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Rekultywacja zgodnie z planem Alarm 
z premedytacją

PRUSZKÓW

Zgłoszenie alarmu bombowego 
w Szpitalu Kolejowym było ściśle 
zaplanowane. Sprawca chciał  
wywołać zamieszanie, by w tym 
czasie wypisać członka rodziny 
i uniknąć wystawienia kilkuty-
sięcznej faktury za jego pobyt  4 

Czekają  
na wiadukt

REGION

PRUSZKÓW  Miasto nie dostało pożyczki z WFOŚiGW na rekultywację fragmentu wysypiska śmieci. Jednak zaplanowane na ten i przyszły 
rok prace zostaną wykonane, bo sfinansuje je miasto i MZO  2

Wiadukt w ciągu ul. Piastowskiej 
w Broniszach nad torami kolejo-
wymi jest gotowy od kilku tygodni. 
Jednak do tej pory nie został 
oddany do użytku. Przeciągają się 
procedury odbioru  8 

Bakteria coli  
w wodzie

RASZYN

W wodzie, która leci z kranów  
przy jednej z ulic w Sękocinie 
Starym stwierdzono obecność 
bakterii coli. Od ponad  
1,5 miesiąca mieszkańcy  
nie mogą z niej korzystać.  
Sprawą zajęła się rada gminy  10 
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OPAKOWANIE ZASTĘPCZE

Przetrwać  
do poniedziałku

Bolo SkoczylaS

RedaktoR naczelny

Po wielu długich dniach 
notorycznego bombardowania 
nas mniej lub bardziej nierealnymi 
programami, głupawymi hasłami, 
receptami na szczęście, zdrowie  
i wszelką pomyślność doczekaliśmy 
wreszcie końca kampanii. Od północy 
zacznie obowiązywać cisza wyborcza. 
Nareszcie. Odetchniemy z ulgą.  
I kandydaci, i wyborcy. I bardzo do-
brze, bo wszystkim nam się to należy.

W czasie, gdy to piszę, wszystko 
jeszcze przed nami. Kampania trwa 

i zmierza do ostatecznego finału. Rzucane są na szalę ostatnie 
argumenty, wyciągane atuty i asy z rękawów. Kandydaci 
prześcigają się w pomysłach, hasłach wyborczych i piarowskich 
sztuczkach. Słyszy się opinie, że tegoroczna kampania jest 
nijaka i niemrawa, nie ma charakteru, brak w niej jakichś  
szczególnych akcentów czy spektakularnych fajerwerków.

Protestuję. Bo po pierwsze jeszcze nie wieczór i nie wiadomo, 
kto i co na koniec wykombinuje, a po drugie nie jest aż tak źle. 
Oceny są przedwczesne, a wnioski zbyt daleko posunięte.  
Zgadzam się, że w tegorocznej kampanii brakuje dziadka  
z Wehrmachtu lub choćby babki z KGB, ale zastosowane  
środki należy uznać jako zdecydowanie nowatorskie.

Nowością są tzw. gospodarskie wizyty, czyli bliskie spotkania  
z elektoratem. Gra polega na tym, aby w jak najkrótszym czasie 
objechać możliwie najwięcej mało komu znanych miejscowości. 
Korzyści z tego, co z raka krwi, ale można się naocznie przeko-
nać, jak piękna jest nasza ojczyzna. Drugą osobliwością tej kam-
panii są muzyczne spoty wyborcze, czyli czysta sztuka. Sztuka, 
bo głosów nie przysporzą, ale co się pobawimy to zostanie. 
Inny środek wyrazu to przebieranka, czyli udawanie kogoś  
innego niż się jest. Efekt żaden, bo i tak wszyscy wiedzą, kto  
jest kim, ale zabawa nienajgorsza. A hasła wyborcze to  
pikuś? A poezja programów? A wizje świetlanej przyszłości?  
A dobór rekwizytów jako środków wyrazu? Te wszystkie śledzie  
i papryczki? Ktoś jeszcze twierdzi, że kampania jest nijaka?

Tak czy owak, w najbliższy poniedziałkowy poranek obudzimy 
się już w innej Polsce. I to bez względu na wynik wyborów. Innej, 
bo od poniedziałku skrzynki pocztowe i klatki domów przestaną 
być notorycznie zaśmiecane ulotkami. Z ekranów telewizorów 
znikną mrożące krew w żyłach reklamy wyborcze i głupawe 
spoty. Nikt nie będzie zalepiać słupów ogłoszeniowych, murów  
i parkanów plakatami z upozowanymi obliczami kandydatów 
ani nawet wypisywać grafomańskich odezw i apeli do naszego 
zdrowego rozsądku czy patriotycznych uczuć. Innej, bo zwy-
czajnie będzie już po wyborach, czyli po tzw. herbacie. Kto miał 
wygrać ten wygrał, kto przegrać – przegrał. Wygrani będą się 
cieszyć, przegrani czekać na kolejną szansę i rewanż za cztery 
lata. A my, wyborcy, wrócimy do swoich zwykłych zajęć.

FOTOMIGAWKA

29 września na al. Wojska Polskiego w Pruszkowie 
na wysokości Lidla opel zderzył się z hondą. Zawinił 
kierowca opla, jednak kierujący hondą nie miał prawa jazdy. 
Szczegóły na WPR24.pl.   (DP) 
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Rekultywacja zgodnie z planem
Miasto i Miejski Zakład Oczyszczania same sfinansują prace przy rekultywacji 
kwatery A wysypiska śmieci na Żbikowie w tym i przyszłym roku
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POGODA NA WEEKEND LICZBA TYGODNIA tys. zł. z 600 tys. zł,  
które Grodzisk  
Mazowiecki chce  
wydać na promocję  
gminy, będzie  
pochodziło z funduszy 
zewnętrznych  8 500

andrzej S. rodyS

PRUSZKÓW
Miasto nie otrzymało  
pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony  
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (WFOŚiGW)  
na rekultywację wysypiska 
śmieci na Żbikowie. Nie  
oznacza to jednak, że prace 
przy rekultywacji staną.

M iasto zamierzało w tym 
i w przyszłym roku prze- 
prowadzić rekultywa-

cję tzw. kwatery A na wysypisku 
śmieci na Żbikowie. Jak informuje 
zastępca prezydenta Pruszkowa 
Andrzej Królikowski, ta kwatera 
jest wąwozem. Plan polegał na 

z pożyczki z WFOŚiGW. Pożyczki 
jednak nie przyznano.

Z powodów formalnych
– Góra jest w trakcie rekultywacji, 
dlatego korzystamy z tych poży-
czek z WFOŚiGW. Dostaliśmy także 
promesę na pożyczkę na rekulty-
wację kwatery A. Nie przyznano 
nam jej jednak z powodów for-
malnych – mówi wiceprezydent 
Królikowski. Jak wyjaśnia, po to, 
by zasypać kwaterę A, potrzebne 
było zezwolenie na składowanie 
tam śmieci. O takie zezwolenie 
starał się u wojewody Miejski Za-
kład Oczyszczania (MZO), który 
jest inwestorem zastępczym tej in-
westycji i jednocześnie eksploata-
torem wysypiska. – W momencie 
otrzymywania promesy na pożycz-
kę była obietnica z urzędu woje-
wódzkiego, że zezwolenie będzie, 
jednak w chwili, kiedy przyszła 
decyzja z WFOŚiGW, jeszcze go 
nie było. Wobec tego WFOŚiGW 
stwierdził, że formalnie nie ma 
dokumentu, który upoważniałby 
go do wypłacenia nam pożyczki  
– dodaje Andrzej Królikowski.

Tymczasem miasto rozstrzy-
gnęło już przetarg na wykonanie 
prac rekultywacyjnych w kwaterze 
A. Choć całą operację trzeba było 
zatrzymać, wiceprezydent Króli-
kowski uspokaja: prace zostaną 
wykonane zgodnie z planem.

Za własne pieniądze
W tej sytuacji miasto zrezy-

gnowało z pożyczki, a rada miej-
ska musiała wycofać z budżetu 
pieniądze, jakie miały wpłynąć 
z WFOŚiGW. Podczas sesji rady  
29 września podjęto stosowną 
uchwałę w tej sprawie. – W dal-
szym ciągu jednak w budżecie 

pozostaje 500 tys. zł, które na ten 
cel były przeznaczone – mówi 
Andrzej Królikowski. – Za te pie-
niądze będziemy prowadzić prace 
przy rekultywacji kwatery A w tym 
roku. Podpisaliśmy także poro-
zumienie z MZO, które ze swo-
jego własnego budżetu przekaże 
1 mln zł na sfinansowanie prac 
przyszłorocznych. A więc po otrzy-
maniu zezwolenia rekultywacja tej 
kwatery będzie kontynuowana, 
wykonawca będzie robił swoje – 
dodaje. Podkreśla, że po uzyskaniu 
zezwolenia od wojewody miasto 
zamierza starać się o kolejną po-
życzkę z WFOŚiGW.

Opóźniająca wydania zezwole-
nia przez urząd wojewódzki nie 
oznacza też, że wysypisko prze-
stanie pracować. – Obecnie wy-
wozi się śmiecie na inne kwatery, 
które mają zezwolenia ważne do 
2014 r. – mówi wiceprezydent.  
– To zezwolenie dotyczyło tylko 
kwatery, którą chcieliśmy zasy-
pać śmieciami i rekultywować. 
Ale to nam nie blokuje możli-
wości eksploatacji całego wy-
sypiska – podkreśla. Zaznacza 
też, że wszystkie prace na wysy- 
pisku będą prowadzone zgodnie 
z planem aż do jego pełnej rekul-
tywacji w 2014 r. 
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1,5 mln zł
będzie kosztować 
rekultywacja kwatery 
A w tym i przyszłym 
roku. Pieniądze te będą 
pochodzić z budżetu 
miasta i z własnych 
funduszy MZO

 WPR106, 11.02.2011 r.  
Władze Pruszkowa planują zamk- 
nąć wysypisko w 2014 r. Obecnie, 
dzięki inwestycjom poczynionym 
w Miejskim Zakładzie Oczyszczania, 
ilość śmieci, które nie nadają się do 
ponownego przetworzenia i trafiają 
na wysypisko, stale maleje. Miasto 
chce, by po 2014 r., po zamknięciu 
wysypiska, jego zrekultywowany 
teren został całkowicie wykorzysta-
ny na cele rekreacyjne. Jak mówił 
wówczas wiceprezydent Pruszkowa 

Andrzej Kurzela, wiąże się to z poważnymi nakładami finansowymi na 
inwestycje i późniejsze utrzymanie terenu. Nie wykluczone więc, że plany 
te będą realizowane w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego.
Wygaszanie pracy wysypiska jest jednak długotrwałym procesem. Po to, 
by po 2014 r. można go było zamienić w teren rekreacyjny, rekultywacja 
poszczególnych kwater wysypiska musi być prowadzona na bieżąco  
– już teraz. Temu służą inwestycje miasta prowadzone obecnie, które 
są finansowane m.in. z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Czytaj cały artykuł na WPR24.pl.

JUŻ PISALIŚMY

tym, by zasypując go zwykłymi 
śmieciami, następnie odpadami 
trwałymi (gruzem), a potem zie-
mią, wyrównać teren i zrekulty-
wować go. W budżecie miasta na 
ten rok przewidziano 500 tys. zł 
na wykonanie tych prac. Pozostała 
kwota – 1 mln zł – miała pochodzić 
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Dla mnie najważniejszy jest człowiek. Swoim życiem 
staram się realizować duchowy testament Przyjaciela – 
ks. Romana Indrzejczyka ,,być razem i żyć razem”.
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Zaappraszammmm do kkontaakttu ze mmną:
e-mmmail: danuta.smak@gmail.com
blooog:g danuta-smak.blog.onet.pl        facebook.com/danuta.smak

Komitet Wyborczy PSL

Dla mnie najważniejszy jest człowiek. Swoi
staram się realizować duchowy testament Pr

Danuta
SMAK

Miejsce 4     Lista 5
BEZPARTYJNA kandydatka do Sejmu RP
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1 października rano na skrzyżowaniu ul. Brzozowej i ul. Grodziskiej w Komorowie samochód ciężarowy uderzył w citroena. W wyniku wypadku śmierć poniosła  
jedna osoba. Do zdarzenia doszło około godz. 5.00. – Jadący ul. Brzozową citroen nie zastosował się do znaku ustąpienia pierwszeństwa przejazdu i wjechał 
na skrzyżowanie z ul. Grodziską prosto pod koła ciężarowej scanii – informuje podkom. Dorota Nowak, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji  
w Pruszkowie. – 34-letni kierowca citroena zginął na miejscu. Kierowca tira był trzeźwy – dodaje. Na miejscu była policja, straż pożarna, karetka i prokurator.  (R)

Tragiczny wypadek na ul. Brzozowej
PRUSZKÓW

Fałszywy alarm z premedytacją
anna SołtySiak

PRUSZKÓW
20 września w Szpitalu 
Kolejowym ogłoszono  
alarm bombowy.  
Po przeszukaniu placówki 
okazało się, że alarm  był 
fałszywy. Został zgłoszony  
celowo, by wywołać 
zamieszanie.

We wtorek 20 września 
około godz. 6.00 do 
Szpitala Kolejowego 

w Pruszkowie zadzwoniła kobie-
ta z informacją, że w budynku 
znajduje się bomba. Podobne 
zgłoszenie otrzymała pruszkow-
ska policja. Na miejsce wysłano 
straż pożarną, policję i pogoto-
wie gazowe. Dodatkowo został 
wezwany funkcjonariusz z psem 
tropiącym. Dla zachowania bez-
pieczeństwa na blisko cztery go- 
dziny zablokowany został prze- 
jazd ul. Warsztatową.

Po dokładnym przeszukaniu 
budynku okazało się, że alarm 
był fałszywy. Jednak przymuso-
wa ewakuacja mogła przyczynić 
się do tragedii. – Musieliśmy 
ewakuować pięć oddziałów. Na 
niektórych znajdowało się około 
50–60 pacjentów w stanie ciężkim 
– informuje dr Krzysztof Rymu-
za, dyrektor Szpitala Kolejowego. 

– Przewożenie ich, nawet z pełnym 
oprzyrządowaniem medycznym  
to ogromne ryzyko. Z powodu 
alarmu musieliśmy odwołać sześć 
zaplanowanych operacji – dodaje.

Jeszcze tego samego dnia policjan-
ci ustalili, kto jest sprawcą. – 48-let-
nia Dorota Z. została zatrzymana 
w miejscu zamieszkania – infor- 
muje podkom. Dorota Nowak, rzecz- 
nik prasowy Komendy Powiato- 
wej Policji w Pruszkowie. – Kobieta 
dzwoniła z telefonu komórkowego  

i w wyniku działań operacyjnych 
udało się ją zlokalizować – dodaje.

Policja wykryła, że sprawa alar- 
mu bombowego ma związek z jed-
ną z pacjentek szpitala. W kwietniu 
do placówki w stanie ciężkim zo-
stała przyjęta starsza kobieta. Po 
kilku dniach jej stan zdrowia zna-
cząco się poprawił. Lekarze uznali,  
że pacjentka może zostać wypisana 
do domu. Początkowo bliscy tłu-
maczyli, że starają się przygotować 
staruszce miejsce w specjalnym 

Zgłoszenie alarmu bombowego w Szpitalu Kolejowym było dokładanie zaplanowane

ośrodku i że niebawem ją zabio- 
rą z placówki. Jednak mimo wielo- 
krotnych telefonów oraz pisem-
nych ponagleń rodzina przez kil- 
ka miesięcy nie odbierała starusz-
ki z lecznicy. Władze szpitala, jak 
zwykle w takim przypadku, za każ- 
dy dzień pobytu kobiety w pla-
cówce naliczały dodatkowe opłaty.  
We wrześniu było to już kilka ty-
sięcy złotych.

Na kilka dni przed otrzyma-
niem informacji o bombie, władze 
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Jesteśmy członkiem 
Związku Kontroli Dystrybucji Prasy 

szpitala po raz kolejny wysłały pi-
smo do rodziny pacjentki. Dorota 
Z. w powstałym po alarmie zamie-
szaniu chciała odebrać kobietę  
ze szpitala licząc na to, że nie otrzy-
ma faktur za jej pobyt w placów- 
ce. Policja podejrzewa również, że 
rodzina pobierała rentę kobiety, 
gdy ta była w szpitalu.

Dorota Z. decyzją prokuratora 
została objęta dozorem policyj-
nym. Ostateczną decyzję o karze 
dla 48-latki wyda sąd. 

 Wcześniej kradła biżute-
rię. Dorota Z. to osoba dobrze 
znana pruszkowskiej policji. Pi-
saliśmy o niej w kwietniu, kiedy 
została zatrzymana w związku 
z dwoma zgłoszeniami doty-
czącymi kradzieży biżuterii 
i oszustwa na terenie gminy Mi-
chałowice. Jak poinformowała 
Komenda Powiatowa Policji 
w Pruszkowie, po zatrzymaniu 
pod koniec kwietnia kobieta 
przyznała się do popełnionych 
przestępstw i została objęta 
dozorem policyjnym. Grozi jej 
do ośmiu lat więzienia.

Do naszej redakcji aktual-
nie zgłosiły się również osoby 
z Pruszkowa, które podejrze-
wają, że w okresie wiosen-
nym mogły paść ofiarami tej  
oszustki.

FOTOMIGAWKA

Nieznani sprawcy zniszczyli groby na cmentarzu przy  
ul. Montwiłła w Grodzisku Mazowieckim, malując na nich spray’ami 
bohomazy. Szczegóły na WPR24.pl.  (DP) 
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l Radni oddali diety poszkodowanym w wybuchu
PRUSZKÓW
Decyzję o przekazaniu  
swoich diet za XII sesję 
rady miejskiej na rzecz 
poszkodowanych w wybuchu 
gazu podjęli pruszkowscy 
radni 29 września. Akcję 
poparło 16 z 23 radnych.

Wybuchu gazu na IV piętrze  
bloku przy al. Wojska 
Polskiego 31 w Prusz-

kowie nastąpił w piątek 29 lipca. 
W wybuchu zginęły dwie osoby, 
a mieszkania kilku rodzin zostały 
całkowicie zniszczone. – Ci ludzie 
stracili dorobek swojego życia. 
Trzeba im pomóc – mówi radny 

Jarosław Olszak (Samorządowe 
Porozumienie Pruszkowskie), po-
mysłodawca akcji. Podkreśla, że 
chociaż Pruszkowska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa odbuduje zniszczony 
fragment bloku, to jednak nikt nie 
zwróci poszkodowanym miesz- 
kańcom tego, co stracili: znisz-
czonego wyposażenia, sprzętów  
domowych itp. A wielu poszkodo-
wanych nie będzie stać na ponow- 
ny zakup tych rzeczy.

Jarosław Olszak zaznacza, że 
podjęta przez radnych akcja nie 
ma na celu doraźnej pomocy po-
szkodowanym. Przekazane przez 
radnych pieniądze będą bowiem 
kwotą niewielką w stosunku do 

potrzeb. – Chodzi nam o to, by przy 
pomocy tych pieniędzy można było 
uruchomić większą akcję, która do-
piero przyniesie zamierzony efekt 
– powiedział nam radny Olszak. Jak 

podkreślił, dotychczasowe zbiór-
ki na rzecz poszkodowanych nie 
przyniosły większego rezultatu, 
bo – jego zdaniem – nie były od-
powiednio nagłośnione.  (ASR)
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 Ewakuacja Szpitala Kolejowego. Po fałszywej informacji o bombie ewakuowano pięć oddziałów.

KIM JEST DOROTA Z.

Bo
lo

 S
ko

c
Zy

la
S/

a
g

en
c

ja
 P

ra
f.P

l



REKLAMA  |  5Piątek, 7 października 2011www.wpr24.pl

1 października rano na skrzyżowaniu ul. Brzozowej i ul. Grodziskiej w Komorowie samochód ciężarowy uderzył w citroena. W wyniku wypadku śmierć poniosła  
jedna osoba. Do zdarzenia doszło około godz. 5.00. – Jadący ul. Brzozową citroen nie zastosował się do znaku ustąpienia pierwszeństwa przejazdu i wjechał 
na skrzyżowanie z ul. Grodziską prosto pod koła ciężarowej scanii – informuje podkom. Dorota Nowak, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji  
w Pruszkowie. – 34-letni kierowca citroena zginął na miejscu. Kierowca tira był trzeźwy – dodaje. Na miejscu była policja, straż pożarna, karetka i prokurator.  (R)
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CYTAT

Andrzej KurzelA  Ten system jest                        pewną represją. Ale żeby osiągnął swój cel,  
musi być taką represją. Nie możemy                         wszystkich zwolnić z opłat za parkowanie, bo to 
będzie absurd: wprowadzimy opłaty,                         ale wszystkich zwolnimy. 

 wiceprezydent pruszkowa podczas dyskusji na temat strefy                               płatnego parkowania na Xii sesji rady miejskiej

Będziemy płacić        za parkowanie
andrzej S. rodyS

PRUSZKÓW
Uchwałę w sprawie  
ustalenia strefy płatnego 
parkowania niestrzeżonego, 
jej regulaminu oraz stawek  
za parkowanie uchwaliła  
rada miejska podczas  
XII sesji 29 września.  
Jeśli nic nie stanie na 
przeszkodzie, być może już 
pod koniec roku zaczniemy 
płacić za parkowanie  
w centrum.

Do przedłożonego radzie 
miejskiej projektu (który 
opisaliśmy w „Gazecie 

WPR” 137 z 30 września) miasto  
i radni wnieśli poprawki. Uwzględ- 
niono również niektóre z postu-
latów Stowarzyszenia Integracji 
Stołecznej Komunikacji (SISKOM), 
które zostały przekazane radzie 
na dzień przed XII sesją.

Dyskusja nad projektem uchwa-
ły w sprawie utworzenia strefy 
płatnego parkowania niestrzeżo-
nego (SPPN) należała do najburz-
liwszych na sesjach pruszkowskiej 
rady miejskiej w ostatnim czasie. 
Radny Seweryn Fabijaniak (Plat-
forma Obywatelska) zgłosił nawet 
wniosek o niegłosowanie projektu 
uchwały, bo – jak argumentował 

Rada zaakceptowała projekt uchwały                 o SPPN, wniosła jednak poprawki
– ze względu na liczne poprawki, 
uchwała wraz z załącznikami staje 
się bublem prawnym. Jego wniosek 
jednak upadł.

Do zamieszczonego w projekcie 
zasięgu strefy dodano do pod-
strefy A ul. Radnych. Skrócono 
za to zasięg strefy na ul. Chopi-
na, ograniczając ją do odcinka od  

Zimińskiej-Sygietyńskiej), Ołów-
kową (od ul. Sienkiewicza do  
ul. Mokrej) i Ewy, podstrefa B  
– ulice: Komorowską (od ul. Gor-
działkowskiego do ul. Ceramicz- 
nej), Ceramiczną (od ul. Komorow-
skiej do ul. Prusa) i Targową, a pod-
strefa C – parking wzdłuż torów 
Warszawskiej Kolei Dojazdowej  
(od ul. Ewy do garaży).

Obniżono abonament M (dla 
mieszkańców) w podstrefie A. Bę- 
dzie on wynosił 10 zł miesięcz-
nie, a nie 20 zł, jak proponowano  
w projekcie. Pozostałe opłaty 
przyjęto bez zmian. We wszyst-
kich podstrefach za pół godziny 
postoju zapłacimy 1 zł, a za godzinę  
– 2 zł. W podstrefie  za dwie godzi- 
ny opłata wyniesie 4,40 zł, za trzy  
godziny – 7,20 zł, a za każdą następ- 
ną rozpoczętą godzinę – 2 zł. Opła- 
ta za całodniowy postój w pod- 
strefie A i C wyniesie 10 zł, a w pod- 
strefie B – 8 zł. Abonament M  
w podstrefie B będzie kosztował 5 zł.  
Abonament typu O (ważny w całej 
podstrefie, na którą został wyda- 
ny) w podstrefach A i C będzie 
kosztował 100 zł. Za 250 zł mie-
sięcznie w strefie A będzie można 
z kolei zastrzec miejsce parkingowe 
na tzw. kopercie. Za abonament 
typu S (dla posiadaczy miesięcz-
nych biletów WKD) w podstrefie 
C zapłacimy 50 zł.

10 zł
a nie 20 zł, jak 
proponowano w projekcie, 
będzie kosztować 
miesięczny abonament  
dla mieszkańca  
w podstrefie A

ul. Kościuszki do ul. Niepodległości. 
Podstrefa A SPPN ostatecznie 
obejmie ulice: Kraszewskiego, Ko-
ściuszki, Sienkiewicza, Chopina (od  
ul. Kościuszki do ul. Niepodległości, 
Lipową (od al. Armii Krajowej do  
ul. Kopernika), Potulickiego, Rad-
nych, Niecałą, Drzymały, Niepodle-
głości, Kościelną, Sprawiedliwości, 
Berenta, Hubala, Kopernika, Pru-
sa (od ul. Powstańców do ul. Miry 

Lepiej przygotowani do zimy?
POWIAT PRUSZKOWSKI
Pruszkowskie starostwo 
i urząd miejski ogłosiły 
już przetargi na zimowe 
utrzymanie ulic. Urzędnicy 
chcą się przygotować  
na nagły atak zimy.

W ubiegłym roku zima 
zaatakowała 29 listo-
pada. Kilkugodzinne 

opady śniegu sparaliżowały ruch 
na drogach i torach. Kierowcy 
utknęli w gigantycznych kor-
kach, a pasażerowie na stacjach 
i w pociągach. Z powodu utrud-
nień pługi nie miały możliwości 
odśnieżenia ulic. Drogowcy nato-
miast musieli przerwać remonty 
i modernizacje prowadzone na 
lokalnych drogach.

Nagły atak zimy zaskoczył 
również urzędników. O ile pra-
cownicy pruszkowskiego magi-
stratu na czas podpisali umowę 
na zimowe utrzymanie ulic, o tyle 
starostwo powiatowe nawet nie 
zdążyło otworzyć ofert przetar-
gowych. Mieszkańcy Pruszkowa 

i okolicznych miast narzekali, 
że główne drogi są praktycznie 
nieprzejezdne. Aby ratować sy-
tuację na drogach, lokalni wło-
darze sami zlecali odśnieżanie 
powiatowych ulic.

Urzędnicy ze starostwa po-
wiatowego wyciągnęli jednak 
wnioski i w tym roku przetarg 
ogłosili wcześniej. 6 października  
komisja zapoznała się ze złożo- 
nymi ofertami, a następnie wy-
bierze wykonawcę. Natomiast 
miejscy urzędnicy otworzyli ofer- 
ty już 3 października.

W tym roku odśnieżonych ma 
zostać 70 dróg powiatowych:  
27 w Pruszkowie, siedem w Pia-
stowie, 15 w Nadarzynie oraz 
21 w Michałowicach i Raszynie 
(łącznie). Gmina Brwinów posta-
nowiła samodzielnie odśnieżać 
powiatowe drogi, jednak tę de-
cyzję musi jeszcze zatwierdzić 
rada powiatu. Urząd miejski zleci 
natomiast odśnieżenie 154 ulic, 
z czego 50 w centrum miasta, 
22 w dzielnicy Ostoja, 29 na 
Żbikowie, 22 na Gąsinie oraz 31 
w Malichach i Tworkach.  (AS)
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Andrzej KurzelA  Ten system jest                        pewną represją. Ale żeby osiągnął swój cel,  
musi być taką represją. Nie możemy                         wszystkich zwolnić z opłat za parkowanie, bo to 
będzie absurd: wprowadzimy opłaty,                         ale wszystkich zwolnimy. 

 wiceprezydent pruszkowa podczas dyskusji na temat strefy                               płatnego parkowania na Xii sesji rady miejskiej

Będziemy płacić        za parkowanie
Rada zaakceptowała projekt uchwały                 o SPPN, wniosła jednak poprawki

Wszystkie ceny dotyczą jedne-
go samochodu zaparkowanego na 
jednym miejscu. Przyjęto popraw-
kę, że jeśli kierowca zaparkuje  
tak, że zajmie więcej niż jedno miej-
sce, będzie musiał zapłacić za tyle 
miejsc, ile zajmie.

W podstrefach A i C parkowanie 
będzie płatne od poniedziałku do  
piątku w godz. 8.00–18.00, a w stre- 
fie B – we wtorki i piątki w godz. 
6.00–13.00. Poza tymi godzinami 
oraz w dni ustawowo wolne od pra- 
cy parkowanie będzie bezpłatne.

Dodano jednak abonament P. 
Będzie on upoważniał rodziców 

dowożących dzieci do przedszko-
li do bezpłatnego parkowania 
w rejonie placówek znajdujących 
się w strefie w godz. 8.00–9.00 
i 16.00–18.00.

Wniesiono również poprawkę 
dopuszczającą, by abonament M 
mogła otrzymać nie tylko osoba za-
meldowana, ale także wynajmująca 
lokal na podstawie umowy. Abo-
nament M będzie jednak dotyczył 
jednego samochodu przypadającego 
na jeden lokal. Parkowanie każde-
go następnego samochodu będzie 
wymagało wykupienia abonamen- 
tu O. Posiadacz abonamentu M nie  

będzie musiał parkować bezpo-
średnio przed swoim domem, bo 
w niektórych miejscach jest to nie- 
możliwe. Przyjęto poprawkę, która  
dopuszcza parkowanie na dwóch  
sąsiednich ulicach. Podjęcie uch- 
wały jest kolejnym krokiem na  
drodze do wprowadzenia SPPN 
w mieście. Otwiera to prezydento- 
wi drogę do ogłoszenia przetargu 
na wykonawcę i operatora syste- 
mu płatnego parkowania. Na razie 
jeszcze nie wiadomo dokładnie,  
kiedy system zacznie działać. Mo- 
że to nastąpić pod koniec tego ro- 
ku lub na początku przyszłego.  

FOTOMIGAWKA

Budynek dawnej Szkoły Podstawowej nr 5 w Pruszkowie jest już oficjalnie wpisany do rejestru 
zabytków. Decyzja mazowieckiego konserwatora zabytków, podpisana 30 sierpnia, uprawomocniła się  
w połowie września. Odwołań od tej decyzji ni było. Oznacza to, że obiekt jest prawnie chronionym zabytkiem. 
Więcej na WPR.24.pl .  (AS) 
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Dobiegła końca trzecia edycja 
konkursu „100 placów zabaw 
na 100 lat Nivea”. Producent 
sfinansuje budowę dwóch placów 
zabaw w Brwinowie i jednego 

Nivea zbuduje 
place zabaw

Za szczególne zasługi i cało-
kształt działań na rzecz rozwoju 
gminy, Grzegorz Benedykciński 
został uznany przez Fundację 
Euro-Partner burmistrzem roku. 

Burmistrz  
roku

Plebiscyt ma na celu  
wyłonienie najbardziej  
skutecznych i przedsiębiorczych 
samorządowców oraz najle-
piej zarządzane gminy, miasta 
i powiaty. Uroczystość wręczenia 
nagrody odbyła się 16 września 
w siedzibie Programu III Polskiego 
Radia, w Studiu im. Agnieszki 
Osieckiej.  (KG)

w Jaktorowie. W pierwszej  
edycji konkursu znalazła się 
lokalizacja w Parku Miejskiego 
w centrum Brwinowa.  
W trzeciej edycji konkursu  
w gronie finalistów znalazły  
się lokalizacje w Żółwinie  
(gm. Brwinów) przy ul. Nada- 
rzyńskiej i w Jaktorowie przy 
 ul. Warszawskiej.   (AS)

REGIONGRODZISK MAZOWIECKI

Łopuszańska w listopadzie?

REGION
Węzeł Łopuszańska nie 
zostanie otwarty dopóki 
Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad 
(GDDKiA) nie dostosuje 
do niego trasy  
Salomea – Opacz. 

P roblemy z oddaniem w ter-
minie węzła Łopuszańska 
wiążą się z prowadzoną 

tuż obok budową trasy Salomea 
– Opacz, która ma być pierwszym 
odcinkiem nowej wylotówki na 
Kraków i jednocześnie łącznikiem 
Al. Jerozolimskich z południową 
obwodnicą Warszawy. Całe za-
mieszanie spowodowane jest 
tym, że te dwie łączące się przy 
Al. Jerozolimskich inwestycje są 
prowadzone przez innych wyko-
nawców, którzy mają różne termi-
ny oddania swoich tras do użytku.

Budowany przez warszawski 
Zarząd Miejskich Inwestycji 
Drogowych (ZMID) węzeł Łopu-
szańska jest już prawie gotowy, 
natomiast prace na trasie Salo-
mea – Opacz, budowanej przez 
GDDKiA, są dużo mniej zaawan-
sowane. Obecnie robotnicy wyko-
nują tam roboty ziemne i budują 
kanalizację deszczową. Na Euro 
2012 przejezdność tą trasą ma 
zostać zapewniona, ale wszystkie 
prace zakończą się najwcześniej 
w sierpniu przyszłego roku.

Do tego czasu trzeba jeszcze 
wykonać mnóstwo robót. Doce-
lowo na węźle Łopuszańska ma 
być 14 pasów ruchu, a obecnie 
w Al. Jerozolimskich od strony 
Pruszkowa są tylko cztery. Będzie 
więc trzeba na odcinku 300 m 

zgubić 10 pasów i zwęzić ulicę 
z 70 do 20 m. Będzie to bardzo 
trudne, ale jak zapewnia ZMID, 
inżynierowie obu wykonawców 
są w ścisłym kontakcie i tak koor-
dynują prace, aby jak najszybciej 
dokończyć budowę.

Aby dostosować trasę, GDDKiA 
musi w Al. Jerozolimskich na jezd-
ni w kierunku stolicy zbudować 
trzy pasy na poziomie zero i jeden 
na poziomie minus jeden, czyli 
wyjazd z tzw. wanny pod rondem. 
Natomiast na jezdni w stronę 
Pruszkowa będą musiały zostać 
zrobione trzy pasy, które po 150 
m zwężą się do dwóch. GDDKiA 
twierdzi, że uda się to zrobić jesz-
cze przed zimą.

Kierowcy czekają na wiadukt
anna SołtySiak

REGION
Zakończyła się budowa 
wiaduktu nad torami 
kolejowymi w ciągu  
ul. Piastowskiej w Broniszach. 
Choć obiekt jest gotowy,  
to kierowcy nadal nie  
mogą z niego korzystać. 

O statnia faza budowy wia-
duktu w Broniszach (jego 
włączenie do istniejącej 

infrastruktury drogowej) spowo-
dowała, że kierowcy z Piastowa 
i Pruszkowa utknęli w korkach. 
Prace drogowe wymagały bowiem 
zwężenia jezdni. Kilka tygodni temu 
roboty się zakończyły, a obiekt nadal 
nie został oddany do użytku.

Kierowcy z niecierpliwością 
czekają na wiadomości na temat 
oddania obiektu do użytku. – Czy 
ktoś wie, kiedy zostanie otwarty 

wiadukt na ul. Piastowskiej? – za-
stanawia się czytelnik Krzysztof.

– Wiaduktu miał być przejezdny 
w czerwcu, ale wyczytałem w sieci, 
że takowe plany są przesunięte 
na 1 października. Informacja po-
noć pochodzi od osoby pilnującej 
budowę. Nikogo tam ostatnio nie 
widać – informuje czytelnik Jarek.

Wiadukt faktycznie jest już go-
towy, jednak pierwsze samocho-
dy nie prędko się na nim pojawią.  
– Obecnie wykonujemy odbiory 
techniczne, trwa również kom-
pletowanie map. Niestety, jest to 
dość pracochłonna procedura  
– zaznacza Małgorzata Tarnowska, 
rzecznik prasowy mazowieckiego 
oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad (GDDKiA). 
– Monitujemy wykonawcę, który 
przygotowuje mapy. Następnie 
będziemy musieli przekazać do-
kumenty do Starostwa Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego, które 

Nowego obiektu nie można oddać do użytku z powodu przedłużającej się procedury
będzie musiało nanieść poprawki 
w swojej ewidencji – dodaje.

Rzeczniczka podkreśla, że two-
rzenie nowych map jest bardzo 
pracochłonne, ponieważ należy 
nanieś na nie wszystkie nowopow-
stałe konstrukcje i instalacje. Proce-
dura przedłuża się, gdy powiaty nie 
stosują systemów elektronicznych 
do wprowadzania poprawek.

Drogowcy doskonale rozumie-
ją zniecierpliwienie kierowców. 
– Przy każdej dużej inwestycji do-
stajemy informacje, że kierowcy 
się niecierpliwią. Widząc gotową 
drogę lub wiadukt, chcieliby z nich 
korzystać. Jednak bez odpowiedniej 
dokumentacji nie możemy wyrazić 
zgody na użytkowanie obiektów. 
Gdybyśmy udostępnili obiekt bez 
odbiorów technicznych, GDDKiA 
musiałaby zapłacić wysoką karę  
– zaznacza Małgorzata Tarnowska.

Od działań urzędników zależy, 
kiedy wiadukt będzie przejezdny. 

MAłgorzAtA tArnowsKA:  

Obecnie wykonujemy 
odbiory techniczne, trwa 
również kompletowanie 
map. (...) Następnie 
będziemy musieli 
przekazać dokumenty 
do Starostwa Powiatu 
Warszawskiego 
Zachodniego, które 
będzie musiało nanieść 
poprawki w swojej 
ewidencji.

rzecznik prasowy mazowieckiego 
oddziału gddkia

Ul. Traktorzystów otworzą z opóźnieniem
WARSZAWA URSUS
Remont wiaduktu 
drogowego w ciągu  
ul. Traktorzystów miał 
zakończyć się pod koniec 
września. Drogowcy jednak 
nie dotrzymali terminu 
i kierowcy jeszcze przez 
miesiąc będą musieli 
zmagać się z utrudnieniami.

P ierwsze prace na wiadukcie 
miały rozpocząć się jeszcze 
w ubiegłym roku. Drogo-

wcy postanowili jednak przełożyć 
remont z powodu październiko-
wych utrudnień w ruchu pociągów 
podmiejskich, spowodowanych 

FOTOMIGAWKA

Kabaret Ani Mru Mru wystąpił 29 września w hali Znicza  
w Pruszkowie. Rozbawiona publiczność nagrodziła występ gromki- 
mi brawami. Nie obyło się bez bisów. Szczegóły na WPR.24.pl.  (AS) 
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modernizacją tuneli na stacjach 
w Ursusie i Włochach.

Z tego powodu remont prze-
sunięto na wiosnę. Prace na  
ul. Traktorzystów rozpoczęły się 
w połowie kwietnia. Robotnicy za-
mknęli przejazd ul. Traktorzystów 
oraz zwęzili ul. Cierlicką, która 
biegnie pod wiaduktem. W trak-
cie przebudowy wiadukt został 
praktycznie całkowicie rozebrany. 
Drogowcy wymienili m.in. podpory 
i przęsła. Sama konstrukcja obiek-
tu została podniesiona o 20 cm.  
Dzięki temu prześwit pod wia-
duktem ma wysokość 4 m. Zakres 
prac objejmuje również przebudo- 
wę schodów dla pieszych.

Już pod koniec sierpnia dro-
gowcy podkreślali, że termin za-
kończenia remontu, wyznaczony 
pierwotnie na 30 września, może 
ulec zmianie. Przyczyną opóźnień 
jest deszczowe lato, które unie-
możliwiło wykonanie wszystkich 
prac na czas. Wykonawca remontu 
firma WMP Mosty zwróciła się do 
Zarządu Dróg Miejskich o prze-
sunięcie terminu do końca paź-
dziernika. Oznacza to, że jeszcze 
przez miesiąc kierowcy będą mu-
sieli zmaga cię z utrudnieniami 
w Ursusie.

Remont wiaduktu w ciągu  
ul. Traktorzystów to inwestycja 
warta 3,5 mln zł.  (AS)
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Dwie łączące się przy 
Al. Jerozolimskich 
inwestycje są 
prowadzone przez 
innych wykonawców, 
którzy mają różne 
terminy oddania swoich 
tras do użytku

Węzeł Łopuszańska miał zostać 
otwarty już w maju tego roku, ale 
oczekiwanie na inwestycję GDD-
KiA skutecznie opóźniało oddanie 
go do użytku. Obecnie podawany 
termin otwarcia to listopad, ale 
jeżeli w tym roku zima przyjdzie 
dość szybko, na nowy węzeł Ło-
puszańska poczekamy do przy-
szłorocznej wiosny.  (DP)
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W czwartek 13 października 
o godz. 18.00 w Zespole  
Szkół Gminnych Nr 3 w Milanów-
ku przy ul. Żabie Oczko 1  
odbędzie się spotkanie 

Jeśli chcesz kupić 
zestaw solarny

Podczas XIII sesji rady miejskiej 
28 września władze miasta 
podziękowały przedstawi-
cielom ochotniczych straży 
pożarnych za udział w zawodach 

Podziękowania  
dla strażaków

sportowo-pożarniczych  
oraz pomoc mieszkańcom  
podczas tegorocznych ulew.  
Dzięki pomocy strażaków,  
praktycznie nieodczuwalne 
dla kierowców były utrudnienia 
związane z powalonymi  
drzewami, które tarasowały  
zarówno drogi gminne, powiato-
we, jak i wojewódzkie.  (KG)

informacyjne dotyczące  
dotacji na zakup zestawów  
solarnych. Zainteresowani  
dowiedzą się m.in. jakie są  
warunki otrzymania dotacji,  
jakie warunki musi spełniać  
dom, aby mógł brać udział 
w programie dofinansowania  
i kto może się ubiegać  
o dofinansowanie.  (DP)

MILANÓWEKGRODZISK MAZOWIECKI

Reklama

GRODZISK MAZOWIECKI
Droga do budowy 
lądowiska dla śmigłowców 
ratunkowych przy  
Szpitalu Zachodnim była 
wyjątkowo kręta i wyboista. 
Powodem opóźnienia  
w rozpoczęciu prac były 
protesty okolicznych 
mieszkańców. Udało się  
z nimi uporać i przetarg na 
budowę lądowiska został 
ogłoszony.

O tym, jak ważne jest funk-
cjonowanie lądowisk dla 
śmigłowców ratunkowych 

przy szpitalach, nie trzeba nikogo 
przekonywać. W Grodzisku Ma-
zowieckim ta inwestycja jest tym 
pilniejsza, że na terenie szpitala 
funkcjonuje oddział ratunkowy, 
a zgodnie z ustawą o ratownictwie 
medycznym, przy każdej takiej jed-
nostce lądowisko jest konieczne. 
Przy grodziskim szpitalu funkcjo-
nowało co prawda prowizoryczne 
lądowisko na parkingu, jednak 
zostało ono zamknięte przez wła-
dze lotnicze.

Władze Szpitala Zachodniego 
zabiegały o możliwość budowy 
lądowiska zgodnego z wszelkimi 
normami. I mimo że pozwolenie 
na budowę zostało wydane, inwe-
stycja ta długo nie mogła dojść 
do skutku z powodu protestów 
okolicznych mieszkańców. Ich 
zdaniem, lądowisko zaplanowano 
zbyt blisko płynącej nieopodal 
rzeki, w pasie ochronnym, a poza 
tym teren dookoła lądowiska oto-
czony jest drzewami zagrażający-
mi bezpieczeństwu lotów. W tej 
sprawie toczyło się postępowanie 
odwoławcze u wojewody.

Ostatecznie przetarg na wyko-
nanie tej inwestycji został ogło-
szony. Kryterium wyboru oferty 
będzie stanowiła najniższa cena. 
Miejsce na lądowisko jest już daw-
no wyznaczone. Powstanie ono 
na tyłach szpitala, przy oddziale 
ratunkowym. Będzie wyposażo-
ne w oświetlenie nawigacyjne. 
Zakończenie budowy planowane 
jest na połowę grudnia. Inwesty-
cja jest współfinansowana z pie-
niędzy Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.   (KG)

Będą nowe plany zagospodarowania
PRUSZKÓW
Miasto przystąpi  
do sporządzenia  
czterech nowych  
planów zagospodarowania 
przestrzennego.  
Uchwały w tej sprawie 
podjęła rada miasta 
podczas XII sesji 
29 września.

P o rezygnacji z rezerwy 
terenów pod miejsce ob-
sługi podróżnych (MOP) 

dla autostrady A2 w północnej 
części miasta, konieczne sta-
je się ponowne sporządzenie 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego (MPZP) 
dla części obszaru Pruszkowa 
– Żbików II etap 2. Obszar ob-
jęty nowym planem będzie się 
zamykał od północy granicą 
miasta na odcinku od Żbikówki 
do autostrady, od wschodu – osią 
ul. Ożarowskiej (z wyłączeniem 
kilku działek w rejonie prze- 
cięcia autostrady z ul. Ożarow- 
ską) oraz od południa i południo-
wego wschodu linią Żbikówki.  

W odniesieniu do tego obszaru  
do urzędu miasta wpływają 
wnioski mieszkańców o doko-
nanie zmian w MPZP.

Obszar Osiedla Prusa dotych-
czas nie jest objęty MPZP. Nowy 
plan zostanie sporządzony dla 
terenu zamykającego się gra-
nicami biegnącymi al. Wojska 
Polskiego od skrzyżowania 
z ul. Plantową do ul. Grodziskiej, 
następnie wzdłuż ul. Grodziskiej, 
ul. Brzozowej i linii trasy Książąt 
Mazowieckich do ul. Plantowej 
i wzdłuż ul. Plantowej do skrzy-
żowania z al. Wojska Polskiego. 
Sporządzenie planu dla tego ob-
szaru miasto uznało za konieczne 
ze względu na potrzebę uporząd-
kowania jego obsługi komuni-
kacyjnej oraz z uwagi na fakt, 
że MPZP zapewnia w większym 
stopniu spójność funkcjonalno-
-przestrzenną niż pojedyncze 
decyzje o warunkach zabudowy, 
wydawane dotychczas dla inwe-
stycji na tym terenie.

Nowym planem objęty zo-
stanie także obszar Planto-
wa, znajdujący się pomiędzy 

oczekiwanego od dawna planu 
dla obszaru Gąsin Mieszkaniowy. 
Plan ten został już sporządzony 
i miał być głosowany podczas 
majowej sesji rady, jednak ze 
względu na przedłużające się 
prace analityczne i planistyczne, 
dotyczące rzeki Utraty i budowy 
wału przeciwpowodziowego, oraz 
wydzielenia z terenu objętego 
planem Obszaru II (pomiędzy  
ul. Promyka a Utratą i pomiędzy 
ul. Waryńskiego a torami kolejo-
wymi), został on wycofany. Zgod-
nie z przyjęta uchwałą, MPZP dla 
Obszaru II i Obszaru I (objętego 
granicami biegnącymi wzdłuż 
ul. Błońskiej, torów kolejowych, 
ul. Waryńskiego, ul. Promyka, 
ul. Inżynierskiej, następnie po 
północnej stronie torów do ul. Pły- 
wackiej, ul. Pływacką, ul. Promy- 
ka do ul. Błońskiej) zostaną spo- 
rządzone niezależne plany. Daje 
to możliwość sporządzenia planu 
dla Obszaru I bez oczekiwania na 
zakończenie procedur analitycz-
no-planistycznych prowadzo-
nych w odniesieniu do terenów 
Obszaru II.  (ASR)

ulicami: Gordziałkowskiego, 
Komorowską, Plantową i al. Woj- 
ska Polskiego. Konieczność spo- 
rządzenia MPZP dla tego obsza- 
ru podyktowana jest potrzebą 
uporządkowania obsługi komu-
nikacyjnej terenu wokół cmen- 
tarza. Do tej pory obszar ten ob- 
jęty był MPZP tylko w odniesie-
niu do terenu dla powiększe-
nia cmentarza.

Czwarta z przyjętych podczas 
XII sesji uchwał o przystąpieniu 
do sporządzenia MPZP dotyczy 

Szczególnie ważne  
jest sporządzenie 
nowego planu dla Gąsina 
Mieszkaniowego. Jego 
brak uniemożliwia m.in. 
rozbudowę szkoły przy 
ul. Pływackiej, którą 
miasto ma w planach.

Lądowisko w grudniu
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1 października ok. godz. 21.00  
ma drodze wojewódzkiej  
nr 719 w Jaktorowie doszło  
do wypadku z udziałem samo-
chodu osobowego i furmanki. 

Wypadek 
w Jaktorowie

Kierowca samochodu  
wyprzedzał furmankę,  
ale prawdopodobnie źle  
obliczył odległość podczas  
manewru i uderzył w pojazd  
i konia. W wyniku wypadku 
zwierzę zostało ciężko ranne. 
Woźnica doznał lekkich obrażeń, 
a kierowcy samochodu nic 
się nie stało.  (DP)

JAKTORÓW

37-letni mężczyzna, który 
 kręcił się w pobliżu grodziskich 
szkół, został zatrzymany 
 za obnażanie się na oczach 
dzieci i składanie im propozycji 

Obnażał się  
przy dzieciach

seksualnych. Grozi mu do  
12 lat więzienia. Policja  
apeluje do wszystkich,  
którzy wiedzą o próbach  
zaczepiania dzieci i składania  
im propozycji seksualnych  
o kontakt z Zespołem ds. Nielet-
nich Komendy Powiatowej Policji 
w Grodzisku przy ul. Bartniaka 19, 
tel. 22 604 22 20.  (AS)

GRODZISK MAZOWIECKI

Chcemy wiedzieć, za co         płacimy
andrzej S. rodyS

PRUSZKÓW
Płacimy za gaz, chociaż  
nasze mieszkania już od 
dawna mają centralne 
ogrzewanie – skarżą się 
mieszkańcy jednego z bloków 
komunalnych na Żbikowie. 
Uważają, że opłatę za gaz  
w czynszu miasto pobiera  
od nich nieprawnie.  
W dodatku żalą się, 
że czynsz za mieszkanie 
komunalne jest zbyt wysoki.

D o naszej redakcji ciągle 
docierają sygnały, z któ-
rych wynika, że lokatorzy 

nie wiedzą, za co płacą. Wynika to 
w dużej mierze z lakonicznej i enig-
matycznej formy wyszczególnienia 
opłat za mieszkanie, jakie otrzymuje 
każdy lokator. Powoduje to, że wie-
lu mieszkańców nie rozumie, o co 
w tym dokumencie chodzi.

– W naszym domu było kiedyś 
ogrzewanie gazowe. Wodę w ła-
zienkach też ogrzewaliśmy piecy-
kami gazowymi. Jednak od kilku lat 
blok jest podłączony do centralne-
go ogrzewania i mamy ciepłą wodę 
miejską. A mimo to, ciągle płacimy 
w czynszu za gaz 0,80 zł za 1 mkw.  
– żali się nasza czytelniczka. Na 

dowód pokazuje zestawienie opłat 
czynszowych. Obok stawki bazo-
wej czynszu 1,66 zł za 1 mkw. są 
tam naliczone opłaty za wodociąg, 
kanalizację, WC, łazienkę, cen-
tralne ogrzewanie, ciepłą wodę 
i gaz, co daje razem kwotę 4,86 zł 
za 1 mkw.

– To nie jest opłata za gaz  
– wyjaśnia zastępca prezydenta 
Pruszkowa Andrzej Królikowski. 
– Kwota 4,86 zł to stawka bazowa 
wraz z wszystkimi wygodami i me-
diami, jakie się w lokalu znajdują. 
Oznacza to, że lokator zajmujący 
mieszkanie bez żadnego wypo-
sażenia w media płaciłby tylko 
samą stawkę bazową, czyli 1,66 zł 
za 1 mkw. Na jej podniesienie  
wpływa fakt, że w mieszkaniu  
znajduje się łazienka, WC, jest  
sieć gazowa, ciepła woda, cen- 
tralne ogrzewanie. Każdy z tych  
elementów podnosi standard 
mieszkania, więc opłata jest więk- 
sza – dodaje i zaznacza, że takie 
naliczanie określa ustawa o ochro-
nie lokatorów.

Opłata za gaz to co innego – płaci 
się ją gazowni według licznika.

Jak wyjaśnia wiceprezydent 
Królikowski, nie ma znaczenia, czy 
gaz jest wykorzystywany do ogrze- 
wania budynku i wody w łazience,  
czy tylko w kuchni – ważne, że jest  

w lokalu. Tej części składowej  
kwoty bazowej czynszu nie było- 
by tylko wówczas, gdyby blok 
w ogóle nie był podłączony do 
sieci gazowej.

– Średnie naliczenia stawki 
bazowej czynszu w zasobach 
niewyposażonych we wszystkie 
media, czyli np. bez centralnego 
ogrzewania, ciepłej wody lub gazu, 
wynoszą w Pruszkowie 2,73–2,98 
zł za 1 mkw. – mówi Andrzej Kró-
likowski podkreślając, że stawka 
4,86 zł to najwyższa z obowią-
zujących w miejskich lokalach 
komunalnych.

Mieszkańcy uważają jednak, 
że taka stawka to za dużo, jak na 
czynsz za mieszkanie w bloku ko-
munalnym. Wiceprezydent Króli- 
kowski zaznacza jednak, że stawki 
są ustalane zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami. Wynikają z us- 
tawy o ochronie lokatorów i przy- 
jętego przez radę miejską „Pro-
gramu gospodarowania zasobami 
lokalowymi i mieszkaniowym za-
sobem Gminy – Miasto Pruszków 
na lata 2010–2020”.

Ustawa o ochronie lokatorów 
określa, że roczny czynsz nie może 
być wyższy od 3 proc. tzw. wartości 
odtworzeniowej lokalu. Stawkę tę 
wylicza się od obowiązującej obec-
nie ceny bazowej 1 mkw. – 3 864 zł.  

Stawki czynszu w lokalach komunalnych są naliczane zgodnie                     z obowiązującymi przepisami
Zgodnie z ustawą, najwyższy  
czynsz w lokalach komunalnych  
mógłby obecnie wynosić 9,65 zł  
za 1 mkw. miesięcznie. Tymcza- 
sem najwyższa stawka w Prusz- 
kowie to zaledwie połowa tej kwoty.

– Chociaż zastosowanie najwyż-
szej stawki równej 3 proc. warto-
ści odtworzeniowej lokalu byłoby 
zgodne z prawem, to jednak dla 
mieszkańców byłoby bardzo do-
tkliwe i spowodowałoby, że wiele 
osób nie byłoby w stanie takiego 
czynszu opłacić. Dlatego żaden 
samorząd takich stawek nie stosuje 
– podkreśla Andrzej Królikowski 
wskazując na zapis w „Programie 
gospodarowania zasobami loka-
lowymi...” miasta, z którego wy- 
nika, że podwyżki czynszu nie mo- 
gą przekraczać poziomu inflacji 
plus 50 proc. (jeśli inflacja wyniosła  
3 proc., to podwyżka nie może być  
wyższa niż 4,5 proc.). – Taka jest 
uchwalona przez radę miejską za- 
sada, a prezydent miasta, decydu-
jąc się na podwyżki, musi ją brać 
pod uwagę – mówi wiceprezydent. 
– Pod koniec 11-letniego okresu 
obowiązywania tego programu 
stawka czynszu sięgnie i tak tylko 
2 proc. wartości odtworzeniowej lo-
kalu. Będzie to wciąż o jedną trzecią 
mniej od maksymalnej kwoty okre-
ślonej w ustawie – konkluduje.  

Bakterie coli w wodzie
RASZYN
Mieszkańcy Sękocina 
Starego w gminie  
Raszyn nie mogą 
pić wody z kranu.  
Stwierdzono w niej 
obecność bakterii coli. 

Temat pogorszenia się ja-
kości wody w Sękocinie 
Starym poruszony został 

na XIII sesji rady gminy Raszyn. 
W punkcie poświęconym inter-
pelacjom i zapytaniom głos w tej 
sprawie zabrał przewodniczący 
Komisji Bezpieczeństwa radny 
Michał Słoma. Samorządowiec 
informował kolegów i włodarzy 
gminy, że od około 1,5 miesiąca 
mieszkańcy Sękocina Starego 
nie korzystają z wody w kranach, 
ponieważ w wodzie gruntowej 
stwierdzono obecność bakterii 
coli. Problem dotyczy ok. 30 osób 
mieszkających przy ul. Lee Ma-
rvina i ul. Podleśnej. Ponieważ 
woda nie nadaje się do spożycia, 
mieszkańcy przywożą ją sobie. 
– Jest to utrudnienie, ale ludzie 
dają sobie jakoś radę – mówił 
radny Słoma.

Wójt Andrzej Zaręba zapew-
nił, że sprawa jest mu znana, 
m.in. od mieszkańców, którzy 
byli u niego. – Każdy dostał za- 
pewnienie, że jeśli będzie chciał, 
może liczyć na pomoc gminy 
w zaopatrzeniu w wodę, np. po- 
przez podstawienie beczkowo-
zów. Czynne są hydranty. Ponad-
to zlecone zostało wykonanie  

w tym rejonie wodociągu – mó-
wił wójt Zaręba.

Do zanieczyszczenia doszło 
po ostatnich opadach deszczu. 
– Prawdopodobnie przydo- 
mowe studnie nie zostały wy-
konane właściwie, a zgodnie 
z przepisami górniczymi każde 
źródło wody powinno być od- 
cięte. Po opadach, kiedy woda 
przybrała, doszło do zanieczysz- 
czenia jej szambem – mówił 
radny Słoma.

Upłynęło trochę czasu, zanim 
mieszkańcy zorientowali się, 
że z wodą dzieje się coś złego.  
– Ludzie zaczęli nabierać po-
dejrzeń, że woda gruntowa jest 
czymś zainfekowana, gdy poja-
wiły się u nich drobne problemy 
zdrowotne. W końcu zdecydo-
wali się na pobranie próbek 
wody i poddanie ich badaniom. 
Tak okazało się, że woda zawiera 
bakterie coli. W niektórych miej-
scach ich stężenie wielokrotnie 
przekracza normy, tak jak by był 
to ściek – mówił radny Słoma, 
który ma nadzieję, że projekt 
wykonania wodociągu powsta-
nie w tym roku i nic nie stanie 
na przeszkodzie, by zrealizować  
inwestycję.

Radny Słoma nadmienia, że 
np. w Sękocinie Nowym przy  
Al. Krakowskiej był już robiony 
projekt na wykonanie wodociągu. 
Jednak jeden z mieszkańców nie 
zgodził się na inwestycję, przez 
co nie można było poprowadzić 
rury przez jego działkę.  (KAM)

Kronika
Kryminalna

Reklama
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Policjanci z Błonia 30 września 
zatrzymali 28-letniego Seba-
stiana R. z gminy Leszno, który 
w miejscowym sklepie ukradł 
kosmetyki wartości 200 zł.  

Chciał ukraść 
kosmetyki

Jak ustalili funkcjonariusze, 
ekspedientka zauważyła jak  
mężczyzna towar z półek  
wkłada do kieszeni. Gdy złodziej 
zorientował się, że jest obser-
wowany wybiegł ze sklepu odpy-
chając próbującą go zatrzymać 
ekspedientkę. W ręce policji 
wpadł następnego dnia.  
Grozi mu 10 lat więzienia.  (DP)

BŁONIE

2 października ok. godz. 11.00 
do komendy policji w Grodzi-
sku Mazowieckim wpłynęło 
zgłoszenie od mężczyzny, który 
poinformował, że ma problem 

Chciał okraść 
pracodawcę

z odzyskaniem samochodu  
pożyczonego swojemu  
pracownikowi 21-letniemu  
Karolowi T. Zniknął też  
sprzęt elektryczny o wartości 
ok. 700 zł. Policjanci zatrzymali 
Karola T. w Milanówku. Samochód 
odzyskano, sprzętu – nie.  
Sprawcy grozi do pięciu lat  
więzienia.  (DP)

GRODZISK MAZOWIECKI

Chcemy wiedzieć, za co         płacimy
Stawki czynszu w lokalach komunalnych są naliczane zgodnie                     z obowiązującymi przepisami

Reklama

Azbest w przedszkolu przy Poniatowskiego niegroźny
RASZYN
Przeprowadzone  
w lipcu na zlecenie urzędu 
gminy badanie poziomu 
zanieczyszczenia włóknami 
azbestu powietrza  
w budynku przedszkola 
przy ul. Poniatowskiego 18 
wykazuje, że nie przekracza 
ono dopuszczalnych norm.

Budynek przedszkola po-
wstał w latach 60., kiedy 
w budownictwie wyko-

rzystywano azbest. Znajduje się 
on częściowo w ścianach placów- 
ki oraz częściowo na pokryciu 

dachu. Urząd gminy od lat zleca 
wykonanie badań, przygotowa-
nie ekspertyz dotyczących oceny 
stanu i możliwości bezpiecznego 
wykorzystywania budynku oraz 
zaleceń dotyczących zabezpie-
czenia warstw azbestowych, 
m.in. w 2005 r. Instytut Techniki 
Budowlanej (ITB) zalecił poma-
lowanie elewacji specjalnymi far- 
bami zabezpieczającymi.

Podczas tegorocznych wakacji 
w przedszkolu przeprowadzono 
badanie poziomu zanieczyszcze-
nia powietrza wewnątrz budynku 
włóknami azbestu z użyciem mi-
kroskopii kontrastowo-fazowej. 

Wykonawca, warszawski ITB, po-
brał 16 próbek.

Jak poinformowała Maria Jasik-
-Sikorska, inspektor Referatu Inwe-
stycji i Remontów Urzędu Gminy 
Raszyn, badanie to potwierdziło, 
że poziom zanieczyszczenia po-
wietrza w budynku nie przekracza 
dopuszczalnych norm. – Dodat-
kowo, za około dwa miesiące bę-
dziemy mieć jeszcze opracowanie 
zawierające ocenę stanu i możli-
wości bezpiecznego użytkowania 
wyrobów zawierających azbest 
oraz opinię dotyczącą możliwości 
dalszego użytkowania budynku 
przedszkola. Został już wyłoniony 

wykonawca na to zadanie – mówi 
inspektor Maria Jasik-Sikorska.

Władze gminy, o czym pisali-
śmy wielokrotnie (m.in. w „Gaze- 
cie WPR” 6 maja), w dalszej przy-
szłości mają w planach rozebranie 
przedszkola przy ul. Poniatow-
skiego. Miałoby to nastąpić po 
wybudowaniu przedszkola przy  
ul. Lotniczej. – Gdy zostanie odda-
ne, będzie można pomyśleć o ewen-
tualnym przeniesieniu dzieci ze  
starej placówki do nowej, rozbiór- 
ce przedszkola przy ul. Poniatow-
skiego i budowie w jego miejsce 
nowego – tłumaczył wówczas wójt 
Raszyna.  (KAM)

Pół miliona złotych z unii europejskiej na promocję gminy
GRODZISK MAZOWIECKI
Gmina będzie miała  
do dyspozycji 600 tys. zł 
na promocję gospodarczą.  
Na ten cel oprócz 100 tys. 
zł wkładu własnego, gmina 
pozyskała dodatkowe 
500 tys. zł z funduszy 
zewnętrznych.

G rodzisk Mazowiecki, orga-
nizując konferencje, targi, 
wyjazdy studyjne i nagry- 

wając spoty telewizyjne już nie-
jednokrotnie prowadził kampa-
nie promocyjne zarówno terenów 
inwestycyjnych, jak i całej gminy.

Już niedługo rusza kolejna 
kampania promocyjna, na którą 

gmina chce wydać 600 tys. zł, 
z czego 500 tys. zł uzyskała z do-
tacji. Burmistrz Grzegorz Bene-
dykciński podczas ostatniej sesji 
rady miejskiej poinformował, że 
pieniądze zostaną w większości 
przeznaczone na spoty reklamowe 
w ogólnopolskiej telewizji. We-
dług niego, taka forma promocji 

znacznie pomaga pozyskiwać no-
wych inwestorów.

Spoty będą promować przede 
wszystkim tereny przy autostradzie 
A2 i mają je przedstawiać jako naj-
bardziej atrakcyjne w całej gminie. 
Inwestycja w reklamę ma przyczy-
nić się do zwiększenia wpływów 
do budżetu miasta.  (DP)

 W górnej części wyszczególnienia opłat za mieszkanie znajduje 
się wyliczenie kwoty bazowej czynszu. Pierwszą pozycją na liście 
jest „czynsz” – jest to określenie stawki bazowej, wynoszącej 1,66 zł  
za 1 mkw. Poniżej znajdują się pozycje oznaczające wyposażenie 
mieszkania w urządzenia i media podnoszące jego standard:

 
•	 Instalacja wodociągowo-kanalizacyjna – jeśli jest w mieszka-

niu, do kwoty bazowej dopłacamy 0,81 zł za każdy metr kwadratowy 
mieszkania

•	 WC – dopłacamy 0,26 zł za 1 mkw.
•	 Łazienka – dopłacamy 0,25 zł za 1 mkw.
• CO (centralne ogrzewanie) – dopłacamy 0,81 zł za 1 mkw.
• CW (ciepła woda) – dopłacamy 0,27 zł za 1 mkw.
•	 Gaz – dopłacamy 0,80 zł za 1 mkw.

Stawka bazowa 1,66 zł za 1 mkw. powiększa się o należność za 
wyposażenie lokalu w poszczególne urządzenia i media. Łącznie 
w najwyższym standardzie czynsz może wynieść 4,86 zł za 1 mkw.

SPRAWDŹ, ZA CO PŁACISZ
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Społeczne Stowarzyszenie „Forum Pruszków” zaprasza 8 października (sobota) do Miejskiego Ośrodka Kultury na bezpłatny pokaz filmu „Dróżnik”  
w ramach Pruszkowskiego Klubu Filmowego. „Dróżnik” w reżyserii Thomasa McCarthy’ego to opowieść o karle Finie (Peter Dinklage) zafascynowanym 
koleją, pociągami, torami i dworcami. Mężczyzna po śmierci swojego pracodawcy dziedziczy małą, opuszczona stację w miasteczku Newfoundland.  
Fin będący z natury samotnikiem liczy na to, że nowe miasto stanie się dla niego oazą spokoju. Jednak jego przyjazd to dla mieszkańców zapomnianego 
miasteczka ogromne wydarzenie. Przypadek sprawia, że Fin zaprzyjaźnia się z Oliwią (Patricka Clarkson) i Joe (Bobby Cannavale).  
Strat godz. 18.00, Wstęp wolny, Miejsce: Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5

Pokaz filmu „Dróżnik” 

Koncert dla Godnego Życia
GRODZISK MAZOWIECKI
Tragedie, które nam się  
w życiu przydarzają,  
te mniejsze i te większe, 
pozwalają odkryć,  
jak wiele sił ma w sobie  
każdy człowiek – mówiła 
wokalistka Monika 
Kuszyńska podczas koncertu 
charytatywnego, który  
odbył się w piątek 30 września  
w grodziskim Centrum 
Kultury. Cały dochód z imprezy 
zostanie przeznaczony  
na rzecz budowy ośrodka 
Godne Życie w Odrano Woli.

F undacja Osób Niepełno-
sprawnych Ruchowo „Godne 
Życie” już od kilku lat zabiega 

o pozyskanie funduszy na budowę 
nowoczesnego ośrodka rehabilita-
cyjnego, w którym zakwaterowanie 
znajdą 34 osoby z różnego rodzaju 
schorzeniami powstałymi na sku-
tek urazu rdzenia kręgowego lub 
porażenia mózgowego. Dodatkowo 
fundacja chciałaby organizować 
turnusy rehabilitacyjne dla osób 
z zewnątrz. Koszt budowy placów-
ki ma wynieść ok. 11,5 mln zł. To 
ogromna kwota, a ponieważ inwe-
stycja jest sponsorowana wyłącznie 
przez ludzi dobrej woli, każda suma 
ofiarowana przez darczyńców jest 
na wagę złota.

Podczas pierwszej części piątko-
wego koncertu wystąpiła Hanna 
Chmielewska, sopranistka, której 

towarzyszyła Zakładowa Orkiestra 
Dęta Gedeon Richter Polska z Gro-
dziska Mazowieckiego pod batutą 
Wacława Karonia. Artyści wykonali 
utwory z repertuaru klasycznego, 
ale również przeboje muzyki pop 
m.in. Michaela Jacksona i Whit-
ney Houston.

W drugiej części koncertu 
wystąpiła Monika Kuszyńska, 
była wokalistka zespołu Varius 
Manx, która obecnie rozwija ka-
rierę solową. Artystka doskonale 
wie, co oznaczają problemy osób 

niepełnosprawnych ruchowo, 
bo po wypadku, któremu uległa 
w 2006 r., sama porusza się na 
wózku inwalidzkim.

Wszelkie informacje na temat 
budowy ośrodka w Odrano Woli 
można znaleźć na stronie inter-
netowej www.grodzisk.pl/godne-
zycie, a pieniądze wpłacać na konto 
ING Bank Śląski o/Grodzisk Ma-
zowiecki 26 1050 1924 1000 0023 
2105 3197. Honorowy patronat 
nad budową placówki objął były 
prezydent RP Lech Wałęsa.  (KG) 

FOTOMIGAWKA

Przedstawiciele Sejmu RP, władze samorządowe, kombatanci, harcerze, młodzież szkolna oraz 
mieszkańcy Pruszkowa i okolic 30 września oddali hołd jeńcom wojennym i ofiarom wygnania, 
którzy w trakcie II wojny światowej byli przetrzymywani w obozie przejściowym Dulag 121 na terenie daw-
nych Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Pruszkowie. Uroczystość stała się okazją do uhonoro-
wania medalami Pro Memoria (przyznawanymi przez kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych) prezydenta miasta Jana Starzyńskiego i Ireny Horban, działaczki społecznej związanej  
z Pruszkowem, sekretarza pruszkowskiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Pełna 
relacja na WPR24.pl.  (KAM) 
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Brwinów

Smaki Toskanii
14 października (piatek)   
w Gminnym Ośrodku  
Kultury zostanie zaprezento-
wana książka „Smaki  
Toskanii” autorstwa  
Aleksandry Krol Seghi.  
Prezentacja będzie  
połączona z degustacją 
toskańskich potraw. 
Start godz. 18.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Wilsona 

75-lecie  
Zespołu Szkół nr 2 
Zespół Szkół nr 2 zaprasza 
w dniach 14-15 października 
na obchody 75-lecia istnienia 
szkoły. W programie  
m.in. msza św., uroczyste 
ślubowanie klas pierwszych 
szkoły podstawowej  
i gimnazjum, zwiedzanie  
szkoły, spotkania  
koleżeńskie i występy  
artystyczne.
Start godz. 17.00 piątek,  
10.00 sobota, Wstęp wolny, 
Miejsce: Żwirowa 16

Grodzisk Mazowiecki

Spotkanie  
z Aleksandrą Seghi
Centrum Kultury zaprasza 
13października (czwartek) na 
spotkanie autorskie z Alek-
sandrą Seghi połączone z pre-
zentacją książki kucharskiej 
„Smaki Toskanii”. W trakcie 
spotkania będzie można kupić 
książki i kalendarze. 
Start godz. 19.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Spółdzielcza 9 

Komorów

Oto człowiek 
Stowarzyszenie Kulturalny 
Komorów zaprasza  
9 października (niedziela) 
na wieczór „Oto człowiek” 
poświęcony papieżowi  
Janowi Pawłowi Wielkiemu. 
W komorowskim kościele 
wystąpi zespół wokalny  
Imprevsti. Spotkanie  
poprowadzi Władysław 
Terlecki.
Start godz. 19.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: 3 Maja 

Milanówek

Kościół Ostatniego 
Testamentu
Społeczne Liceum Ogólno-
kształcące zaprasza  
7 października (piątek)  
na spotkanie „Kościół  
Ostatniego Testamentu,  
czyli Jezus i jego wyznawcy” 
organizowane w ramach  
cyklu Spotkań Geograficznych  
i Akademii Dokumentu.  
Gościem specjalnym będzie 
Maciej Rafiński etnolog  
i doktorant uniwersytetu  
w Ljubljanie w Słowenii.
Start godz. 19.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Fiderkiewicza 41

50-lecie ZS nr 2  
im. gen. Józefa Bema
Zespół Szkół nr 2 im.  
gen Józefa Bema zaprasza  
7 października (piątek) na  
uroczyste obchody 50-lecia 
szkoły. W programie m.in.  
msza św., uroczysty apel,  
spotkanie z absolwentami.
Start godz. 10.30, Wstęp wolny, 
Miejsce: Wójtowska 3

Otrębusy

Dźwięki Jesieni
7 października (piątek) w Punk-
cie Przedszkolnym „U Smoka 
Pompona” w ramach cyklu 
warsztatów artystyczno-nauko-
wych zostaną zorganizowane 
zajęcia pt.„Rodzinne Muzykowa-
nie – Dźwięki Jesieni”. Spotka-
nie poprowadzi Aleksandra 
Tkaczyk. Zajęcia kierowane są 
do dzieci z Otrębus, Kań, Brwi-
nowa i Podkowy Leśnej.
Start godz. 15.00,  
Miejsce: Jesionowa 10,  
Zapisy: klub@smokpompon.pl

Podkowa Leśna

Karuzela Eksperymentów
8 października (sobota)  
w Podkowie Leśnej zorganizo-
wany zostanie Targ Przydasiów. 
Przewertuj szafy i półki, 
pozbieraj nietrafione prezenty, 
torebki, koraliki i apaszki, które 
nie są ci potrzebne, a dla innych 
mogą okazać się skarbem.
Start godz. 12.30, Wstęp wolny, 
Miejsce: Świerkowa 1

Piastów

Warsztaty wyrobu 
biżuterii
Miejski Ośrodek Kultury za-
prasza 8 października (sobota) 
na warsztaty techniki wyrobu 
biżuterii pt. „W poszukiwaniu 
pasji…”. Zajęcia przeznaczone 
są dla osób chcących nauczyć 
się podstawowych technik two-
rzenia kolczyków, bransolet  
i naszyjników. Organizatorzy 
zapewniają niezbędne narzędzia 
jubilerskie oraz półfabrykaty.
Start godz. 10.00, Koszt: 150 zł, 
Miejsce: Warszawska 24

Pruszków

Koncert rockowy
Miejski Ośrodek Kultury „Ka-
myk” zaprasza 7 października 
(piątek) na koncert Grzegorza 
Kloca z zespołem. Kapela ma 
na swoim koncie m.in. nagrodę 
specjalną na I Ogólnopolskim 
Festiwalu Zespołów Rockowych 
„Dobra Strona Rocka” w Warsza-
wie. Podczas koncertu Grzegorz 
Kloc będzie również przypo-

minał o szkodliwości alkoholu, 
papierosów i narkotyków. 
Start godz. 13.00,  
Wstęp wolny, Miejsce:  
Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5

„Mauretania – czyli 
muchy groźniejsze 
od Al-Kaidy”
Powiatowa i Miejska Biblio-
teka Publiczna im. Henryka 
Sienkiewicza w Pruszkowie 
zaprasza 10 października 
(poniedziałek) na podróżniczą 
gawędę i slajdowisko Leszka 
Szczasnego pt. „Mauretania 
- czyli muchy groźniejsze od 
Al-Kaidy” w ramach Miesiąca 
Aktywnego Seniora. Szczasny 
opowie słuchaczom o swojej 
podróży po Mauretanii.
Start godz. 18.00,  
Miejsce: Helenowska 3a

PRUSZKÓW
Już 27 października na Hali 
Znicz w Pruszkowie odbędzie 
się Gala Muzyki Cygańskiej. 
Przed publicznością 
wystąpi zespół Don Vasyl & 
Cygańskie Gwiazdy.

Z espół Artystyczny Don Va- 
syl & Roma powstał w 1987 r.  
W tym czasie trzon grupy  

stanowili artyści z legendarnego 
cygańskiego zespołu Roma. Z bie- 
giem lat Don Vasyl odkrył i wypro- 
mował utalentowane gwiazdy t.j.  
Vasyl Junior, Elza, Dziani, Liza, Car-
men, Petro i wiele innych. Z tego 

powodu nazwa zespołu zmieni-
ła się na Don Vasyl & Cygańskie 
Gwiazdy. Artyści wypromowali 
wspólnie wiele przebojów, m.in. 
popularne „Ore, ore”, „Cyganeczka 
Zosia” czy „Graj piękny cyganie”. 
Zespół ma również bogatą dysko-
grafię, na którą składają się 3 płyty 
analogowe, 30 płyt CD oraz 20 ka-
set magnetofonowych. Z czego aż 
11 wydawnictw pokryło się złotem.

Don Vasyl jest również twórcą 
Międzynarodowego Festiwalu 
Piosenki i Kultury Romów w Cie-
chocinku. Obecnie festiwal ten 
odbywa się w Glinojecku. Już 27 
października o godz. 18.00 zespół 

Don Vasyl & Cygańskie Gwiazdy 
wystąpi na pruszkowskiej Hali 
Znicz. Przed publicznością wy-
stąpi blisko 30-osobowa grupa 
artystów, która będzie promować 
nową płytę. Bilety na to widowisko 
będzie można nabyć w Miejskim 
Ośrodku Kultury MOK „Kamyk” 
w promocyjnej cenie 25 zł.

Redakcja portalu WPR24 
wspólnie z zespołem Don Vasyl 
& Cygańskie Gwiazdy przygoto-
wała konkurs, w którym do wygra- 
nia będzie 10 podwójnych zapro- 
szeń na występ zespołu w Prusz- 
kowie. Więcej informacji na por-
talu www.wpr24.pl  (AS)

Don Vasyl przyjedzie do Pruszkowa 
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Piastów

Odsłonięcie obelisku pamięci Bogny i Jerzego Sokorskich

T akie wydarzenie nie zdarza 
się codziennie. W Piastowie 
w dniu 30.09 2011r. staraniem 
Fundacji im. Bogny Sokorskiej 

odbyła się uroczystość odsłonięcia 
obelisku poświęconego  wybitnym 
artystom, honorowym obywatelom 
Miasta Piastowa Bognie i Jerzemu 
Sokorskim. Na ceremonię pod patro-
natem Burmistrza Miasta Piastowa  
i Starosty Pruszkowskiego licznie przy-
byli mieszkańcy miasta oraz zaprosze-
ni goście: Starosta Pruszkowski - Pani 
Elżbieta Smolińska, Przedstawiciel 
Urzędu Marszałkowskiego - Dyrek-
tor Państwowego Zespołu Ludowego 
Pieśni i Tańca „Mazowsze” - Pan Jacek 
Kalinowski w asyście pary artystów 
z zespołu w pięknych, kolorowych 
strojach ludowych, przedstawiciele 
Urzędów Państwowych, Panie Posłanki 
Sejmu RP minionej kadencji, młodzież  
i harcerze. Rodzinę Państwa Sokorskich 
reprezentował Pan Sebastian Kwika  
– wnuczek Bogny Sokorskiej.

Uroczystego odsłonięcia obelisku 
dokonali: Starosta Pruszkowski – Pani 
Elżbieta Smolińska, Burmistrz Miasta 
Piastowa – Pan Marek Kubicki, wnuczek 
Bogny Sokorskiej – Pan Sebastian Kwika 
oraz spiritus movens całego przedsię-
wzięcia Prezes Fundacji im. Bogny So-
korskiej – Pani Grażyna Mądroch

Poprzez odsłonięcie obelisku funda-
cja pragnie zachować pamięć o Bognie 
i Jerzym Sokorskich oraz przypominać 
mieszkańcom, jakich mieli wybitnych  ho-
norowych obywateli. Dla młodzieży 

monument ma stanowić wzór do po-
szukiwania i rozwijania w sobie pasji 
tworzenia w różnorodnych dziedzinach 
nauki i sztuki, pamiętając jednocześnie, 
iż muzyka wzbogaca człowieka i umila 
drogę życia.

Po uroczystym odsłonięciu w Miej-
skim Ośrodku Kultury w Piastowie 
odbył się koncert największych prze-
bojów muzyki estradowej-operetka, 
musical i piosenki filmowej z reper-
tuaru Bogny Sokorskiej w wykonaniu 
takich wybitnych artystów jak Ewelina 
Hańskia-Chrobak, Grażyna Mądroch, 

Wiesław Bednarek i Jan Zakrzewski, 
przy akompaniamencie zespołu in-
strumentalnego „INTERMEZZO” pod 
kierunkiem Adama Sychowskiego. 
W trakcie koncertu została przepro-
wadzona licytacja dzieł sztuki znanych 
i cenionych artystów malarzy i rzeźbia-
rzy z terenu Powiatu Pruszkowskiego. 

Jeszcze długo po zakończonym kon-
cercie nad dachami piastowskich do-
mów unosił się muzyczny duch tego 
wydarzenia a wszystkim uczestnikom 
na długo w pamięci pozostanie wspo-
mnienie o Bognie i Jerzym Sokorskich.

www.piastow.pl  
 
 
 

Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, tel. (22) 738 26 15

6 października miasto 
wystąpiło w „Unii serc” 
– serialu realizowanym 

na zlecenie Mazowieckiej Jed-
nostki Wdrażania Programów 
Unijnych, który w przystępny 
sposób ukazuje widzom tema-
tykę funduszy europejskich. 
Sceny do jednego z odcinków 

kręcone były m.in. przed brwi-
nowskim urzędem gminy oraz 
na Rynku. Emisja serialu zapla-
nowana jest w każdy czwartek 
w wieczornej ramówce TVP 
Info. Jak wypadł Brwinów? Zo-
baczymy. Informacja o datach 
emisji podana będzie na stronie 
www.brwinow.pl.

Brwinów po raz kolejny gościł ekipę filmowców.

Wielka wygrana: nowe place zabaw w gminie Brwinów

W konkursie ogłoszonym 
z okazji 100-lecia fir-
my Nivea mieszkańcy  

i sympatycy gminy Brwinów 
„wyklikali” budowę dwóch pla-
ców zabaw na terenie gminy. 
Wśród 25 zwycięskich lokalizacji 
 w I etapie na 14. miejscu znalazł 
się park miejski w Brwinowie, 
a w III etapie, zakończonym  

30 września – na 5. miejscu zna-
lazła się lokalizacja w Żółwinie.

Plac zabaw w Żółwinie po-
wstanie przy ul. Nadarzyńskiej, 
naprzeciwko OSP. To kolejna lo-
kalizacja, która zwyciężyła dzięki 
wytrwałym internautom. Wyso-
kie, piąte miejsce Żółwina zostało 
wywalczone przez oddanie na 
ten plac zabaw 77 227 głosów. 

Plac zabaw w brwinowskim 
parku miejskim powstaje – na 
razie „na desce projektanta”. 
Organizatorzy przedstawili już 
pierwszy projekt, ale wymaga on 
poprawienia, więc trzeba uzbroić 
się w cierpliwość i zaczekać, aż 
Urząd Gminy Brwinów otrzyma 
projekt pozwalający na wystą-
pienie o pozwolenie na budowę.  

Referat Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa, który od początku 
pilotuje konkurs, przesłał już or-
ganizatorom wszystkie wymagane 
dokumenty – także te dotyczące 
Żółwina. Wielkie brawa należą 
się lokalnym bohaterom oraz 
wszystkim sympatykom Brwi-
nowa i Żółwina, zaangażowanym 
w codzienne „klikanie”. (PR)

„Czyste życie…” – nowy wodociąg w Otrębusach i w Kaniach 

P owiatowy Inspektor Nad-
zoru Budowlanego wydał 
już decyzję o pozwoleniu 

na użytkowanie nowopowsta-
łego wodociągu. Oznacza to, że 
wszyscy zainteresowani miesz-
kańcy mogą dokonywać przyłą-
czeń swoich nieruchomości do 
12-kilometrowej infrastruktury 
wykonanej przez firmę WO-
DROL-PRUSZKÓW S.A.

Z nowej sieci wodociągowej 
będą mogli skorzystać miesz-
kańcy Otrębus i Kań posiadający 
nieruchomości zlokalizowane 
przy ulicach:

Otrębusy: Borówki, Brzozowej 
(od ul. Poziomki do rejonu dz. nr 
ew. 1047), Bukowej, Czeremchy, 
dz. nr ew. 414 (droga boczna od 
ul. Przejazdowej), dz. nr ew. 442/17 
(sięgacz od ul. Jeżynowej do rejonu 
dz. nr ew. 442/16), Jeżynowej, Li-
powej, Orzechowej, Piaseckiego, 
Poziomki (odcinek od ul. Orzecho-
wej do ul. Różanej), Przejazdowej, 
Różanej, Świerkowej sięgacz od 
ul. Lipowej), Tarniny, Wrzosowej;

Kanie: Chopina, Cichej, Dział- 
kowej, Kolejowej (od ul. Warszaw-
skiej), Krętej, Miłosnej, Moniuszki, 
Piaskowej, Piłsudskiego, Polnej 

(z sięgaczem – dz. nr ew. 166/7), 
Promiennej, Radosnej, Słonecznej, 
Spokojnej, Szkolnej, Warszawskiej, 
Wiśniowej, Źródlanej.

 Wszystkie osoby zaintereso-
wane przyłączeniem swojej nie-
ruchomości do nowopowstałej 
sieci wodociągowej proszone są 
o kontakt z Referatem Eksploata-
cji Sieci Wodociągowo-Kanaliza-
cyjnej Urzędu Gminy Brwinów,  
ul. Kościuszki 4A, pok. 19 lub 20, 
bądź pod nr tel. 22 738-25-60 oraz 
22 738-25-95.

 Przewidywany termin wy-
konania ostatnich fragmentów 

sieci wodociągowej, znajdują-
cych się w ulicach: dz. nr ew. 
697, Klonowiec, Łąkowej, Na 
Skraju, Projektowanej – pomię-
dzy ul. Natalińską a ul. Wiejską, 
Pszczelińskiej – sięgacz połu-
dniowy, Torfowej, Warszawskiej  
– od rejonu ul. Na Skraju w stro-
nę ul. Natalińskiej, Wiejskiej 
– sięgacze południowy i za-
chodni, w Otrębusach) to koniec 
2011 roku.

Projekt „Czyste życie..” współ- 
finansowany jest ze środków  
Funduszu Spójności Unii Euro- 
pejskiej.

Mieszkańcy Otrębus i Kań będą mogli niebawem korzystać z kolejnych odcinków sieci wodociągowej wybudowanej w ramach 
Projektu „Czyste życie-kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów”” 

Kamera, akcja!

W niedzielę 2 
październi-
ka odbyła  

się uroczysta inau-
guracja nowego roku akade- 
mickiego Brwinowskiego Uni-
wersytetu Każdego Wieku. Jego 

zajęcia będą odbywać 
się pod egidą Ośrodka 
Kultury w Brwinowie: 
trwają zapisy – w siedzi-

bie przy ul. Wilsona 2 w Brwi-
nowa oraz telefonicznie pod  
nr 22 729 59 34.

Nowy rok akademicki BUKW
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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

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 

 ► Firma energetyczna  
zatrudni przedstawicieli 
handlowych cv na mail:  
karkulak.EDF@wp.pl

 ► Handlowca z doświadczeniem  
z branży budowlanej Łazy  
k/Magdalenki 22 757 99 59 

 ► Kierowcy KAT. C, E+HDS  
Łazy k/Magdalenki  
22 757 99 59 

 ► MAGAZYNIER ZE 
ZNAJOMOŚCIĄ PROGRAMU 
MAGAZYNOWEGO SOKOŁÓW 
K/JANEK 500 023 707

 ► SERWISANT MONTAŻYSTA 
AUTOMATY PAKUJĄCE 
SOKOŁÓW K/JANEK  
502 259 383

 ► Zatrudnię pizze rów, 
kierowców do restauracji 
w Komorowie, możliwość pracy 
dodatkowej 22 758 05 34

 ► Zatrudnię rencistę II grupy 
ochrona Pruszków  
600 214 802  

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

Zatrudnimy Traktorzystów 
oraz Panów do utrzymywania 
terenów zielonych, praca  
na terenie Pruszkowa.  
Kontakt nr. (22) 336-65-65 

 ► Zatrudnię pracownika obsługi 
klienta na stacje paliw  
w Warszawie od zaraz. 
tel.532 514 688 

Szukam pracy

 ► Podejmę się sprzątania 
w Pruszkowie i okolicach 
511 738 104 

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

 ► Uczciwa emerytka  
zaopiekuje się dzieckiem 
lub osoba starszą lub osobą 
niepełnosprawną ok. Podkowy, 
Brwinów, Pruszków 22 758 90 49  

Nieruchomości – sprzedam

 ► Pilnie sprzedam mieszkanie 57m2 
po remoncie kontakt 664976395 

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

największa skuteczność!
CO TYDZIEŃ PONAD 30 000 CZYTELNIKÓW

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

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► Lokal w centrum Pruszkowa 
ul.Prusa 19/7; 75m2+użytkowa 
piwnica 30 m2 666-955-902  
lub wiadomość na miejscu 

 ► 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 

 ► Wynajmę sklep 22m duża witryna 
plus piwnica 35m Kraszewskiego. 
Tel. 609-840-000

 ► Wynajmę lokal usługowy 
28m  Kraszewskiego.  
Tel. 609-840-000 

Nauka

 ► Angielski dojazd 784 884 230  

 ► Angielski dojeżdżam 607 596 383 

 ► Matematyka, nauczyciel,  
603 713 495    

 ► Niemiecki, nauka, korepetycje, 
tłumaczenia zwykłe, dzieci, 
młodzież, dorośli 668 058 116,  

Automoto – kupię

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

 ► Darmowe złomowanie  
pojazdów transport gratis 
502 534 080  

Kupię

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

 ► Telefon komórkowy, stan dobry 
okazyjnie 507 964 611  

Usługi

 ► ALARMY www.aisys.pl  
602 19 72 72 

 ► Awarie, ELEKTRYK  
z uprawnieniami, pełen zakres 
usług, 606-712-022 

Anteny montaż serwis 
603 375 875  

 ► Anteny TV-SAT- SPECJALISTA 
506 845 092 

 ► Czyszczenie skórzanej  
tapicerki samochodowej  
505 076 331

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

Docieplenia budynków  
z materiałem (SILIKAT)  
od 82 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 remonty łazienka  
510 610 743 

 ► Glazura Hydraulika  
660 33 66 95 

 ► Glazura, gipsy 698 979 984 

 ► Hydraulik 24H 605 395 936 

 ► Kominki, montaż, glazura, 
terakota 516 354 834 

 ► OGRODY – od projektu 
do wykonania  
www.architekturaogrodu.pl,  
tel. 698 668 468 

•	 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

Najniższe ceny w mieście
Sprawdź !

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

www.tanioidobrze.pl
ul. Wiosenna 16, Milanówek

 DOŚWIADCZONEGO
SPRZEDAWCĘ 

DO SKLEPU
MOTORYZACYJNEGO

AUTO CENTRUM FEU VERT
UL. MSZCZONOWSKA 3,

JJANKI 
EMAIL: DPRZERWA@FEUVERT.PL

OPEL – SICZEK

 NAPRAWA KOMPUTERÓW (STEROWNIKÓW)
         wszystkie marki  samochodów
 NAPRAWA INSTALACJI
        czujniki i elementy wykonawcze
 NAPRAWA MAGISTRALI CAN
         i podobne

05-830 Nadarzyn, ul. Wierzbowa 16 
609 666 056, 22 729 81 25

www. siczek.com.pl

W związku ze zwiększeniem produkcji 
poszukujemy pracowników

(mile widziane doświadczenie w zawodzie Lakiernik):

do pracy na: 

Wydziale Obróbki Powierzchniowej 
na stanowisku: 

Malarz Konstrukcji Lotniczych

w EADS PZL „Warszawa – Okęcie” S.A.

Kontakt:
tel.: 22 5772319; fax: 22 5772234, 
e-mail: rekrutacja@pzl.eads.net, 

lub pocztą:
 EADS PZL „Warszawa – Okęcie” S.A.,

 AL. Krakowska 110/114, 00-971 Warszawa.

 ► Pranie tapicerki, dywanów  
w domu klienta  
504 206 446

POSPRZĄTAM  
DOM, MIESZKANIE, BIURO 
PRUSZKÓW I OKOLICE.  
512 077 690  

 ► Remonty wykończenia solidnie 
fvat 501 421 812 do 7 października

 ► Transport Mercedes Sprinter 
504 206 446 

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

 ► WYMIANA OPON 795 569 659 

 ► Złota rączka 508 168 562

 ► 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  

Kupię
gospodarstwo
lub grunt rolny

tel. 664 944 635
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Bezpłatna reklama Twojej firmy w internecie!

darmowe ogłoszenia 
www.ogloszenia.wpr24.pl

darmowa prezentacja
www.firmy.wpr24.pl

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego 
uprzejmie informuje, 

że na urzędowej tablicy ogłoszeń oraz na stronie 
internetowej Starostwa Powiatu Pruszkowskiego 

został wywieszony wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do wydzierżawienia.

ŚRODKI UNIJNE DLA CIEBIE!!!
Masz pomysł na:

działania lokalne � nowe miejsca pracy � małe inwestycje turystyczne 
 � dotacje na rozwój �rmy � inne?

Przyjdź, napisz lub zadzwoń do biura LGD
Nowy nabór już

od 24 października do 14 listopada 2011r!

Limity dostępnych środków na jesienny nabór wynoszą:
„Małe projekty”: 159 612,04 zł

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw: 250 000 zł

Najbliższe bezpłatne szkolenia:
2 listopada – Małe projekty

3 listopada – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Przyjmujemy zapisy na indywidualne bezpłatne konsultacje!
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” 

zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. 
Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze LGD

ul. Świerkowa 1, 05-807 Podkowa Leśna.

Wzory formularzy na stronie www.zielonesasiedztwo.org.pl
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ŚRODKI TRANSPORTU 
MASZYNY I URZĄDZENIA 
MOTORÓWKI, JACHTY, SKUTERY 
SAMOLOTY 

IT 
NIERUCHOMOŚCI 
POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE 
LEASING KONSUMENCKI 

Z LEASING-EXPERTS SFINANSUJESZ:

z Leasing-Experts sfinansujesz:

środki transportu 
maszyny i urządzenia 
motorówki, jachty, skutery 
samoloty 

IT 
nieruchomości 
pozostałe środki trwałe 
leasing konsumencki 


