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PRUSZKÓW

L11 od 1 marca

Rozstrzygnięto przetarg na obsługę 
linii autobusowej L11. Wygrała 
go fi rma Europa Express City 
z Warszawy, której autobusy 1 marca 
wyjadą na trasę. W najbliższych 
dniach powinniśmy poznać 
także przewoźnika, który będzie 
obsługiwał pozostałe linie 
autobusowe współfi nansowane 
przez miasto  4

reklama

Arena tonie w mroku

PRUSZKÓW | Tor kolarski BGŻ Arena jest obecnie bez prądu, ogrzewania i łączności, za to z poważnymi 
długami. W nie lepszej sytuacji jest jego właściciel – Polski Związek Kolarski. Jeśli taki stan potrwa dłużej, 
grozi degradacją obiektu  2–3

RASZYN

Będą boiska 
przy ulicy Szkolnej
Kosztem 7 mln zł gmina zamierza 
wybudować kompleks sportowy 
przy szkole podstawowej. Mają 
tu być m.in. boisko do piłki nożnej, 
bieżnia, skocznie w dal i wzwyż, 
kort tenisowy i ściana wspinaczkowa. 
Na realizację pierwszego etapu 
inwestycji gmina przeznaczy 
w tym roku 2,2 mln zł   6

PODKOWA LEŚNAREGION

Autostrada A2 bez dogodnych dojazdów i sieci 
nowoczesnych dróg lokalnych nie zlikwiduje 
problemów komunikacyjnych regionu  6

Charakter miasta wpisanego do rejestru zabytków przesądza 
o możliwych kierunkach jego rozwoju – mówi Małgorzata 

Stępień-Przygoda, burmistrz Podkowy Leśnej  7

reh. Łukasz Kawczyński

www.leczenie-kregoslupa.pl
ul. Kolejowa 7/8, 05-850 Ożarów Maz. tel. 691 705 314

REHABILITACJA KRĘGOSŁUPA

•  przepuklina kręgosłupa
•  wypuklina kręgosłupa
•  rwa kulszowa
•  dyskopatia
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Stało się, co miało się stać. 
Wizytówka, chluba i duma 
Pruszkowa, słynny tor kolarski 
BGŻ Arena jest dziś praktycznie 
bankrutem. Właściciel, Polski 
Związek Kolarski, nie ma pienię-
dzy na jego utrzymanie. Faktycz-
ny inwestor, czyli skarb państwa, 
wyłożył na budowę toru już tyle, 
że nie chce słyszeć o wydawaniu 
kolejnych dodatkowych pieniędzy 

na pokrycie kosztów bieżących. Bez ogrzewania, prądu, 
bez kontaktu ze światem – bo linie telefoniczne i inter-
net odcięto z powodu nieopłaconych rachunków 
– czeka na cud. I pewnie jeszcze trochę poczeka, gdyż 
zjawiska nadnaturalne nie dzieją się ot tak, na zawoła-
nie. A czas nagli, bo jeśli wewnątrz budynku nie będzie 
odpowiedniej temperatury i właściwej wilgotności, 
to trzeba będzie rozebrać jego najważniejszy element 
– nawierzchnię toru.

Nie sprawdziła się nasza stara narodowa zasada, że jak 
dał Bóg dzieci, to da i na dzieci i że jakoś to będzie. Może 
w większości przypadków tak, ale chyba nie tym razem.

Temat toru pojawiał się na łamach naszej gazety 
kilkakrotnie. Po raz pierwszy zagościł niemal równo dwa 
lata temu. O raporcie NIK i negatywnej ocenie realizacji 
inwestycji, niegospodarności i niewłaściwym nadzorze 
nad wydawaniem publicznych pieniędzy pisałem 
w 47. numerze WPR w lutym 2009 r. Uchybienia związane 
z nieprzestrzeganiem procedur i trzykrotne przekrocze-
nie terminu ukończenia inwestycji podniosło jej koszt 
z 49 do 91 mln zł. Artykuł wywołał wówczas oburzenie 
radnych i władz miasta, mimo że sprawa znalazła swój 
fi nał w prokuraturze i sądzie.

Wielofunkcyjna nowoczesna hala toru kolarskiego 
miała służyć celom sportowym i jako miejsce dużych 
imprez kulturalnych, konferencji, targów lub sympozjów. 
Bliskość stolicy i portu lotniczego, dogodny dojazd, 
pobliska linia WKD, a także własna baza hotelowa 
i miejska pływalnia dawały szansę, by obiekt mógł się 
sam fi nansować. Tak się jednak nie stało. Poza kilkoma 
imprezami sportowymi o międzynarodowej randze 
niewiele się tu działo. I nie zanosi się, by nagle dziać się 
zaczęło. Tor po prostu jest i generuje wielomilionowe kosz-
ty, których nie ma kto płacić. Trochę, jak z tą przysłowiową 
szyszką w d... – ani dopchnąć, ani wyciągnąć.

Kolejny pomnik naszej narodowej pychy i megalomanii.

ZDANIEM NACZELNEGO

Pomnik próżności

Bolo Skoczylas
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BGŻ Arena tonie      

T or kolarski BGŻ Arena 
działa w Pruszkowie 
przy ul. Andrzeja od 
2008 r. To jeden z trzech 

najnowocześniejszych obiek-
tów tego typu na świecie. Do tej 
pory odbywały się tutaj zawody 
kolarskie światowej rangi oraz
imprezy rozrywkowe, takie jak 
np. „Eska Music Awards”.

Problemy pojawiły 
się już na początku
Budowę toru poprzedziły pro-
testy organizacji ekologicznych, 
które sprzeciwiały się powstaniu 
tak dużej inwestycji na prusz-
kowskim osiedlu Wyględówek, 
m.in. z powodu strefy ochron-
nej pewnych gatunków ptaków, 
która – zdaniem ekologów – tu 
się znajdowała.

Władze miasta, które przekaza-
ły grunt w wieczyste użytkowanie 
Polskiemu Z wiązkowi K olar-
skiemu, oraz sam związek prote-
stami się nie przejęły. Obiekt, choć 
z trudnościami, jednak powstał.

Potem było 
tylko gorzej
Głównym wykonawcą toru ko-
larskiego w Pruszkowie była fi r-
ma Mostostal Puławy. Efektem 
współpracy przedsiębiorstwa 
z Polskim Związkiem Kolarskim jest 
dług w wy sokości 5,3 mln zł. 
Obecnie w tej sprawie prowadzo-
ne są rozmowy ugodowe.

Ale to nie jedyny problem związ-
ku. Tuż obok t oru kolarskie-
go BG Ż Ar ena wybudo wano 

chwili zależy nam na przywróce-
niu wiarygodności PZKol wobec
Ministerstwo Sportu i Tur ystyki. 
To pomogłoby uzy skać środki 
fi nansowe od sponsorów – mówi 
Marcin Malzecki.

Nad przyszłością toru zastana-
wia się także Ministerstwo Spor-
tu i Turystyki. – Ministerstwo na 
pewno nie pokryje długów zaciąg-
niętych przez poprzednie wła-
dze PZKol, ale t eż nie chc emy 
zostawiać związku samego z tym 
problemem – mówi Jakub Kwiat-
kowski, rzecznik prasowy Minis-
terstwa Sportu i Turystyki. – 5 mar-
ca odbędą się wybor y nowych 

władz PZKol i oc zekujemy, że 
przedstawią nam plan naprawczy
i wizję zarządzania torem. Jeżeli 
ten plan nie będzie s atysfakcjo-
nujący, to nie wykluczamy przeję-
cia toru przez skarb państwa.

Wiceprezydent Pruszkowa An-
drzej Kurzela w ubiegłym roku 
tak wypowiadał się na temat toru
BGŻ Arena: „Tor, to dla miasta 
same korzyści. To nowe miejsca 
pracy, promocja miasta i cztero-
gwiazdkowy hotel, jedyny w oko-
licy, to wreszcie promocja zdro-
wego trybu życia”.Czyli miało być 
pięknie, a wyszło jak zwykle.

 Karolina Gontarczyk

czterogwiazdkowy hotel „Vic
tor”. Najwyższa Izba Kontroli 
oskarżyła działa czy or gani-
zacji o niegospodarność przy 
jego budowie. W tej sprawie do 
sądu wpłynęło zawiadomienie 
o popełnieniu prz estępstwa 
przez ó wczesnego pr ezesa 
PZKol Wojciecha Walkiewicza.

Prezes, 
czyli problemy
Wojciech Walkiewicz prezesem 
PZKol był w latach 1994–2010. 
Jak twierdzą osoby blisko z or-
ganizacją związane, ale proszą-
ce o zachowanie anonimowości, 
pozostawił związek za dłużo-
ny i w stanie rozkładu. 31 marca 
ubiegłego roku Walkiewicz po-
dał się do dymisji.

– Począwszy od 2010 r. Polski 
Związek Kolarski ma same długi 
i jest na skraju bankructwa – mówi 
Marcin Malzecki, obecny sekre-
tarz generalny organizacji.

Wraz z końcem 2010 r. ze spon-
sorowania PZKol zrezygnował 
Bank Gospodarki Żywnościowej. 
– Z przyczyn od nas niezależnych 
zakończyliśmy współpracę ze 
związkiem. Zgodnie z zawartą 
odrębną umową, pruszkowski tor 
nosi nazwę BGŻ Arena. Zarządza-
nie torem leży w gestii PZKol. Nie 
mamy wpływu na to, co tam się 
w tej chwili dzieje – mówi Alek-
sandra Myczkowska, rzecznik 
prasowy BGŻ.

Co dalej?
– Sam chciałbym wiedzieć. Mam 
nadzieję, że sytuacja się rozwiąże 
pomyslnie. Głównym problemem 
jest to, że podczas budowy tego 
obiektu nie zrobiono żadnej ana-
lizy dotyczącej jego funkcjono-
wania. Pozostaje tylko nad tym 
ubolewać. Dla nas ten tor jest kulą 
u nogi, ponieważ PZKol nie ma 
możliwości pokrywania kosztów 
jego utrzymania, które wynoszą 
ok. 150 tys. zł miesięcznie, co daje 
kwotę około 1 mln zł rocznie. W tej

PRUSZKÓW |  Tor kolarski z długami, bez prądu, ogrzewania i łączności

Tor to dla miasta same korzyści. 
To nowe miejsca pracy, promocja 
miasta i czterogwiazdkowy hotel, 
jedyny w okolicy.  2–3

Andrzej Kurzela
wiceprezydent Pruszkowa o BGŻ Arena

brutto za tzw. wozokilometr otrzyma 
fi rma Europa Express City, która od 

1 marca ma obsługiwać pruszkowską 
linię autobusową L11  4

3,67zł

Problemy fi nansowe 

Polskiego Związku 

Kolarskiego odbiły 

się na działalności 

pruszkowskiego 

toru BGŻ Arena. 

Od kilkunastu dni nie 

ma tam prądu, 

ogrzewania i łącznosci. 
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reklama

Początek dużych inwestycji

O sztandarowej inwe-
stycji w Mazowiec-
kim Specjalistycz-
nym Centrum Zdro-

wia i m. J ana Mazurkiewicza 
w Tworkach pisaliśmy jeszcze 
w ubiegłym roku. Wówczas 
dyrektor placówki Lidia Rudz-
ka nie kryła radości, że szpital
z tak bogatą historią i dorob-
kiem będzie miał warunki do 
rozwoju. Otwarcie zmoderni-
zowanego pawilonu XI z m.in. 
nowoczesną izbą przyjęć, od-
działem przyjęć, diagnostyką 
laboratoryjną i stanowiskami 
do intensywnej opieki medycz-
nej oraz detoksykacją miało 
nastąpić w 2013 r.

Obecnie termin ten wydaje się 
być jak najbardziej realny. – Na 
realizację tej inwestycji wpłynęło 
17 ofert. Komisja przetargowa 
sprawdza je pod względem for-
malno-prawnym i cenowym. 
Myślę, że nic nie stanie na prze-
szkodzie i w ciągu najbliższych
dni zostaną wyłonieni wyko-

 Bez ogrzewania, po ciemku i bez łączności ze światem. Sytu-
acja osób pracujących w obiekcie jest nie do pozazdroszczenia. 
Ochraniarzom szef wypłaca pensje z własnej kieszeni. Wygląda na 
to, że przedsiębiorcy wynajmujący lokale na torze kolarskim BGŻ 
Arena i pracownicy obiektu, ratują się ciągnąc prąd po sąsiedzku. 
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nawcy. Zaś prace budowlane 
rozpoczną się w połowie roku 
i zakończą w połowie 2013 r. – in-
formuje dyrektor tworkowskie-
go szpitala. Zmodernizowany 
zabytkowy budynek pawilonu 
XI, w którym aktualnie znajdu-
je się wysłużona izba przyjęć 
i 60-łóżkowy oddział szpitalny, 
stanie się sercem diagnostycz-
nym szpitala. Nowy oddział 
przyjęciowy będzie obsługiwał 
wszystkich przyjmowanych pa-
cjentów. Tam będą diagnozowani
i tam podejmowane będą decyzje 
dotyczące ich dalszego leczenia. 
Na czas modernizacji oddziału 
konieczne będzie jego wyłącze-
nie z pracy. Personel i część pa-
cjentów przeniesiona zostanie 

na pozostałe oddziały ogólnop-
sychiatryczne. Część chorych 
zostanie wypisana.

Także w tym r oku szpital 
rozpocznie inną in westycję, 
tj. przystosowanie XIX-wiecz-
nego zabytkowego budynku 
gospodarczo-technicznego do 
celów medycznych. Powstanie 
tam centrum diagnostyczno-
kliniczne z radiologią, oddzia-
łem ogólnopsychiatrycznym, 
gabinetami lekarskimi, po-
mieszczeniami terapeutyczny-
mi i nowoczesnymi pracownia-
mi diagnostycznymi. Inwesty-
cja kosztować będzie pona d 
32 mln zł. – Na to zadanie także
wpłynęło 17 ofert. Wykonawca 
powinien być wyłoniony w ciągu 

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

Novocardia 40 kaps.
Wzmacnia serce. Dba o właściwy poziom 
cholesterolu i ciśnienie krwi.

za jedyne

Tylko teraz przy zakupie Novocardii 
herbatka owocowa w prezencie.

13,90 zł    18,50 zł

najbliższych dni – mówi dyrek-
tor Rudzka.

Zaznacza jednocześnie, że 
to nie jedyne pieniądze, jakie 
szpital wyda w tym roku na in-
westycje. – Jest też pula ponad 
pół miliona złotych przyznana 
przez samorząd województwa. 
Pozwoli ona na poprawę stanu 
pawilonu IX, tj. oddziału neuro-
logicznego – dodaje Lidia Rudz-
ka. Remont jest tam konieczny: 
od malowania pomieszczeń, 
poprawy stanu podłóg, po li-
fting sanitariatów. Przetarg na 
to zadanie jest już ogłoszony
i po wyłonieniu wykonawcy pra-
ce prawdopodobnie rozpoczną 
się w połowie marca.

Kamilla Gębska

PRUSZKÓW | Szpital w Tworkach wyda na remonty i modernizacje ponad 50 mln zł

Modernizacja 

oddziału przyjęć 

wraz ze szpitalną 

izbą przyjęć tworkowskiej 

placówki w Pruszkowie 

będzie jedną z większych 

inwestycji w opiece 

zdrowotnej w regionie. 

Samorząd województwa, 

jako organ założycielski 

szpitala, traktuje 

ją priorytetowo. 

 Inwestycje w tworkowskim szpitalu potrwają do 2013 r.

czytaj codziennie na wpr24.pl

aktualności W ostatnich dniach maja odbędą się Dni Pruszkowa. Nieofi cjalnie udało nam się ustalić, że wśród gwiazd, 
które wystąpią przed mieszkańcami, znajdą się takie zespoły jak Voo Voo oraz brytyjski UK Legends. 
– Mogę potwierdzić informację dotyczącą zespołu Voo Voo – zaznaczył Witold Konieczny z Biura Promocji 
Miasta. – Więcej informacji będziemy mogli przekazać za dwa tygodnie, po podpisaniu odpowiednich 
umów – dodał.           (AS) 

PRUSZKÓW

Znamy gwiazdy Dni Pruszkowa



Autobusy linii L11 pojadą od 1 marca
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Niespełna dwa tygodnie 

zostały do uruchomienia 

tak długo zapowiadanej 

linii autobusowej 

L11, która będzie 

funkcjonować w ramach 

wspólnego biletu 

warszawskiego 

Zarządu Transportu 

Miejskiego.

W reszcie z powodze-
niem ogłos zono 
i r ozstrzygnięto 
przetarg na obsłu-

gę pruszkowskiej linii miejskiej 
L11. Jak poinformował ZTM, w roz-
strzygnięciu przetargu wybrano
ofertę fi rmy, która zaoferowała 

PRUSZKÓW | Rozstrzygnięto przetarg na obsługę pruszkowskiej linii autobusowej

Aktualności
24 godziny na dobę

Gmina Nadarzyn w 2011 r. przeznaczy
622 tys. zł na inwestycje drogowe. 
Gmina planuje przebudowy ulic: 
Tujowej w Strzeniówce, Krakowiań-
skiej i Rekreacyjnej w Rozalinie 

oraz Niezapominajki w Nadarzynie. 
Przy ostatniej z tych dróg zostanie 
również wybudowany chodnik oraz 
zamontowane oświetlenie uliczne. 
Dodatkowo wybudowany zostanie 
chodnik wzdłuż ul. Błońskiej 
w Nadarzynie. Na budowę ścieżek 
rowerowych zarezerwowano 
ponad 93 tys. zł.                             (AS)

NADARZYN

Inwestycje 
drogowe

Po 10 latach nieobecności wraca do 
Pruszkowa plenerowa impreza dla 
amatorskich zespołów rockowych 
pod nazwą Rock Piknik. Odbędzie się 
ona 16 kwietnia na stadionie Znicza 

– początek o godz. 12.00. Gwiazdą 
będzie Oddział Zamknięty, który roz-
pocznie swój koncert o godz. 20.30. 
Regulamin festiwalu i formularz 
zgłoszeniowy dostępny jest na stronie 
pruszkowskiego urzędu miejskiego. 
Więcej informacji można uzyskać 
w Biurze Promocji i Kultury Miasta 
Pruszkowa.                                                    (AS)

PRUSZKÓW

Rock Piknik 
– Reaktywacja

Idea tworzenia 

parkingów Park & Ride 

(Parkuj i Jedź) miała 

zachęcić kierowców, 

by przesiedli się 

z własnych samochodów 

do komunikacji 

zbiorowej. Pruszkowski 

parking cieszył się dużą 

popularnością, ale 

w systemie Park & Ride 

funkcjonował tylko 

przez 16 miesięcy.

P arking przy dworcu PKP 
zaczął działać we wrze-
śniu 2008 r. Może na 
nim zaparkować 130 sa-

mochodów. Inwestycję o wartości 
2 mln zł sfinanso wały Polskie 
Koleje Państwowe.

Parking działał w systemie P&R 
zaledwie przez rok i cztery mie-
siące. Początkowo Oddział Go-
spodarowania Nieruchomościa-
mi PKP wydzierżawił go Kolejom 
Mazowieckim i samorządowi wo-
jewództwa. W ramach oszczęd-
ności zrezygnowano z tej dzier-
żawy. W grudniu 2009 r . PKP
zwróciły się do władz Pruszkowa 

z propozycją przejęcia parkin-
gu. Prezydent stwierdził jednak, 
że miasto nie ma pieniędzy na  
tego typu przedsięwzięcia.

Od 1 stycznia 2010 r. obiekt tra-
fi ł w dzierżawę fi rmy Uniwer-
sum. Nowy najemca za wyna-
jęcie miejsca parkingowego na 
miesiąc zażądał prawie 150 zł. 
W czerwcu parking ponownie 
miał być przejęty przez KM, jed-
nak ostatecznie spółka wycofała 
się z tego pomysłu.

We wrześniu nieruchomość 
miała zostać przejęta przez nowy 
oddział PKP. Jednak do prze-
jęcia nie doszło. – Koleje Mazo-
wieckie odżegnały się od dzier-
żawy, tym samym urząd mar-
szałkowski nie chciał dawać zło-
tówki na ten parking. Prezydent 
Pruszkowa stwierdził, że nie ma
w tym interesu, bo to nie miesz-
kańcy miasta korzystają z par-
kingu, tylko pasażerowie do-
jeżdżający – powiedział Roman 
Konca, dyrektor warszawskiego 
Oddziału Gospodarowania Nie-
ruchomościami PKP. – Nie bę-
dziemy zmuszać kogoś do współ-
pracy, jeśli tego nie chce – pod-
kreślił.

Innego zdania jest Andrzej Ku-
rzela, wiceprezydent Pruszkowa 

P&R dostępny dla kierowców?

– Jak wiadomo, miasto przygoto-
wuje się do wprowadzenia płat-
nych stref parkowania. Mamy
uzgodnienie z PKP, że parking 
zostanie włączony w ten system. 
Zaczną wtedy obowiązywać cał-
kowicie inne stawki – zaznacza. 
Rozmowy dotyczące parkingu 
przy dworcu miasto prowadziło
ze spółką PKP, gdy jej prezesem 
był jeszcze Andrzej Wach. We-
dług wiceprezydenta Kurzeli, 
zmiany personalne na najwyż-
szych szczeblach PKP nie powin-

ny mieć wpływu na wcześniejsze 
ustalenia.

Los parkingu jest, zatem ściśle 
powiązany z projektem wprowa-
dzenia płatnych stref parkowa-
nia w Pruszkowie. Jeśli miasto 
i powiat dojdą do porozumie-
nia, być może kierowcy już od 
września będą mogli zos tawiać 
swoje samochody na parkingu 
przy dworcu PKP. Do tego czasu 
obiekt nadal będzie dzierżawiony 
przez prywatna fi rmę.

Anna Sołtysiak

najkorzystniejszą cenę. Zgodnie 
z wynikami przetargu, usługi prze-
wozowe na linii L11 będzie świad-
czyć fi rma Europa Express City 
z Warszawy. Przewoźnik ten za-
oferował cenę 3,67 zł brutto za tzw. 
wozokilometr. Do przetargu sta-
nęły tylko dwie fi my. Druga z ofert, 
grodziskiego PKS, opiewała na 
kwotę 5,80 zł za w ozokilometr. 
Była wyższa od oferty konkuren-
cji o 58 proc.

Pozostało już tylko 
podpisanie umowy
Europa Express to spółka dzia-
łająca od 20 lat w branży tury-
stycznej. Jej miejski oddział Eu-
ropa Express City wygrywał już 
wcześniej przetargi na inne linie 
komunikacji lokalnej, działa-
jące w systemie wspólnego biletu 

PRUSZKÓW | Jest szansa, że parking przy dworcu PKP znów się zapełni

F
o

t.
 M

a
rc

in
 Z

a
w

a
d

zk
i

 Czy pruszkowski Park & Ride ruszy od września w systemie 
płatnego parkowania?

ZTM. Obecnie obsługuje kursy 
m.in. na trasach L3, L4, L9 i L10.

Jak zapewnił nas wiceprezydent 
Pruszkowa Andrzej Kurzela, obec-
nie już nic nie stoi na przeszkodzie, 
by autobusy pod szyldem ZTM wy-
jechały na trasę 1 marca, tak jak to 
ostatnio zapowiadano. Co prawda 
miasto jeszcze negocjuje warun-
ki umowy z ZTM i przew oźni-
kiem, ale to już tylko formalność.

Do końca lutego trzeba jeszcze 
przygotować przystanki i ozna-
kowania jezdni ulic, którymi 
będzie jeździć L11. Trasa linii 
przebiegnie następująco: pętla 
przy al. Wojska Polskiego – Plan-
towa – Powstańców – Chopina 
– Kościuszki – Sienkiewicza – PKP 
Pruszków – Ołówkowa – Pow-
stańców – Plantowa – pętla przy 
al. Wojska Polskiego.

Czy będzie objazd?
Obecnie nie wiadomo jeszcze, czy 
autobusy pojadą ul. Chopina, bo  
trwający tam od jesieni remont nie 
został ukończony. Nie pozwoliła na 
to zima, która zaatakowała już pod 
koniec listopada ubiegłego roku. 
– Tak naprawdę potrzebujemy 
trzech dni ze sprzyjającą pogodą 
– mówi wiceprezydent Kurzela. 
– Wykonawca zapewnił nas, że jeś-
li tylko nastąpią trzy dni sprzyjają-
cej aury z temperaturą na plusie,  
to ulica będzie gotowa.

Andrzej Kurzela dodaje, że jeś-
li pogoda nie okaże się na tyle ła-
skawa, by móc zdążyć z ukończe-
niem remontu ul. Chopina przed 
uruchomieniem linii L11, to auto-
busy pojadą trasą objazdową, 
czyli którąś z równoległych ulic, 
a natychmiast po zakończeniu 

remontu ul. Chopina wrócą na 
swoją podstawową trasę.

Wkrótce pozostałe linie
W najbliższych dniach powinniśmy 
także poznać przewoźnika, który 
będzie obsługiwał dwie pozosta-
łe linie. Pruszków będzie je współ-
fi nansować, ale nie będą one funk-
cjonowały w systemie wspólne-
go biletu ZTM. Autobusy obu linii 
będą rozpoczynać trasę na pętli  
przy al. Wojska Polskiego, a następ-
nie jechać w stronę pruszkow-
skiego dworca PKP. Stąd jedna 
z nich pojedzie w kierunku Oża-
rowa Mazowieckiego, a druga – Ko-
morowa.

Przetarg na obsługę obu linii  
trwa do piątku 18 lutego. O godz. 
10.00 nastąpi otwarcie ofert.

Andrzej S. Rodys
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GRODZISK MAZOWIECKI
Choć w przyszłości 
przez miasto przebiegać 
ma autostrada 
i obwodnica, to jednak na 
terenie gminy nadal jest 
wiele nieutwardzonych 
dróg przypominających 
raczej średniowieczne 
dukty niż jezdnie 
godne środka Europy 
w XXI wieku.

Wyjątkowo zła sytuacja pod 
tym względem jest np. w Ksią-
żenicach. Sprowadza się tu wie-
lu nowych mieszkańców, bu-
duje się coraz więcej domów, 
tymczasem stan dróg pozosta-
wia wiele do życzenia. – Błoto 
i wertepy w niektórych miej-
scach są takie, że można sobie 
połamać nogi i zniszczyć samo-
chód. Najgorzej jest, jak spad-
nie deszcz. Mam dość, za dłu-
go czekam na ucywilizowanie 
ulicy. Od t ej por y za k ażdy 
przypadek uszkodzenia moje-
go auta będę domagał się od-
szkodowania. Gmina nie wy-
płaci się do końca życia – za
powiada pan Artur, mieszka-
niec Książenic.

Książenice to nie jedyna miej-
scowość na terenie gminy, gdzie 
nieutwardzone drogi spędzają 
sen z oczu mieszkańcom. Podob-

Drogi do poprawki
na sytuacja ma miejsce w Kraś-
niczej Woli, Opypach, Wólce 
Grodziskiej, czy w Makówce 
oraz w samym Grodzisku, m.in. 
na ulicach Okrężnej i Dębowej. 
– Rzeczywiście stan niektó-
rych dróg na terenie gminy jest 
w stanie katastrofalnym – przy-
znał podc zas IV se sji r ady 
miejskiej burmistrz Grzegorz 
Benedykciński.

– W pierwszej kolejności po-
winna zostać utwardzona droga 
w Opypach, na wysokości dzia-
łek pracowniczych – podsuwa 
pomysł pani Maryla, mieszkan-
ka pobliskiej Makówki. – Gdy-
by ta droga została wykonana, 
można byłoby dojechać do Gro-
dziska omijając praktycznie całe 
centrum miasta.

Władze Grodziska zapew-
niają, że robią wszystko, aby sy-
tuacja drogowa się poprawiła. 
– Na terenie gminy jest kilka-
set nieutwardzonych dróg. Ich 
stan techniczny zależy od wielu 
czynników, takich jak natęże-
nie ruchu lub poziom wód grun-
towych. Staramy się modernizo-
wać drogi, np. poprzez wzmac-
nianie kruszywami, czy stabili-
zację nawierzchni przy użyciu 
płyt typu MON – mówi Krzysz-
tof Olkowski z Zarządu Dróg 
Gminnych.

Karolina Gontarczyk

 Do 1 marca trzeba jeszcze 
przygotować przystanki 
i oznakować jezdnie
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Na inwestycje drogowe w budżecie 
Gminy Michałowice zarezerwowano 
ponad 7 mln zł. Planowana jest 
przebudowa blisko 55 ulic. Jedną 
z głównych inwestycji będzie 

 przebudowa ciągu drogowego 
ulic Ireny i Podhalańskiej w Komo-
rowie (944 tys. zł). Zaplanowano 
też budowę alejek spacerowych 
w parku w Regułach oraz ciągu 
pieszo-rowerowego Reguły – Pę-
cice. Gmina na budowę ścieżek 
rowerowych chce przeznaczyć 
50 tys. złotych.                     (MS)

MICHAŁOWICE

7 milionów
na drogi

Komendy powiatowe policji w Prusz-
kowie i Grodzisku Mazowieckim otrzy-
mały samochody alfa romeo 159.
Nowe auta to specjalistyczne 
radiowozy do ścigania piratów drogo-

wych. Mają służyć na najniebezpiecz-
niejszych drogach o dużym natężeniu 
ruchu. Policyjne alfy wyposażone 
są w 200-konne silniki o pojem-
ności 1.8 l z turbodoładowaniem. 
Do 100 km/h rozpędzają się w 7 sek. 
Mogą osiągać prędkość do 235 km/h. 
Są wyposażone w wideorejestrator, 
radar i komputer.                                      (ASR)

REGION

Nowe samochody 
dla policji

reklama

* 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.

Trzeba się porozumieć z inwestorem
Mieszkańcy północnego 

Pruszkowa i okolic od 

dawna uskarżają się na 

uciążliwości związane 

z budową pruszkowskiego

odcinka autostrady 

A2. Problem w tym, 

że adresatem ich skarg 

jest najczęściej nie ten, 

kto zawinił.

M ieszkańcy na jbar-
dziej skarżą się na  
zniszczenia dr óg, 
jakie powodują cię-

żarówki dojeżdżające na budowę. 
Wzmożony ruch samochodów na 
ulicach daje się im we znaki także 

POWIAT PRUSZKOWSKI | Starostwo wspiera mieszkańców w walce z uciążliwościami budowy autostrady A2

w nocy. Oper atorzy ciężkieg o 
sprzętu w odpowiedzi na skargi 
mieszkańców nie szczędzą im do-
datkowych złośliwości (np. walec 
drogowy przejeżdżając w okoli-
cy domów włącza wibracje). Po-
nieważ sytuacja nie poprawia się, 
mieszkańcy grożą wyjściem na  
drogi z protestem.

Zniszczenia dotyczą jednak nie 
tylko dróg, ale także infrastruktu-
ry melioracyjnej i kanalizacyjnej. 
Tylko w ostatnim tygodniu na 
terenie budowy doszło do po-
ważnego uszkodzenia kolektora 
kanalizacyjnego.

To nie powiat buduje 
autostradę
Mieszkańcy ze swoimi skargami 
zwracają się do powiatu prusz-

kowskiego, chociaż to nie on 
jest inwestorem. Niektórzy wy-
chodzą z założenia, że jeśli po-
jazdy budowy zniszczyły ich uli-
cę, która jest drogą powiatową, 
to winien jest powiat. Jednak 
budowę prowadzi Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Au-
tostrad, a wykonują ją fi rmy Bu-
dimex i Strabag. Powiat na żad-
nym etapie przygotowywania 
inwestycji i budowy nie był stro-
ną. Obecnie też nie ma żadnego 
wpływu na to, co się na budo-
wie dzieje. Mimo to pruszkow-
skie starostwo podjęło liczne in-
terwencje w sprawie sygnali-
zowanych przez mieszkańców 
problemów.

– Jako reprezentant mie sz-
kańców podjęłam działania  

zmierzające do ograniczenia do 
minimum uciążliwości związa-
nych z budową – mówi Elżbieta 
Smolińska, starosta pruszkowski. 
– Doprowadziliśmy do spotkania, 
w którym uczestniczyli przedsta-
wiciele GDDKiA, wykonawców, 
Wojewódzkiego Inspektoratu 
Transportu Drogowego, Komen-
dy Powiatowej Policji i P owia-
towego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego.

Będzie ważenie 
samochodów
W wyniku tego spotkania oraz 
kilku następnych, fi rmy Budi-
mex i Strabag zobowiązały się do 
utrzymania porządku w okolicach 
budowy oraz do kontrolowania 
stanu nawierzchni dróg, z których 

korzystają. Policja zapowiedziała 
zwiększoną ilość kontroli drogo-
wych w tym rejonie.

Powiat uzyskał także od Woje-
wódzkiego Inspektora Transpor-
tu Drogowego opinię dotyczącą 
parametrów, jakie musi speł-
niać punkt kontrolny z wagą do 
ważenia pojazdów. – Jesteśmy 
przekonani, że zainstalowanie 
takiej wagi, chociaż wiąże się 
z kosztami, będzie kosztować 
mniej niż naprawa zniszczeń, 
jakie te pojazdy dokonają na na-
szych drogach – dodaje Elżbieta 
Smolińska.

Doraźne naprawy dróg
Trwają także negocjacje powia-
tu ze Strabagiem i Budimeksem 
na t emat podpis ania umó w 

dotyczących naprawy zniszczo-
nych odcinków dróg powiatowych. 
Powiat wykonałby utwardzenie 
ul. Żbikowskiej od ul. Rysiej do 
ul. Ożarowskiej z materiałów do-
starczonych przez Budimex. Fir-
ma ta popr awiłaby także na-
wierzchnię ul. Promyka od ul. Prze-
jazdowej, a Strabag – odcinki dróg 
w miejsc owościach M oszna, 
Kotowice i Falęcin.

Starosta Smolińska podkreśla, 
że bardzo poważne zniszczenia 
dotyczą także dróg wojewódzkich 
701 i 718. – Kilk akrotnie przeka-
zywałam informację o tym do  
Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich z prośbą o szyb-
ką interwencję – dodaje Elżbieta 
Smolińska.

Andrzej S. Rodys
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Policjanci zatrzymali 19-latka, który 
jest podejrzany o handel narkotykami. 
W trakcie przeszukania jego 
mieszkania znaleziono pięć torebek 
z marihuaną i pięć z amfetaminą. 

Michał Ś. nie potrafi ł powiedzieć 
skąd pochodzą znalezione środki 
odurzające. Policjanci znaleźli również 
dwie wagi elektroniczne, torebki 
z zapięciem strunowym oraz telefon 
komórkowy, które mogły służyć do po-
pełnienia przestępstwa. Za posiadanie 
narkotyków mężczyzna może trafi ć 
do więzienia nawet na 3 lata.         (AS)

GRODZISK MAZOWIECKI

Zatrzymany 
za narkotyki

W minioną niedzielę policjanci 
z Piastowa na ul. Bema zatrzymali 
do kontroli kierowcę samochodu. 
W aucie było również dwóch 

pasażerów. W trakcie przeszukania 
pojazdu funkcjonariusze znaleźli 
prawie pół kilograma amfetaminy. 
Znaleziono także pieniądze, tele-
fony komórkowe oraz samochód. 
Emanuel P. usłyszy zarzut posiada-
nia znacznej ilości narkotyków, za 
co grozi do pięciu lat pozbawienia 
wolności.                        (AS)

PIASTÓW

Pół kilograma 
amfetaminy 
w samochodzie

Kronika
Kryminalna

RASZYN
Pełnowymiarowe boisko 
do gry w piłkę nożną, 
bieżnia, skocznie do 
skoków wzwyż i dal, 
kort tenisowy, ścianka 
wspinaczkowa i do tego 
wielofunkcyjne boisko 
– to niektóre z elementów 
kompleksu sportowego, 
jaki ma powstać w Raszynie. 

W ramach pr ogra-
mu budowy boisk 
w gminie Raszyn 
obiekty takie po-

wstały już przy s zkole podsta-
wowej w Ładach. Pilotażowa in-
westycja realizowana była pod 
hasłem „Blisko boisko”. Zmo-
dernizowano też boisko przy 
raszyńskim gimnazjum. N ie-
przypadkowo budowę wielo-
funkcyjnych boisk przy szkole 
podstawowej przy ul. Szkolnej 
zostawiono na koniec.

– Będzie to swego rodzaju kla-
mra spinająca boiskowe inwesty-
cje i jednocześnie najtrudniejsze, 
najbardziej czasochłonne przed-
sięwzięcie. Dlatego jego reali-
zacja przeprowadzona zostanie 
etapami – mówi zastępca wójta, 
Mirosław Chmielewski.

Ze względu na katalog potrzeb, 
głównie fi nansowych, w pierwszej 
kolejności powstać ma boisko do 
gry w piłkę nożną, a dookoła nie-
go – bieżnia. W jej zakolach prze-
widziano utworzenie boiska do 
gry w siatkówkę oraz skocznię do 
skoków wzwyż i dal oraz oświe-
tlenie. Na ten etap prac gmina 
w swoim budżecie zapewniła  
2,2 mln zł. Prace budowlane mają 
rozpocząć się wiosną. I jeśli nic nie 
stanie na przeszkodzie, raszyń-
ska młodzież mogłaby korzystać 
z nowego obiektu już na je sieni 
tego roku. Oddanie do użytku  
sportowego kompleksu nie tylko 
uatrakcyjni prowadzenie lekcji 

Kompleks boisk powstanie przy Szkolnej
z wychowania fi zycznego, ale po-
zwoli także, by jednocześnie ćwi-
czyły i nie przeszkadzały sobie 
trzy grupy uczniów. Ze sporto-
wej infrastruktury korzystać będą
też mieszkańcy gminy Raszyn. 
Niewykluczone, że w r amach 
inauguracji obiektu rozegrany 
zostanie mecz – samorządowcy 
kontra mieszkańcy.

Kolejnym etapem boiskowej 
inwestycji ma być wybudowanie 
wielofunkcyjnego boiska m.in. 
do gry w piłkę ręczną, kortu teni-
sowego oraz placu zabaw dla 
starszych dzieci ze ścianką wspi-
naczkową i urządzeniami siłowy-
mi. Przewidziano również miejsce 
dla widzów, by mogli obser wo-
wać sportowe zmagania. Całko-
wity koszt budowy kompleksu 
szacuje się na 7 mln zł. Gmina  
już szuka dodatkowych źródeł 
dofi nansowania projektu, m.in. 
z środków unijnych lub marszał-
kowskich.                   (KAM)

Autostrada bez dogodnych dojazdów
Już dziś wiadomo, 

że władze Mazowsza 

nie zdążą z budową 

dogodnych dojazdów 

do autostrady A2. 

Marszałek województwa 

Adam Struzik tłumaczy, 

że to wszystko przez 

protestujących 

mieszkańców.

O bwodnice odciążające 
centrum podwarszaw-
skich miejscowości od 
najazdu tirów i nowe 

odcinki dróg wojewódzkich – to 
obiecywał nam marszałek woje-
wództwa. Jednak wszystkie pie-
niądze, które władze regionu wy-
dają na inwestycje drogowe idą 
na przebudowy już istniejących 
dróg. Korki i tiry nie znikną więc 
z c entrów podw arszawskich 
miejscowości. Wręcz odwrotnie 
– sytuacja jeszcze bardziej się
skomplikuje w przyszłym roku, 
kiedy do użytku zos tanie odda-
ny odcinek autostrady A2 Stry-
ków – Konotopa. Kierowcy nie bę-
dą mogli korzystać z wygodnych 
zjazdów w ok olicach Grodzis-
ka Mazowieckiego i Pruszkowa.

REGION | A2 nie rozwiąże problemów komunikacyjnych – potrzebna jest sieć nowoczesnych dróg lokalnych

Budowa obwodnicy 
Grodziska w 2012 r.
W Grodzisku wszyscy podróżni 
będą mogli zjechać z autostrady 
na drogę wojewódzką nr 579, która 
prowadzi przez Błonie i Gr odzisk 
Mazowiecki. Już teraz mieszkań-
cy obu miast narzekają na ogrom-
ną liczbę ciężarówek i tirów. Tu 
jednak sytuacja nie je st jeszcze 
dramatyczna. Decyzja środowisko-
wa dla obwodnicy Błonia ma być 
wydana pod koniec lutego, długo 
z protestami zmagano się rów-
nież przy zachodniej obwodnicy 
Grodziska Mazowieckiego. Choć 
ustalono w końcu odpowiadający 
wszystkim przebieg tej trasy, to 
i tak jej budowa może rozpocząć 
się dopiero w 2012 r.

Bez paszkowianki nie 
będzie lepiej
W dużo gorszej sytuacji jest nato-
miast Pruszków, gdzie zlokalizo-
wany zostanie wjazd na darmowy 
odcinek autostrady w kierunku 
Warszawy. Do węzła prowadzą wą-
skie drogi 718 z Pruszkowa i 701
z Ożarowa Mazowieckiego. Obie 
są w tragicznym stanie, a mają być 
wyremontowane tylko na krótkich 
odcinkach. Idealnym rozwiązaniem 
byłaby planowana od dawna tzw. 
paszkowianka. Trasa zapewniłaby 

dojazd od A2 do drogi nr 720 w kie-
runku Brwinowa, a w Kaniach po-
łączyłaby się z ruchliwą drogą 719 
prowadzącą ze Skierniewic, Żyrar-
dowa i Grodziska Mazowieckiego 
do stolicy. Dzięki paszkowiance 
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 Bez nowoczesnej sieci dróg lokalnych i dogodnych dojazdów do autostrady, korki w naszym regionie nie znikną

RASZYN
Mieszkańców 
gminy Raszyn czeka 
egzamin z lokalnej 
aktywności. Jeśli 
się zorganizują, mają 
szanse pozyskania 
unijnych pieniędzy 
na zrealizowanie 
autorskich projektów.

J ednym z podstawowych 
warunków otrzymania 
pieniędzy w ramach 
unijnego pr ogramu 

jest utworzenie lokalnej grupy 
działania. To ona będzie wnio-
skować o przyznanie dotacji. Mo-
wa o kwocie 126 zł na jednego 
mieszkańca. Oznacza to, że gmi-
na Raszyn mogłaby pozyskać 
kwotę 2,4 mln zł. Wnioski będą 
mogły składać stowarzyszenia
działające na terenie gminy – tych
jest ok. 20 oraz lokalni przedsię-
biorcy – tych działa tu ok. trzech 

tysięcy. Na co? Od projektów np. 
budowy placu zabaw, opłace-
nia jakiś zajęć dla dzieci, po  
szkolenia podnoszące kwalifi-
kacje zawodowe, czy zrealizo-
wanie lokalnego wydarzenia
o charakterze np. kulturalnym 
lub promującym region. Gmina 
Raszyn na chwilę obecną nie 
jest włączona do żadnej lokal-
nej grupy działania, więc teore-
tycznie nie może być objęta unij-
nym programem. Zdaniem Jacka 
Wiśniewskiego, pełnomocni-
ka wójta do spraw jakości, pro-
mocji, sportu i współpracy z or-
ganizacjami pozarządowymi, 
nie przekreśla to szans na przy-
stąpienie do programu.

– Wspólnie z Wiesławem Cioł-
kiewiczem, sołtysem Dawid, 
przymierzamy się do założenia 
stowarzyszenia o nazwie „Ra-
szyńska lokalna grupa działa-
nia”. Wszystko po to, by dołą-
czyć do struktur już istniejącej 

Unijny program „Leader+” szansą na rozwój
na terenach sąsiednich gmin lo-
kalnej grupy działania. Apliko-
wać możemy do grupy w Tar-
czynie lub Podkowie Leśnej. 
W tej kwestii jesteśmy na etapie 
negocjacji – mówi Jacek Wiś-
niewski. Kolejnym krokiem 
będzie przyjęcie uchwały rady
gminy formalizującej współ-
pracę gminy z wybraną lokal-
ną grupą działania. Jeśli wszyst-
ko pójdzie zgodnie z planem, 
tj. podpisane zostanie porozu-
mienie o zasadach i warunkach 
współpracy z wybraną lokalną
grupą działania, uchwała taka 
mogłaby być podjęta w kwiet-
niu tego roku. – Wtedy będzie-
my mogli rus zyć z ak cją in-
formacyjną a dresowaną do  
mieszkańców o możliwości skła-
dania wniosków o przyznanie 
unijnych pieniędzy. Mogłoby 
to już nas tąpić w ok olicach 
sierpnia lub września – dodaje 
Wiśniewski.                 (KAM)

mieszkańcy Milanówka czy Pod-
kowy Leśnej szybko dotarliby do 
A2. Jednak protesty mieszkańców 
Brwinowa doprowadziły do uchy-
lenia decyzji środowiskowej i te-
raz drogowcy będą musieli wyty-

czyć nowy przebieg trasy. To mo-
że opóźnić realizacje tej inwesty-
cji nawet o kilka lat. 

Wśród plano wanych przez 
samorząd woj. mazowieckiego 
inwestycji znalazł się punkt do-

tyczący likwidacji „wąskiego 
gardła” na drodze 719 w al. Jero-
zolimskich tuż przed wjazdem do
Pruszkowa. Pierwsze prace po-
winny się tu r ozpocząć w dru-
giej połowie roku.                    (AS)
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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

Podkowa Leśna, 
to miasto o dogodnym 
położeniu, m.in. ze względu 
na tereny leśne, zasięg 
linii kolejki WKD czy 
drogi wojewódzkiej 
nr 719. Stwarza to niemałe 
możliwości rozwoju. 
Jaka jest pani koncepcja 
rozwoju miasta i jakie 
zadania w tej kadencji będą 
dla pani priorytetowe?
– Podkowa Leśna rzeczywiście jest 
miastem atrakcyjnie położonym, 
a ze względu na swój charakter 
oraz bezpośrednią bliskość War-
szawy stwarza dobre warunki do 
zamieszkania. Jednak charakter 
miasta wpisanego do rejestru za-
bytków przesądza o możliwych 
kierunkach jego rozwoju. Należy 
pamiętać także, że Podkowa Leśna 
to miasto-ogród nie dysponujące 
dużymi terenami inwestycyjnymi. 
To, jak pogodzić oraz zaspokoić 
potrzeby różnych grup i w jakim 
kierunku ma iść dalszy rozwój 
miasta, będziemy konsultować 
z mieszkańcami.

Priorytetowym zadaniem w tej 
kadencji będzie dok ończenie 
budowy sali gimnastycznej przy 
Zespole Szkół Samorządowych 
oraz budowa domu komunalne-
go przy ul. Jaskółczej. Wiem, jak 
ważny dla mieszkańców jest stan 
dróg – remonty i przebudowa. 
Zależy mi także na wybudowaniu 
ścieżki rowerowej wzdłuż linii 
WKD. To jednak duże przedsię-
wzięcie, które wymaga wspar-
cia fi nansowego, podobnie jak 
rewitalizacja parku miejskiego. 

Pogodzić potrzeby różnych grup

Dostrzegam także konieczność 
budowy nowego budynku urzę-
du miejskiego. Postaramy się 
przygotować chociaż pr ojekt 
w tej kadencji.

Jakie przedsięwzięcia 
realizowane będą 
z funduszy unijnych?
– Ze wsparciem z funduszy ze-
wnętrznych budujemy salę spor-
tową oraz dom komunalny. Ma-
my gotową dokumentację doty-
czącą rewitalizacji parku. Będzie-
my również składać ten projekt 
w kolejnym konkursie, tym razem 
o grant z funduszy norweskich na 
odnowę zabytkowych i cennych 
przyrodniczo terenów.

Dużo mówi się o zagospo-
darowaniu terenu byłego 

ROZMOWA  |  Z MAŁGORZATĄ STĘPIEŃ-PRZYGODĄ, burmistrzem Podkowy Leśnej, 
rozmawia Kamilla Gębska.

Miejskiego Ośrodka
Kultury. Jakie są szanse 
na utworzenie tam 
centrum sportu 
i rekreacji dla
podkowian?
– Chcemy zagospodarować te-
ren byłego MOK i doposażyć go 
w infrastrukturę sportową. W kon-
cepcji zagospodarowania centrum 
miasta jest propozycja budowy 
kortów tenisowych i rozbudo-
wy skateparku. Zgłosił się tak-
że przedsiębiorca z propozycją 
budowy parku linowego na tym 
terenie.

Drogi i ich remonty to 
nie lada wyzwanie dla 
każdego samorządu. 
Ile pieniędzy zostało 
przeznaczonych na ten 

reklama

Rekalma

GRODZISK MAZOWIECKI
Już wkrótce centrum miasta 
ma zmienić się nie 
do poznania. Kamienice przy 
ul. Sienkiewicza zostaną 
odnowione, być może 
powstanie tam 
galeria handlowa.

Większość budynk ów przy  
ul. Sienkiewicza obecnie odstra-
sza swoim wyglądem: są brud-
ne, szare i bardzo zaniedbane. 
W najgorszym stanie jest kamie-
nica, w której mieścił się urząd 
pocztowy. Wkrótce ma ona zo-
stać wyburzona i zbudowana od 
nowa. Ponieważ obiekt znajdu-
je się pod ochroną konserwato-
ra zabytków, elewacja będzie 
miała zachowany pier wotny 
charakter. Obecnie trwa przygo-
towanie dokumentacji technicz-
nej dotyczącej tego obiektu.

– Mamy nadzieję, że jeszcze 
w tym roku coś zacznie się dziać 
w tym miejscu. W sumie do za-
gospodarowania przy ul. Sienkie-
wicza jest około 800 mkw. – mówi 
Mirosław Szechalewicz, naczel-
nik Wydziału Gospodarki Nie-
ruchomościami Urzędu Miejskie-
go w Grodzisku Mazowieckim.

Trwa również modernizacja 
ul. Harcerskiej. Do tej pory ro-
zebrano tam dwa wyjątkowo 

W Grodzisku 
jak w Sandomierzu?

szpecące budynki. Urzędnicy 
prowadzą obecnie pertrakta-
cje z właścicielem kolejnej ka-
mienicy przeznaczonej do roz-
biórki. – Chcielibyśmy zabudo-
wać ul. Harcerską, która dzisiaj 
jest w dość opłakanym stanie. 
Mam nadzieję, że w tym r oku 
rozpocznie się jakaś budowa 
– mówi Grzegorz Benedykciń-
ski, burmistrz Grodziska.

Największy problemem pod-
czas likwidacji budynków ko-
munalnych przeznaczonych do 
rozbiórki są mieszkańcy, któ-
rym gmina musi zapewnić loka-
le zastępcze. W kamienicy przy 
ul. Sienkiewicza dotyczy to ok. 
dziesięciu rodzin. Do tej pory 
wysiedlonym mie szkańcom 
gmina zapewniła mieszkania 
w budynkach komunalnych i so-
cjalnych, np. przy ul. Traugutta.

– Dobrze by było, aby moder-
nizacja się powiodła – mówi Ra-
dek, mieszkaniec bloków przy
ul. Skłodowskiej-Curie. – Gdyby
rzeczywiście kamienice zosta-
ły odnowione, to centrum  Gro-
dziska odzyskałoby swój daw-
ny malowniczy charakter, a ra-
zem z deptakiem klimatem przy-
pominałby Sandomierz albo 
Kazimierz nad Wisłą – cieszy 
się nasz czytelnik.  

Karolina Gontarczyk

cel w budżecie i jakie 
remonty ulic są najważ-
niejsze w tej kadencji?
– Ze względu na rozpoczęte in-
westycje, wydatki na drogi w tego-
rocznym budżecie wyniosą około 
500 tys. zł. W obecnej k adencji 
najważniejsze remonty ulic to 
przebudowa ul. Bukowej i zabyt-
kowej al. Lipowej. Po zakończeniu 
budowy szkoły zaistnieje koniecz-
ność poprawy komunikacji i prze-
budowy ul. Bluszczowej. Każdego 
roku staramy się oczywiście o pie-
niądze zewnętrzne na budowę 
dróg. Niestety, drogi położone 
w obszarach rezydencjalno-miesz-
kaniowych są najczęściej poza 
zainteresowaniem programów 
dotacyjnych.

Dziękuję za rozmowę.
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Aktualności
24 godziny na dobę

Ministerstwo Infrastruktury rozpo-
częło prace nad nowelizacją prawa 
budowlanego. Zmiany w tych prze-
pisach umożliwią walkę z oślepia-
jącymi kierowców telebimami 

reklamowymi, które są ustawione 
poza pasem drogi. Reklamy te mają 
negatywny wpływ na bezpieczeń-
stwo uczestników ruchu. Obecnie 
określane są odpowiednie parametry, 
jakie powinny spełniać reklamy. 
Do marca gotowa ma być już 
analiza, później będą już 
prowadzone prace legislacyjne.    (AS)

REGION

Koniec rażących 
telebimów

W tym roku Piastów na inwestycje 
drogowe wyda 4,5 mln złotych. Prze-
budowane zostaną ulice: Skłodow-
skiej-Curie, Wyspiańskiego, Błońska, 
Wrzosowa, Północna. Dodatkowo 

miasto chce przeznaczyć 300 tys. 
złotych na opracowanie dokumen-
tacji projektowej dla ulic Ogrodowej, 
Sochaczewskiej i Radosnej oraz ulicy 
Pokoju. Pozostała część wydatków 
na drogi gminne obejmuje wykonanie 
nakładek asfaltowych i modernizacje 
chodników. Na te cele miasto chce 
przeznaczyć łącznie 450 tys. zł.    (ASR)

PIASTÓW

Inwestycje 
drogowe
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Bawić – uczyć – integrować

W związku z sytuacją w Egipcie, 
wiele biur turystycznych odwo-
łało wycieczki do tego kraju. Do 
tej pory swoje wycieczki czaso-
wo odwołały takie znane biu-
ra, jak Triada i TUI Poland – do  
4 lutego br., Exim Tours i Ecco 
Holiday – do 6 lu tego br., Nec-
kermann Polska – do 7 lu tego 
br., BP Itaka – do końca lutego 
br. Także konsumenci, w oba-
wie przed eskalacją konfliktu, 
rezygnują z w cześniej wyku-
pionych wyjazdów do Egiptu.  
W takich sytuacjach problemem 
pozostaje zwrot kosztów wy- 
kupionej wycieczki. 

W przypadku, gdy wycieczkę 
odwołuje organizator z przyczyn 
od niego niezależnych, konsu-
ment zachowuje prawo do od-
zyskania całości poniesionych 
kosztów – organizator jest zo-
bowiązany zwrócić mu wszystko 
to, co zapłacił. Konsument nie 
ponosi żadnych kosztów, nie jest 
też zobowiązany do zapłaty kary 
umownej. Organizator może jed-
nak zaproponować konsumen-
towi zmianę warunków umowy, 

Sytuacja w Egipcie, a prawo do zwrotu ceny wycieczki 
która w takich sytuacjach spro-
wadza się do zaproponowania 
imprezy zas tępczej (wyjazdu  
w inne miejsce). Konsument ma  
prawo w niej uczestniczyć lub od- 
mówić udziału i wówczas otrzy-
muje zwrot poniesionych kosztów. 
Istotnym warunkiem jest, żeby 
impreza zastępcza miała ten sam 
lub wyższy standard. W przy-
padku, gdy organizator zaoferuje 
konsumentowi imprezę zastępczą 
o niższym standardzie, a ten się 
zgodzi na udział w niej, organiza-
tor zobowiązany jest do zwrotu 
różnicy kosztów. 

Sytuacja przedstawia się jednak 
inaczej, gdy konsument rezygnuje 
z wycieczki, która nie została od-
wołana, a organizator nie zmie-
nił istotnych warunków umowy.  
W takim przypadku organiza-
tor turystyki nie ma obowiązku 
zwrotu pełnej kwoty wpłaconej 
przez konsumenta. Zastosowanie 
mają wówczas postanowienia do-
tyczące rezygnacji z imprezy, za-
warte w umowie z konsumentem. 
W razie odstąpienia konsumen-
ta od umo wy, organizator ma 

Nowe profile  
– szersze horyzonty

Biuletyn Informacyjny Powiatu Pruszkowskiego Pruszków, ul. Drzymały 30, tel: (22) 738-14-00,  www.powiat.pruszkow.pl

prawo zatrzymać kwotę, jaką 
musiał wydać w związku z or-
ganizacją wyjazdu. Zatrzymana 
przez organizatora kwota musi 
odpowiadać rzeczywistym, po-
niesionym przez niego kosztom 
i nie może być bezzasadnie wy-
górowana. W przeciwnym razie, 
konsumenci mogą dochodzić 
zwrotu kwot, których zatrzy-
mania nie uzasadniają poniesio- 
ne przez organizatora wydatki. 
W takich przypadkach sprawy 
rozpatrywane są zazwyczaj in-
dywidualnie przez sądy, które 
muszą rozważyć, czy sytuacja 
w Egipcie s tawiała klien tów 
wobec konieczności rezygnacji  
z wyjazdów i czy organizatorzy 
mogli jakiejś części kosztów nie 
zwrócić. Przepisy prawa polskie-
go nie rozstrzygają tej kwestii 
jednoznacznie.

Więcej informacji na temat wy-
jazdów turystycznych do Egiptu, 
w związku z panującą tam sytu-
acją wewnętrzną, można znaleźć 
na stronie internetowej: http://
www.msz.gov.pl/Ostrzezenia,dla-
,podrozujacych,14800.html

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi:

K lasa liceum ogólno- 
kształcącego o pro- 
filu medialnym dzia- 
ła od początku tego 
roku szkolnego w Ze- 

spole Szkół im. Fridtjofa Nansena 
w Piastowie. Jej utworzenie było 
odpowiedzią na zmieniającą się 
rzeczywistość informacyjną i ro-
snące wymagania w stosunku do 
młodych ludzi, rozpoczynających 
pracę w mediach.

Uczniowie tej klasy wzięli już 
udział w warsztatach dzienni-
karstwa radiowego, które odby- 
ły się w Szkole Wyższej Psycho-
logii Społecznej Warszawie,  
a w styczniu odwiedzili redakcję 
Telewizji Polsat, by przyjrzeć się, 
jak wygląda przygotowywanie 

wydania dziennika informacyj-
nego „Wydarzenia”. Jarosław Gu- 
gała, szef „Wydarzeń”, przedsta- 
wił również zasady funkcjono- 
wania redakcji telewizyjnej i jej 
możliwości oraz charakter pracy 
i warsztat prowadzącego pro-
gram informacyjny.

Po redakcji oprowadził mło-
dzież Marcin Wójcicki, zastępca 
szefa redakcji. Od niego ucznio-
wie dowiedzieli się, jak tworzo-
ny jest program informacyjny. 
Młodzież poznała etapy powsta-
wania informacji od początku 
do chwili zaprezentowania jej 
na antenie. Zobaczyła też, jak 
realizowane jest wydanie wia-
domości zza pulpitu reżyser-
skiego. Uczniowie mogli wejść  

do studia, gdzie na żywo prowa- 
dzony był program z zaproszo-
nymi gośćmi.

Odwiedziny redakcji Wyda- 
rzeń i warsztaty w SWPS w War- 
szawie, to jedna z metod zdoby-
wania wiedzy na temat współ-
czesnego dziennikarstwa przez 
uczniów „Nansena”. Obecnie 
uczniowie przygotowują się 
do kursu z zakresu mediów 
na platformie e-learningowej. 
Planowane jest także spotka- 
nie w „Nansenie” z dziennika-
rzem radiowej Trójki Ernestem  
Zozuniem, relacjonował on 
dla Polskiego Radia oraz TVP 
wydarzenia z wojen w Jugosła-
wii, Czeczenii, Iraku i Afgani- 
stanie.

czyli o edukacji medialnej w Nansenie J ego celem jest przy-
bliżenie zagadnienia 
uchodźctwa, które 
nabiera dużego zna- 
czenia w obecnej 

sytuacji, kiedy wzrasta liczba  
osób, które są zmuszone ucie-
kać ze swoich krajów, aby ra- 
tować życie swoje i dzieci. Pro-
gram ma za zadanie dostarczyć 
nauczycielom niezbędną wie-
dzę, pomocną w edukacji oraz 
integracji dzieci polskich i cze-
czeńskich. W Powiecie Prusz-
kowskim zamieszkuje duża 
część społeczności czeczeń- 

skiej, która przybyła do Polski, 
uciekając przed wojną i prześla-
dowaniami, panującymi w ich 
ojczyźnie. Uchodźcy, zamiesz-
kujący w naszym powiecie, po- 
chodzą na og ół z Czec zenii 
i z uwagi na uwarunkowania 
kulturowe posiadają liczne po- 
tomstwo, które uczęszcza do 
okolicznych szkół podstawo-
wych. Program również podkre-
śla kluczową rolę, jaką spełnia 
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie (PCPR), będące insty-
tucją bezpośrednio opiekującą 
się uchodźcami. 

Druga część programu „BA-
WIĆ – UCZYĆ – INTEGROWAĆ” 
skierowana jest do uczniów. Za-
jęcia prowadzone będą w formie 
zabaw akulturacyjnych, które 
mają na celu przybliżenie wie-
dzy o kulturze, tradycji, histo-
rii i religii dzieci czeczeńskich,  
a także pokazanie, że wszystkie 
dzieci i wszyscy ludzie nieza-
leżnie od ich pochodzenia, s ą 
do siebie podobni, mają takie 
same marzenia i obawy. Zabawy 
akulturacyjne są sposobem na 
przełamanie barier i nawiązanie 
bliższych więzi.

To program Powiatu Pruszkowskiego przygotowany przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, skierowany do 

nauczycieli i uczniów szkół podstawowych. 

Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie informuje, że w związku z „Tygodniem pomocy ofiarom przestępstw”, który od-
będzie się w dniach 22.02.2011 r. do 28.02.2011 r. specjaliści ośrodka będą pełnili dyżury w następujących terminach:

Prosimy o wcześniejszy zapis telefoniczny na konsultacje. Odbywają się one na terenie Ośrodka  
w Piastowie.

 Dyżur psychologiczny Dyżur prawny Dyżur socjalny Dyżur pedagogiczny

Wtorek, 22.02.2011 15:00 – 17:00 15:00 – 17:00 12:00 – 14:00 17:00 – 19:00

Środa, 23.02.2011 16:00 – 18:00 - 12:00 – 13:00
oraz 14:00 – 15:00

11:00 – 13:00

Piątek, 25.02.2011 14:00 – 16:00 - 12:00 – 14:00 8:00 – 10:00

Poniedziałek, 28.02.2011 14:00 – 16:00 17:00 – 19:00 12:00 – 14:00 15:00 – 17:00
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Bal na koniec 
trzeciej edycji

 Goście bawili się, śpiewali tańczyli  Jedną z atrakcji był występ iluzjonisty

 Powiat Pruszkowski przystępuje właśnie do czwartej edycji projektu i mam nadzieję, 
że niedługo się znów spotkamy - mówiła Elżbieta Smolińska, Starosta Pruszkowski 

 Bożena Ploch, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Czubinie 
i Agnieszka Kuźmińska, Wicestarosta Pruszkowski

 W imprezie uczestniczyło blisko 100 osób, wśród których 
znaleźli się beneficjenci Projektu i przedstawiciele władz Powiatu

  Podczas powitania każdy z przybyłych na bal gości otrzymał 
karnawałową maskę

P oniedziałkowy bal  
karnawałowy był  
ostatnią impr ezą 
integracyjną w r a-

mach trzeciej edycji Projektu 
„Powiat Pruszkowski Szansą 
Twojego Rozwoju”. Sala ban-
kietowa zgromadziła blisko 
sto osób. W imprezie uczest-
niczyli beneficjenci Projektu 
oraz przeds tawiciele wła dz 
Powiatu Pruszkowskiego i sa-
morządu, a wśród nich Starosta 
Pruszkowski Elżbieta Smoliń-
ska, Wicestarosta Pruszkowski 
Agnieszka Kuźmińska, Czło-
nek Zarządu Hanna Kuran oraz 
radny Powiatu Pruszkowskiego 

Karnawałowa zabawa, śpiew, tańce i występ iluzjonisty to tylko niektóre 
atrakcje, jakie czekały na gości ostatniego już spotkania integracyjnego 
Projektu „Powiat Pruszkowski Szansą Twojego Rozwoju”.

i Przewodniczący Komisji Zdro-
wia i Spraw Społecznych Grze-
gorz Jastrzębski. – Cieszę się, że 
skorzystaliście Państwo z Pro-
jektu. Trzecia edycja Projektu 
właśnie się kończy, ale mam do-
brą wiadomość. Powiat Prusz-
kowski przystępuje właśnie do 
czwartej edycji i mam nadzieję, 
że niedługo znów się spotkamy. 
Życzę wszystkim dobrej zabawy 
– mówiła Elżbieta Smolińska.

Karnawałowa impreza, pod-
czas której goście bawili się, 
śpiewali i tańczyli, była także 
okazją, by przypomnieć sukces 
Projektu „Powiat Pruszkowski 
Szansą Tw ojego R ozwoju”. 

Głównym jego celem jest zwięk-
szenie szans na rynku pracy 
i przygotowanie do życia spo-
łecznego i zawodowego osób 
zagrożonych wykluczeniem. 
Powiat Pruszkowski realizuje 
Projekt już po raz trzeci. War-
tość tegorocznej jego edycji to 
ponad 675 tys. zł, z kt órych 
blisko 90 proc. stanowi dota-
cja z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Pr ojekt prze -
widuje udzielenie w sparcia  
77 osobom, z których 54 to oso-
by niepełnosprawne.

Aktualnie Powiat przystę-
puje do realizacji czwartej edy-
cji Projektu.
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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

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

Alkohole Prestige poszukują 
pracowników do obsługi 
klienta. Podkowa Leśna. 
Tel. 502-075-557, 695-875-950. 
Zainteresowanych prosimy 
o kontakt telefoniczny bądź 
o wysłanie CV drogą 
elektroniczną: bachutes@o2.pl

Szukam pracy

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

Opiekunka do dziecka  ►
Pruszków, długoletnia 
praktyka 510 420 818

Podejmę się sprzątania  ►
w Pruszkowie i okolicach 
511 738 104  

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

Podejmę pracę chałupniczą  ►
797 297 630 

Kupię

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

Usługi

Anteny montaż serwis  ►
603 375 875

ANTYKI WSZELKIE ZA GOTÓWKĘ  ►
601 336 063, 500 034 552 

Anteny sat. specjalista  ►
530 528 716 

Brukarstwo 696 437 501

Ciesielstwo, więźby dachowe,  ►
poszycia, remonty dachów, 
785 286 343

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

DOMOFONY VIDEODOMOFONY  ►
603375875   

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

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

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

Nieruchomości – sprzedam

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

Sprzedam działki  ►
budowlane, Osowiec, 
bezpośrednio 
przy lesie z mediami, 
Tel. 510 521 952

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 

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

Automoto – sprzedam

Mercedes BENZ 190 C, 88’,  ►
9 900 zł, pierwszy właściciel, 
519 184 127 

Skoda Felicia Combi 2000,  ►
22 728 96 43
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największa skuteczność!
CO TYDZIEŃ PONAD 30 000 CZYTELNIKÓW

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

GLAZURA, REMONTY,  ►
ŁAZIENKA 510 610 743  

Glazura, terakota,  ►
hydraulika 660 336 695 

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 

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

Remonty, wykończenia  ►
696 296 740 

  ► SCHODY, TANIO, 
Tel. 0 721 420 449 

Stolarz – meble na wymiar 
solidnie, doświadczenie, 
gwarancja satysfakcji 
606137815

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 

Usługi elektroinstalacyjne 888  ►
279 439, 665 659 799

WYMIANA OPON tel. 795 569 659  ►

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

nowo otwieranej
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Bezpłatna reklama Twojej fi rmy w internecie!

darmowe ogłoszenia 
www.ogloszenia.wpr24.pl

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPiiiiiiiiiiiiiiiiiiąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeek, 18 luttego 2011

darmowa prezentacja
www.fi rmy.wpr24.pl

Zwierzęta

ZAGINĄŁ PIESEK!!! W DNIU  ►
8 LUTEGO 2011 (WTOREK) 
W PRUSZKOWIE NA OSIEDLU 
OSTOJA ZAGINĄŁ PIESEK RASY 
YORKSHIR TERIER MAŁY!!! 
PIESEK JEST CHORY!!! DZIECI 
BARDZO ROZPACZAJĄ PO JEGO 
ZAGINIĘCIU!!! UCZCIWEGO 
ZNALAZCĘ PROSZĘ O PILNY 
KONTAKT TEL. 609-555-167  
LUB  22-728-88-20!!! 
DLA ZNALAZCY NAGRODA!!!

Pruszków ul. Ireny 120
tel. 602 623 950

Prowadzimy usługowo: księgi handlowe,
książki przychodów i rozchodów

www.bestpol.waw.pl
Biuro czynne: Pn. - Pt. w godz. 9.30 - 17.30

BESTPOL
Biuro Rachunkowe Sp. z o.o.

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

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

Wielka wyprzedaż
10 zł, 29 zł

-30%, -40%

Najniższe ceny w mieście
Sprawdź!

Tel. 530 540 000
Tel.  22 423 40 90

www.tanioidobrze.pl
ul. Wiosenna 16, Milanówek

SZUKAM DOMU! VESPA ►  
– pies wielokrotnie rasowy. 
Każdy amator znajdzie w niej 
swoją ulubioną rasę! Jest 
malutka, widać po niej, że 
w rodzinie był jamnik. Bardzo 
ciekawie umaszczona. Grzeczna 
i posłuszna, chyba że coś ją bardzo 
zaabsorbuje. Jest zaszczepiona, 
odrobaczona, wysterylizowana. 
Do nowego domu trafi  zaczipo-
wana i z podstawową wyprawką.
606 262 956
pokochajpsiaki@wp.pl

RATY 
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