta. Spotkanie odbędzie się 12 lute-
go w świetlicy przy ulicy Spokojnej 23 
w Rybiu. Wstęp bezpłatny.                  (AS)

RASZYN

Spotkanie
z weterynarzem

PRUSZKÓW
Są już pierwsze efekty 
rozmów starostwa 
powiatowego 
z wykonawcami odcinka E 
autostrady A2 
w sprawie poprawy stanu 
dróg lokalnych obszaru 
północnego Pruszkowa, 
służących obecnie również 
za drogi dojazdowe do 
budowy.

Po licznych protestach mieszkań-
ców północnej części Pruszkowa, 
dotyczących znis zczeń na-
wierzchni dróg, spowodowanych 
przez ciężki sprzęt budowlany 
i ciężarówki dojeżdżające na bu-
dowę autostrady, powiat prusz-
kowski podjął rozmowy z wy-
konawcami. W piątek 4 lutego 
po raz kolejny w tej sprawie spot-
kali się przedstawiciele wyko-
nawców i powiatu pruszkow-
skiego. Jak poinformował nas 
Sławomir Walendowski, zastępca 
szefa Wydziału Inwestycji i Dro-
gownictwa pruszkowskiego sta-

rostwa, ustalono, że ul. Żbikow-
ska na odcinku gruntowym (dro-
ga powiatowa) od ul. Ożarowskiej 
do ul. Rysiej zostanie utwardzona 
tzw. destruktem bitumicznym. 
Prace wykona powiat, ale ma-
teriał będzie pochodził od fi rmy 
Budimex, jednego z wykonawców 
pruszkowskiego odcinka auto-
strady. Budimex poprawi również 
nawierzchnię ul. Promyka na 
odcinku do ul. Przejazdowej do 
wsi Moszna.

Na najbliższy poniedziałek 
zaplanowano spotkanie z dru-
gim z wykonawców odcinka E 
autostrady A2 – fi rmą Strabag. 
– Chcemy ustalić zakres prac, 
które fi rma zobowiąże się wyko-
nać – mówi Sławomir Walendow-
ski. Podkreśla, że jest również
przygotowywane porozumie-
nie o współpracy z wykonawcami 
– trwa obecnie dopracowywanie 
szczegółów.

Powiat zobowiązał także wy-
konawców do utrzymania czysto-
ści na drogach wokół budowy.

  (ASR)

Poprawią nam drogi

GRODZISK MAZOWIECKI
Komenda Powiatowa Policji 
w Grodzisku Mazowieckim 
jest najlepsza w całym 
garnizonie warszawskim 
– wynika z tzw. odprawy 
rocznej przygotowywanej 
przez Komendę Stołeczną 
Policji w Warszawie.

Duża wykrywalność przestępstw 
i wykroczeń w powiecie grodzis-
kim w stosunku do innych ko-
mend zadecydowały o tym, że  
grodziska policja osiągnęła tam 
wysoką pozycję. W odprawie za 
2010 r. udział wzięło 16 jedno-
stek rejonowych i powiatowych 

z Warszawy i miejscowości pod-
warszawskich, m.in. z Pruszkowa, 
Otwocka i Mińska Mazowieckiego. 
Zastępca komendanta stołeczne-
go policji insp. Tadeusz Bereda 
złożył gratulacje dla grodziskich 
policjantów na ręce szefa Komen-
dy Powiatowej Policji mł. insp. 
Krzysztofa Krzyżanowskiego.

Co jeszcze miało wpływ na tak  
dobry wynik? – To przede wszyst-
kim dobra praca policjantów: licznie 
podejmowane działania prewen-
cyjne, m.in. przez zamieszczanie 
informacji w internecie i rozmowy 
z mieszkańcami oraz duża liczba 
patroli policyjnych. Naszą kadrę sta-
nowią dobrze wyszkoleni policjanci, 

Najważniejsze jest bezpieczeństwo!

którzy cały czas podnoszą swo-
je kwalifi kacje – mówi sierż. szt. 
Sławomir Janowiec, ofi cer praso-
wy grodziskiej komendy.

– Do kwestii bezpieczeństwa 
mieszkańców przywiązujemy og-
romną wagę i dlatego, moim zda-
niem, jest to jeden z powodów, dla 

których wiele osób przeprowadza 
się na teren naszej gminy – mówi 
Grzegorz Benedykciński, burmistrz 
Grodziska. We wrześniu ubiegłego 
roku burmistrz został odznaczo-
ny medalem za wybitne zasługi  
dla policji.

Karolina Gontarczyk
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Dym wydobywający 
się z niewielkiego 
blaszanego komina 
fabryki ołówków coraz 
bardziej przeszkadza 
mieszkańcom 
okolicznych ulic. 
Podejrzewają oni, że 
fabryka truje ich, spalając 
niedozwolone materiały.

M ieszkańcy okolic fa-
bryki ołówków już 
od jakiegoś czasu 
skarżą się na czar-

ny, gryzący dym, który wydobywa 
się z komina na terenie zakładu 
należącego do fi rmy St. Majewski 
– jedynego w Polsce producenta 
ołówków i kredek. Domniemują, 
że w zakładzie spalane są plasti-
kowe odpady, guma albo jakieś 
inne substancje, które sprawiają, 
że dym jest czarny, śmierdzący 
i powoduje osadzanie się sadzy 
na oknach i parapetach okolicz-
nych domów.

Palenie dwa razy 
dziennie
Mieszkańcy przypuszczają tak-
że, że spalanie to nie jest częścią 
procesu technologicznego w fa-
bryce, ale piec rozpalany jest spe-
cjalnie po to, by coś spalić. O tym 
ich zdaniem świadczy fakt, że na 
początku z komina leci jasny dym, 
a później coraz ciemniejszy. „Ob-
serwuję go już dość dawno. Kiedyś 
jednak spalanie odbywało się, jak 
nastawał zmrok. (...) Od 13 stycznia 
widocznie ktoś czuje się już na tyle 

bezkarny, że palenie jest w dzień, 
nawet dwa razy dziennie” – napi-
sał na forum Gazety.pl czytelnik 
o nicku Mwirek.

O tym, że piec r ozpalany jest 
specjalnie, by coś spalić, ma zda-
niem mieszkańców świadczyć 

także to, że dym z komina leci dość 
krótko, po czym przestaje. – Wy-
gląda to tak, jakby po spaleniu cze-
goś, np. jakichś śmieci, piec był  
wygaszany. Gdyby chodziło o pro-
ces technologiczny, a nie jedno-
razowe spalenie czegoś, to dym 

Co się pali w fabrycznym piecu
PRUSZKÓW | Mieszkańcy skarżą się na dym z komina zakładów fi rmy St. Majewski

Fo
t. 

A
nd

rz
ej

 S
. R

od
ys

       najpóźniej w 2014 roku
Fo

t. 
Bo

lo
 S

ko
cz

yl
as

leciałby cały czas – argumentuje 
jeden z mieszkańców.

Zbyt niski komin
Komin jest dość niski i głównie 
z t ego po wodu prze szkadza 
mieszkańcom okolicznych do-
mów. Gdyby był wyższy, wiatr 
rozwiałby dym wysoko ponad 
dachami domów, przez co uciąż-
liwość komina dla mieszkańców 
okolic fabryki byłaby zdecydo-
wanie mniejsza. Obecnie wiatr 
rozwiewa dym wprost w okna 
ludziom mieszkającym przy uli-
cach Obrońców Pokoju, Daszyń-
skiego, Chopina, Sienkiewicza, 
Ołówkowej, Stalowej. Czasem 
czuć go nawet w parku Sokoła, 
a okoliczne ulice spowija lekki 
smog.

Kontrola z WIOŚ
Mieszkańcy poskarżyli się na  
uciążliwy komin do pruszkow-
skiego magistratu. Ten jednak 
odesłał skargę do Wojewódzkie-
go Inspektoratu Ochrony Środo-
wiska. – Obecnie tr wa kontrola 
WIOŚ w zakładzie – dowiedzie-
liśmy się w fi rmie St. Majewski. 
Nie mogliśmy rozmawiać z jej  
prezesem, bo wyjechał służbowo. 
Jednak w fi rmie poinformowa-
no nas, że kontrola odbywa się 
właśnie dlatego, że mieszkańcy 
złożyli skargę. – Kontrola jesz-
cze trochę potrwa. Dopiero po 
jej zakończeniu i przedstawieniu 
wniosków będziemy mogli się do 
niej ustosunkować – powiedziano 
nam. Wyniki kontroli mogą być 
znane za ok. miesiąc.

Andrzej S. Rodys

Teren rekreacyjny 
w systemie PPP
Plan przekształcenia wysypiska 
w teren rekreacyjny jest, jednak 
o konkretach trudno jeszcze mó-
wić. Wiadomo, że ma tu po wstać 
coś na kształt warszawskiego Par-
ku Szczęśliwickiego, istniejącego 
na terenie dawnego wysypiska. 
Zdaniem wiceprezydenta Kurzeli, 
powstanie terenu rekreacyjnego 
z prawdziwego zdarzenia, z wycią-
giem narciarskim i innymi urządze-
niami jest jak najbardziej możliwe. 

Navigator Training Direction organizu-
je bezpłatny kurs języka angielskiego 
dla bezrobotnych z powiatu grodzi-
skiego. Zajęcia prowadzone będą 
w Grodzisku Mazowieckim przy 

ul. 11 listopada 18, od 21 marca do 
13 maja. Poziom nauki języka dosto-
sowany będzie do możliwości uczest-
ników, a zajęcia realizowane będą 
w dwóch grupach po 12 osób. Każda 
grupa zrealizuje 100 godzin zajęć. Zapi-
sy w siedzibie fi rmy, telefonicznie pod 
numerem 22 755 29 93 lub e-mailem: 
nawigator@navigator.waw.pl    (MS)

GRODZISK MAZOWIECKI

Bezpłatny kurs 
dla bezrobotnych

reklama

Stowarzyszenie Motocyklistów „Boru-
ta” zachęca mieszkańców do udziału 
w akcji „Pruszków Powodzianom”, 
która ma na celu zebranie darów dla 
mieszkańców podpłockiej wsi Świniary 

i okolic. Zbiórka odbędzie się 13 lutego 
przed kościołem Św. Kazimierza 
w Pruszkowie w godz. 9.00–15.00. 
Mieszkańcom Świniar potrzebne są 
meble do spania (tapczany, wersalki, 
łóżka), stoły, krzesła, taborety, ławy, 
szafy i regały, kuchenki gazowe, 
dywany i chodniki, oraz produkty 
spożywcze o długiej przydatności.  (AS)

PRUSZKÓW

Zbiórka darów 
dla powodzian 

Jednak urządzenie takiego terenu to 
dopiero połowa sukcesu. – Później 
trzeba to utrzymać, co wiąże się 
z poważnymi nakładami fi nanso-
wymi – mówi Andrzej Kurzela. Mia-
sto liczy na to, że zarówno w koncep-
cję utworzenia terenów rekreacyj-
nych na wysypisku, jak i później-
szego ich wykorzystania włączą 
się także lokalne przedsiębiorstwa 
– Moglibyśmy to zrobić w systemie 
partnerstwa publiczno-prywatnego 
– dodaje wiceprezydent.

Andrzej S. Rodys



Chcemy osiedla-ogrodu
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Mieszkańcy Malich 
obawiają się, że powstające 
wielorodzinne osiedla, 
budowane z naruszeniem 
obowiązującego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego i charakteru 
dotychczasowej zabudowy, 
przeobrażą tę cichą 
podmiejską osadę
w kolejne blokowisko.

Z aniepokojeni przypad-
kami ewidentnego ob-
chodzenia i łamania  
miejscowego prawa, wy-

stąpili do władz miasta i powiatu ze 
spontanicznym protestem, który 
podpisała ponad połowa dorosłych 
mieszkańców osiedla. Domagali się 
w nim podjęcia działań, które unie-
możliwią inwestorom stosowanie 
praktyki obchodzenia przepisów 
i w konsekwencji samowolę bu-
dowlaną. Aby ich głos był bardziej 
słyszalny, powołali Stowarzysze-
nie Mieszkańców Osiedla-Ogrodu 
Malichy.

Próba dialogu
We wtorek 8 lutego, z inicjatywy 
stowarzyszenia, w tworkowskim 
Pałacyku nad Utratą zorganizowa-
ne zostało spotkanie mieszkańców 
Malich z przedstawcielami władz 

powiatu pruszkowskiego, miasta 
Pruszków, gminy Michałowice oraz 
urzędów i instytucji odpowiedzial-
nych za działania związane z pla-
nami rozwojowymi osiedla Malichy 
i sąsiadujących z nim miejscowości. 
Do udziału w spotkaniu zaproszeni 
zostali także członkowie stowarzy-
szenia Ład na Mazowszu, organi-
zacji pozarządowej wspierającej 
ideę dziedzictwa kulturowego, 
zachowania tożsamości i tradycji 
lokalnych miejscowości Central-
nego Mazowsza. Celem spotka-
nia było wypracowanie sposobów 
i form porozumienia i współpracy 
mieszkańców z samorządem, za-
pewniającej zrównoważony rozwój 
z zachowaniem jej dotychczaso-
wego charakteru.

Ogrody nie podwórka
W trakcie spotkania zaprezento-
wana została koncepcja podjęcia 
starań o uzyskanie przez Malichy 
statusu Osiedla-Ogrodu na wzór 
Konstancina-Jeziorny, P odko-
wy Leśnej, Zalesia Dolnego czy 
pobliskiego Komorowa. Status 
taki mógłby zapewnić mieszkań-
com dodatkową pomoc, nadzór 
i wsparcie ze strony instytucji po-
wołanych do ochrony i zachowania 
cech urbanistycznych, krajobrazo-
wych i przyrodniczych miejsco-
wości. W dążeniu do uzy skania 
takiego statusu osiedla wspierali 

Fo
t. 

Bo
lo

 S
ko

cz
yl

as

PRUSZKÓW | Pod hasłem „Lepiej planować niż protestować” mieszkańcy Malich 
zorganizowali spotkanie dotyczące zagrożeń w planach rozwoju tej części Pruszkowa

27 października 2010 r. około godziny 
14.30 niezidentyfi kowana kobieta 
wtargnęła do jednaj z placówek ban-
kowych znajdującej się w centrum 
miasta. W trakcie napadu kobieta 

była ubrana w fi oletową bluzkę, 
ciemnoniebieski pikowany bezrękaw-
nik oraz niebieskie spodnie dżinsowe. 
Podejrzana mogła mieć na głowie 
perukę. Wiek kobiety oszacowano 
na 20–30 lat. Wszystkie osoby, 
które rozpoznają na zdjęciu spraw-
czynię, proszone są o kontakt
 pod numer 46 834 12 12.                       (AS)

SKIERNIEWICE

Kobieta napadła 
na bank

W ciągu miesiąca na terenie 
Brwinowa doszło do serii napadów 
na starsze osoby. Napastnicy wła-
mywali się do domów i mieszkań, 
krępowali i zastraszali lokatorów, 

a następnie kradli kosztowności, 
pieniądze oraz biżuterię. Policjanci 
w związku z napadami zatrzymali 
trzech mężczyzn. 33-letni Marek 
W. przyznał się do zarzucanych mu 
czynów. Podejrzany trafi ł do aresz-
tu na trzy miesiące. Za dokonanie 
rozbojów grozi mu kara do 12 lat 
pozbawienia wolności.                  (AS)

BRWINÓW

Złapano sprawcę 
napadówKronika

Kryminalna

mieszkańców Grzegorz Kostrzewa-
Zorbas, prezes Stowarzyszenia Ład 
na Mazowszu, oraz uczestniczący 
w spotkaniu mieszkańcy miast 
i osiedli-ogrodów Komorowa i Za-
lesia Dolnego.

Chcą spokoju 
i poprawy warunków
Przeważająca część dyskusji do-
tyczyła konsekwencji wynikają-
cych z braku możliwości prawnych 
egzekwowania przepisów prawa 
budowlanego i nadzoru nad dzia-
łaniami inwestorów. Wydawanie 
pozwoleń na budo wę nowych 
osiedli bez wytyczenia technicz-
nych dróg dojazdowych powoduje 
uciążliwości dla dotychczasowych 
mieszkańców Malich. Ciężkie po-
jazdy budowlane stwarzają poważ-
ne zagrożenia dla infrastruktury 
osiedlowej, niszczą nawierzchnie 
uliczek, zakłócają spokój, zagraża-
ją zdrowiu mieszkańców. Są po-
wodem licznych konfl iktów, skarg 
i protestów (o konfl ikcie na tle do-
jazdu do budowy osiedla Green 
Park Malichy w Regułach przez 
ul. Okopową w Pruszkowie pisa-
liśmy już dwukrotnie – WPR91 
z 8 października 2010 r. i WPR102 
z 14 stycznia 2011 r.).

Reprezentant inwestorów, po-
proszony o przedstawienie zamie-
rzeń, stwierdził, że mimo niechęci 
i wbrew pieniactwu mieszkańców 

ulic Okopowej i Dolnej, osiedle Gre-
en Park Malichy powstanie, choćby 
fi rmy musiały dowozić materiały 
budowlane taczkami.

Wypowiedź wywołała oburzenie 
mieszkańców. – Czujemy się kom-
pletnie lekceważeni – powiedziała 
jedna z mieszkanek ul. Okopowej. 
– Staramy się nie pieniaczyć, a po-
stępujemy zgodnie z prawem. Ocze-
kujemy od władz zdecydowanych 
działań - mówiła wzburzona. 

– Muszę zaprotestować – włą-
czył się do dy skusji Grzeg orz 
Kostrzewa-Zorbas. – To nie jest 
pieniactwo. Taką postawę nazywa-
my obywatelskością – dodał przy 
entuzjastycznej reakcji sali.

Choć spotkanie trwało o dobrą 
godzinę dłużej, niż zakładali or-
ganizatorzy, to część tematów 
została zaledwie zasygnalizowa-
na. Dotyczyły one konieczności 
poprawy stanu środowiska, więk-
szej dbałosci o s trukturę tech-
niczną, społeczną i rekreacyjną, 
planów związanych z przyszłością 
terenów wokół rzek Utraty i Ra-
szynki oraz pól regulskich i łąk 
pęcickich.

Wymiernym efektem tej debaty 
jest zapewnienie władz samorzą-
dowych, że podejmą wszelkie dzia-
łania, by problemy mieszkańców 
Malich zostały skutecznie i defi -
nitywnie rozwiązane.

Bolo Skoczylas

J est zgoda miasta na 
wprowadzenie dwu-
kierunkowego ruchu 
rowerów na drogach 

jednokierunkowych w mieście. 
Pruszkowski r atusz wy szedł 
naprzeciw inicjatywie zgłoszo-
nej przez Stowarzyszenie Inte-
gracji Stołecznej Komunikacji 
(SISKOM).

Stowarzyszenie wy stąpiło 
z wnioskiem o dopuszczenie dwu-
kierunkowego ruchu rowerów
na pruszkowskich ulicach jedno-
kierunkowych jeszcze w grud-
niu (pisaliśmy o tym w „Gazecie 
WPR” z 10 grudnia 2010 r .). 
W skierowanej do SISK OMU 
odpowiedzi z 4 lu tego, wice-
prezydent Pruszkowa Andrzej 
Kurzela poinformował, że za-
rządca dróg gminnych na t e-
renie miasta będzie sukcesyw-
nie zlecał wprowadzanie ruchu 
rowerowego na drogach jedno-
kierunkowych, a tam, gdzie bę-
dzie to możliwe, także na chod-
nikach. Jak podkreślił wicepre-
zydent Kurzela, propagowanie 
przez SISKOM zdrowego stylu 
życia polegającego na codzien-
nej jeździe rowerem, jest godne 
naśladowania i szerokiego roz-
powszechniania wśród społe-
czeństwa. – To brzmi pozytywnie 
i napawa nadzieją na przyszłość 
– skomentował odpowiedź mias-
ta Łukasz Oleszczuk z SISKOMU

Żeby nie łamać 
przepisów
SISKOM zgłosił wniosek dlate-
go, że przepisy ruchu dro-
gowego dopuszczają 
możliwość dwu-
kierunkowego ru-
chu rowerów po 
drogach jedno-
kierunkowych 
pod warunkiem 
wprowadzenia 
odpowiedniego 
oznakowania. 
Zdaniem przed-
stawicieli orga-
nizacji, warun-
ki jazdy rowe-
rem w mieście 
można w ten spo-
sób poprawić szybko i nie-
wielkim kosztem.

Zgodnie z przepisami 
ruchu drogowego, rowe-
rzyści powinni jeździć po 

jezdni lub po wydzielonej drodze 
– ścieżce rowerowej. Jeśli jed-
nak ścieżki rowerowej nie ma, 
a ulica jest jednokierunkowa, 
rowerzyści muszą podporząd-
kować się przepisom i jeź dzić 
tylko w jednym kierunku. To 
oznacza niepotrzebne kompli-
kacje i konieczność nadkładania 
drogi. Wielu rowerzystów łamało 
przepisy i jeździło pod prąd lub 
chodnikiem. Policja jednak przy-
mykała na to oko.

Wystarczy 
postawić znaki
Większość pruszkowskich ulic 
jednokierunkowych spełnia wa-
runki konieczne, by mógł się  
nimi odbywać dwukierunkowy 
ruch rowerów. – Wystarczy, by pod
znakiem drogowym informują-
cym o drodze jednokierunkowej 
z jednej s trony i zak azującym 
wjazdu w ulicę jednokierunko
wą z drugiej, znalazły się znaki  
T22 „Nie dotyczy rowerów” – mó-
wił Łukasz Oleszczuk, uzasad-
niając złożenie wniosku do prusz-
kowskiego urzędu miejskiego.

Ul. Kraszewskiego i...
Według informacji wiceprezy-
denta Kurzeli, w pierwszej ko-
lejności zostanie zlecony projekt 
zmiany organizacji ruch u na 
ul. Kraszewskiego oraz na jednej 
z pozostałych ulic jednokierun-
kowych. – Na razie jednak nie 
można jeszcze powiedzieć, która 
to będzie ulica – mówi Andrzej 
Kurzela. Okaże się to podczas 

przygotowywania projektu.
Zdaniem Łukasza

 Oleszczuka, przy-
gotowywane 

obecnie s tu-
dium uwarun-
kowań zagos-
podarowania
przestrzen-
nego miasta

 stwarza okazję, by 
uwzględnić także 
rozwój ruchu ro-
werowego Należa-
łoby zlecić opraco-
wanie koncepcji dróg
rowerowych. Dzięki 

temu powstałby doku-
ment, który wyznaczałby stra-
tegię miasta w tej dziedzinie na 
następne lata.

Andrzej S. Rodys

Rowery pojadą 
w dwóch kierunkach
PRUSZKÓW | Ruch rowerowy będzie 
dopuszczony na ulicach jednokierunkowych
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PRUSZKÓW
Szkolenia o dopalaczach 
dla uczniów i ich rodziców, 
opracowane przez sekcję 
do spraw profi la ktyki 
pruszkowskiej straży 
miejskiej, cieszą się 
sporym zainteresowaniem. 
Przeprowadzone zostały 
praktycznie we wszystkich 
gimnazjach. Po feriach 
ruszą kolejne, tym razem 
dotyczące rozpoznawania 
działań pedofi ló w 
w internecie.

Wystarczy, by szkole-
nie nie było men-
torską pogadanką, 
a uczniowie włą-

czają się w dy skusję i stawiają 
pytania. Piotr Deputowski, po-
mysłodawca, autor szkolenia 
i jednocześnie kierownik prusz-
kowskiej sekcji ds. profi laktyki 
straży miejskiej, zapytany, jak 
reagowali młodzi słuchacze, 

przyznaje, że żywiołowo. Sam 
też był zaskakiwany. – Zosta-
łem zapytany, czy miałem do 
czynienia z dopalaczami. Nie 
kryłem, że gdy w Pruszkowie 
istniały sklepy z artykułami ko-
lekcjonerskimi, odwiedzałem je. 
Nawet kupiłem kilka. Po obej-
rzeniu spaliłem – mó wi Piotr 
Deputowski.

W szkoleniu na temat dopala-
czy chcieli brać udział także ro-
dzice. – Dla wielu była to okazja, 
by dowiedzieć się, jak wygląda 
młody człowiek po zażyciu do-
palaczy, na co zwracać uwagę, 
gdy dziecko zaczyna się dziw-
nie zachowywać, czy gdzie szu-
kać fachowej pomocy – dodaje 
strażnik miejski.

Po feriach w pruszkowskich 
gimnazjach ruszy kolejne szko-
lenie autorstwa Piotra Depu-
towskiego. I tym razem doty-
czyć będzie drażliwego tematu
rozpoznawania działań pedo-
fi lów w internecie. Pilotażowo 

przeprowadzone zostało w gim-
nazjum nr 3. Jego istotę stano-
wi uzmysłowienie młodzieży 
zagrożenia i nauczenie, jak roz-
poznać potencjalnego pedofi la 
grasującego w internecie. – Spo-
sób ich postępowania jest sche-
matyczny. Od zaprzyjaźniania 
się, zdobywania zaufania, po 
uzależnianie od siebie. Chciał-
bym, by dzieci umiały zareago-
wać, gdy zostaną przez tak ą 
osobę zaczepione w sieci – za-
znacza Piotr Deputowski. Duży 
nacisk kładziony jest na to, by 
nieletni wiedział, gdzie szukać 
pomocy: od poinformowania 
o tym rodziców, nauczycieli, pe-
dagoga szkolnego po skorzy-
stanie z wsparcia za pośrednic-
twem strony www. helpline.
org.pl, specjalizującej się w po-
mocy dzieciom i młodzieży w sy-
tuacjach zagrożenia w inter-
necie czy strony www.stoppe-
dofi lom.pl     

(KAM)

Straż miejska szkoli uczniów

reklama

Policjanci zatrzymali bliźniaków 
20-letnich Adriana i Przemysława 
Cz., 21-letniego Rafała J., 19-letniego 
Patryka K. i 20-letniego Karola Z., 
którzy usiłowali napaść na sklep 

nocny. Podejrzani dokonali również 
innych przestępstw. Najwięcej 
zarzutów usłyszał Adrian Cz., który 
został oskarżony m.in. o włamanie 
do kiosku i kradzież asortymentu 
o łącznej wartości 2800 zł. Mężczyźni 
zostali aresztowani na trzy miesiące. 
Grozi im kara do 15 lat pozbawienia 
wolności.                              (AS)

PRUSZKÓW

Próbowali napaść 
na sklep nocny

Dwaj mężczyźni ukradli ważącą 300 kg 
szynę kolejową. Grzegorz B. i Ireneusz 
G. włożyli swój łup na wózek 
i zaczęli kierować się na skup złomu. 
W trakcie rozmowy z funkcjonariu-

szami mężczyźni przyznali, że szynę 
zabrali, bo po prostu leżała przy 
torach. W trakcie sprawdzania ich 
stanu trzeźwości okazało się, że maja 
odpowiednio 2,9 i 2,4 promila alkoho-
lu w organizmie. Mężczyźni usłyszeli 
zarzut kradzieży, za co grozi im kara 
do pięciu lat więzienia. PKP wyceniło 
straty na 700 złotych.    (MS)

GRODZISK MAZOWIECKI

Ukradli szynę 
kolejową

PODKOWA LEŚNA
Wszystko na to wskazuje,
że mieszkańcy Podkowy 
Leśnej i okolic niebawem będą 
mieli możliwość zaparkowania 
samochodu na parkingu 
działającym w systemie 
park & ride. Zawarte jest już 
porozumienie w tej sprawie 
pomiędzy Warszawską 
Koleją Dojazdową a władzami 
Podkowy. Miasto ma już 
gotowy  projekt inwestycji.

O 
przymiarkach do utwo-
rzenia parkingu park & 
ride przy stacji kolej-
ki WKD w Podkowie 

Leśnej mówi się od co najmniej 
dwóch lat. Podobne parkingi są już 
m.in. w Grodzisku Mazowieckim 
i w Komorowie. Projekt uchwały, 
dotyczący wyrażenia zgody rady 
miasta na zawarcie porozumienia 
z zarządem WKD w sprawie tej 
inwestycji, został przyjęty przez 
radych jeszcze w poprzedniej  

kadencji. Teraz sprawa zaczyna 
nabierać tempa, co potwierdza 
Grzegorz Lew andowski, kie-
rownik referatu inwestycji Urzę-
du Miasta w Podkowie Leśnej.

– Projekt parkingu mamy już 
przygotowany. Został on już za-
twierdzony przez konserwatora 
zabytków – mówi kierownik Le-
wandowski. Dodaje on, że kolej-
nym krokiem będzie skierowanie 
wniosku do wojewody o wydanie 
pozwolenia na budowę. – Gdy 
tylko je uzyskamy, a myślę, że bę-
dzie to w połowie kwietnia, prze-
każemy je zarządowi WKD, by 

Powstanie park & ride

mogli ogłosić przetarg na budowę 
parkingu i wyłonić wykonawcę 
– mówi Grzegorz Lewandow-
ski, zaznaczając, że Podkowie 
zależy na tym, by parking park  
& ride powstał jak najszybciej.

Wolę jego utworzenia potwier-
dza Krzysztof Kulesza, rzecznik 
prasowy WKD. – Czek amy na 
przekazanie nam pozw olenia 
na budowę. Kiedy t o nastąpi, 
ogłosimy przetarg – mówi. In-
formuje jednocześnie, że spółka 
ma zarezerwowane pieniądze na 
tę inwestycje.  

Kamilla Gębska
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Miasto buduje i remontuje
PRUSZKÓW
Budowa dwóch nowych ulic, 
przebudowa kilkunastu dróg 
lokalnych oraz modernizacja 
parkingu – to inwestycje 
zaplanowane w budżecie 
Pruszkowa na 2011 r.

Prawie 8,4 mln zł przez-
naczy w 2011 r Pruszków 
na inwestycje drogowe. 
Miasto planuje przebudo-

wać nawierzchnię ulic: Szmarag-
dowej, Ogrodowej, Ireny, Dolnej, 
Marii Skłodowskiej-Curie, Szkol-
nej, 2 Sierpnia, Nałkowskiej, Wąskiej 
i Helenowskiej. Prace na ulicach 
Skłodowskiej-Curie i Ireny rozpo-
częły się już w ubiegłym roku.

W mieście powstaną też dwie 
nowe ulice: Anielin oraz nowy odci-
nek Powstańców, który połączy al. 
Wojska Polskiego z ul. Lipową.

Przeprowadzone zostaną tak-
że prace projektowe, związane 

z planowaną przebudową pię-
ciu ulic: Działkowej, Chabrowej, 
Miodowej, Berenta i Kościelnej. 
Realizacja tych projektów przewi-
dziana jest na najbliższe lata. – Na 
ulicach Kościelnej i Berenta chce-
my zachować ten sam charakter, 
jaki ma ul. Kraszewskiego, Spra-
wiedliwości czy Niecała – pod-
kreśla Elżbieta Korach, naczelnik 
Wydziału Inwestycji, Remontów 
i Infrastruktury Technicznej Urzę-
du Miejskiego w Prus zkowie. 
– Planujemy ułożyć tam podobną 
kostkę i zamontować utrzymane 
w tej samej stylistyce oświetlenie 
– dodaje.

Miasto sfinans uje r ównież 
przebudowę parkingu przy ul.  
Helenowskiej oraz ustawi sygna-
lizację świetlną na skrzyżowaniu 
ul. 3 Maja i ul. Mostowej. W bud-
żecie zabezpieczono również 
środki na budowę ścieżek rowe-
rowych w wysokości 200 tys. zł.

Budżet 
zadaniowy
POWIAT GRODZISKI | Rada powiatu uchwaliła budżet pod-
czas ostatniej styczniowej sesji. Choć powiat grodziski 
należy d o j ednostek uz yskujących n ajwyższe d o-
chody na Mazowszu, to jednak są one wciąż zbyt 
małe, by pokryć wszystkie wydatki. Także w tym 
roku b udżet po wiatu będ zie m iał n iewielki, 
trzymilionowy d efi cyt. W t ym ro ku powi at 
niemal w yłącznie w yda p ieniądze n a r eali-
zację wł asnych zad ań, wśród k tórych na j-
większą grupę wydatków stanowią oświata 
i wychowanie oraz pomoc społeczna. (ASR)

Wydatki budżetu
71,5 mln

W diagramie przedstawiliśmy najważniejsze wydatki na podstawowe 
zadania powiatu. 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.

Oświata
i wychowanie

Szkoły podstawowe i specjalne 1,9 mln

Szkoły zawodowe 7,5 mln

Szkoły zawodowe specjalne 1 mln

Licea Ogólnokształcące 6,9 mln

21,3 mln
Licea profi lowane 1,2 mln

Centra kształcenia ustawicznego 
i doskonalenie zawodowe 1,1 mln

Gimnazja specjalne 1 mln

Dowożenie uczniów do szkół 0,1 mln

Inwestycje 5,7 mln

Remonty 0,5 mln

9,3 mln

Transport 
i łączność

9,3 mln

Rada powiatu 0,3 mln

Promocja powiatu 0,1 mln

Administracja
publiczna

8,8 mln

Starostwo powiatowe8,2 mln

Pomoc 
społeczna

7,6 mln

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 1,1 mln

Ośrodki wsparcia 0,3 mln

Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2,1 mln

Domy Pomocy Społecznej 2,5 mln

Rodziny zastępcze 1,6 mln

Defi cyt
budżetowy

3,1 mln

Ochrona
zdrowia
1,4 mln

Edukacyjna
opieka 

wychowawcza
1,2 mln

Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

1,5 mln

Gospodarka
mieszkaniowa

1,3 mln

Obsługa długu 
publicznego

1,2 mln

Pozostałe zadania 
w zakresie

polityki społecznej
1,9 mln Bezpieczeństwo

 i ochrona przeciwpożarowa
3,3 mln

Kultura
fi zyczna
0,1 mln

Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska

0,2 mln

350 tys. odwiedzin w miesiącu

Zamieść reklamę w portalu WPR24.pl
Daj się poznać swoim potencjalnym klientom

Masz pytania? 
Zadzwoń: 22 728 18 64 
lub napisz e-mail: 
reklama@wpr24.pl

banery reklamowe
linki sponsorowane 
bezpłtane ogłoszenia
prezentacje w katalogu firm 

 Na kilka z planowanych na ten rok inwestycji mieszkańcy czekają od dawna

Drogi 
powiatowe
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Grodzisk Mazowiecki

Koncert jazzowy
Centrum Kultury zaprasza 
16 lutego (środa) na koncert 
w V rocznicę śmierci 
Marka Cabanowskiego. 
W rocznicowym koncercie 
udział wezmą: Piotr Wyleżoł, 
Billy Hart, Ed Schuller, 
Robert Majewski. 
Start godz. 19.30, 
Bilety 25 i 30 PLN, 
Miejsce: Spółdzielcza 9

Milanówek

Koncert Silk Jazz Cafe
12 lutego (sobota) w Kawia-
rence „uArtystek” odbędzie 
się koncert Silk Jazz Cafe. 
Wystąpią: Łukasz Makowski 
(kontrabas), Piotr Karol Sawicki  
(piano).
Start godz. 12.00, Bilety 20 PLN, 
Miejsce: Warszawska 36

Informator kulturalny  /11.02-19.02/  

Wizażystki i Artystki
Kawiarenka "uArtystek" 
zaprasza 14 lutego (ponie-
działek) na walentynkowe 
warsztaty makijażu. 
Warsztaty poprowadzi 
Beata Ostręga. 
Rezerwacje 22 758 38 47.
Start godz. 12.00, 
Miejsce: Warszawska 36

Nadarzyn

Koncert zespołu 
Pustki
Ośrodek Kultury zaprasza 
12 lutego (sobota) na koncert 
zespołu Pustki w składzie 
Radek Łukasiewicz – gitary, 
śpiew, Grzegorz Śluz – perku-
sja, Barbara Wrońska – śpiew, 
instr. klawiszowe, Szymon 
Tarkowski – bas. 
Start godz. 20.00, Bilety 10 PLN, 
Miejsce: Pl. Poniatowskiego 2

Otrębusy

Spektakl 
„Pomysł na 
morderstwo”
19 lutego (sobota) w Matecz-
niku Mazowsze odbędzie się 
spektakl „Pomysł na morder-

stwo”. Przedstawienie, pełne 
humoru i nagłych zwrotów 
akcji nawiązuje do legendar-
nych spektakli Teatru Telewizji 
Kobra. Premiera przedstawie-
nia odbyła sie w lipcu 2010
w warszawskim Teatrze Ochoty.
Start godz. 18.00, 
Miejsce: Świerkowa 2

Piastów

Zimowa Olimpiada 
Kinect
12 lutego (sobota) w spół-
dzielczym Klubie Osiedlowym 
„NOVUS” odbędzie się  Zimowa 
Olimpiada Kinect. Weź udział 
w wieloboju XBOX KINECT 
SPORTS - walcz o nagrody oraz 
wózek dla Patryka! 15-letni 
Patryk urodził się z rozszcze-
pem kręgosłupa i przepukliną 
rdzeniową. Do dziś porusza się 
na wózku, ale wielu pełno-
sprawnych ruchowo ludzi może 

mu zazdrościć aktywności 
i optymizmu. Chłopiec od wielu 
lat tańczy na wózku i bierze 
udział w zawodach klasy mi-
strzowskiej. Teraz intensywnie 
rośnie i dlatego potrzebny 
jest mu nowy wózek.
Start godz. 10.00, 
Miejsce: Ks. Skorupki 2

Zakochani zapatrzeni
Miejski Ośrodek Kultury 
oraz Świetlica Środowis-
kowo – Integracyjna „Dom 
Jana Pawła II” zapraszają 
14 lutego (poniedziałek) na 
mini maraton komedii roman-
tycznych w sali Kina BAŚŃ. 
W programie dwie komedie 
romantyczne, poczęstunek 
w przerwie dla dwojga.
Start godz. 19.00, 
Bilety 10 PLN, Miejsce: 
Warszawska 24

Podkowa Leśna

Aktywność 
obywatelska 
wczoraj i dziś...
Uniwersytet Otwarty Pokole-
nia zaprasza 16 lutego (środa) 
na wykład prof. Ewy Leś 
– „Aktywność obywatelska 

wczoraj i dziś, czyli jak 
osiągnąć radość z dawania. 
W poszukiwaniu współcze-
snych Wokulskich”.
Start godz. 11.00, 
Miejsce: Pałacyk Kasyno, 
Lilpopa 18 

Dziecko w Teatrze
CKiIO zaprasza 18 lutego 
(piątek) na spotkanie 
z cyklu „Dziecko w teatrze” - 
przedstawienie dla dzieci „Kusy 
Janek”, w wykonaniu Janusza 
i Kai Prusinowskich, Piotra 
Piszczatowskiego 
oraz Piotra Żaka.
Start godz. 13:00, 
Bilety 5 i 10 PLN,  
Miejsce: Świerkowa 1

Pruszków

Już nie 
zapomnisz mnie
11 lutego (piątek) w Pałacyku 
Sokoła odbędzie się spotka-
nie z Ryszardem Wolańskim, 
autorem opowieści o Henryku 
Warsie. Rozmowę z autorem 
poprowadzi Gerard Położyński.
Start godz. 18.00, 
Wstęp wolny, 
Miejsce: Kościuszki 41

Pokaż Jak Grasz
11 lutego (piątek) w Miejskim 
Ośrodku Kultury odbędzie się 
spotkanie z cyklu „Pokaż Jak 
Grasz”. Wystąpią: Black&White, 
Overload , Maciek Mejden, 
Hellectrici, Improvi.
Start godz. 18.00, 
Bilety 5 PLN, 
Miejsce: M. Zimińskiej–
Sygietyńskiej 5

Zabawa Walentynkowa
Miejski Ośrodek Kultury 
zaprasza 12 lutego (sobota) 
na zabawę walentynkową 
,,Do zakochania jeden krok”.  
Gra Zespół: ,,RETRO”
Start godz. 16.00, 
Bilety 20 PLN, 
Miejsce: M. Zimińskiej-
Sygietyńskiej 5

Archeologiczna 
Mapa Polski
Muzeum Starożytnego Hutnic-
twa zaprasza 15 lutego (wtorek) 
na spotkanie z cyklu Archeolo-
giczna Mapa Polski. Dr Judyta 
Rodzińska-Nowak - Opatów 
– największe cmentarzysko 
ludności kultury przeworskiej.
Start godz. 18.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Pl. Jana Pawła II 2

reklama

Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, tel. (22) 729 59 06, e-mail: brwinow@brwinow.pl

Działki na sprzedaż
Niewielka część nieruchomości leży  
w granicach stanowiska archeologicz
nego, ale w przypadku Br winowa 
takie spotkanie ze śladami historii nie 
jest niczym niezwykłym: brwinowskie 
dymarki i pozostałości starożytnego 
ośrodka metalurgicznego można spot-
kać na sporym obszarze miasta. Prze-
targ na działkę przy ul. Bratniej odbę-
dzie się 16 marca 2011 r. Wymagane wa-
dium można wpłacać do 14 marca.

Wcześniej, 23 lutego br., rozstrzy-
gnięty zostanie przetarg na zakup 
działki o po wierzchni 2369 m kw . 
położonej przy ul. Sochacze wskiej. 
Wymagane wadium można wpła-
cać do 21 lutego br . Ta północno-
zachodnia część miasta bardzo się 

rozwinęła w ostatnich latach: obok 
kwartałów domów jednorodzinnych 
powstało także osiedle mieszkanio-
we. Nowi mieszkańcy tej okolicy cenią 
sobie z jednej strony bliskość do cen-
trum miasta (ok. 1 km), a z drugiej stro-
ny – przyrodę i otwartą przestrzeń pól 
na skraju miasta. (PR)

Szczegółowe informacje na temat  
ogłoszonych przetargó w można 
uzyskać w Referacie Gospodarki Nie-
ruchomościami pod numer ami 
tel. 22 738 26 13, (22) 738 26 53 or az 
w ogłoszeniach publikowanych pod 
adresem: www.brwinow.bip-jst.pl. 

Informacja o sprzedaży działek  
budowlanych przez gminę Br wi-
nów wywołała spore zaintereso-
wanie potencjalnych nabywców. 
Obecnie sprzedawane są dwie  
kolejne działki: przy ul. Br atniej
oraz przy ul. Sochaczewskiej.

W północno-wschodniej części mia-
sta, w rejonie ul. Bratniej na sprzedaż 
będą wystawiane działki przeznaczo-
ne przede wszystkim pod budownic-
two jednorodzinne wolnostojące lub 
bliźniacze oraz usługi nieuciążliwe, 
towarzyszące zabudowie mieszka-
niowej. W najbliższym przetargu bę-
dzie sprzedawana tylko jedna działka 
z tego rejonu, o powierzchni 933 m kw. 

Podłączanie się do sieci wodociągowej 
w Otrębusach i w Kaniach
Zostały oddane do użytk owania dwa pier wsze odcinki sieci w odociągowej w Otrębusach i w K aniach realizo-
wanej na pods tawie umo wy z wyk onawcą robót, fi rmą Wodrol-Pruszków S A w r amach Projek tu „Czy ste ży-
cie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów” współfi nansowanego ze środków 
Funduszu Spójności Unii E uropejskiej. Oddana do eksploatacji sieć w odociągowa została wybudowana w na-
stępujących ulicach:

Otrębusy
ulice: Dunina, Dąbrowskiej, Helenowska, Kolberga, Komorowska, Owocowa, Polna, Sadowa, Spacerowa, 
Sygietyńskiego, Tęczowa, Toeplitza, Tulipanowa, Warszawska, Wesoła, Zaciszna, Zielona;

Kanie 
ulice: Górna, Jasna, Krótka, Kwiatowa, Leśna, Nadarzyńska (od ul. Warszawskiej do ul. Leśnej), Niecała, Par-
kowa, Partyzantów, Piłsudskiego (od ul. Warszawskiej do ul. Strefowej), Różana, Słowackiego, Słowicza, 
Spacerowa, Strefowa, Szczęsna, Turystyczna, dz. nr ew. 742 (aleja równoległa do ul. Uroczej), ul. Wiosenna, 
Żurawieńcowa.

Kontakt w celu uzgodnienia możliwości i warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej: 
Referat Eksploatacji Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej Urzędu Gminy w Brwinowie
ul. Kościuszki 4a, pokój nr 19        
telefon: (22) 738-25-60      (PR)

ROZLICZENIE ROCZNE PIT za 2010 rok
W dniach 17 marca oraz 21 kwietnia 2011 r. w godz.: 9.00 – 15.00

w Urzędzie Gminy Brwinów będzie dyżurował
pracownik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie.

W czasie dyżuru udzielane będą informacje z zakresu wypełniania 
i składania zeznań podatkowych oraz przyjmowane zeznania podatkowe za 2010 rok.  (PR)
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reklamy&ogłoszenia
Ceny netto, bez VAT. Cena ogł. drobnego za 1 słowo. Dokładne wymiary modułu reklamowego 40,5 mm x 38,8 mm

W biurze reklamy w Pruszkowie, ul. Prusa 19/7• 
Telefonicznie pod nr 22 728 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

Panie na produkcję  ►
Pruszków k. W-wy dośw. 
na produkcji, 3zm. 
Kontakt: 
22-713-81-97,
506-047-950

Zatrudnię kierowcę kat. C +  ►
uprawnienia na HDS 
tel. 606 38 73 42

Szukam pracy

Dekoratorka: abażury,  ►
zasłony 794 307 585

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

Opiekunka do dziecka  ►
Pruszków, długoletnia 
praktyka 510 420 818

Podejmę się sprzątanie  ►
w Pruszkowie i okolicach 
511 738 104  

Kupię rozbite 1996-2006,  ►
uszkodzone rozrządy i maszyny 
rolnicze 601 177 352

Automoto – sprzedam

Skoda Fabia Combi 2000,  ►
22 728 96 43

Kupię

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

KUPIE AUTOMAT DO LODÓW  ►
WŁOSKICH NRD + CZĘŚCI 
TEL.504660616

Sprzedam

Drewno liściaste do kominka  ►
880 271 180

Sprzedam wózek widłowy  ►
BACCANCAR TYP GU1661 
seria 3208 Udźwig 1600 kg 
ważny U.D.T. 604 509 202

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

PODEJMĘ PRACĘ  ►
CHAŁUPNICZĄ (z wyjątkiem 
szycia)  509 683 032 

Podejmę pracę chałupniczą  ►
797 297 630 

Sprawna rencistka  ►
z sześcioletnim stażem 
podejmie pracę jako 
portier-dozorca na terenie 
Pruszkowa 607-246-750 

Sprzątanie – Pruszków,  ►
okolice, od zaraz 
660 677 780 

Szukam pracy jako  ►
ekspedientka w pruszkowie, 
kilkuletnie doświadczenie, 
dyspozycyjna 
511 738 104  

Nieruchomości – do wynajęcia

Wynajmę lokal I piętro,  ►
300-400m2 w budynku
handlowym przy trasie 
Pruszków-Grodzisk 
604-509-202 

Nieruchomości – sprzedam

SPRZEDAM BEZPOŚREDNIO  ►
– NOWE, Nowocześnie 
urządzone mieszkanie 44m2, 
2pokoje, Brwinów, tel.:510-203-
663, 291 tyś, niski czynsz 

Sprzedam mieszkanie os. Parkowa  ►
(przy kolejce WKD), 38m2, 
po remoncie. Tel. 510 521 952  

Nauka

Angielski dojeżdżam  ►
607 596 383 

Matematyka nauczyciel  ►
603 713 495 

Automoto – kupię

Darmowe złomowanie  ►
pojazdów. Transport gratis.
502 534 080 

Kasacja pojazdów – złomowanie, 
22 723 46 66, 501-139-173, 
www.szrotkasacja.pl 
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największa skuteczność!
CO TYDZIEŃ PONAD 30 000 CZYTELNIKÓW

Mariusz Bogucki
508 099 570

www.szybkiremont.com.pl

kompleksowe remonty 
i wykończenia wnętrz

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

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!

Starosta Grodziski informuje, iż
od dnia 07 lutego do dnia 

01 marca 2011 r. 
w siedzibie Starostwa Powiatu 

Grodziskiego w Grodzisku Maz. 
przy ul.Kościuszki 30 oraz przy 

ul. Żyrardowskiej 48 bud.A został 
wywieszony na tablicach ogłoszeń 

wykaz nieruchomości Skarbu 
Państwa przeznaczonych do zbycia.

Wielka wyprzedaż

10 zł, 29 zł

-30%, -40%
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Usługi

ANTENY MONTAZ SERWIS  ►
603375875 

Anteny sat. specjalista  ►
530 528 716 

Docieplenia budynków  ►
z materiałem od 75 zł m2
szybko i solidnie 
507 964 611 

DOMOFONY VIDEODOMOFONY  ►
603375875 

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

GLAZURA, REMONTY,  ►
ŁAZIENKA 510 610 743  

Glazura, terakota,  ►
hydraulika 660 336 695 

Glazura, terakota,  ►
wykończenia wnętrz
69 69 51 187 

Bezpłatna reklama Twojej fi rmy w internecie!

darmowe ogłoszenia 
www.ogloszenia.wpr24.pl

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąątttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttteeeeeeeek, 11 luttego 2011

darmowa prezentacja
www.fi rm y.wpr24.pl

Gładź, malowanie, remonty  ►
510 044 357 

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

Pranie tapicerki, dywanów w  ►
domu klienta 504 206 446  

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

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

Remonty, wykończenia  ►
696 296 740 

Remonty, wykończenia  ►
696 296 740 

SCHODY ► , TANIO, 
Tel. 0 721 420 449  

ŚWIADECTWA 
ENERGETYCZNE TANIO!!! 
692-550-555 

Transport Mercedes Sprinter  ►
504 206 446  

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

WYMIANA OPON  ►
795 569 659 

*** zespół na wesele *** ►
  megido.pl 696473584

Zdrowie

Psychoterapia w ramach NFZ  ►
i prywatnie 783 358 497 

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(Dz. U. z 2003r. nr 80 poz. 721 z późn. zm.) w związku art. 6 ust. 2 ustawy 
z dnia 25 lipca 2008r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz zmianie niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2008r. nr 154, poz. 958) zawiadamia się, że w dniu 14.01.2011r. 
zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania na podstawie art. 36a ust. 1 
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 nr 156, poz. 1118), 
decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, zatwierdzonego decyzją Wojewody 
Mazowieckiego nr 203/10 z dnia 01.07.2010r. zatwierdzającą projekt budowlany 
i udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji: Budowa drogi ekspresowej 
S2 od węzła „Konotopa” do węzła „Puławska” wraz z odcinkiem drogi ekspresowej 
łączącej węzeł „Lotnisko” z węzłem „MPL Okęcie” i węzłem „Marynarska”. 
Etap III: POW S2-odcinek od węzła „Konotopa” (bez węzła) do węzła „Lotnisko” 
(bez węzła) - obiekty budowlane kategorii XXV, XXVIII i XXVI, w części 
obejmującej dz. nr 774, 775, 593/18 w obrębie ew. Opacz Kolonia, w jednostce 
ewidencyjnej Michałowice, na dz. nr 8/1, 9/2, 10/2, 11/2 w obrębie ewidencyjnym 
2-06-18 w jednostce ewidencyjnej Włochy oraz na dz. nr 427/2, 425/2, 422/2, 423, 
420/2, 418/2, 418/3, 418/7 w obrębie ew. Jaworowa w jednostce ew. Raszyn.
Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 
– reprezentowany przez pełnomocnika Pana Stanisława Dmuchowskiego, 
Z-cę Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 
w Warszawie z siedzibą ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.
Stronami postępowania w sprawie są – inwestor, właściciele, użytkownicy wieczyści, 
lub zarządcy nieruchomości położonych na działkach usytuowania inwestycji 
i nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania inwestycji.
Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, 
pokój nr 607, w godzinach 13-16 – pon. 8-12 – śr. i piąt.), gdzie można zgłaszać 
ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.
WIŚ.II.MP2.7111-D/544/09 zm

Pruszków ul. Berenta 18 (róg A.K.) tel. 22/728-44-96,   POLSAT
Grodzisk Maz. ul. Sienkiewicza 51     tel. 22/724-35-98,   POLSAT
Grodzisk Maz. ul. 11 Listopada 48     tel. 22/755-56-74
Żyrardów ul. Okrzei 2 (przy rynku)  tel. 46/855-41-91

AGD - MULTIMEDIA - RTV
tanio, duży wybór, transport

niskie ceny cały rok

AUTO SERWIS
PE NY ZAKRES US UG

Pruszków, Aleje Jerozolimskie 451
NA TY A  INTER ARS

tel. 795 569 659

Wulkanizacja Elektryka Diagnostyka komupterowa

Mechanika

POSPRZĄTAM

- Dom
- Mieszkanie
- Biuro

Pruszków i okolice.
Tel 512 077 690
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* oferta promocyjna skierowana jest do użytkowników samochodow marki Peugeot starszych niż 4 lata liczac od daty pierwszej rejestracji. Czas oferty ograniczony do dnia 28.02.2011 r. Szczegóły oferty promocyjnej w BOK ASO Peugeot, France Automobiles.

www.france.peugeot.pl

Jest zima, śnieg i mróz. Przygotuj się na tę piekną porę roku.
Posiadacze samochodów Peugeot mogą teraz serwisować 
znacznie taniej. Fajnie jest mieć Peugeot.
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