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Reklama

Walka o dojazd  
do ul. Zielonej
Mieszkańcy ul. Zielonej w Regu- 
łach nie składają broni w walce  
o dojazd do swojej ulicy. Polna 
droga w kierunku ul. Powstańców 
Warszawy często bywa nieprze- 
jezdna. Uszkodzono tu już niejeden 
samochód. Gmina Michałowice 
obiecuje, że naprawi drogę, ale 
dotychczas z powodu problemów 
z przetargiem żadne prace nie 
zostały wykonane. Wójt gminy ma 
również nadzieję na osiągnięcie 
porozumienia z Pruszkowem, by 
ul. Zieloną połączyć z pruszkow-
ską ul. Błękitną  3

REGUŁY

OTRĘBUSY  Zabytkowej willi Wierzbówek grozi zagłada – alarmują mieszkający tu lokatorzy. Podejrzewają, że obecny 
właściciel willi chce się ich pozbyć i zniszczyć zabytek, by korzystnie sprzedać ziemię. Właściciel potwierdza, że chce 
sprzedać ziemię, ale by to zrobić, nie musi niszczyć zabytku  2
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PRUSZKÓW

W wyniku zmian w Wojewódzkim 
Planie Zabezpieczenia Medyczno-
Ratowniczego, z budynku pogo- 
towia przy ul. Andrzeja zniknęły 
karetki pogotowia. Konkurs 
na świadczenia ratownictwa 
medycznego wygrała firma 
Riemer, której karetki stacjonują 
w Szpitalu Kolejowym. Dyrekcja 
Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej zgłosiła odwołanie  
od wyników konkursu    4

Nie ma karetek 
na ul. Andrzeja

Lokatorzy kontra właściciel
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Andrzej S. rodyS
 
OTRĘBUSY
Zabytkowa willa Wierzbówek 
jest w opłakanym stanie. 
Jej obecny właściciel chce 
się pozbyć obiektu i terenu, 
na którym się znajduje. 
Mieszkańcy willi uważają,  
że chce doprowadzić zabytek 
do ruiny i rozebrać go.

W illa Wierzbówek, 
znajdująca się w par- 
kowym kompleksie 
przy ul. Natalińskiej 

w Otrębusach w gminie Brwinów, 
została wpisana rok temu do reje-
stru zabytków. Wystarali się o to 
jej mieszkańcy. Utrzymują oni, że 
spółka Mix Electronics, obecny 
właściciel terenu obejmującego 
willę, stojącą w pobliżu tzw. stró-
żówkę oraz ok. 11 tys. mkw. parku, 
chce, doprowadzić obiekt do tak 
złego stanu, by można go było 
rozebrać.

Właściciel ma kłopot
Mieszkańcy zaalarmowali nas, że 
Mix Electronics podejmuje starania 
o wykreślenie obiektu z rejestru 
zabytków, bo chce go zburzyć, by 
móc korzystnie sprzedać grunt. 
Zarzucają także Wojewódzkiemu 
Urzędowi Ochrony Zabytków 
(WUOZ), że do rejestru zabytków 
nie został wpisany park i budy-
nek stróżówki, by łatwiej moż-
na było teren sprzedać. Monika 
Dziekan, rzecznik WUOZ wyjaśnia,  
że park nie znalazł się w rejestrze 
dlatego, że zatracił swój pierwotny 
układ. – Trudno jest wytyczyć gra-
nice oraz osie historyczne, a tak-
że rozplanowanie alejek w parku, 
który przez lata nie był pielęgno- 
wany, a wyrosła roślinność spra-
wiła, że przypomina on bardziej 
las niż park – dodaje.

Mecenas Leszek Przybyłka z Kan- 
celarii Adwokackiej Proniewski 

OPAKOWANIE ZASTĘPCZE

Polska w budowie

Bolo SkoczylAS

RedaktoR naczelny

My, Polacy, kochamy budo-
wać. Budowanie mamy we krwi 
już od niepamiętnych czasów. 
Budowaliśmy wszystko. Najlepiej 
wychodziły nam budowy wielkie 
i wiekopomne – miasta, zamki, 
pałace, dwory, rezydencje. Nieco 
gorzej rzecz się miała z prowa-
dzącymi do nich drogami. Bo niby 
dla kogo i po co miałyby być bu-
dowane? Żeby nie daj Boże jacyś 
Tatarzy, Turcy, Kozacy albo inni 

poganie mogli szybciej i łatwiej dotrzeć, zburzyć mury,  
a miasto obrócić w perzynę? Czyli najprościej mówiąc: 
nie było dostatecznej motywacji i racjonalnego uzasad-
nienia. I tak nam już zostało.

Bo co, jak co, ale tradycja u nas rzecz święta. Pod koniec 
XVII w. pewien włoski dyplomata po powrocie z naszego 
kraju tak zrelacjonował sytuację: „kraj wielki, rezydencje 
wspaniałe, tylko dojechać do nich nie sposób”. Ciekawe, 
co powiedziałby dziś?

To nasze narodowe umiłowanie do budowania najbardziej 
zauważalne jest w czasie letniej kanikuły, gdy gremialnie 
ruszamy na zasłużony wypoczynek. Jak Polska długa  
i szeroka, wszędzie jeden wielki plac budowy. Gdzie 
okiem sięgnąć wykopy, rozkopy, szlabany, parkany, słupki 
i taśmy w naszych uświęconych tradycją i martyrologią 
narodowych kolorach. Klniemy na zatłoczone drogi, na 
komunikacyjny bałagan, utrudnienia i korki, złoszczą nas 
objazdy, ograniczenia ruchu, kontrole prędkości i wszech-
obecne radary. Złorzeczymy i narzekamy, ale wiemy, że 
tak być powinno, bo jak się buduje, to bałagan być musi. 
Polska to nie Niemcy ani Ameryka. Wcześniej czy później, 
robota kiedyś się zakończy. Nie ma co marudzić, a jak się 
komuś nie podoba, niech siedzi w chałupie, a nie pałęta 
się po placu budowy.

Tak czy owak, budować mus. Na przekór i na złość  
zakrętom historii, przeciwnościom losu, światowemu  
kryzysowi ekonomicznemu, zmowie zakamuflowanych 
opcji. Budujemy, bo nadrabiamy stracone lata zaniedbań  
i stagnacji. Nie dla urojonych idei, przerostu ambicji,  
ale dla siebie. Dlatego, że to konieczność i szansa,  
by w najbliższych latach stać się krajem europejskim 
nie tylko z racji położenia geograficznego. Nic, że droga 
wyboista, ważne, że kierunek słuszny.

Mam nadzieję, że tak się stanie. Najprawdopodobniej  
nie za rok, dwa czy pięć, ale w dającej się przewidzieć  
nieodległej przyszłości. A przy okazji tej budowlanej  
gorączki i zamieszania spróbujmy zbudować jeszcze 
jeden istotny drobiazg: obywatelską świadomość naszych 
rodaków. Bez niej jeszcze długo będziemy doganiać 
Europę. I to na piechotę.

Lokatorzy kontra właściciel

FOTOMIGAWKA

Dwa samochody osobowe zderzyły się 8 sierpnia ok. godz. 
16.00 na skrzyżowaniu al. Niepodległości, al. Armii Krajowej  
i ul. Bolesława Prusa. Najprawdopodobniej kierowca chryslera  
nie zdążył wyminąć skręcającego z ul. Prusa w al. Niepodle-
głości mercedesa. Siła uderzenia była tak duża, że samochód 
wpadł na stojący przy drodze słup. Jedna osoba została ranna.
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PIASTÓW
Blisko 800 mieszkańców 
miasta korzystających  
z usług Telekomunikacji 
Polskiej zostało  
pozbawionych telefonu 
i internetu. Przyczyną  
awarii jest przecięty  
kabel.

O d początku sierpnia nie 
mam telefonu i internetu. 
Podobny problem mają 

również inni mieszkańcy mojego 
osiedla. Kontaktowałem się z TP  
i jedyne, co potrafili mi powie-
dzieć to to, że starają się usunąć 
awarię – mówi pan Henryk, miesz- 
kaniec Piastowa. – Przecież brak 

Bez telefonów i internetu do 17 października
połączenia to problem dla wła-
ścicieli sklepów, czy aptek oraz 
osób starszych, które nie korzy-
stają z telefonów komórkowych 
– dodaje.

Są nikłe szanse, że usterka zo-
stanie szybko usunięta. – 2 sierp- 
nia o godz. 17.30 została zareje-
strowana awaria. Przecięty został 
kabel optyczny, który przebiegał 
przez prywatną posesję. Wła-
ściciel działki wyciął wszystkie 
kable, które znajdowały się w stu- 
dzience – informuje zespół pra-
sowy TP. – Mieszkaniec nie chce 
wpuścić na posesję ekipy tech-
nicznej. Obecnie próbujemy się 
z nim w jakiś sposób porozumieć 
– podkreśla.

Przybyłka s.c., reprezentujący spół- 
kę Mix Electronics, informuje,  
że zarzuty wobec firmy są bez-
podstawne. – Po wpisaniu willi do 
rejestru zabytków nie odwoływa- 
liśmy się – powiedział nam. Przy-
znał natomiast, że willa wraz z jej 
mieszkańcami stanowi pewien 
problem dla obecnego właściciela. 
– Spółka Mix Electronics przeję- 
ła ten teren za długi. I obecnie chce 
go po prostu sprzedać – mówi.

Nowe mieszkania  
dla lokatorów?
Sprzedać grunt wraz z zabytko-
wym obiektem i mieszkańcami 
nie jest łatwo. Spółka doprowadziła 
więc do tego, że wszyscy zamiesz-
kujący obecnie willę (12 osób) mają 
wyroki eksmisyjne. – Ponieważ 
obecnie nie ma eksmisji na bruk, 
więc lokatorzy ci nadal zamiesz-
kują willę – informuje burmistrz 
gminy Brwinów Arkadiusz Ko-
siński. – Gmina jest obowiązana 
zapewnić im lokale socjalne, ale 
takich nie mamy. Dlatego musimy 
płacić odszkodowanie spółce Mix 
Electronics za to, że lokatorzy na-
dal tam mieszkają – dodaje.

Mecenas Przybyłka zaznacza, że 
spółka chciała pomóc mieszkań-
com willi w znalezieniu nowych 

mieszkań, lecz nie przyjęli oni po-
mocy i żądali kupienia im miesz-
kań własnościowych. Mieszkańcy 
natomiast twierdzą, że żadnej po-
mocy im nie oferowano. – Firma 
zaproponowała nam po 20 tys. zł, 
żebyśmy się tylko wynieśli – mówi 
jeden z mieszkańców. Zdaniem 
burmistrza Kosińskiego, kwota, 
jaką Mix Electronics oferował 
lokatorom Wierzbówka, miała 
stanowić wkład do Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego (TBS). 
– Gdyby mieszkańcy skorzystali  
z tej możliwości, mogliby dziś 
mieszkać w nowym bloku TBS  
– mówi burmistrz.

– Gdyby ktoś mi taką możliwość 
zaproponował, pewnie bym sko-
rzystał – zaznacza Daniel Lityński, 
mieszkaniec willi. – Wolę miesz-
kać w bloku TBS niż w budynku,  
w którym nie ma ani ciepłej wody, 
ani ogrzewania i ciągle trzeba dach 
łatać – dodaje. Podkreśla jednak, 
że nikt nie proponował mieszkań-
com pomocy w uzyskaniu nowe-
go mieszkania, a jedynie 20 tys. zł  
za wyniesienie się.

Pat przy ul. Natalińskiej
Lokatorzy z Wierzbówka są zda-
nia, że gdy tylko się wyprowadzą, 
zabytek przestanie istnieć. – Nie 

po to walczyliśmy o wpisanie willi 
do rejestru zabytków, żeby teraz 
go ktoś zniszczył – mówią. Utrzy-
mują, że właściciel czyni starania, 
by uzyskać wykreślenie obiektu  
z rejestru i móc go rozebrać. Po to,  
ich zdaniem, odbyło się 21 lipca  
na terenie parku spotkanie przed-
stawicieli Mix Electronics i WUOZ. 
Monika Dziekan informuje, że  
spotkanie dotyczyło stanu zacho-
wania Wierzbówka, a więc odręb-
nej sprawy.

Mecenas Przybyłka podkreśla, 
że Mix Electronics nie jest zain-
teresowany doprowadzeniem 
zabytku do ruiny i jego rozbiórką  
i nie czyni w tym kierunku żadnych 
starań. Chce po prostu sprzedać 
teren. Monika Dziekan zaznacza 
z kolei, że wykreślenie zabytku  
z rejestru nie jest wcale taką prostą 
sprawą. – Decyzję o wykreśleniu 
obiektu z rejestru zabytków podej-
muje minister kultury i dziedzictwa 
narodowego (MKiDN). Wnioski  
w takich sprawach są przekazywa-
ne do MKiDN za pośrednictwem 
Mazowieckiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. Do dziś 
do naszego urzędu nie wpłynęło 
pismo od firmy Mix Electronics  
w sprawie wykreślenia Wierzbówka 
z rejestru zabytków – wyjaśnia. 

Daniel lityński  Gdyby ktoś zaproponował mi mieszkanie w bloku TBS, 
pewnie bym skorzystał. Wolę mieszkać w bloku TBS niż w budynku,  
w którym nie ma ani ciepłej wody, ani ogrzewania i ciągle trzeba  
dach łatać.  mieszkaniec willi wierzbówek w Otrębusach

 Chociaż stan Wierzbówka jest fatalny, właściciel twierdzi, że nie zależy mu na doprowadzeniu zabytku do 
ruiny i rozbiórce

Po ponad dwóch tygodniach 
od pojawienia się awarii, Tele-
komunikacja Polska nadal nie 
doszła do porozumienia z wła-
ścicielem posesji. TP postanowi-
ła jednak wykonać tymczasowe 
obejście uszkodzonego fragmen-
tu instalacji. – Z uwagi na duże 
zagęszczenie mediów oraz ogra-
niczenia wynikające z zabudowy 
naziemnej, konieczna była korek-
ta trasy światłowodu. Wystąpi- 
liśmy do starostwa w Pruszkowie  
z wnioskiem o umieszczenie urzą- 
dzeń w pasie drogi powiatowej 
– zaznacza Beata Woyczyńska  
z biura prasowego TP. – Wniosek  
został zwrócony do uzupełnie- 
nia. Musieliśmy dołączyć projekt 

przebudowy kanalizacji, co rów- 
nież wykonaliśmy. Termin re-
alizacji nowej inwestycji został 
wyznaczony na 17 października 
– dodaje.

Jak podkreśla Woyczyńska, 
mieszkańcy mogą dochodzić re- 
kompensaty zgodnie z regulami-
nem usług świadczenia TP.   (AS)
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POGODA NA WEEKEND LICZBA TYGODNIA przeznaczył Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na program dofinansowania budowy kolektorów słonecznych. 
To szansa dla mieszkańców mazowieckich gmin, które nie otrzymały 
dofinansowania na budowę kolektorów słonecznych z funduszy niedawno 
przyznanych przez samorząd regionu. O dotacje na budowę kolektorów 
zabiegały m.in. gminy Brwinów, Milanówek, Pruszków i Piastów.   2 mln zł

W ubiegłym roku na  
polnej drodze między  
ul. Powstańców Warszawy 
a ul. Zieloną została 
uszkodzona karetka 
pogotowia ratunkowego.

REGUŁY
Mieszkańcy ul. Zielonej  
w Regułach wciąż domagają 
się od gminy Michałowice 
zorganizowania dojazdu  
do ich posesji. Na razie jest 
on bardzo utrudniony.

Dojazd do osiedla poło-
żonego przy ul. Zielonej 
możliwy byłby od strony 

Pruszkowa, jednak drogi dojazdo-
we są zatarasowane przez leżące tu 
betonowe płyty i hałdy pozostałe 
po deweloperze, który budował 
osiedle. Mieszkańcy sygnalizują 
problem od dawna i od dawna 
walczą o ułatwienie dojazdu do 
ich posesji. W tej chwili jest on 
możliwy tylko polną drogą od  
ul. Powstańców Warszawy. Tyle że 
– jak informują mieszkańcy – jest 
ona w fatalnym stanie i na dobrą 
sprawę można nią przejechać tylko 
wtedy, kiedy jest ciepło i sucho.

Załoga interwencyjna 
nie dojedzie
Jeden z mieszkańców ul. Zielonej 
poinformował nas, że firma ochro-
niarska, w której ma wykupiony 
abonament na monitoring i ochro-
nę swojej posesji, zawiadomiła go, 
że dojazd załogi interwencyjnej 
na ul. Zieloną może być znacznie 
utrudniony lub wręcz niemożliwy. 
Obawy firmy ochroniarskiej nie 
są nieuzasadnione, bo w ubieg- 
łym roku na polnej drodze między  
ul. Powstańców Warszawy a ul. Zie-
loną została uszkodzona karetka 
pogotowia ratunkowego.

Mieszkańcy w tym roku prosili 
gminę o naprawę drogi gruntowej 
łączącej ul. Zieloną z ul. Powstań- 
ców Warszawy. Urząd gminy Mi-
chałowice zobowiązał się wykonać 
naprawy do końca lipca, ale żadne 
prac do tej pory nie przeprowa-
dzono. Wójt gminy Michałowice 
Krzysztof Grabka poinformował 
nas, że opóźnienie nastąpiło w wy-
niku problemów przy przetargu. 
Jak nas zapewnił, wkrótce droga 
zostanie naprawiona.

ich naciskiem gmina Michało- 
wice ponownie wystąpiła z wnios- 
kiem do władz Pruszkowa o umo- 
żliwienie przejazdu z ul. Zie- 
lonej do ul. Błękitnej. Odpowiedzi  
w tej sprawie jeszcze nie ma. Wójt 
Grabka jest dobrej myśli i wie- 
rzy, że uda się wynegocjować po- 
rozumienie.

– Nasze stanowisko w tej spra-
wie nie zmieniło się – powiedział 
nam zastępca prezydenta Prusz-
kowa Andrzej Kurzela.

Krzysztof Grabka uważa, że  
o ile można zrozumieć stanowisko 
władz Pruszkowa, które muszą 
brać pod uwagę interes miesz-
kańców miasta, o tyle trudno 
zrozumieć samych mieszkań- 
ców Malich. – Z powodu połą-
czenia ul. Zielonej z ul. Błękitną 
ruch na osiedlu w Malichach nie 
wzrośnie w takim stopniu, by było  
to uciążliwe dla pruszkowian 
– argumentuje.

W przyszłości droga 
utwardzona
Osiedle przy ul. Zielonej to na ra-
zie kilkanaście domów. Jednak  

Walka o dojazd do ul. Zielonej trwa

w przyszłości z pewnością się roz-
rośnie, bo to tereny atrakcyjne dla 
budownictwa mieszkaniowego. 
Konieczność budowy utwar-
dzonej drogi łączącej to osiedle  
z ul. Powstańców Warszawy jest 
tylko kwestią czasu. Potwierdza 
to wójt Grabka, który jednak za-
znacza, że na razie wykonanie tu 
utwardzonej drogi jest praktycznie 
niemożliwe. Przyznaje, że miesz-
kańcy ul. Zielonej są w niekorzyst-
nej sytuacji, bo jest ich niewielu, 
a gmina musi realizować swoje 
zadania inwestycyjne zgodnie  
z priorytetami. – Dlatego na razie 
będziemy starali się utrzymać do-
jazd drogą gruntową. Wierzymy 
też, że uda się osiągnąć porozu-
mienie z Pruszkowem – mówi. 
Podkreśla, jednak, że utwardzona 
droga w przyszłości tu powsta-
nie i wówczas mieszkańcy Malich  
z pewnością będą chętnie z niej 
korzystać, bo będzie to dogodny 
skrót w kierunku Janek, Michało-
wic, Raszyna, ale także np. Ursusa. 
– Czy wówczas mamy zakazać 
wjazdu w tę drogę od strony 
Pruszkowa? – pyta wójt.  (ASR)

Malichy są przeciw
Mieszkańców ul. Zielonej sta-
rali się również o dojazd do ich 
osiedla przez ulice Czarnieckie-
go i Błękitną w pruszkowskich 
Malichach. Gmina Michałowi-
ce wystąpiła jeszcze w ubiegłym 
roku do władz Pruszkowa z wnio-
skiem o połączenie ul. Zielonej  
w Regułach z ul. Błękitną w Prusz- 

 Na połączenie ul. Zielonej z ul. Błękitną nie chcą się zgodzić mieszkańcy pruszkowskich Malich

Gmina łata dziury
GRODZISK MAZOWIECKI
Zły stan dróg lokalnych 
to bolączka mieszkańców 
gminy. Najgorsza sytuacja 
panuje w Opypach, Kadach  
i Adamowiźnie, choć  
w niektórych miejscach 
w samym Grodzisku wcale 
nie jest lepiej. Władze 
opracowały plan remontów 
najważniejszych ulic.

P rzyczyny złego stanu na-
wierzchni w małych miej-
scowościach to głównie 

budowa domów na podmokłym 
terenie, brak zgody właścicieli 
gruntów na ich sprzedaż z prze- 
znaczeniem na inwestycje drogo-
we, kanalizacja, która jest niezbęd-
na, ale przy okazji niszczy ulice, 
wreszcie podniesiony stan wód 
gruntowych. Do poszkodowanych 
mieszkańców te powody jednak 
nie przemawiają i zapowiadają 
oni blokady oraz powiadomienie  
o sprawie ogólnopolskiej telewizji.

Utwardzanie dróg
Od maja trwa utwardzanie ulic  
za pomocą płyt MON. Wyremon-
towane zostaną m.in. al. Sadowa 
w Książenicach, ul. Gilewicza  
w Opypach, ulice Królicza i Szo-
slanda w Adamowiźnie, ul. Eduka-
cyjna w Kozerach, ul. Czerwonych 
Maków w Kozerkach, a w samym 
Grodzisku ulice Okrężna i Żura-
wia. Do końca września za pomocą 

kruszywa betonowego mają być 
naprawione nawierzchnie dróg 
gruntowych w Chrzanowie Małym, 
Kadach i Radoniach. Do końca roku 
nawierzchnię asfaltową zyskają 
ulice Zielonej Żabki, Gwiezdna  
i Leśnej Polanki w Maryninie oraz 
w Izdebnie Kościelnym. Również 
chodnik przed dworcem w Grodzi-
sku zostanie naprawiony. Dzięki 
pozyskaniu funduszy z Unii Eu-
ropejskiej zostaną wyremontowa-
ne ulice Spokojna i Chrzanowska,  
a przy okazji rewitalizacji Stawów 
Goliana – ulice Parkowa, Stawowa 
i Marii Skłodowskiej-Curie.

2 mln zł kredytu
10 sierpnia z inicjatywy burmistrza 
Grodziska Grzegorza Benedykciń-
skiego odbyła się nadzwyczajna 
sesja rady miasta. Powodem były 
podtopienia spowodowane przez 
ostatnie deszcze oraz fatalny stan 
dróg, spowodowany wzmożonym 
ruchem samochodów ciężaro- 
wych. Podczas sesji radni obejrzeli 
nagrania wideo ze zniszczonej po 
niedzielnych opadach ul. Przesmyk 
oraz z ul. Granicznej, której na-
wierzchnia po zamknięciu wiaduktu 
została zdewastowana przez tiry.

Przegłosowano uchwałę po-
zwalającą gminie zaciągnąć 2 mln 
zł kredytu. 1,6 mln zł ma zostać 
przeznaczone na remonty i drogi. 
Za pozostałą kwotę zakupiona 
zostanie wydajniejsza motopompa 
i parkometry.  (KG, EmEs)

PRUSZKÓW
Rodziny poszkodowane 
w wybuchu gazu w bloku 
przy al. Wojska Polskiego 
31 mogą już zasiedlać 
przygotowane dla nich lokale 
zastępcze. 17 sierpnia miasto 
podpisało umowę z agencją 
nieruchomości na wynajem 
mieszkań zastępczych.

Weksplozji gazu, do której 
doszło 29 lipca, zniszczo-
ne zostały cztery loka-

le: trzy w III klatce bloku i jeden  
w II. Nadzór budowlany wyłączył  

Królikowski. Poinformował, że  
w minioną środę miasto podpisało 
umowę z agencją nieruchomości na 
wynajem trzech mieszkań. Po tym 
fakcie indywidualne umowy mogą 
już podpisywać sami mieszkańcy.

W niektórych mieszkaniach 
zastępczych, m.in. należących do 
spółdzielni, trzeba było przepro-
wadzić drobne prace remontowe. 
Mieszkania wynajęte od agencji 
nieruchomości są w pełni wyposa-
żone i przygotowane na przyjęcie 
lokatorów

Zgodnie z wcześniejszymi za-
powiedziami, PSM wystąpiła do 

Lokale zastępcze dla poszkodowanych
z użytkowania całą III klatkę i jedno 
mieszkanie w II. Jak zapowiedział 
kilka dni po tragedii zastępca  
prezydenta Pruszkowa Andrzej 
Królikowski, wszyscy lokatorzy 
tych mieszkań, które zostały wy-
łączone z użytkowania, otrzymają 
lokale zastępcze.

– Dwa mieszkania zastępcze po-
chodzą z zasobów Pruszkowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, dwa 
kolejne wygospodarowało miasto 
z zasobów komunalnych. Ponadto 
wynajęliśmy trzy lokale na terenie 
Pruszkowa. Koszt wynajmu pokry-
je miasto – mówi wiceprezydent 

wojewody mazowieckiego o wspar-
cie finansowe odbudowy znisz-
czonego fragmentu bloku przy  
al. Wojska Polskiego 31. Odpowiedzi 
z urzędu wojewódzkiego jeszcze 
nie ma. Wiceprezydent Królikow-
ski informuje, że miasto wspiera 
starania spółdzielni, a prezydent 
Pruszkowa Jan Starzyński jest 
w stałym kontakcie z wojewodą  
w tej sprawie. PSM zleciła wykona-
nie ekspertyzy bloku, który ucier-
piał w wybuchu i sporządzenie 
projektu jego odbudowy. Obecnie 
trwają jeszcze prace porządkowe  
na miejscu tragedii.  (ASR)

kowie. Władze miasta były skłonne 
się zgodzić, jednak zaprotestowali 
sąsiedzi z Malich, którzy obawiają 
się, że wzrośnie przez to natężenie 
ruchu na ich osiedlu. Mieszkańcy 
ul. Zielonej nadal jednak walczą 
o dojazd do swoich posesji. Pod 
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Jesteśmy członkiem 
Związku Kontroli Dystrybucji Prasy 

krystyna Płukis:  
Kończę pracę w ramach 
sześcioletniego kontraktu, 
który zawarłam ze 
starostwem, a co będzie 
dalej – zobaczymy.

dyrektor Szpitala 
zachodniego

Nie ma karetek przy ul. Andrzeja
PRUSZKÓW
Od ponad miesiąca 
zmodernizowany w maju 
ubiegłego roku budynek 
przy ul. Andrzeja  
w Pruszkowie nie jest już 
bazą zespołów ratownictwa 
medycznego. To efekt 
zmian w Wojewódzkim 
Planie Zabezpieczenia 
Medyczno-Ratowniczego, 
zatwierdzonym przez 
Ministerstwo Zdrowia.

O tym, że od 1 lipca szyku-
ją się zmiany w funkcjo-
nowaniu ratownictwa 

medycznego w całym kraju, 
pisaliśmy wielokrotnie. Trudno 
było przewidzieć, że w naszym 
rejonie będą one tak duże. Nowy 
Wojewódzki Plan Zabezpieczenia 
Medyczno-Ratowniczego zmie-
nił liczbę rejonów operacyjnych 

zespołów ratownictwa medycz-
nego oraz przyporządkował 
poszczególne miejscowości do 
nowych rejonów według kry-
terium najszybszego dojazdu. 
Powiaty: pruszkowski, grodziski, 
żyrardowski i sochaczewski stały 
się jednym rejonem operacyj-
nym ratownictwa medycznego. 
W konsekwencji tych zmian 
wybrano także nowego opera-
tora ratownictwa medycznego 
w naszym regionie.

Ratownictwo  
w Szpitalu Kolejowym
Zgodnie z procedurą, Narodowy 
Fundusz Zdrowia ogłosił konkurs 
na świadczenia ratownictwa me-
dycznego. W naszym regionie 
zgłosiło się dwóch kandyda-
tów: firma Centrum Medyczne 
Riemer z siedzibą w Grodzisku 
Mazowieckim oraz Samodzielny 

Publiczny Zespół Zakładów Opie-
ki Zdrowotnej w Pruszkowie ra-
zem z Samodzielnym Publicznym 
Specjalistycznym Szpitalem Za-
chodnim z Grodziska. Konkurs 
wygrało CM Riemer. Firma ta na 
miejsce stacjonowania zespo-
łów ratownictwa medycznego 
w Pruszkowie wybrała ul. Warsz-
tatową 1, przy której znajduje się 
Szpital Kolejowy im. Włodzimie-
rza Roeflera.

– Odwołaliśmy się od wyniku 
konkursu. Uważamy, że nie był 
on przeprowadzony należycie, 
m.in. z uwagi na błędy formalne. 
Ponadto uważamy, że ratownic-
two medyczne powinno być ściśle 
powiązane i tożsame ze szpitalem 
– informuje zastępca dyrektora 
SPZZOZ w Pruszkowie Krzysz-
tof Sankiewicz. – Operator, który 
wygrał, ma podpisany kontrakt 
na rok. My wciąż czekamy na 

efekty naszego odwołania i jesteśmy  
w tej sprawie optymistami – dodaje.

Przychodnia  
zamiast pogotowia
Modernizacja obiektu przy ul. An- 
drzeja kosztowała 520 tys. zł. Miesz-
kańcy pytają naszą redakcję o dalsze 
losy budynku wyremontowanego 
przez powiat pruszkowski z publicz-
nych pieniędzy, w którym jeszcze 
przed 1 lipca stacjonowały karetki 
ratownictwa medycznego. Wice-
dyrektor Sankiewicz potwierdza, że 
obecnie, po przegranym konkursie, 
budynek ten stoi częściowo pusty. 
Działają w nim poradnie specja-
listyczne, m.in. kardiologiczna, 
chorób sutka czy gastroenterolo-
giczna. – Czekamy na ostateczne 
rozwiązania w tej sprawie. Jeśli  
będą dla nas niekorzystne, obiekt 
będzie wykorzystywany na inne 
cele medyczne – mówi.  (KAM)

BRWINÓW
Dzikie wysypiska śmieci 
wkrótce znikną z gminy. 
Zakupiła ona zestaw do 
monitoringu GSM, który  
– jak dowodzi praktyka  
– jest skuteczną bronią  
w walce z tymi osobami, 
które nielegalnie  
wyrzucają śmiecie do  
lasów lub przy drogach. 

M iejsc, w których tworzą 
się nielegalne wysypiska 
śmieci, na terenie gminy 

nie brakuje. Burmistrz Arkadiusz 
Kosiński przyznaje, że jest to pro-
blem. – Staramy się walczyć z tym 
zjawiskiem, ale to nie jest łatwe, 
dopóki nie złapie się kogoś za rękę – 
mówi. W przeciwnym razie gminie 
pozostaje likwidowanie dzikich 
wysypisk na własny koszt.

Zakamuflowana 
kamera
Urząd gminy zakupił zestaw do 
monitoringu GSM o nazwie LAS-2,  
który będzie wykorzystywany  
w tych miejscach, gdzie nie można 
zastosować tradycyjnego moni-
toringu. – Kupiliśmy zestaw mo-
nitorujący LAS-2: kamerę GSM 

jego mobilność. Może być prze-
noszony z miejsca na miejsce i wy-
korzystywany do różnego rodzaju 
monitoringu. I, jak zapewnia bur-
mistrz, w takich celach będzie sto-
sowany. Osoby, które dotychczas 
bezkarnie dokonywały wykroczeń 
polegających głównie na śmieceniu 
i niszczeniu mienia, muszą się teraz 
mieć na baczności, bo nigdy już nie 
będą mogły być pewne, że nie są 
filmowane przez ukrytą kamerę.  
– Spodziewamy się, że ta inwestycja 
szybko się gminie zwróci – mówi 
Arkadiusz Kosiński.

Strażnik  
z rejestratorem
Gmina dodatkowo zakupiła trzy 
minirejestratory interwencyjne. 
Będą w nie wyposażeni strażni-
cy miejscy. Urządzenia te będą 
rejestrować przebieg interwencji 
strażników. Konieczność tego za-
kupu burmistrz Kosiński tłumaczy 
tym, że często wpływają skargi na 
zachowanie funkcjonariuszy stra-
ży miejskiej. Nie mając żadnych 
dowodów, trudno później dociec, 
czy są one zasadne, czy nie. To, co 
zarejestruje minirejestrator, pozwoli  
na jednoznaczne ustalenie prze-
biegu interwencji.  (ASR)

Jesteś w ukrytej kamerze
GPRS/EDGE wraz z oprzyrządo-
waniem oraz z usługą utrzymania 
zestawu – informuje burmistrz 
Kosiński. W skład oprzyrządowa-
nia kamery wchodzą m.in. czujki 
podczerwieni i ruchu, zewnętrzny 
niewidzialny reflektor podczer-
wieni (umożliwiający rejestrację 
obrazu w nocy) oraz kamuflaż 
pozwalający na ukrycie kamery 
w miejscu, w którym jest ona in-
stalowana. Zestaw powiadamia 
przez oddzwanianie, SMS lub 
MMS i przesyła ujęcia na serwer 
archiwizujący. Usługa utrzymania 
zestawu polega m.in. na przeka-
zywaniu informacji alarmowych 
z zestawu do serwera archiwi-
zującego lub na skrzynki e-mail 
użytkowników i przechowywa-
niu danych archiwalnych przez 
miesiąc.

Mobilny zestaw
Umieszczenie kamery w miej-
scach, gdzie są wyrzucane nie- 
legalnie śmiecie, pozwoli na zare- 
jestrowanie, kto i kiedy to robi.  
W dodatku alarmowe powiado-
mienie umożliwi natychmiastową 
reakcję służb i ukaranie winnych.
Burmistrz Kosiński podkreśla, że 
zaletą zakupionego zestawu jest 

GRODZISK MAZOWIECKI
Zarząd powiatu 
grodziskiego pod koniec 
maja ogłosił konkurs na 
stanowisko dyrektora 
Szpitala Zachodniego. 
Wyniki mają być znane  
na początku września. 
Czy to oznacza, że 
dotychczasowa  
dyrektor placówki  
Krystyna Płukis  
przestanie nią zarządzać?

Samodzielny Publiczny 
Specjalistyczny Szpital 
Zachodni im. Jana Pawła II  

w Grodzisku Mazowieckim przy 
ul. Dalekiej 11 działa od ponad  
ośmiu lat. Mieści się tu 12 od- 
działów i 19 poradni specjali-
stycznych. Od siedmiu i pół roku 
placówką zarządza Krystyna 
Płukis. W tym roku wygasa kon-
trakt, jaki zawarła na pełnienie 
obowiązków dyrektora szpitala  
z organem założycielskim, czyli 
powiatem grodziskim. W związ-
ku z tym, władze powiatu ogło-
siły konkurs na to stanowisko. 
Jego wyniki mają być znane pod 
koniec sierpnia lub na począt-
ku września. Dotychczasowa 

stanie po udarze wypisano do 
domu. Przyjęto ją z powrotem 
właściwie już w stanie agonal-
nym, a gdy zmarła pozostawiono  
z kroplówkami i wenflonem  
w ręce. Nikt tu się nie uśmiecha, 
personel nie mówi „dzień dobry”, 
ale to nie dziwi, bo widać, że pra- 
cownicy są bardzo zmęczeni. 
Trudno, żeby było inaczej, skoro 
jedna osoba musi ścielić łóżko,  
a powinny to robić przynajmniej 
dwie. Chorzy nie są dobrze kar-
mieni. Byłam świadkiem sceny, 
gdy półprzytomnej osobie przynie-
siono posiłek, a po 20 minutach go 
zabrano w ogóle nie interesując się 
tym, że nie zjadła, a przecież sama 
nie była w stanie tego zrobić. Takie 
przykłady można byłoby mnożyć, 
dlatego uważam, że zmiana dyrek-
cji szpitala, a co się z tym wiąże, 
również zmiana jego funkcjono-
wania, jest po prostu niezbędna 
– dodaje nasza czytelniczka.

Zobowiązania wymagalne  
szpitala po otrzymaniu pieniędzy 
za nadwykonania za I półrocze 
2011 roku wyniosą ok. 3,5 mln zł 
przy rocznym przychodzie ponad 
80 mln zł i, jak zapewnia dyrektor 
Płukis, mogą ulec jeszcze zmniej-
szeniu na koniec roku.  (KG)

Nowy dyrektor Zachodniego?
dyrektor rozważa swój udział  
w konkursie. – Kończę pracę w ra-
mach sześcioletniego kontraktu, 
który zawarłam ze starostwem, 
a co będzie dalej – zobaczymy. 
To zupełnie naturalne, że organ 
założycielski ogłasza konkurs. To 
oznacza, że postępuje zgodnie  
z ustawą – mówi Krystyna Płukis.

Zdaniem niektórych pacjen-
tów, zmiana na stanowisku 

dyrektora Szpitala Zachodniego 
powinna nastąpić i to szybko.  
– To, co tutaj się dzieje, to prze-
chodzi ludzkie pojęcie – mówi 
pani Anna, której matka przeby-
wała na oddziale wewnętrznym. 
– Moją mamę w bardzo ciężkim 

24 sierpnia o godz. 11.00  
w sali konferencyjnej (IV piętro)  
w budynku starostwa odbędzie  
się spotkanie w sprawie wniosków 
o przyznanie jednorazowych 

16 tys. zł na 
działalność

21 sierpnia wchodzi  
w życie nowela kodeksu  
drogowego, regulująca kwestię 
usuwania wraków. Obecnie  
za usuwanie porzuconych 

Wrak  
dla powiatu

pojazdów będzie odpowie- 
dzialny powiat. Pojazd usu- 
nięty z drogi umieszcza się  
na parkingu strzeżonym do  
czasu uiszczenia opłat za jego 
usunięcie i przechowywanie. 
Będzie musiał za to zapłacić  
właściciel pojazdu, a powiat 
będzie mógł tę opłatę  
wyegzekwować.  (MS)

dotacji na podjęcie działalności 
gospodarczej. Powiatowy  
Urząd Pracy w Pruszkowie  
będzie przyjmował wnioski  
od 28 sierpnia do 2 września. 
Dofinansowania po 16 tys. zł 
zostaną przyznane 22 osobom. 
Więcej informacji: Powiatowy 
Urząd Pracy przy ul. Drzymały 30, 
pok. 12.  (MS)

POWIAT PRUSZKOWSKIREGION
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Najpóźniej na początku listopada 
przy Zespole Szkół w Żółwinie  
w gminie Brwinów zostaną odda-
ne do użytku dwa nowe boiska  
w ramach programu „Orlik 2012”. 

Ruszyła  
budowa Orlika

Regionalna Dyrekcja Ochrony  
Środowiska nie wyraziła zgody 
na budowę dwóch elektrowni  
wiatrowych w gminie Baranów.  
Powodem są braki w dokumen- 

Nie będzie
wiatraków

tacji. Gmina pod koniec 2009 r. 
rozpoczęła starania o budową 
dwóch elektrowni wiatrowych. 
Podczas weryfikacji wniosku 
okazało się, że jest on niepełny. 
Inwestor odpowiedzialny  
za przygotowanie wszystkich 
dokumentów dla gminy  
Baranów nie uzupełnił 
dokumentacji na czas.   (AS)

Kilka dni temu na plac budowy 
wjechały ciężkie maszyny.  
Pod koniec maja gmina Brwinów 
otrzymała 666 tys. zł dofinanso-
wania od samorządu woje- 
wództwa mazowieckiego oraz  
od Ministerstwa Sportu i Turysty-
ki na budowę boisk przy szkole  
w Żółwinie. Koszt inwestycji to  
ok. 1,5 mln zł.  (DP)

ŻÓŁWINBARANÓW

Koncepcja odwodnienia 
miasta-ogrodu
kAmillA GęBSkA

MILANÓWEK
Miasto, podobnie jak 
praktycznie każda gmina  
w naszym regionie, odczuwa  
skutki lokalnych podtopień. 
Władze, prócz doraźnych  
sposobów walki ze 
skutkami opadów deszczu, 
przygotowują się do 
opracowania koncepcji 
odwodnienia miasta.

T erenami szczególnie za-
grożonymi zalewaniem  
w Milanówku są rejony ulic: 

Staszica i Dembowskiej, Jasnej 
i Cichej, Książenickiej, Wierzbo-
wej i Magnolii, Chopina i Szczep- 
kowskiego oraz Wylot i Czubiń-
skiej. Mieszkańcy znajdujących się 
tam posesji praktycznie po każdym 
większym opadzie narażeni są na 
podtopienia. By uporać się z tym 
problemem, konieczne są syste-
mowe rozwiązania, a tych nie da 
się wprowadzić z dnia na dzień.

Potrzebne wsparcie 
mieszkańców
Na nic się też zdadzą wysiłki samo-
rządowców bez wsparcia i działań 
samych mieszkańców. Zastępca 
burmistrza Milanówka Ryszard 

Malinowski nadmienia, że miasto 
poczuwa się do obowiązku kon-
serwacji rowów odwadniających, 
znajdujących się na działkach 
gminnych. A mieszkańcy powinni 
odpowiadać za utrzymanie w dob- 
rej kondycji rowów znajdujących 
się na prywatnych posesjach.  

– Oczywiście grzechy zaniecha-
nia leżą po obu stronach. Przez 
lata, kiedy opady deszczu nie były  
tak obfite, temat lokalnych podto-
pień nie występował na taką skalę. 
Był to jeden z powodów odsuwa- 
nia na dalszy plan spraw związa- 
nych z modernizacją infrastruk- 

tury odwadniającej – mówi wice-
burmistrz Malinowski. – Cenne 
jest, że coraz więcej mieszkańców 
rozumie potrzebę działań i jest 
zainteresowanych założeniem 
spółki wodnej. To z kolei daje 
szansę pozyskania dofinansowa-
nie, m.in. w Wojewódzkim Fun- 
duszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej na prace moder-
nizacyjne infrastruktury wodnej 
– dodaje. Podmiot taki miałby pow- 
stać jeszcze w tym roku, o czym 
pisaliśmy w „Gazecie WPR” nr 124  
z 17 czerwca.

Konserwacja  
to priorytet
Zdaniem Ryszarda Malinowskie-
go, jest duża szansa, że do jesieni 
tego roku eksperci z urzędu miasta 
przygotują koncepcję odwodnienia 
szczególnie narażonych na podto-
pienia fragmentów. Obecnie trwają 
prace nad przygotowaniem strategii 
m.in. dla ulic Staszica i Dembow-
skiej, Książęcej, Wierzbowej i Ma-
gnolii oraz Wylot i Czubińskiej. 
Ma to być wstęp do opracowania 
dokumentu obejmującego cało- 
ściową koncepcję odwodnienia 
miasta. Priorytetem ma być sys- 
tematyczna konserwacja rowów  
melioracyjnych i kanalizacji  
deszczowej.  (KAM)

Konserwator zaopiniował 
budowę parkingu
RASZYN
Konserwator zabytków  
wydał zgodę na 
wybudowanie 
publicznego parkingu 
przy ul. Godebskiego. 
Zaopiniowanie przez niego 
inwestycji było konieczne, 
ponieważ teren, na którym 
ma powstać parking, 
wpisany jest do  
rejestru zabytków.

Oplanach utworzenia par-
kingu pisaliśmy w „Gaze-
cie WPR” nr 127 z 15 lipca.  

Wspominaliśmy wówczas, że  
o tym, czy inwestycja powstanie 
i jaką technologią mogłaby być 
wykonywana, zadecyduje kon-
serwator zabytków. Wszystko 
dlatego, że teren przewidziany 
pod budowę znajduje się na 
miejscu historycznego centrum 
Raszyna i wpisany jest do rejestru 
zabytków. I choć w tegorocznym 
budżecie gminy zapewniono pie-
niądze w wysokości 100 tys. zł na 
budowę parkingu publicznego, 
bez zgody konserwatora na jego 
powstanie nie można było podej-
mować żadnych działań.

Zastępca wójta gminy Ra- 
szyn Mirosław Chmielewski in-
formuje, że mając zgodę kon-
serwatora wraz z zaleceniami 
dotyczącymi technologii budo-
wy parkingu oraz wskazówkami 
dotyczącymi jego projektowania, 

można rozpocząć procedury. 
– Przetarg na wykonanie pro-
jektu ma być ogłoszony w ciągu 
miesiąca. Trudno precyzyjnie 
określić, ile czasu zajmie etap 
tworzenia samego projektu. Myś- 
lę, że będzie gotowy na przeło-
mie lutego i marca. Projektowa-
nie danej inwestycji zawsze jest 
najdłuższym procesem – mówi 
Mirosław Chmielewski.

Wykonawcy opracowujący 
projekt parkingu przy ul. Godeb- 
skiego będą musieli kierować  

100 tys. zł
zapewniono  
w tegorocznym 
budżecie na budowę  
parkingu publicznego  
przy ul. Godebskiego

się sugestiami konserwators- 
kimi. Te mówią m.in. o tym, że  
parkingowa nawierzchnia ma- 
newrowa powinna być betonowa 
lub asfaltowa, a miejsca posto- 
jowe wyłożone płytami. Właś- 
nie na utwardzonej nawierzchni  
najbardziej zależy mieszkańcom, 
bo istniejący w okolicy dziki par-
king takiej nie ma.  (KAM)

Niebezpieczny wykop
PRUSZKÓW
Ciężkie maszyny, 
betonowe kręgi,  
stalowe podpory  
i głęboki na kilka metrów 
wykop – tak wygląda  
teren przy ul. Działkowej, 
gdzie prowadzona jest 
budowa wodociągu. 
Mieszkańcy twierdzą,  
że teren budowy jest  
źle zabezpieczony.

Czy ktoś nadzoruje to, jak 
wygląda teren budowy 
przy ul. Działkowej? Głę-

boki wykop zabezpieczony jest 
słabym ogrodzeniem. Wystar-
czy podejść i popchnąć siatkę, 
żeby ta runęła – podkreśla Mag- 
da, mieszkanka jednego z osie-
dli mieszkaniowych w okolicy  
ul. Działkowej. – Tuż przy drodze 
zostawiane są betonowe kręgi  
i ciężkie maszyny, których po 
południu nikt nie pilnuje. Mamy 
wakacje, a dzieci jak to dzie- 
ci są bardzo ciekawskie. Sama  
widziałam grupę 12-latków  
bawiących się przy tych kręgach.  
Może ktoś się tym zainteresuje, 

nim dojdzie do tragedii – pod 
kreśla.

Według Hanny Kani, powiato-
wego inspektora nadzoru budow-
lanego, teren budowy i maszyny 
są ogrodzone w odpowiedni spo-
sób. – Problem z wykopem na  
ul. Działkowej jest nam znany. Na 
bieżąco monitorujemy sytuację  
w tym rejonie – poskreśla inspek-
tor. – Kilka dni temu zgłosiliśmy 
zastrzeżenia dotyczące m.in. 

Reklama

nieogrodzonych betonowych 
kręgów. Obecnie wykonawca prac 
zabezpieczył teren składowania 
tych elementów. Również sam 
wykop jest odgrodzony siatką, 
na której znalazły się tabliczki 
informujące o wykonywanych 
w tym miejscu pracach – dodaje 
Hanna Kania. Zdaniem inspek-
tor, rodzice powinni uczulić wła-
sne dzieci, by nie zbliżały się do 
terenu budowy.  (AS)
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W trakcie prowadzonej na  
szeroka skalę akcji przecze- 
sywania lasu funkcjonariusze  
z grodziskiej komendy odna-
leźli zwłoki kobiety – informuje 

Zwłoki  
w Międzyborowie

czytelnik Henryk. – Ciało jest  
w daleko posuniętym procesie 
gnilnym. Udało się jedynie  
ustalić, że są to zwłoki kobiety  
– podkreśla. Policjanci ocenili,  
że znalezione ciało leżało  
w lesie przez około trzy  
miesiące. Funkcjonariusze  
przypuszczają, że kobieta mogła 
być ofiarą zabójstwa.  (AS)

GRODZISK MAZOWIECKI

Zachodnia obwodnica 
za trzy lata
GRODZISK MAZOWIECKI
Wszystko wskazuje na to, 
że pierwsi kierowcy pojadą 
zachodnią obwodnicą 
miasta pod koniec 2014 r. 
Obecnie trwają prace nad 
projektem inwestycji.

Fatalny stan dróg, duża 
liczba samochodów cię-
żarowych i notorycznie 

tworzące się korki, zwłaszcza 
w centrum miasta, powodują, 
że sytuacja komunikacyjna na 
terenie Grodziska robi się coraz 
bardziej dramatyczna: Jednym ze 
sposobów na jej rozwiązanie ma 
być budowa obwodnic.

Zdaniem władz Grodziska Ma-
zowieckiego, budowa obwodnicy 
zachodniej jest koniecznością 
i jedną z najważniejszych in-
westycji do zrealizowania w 
najbliższym czasie. Ma być ona 
połączeniem Błonia z Kałęczy-
nem, a tym samym dogodnym 
połączeniem między drogami 
krajowymi nr 2, 7 i 8. – Obecnie 
przez Grodzisk na trasie Błonie 
– Kałęczyn przebiega cały trans-
port samochodów ciężarowych. 
Obwodnica skróci drogę i wy-
eliminuje ruch ciężki z centrum 
miasta – wyjaśnia Tomasz Hopko, 
pełnomocnik burmistrza Grodzi-
ska ds. kluczowych inwestycji 
drogowych. Obwodnica zachod-
nia ma liczyć 11 km. Na długości 
ok. 3 km będzie przebiegać przez 
gminę Błonie, a na pozostałym 
odcinku przez gminę Grodzisk, 

m.in. przez miejscowości: Ra-
donice, Tłuste, Natolin, Kozery 
i Kozerki.

W styczniu Zbigniew Ostrow-
ski, dyrektor Mazowieckiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich 
podpisał umowę na wykonanie 
projektu zachodniej obwodnicy 
(wraz z uzyskaniem zezwolenia 
na jej realizację) z Krakowskim 
Biurem Projektów Dróg i Mo-
stów Transprojekt. Projekt ma 

Zachodnia obwodnica 
miasta ma liczyć 11 km.  
Na długości ok. 3 km 
będzie przebiegać  
przez gminę Błonie,  
a na pozostałym odcinku 
przez gminę Grodzisk, 
m.in. przez miejscowości: 
Radonice, Tłuste, Natolin, 
Kozery i Kozerki.

być gotowy za 15 miesięcy. Jego 
koszt to ok. 1,15 mln zł. Roboty 
ziemne powinny się rozpocząć 
w czwartym kwartale przyszłego 
roku, a sama budowa ma potrwać 
około dwóch lat.

Budowie zachodniej obwod-
nicy Grodziska sprzeciwiają się 
zarówno mieszkańcy Błonia, Ka-
łęczyna, jak i mniejszych miej-
scowości położonych wzdłuż 
przyszłej drogi, np. Kozerek.  (KG)

Deszczówka spływa  
do kanalizacji sanitarnej 
Andrzej S. rodyS

Pruszków
Fekalia płyną naszą ulicą  
– alarmują mieszkańcy  
ul. Wiśniowej w Pruszkowie. 
Jednak problem wybijającej 
kanalizacji sanitarnej  
daje się we znaki 
mieszkańcom wielu  
posesji w mieście. Przyczyną 
jest odprowadzanie do niej 
wód opadowych

W domach przy ul. Wiś- 
niowej, na odcinku od 
ul. Promyka w kierun-

ku Utraty, po obfitych opadach  
na początku sierpnia nie można 
było korzystać z wody. – Kanali-
zacja jest wypełniona po brzegi, 
ze studzienek kanalizacyjnych 
wypływają ścieki. Pozalewane są 
piwnice, w niektórych domach 
ścieki wybijają z najniżej położo-
nych odpływów kanalizacyjnych. 
Na ulicy panuje smród, bo płyną 
nią fekalia – informuje Tomasz, 
mieszkaniec ul. Wiśniowej. Do-
daje, że zawartością kanalizacji 
zalane są także łąki aż do wysy-
piska śmieci.

Brak kanalizacji 
deszczowej
– Ten problem dotyczy także wielu 
innych ulic – mówi zastępca prezy-
denta Pruszkowa Andrzej Kurzela, 

który przewodniczył spotkaniu 
zespołu antykryzysowego, jaki  
8 sierpnia zebrał się w tej sprawie. 
– Mieliśmy doniesienia o wybijaniu 
kanalizacji sanitarnej także z ulic: 

Różanej, Szpitalnej, Miry Zimiń-
skiej-Sygietyńskiej – wylicza wice-
prezydent Kurzela. Jego zdaniem, 
problem dotyczy kilkuset posesji  
w mieście, przeważnie znajdują-
cych się w rejonie rzeki Utraty.

Jak ustalił zespół antykryzyso-
wy, powodem przepełnionej ka-
nalizacji sanitarnej i wylewania 
się ścieków na ulice, podwórka i do 
domów są nielegalne podłącze-
nia do niej kanalizacji deszczowej.  
– Wiele posesji nie ma odprowadze-
nia wód opadowych do oddzielnej 
kanalizacji deszczowej. Trafiają 
one do kanalizacji sanitarnej  
– mówi Andrzej Kurzela. – Gdy nie 
ma deszczu, kanalizacja sanitarna 
działa bez zarzutu. Problem robi się 

wtedy, gdy są intensywne opady,  
z jakimi mieliśmy do czynienia os- 
tatnio – podkreśla wiceprezydent.

Puste zbiorniki 
retencyjne
Andrzej Kurzela dodaje, że w tych 
miejscach, gdzie niedrożna była 
kanalizacja sanitarna, zbiorniki 
retencyjne na wody opadowe były 
puste. – To oznacza, że do kana- 
lizacji sanitarnej nielegalnie odpro-
wadza się wody opadowe – mówi. 
Informuje, że warszawskie Miej-
skie Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów i Kanalizacji już wcześniej 
sygnalizowało podobne problemy.

Wiceprezydent zwraca uwagę, 
że każda posesja powinna mieć 
odprowadzenie wód opadowych 
do kanalizacji deszczowej. Jeśli 
wody opadowe trafiają do kana-
lizacji sanitarnej, to przy inten-
sywnych i długotrwałych opadach 
zawsze będzie to powodować jej 
niedrożność i w efekcie wybija-
nie na ulice i zalewanie posesji. 
– Problem będzie istniał do czasu 
usunięcia nielegalnych podłączeń 
– zaznacza Andrzej Kurzela. Jak 
informuje, MPWiK złożyło w tej 
sprawie doniesienie do prokura-
tury, lecz dochodzenie zostało 
umorzone ze względu na niską 
społeczną szkodliwość czynu. Jed-
nak zarówno MPWiK, jak i miasto 
będą dążyć do wyeliminowania 
tego procederu.  (ASR)

Andrzej Kurzela:  
Do kanalizacji sanitarnej 
nielegalnie odprowadza się 
wody opadowe. Problem 
będzie istniał do czasu 
usunięcia nielegalnych 
podłączeń.

wiceprezydent pruSzkowa

Jubileusz stacji dializ
GRODZISK MAZOWIECKI
Stacja dializ w Szpitalu 
Zachodnim istnieje  
od 1996 r. Już więc  
od 15 lat personel  
oddziału ratuje życie 
i pomaga wyzdrowieć 
osobom cierpiącym  
z powodu chorób nerek.

W połowie lat 90. w szpi-
talu w Milanówku Tur-
czynku zaczęła działać 

stacja dializ pod kierownictwem 
dr. Marka Stopińskiego. Do tej 
pory chorzy musieli być lecze-
ni w Warszawie lub oddalonym  
o 140 km Działdowie. W 2003 r. 
oddział został przeniesiony do 
Szpitala Zachodniego w Gro-
dzisku. Po pięciu latach działal-
ności stacja została gruntownie 
wyremontowana. Liczbę stano-
wisk powiększono z 10 do 15, 
zainstalowano jeden z najnowo-
cześniejszych systemów uzdat- 
niania wody i zakupiono 12 no-
wych aparatów.

Stacja dializ w grodziskim 
szpitalu to obecnie jeden z naj- 
nowocześniejszych oddziałów, 
spełniający wszelkie wymogi Unii 
Europejskiej. Personel pracuje na 
sprzęcie najwyższej klasy i jako-
ści. Funkcjonuje tu także jeden  
z najnowocześniejszych syste- 
mów uzdatniania wody. Leczeni 
są tu chorzy ze schyłkową przew- 

pacjentów z ostrą niewydolnoś- 
cią nerek i wirusowym zapa-
leniem wątroby są wydzielone 
osobne miejsca.

Pacjenci z chorobami nerek 
zabiegom hemodializy muszą 
być poddawani trzy razy w ty-
godniu. Trwa on od trzech do 
czterech godzin. – Hemodializa 
jest zabiegiem związanym z krą- 
żeniem pozaustrojowym, ratują- 
cym i przedłużającym życie cho- 
rego, musi się on odbywać cyk- 
licznie. Ta metoda leczenia co-
raz bardziej się upowszechnia,  
a dostęp do niej jest nielimitowa-
ny. Docelowym etapem leczenia 
chorego jest przeszczep nerki, 
dializa jest więc ogniwem pośred-
nim. Oprócz klasycznych hemo- 
dializ, prowadzimy także prog- 
ram dializ otrzewnowych – mówi 
ordynator stacji dr Stopiński.  
W sumie w grodziskiej stacji dia-
liz leczonych jest obecnie 70 pa-
cjentów. W stacji pracuje 21 osób,  
w tym trzech lekarzy i 18 pielę-
gniarek.  (KG)

Gmina inwestuje w oświetlenie
MICHAŁOWICE
Minął termin  
składania ofert  
na budowę i modernizację  
oświetlenia ulicznego 
w gminie. Prace obejmą 
również uzupełnienie 
punktów świetlnych  
oraz wymianę  
i remont szafek 
sterujących i potrwają  
do grudnia.

Z akres robót obejmie: uli-
ce Kolejową i Kasztanową  
w Michałowicach Wsi,  

ul. Boczną od Brzozowej i Spor-
tową w Nowej Wsi, ul. Tęczową 
w Komorowie Wsi, ul. Zachodnią 
w Opaczy Kolonii, ul. Zaciszną  
w Regułach oraz ul. Janowskiego  
i pl. Paderewskiego w Komorowie.

Wójt gminy Michałowice 
Krzysztof Grabka informuje, że 
prace związane z modernizacją  

i remontem oświetlenia uliczne-
go oraz montażem nowych latar-
ni odbywają się systematycznie,  
w zależności od potrzeb. – Na-
sza gmina rozwija się, w wyni-
ku czego powstają nowe ulice, 
które wymagają inwestycji tego 
typu. Jednocześnie, moderni-
zując już istniejące oświetlenie 
uliczne, staramy się wymieniać 
je na energooszczędne – mówi 
wójt Grabka.  (KAM)

Rodzice po kłótni zapomnieli o dziecku
GRODZISK MAZOWIECKI 
Na deptaku w Grodzisku 
Mazowieckim znaleziono 
sześciomiesięczne  
dziecko zostawione  
w wózku. Rodzice po kłótni 
zapomnieli o niemowlaku.

D yżurny Komendy Powia- 
towej Policji otrzymał 
zgłoszenie o pozostawio- 

nym na ul. 11 Listopada dziecku. 
– Około 16.30 zadzwoniła do 
nas jedna z pracownic banku. 
Kobieta powiedziała, że tuż obok 
sklepu przy ul. 11 Listopada stoi 
wózek z małym dzieckiem – in- 
formuje sierż. szt. Sławomir Ja- 
nowiec z Komendy Powiatowej 
Policji w Grodzisku Mazowiec-
kim. – Na miejsce została wysłana 
 załoga – dodaje. Funkcjonariusze 

ustalili, że rodzice niemowlaka po-
kłócili się i rozeszli nie zabierając 
ze sobą wózka. – Zarówno matka 
jak i ojciec myśleli, że to drugie za-
bierze sześciomiesięczne dziecko 
– zaznacza Sławomir Janowiec. 
Pogotowie wezwane przez poli-
cję zabrało niemowlę do szpitala. 
Dziecku nic się nie stało. Sprawą 
nieodpowiedzialnych rodziców 
zajmie się sąd rodzinny.  (AS)

Policja opracowała rysopisy mężczyzny,  
który 23 lipca, udając policjanta, wraz z kolegą 
obezwładnił i okradł jedną z mieszkanek 
miasta. Bandyci skuli kobietę i jej wnuczkę 
kajdankami, zabrali wszystkie pieniądze i ucie-
kli. Na podstawie zeznań świadków policjanci 

Fałszywy policjant 
sporządzili rysopis jednego ze sprawców.  
Ustalono, że mężczyzna, który dokonał kra-
dzieży, to osoba w wieku 35–38 lat, wzrost  
ok. 180 cm, sylwetka krępa, włosy krótkie, 
ciemne. Policja apeluje do wszystkich osób, 
które mogą pomóc w ujęciu bandytów o 
kontakt telefoniczny z Wydziałem do walki  
z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy 
Stołecznej Policji: 22 603 65 59 (w godzinach 
8.00–21.00) lub całodobowo 997 i 112.  (DP)

PRUSZKÓW

Stacja dializ w grodziskim 
szpitalu to jeden  
z najnowocześniejszych 
oddziałów, spełniający 
wymogi Unii Europejskiej.

 lekłą niewydolnością nerek, któ-
rzy wymagają stałych dializ. Pro-
wadzony jest także program dializ 
otrzewnowych. W sumie rocznie 
wykonuje się tu 10 tys. zabiegów. 
Na oddziale znajduje się 15 stano-
wisk do przeprowadzenia zabie- 
gów hemodializy, przy czym dla 

Bo
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Dzień Policjanta w Piastowie

W dniu 12 sierpnia z okazji 
święta policji odbyło się 
spotkanie władz Piasto-
wa z funkcjonariusza-

mi strzegącymi bezustannie spokoju 
mieszkańców. 

Burmistrz Miasta Marek Kubicki po-
gratulował odznaczonym i nagrodzo-
nym policjantom. Wyraził wdzięczność 
i uznanie dla profesjonalnej i pełnej 
poświęcenia służby funkcjonariuszy 

policji oraz złożył podziękowania 
wszystkim pracownikom cywilnym, 
za ich bezcenną wartość jaką wnoszą 
na rzecz bezpieczeństwa i porząd-
ku publicznego mieszkańców miasta 
Piastowa. W składanych życzeniach 
podkreślił, że policjanci działają  
w bardzo trudnych i niebezpiecznych 
warunkach, podejmując nie raz, pod 
wpływem presji czasu i nieprzewidzia-
nych sytuacji błyskawiczne decyzje. 

Złożył życzenia rodzinom i bliskim 
życząc powodzenia w dalszej realizacji 
planów życiowych. 

Komendant Komisariatu Policji  
w Piastowie asp. Marcin Piątkowski  
otrzymał od Burmistrza list gratulacyj- 
ny, a od Przewodniczącej Rady Miejs- 
kiej okolicznościowy bukiet kwiatów.

Po części oficjalnej przy tradycyj-
nym grillu w atmosferze wzajemnego 
zrozumienia prowadzono rozmowy  

o trudzie pracy policjantów oraz zasa-
dach współpracy.

Na zaproszenie Komendanta Komi-
sariatu Policji w Piastowie Pana asp. 
Marcina Piątkowskiego w spotkaniu 
udział wzięli: Burmistrz Miasta – Marek 
Kubicki, Zastępca Burmistrza – Krzysz-
tof Smolaga, Przewodnicząca Rady 
Miejskiej – Maria Ziółek, Wiceprze-
wodniczący Rady Miejskiej – Krzysz-
tof Jankowski oraz przedstawiciele 

Radnych Rady Miejskiej w osobach: 
Przewodniczący Komisji Budżetu  
– Bogusław Kaleta, Przewodniczący 
Komisji Kultury i Sportu – Stanisław 
Lewandowicz, Przewodniczący Komisji 
Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych 
– Wojciech Zawiślak, Przewodniczący 
Klubu Radnych „Nasz Piastów” – To-
masz Sarnacki, Przewodniczący Klubu 
Radnych Platforma Obywatelska – Ma-
ciej Makowski.

www.piastow.pl

Brwinów

Wycieczka do term
Gminny Ośrodek Kultury 
zaprasza 21 sierpnia (niedziela) 
na wycieczkę do term  
w Mszczonowie. Ilość miejsc 
ograniczona. Zgłoszenia  
przyjmowane są19 sierpnia 
(piątek) pod nr tel. 22 729 59 34.
Zbiórka godz. 10.00,  
Wilsona 2, Bilety: 25 zł

Grodzisk Mazowiecki

Alternatywa  
zaprasza
19 sierpnia (piątek) w Grodzi-
skiej Alternatywie zostaną 
zorganizowane: wystawa 
rysunków Roberta Zybranta, 
pokaz krótkometrażowego 
filmu dokumentalnego  
„In Hoc Signo Vinces” oraz 
koncert Katarzyny Mijas.
Start godz. 19.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Kilińskiego 14

Informator kulturalny  /19.08-26.08/

Biesiada kabaretowa
Centrum Kultury zaprasza  
20 sierpnia (sobota) na spotka-
nie z Ryszardem Makowskim,  
współtwórcą kabaretu OT.TO., 
obecnie współpracującym 
z kabaretem „Pod Egidą”.
Start godz. 16.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Spółdzielcza 9

Spotkanie rockowe
Centrum Kultury zaprasza  
21 sierpnia (niedziela) na występy 
grodziskich zespołów rockowych 
działających przy CK, prowadzo-
nych przez Piotra Gąssowskiego. 
Na placu przed Centrum Kultury 
wystąpią: Alive Star, Come on 
Andy, Sunday Born oraz Axis.
Start godz. 19.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Spółdzielcza 9

Nadarzyn

Kule wodne
Nadarzyński Ośrodek Kultury  
zaprasza w dniach 19-21 sierpnia 

na mini festyn dla dzieci. Na 
najmłodszych czekać będzie  
wiele atrakcji m.in. dmucha-
ne zjeżdżalnie, trampoliny, 
ścianka wspinaczkowa i kule 
wodne. 
Start godz. 11.00, Wstęp wolny,  
Miejsce: Kościelna  
(plac zabaw obok kościoła)

Sprayem malowane
W dniach 22-26 w Nadarzyń-
skim Ośrodku Kultury odbędą 
się warsztaty „Sprayem  
malowane” organizowane  
w ramach cyklu „Warsztaty 
Last Minute”. Zajęcia poprowa-
dzi Marzena Latoszek.
Start godz. 17.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Pl. Poniatowskiego 2 

Podkowa Leśna

Targ Przydasiów
Centrum Kultury i Inicjatyw  
Obywatelskich zaprasza  
20 sierpnia (sobota) na targ 

przydasiów. Opróżnij swoją 
szafę i zamień, oddaj lub 
sprzedaj niepotrzebne już 
rzeczy. 
Start godz. 12.30, Wstęp wolny, 
Miejsce: Świerkowa 1

Film nocy letniej
Centrum Kultury i Inicjatyw 
Obywatelskich zaprasza  
20 sierpnia (sobota) na projek-
cję filmów „Chico Rita” oraz  
„Mary i Max” w ramach drugiej 
edycji maratonu filmowego  
z cyklu Film nocy letniej. 
Start godz. 20.00, Bilety: 15 
zł/20 zł, Miejsce: Świerkowa 1

Wernisaż malarstwa
Centrum Kultury i Inicjatyw 
Obywatelskich zaprasza  
20 sierpnia (sobota) na  
wernisaż malarstwa artystów 
 z Podkowy Leśnej: Anny 
Duszyńskiej i Andrzeja Tyszki. 
Start godz. 17.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Lilpopa 18

Radni Rady miejskie w Piastowie
Przewodnicząca Rady Miejskiej – Maria Ziółek składa 
gratulacje Komendantowi

 Burmistrz Miasta – Marek Kubicki i Komendant Policji  
– asp. Marcin Piątkowski

 

 

 

 

Już 20 sierpnia w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich odbędzie się Nocny Maraton Filmowy podczas którego zaprezentowane zostaną animacje  
dla dorosłych. W repertuarze znalazł się hiszpańsko-brytyjski obraz „Chico i Rita”. Jest to opowieść o miłości utalentowanego pianisty Chico oraz pięknej  
i obdarzonej niezwykłym głosem śpiewaczki Rity. Na szczególną uwagę zasługuje ścieżka dźwiękowa, w której usłyszymy mambo, sambę oraz utwory  
jazzowe. Następnie widzowie obejrzą australijski dramat „Mary i Max”. Historia opowiada o przyjaźni, która rodzi się między ośmioletnią Australijką i 45-let- 
nim Amerykaninem, za sprawą wysłanej pocztą tabliczki czekolady. Przyjaźń Mary i Maxa trwa przez długie lata, choć bohaterowie nigdy się nie widzieli..  
Start godz. 20.00, Bilety 15–20 zł, Miejsce: Świerkowa 1

Nocny Maraton Filmowy

kultura



Raszyn, tel. (22) 720 21 68

przyjmie do pracy
Elektromechanika z praktyką

Praca od pon. do pt.
w godzinach 8.00-16.00

Serwis elektronarzędzi 
Sklep
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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 531 311 315
•	 E-mailem pod adresem reklama@wpr24.pl
•	 W biurze In-Form Grodzisk Maz.: 22 755 69 28, www.biuroogloszen.net

jak
zamówić?

najlepsze 
ceny!

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

Dam pracę

 ► Biuro nieruchomości  
w Pruszkowie zatrudni  
agentów; wysoka prowizja;  
Tel 604 492 736, 
 22 730 33 43 

 ► Drukarnia zatrudni: 
Międzynarodowy koncern 
poligraficzny z siedzibą  
w Pruszkowie zatrudni: 
- Introligatorów  
(głównie krajaczy), 
- drukarzy fleksograficznych, 
- asystentów drukarzy.
Oferujemy pracę  
w stabilnej, rozwijającej się 
firmie, możliwość rozwoju 
zawodowego, dobre warunki 
zatrudnienia. 
CV prosimy kierować  
na adres : 
praca_rekrut@wp.pl 

 ► Mechanik serwisowy  
wózków widłowych,  
prawo jazdy KAT B.  
mile widziane uprawnienia WDT 
503 095 137 

 ► Poszukuję opiekunki 
całodobowo z zamieszkaniem 
784 918 987

 ► Praca dodatkowa – ogrodnictwo 
694 813 140 

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

 ► Solid Security Sp. z o.o. 
zatrudni: 
pracowników ochrony fizycznej 
(praca na terenie: Pruszków, Gąsin,)  
oczekujemy: niekaralności 
licencja pracownika ochrony  
fizycznej mile widziana 
zgłoszenia: 500-161-594

 ► Spawacz metoda TIG, pełny etat, 
Pęcice małe koło Komorowa 
502 204 866

 ► Zatrudnię kierowcę KAT C + 
uprawnienia na HDS, skład 
budowlany,  
22 725 27 56

 ► Zatrudnię kierowcę KAT C + 
uprawnienia na HDS 
22 725 27 56

 ► Zatrudnię kierowcę na busa  
lub autobus 791 921 791 zawsze 

 ► Zatrudnię Serwisanta-Montażystę 
maszyn, (elektryk, elektronik), 
Sokołów koło Janek 502 259 383 

Szukam pracy

 ► Podejmę się sprzątania 
w Pruszkowie i okolicach 
511 738 104 

 ► Uczciwa emerytka zaopiekuje 
się dzieckiem lub osoba starszą 
784 373 924 

największa skuteczność!
CO TYDZIEŃ PONAD 30 000 CZYTELNIKÓW

Nieruchomości – sprzedam

 ► Dom 100m2 okolice Grodziska 
696 172 625 

 ► Działka 2550 m2, Otrębusy, 
budowlana 601 979 353 

 ► Odstąpię udział przedsprzedaży 
mieszkania 44 m2 ”Przy Pałacu” 
Pruszków – Realizacja od zaraz  
Tel. 784 923 746

 ► Pruszków dom na sprzedaż przy 
ul. Powstańców 120 m2 + 650 m2 
działka. 670 000 zł,  
604-402-004 

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

 ► Sprzedam mieszkanie przy 
Powstańców Pruszków, niski blok 
60 m2 tel. 784 923 746

 ► Sprzedam uroczy domek  
100 m2 z działką 2600 m2 
+media tanio z pow. wjazdu 
502 055 408 

Nieruchomości – wynajmę

 ► Poszukuję kawalerki 
częściowo umeblowanej  
w okolicy WKD  
Tel. Kont 607 246 750

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► Podnajmę lokal kosmetyczce  
lub manicurzystce.  
Tel. 662 048 065

 ► Pruszków ul. Kraszewskiego lokal 
użytkowy 35 m2 na I piętrze 1400 zł 
604-402-004

 ► Pruszków ul. Kraszewskiego  
punkt usługowy na parterze 500 zł 
604-402-004

 ► Pruszków, ul. Kraszewskiego Ip. 
40m2, Lokal do wynajęcia  
604 402 004

 
Nauka

 ► Angielski 784 884 230 

Automoto – kupię

Auto złomowanie bez  
kosztów, odbiór, obsługa 
prawna, do wyrejestrowania 
22 723 46 66,  
501 13 91 73 

 ► Darmowe złomowanie pojazdów, 
transport Gratis 502 534 080 

Automoto – sprzedam

 ► Sprzedam przyczepkę „Błysk”  
500 zł; 607 183 321

 ► Sprzedam wyciągarkę budowlaną, 
500 zł; 607 183 321

Sprzedam

 ► Używane podręczniki 784 884 230 

Kupię

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

Usługi

 ► Anteny montaż serwis 603 375 874

 ► Brukarstwo 696 437 501 

 ► Cyklinowanie, lakier, tanio, sprzęt 
zachodni układam solidnie 
506 488 404; 22 724 91 28 

 ► Cyklinowanie, układanie 
602 262 144 

Czyszczenie skórzanej  
tapicerki samochodowej 
505 076 331 

Docieplenia budynków  
z materiałem (SILIKAT) od 78 zł/
m2 szybko i solidnie  
507 964 611 

 ► Domofony i video domofony 
603 375 875 

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

 ► Glazura hydraulika 660 33 66 95 

 ► Hydrauliczno – gazowe 792 267 957 

 ► Malowanie 698 979 984 

 ► Malowanie, gipsowanie panele 
podłogowe 501 446 102 

 ► Malujemy solidnie, szybko, 
wnętrza, elewacje 602 71 90 24 

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

 ► Pranie tapicerki, dywanów w domu 
klienta 504 206 446 

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

 ► Usługi ogrodnicze 600 725 675 

Żaluzje, rolety, moskitiery, 
verticale, pranie verticali, 9-20, 
501 175 813 

Inne

Aż 3000 zł pożyczki, szybko, 
na jasnych zasadach i bez 
zbędnych formalności. 
Provident: 600 400 295 
7 dni w tygodniu 7:00-21:00  

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

Najniższe ceny w mieście
Sprawdź !

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

www.tanioidobrze.pl
ul. Wiosenna 16, Milanówek



www.wpr24.pl OGŁOSZENIA  |  11Piątek, 19 sierpnia 2011

Szanowni Państwo,
W związku z wprowadzeniem ograniczenia ruchu dla samochodów ciężarowych powyżej 
10 ton na wiadukcie w drodze nr 579 ruch tranzytowy przeniósł się na okoliczne drogi 
gminne. Nastąpiła duża degradacja dróg, dlatego też zwróciłem się do Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego Adama Struzika z prośbą o przedstawienie planów inwestycji 
drogowych w najbliższym czasie na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.
Przekazuję Państwu odpowiedź jaką otrzymałem z Urzędu Marszałkowskiego.

Grzegorz Benedykciński
Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

MZDW / I-1/2200-1540 / 11/ 579.719                     Warszawa 09.08.2011 r.

       Pan
     Grzegorz Benedykciński
     Burmistrz Miasta I Gminy Grodzisk Mazowiecki

Pismem FZ/62/32/7 z dnia 09.05.2011 r. zwrócił się Pan z wnioskiem o podjęcie działań, skutkujących przedstawieniem 
mieszkańcom Miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki kompleksowych informacji nt. stanu zaawansowania prac przy-
gotowawczych związanych z budową zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi wojewódzkiej  
nr 579 oraz budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 719 na terenie miast Milanówek i Grodzisk Mazowiecki 
(tzw. Południową obwodnicą Grodziska Mazowieckiego).

Z uwagą zapoznałem się z treścią Pana pisma i w pełni podzielam opinie i oczekiwania mieszkańców Miasta  
i Gminy Grodzisk Mazowiecki.

W chwili obecnej całemu „pasmu” pruszkowsko-grodziskiemu, tj. obszarowi na terenie powiatów pruszkowskiego, 
warszawskiego zachodniego i grodziskiego towarzyszy intensywny rozwój urbanistyczny związany również z budowa 
przez Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Autostradą A2 na odcinku Stryków-Konotopa.

Oczekiwania mieszkańców i Inwestorów realizujących inwestycję na terenie ww. powiatów w stosunku do sieci 
i stanu dróg publicznych stale rosną.

Odpowiedzią Województwa Mazowieckiego jest przygotowywanie do realizacji wielu inwestycji drogowych na 
ternie ww. powiatów.

W najbliższych latach Województwo Mazowieckie planuje kompleksowo rozbudować poszczególne odcinki dróg 
wojewódzkich nr 579, 701, 718, 719 oraz wybudować nowe odcinki dróg wojewódzkich z których należy wymienić m.in.:
- budowę drogi wojewódzkiej „Paszkowianki” łączącej drogę krajową nr 8 z autostradą A2 na odcinku od skrzyżowania 

z drogą wojewódzką nr 718 do autostrady A2 w miejscu przejazdu autostradowego WD300 (droga wojewódzka  
nr 720) oraz węzła autostradowego Pruszków (skrzyżowanie dróg wojewódzkich nr 701 i 718);

-  budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 719 na terenie miast Milanówek i grodzisk Mazowiecki;
- budowę zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579.
Z ww. inwestycji dwie ostatnie są tematem zainteresowania mieszkańców Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki  
i w niniejszym piśmie postaram się Panu udzielić kompleksowych informacji nt. stanu zaawansowania prac przy-
gotowawczych do realizacji obu inwestycji, które z kolei będzie Pan mógł przekazać mieszkańcom Miasta i Gminy 
Grodzisk Mazowiecki.

Prace projektowe związane z budową zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi woje-
wódzkiej 579 trwają nieprzerwalnie od roku 2008. w chwili obecnej na podstawie opracowanej w 2010 r. koncepcji 
programowo-przestrzennej i w oparciu o wydane przez Pana w 2009 r. decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 
opracowywana jest dokumentacja budowlana, wykonawcza i przetargową, na podstawie której w II kwartale 2012 r. 
Wojewoda Mazowiecki winien wydać Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Z informacji jakie otrzymałem z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, który z ramienia Wojewódz-
twa mazowieckiego przygotowuje do realizacji ww. inwestycje drogowe, wynika, iż proces projektowy przebiega  
zgodnie z założonym harmonogramem.

Mam nadzieję, że prace budowlane będą mogły się rozpocząć niezwłocznie po wydaniu przez Wojewodę Mazo-
wieckiego w II kwartale przyszłego roku Decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

Jeżeli chodzi o nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 719 na terenie miast Grodzisk Mazowiecki i Milanówek to  
w 2010 r. zostało opracowane Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe i w maju br. Wpłynął do Pana wniosek 
złożony przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie w sprawie wydania niezbędnej decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach dla ww. zadania. Dalsze prace projektowe są ściśle uzależnione od terminu wydania 
dla ww. zadania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku wydania ww. decyzji do końca 2011 r. 
rozpoczęcie prac budowlanych będzie mogło się rozpocząć najwcześniej w 2014 r.

Tak jak wspomniałem na wstępie na ternie powiatów pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i grodziskiego 
przygotowywanych do realizacji jest wiele zadań inwestycyjnych związanych z poprawą stanu sieci dróg wojewódzkich.

Mam nadzieję, że pomimo trudnej sytuacji finansowej w budżecie Samorządu Województwa Mazowieckiego uda się 
zabezpieczyć niezbędne środki finansowe, które pozwolą na realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych niezwłocznie 
po wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego dla tych zadań decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Zgodnie z przyjętymi założeniami w 2012 r. Warszawa oraz powiaty: pruszkowski, warszawski zachodni i grodzi-
ski uzyskają bezpośrednie połączenie z europejską siecią autostrad. Jestem pewien, że zrealizowane w najbliższych 
latach zamierzonych inwestycji na drogach wojewódzkich poprawi i uzupełni obecną sieć dróg publicznych na terenie  
ww. powiatów, a także w sposób komfortowy i bezpieczny bezpośrednio połączy miasta i gminy leżące na terenie  
ww. powiatów z autostradą A2 poprzez węzły autostradowe „Tłuste” i „Pruszków”.

Liczę, że treść niniejszego pisma i informacje w nim zawarte zostaną przez Pana przyjęte z zadowoleniem oraz,  
że wspólnie uda się skrócić do absolutnego minimum okres oczekiwania na rozpoczęcie realizacji obu wnioskowa- 
nych inwestycji.

Na zakończenie, przepraszając za długi okres odpowiedzi związany wynikający z konieczności zebrania wyczer-
pujących informacji, zwracam się do Pana z gorącą prośbą o przekazanie treści niniejszego pisma zainteresowanym 
mieszkańcom miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki.

Do wiadomości:
Pan Zbigniew Ostrowski – p.o. dyrektora MZDW w Warszawie
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