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Osiem milionów wyrzuconych w błoto?

« Nie będzie autobusu 
z Pruszkowa do 
Warszawy, bo ZTM 
nie chce dublować 
linii » więcej na stronie 8.

Autostrada bezpłatna 
tylko do Pruszkowa
 WIĘCEJ S6

Asfaltu nie będzie, 
bo sąsiad chce 
odszkodowanie

 WIĘCEJ S8

Mają dosyć hałasu
 WIĘCEJ S9 

Będzie nowy chodnik, 
ale nie będzie drzew
 WIĘCEJ S10

Salon Partnera Orange
Pruszków, ul. Kraszewskiego 33/35
tel/fax. 22 759 81 61

PRUSZKÓW. Tworkowski 
V Oddział Psychiatrii Konsultacyj-
nej miał być jedną z najnowocze-
śniejszych placówek szpitalnych 
w Polsce. Na remont budynku 
i jego wyposażenie wydano 8 mln 
zł. Niestety nowy oddział zaraz po 
otwarciu natychmiast zamknięto. 
Dlaczego? Bo Narodowy Fundusz 
Zdrowia nie chce przyznać szpita-
lowi pieniędzy na leczenie. 

Zamiast przeludnionych sal cho-
rych, eleganckie pokoje jedno, 
dwu i trzyosobowe dla pacjentów. 
W każdym telewizor, łazienki, 
domowe wyposażenie. Wszystko 

by pacjent szybciej wracał do 
zdrowia. Do tego specjalistycz-
ny sprzęt, sala wypoczynkowa, 
siłownia oraz sauna. 

Tak jest na nowym Oddzia-
le V Psychiatrii Konsultacyjnej 
w Mazowieckim Specjalistycznym 
Centrum Zdrowia im. Janusza Ma-
zurkiewicza w Tworkach. Jednak 
oddział od otwarcia, tj. 29 stycz-
na świeci pustkami. Dlaczego? 
Placówka nie może doprosić się 
w Narodowym Funduszu Zdrowia 
zawarcia kontraktu na działalność 
w tym obiekcie. 

czytaj więcej na stronie 4.

Przebudowa skrzyżowania w Piastowie
Na skrzyżowaniu ulicy 
Warszawskiej z al. Woj-

ska Polskiego w Piastowie 
często dochodziło do stłuczek, 
potrąceń i wypadków. Teraz 
ma się to zmienić. W środę, 
7 lipca rozpoczęła się przebu-
dowa skrzyżowania.

Od 19 lipca ruch na całym 
skrzyżowaniu oraz na wiadukcie 

im. gen. Okulickiego zostanie 
całkowicie wstrzymany. Jedynie 
autobusy ZTM linii 716 oraz 717 
będą mogły przejechać przez 
skrzyżowanie. Pozostali kierow-
cy będą musieli poruszać się po 
wyznaczonych objazdach. Po 
stronie północnej miasta trasa 
objazdu zostanie przeprowadza 
aleją Krakowską, ul. Toruńską, 

Sowińskiego, Piłsudskiego i Bo-
haterów Wolności. Po stronie 
południowej kierowcy zostaną 
skierowani na ulicę Tuwima. 
Najbliższe miejsca umożliwia-
jące przejazd przez tory PKP 
to wiadukt w Pruszkowie oraz 
tunel w Ursusie.

czytaj więcej na stronie 9.

Styczeń 2010. 
Marszałek 

województwa, 
aktualny wiceminister 
i były minister zdrowia, 
dyrektorzy mazowiec-
kich szpitali i przedsta-
wiciele samorządów 
dokonali tradycyjnego 
przecięcia wstęgi 
podczas uroczystości 
otwarcia nowego V 
Oddziału Psychiatrii 
Konsultacyjnej w Szpi-
talu Tworkowskim. Pół 
roku później, lipiec 
2010. Zamknięty na 
cztery spusty szpitalny 
oddział świeci pustką.
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Liczył się 
każdy głos

W drugiej, decydującej turze 
wyborów, przeprowadzonej 
4 lipca największą ilość 53,01% 
głosów zdobył Bronisław Komo-
rowski. Na jego rywala do fotela 
prezydenckiego Jarosława Ka-
czyńskiego zagłosowało 46,99%  
wyborców. W wyborach wzięło 
udział 55,31% uprawnionych do 
głosowania Polaków. 

Wyniki w naszym regionie 
były zbliżone do krajowych, ale 
zdecydowanie inne od mazo-
wieckich. W większości gmin 
obu powiatów zwyciężył Bro-
nisław Komorowski (w grodzi-
skim – 54,24% i pruszkowskim 
– 55,29%), jego kontrkandy-
dat uzyskał 45,76% głosów 
w powiecie grodziskim i 44,71% 
w pruszkowskim. Odmiennie 
głosowali wyborcy z gmin Ba-
ranów i Żabia Wola w powiecie 
grodziskim oraz gminy Raszyn, 
gdzie wygrał Jarosław Kaczyń-
ski. Frekwencja wyborcza była 
sporo wyższa od krajowej, w obu 
powiatach wyniosła około 62%. 
Najwyższa była tradycyjnie 
w Podkowie Leśnej (74,31%) 
i w gminie Michałowice (71,41%). 
Rekord padł w Komorowie 
(74,61%!!!) Odnotowujemy 

ten fakt z satysfakcją, bo do 
wzięcia udziału w wyborach 
usilnie namawialiśmy.

Ciekawostką i ewenementem 
w skali kraju był wynik wyborów 
w gminie Żabia Wola, gdzie na 
3241 oddanych ważnych głosów, 
o zwycięstwie kandydata prze-
sądził… jeden!!! 

I to jest chyba najlepszy do-
wód na stwierdzenie, że w tych 
wyborach liczył się każdy od-
dany głos. Nawet ten oddany 
na złość. 

Mieszkańców Pruszkowa 
może zainteresować wiadomość, 
że zwycięzca ostatnich wyborów, 
prezydent elekt RP, Bronisław 
Komorowski pierwszych literek 
uczył się pisać w pruszkowskiej 
szóstce. Pobierał w niej nauki 
w latach 1959-1966. Informa-
cję odnotowujemy nie tyle 
z kronikarskiego obowiązku, ile 
z dbałości o Państwa reputację 
towarzyską w czasie trwających 
wakacji i urlopowych wyjazdów. 
Załóżmy, że jesteście Państwo 
gdzieś na rubieżach kraju, Europy 
albo świata i chcecie błysnąć na  
wieczornym grillu. Nic prostsze-
go. Kiedy padnie temat wyborów, 
a z pewnością padnie, rzucacie 
luźno i od niechcenia: „Prezydent 
Komorowski? Bronek? A chodził 
tu naprzeciwko do szkoły.”  I tyle. 
Efekt gwarantowany. 

Nie udało nam się ustalić czy 
był pilnym uczniem, czy prze-
ciwnie, notorycznie spóźniał się 
i chodził na wagary. Ale obiecuję, 
że przy najbliższej okazji dopyta-
my u źródła. Niestety, raczej już 
po wakacjach, gdy nowy prezy-
dent obejmie swój urząd. 

Bolo Skoczylas
naczelny@gazetawpr.pl

Komentarze internautów do 
artykułu zamieszczonego na 
wpr24.pl: Przejście przez tory 
zniknie za dwa lata.

@ stały czytelnik: Wreszcie 
ktoś zajął się tym tematem, 
mam nadzieję, że publika-
cja w gazecie przyspieszy 
rozwiązywanie tego proble-
mu, w końcu całe życie to 
nie przeszkadzało a tu nagle 
jakieś ogrodzenie prowizo-
ryczne ma powstać... Mam 
nadzieję, że dopilnujecie, 
aby Burmistrz dotrzymał 
słowa. Inne pytanie to czy 
przed wyborami czy po? 

Podejrzewam, że zwolenni-
ków „dzikiego przejścia” jest 
więcej niźli tych, którym ta 
głupota przeszkadza :(  

@ Marcin: „Dziś zrobiłem zdję-
cie jak starsza kobieta zamiast 
górą przechodziła przez tory”. 
Kapusi i ormowców nigdy 
w Polsce nie brakowało. 

@ kapuś: chyba nie wiesz 
co znaczy słowo „kapuś” 
i „ormowiec”, a już na pewno 
nie masz zielonego pojęcia 
co się w ogóle dzieje i jakie to 
niebezpieczeństwo. Widać 
sam przechodzisz przez tory, 

gratuluję głupoty i współczu-
ję jak jednak uda się za-
mknąć to przejście. Będziesz 
biedaku musiał po schodach 
chodzić i się zmęczysz... ;)

@ Kuba: Mógł kapuś z or-
mowcem zaczekać aż babę 
przejedzie. Wtedy zdjęcie 
byłoby o wiele ciekawsze. 

@ Marcin: Przechodzę przez 
tory, bo jestem na tyle inte-
ligentny, że przepuszczam 
pociąg podmiejski w kierunku 
Żyrardowa i nie stwarzam 
żadnego niebezpieczeństwa. 
Widać bardzo to boli kapusi 

i ormowców, którzy robią 
zdjęcia zza winkla. Ludzie 
przechodzący przez tory są na 
tyle mądrzy, że nikt tam nie 
zginął. Życzę takiej mądrości 
ormowcom, którzy ujadają 
w internecie. W Polsce jest 
wielu chorych frustratów, 
którzy karaliby nawet za 
przechodzenie przez ulicę 
w nieodpowiednim miejscu.

@ do Marcina: a wiesz, że 
przechodzenie przez ulicę 
w nieodpowiednim miejscu 
jest karane? Muszę Ci przyznać, 
że nie ma co, zabłysnąłeś tę 
inteligencją w 100% ;)
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milionów złotych wydano na 
remont i wyposażenie piątego 
oddziału tworkowskiego szpitala

«Plaga komarów nie osią-
gnęła skali, która zmusi-
łaby nas do zdecydowa-
nego przeciwdziałania»

Andrzej Kurzela, wiceprezydent Pruszkowa 
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130 000 odwiedzin w czerwcu. Dziękujemy!

Cytat WydaniaLiczba Wydania

FOTOKONKURS

Jak dobrze znasz swój region? Wytypuj miejsce, w którym została zrobiona fotografi a i wygraj 
nagrodę.  Na pierwszą osobę, która prześle odpowiedź na e-mail: kontakt@wpr24.pl z poprawną 
odpowiedzią czeka w tym tygodniu:

ZAPROSZENIE DO RESTARUACJI TGI FRIDAY’S 

W CENTRUM HANDLOWYM  JANKI O WARTOŚCI 100 PLN PA
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Zwycięzcą konkursu z poprzedniego wydania jest Pan Jacek Kaczanowski
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NOWA MARKA 
W SALONACH

MOSCICCY

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

LenVitol
Najbadziej wartościowy, zawierający największą 
ilość kwasów tłuszczowych z grupy Omega-3. 
Olej lniany budwigowy  firmy Oleofarm.

Tylko teraz  promocja!
500 ml za 19,90 ,-
1000 ml za 35,90 ,-

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

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

odzież 

damska

GRODZISK MAZ.,  UL. 11 LISTOPADA 11A (DEPTAK)

biżuteria 

srebrna
NOWA KOLEKCJA
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Osiem milionów wyrzuconych w błoto?

Zamiast przeludnionych sal cho-
rych, eleganckie pokoje jedno, 
dwu i trzyosobowe dla pacjentów. 
W każdym telewizor, łazienki, 
domowe wyposażenie. Wszyst-
ko, by pacjent szybciej wracał do 
zdrowia. Do tego specjalistyczny 
sprzęt, sala wypoczynkowa, si-
łownia oraz sauna. 

Tak jest na nowym V Oddzia-
le Psychiatrii Konsultacyjnej 
w Mazowieckim Specjalistycznym 
Centrum Zdrowia im. Janusza Ma-
zurkiewicza w Tworkach. Jednak 
oddział od otwarcia, tj. 29 stycz-
na świeci pustkami. Dlaczego? 
Placówka nie może doprosić się 
w Narodowym Funduszu Zdrowia 
zawarcia kontraktu na działalność 
w tym obiekcie. 

Miało być lepiej
Dyrekcja tworkowskiego szpitala 
tworząc tak nowatorską i wyso-
ce wyspecjalizowaną jednostkę 
chciała nie tylko poprawić warunki 
bytowe pacjentów, ale i otworzyć 
nowy kierunek w zakresie psychia-
trii. Mowa o możliwości niesienia 
pomocy konsultacyjno-terapeu-
tycznej osobom leczącym się na 
różne przewlekłe choroby. 

Niewątpliwym przełomem 
miało też być udzielanie wspar-
cia psychiatrycznego pacjentom 
ze schorzeniami kardiologicz-
nymi, diabetologicznymi, czy 
ginekologiczno-położniczymi. 
Przykładowo kobieta cierpiąca 
na depresję poporodową mogła-
by liczyć tam na indywidualne 
podejście. Dochodzić do zdrowia 
w otoczeniu rodziny. Na czas tera-
pii przebywałaby w trzyosobowym 
pokoju, w którym mogłaby być 
z najbliższymi. Takie podejście do 

PRUSZKÓW.   Tworkowski V Oddział Psychiatrii Konsultacyjnej miał być jednym z najnowocześniejszych i najbardziej przyjaznych 
pacjentowi placówek szpitalnych w kraju. Na remont budynku i jego wyposażenie wydano 8 mln zł. Niestety nowy oddział zaraz po  
otwarciu natychmiast zamknięto. Dlaczego? Bo Narodowy Fundusz Zdrowia nie chce przyznać szpitalowi pieniędzy na leczenie.

Kamila Gębska
kamila.gebska@gazetawpr.pl

z V Oddziałem Psychiatrii Kon-
sultacyjnej w Tworkach? 

Nie jest tak, że dyrekcja szpitala 
nie starała się o zawarcie kontrak-
tu. Placówka w trakcie spotkań 
z kierownictwem NFZ informowa-
ła  o przedsięwzięciu. Wielokrotnie 
wysyłała też wnioski do Funduszu 
o zawarcie umowy na działalność 
w nowym oddziale. Czyniono to 
przez okres ostatnich sześciu 
miesięcy aż pięć razy. Za każdym 
razem odpowiedź była odmowna.

Nie potrzeba więcej miejsc
Wanda Pawłowicz, rzecznik mazo-
wieckiego NFZ nie kryje, że władze 
szpitala wystąpiły o przyznanie 
nowego kontraktu. – Zarówno na 
początku roku, jak i teraz nie było 
i nie ma potrzeby kontraktowania 
nowych usług w ramach lecznic-
twa psychiatrycznego. Na Mazow-
szu jest wystarczająca ilość łóżek 
w placówkach o takiej specjalizacji. 
W zupełności zabezpieczają one 
potrzeby tego typu usług  – mówi 
rzecznik NFZ. 

Dodaje zaraz, że jest szansa na 
uruchomienie nowego oddziału. 
– Szpital nie dostanie nowego kon-
traktu, ale istnieje możliwość prze-
sunięcia środków fi nansowych, 
natomiast w ramach obecnego 
kontraktu, którego placówka i tak 
w pełni nie wykorzystuje  – uspo-
kaja Pawłowicz. 

Dyrektor Rudzka zapewnia, że 
robi co w jej mocy, by oddział ruszył. 
Wielokrotnie zwracała się z prośbą 
o spotkanie w tej sprawie w NFZ. 
Kilka odbyło się, ale okazały się 
bezowocne. Kontraktu jak nie było, 
tak nie ma. Jak zakończy się batalia 
o oddanie oddziału pacjentom… 
czas pokaże.  Dobrze by było, gdyby 
urzędnicy nie patrzyli na sprawę 
tylko przez pryzmat problemów 
formalnych.  

6 miesięcy 
nowy oddział 

tworkowskiego 

szpitala stoi pusty

nie zawarł z nami kontraktu – żali 
się Lidia Rudzka, dyrektor twor-
kowskiego szpitala.

Niepotrzebne wydatki
W czasie, gdy od sześciu miesię-
cy oddział mógłby przyjmować 
pacjentów i zarabiać na siebie, 
stoi pusty i tylko generuje niepo-
trzebne koszty. Budynek trzeba 
zimą ogrzać, sprzątać, a dodat-
kowo teraz dozorować.  – To dla 
nas wydatek kilku tysięcy złotych 
miesięcznie – mówi dyr. Rudzka.  

Zatem co stoi na przeszkodzie, 
że NFZ do tej pory nie zawarł 
kontraktu na usługi medyczne 

pacjenta niewątpliwie skróciłoby 
czas rekonwalescencji. 

Miało być naprawdę pięknie. 
Na miarę najnowszych standar-
dów diagnostyki, leczenia stre-
su oraz depresji. 
Nowy oddział 
tworkowskiego 
szpitala przeszedł 
gruntowny lifting. 
Modernizacji pod-
dano zabytkowy 
pałacyk. W iście 
domowej stylizacji 
stworzono pokoje dla 22 pacjentów, 
salę relaksacyjno - wypoczynkową 
oraz siłownię i saunę. Zakupiono 

też nowoczesny sprzęt medyczny 
na wyposażenie sal m.in. aparaty 
USG, kardiomonitory. 

Środki na odrestaurowanie i wy-
posażenie oddziału, w wysokości 

8 mln zł  pocho-
dziły z budżetu 
samorządu wo-
j e wó d z k i e go. 
Projekt inwestycji 
powstał w 2007 
roku. Prace remon-
towo – budowla-
ne i adaptacyjne 

zakończyły się w 2009 roku.  
Uroczyste otwarcie z udziałem 
VIP-ów odbyło się 29 stycznia 

2010 roku. W przecięciu wstęgi 
uczestniczył nawet sam marszałek 
województwa Adam Struzik. Jakież 
było zdziwienie wszystkich, gdy 
oddział natychmiast zamknięto. 
Wszystko dlatego, że Narodowy 
Fundusz Zdrowia nie podpisał ze 
szpitalem kontraktu na leczenie 
na tym oddziale.

– Cieszyliśmy się, że polepszymy 
warunki naszym pacjentom. Zale-
żało nam na stworzeniu oddziału 
o najwyższym standardzie dla każ-
dego. Zrobiliśmy to po to, by nie 
tkwić w poprzedniej strukturze. 
A teraz nie ma tu pacjentów. Nie 
możemy nikogo przyjąć, bo NFZ 

OFERUJEMY PAŃSTWU DO SPRZEDAŻY SPRAWDZONY 
PRZEZ POKOLENIA W GOSPODARSTWACH 
DOMOWYCH  PRODIŻ ELEKTRYCZNY, W KTÓRYM 
MOŻNA PIEC CIASTA I POTRAWY MIĘSNE.
PRODIŻE SĄ PROSTE W UŻYCIU, TANIE W EKSPLOATACJI 
I NIEZAWODNE PRZEZ DŁUGIE LATA.

Zapraszamy do zakupów  
po atrakcyjnych cenach w naszej firmie: 

PRUMEL Sp. z o.o. ul. Mostowa 4 tel. 22 758 77 27                     
lub do najbliższych sklepów AGD.

Spółka z o.o.
ul. Mostowa 4 
05-800 Pruszków
tel. 22 758 77 27  
od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.00-15.00

BIZUTERIA SREBRNA

PRUSZKÓW, 

UL. KRASZEWSKIEGO 41

Oddział został wyposażony tak, by pacjenci czuli się w szpitalu jak w domu. Przy każdym pokoju są też łazienki. [Fot. KG] 
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Zapowiedziana przez Minister-
stwo Infrastruktury noweliza-
cja ustawy o autostradach nie 
przewiduje niestety wydłużenia 
bezpłatnego odcinka A2 poza 
Pruszków, w kierunku zachodnim. 
Za darmo przejedziemy jedynie 
między Warszawą a  Pruszkowem.

Autostradami w metropoliach 
pojedziemy za darmo! – krzy-
czały kilka dni temu nagłówki 
w dziennikach podając informa-
cję o projektowanej nowelizacji 
ustawy o autostradach.

Odżyły więc nasze nadzie-
je na przedłużenie na zachód 
bezpłatnego odcinka na A2, tym 
bardziej, że także minister Ce-
zary Grabarczyk zapowiedział 
w mediach pilne zmiany prze-
pisów o autostradach. Zgodnie 
z nimi samochody osobowe (do 
3,5 tony) i motocykle będą mogły 
bezpłatnie jeździć po niektórych 
aglomeracyjnych odcinkach pol-
skich autostrad. 

Bezpłatnie czy nie?
Wydawało się, że zabiegi Mini-
sterstwa Infrastruktury usank-
cjonują wreszcie w nowej ustawie 
wydłużenie bezpłatnego odcinka 
A2 przynajmniej do Grodziska 
Mazowieckiego. Starają się o to 
od lat nasze samorządy. Było by 
to o tyle oczywiste, że przecież 
zachodnie pasmo stołecznej 
aglomeracji sięga praktycznie 
aż po Żyrardów. Najlepszym 
na to dowodem jest 50 tysięcy 
samochodów przejeżdżających 
codziennie przez Pruszków w dro-
dze do Warszawy.
 Niestety, wydany 25 czerwca 
komunikat Ministerstwa Infra-
struktury precyzujący, o które 

Autostrada bezpłatna tylko do Pruszkowa
REGION.   Mieszkańcy miejscowości na zachód od naszego miasta będą musieli płacić za przejazd autostradą

Ministerstwo Infrastruktury zdecydowało, że bezpłatnie będziemy mogli przejechać 
między Warszawą a Pruszkowem.  [Fot. Archiwum]

Szanowny Panie Prezydencie Prusz-
kowa, powodowany troską o należyte 
uhonorowanie myśli i dokonań naszych 
pruszkowskich twórców, pragnę zgło-
sić do Pańskiej dorocznej Nagrody 
Prezydenta Miasta pomysłodawców, 
projektanta i realizatorów powstania 
nowatorskiej koncepcji komunikacyjnej 
łączącej dwa przybytki pruszkowskiego 
wolnego handlu Targowisko Miejskie 
i Manhattan.

Muszę przyznać, że idea po-
łączenia targowisk w sposób, 
świadczący o wielkiej trosce 
projektanta o zdrowie i kondy-
cję fi zyczną społeczeństwa na-
szego miasta jest świadectwem 
zaangażowania i prospołecznej 
postawy, która powinna być 
wzorem i przykładem dla innych 
miejscowości. 

Nie trzeba nikogo przekony-
wać, że ciężkie siatki z zakupami 
mogą powodować nadmier-
ne przeciążenie kręgosłupa 
i w konsekwencji trwałe jego ura-
zy. Aby zapobiec tym przykrym 

przypadkom, przejście zaprojek-
towane zostało w taki sposób, by 
wykluczyć przemieszczanie się 
z siatkami wypełnionymi ponad 
rozsądną miarę. Zastosowana 
metoda jest prosta, tania i nieza-
wodna. Być może inspirację przy 
projektowaniu przejścia czerpał 
twórca z rozwiązań stosowanych 
w urządzeniach umożliwiają-
cych wejście na stadiony lub na 
stacje metra, ale najważniejsze, 
że sprawdza się w praktyce. Nikt 
z siatami pełnymi kapusty czy 
kartofl i nie jest w stanie przeci-
snąć się przez wąski przesmyk 
pomiędzy granicznym parkanem 
TBS-owskiego bloku oznaczone-
go tabliczką „Targowa 2A” a słu-
pem energetycznym i studzienką 
bloku przy Targowej 2.

 Mieszkańcy szczuplejsi mogą 
od biedy zaryzykować  utratę 
równowagi pokonując przejście 
sposobem czyli tzw. boczkiem, 
ale ci bardziej korpulentni  dla 
własnego zdrowia i bezpieczeń-
stwa powinni wcześniej pozbyć 

się wózków, skrzynek, toreb 
i nosidełek.  Nie ma, bowiem, 
nic cenniejszego od naszego oso-
bistego zdrowia. A to właśnie 
o nasze zdrowie zadbali wspólnie 
pan projektant, pan inwestor, 
państwo urzędnicy z nadzo-
ru budowlanego oraz pan lub 
pani inspektor, którzy budowlę 
odebrali. I wszystkim im razem 
i każdemu z osobna pragnę ser-
decznie i gorąco podziękować 
za troskę i dbałość o nasze naj-
większe dobro jakim jest zdrowie 
naszego społeczeństwa.  Szcze-
gólnie w przededniu czekającej 
nas wszystkich nieuchronnie 
rychłej reformy służby zdrowia. 

Gdyby jednak, tak się stało, 
że Szanowny Pan Prezydent 
Miasta Pruszkowa nie zechce 
z jakichś powodów wyróżnić 
i nagrodzić autorów nowator-
skiej realizacji, oświadczam, że 
czynię starania by tę cenną ideę 
zgłosić do Międzynarodowej 
Nagrody Darwina.

Z poważaniem Bolo Skoczylas

odcinki autostrad chodzi wymie-
nia w naszej aglomeracji tylko je-
den odcinek - od węzła Pruszków 
do węzła Konotopa. 

Nic nowego
Nie ma w tym nic nowego, bo 
o tym, że od Pruszkowa pojedzie-
my bezpłatnie wiedzieliśmy już 
od dawna. Przesunięcie strefy 
bez opłat bliżej Warszawy nie 
było by już możliwe choćby ze 
względów technicznych. Węzeł 
Konotopa jest jedynie rozjaz-
dem autostrady na północną 
i południową obwodnicę, a po-
stawienie bramek opłatowych 
na licznych miejskich zjaz-
dach z tych obwodnic było by 
niewykonalne. 
 Czy zatem pryskają nasze na-
dzieje na włączenie autostrady 

A2 w aglomeracyjny system 
komunikacji dojazdowej do 
stolicy? Przecież wspomaganie 
dojazdów aglomeracyjnych jest 
jedną z istotnych funkcji auto-
strad na całym świecie. O szanse 
na uznanie naszych racji po-
stanowiliśmy spytać autorów 
nowelizacji ustawy.
 – Celem tej nowelizacji jest 
przede wszystkim zapewnienie 
bezpłatnego przejazdu na odcin-
kach, gdzie autostrady spełniają 
funkcję obwodnic miast – tłu-
maczy Jakub Dąbrowski z biura 
prasowego Ministerstwa Infra-
struktury. – A2 przed Prusz-
kowem ma charakter typowo 
dojazdowy i dlatego trudno tu 
mówić o roli obwodnicy. Sprawa 
jednak nie jest zamknięta, bo 
zanim ustawa wejdzie w proces 

legislacji będzie etap konsulta-
cji, który daje szanse na pewne 
poprawki – dodaje.

Chcą walczyć 
A co na to nasi samorządowcy? 
Zapowiadają, że nie poddadzą się 
bez walki.
 – O rozszerzenie bezopłatowej 
strefy do wysokości węzła Tłuste 
walczymy od lat – mówi Piotr Ga-
liński, wiceburmistrz Grodziska 
Mazowieckiego. – Jeśli projekt 
nowelizacji ustawy będzie z nami 
konsultowany oczywiście wykorzy-
stamy to do wznowienia tej walki.
 Jeszcze bardziej bojowe sta-
nowisko prezentują działające 
na naszym terenie organizacje 
społeczne. – Prowadzimy obec-
nie szerokie konsultacje w tej 
sprawie – odpowiada Katarzyna 

Czajkowska, przewodnicząca Sto-
warzyszenia Przyjazna Komunika-
cja. Tłumaczy jednocześnie, że nie 
chodzi tylko o kolejny monit do 
ministerstwa, bo takich pism było 
już wiele. – Być może jest to ostat-
nia okazja do tego, żeby przekonać 
władze na najwyższym szczeblu 
do naszych racji. Dlatego chcemy 
zorganizować w tej sprawie szero-
kie, skoordynowane wystąpienie 
zainteresowanych samorządów 
i organizacji społecznych działa-
jących w zachodniej strefi e aglo-
meracji stołecznej – dodaje.
 
Miało być inaczej
– Niestety, zaproponowana przez 
ministerstwo nowelizacja usta-
wy nic nie zmienia dla zachodniej 
części obszaru metropolitalnego 
Warszawy – komentuje sytuację 
Grzegorz Kostrzewa-Zorbas, 
przewodniczący komisji strategii 
rozwoju regionalnego w sejmiku 
mazowieckim. 

Przypomna, że już dwa lata temu 
sejmik wystąpił do rządu z ape-
lem o objecie strefą bezpłatnego 
przejazdu całego przebiegu auto-
strady w obszarze metropolital-
nym Warszawy, od Żyrardowa do 
Mińska Mazowieckiego. Nie było 
wtedy co prawda ze strony rządowej 
pozytywnej odpowiedzi, ale była 
obietnica, że w początkowym, być 
może nawet kilkuletnim, okresie 
eksploatacji opłaty za przejazd 
w tym obszarze nie będą pobie-
rane. – Te zapowiedzi załagodziły 
wówczas sytuację, bo odsunęły na 
później konieczność ostatecznego 
rozstrzygnięcia. Proponowana zaś 
obecnie nowelizacja ustawy w ogóle 
tego tematu nie podejmuje – dodaje 
Kostrzewa-Zorbas.                                            

Olgierd Lewan

PRUSZKÓW. Wielomie-
sięczne dziury i zapadająca się 
jezdnia to obraz skrzyżowania 
Wojska Polskiego i Niepodle-
głości w Pruszkowie.

- Wyślemy tam patrol, który 
sprawdzi sytuację - obiecuje 
Monika Burdon, rzecznik pra-
sowy Mazowieckiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich. Rzecz-
niczka obiecuje, że ubytki 
które są w stanie usuwać w ra-
mach bieżącego utrzymania, 
będą naprawiane. Zapewnia, 
że nastąpi to w ciągu jednego 
lub dwóch tygodni.

Wojska Polskiego jest czę-
ścią trasy 719 z Warszawy do 
granicy województwa mazo-
wieckiego z łódzkim.          MM

Wojska Polskiego 
wciąż dziurawa

BRWINÓW.  Trwa wybór 
ofert w przetargu na budo-
wę progów zwalniających na 
niektórych ulicach w gminie 
Brwinów. Inwestycja zaplano-
wana jest jeszcze na ten rok.
Prace będą przeprowadzone 
na dziewięciu ulicach. W Brwi-
nowie są to ulice Konopnickiej,
gdzie powstanie 6 progów, 
Ogrodowej - tu mają powstać 
3 progi zwalniające, dokład-
nie tak samo, jak na ul. Żwirki 
i Wigury. Na Sienkiewicza za-
planowano budowę czterech 
spowalniaczy. 

Więcej garbów powsta-
nie w Otrębusach. Na prze-
szkody kierowcy natrafi ą na 
Podleśnej (6 progów), Piasta 
(3 progi), Ziemowita (2 progi), 
Wiejskiej (2 progi) i Przejaz-
dowej (3 progi).                    MM

Powstanie więcej 
spowalniaczy

PRUSZKÓW. Nietęgie mieli 
miny kierowcy przejeżdżający 
przez skrzyżowanie al. Wojska 
Polskiego z Kościuszki w po-
niedziałkowe przedpołudnie.

Setki ścinków papieru 
z drukarni, fruwając zaśmie-
cały jezdnię i chodniki. 

Odpady wypadły najpew-
niej z jakiegoś samochodu. 
Kierowca nie mógł tego nie 
zauważyć. Wybrał ucieczkę. 
Sprzątanie pozostawił służ-
bom miejskim, które w miarę 
szybko zareagowały.

Ekipa porządkowa uzbro-
jona w niezbędny sprzęt 
i worki po dwóch godzinach 
uprzątnęła śmietnisko.    KG

Skrzyżowanie 
zasypane śmieciami

WIĘCEJ W PORTALU REGIONALNYM

Z PORTALU WPR24

Pilne zgłoszenie do Nagrody Prezydenta Pruszkowa

Wąskie gardło pomiędzy Targowiskiem Miejskim a Man-
hattanem zasługuje na nagrodę. [Fot. BS]
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Zapraszamy do naszego punktu:

Autoryzowane Centrum Biznesowe Era Biznes
ul. Centralna 22
05-816 Michałowice
Opacz Kolonia
tel. 22 723 01 41
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Biegnąca wzdłuż torów kolejki 
WKD ulica Grodziska łącząca 
Owczarnię z Podkową Leśną robi 
wrażenie niedokończonej inwestycji 
dwóch gmin. Na wysokości posesji 
nr 7 doprowadzony z obu stron as-
falt urywa się nagle, a zastępuje go 
dziurawa droga gruntowa. 

– Mielibyśmy całkiem wygodny 
dojazd asfaltową ulicą gdyby nie 
ta dwudziestometrowa wyrwa na 
szerokość całej działki – skarżą 
się mieszkańcy. Ulica Grodziska, 
choć nie jest specjalnie ruchliwą 
arterią komunikacyjną, to z racji 
swojego przebiegu wzdłuż torów 
stanowi dla okolicy wygodne po-
łączenie drogowe. Trudno jest tu 
wytyczyć jakiś objazd dziurawego 
odcinka bocznymi drogami, bo są 
to nieutwardzone jeszcze ulice do-
jazdowe do posesji mieszkalnych. 
Interwencje w urzędzie gminy by 
uzupełnić brakujący odcinek as-
faltu na Grodziskiej nie przynoszą 
żadnego skutku. 

Te dziury pokonały już kilka samochodowych zawieszeń 
[Fot. OL]

Asfaltu nie będzie, bo sąsiad pilnuje litery prawa
BRWINÓW.   Pobudowali drogę do granic działki. Dwudziesto metrowy odcinek trzeba przejechać po dziurach.

Kwestia transportu publicznego 
w Pruszkowie od zawsze budzi 
wiele kontrowersji. Idealnym 
rozwiązaniem dla pruszkowian 
byłoby, gdyby mogli poruszać 
się po mieście oraz dojeżdżać do 
Warszawy autobusami ZTM, tak 
jak to jest w Piastowie czy Nada-
rzynie. Niestety, Pruszków przy-
najmniej na razie nie ma co liczyć 
na bezpośrednią autobusową linię 
do stolicy.

Pierwsze kroki
Co prawda poczyniono już niewiel-
kie kroki w kierunku skomuniko-
wania miasta przy pomocy ZTM, 
ale nie na to liczyliby mieszkań-
cy. Od 1 października tego roku 
ruszy nowa linia autobusowa 
ZTM łącząca osiedla: Staszica 
i Prusa z dworcem PKP. Z linii tej 
będzie można korzystać zarów-
no na podstawie karty miejskiej, 
jak i biletów ZTM. Bilet jednora-
zowy normalny ma kosztować 
2 zł, ulgowy – 1 zł, bilet normalny 
miesięczny 60 zł, zaś ulgowy - 30 
zł. Osoby powyżej 70 roku życia 
będą mogły jeździć za darmo. Po-
dobne ceny mają obowiązywać na 
liniach już istniejących prowadzą-
cych do dworca PKP przez osiedle 
Ostoja do Komorowa i przez Gąsin 
na Żbików.
 Od nowego roku ma także 
zacząć kursować linia ZTM po-
między dworcami PKP w Prusz-

kowie i Piastowie przez Żbików 
i Bąki. Dzięki takiemu rozwiązaniu, 
pasażerowie będą mogli na jednym 
bilecie dojechać z Pruszkowa przez 
Piastów do Warszawy. 

Pomysł ciekawy, chociaż, praw-
dopodobnie mało kto, będzie 
chciał w ten sposób, na około po-
dróżować do stolicy. Dojazd kolejką 
WKD lub pociągiem z Pruszkowa 
do Warszawy zajmuje ok. 30 mi-
nut. Droga przez Piastów zajmie 
znacznie więcej czasu, głów-
nie ze względu na konieczność 

Karolina Gontarczyk
karolina.gontarczyk@gazetawpr.pl

przesiadki. Dlaczego zatem nie 
pomyślano o bezpośredniej linii 
łączącej Pruszków z Warszawą? 

Przyczyny się mnożą
Odpowiedź jest prosta. – Nie 
wprowadzamy połączeń autobu-
sowych w miejscowościach pod-
warszawskich ze stolicą tam, gdzie 
one już istnieją. W Pruszkowie 
funkcjonuje kolejka WKD, więc 
nie ma potrzeby uruchomienia 
dodatkowo autobusu – twierdzi 
Konrad Klimczak z ZTM.

 Inną przyczynę braku takiego 
połączenia wskazuje Elżbieta Ko-
rach z wydziału inwestycji Urzędu 
Miejskiego w Pruszkowie. – Pro-
blemem są utrudnienia związane 
z przewężeniem w Al. Jerozolim-
skich na odcinku przy ulicach Bo-
haterów Warszawy i Partyzantów, 
w związku z czym pasażerowie 
narażeni byliby na stanie w kor-
kach, a jakiekolwiek dostosowanie 
czasu podróży do rozkładu jazdy 
praktycznie nie byłoby możliwe. 
Od przyszłego roku planowane 

jest rozpoczęcie prac remonto-
wych, więc jeśli tylko powstaną 
odpowiednie warunki to będziemy 
dążyć również do uruchomienia 
dziennej linii ZTM łączącej Prusz-
ków z Warszawą – zapewnia.

Nieprzemyślany pomysł? 
Uruchomienie nowych, lokalnych 
połączeń to dobra informacja dla 
mieszkańców Pruszkowa. Nasuwa 
się tylko pytanie, czy znajdą się 
chętni do pokonywania na około 
trasy z dworca PKP Pruszków do 
Piastowa? 

– Rozwiązania, które wpro-
wadzamy to ogólne przymiarki. 
Mieliśmy od mieszkańców suge-
stie poprowadzenia linii ulicami 
Zdziarską i Warsztatową. Zoba-
czymy, jak te pomysły sprawdzą 
się w praktyce – tłumaczy Korach.

Kiełbasa wyborcza?
Dlaczego nowe połączenia wpro-
wadzono akurat teraz? Czyżby 
władze miasta zafundowały nam 
kiełbasę wyborczą? 

– Niestety, negocjacje z ZTM 
to żmudny proces. Warunki 
proponowane do tej pory przez 
przewoźnika były dla nas nie do 
zaakceptowania, na szczęście 
udało się osiągnąć porozumie-
nie – cieszy się Andrzej Królikow-
ski, wiceprezydent Pruszkowa. 
Koszty uruchomienia nowych 
linii w 80 proc. pokryje Urząd 
Miejski w Pruszkowie, pozostałe 
20 proc. – ZTM. To również war-
szawska spółka ogłosi przetarg 
na przewoźnika.

– Nie mogliśmy położyć asfaltu 
na szerokości posesji nr 7 bo kate-
gorycznie sprzeciwił się temu wła-
ściciel tej działki – odpowiada nam 
Łukasz Siekierski z Urzędu Gminy 
w Brwinowie. – Nie zgadza się on 
nawet na utwardzenie tej drogi szu-
trem. To jest jego celowe działanie, 
by wywalczyć odszkodowanie za 

zajęty pod drogę pas jego działki, 
jednak gminy na to nie stać – do-
daje Siekierski.

Właściciel działki jednak zaprze-
cza słowom urzędników. – Spór 
nie dotyczy odszkodowania za pas 
drogowy, którego konieczności nie 
kwestionuję – tłumaczy nam An-
drzej Mordwiłko.– Problem w tym, 

że droga nie idzie zgodnie z wyty-
czeniem geodezyjnym krawędzią 
mojej działki, dokładnie wzdłuż 
linii kolejki WKD. Wchodzi na moją 
posesję zabierając oprócz przezna-
czonych na nią 241 m2, dodatkowo 
114 m2 gruntu, za który płacę po-
datki. Ja chce tylko, by droga prze-
biegała zgodnie z planami – dodaje.

Sprawa trafi ła już nawet do sądu. 
Cała sytuacja trwa już kilka lat, a w 
tym czasie okoliczni mieszkańcy 
zmuszeni są do jeżdżenia dziurawą 
drogą. – Ten pan nie mieszka tu 
na stałe, a działkę wykorzystuje 
jedynie rekreacyjnie, tym łatwiej 
więc przychodzi mu nie liczenie się 
z naszymi opiniami – opowiadają 
zbulwersowani najbliżsi sąsiedzi. 
Kilkakrotnie byli już u niego z są-
siedzką delegacją żeby nakłonić 
go do zmiany stanowiska, niestety 
bezskutecznie. –  Wyprosił nas za 
drzwi. Nie obchodzi go zupełnie, że 
jego upór szkodzi nam wszystkim 
– mówia sąsiedzi. Właściciel działki 
zniechęcił do siebie już całą okolicę. 

Przez brak asfaltu i ogromne 
dziury mieszkańcy ul. Grodziskiej 
znacznie częściej niszczą swoje 
auta. – Z powodu tych dziur już 
dwukrotnie byłem zmuszony 
naprawiać zawieszenie w samo-
chodzie, a muszę tędy codzien-
nie jeździć do pracy w Pruszkowie 
– mówi Zdzisław Machniewski 
z sąsiedniej ulicy Bony. Nie może 
zrozumieć jak to jest możliwe, by 
prawo pozwalało na tego rodzaju 
drogowe „liberum veto”. – Skoro 
jest to droga publiczna w zarządzie 
gminnym, to gmina powinna mieć 
pełne prawo decydowania o jej 
wyglądzie, bez względu na toczące 
się postępowania własnościowe – 
dodaje Machniewski.

Jego zdaniem, gdyby każdy 
podchodzili do służebności pasa 
drogowego wytyczonego kosztem 
krawędzi działek, w taki sam spo-
sób jak jego sąsiad, to zbudowanie 
dróg dojazdowych nie byłoby wo-
góle możliwe. 

                                 Olgierd Lewan

Od nowego roku ma zacząć kursować linia ZTM pomiędzy dworcami PKP w Pruszkowie 
i Piastowie przez Żbików i Bąki. [Fot. BS]

REGION Jacek Kozłowski, 
wojewoda mazowiecki 
wydał 1 lipca pozwolenie 
na budowę trasy S-2. Od-
cinek trasy ma połączyć 
węzeł Konotopa z lotni-
skiem Okęcie.

Robotnicy na plac budowy 
wejdą już 17 lipca. Obecnie 
prace trwają przy budowie 
fragmentu miedzy lotniskiem 
a ul. Puławską. Na trasie będą 
trzy bezkolizyjne węzły drogo-
we: al. Jerozolimskie, Opacz 
i al. Krakowska.

Południowa obwodnica 
Warszawy ma być przejezdna 
na Euro 2012.             AS 

Zielone światło 
dla drogi S-2

PRUSZKÓW Już niedługo 
sygnalizacja świetlna powsta-
nie na skrzyżowaniu al. Armii 
Krajowej z ul. Andrzeja. Ma 
ona ułatwić wyjazd miesz-
kańcom ulicy i korzystającym 
z toru kolarskiego.

Budowę sygnalizacji planu-
je i sfi nansuje starostwo po-
wiatowe, bo to ono zarządza 
drogą. Początkowo planowano 
wybudować w tym miejscu 
rondo, ale pomysł okazał się 
zbyt drogi w realizacji.

Na razie nie jest jednak 
znana data powstania sygna-
lizacji, jak i związane z tym 
koszty. Szczegóły poznamy 
po przygotowaniu dokumen-
tacji.                                         MM

Kolejne skrzyżowanie 
z sygnalizacją świetlną

PRUSZKÓW  Kierowcy, 
którzy chcieliby skorzystać 
z parkingu „Parkuj i jedź” przy 
dworcu PKP, przynajmniej do 
końca sierpnia nie maja co 
liczyć na niższe ceny. Umowa 
z Uniwersum została przedłu-
żona, na razie o miesiąc. 

Rozmowy pomiędzy PKP 
Nieruchomości, które jest wła-
ścicielem parkingu, a  Kolejami 
Mazowieckimi, które chciały 
wydzierżawić teren zakończy-
ły się fi askiem. 

Niestety, samorządu mazo-
wieckiego, który jest właści-
cielem KM nie stać w tej chwili 
na fi nansowanie pruszkow-
skiego parkingu. PKP, jak 
i mieszkańcy nie tracą jednak 
nadziei. Pracownicy PKP za-
powiadają, że rozmowy nadal 
będą prowadzone.          MM

Na parkingu przy 
dworcu bez zmian

WIĘCEJ W PORTALU REGIONALNYM

Z PORTALU WPR24

Pruszków gorszy od Piastowa?
PRUSZKÓW.   Nie będzie bezpośredniego autobusu do Warszawy, bo ZTM nie chce dublować linii.
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Mają dosyć nieustającego hałasu przez całą dobę

Życie mieszkańców al. Wojska 
Polskiego w Pruszkowie nie jest 
lekkie. Dobiegający z trasy 719 
hałas, smród spalin i drgania to 
nieodłączne elementy ich egzy-
stencji. Wielokrotnie zwracali 
się do władz miejskich i woje-
wódzkich z prośbą o instalację 
ekranów dźwiękochłonnych. 
Bez rezultatu. Dlatego też po-
stanowili zorganizować protest. 
Chcą, aby wzdłuż ulicy zain-
stalowano fotoradary, ekrany 
i barierki. 

Nikt nic nie robi
Na czele protestu stoi Marcin 
Sekuła, mieszkaniec jednego 
z bloków prze skrzyżowaniu. – 
To, co tutaj się dzieje, przekracza 
wszelkie normy przyzwoitości. 
Przy zamkniętych oknach trze-
ba zatykać uszy – mówi Seku-
ła. Na skrzyżowaniu al. Wojska 
Polskiego i ul. Niepodległości 
bardzo często dochodzi do stłu-
czek i wypadków. Powodem są 
zapewne bardzo często wyłą-
czane sygnalizatory. Mieszkańcy 
od lat zwracają się z prośbą do 
wszelkich możliwych władz 
o zajęcie się tym problemem.

Władze Pruszkowa twierdzą, 
że chętnie pomogą, ale w kosz-
tach musi partycypować woje-
wództwo (trasa 719 jest drogą 
wojewódzką – przyp. red.), z ko-
lei marszałek województwa ma-
zowieckiego przedstawił szereg 
absurdalnych przeciwwskazań 
uniemożliwiających montaż 
ekranów dźwiękochłonnych. 

Według Marszałka nie mogą być 
one stosowane przy zabudowie 
wysokiej, nie może być przerw 
na przejazdy, przejścia, bramy itp., 
oraz ekran nie powinien powodo-
wać ograniczania widoczności. 

– Moje pytanie więc brzmi: 
dlaczego na całym świecie ekrany 
się stosuje i spełniają swoją rolę 
a u nas nie? To jest jakaś kpina! 
– denerwuje się Sekuła. 
Ruch odbywa się tu 
przez całą dobę, 
więc miesz-
kańcy nie 
mają nawet 
szans  od-
począć od 
hałasu, tak-
że w nocy. 
– Aleja Woj-
ska Polskie-
go to powolna 
umieralnia. Mamy 
dość. Nasza cierpli-
wość się już skończyła 
– dodaje.

Ktoś się zainteresował  
– Na pewno pomożemy miesz-
kańcom i zajmiemy się tym 
problemem – obiecuje Moni-
ka Burdon – rzecznik prasowy 
Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich. Urzędnicy 
przygotowują właśnie  mapę 
akustyczną dla Pruszkowa. – 
Jeśli pomiary wykażą zawyżo-
ny poziom hałasu to MZDW 
podejmie decyzję czy postawić 
tu ekrany dźwiękochłonne, czy 
wystarczy  zwykły pas zieleni. 
Burdon dodaje, że sytuacja jest 
trudna, bo nie wiadomo, czy 
montaż ekranów w tak zwartej 
zabudowie będzie możliwy.  

PRUSZKÓW.   Mieszkańcy alei Wojska Polskiego, ulic Niepodległości i Powstańców są już na skraju wyczerpania. Zdesperowani, 

postanowili walczyć o ekrany dźwiękochłonne. Zapowiadają, że są skłonni zablokować ulice, by żyć w ciszy.

Karolina Gontarczyk
karolina.gontarczyk@gazetawpr.pl

 Pomoc mieszkańcom obiecuje 
również Andrzej Królikowski, 
wiceprezydent Pruszkowa. – 
Robimy wszystko, aby zmi-
nimalizować te problemy, na 
modernizację drogi 719 prze-
znaczyliśmy ostatnio 5 mln zł. 

Normy przekroczone
Ostatnie pomiary hałasu prze-

prowadzone w 2007 roku 
przez Wojewódz-

ki Inspektorat 
Ochrony Śro-

d o w i s k a 
w Warszawie 
wykazały, 
że przy al. 
W o j s k a 
Polskiego: 

„ r ó w n o -
ważny po-

ziom dźwięku 
dla pory dnia za-

wierał się od 68,8dB 
do 75,4dB, zaś w nocy od 

64,1dB do 70,2dB i przekraczał 
dopuszczalny poziom dźwięku”. 
Pomiary wykazały też, że w dzień 
porusza się tu 2039 pojazdów 
osobowych i 130 ciężarowych 
na godzinę. W nocy przejeżdża 
tu 299 samochodów osobowych 
i 29 samochodów ciężarowych 
na godzinę. 

Polska norma uznaje za do-
puszczalny poziom hałasu nie 
więcej niż 60 dB w ciągu dnia 
oraz 50 dB w nocy.

Chcą blokować drogę
Tymczasem mieszkańcy 
al. Wojska Polskiego oraz ulic 
Niepodległości i Powstańców 
są zdesperowani. – Obiecanki od 
prezydenta Pruszkowa i tej całej 

jego świty, że coś zrobią z proble-
mem, słyszymy od kilku lat. Tak 
naprawdę odwracają się do nas 
plecami. Mamy tego dość. Chcemy 
konkretów, a nie mydlenia oczu – 
mówią mieszkańcy. Zapowiadają, 
że jeśli w ciągu dwóch miesięcy 

nie rozpocznie się budowa ekra-
nów dźwiękochłonnych to wysto-
sują zbiorowy pozew przeciwko 
władzom miasta i województwa 
o utratę zdrowia. Chcą do skutku 
blokować drogę, a jeśli to nic nie 
da, skierować  sprawę do Brukseli. 

Skrzyżowanie wkrótce zostanie zamknięte [Fot. MS]

Przebudowa skrzyżowania w Piastowie

 Czy to pomoże? Poczekamy, 
zobaczymy. Miejmy nadzieję, że 
Mazowiecki Zarząd Dróg Woje-
wódzkich dotrzyma obietnicy 
i pomoże mieszkańcom, a tym 
samym obędzie się bez tak rygo-
rystycznych form protestu.

Na skrzyżowaniu ulicy War-
szawskiej z al. Wojska Polskiego 
w Piastowie często dochodziło do 
stłuczek, potrąceń i wypadków. 
Teraz ma się to zmienić. W środę, 
7 lipca rozpoczęła się przebudo-
wa skrzyżowania. 

U zbiegu ulicy Warszawskiej 
i al. Wojska Polskiego ma po-
wstać rondo. Prace rozpoczęły 
się w środę. Pierwszy etap re-
montu nie powinien powodo-
wać dużych ograniczeń w ruchu 
drogowym. Jedyne utrudnienia 
z jakimi spotkają się kierowcy to 
zwężenie jezdni oraz poruszające 
się maszyny budowlane.

Od 19 lipca ruch na całym 
skrzyżowaniu oraz na wiaduk-
cie im. gen. Okulickiego zostanie 
całkowicie wstrzymany. Jedynie 
autobusy ZTM linii 716 oraz 717 
będą mogły przejechać przez 
skrzyżowanie. Pozostali kie-
rowcy będą musieli poruszać się 

po wyznaczonych objazdach. Po 
stronie północnej miasta trasa ob-
jazdu zostanie przeprowadzona al. 
Krakowską, ul. Toruńską, Sowiń-
skiego, Piłsudskiego, Bohaterów 
Wolności. Po stronie południowej 
kierowcy zostaną skierowani na 
ulicę Tuwima. Najbliższe miejsca 
umożliwiające przejazd przez tory 
PKP to wiadukt w Pruszkowie oraz 
tunel w Ursusie.

Od 1 sierpnia skrzyżowanie 
zostanie zamknięte również dla 
komunikacji miejskiej. Linia 716 
będzie jeździć objazdem ulicami 
Toruńską i al. Krakowską, tam 
zostaną również usytuowane 
tymczasowe przystanki. Linia 717 
będzie poruszała się na skróconej 
trasie do ulicy Tuwima. 

Budowa ronda ma zakończyć 
się 20 sierpnia.                           AS
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W połowie czerwca miasto roz-
poczęło modernizację ulicy Spra-
wiedliwości w centrum Pruszkowa. 
Inwestycja ma być zakończona 
w końcu sierpnia br.  Zakres prac 
przewiduje wykonanie systemu 
odprowadzającego wody opado-
we, naprawę studzienek, wymianę 
nawierzchni jezdni oraz gruntowną 
modernizację ciągu pieszego, po 
przeciwnej stronie sklepu Alma. 

– Termin taki jest podyktowany 
okresem wakacyjnym. Chcemy 
się wyrobić przed początkiem 
roku szkolnego – powiedział 
nam Andrzej Kurzela, wicepre-
zydent Pruszkowa.

Chodnik od strony marketu 
pozostanie w dotychczasowym 
stanie. Niestety, plan przewidu-
je wycięcie kilku drzew. – Będą 
wśród nich rośliny chore, ale 
nie tylko. Wykonawca wytnie 
również te, które kolidują z in-
westycją – przyznaje Kurzela. Za-
powiada, że w miejsce wyciętych 
drzew zostaną nasadzone nowe.
Wszystko niby pięknie, ale czegoś 
tu nie rozumiemy. Dlaczego posta-
nowiono wyciąć zdrowe, kilkudzie-
sięcioletnie drzewa? Mieszkańcy 
pobliskich budynków są zbulwer-
sowani decyzją władz, a ich nie-
przemyślane działania nazywają 
zwyczajnym barbarzyństwem. 

Tną wszystko jak leci
– W jakim celu dokonano egze-
kucji zdrowych drzew po jednej 

Będzie nowy chodnik, ale nie będzie drzew
PRUSZKÓW.   Wycięli wiekowe drzewa, bo nie pasowały do nowej koncepcji zrewitalizowanej ul. Sprawiedliwości

Wiekowe drzewa po drugiej stronie remontowanej ulicy 
nikomu nie przeszkadzały. [Fot. BS]

REGION Załatwianie najprost-
szej sprawy na poczcie to prawdzi-
wa droga przez mękę. Tym bardziej 
dziwi więc fakt, że jej przedstawi-
ciele postanowili przeprowadzić 
zmianę wizerunku instytucji, która 
pochłonie ogromne fundusze. Co 
na tym zyska klient? Poza satys-
fakcją chyba niewiele.

Kolejki i kilkudziesięciominutowy 
czas oczekiwania na załatwienie 
czegokolwiek to norma w Urzędzie 
Pocztowym przy ul. Kraszewskie-
go w Pruszkowie. Chociaż urzęd-
niczka dwoi się i troi – na wysłanie 
listu, czy nadanie paczki trzeba 
przeznaczyć średnio 45 minut. Sy-
tuację dodatkowo utrudnia fakt, 
że przeważnie czynne jest tylko 
jedno okienko. 

– To, co tutaj się dzieje, przekra-
cza wszelkie granice przyzwoitości 
– mówi pani Magda, interesantka. 
Jak twierdzi, gdyby tylko mogła nie 
korzystałaby z usług tego urzę-
du. – Niestety, jestem zmuszona 
tu przychodzić. Moim zdaniem 
należałoby wrzucić tu granat 
i zacząć wszystko od początku. 
Są trzy okienka, działa tylko jed-
no, urzędniczki pracują strasznie 

wolno – dodaje. Być może problem 
rozwiązałoby wprowadzenie sys-
temu numerkowego.
 – A w życiu, numerki nic nie 
dają – odpowiada pan Mariusz, 
petent urzędu przy ul. Kościusz-
ki, w którym wprowadzono taki 
system. – Kolejki, jak były, tak są, 
tyle, że czekając na swój numerek 
można coś załatwić – mówi klient. 
 Podobnego zdania na temat 
funkcjonowania placówek są 
mieszkańcy Komorowa, Brwinowa 
i Grodziska Maz. Czas oczekiwa-
nia wydłuża sprzedaż artykułów, 
które z działalnością poczty mają 
niewiele wspólnego. Asortyment 
jest bogaty: od pluszowych misiów 
i gier planszowych począwszy, 
poprzez znicze, na proszkach do 
prania skończywszy.

– Sprzedajemy takie rzeczy, po-
nieważ centrala Poczty Polskiej 
ma podpisaną umowę, musimy 
to robić. To również centrala 
odpowiada za politykę kadrową 
w urzędach, to nie nasza wina, 
że mamy za mało pracowników 
– mówi jedna z urzędniczek, pro-
sząca o anonimowość.

Tym bardziej dziwi fakt, że 
Poczta Polska zamierza wydać 

grube miliony na tzw. ocieplenie 
wizerunku. Zmiana ma polegać na 
tym, że dotąd znakiem fi rmowym 
była trąbka na niebieskim tle. Od 
przyszłego roku będzie to trąbka, 
tyle że w nieco innym kształcie, 
zaś jej tłem będzie kolor czerwo-
ny. Nowy znak fi rmowy będzie 
widniał na skrzynkach, mundur-
kach pracowników i samochodach. 

stronie ulicy, jeśli remontuje się 
chodnik po stronie przeciw-
nej? – pyta pani Wanda, miesz-
kanka pobliskiego bloku przy 
ul. Niepodległości. Dewelope-
rowi jakoś te drzewa nie prze-
szkadzały w budowie budynku, 
a rosły w odległości kilku me-
trów od ściany. Projektantowi 
i fi rmie, która remontuje ulicę 
zawadzały. To kolejny przypa-
dek w Pruszkowie, że prace za-
czyna się od wycinania drzew. 
Najpierw wycięto drzewa koło 
Porcelitu na Prusa, w następnym 
roku na ulicy Niecałej, teraz  na 

Sprawiedliwości. Najgorsze, że 
wmawia się ludziom, że były 
chore. A na otarcie łez zapowia-
da, że będą nowe nasadzenia. 
Jestem zbulwersowana takim 
postępowaniem naszych władz 
– dodaje. To karygodne, te drze-
wa rosły kilkadziesiąt, a może 
i więcej lat. Może wnuki wicepre-
zydenta doczekają czasu, kiedy 
będzie można schronić się w ich 
cieniu. Bo ja już na pewno nie.

Poległy też zdrowe okazy
Dowodem na to, że drzewa na 
ul. Sprawiedliwości nie były 

chore, ani nie zagrażały prze-
chodniom świadczą zdjęcia wy-
konane przez nas na kilka dni 
przed wycinką. 

Może faktycznie utrudniały-
by nieco zaparkowanie w tym 
miejscu samochodu, ale to nie 
jest powód, aby zdrowe kilku-
dziesięcioletnie rośliny po pro-
stu bezmyślnie zlikwidować. Od 
znalezienia właściwego rozwią-
zania jest projektant, który po-
winien trzy razy pomyśleć zanim 
podejmie decyzję, a nie iść po 
najmniejszej linii oporu i niefra-
sobliwie decydować o wycinaniu 

drzew, bo mu nie pasują do za-
łożonej koncepcji. 

Moim zdaniem
Dodam od siebie, że z tymi nowa-
torskimi koncepcjami pruszkow-
skich projektantów bywa bardzo 
różnie. Wystarczy ruszyć w Polskę 
i porównać. O gustach i upodoba-
niach podobno nie powinno się 
dyskutować. Każdy ma takie, na 
jakie zasłużył. Tylko dlaczego zmu-
sza się nas, abyśmy za nasze własne 
pieniądze, ponosili konsekwencje 
nieudolności i braku wyobraźni 
naszych decydentów.                                           

GRODZISK MAZ. Kazi-
mierz S., burmistrz Oża-
rowa Mazowieckiego może 
wkrótce trafić do więzienia 
i to nawet na 3 lata.

Prokuratura postawiła 
mu zarzuty przekroczenia 
uprawnień przy uchwalaniu 
planów zagospodarowania 
przestrzennego i zatajenia wy-
sokości dochodów w oświad-
czeniach majątkowych.

Chodzi o plany zagospo-
darowania przestrzennego  
sprzed trzech lat dla wsi Ka-
puty, Kręczki, Umiastów oraz 
dla Gołaszewa, Ołtarzewa, 
Płochocina i Święcic.          AS 

Burmistrz trafi  
za kratki?

PRUSZKÓW. W kościele 
pod wezwaniem św. Kazimie-
rza w Pruszkowie, w piątek 
23 lipca miejscowi Policjanci 
uczczą pamięć poległych ko-
legów po fachu.
Uroczystości rozpoczną się 
o godz. 13.00 od odsłonięcia 
pomnika ku czci funkcjo-
nariuszy Policji Państwowej 
pełniących służbę i pochodzą-
cych z terenu powiatu prusz-
kowskiego, a pomordowanych 
w Miednoje w 1940 roku. 

Po Mszy św., dalsze uroczy-
stości będą odbywać się przez 
Komendą Powiatową Policji 
w Pruszkowie przy ul. Kraszew-
skiego 8. Policjanci zapraszają 
do udziału w obchodach.    JK

Pamiętają o 
poległych kolegach

PIASTÓW.  Plenerowe Kino 
Letnie w Piastowie działa już 
od pierwszego wakacyjne-
go weekendu i jak na razie 
cieszy się sporym zaintere-
sowaniem. W repertuarze 
są komedia romantyczna, 
sensacja, fi lm przygodowy 
i science fi ction.

W każdą sobotę do końca 
lipca w ogródku Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Piasto-
wie wyświetlane są fi lmy pod 
gwiazdami. Seanse będą roz-
poczynać się po zmroku, ok. 
godz. 21.00. Wstęp do kina 
jest bezpłatny.

W tym miesiącu zobaczy-
my jeszcze: 10.07 - Odlot, 
17.07 - Narzeczony mimo woli, 
24.07 - Skarb narodów i na 
zakończenie, 31.07 obejrzymy  
Nawiedzony dwór.                     MS

Plenerowe Kino 
Letnie już działa

WIĘCEJ W PORTALU REGIONALNYM

Z PORTALU WPR24

Poczta Polska i jej trąby, czyli bez zmian poza kolorami

Wydatek pieniędzy na te zmiany 
dziwi tym bardziej, że Poczta Pol-
ska dwa porzednie lata zakończyła 
stratą fi nansową w wysokości bli-
sko 400 mln zł. 

Tymczasem Michał Dziewul-
ski – rzecznik prasowy okręgu 
warszawsko-łódzkiego Poczty 
Polskiej zapewnia, że jego fi rma 
dba o swoich klientów: – Każdy 

sygnał o nieprawidłowościach jest 
analizowany i wykorzystywany do 
poprawy funkcjonowania służb 
pocztowych – mówi Dziewulski. 
Dodaje też, że w placówkach pro-
wadzone są bezpośrednie obser-
wacje i ocena kompetencji pracow-
ników metodą „tajemniczy klient”. 
– Odpowiednio zmieniamy też or-
ganizację pracy, dostosowując ją 
oraz godziny otwarcia placówek 
pocztowych do oczekiwań kli-
entów – zapewnia. Jak twierdzi, 
w placówkach prowadzone są rów-
nież badania czasu oczekiwania kli-
entów na obsługę. Co miesiąc ob-
jętych jest min. 10 proc. placówek. 
Czas oczekiwania mierzony jest 
w różnych porach dnia.  

Panu rzecznikowi sugerujemy 
wycieczkę do urzędu w Prusz-
kowie, Grodzisku Maz. lub Brwi-
nowie. No chyba, że pretensje 
klientów są wyssane z palca i cał-
kowicie nieuzasadnione. Król Zyg-
munt August, który jako pierwszy 
rozpowszechnił działalność pocz-
tową w Polsce pewnie przewraca 
się w grobie. Tylko czy zarząd 
Poczty Polskiej tak naprawdę co-
kolwiek to obchodzi?           

                         Karolina Gontarczyk

Na załatwienie czegokolwiek na poczcie trzeba czekać 
kilkadziesiąt minut. [Fot. KG]

Drzewo przy sklepie wycinano po kawałku, nie było innej 
możliwości. [Fot. AS]

Bolo Skoczylas
naczelny@gazetawpr.pl
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Władze miejskie uparcie forsują pomysł budowania drogi 
przez zabytkowy park z wiekowymi dębami. [Fot. OL]

Chcą poprowadzić drogę przez zabytkowy park

To nie pierwsze zakusy miejskich 
urzędników na zabytkowy, pry-
watny park. Pomysł połączenia 
ulic Armii Krajowej i Kierlańczy-
ków łącznikiem, przez zachowaną 
do tej pory przy ul. Okulickiego 11 
pozostałość po dawnym parku 
Skarbków, zrodził się jeszcze w la-
tach siedemdziesiątych. Jako nie-
realny do wykonania nie budził 
przez wiele lat specjalnych emocji. 
Tym bardziej dziwne i niepokoją-
ce mieszkańców jest odgrzewanie 
tego pomysłu obecnie, w czasach 
znacznie większej świadomości 
o potrzebie ochrony przyrody 
i dziedzictwa kulturowego.

 – Ten mój ogród kogoś we 
władzach miasta wyraźnie kłuje 
w oczy – skarży się właścicielka, 
dr Barbara Kalińska, komentując 
kolejne składane jej przez urzęd-
ników propozycje odkupienia 
posesji. Jest przekonana, że po-
mysł budowy ulicy przez stary 
park wrócił obecnie 
jako forma wywiera-
nia presji, by wymóc 
na niej decyzję o po-
zbyciu się rodzinnej 
posiadłości – Park, 
razem z domem, już 
od 1977 r. odnotowany 
jest w Ewidencji Za-
bytków, a w ubiegłym roku został 
uznany ofi cjalnym wpisem do 
rejestru. Jest prawnie chronio-
nym obiektem zabytkowym, więc 
jak to jest możliwe, żeby miasto 
mogło się nim w ten sposób roz-
porządzać – pyta.

GRODZISK MAZ.   Nowy projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego jest właśnie w trakcie konsultacji. Największe 

kontrowersje wzbudza w nim pomysł poprowadzenia nowej ulicy przez jedyny w mieście zabytkowy kompleks parkowy.

Olgierd Lewan
ologierd.lewan@gazetawpr.pl

 Urzędnicy bronią swoje-
go pomysłu. – Poprowadzenie 
tamtędy ulicy było już wpisane 
w poprzednie plany zagospodaro-
wania  – tłumaczy Piotr Galiński, 
wiceburmistrz Grodziska. Jego 
zdaniem, wynika to z potrzeb 
komunikacyjnych rozwijającego 
się miasta. – Ulicę celowo zapla-
nowaliśmy po krawędzi działki, 
tam gdzie nie ma zabytkowych 
drzew. Zamierzamy wystąpić do 
Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, aby od tej strony ogra-
niczył zasięg objętego ochroną te-
renu, do linii starego drzewostanu 
– dodaje. Dzięki temu, zdaniem 
urzędników, umożliwiło by to wy-
budowanie ulicy bez uszczerbku 
dla zabytkowych drzew. 

 Jednak budowa drogi asfal-
towej zaledwie dwa metry od 
najstarszych, stukilkudziesięcio-
letnich dębów nie może pozostać 
bez wpływu na ich kondycję. 

Drzewa te mają wysokość 
od 23 do 25 m., korony o kilku-
nastometrowej średnicy i pnie 

dochodzące do 320 
cm w obwodzie. Ich 
system korzeniowy 
jest niemal tak samo 
rozbudowany, jak 
ich korona. Budowa 
ulicy, która wymaga 
zagłębienia się w zie-
mi oznacza więc  dla 

nich ryzyko uszkodzenia sys-
temu korzeniowego, ale także 
sporą zmianę środowiskową. 
Grozi to nie tylko usychaniem 
podciętych w ten sposób drzew, 
ale też ich upadkami przy sil-
nym wietrze.

 –  Przy tym wszystkim poda-
wany przez włodarzy Grodziska 
argument o rzekomym uspraw-
nieniu ruchu dzięki nowej dro-
dze jest bardzo naciągany – mówi 
Katarzyna Czajkowska, przewod-
nicząca Stowarzyszenia Przyja-
zna Komunikacja. – Spory ruch 
wzdłuż ul. Okulickiego, która jest 
częścią drogi wojewódzkiej 579 

33 
lata park 

funkcjonuje jako 

zabytek

SALON PLAY: Pruszków, Al. Wojska Polskiego 60 (vis a vis LIDL’a)              
tel: +48 790 030 216,  +48 22 728 32 41 
godziny otwarcia pon.-pt. 10-18, sob. 10-14

uniemożliwia sprawny przejazd 
z poprzecznych ulic osiedlowych. 
Tłumaczenie, że droga przez park 
stworzy nowy ciąg komunikacyj-
ny usprawniający ruch poprzecz-
ny nie ma więc większego sensu 
– dodaje Czajkowska.
 Zarówno Przyjazna Komu-
nikacja, jak i Stowarzyszenie Na 
Rzecz Miast-Ogrodów zgłosiły 

formalne uwagi do tego punktu 
grodziskiego planu zagospo-
darowania. Argumentowali je 
tym, że  lokalizacja ulicy w tym 
miejscu wprowadza wtórny, bez-
prawny podział zabytku. Obie 
organizacje wysłały też protesty 
do Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków. Czy to powstrzy-
ma budowę?

 Jest taka szansa, bo już 
w trakcie lutowej sesji rady 
miasta w gronie radnych roz-
gorzała ostra dyskusja na temat 
celowości tego pomysłu. Opo-
zycyjny radny Roman Ignasiak 
wskazywał wtedy inne, pobliskie 
lokalizacje lepiej rozwiązujące 
ten problem komunikacyj-
ny Grodziska.
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Do studni oligoceńskich każdego 
dnia ustawiają się kolejki miesz-
kańców Pruszkowa. Powodem jest, 
jak twierdzą, niezdatna do picia 
woda w kranie.

Park Potulickich, środek dnia. 
Z samochodu wychodzi starszy 
mężczyzna. Otwiera bagażnik i wy-
ciąga dwa kilkulitrowe, plastikowe 
baniaki. Mężczyzna podchodzi 
do źródełka i nabiera do nich 
wodę. Pytany dlaczego to robi, 
odpowiada, że woda w kranie jest 
niesmaczna. – Mamy tutaj wodę 
warszawską, która jest chlorowana, 
co zmienia jej smak. Tu na miejscu 
nie ma jak jej oczyścić – dodaje. 
Pani Anna, która również przyszła 
do źródełka podkreśla, że za wodę 
w Pruszkowie trzeba zapłacić wię-
cej niż w Warszawie. – Ja mieszkam 
na Prusa, tam nikt nie bierze wody 
z kranu, tyle co do mycia.

Kolejki po oligocenkę
Nie mija kilka minut, a do stud-
ni przybywają inne osoby. Dwie 
dziewczyny z litrowymi butelka-
mi, Pan na rowerze z bagażnikiem 
wypełnionym baniakami, matka 
z dziećmi. Co chwila przyjeżdżają 
samochodami mieszkańcy, napeł-
niają baniaki i odjeżdżają.

– Woda oligoceńska nie jest 
idealna, ale jest o wiele lepsza niż 
miejska. Ta w kranie ma bardzo 
dużo żelaza – mówi jeden z ocze-
kujących na zaczerpnięcie źró-
dlanej wody. – Woda z kranu jest 
ohydna, nie da się jej pić. Gdybym 
mogła, nawet bym się w niej nie 
myła – opowiada matka z trójką 
dzieci. Dodaje, że wystarczyło 
tylko, że wyjechała z dziećmi 
z Pruszkowa na tydzień, a już po 
czterech dniach skóra jej córki 
o wiele się poprawiła.

Wszyscy użytkownicy źródełka 
podkreślają, ze gdyby wody oli-
goceńskiej nie było, kupowaliby 
wodę w sklepach. – To nie jest 
tak, że ja piję oligoceńską, bo jest 

Kranówka nie smakuje pruszkowianom
PRUSZKÓW.   Mimo, że woda w pruszkowskim wodociągu jest zdatna do picia, mieszkańcy wolą oligocenkę 

Mieszkańcy Pruszkowa wolą przyjechać do źródła wody oligoceńskiej nawet kilka kilometrów, niż pić wodę z kranu. 
[Fot. MP]

PRUSZKÓW. Po kilkumiesięcz-
nych konsultacjach rozpoczyna 
działalność Pruszkowski Klub 
Biznesu. Przedsiębiorcy prowa-
dzący działalność biznesową na 
terenie powiatu pruszkowskiego 
podjęli próbę zorganizowania swo-
jej aktywności.

Siedzibą klubu jest Pałacyk Otrę-
busy. Organizatorzy zapewniają, 
że od września bieżącego roku 
odbywać się tu będą regularnie 
comiesięczne spotkania członków 
i sympatyków klubu w formie za-
mkniętych śniadań i kolacji bizne-
sowych, seminaria i fora biznesu. 
W październiku wręczone zostaną 
nagrody dla najlepszych fi rm re-
gionu pruszkowskiego, wyłonio-
nych w „Rankingu  100”. W lutym 
przyszłego roku zaplanowano 

charytatywny bal karnawałowy 
połączony z wręczeniem nagród 
za wkład w rozwój lokalnych 
przedsięwzięć gospodar-
czych. Członkowie 
Klubu otrzymają 
karty klubowe, 
do których 
przypisany 
jest pakiet 
udogodnień 
w postaci 
specjalnych 
r a b a t ó w 
i promocji, 
n e ws l e t t e r 
członkowski 
oraz imienny, luk-
susowy magazyn.

Pruszkowski Klub Biznesu ma 
stać się platformą, umożliwiającą 
realizację wspólnych inicjatyw 

i działań środowiska lokalnych 
przedsiębiorców.  Aby ten cel osią-
gnąć, konieczne jest stworzenie 

warunków sprzyjających wy-
mianie wiedzy, poten-

cjału, aktywności 
i  doświadczeń 

jego  przedsta-
wicieli.
– Zapra-
szam przed-
siębiorców 
do podję-

cia wspól-
nych działań 

w Pruszkow-
skim Klubie Biz-

nesu - mówi Alicja 
Kos, inicjatorka powsta-

nia klubu. 
Integracja środowiska sprzy-

ja biznesowi. Ale, aby istniała, 

lepsza. Piję, bo tylko ona się do 
tego nadaje – mówi pracownica 
jednego z pruszkowskich sklepów.

Kranówka jest niesmaczna?
Stan wody miejskiej to nie tylko 
problem mieszkańców osiedli 
wokół Parku Potulickich. Na jej 
jakość narzekają również miesz-
kańcy wielu oddalonych dzielnic. 
Również oni, kilka razy w tygodniu 
jeżdżą do źródeł napełniać zbior-
niki tak, aby wody wystarczyło im 
na kilka dni. 

Natalia Drozdowska kie-
rownik Sekcji Higieny Ko-
munalnej Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Pruszkowie przekonuje jed-
nak, że woda w wodociągu pu-
blicznym w Pruszkowie spełnia 
wymagania mikrobiologiczne 

i fi zykochemiczne, jakim powinna 
odpowiadać woda przeznaczona 
do spożycia przez ludzi. – Jakość 
wody w wodociągu publicznym 
badana jest regularnie i jest bez-
pieczna dla zdrowia ludzkiego, 
gdyż jest wolna od mikroorgani-
zmów chorobotwórczych i paso-
żytów oraz wszelkich substancji 
w stężeniach stanowiących po-
tencjalne zagrożenie dla zdrowia 
ludzkiego – mówi Drozdowska. 

Dodaje również, że smak 
wody zależy od indywidu-
alnych preferencji pijących, 
jednak kwalifi kując wodę jako 
przeznaczoną do spożycia przez 
ludzi, jej zapach musi być „ak-
ceptowalny przez konsumentów 
i bez nieprawidłowych zmian”, 
co jest potwierdzane wynikami 
badań jakości wody. 

Urzędniczka podkreśla, że 
okresowe pogorszenie jakości 
wody związane jest z pracami 
modernizacyjnymi prowadzo-
nymi na magistrali doprowa-
dzającej wodę z wodociągu 
w Warszawie do Pruszkowa, 
Piastowa i Michałowic. Prace 
modernizacyjne mają być za-
kończone jeszcze przed nowym 
rokiem. – O zamiarze prowa-
dzenia prac  stacja sanitarna 
jest każdorazowo informowa-
na – mówi. Informacja taka za 
każdym razem jest też prze-
kazywana mieszkańcom tych 
rejonów, gdzie prawdopodo-
bieństwo pogorszenia jakości 
wody może nastąpić. – Nie zda-
rza się to jednak często i woda, 
która dostarczana jest mieszkań-
com, jest całkowicie bezpieczna 

i zdatna do spożycia przez ludzi 
– zapewnia Drozdowska.

 
Sposób na zmianę
Co jednak zrobić kiedy woda 
mieszkańcom nie smakuje? Czy 
tylu mieszkańców, którzy narze-
kają na wodę to tylko problem 
preferencji smakowych? Praw-
dziwym problemem jest to, że 
Pruszków nie ma swoich zasobów 
wodnych i wodę musi sprowadzać 
z Warszawy.

Może lepszym rozwiązaniem 
dla Pruszkowa, byłoby sprowadza-
nie wody z położonego nieopodal 
Grodziska, który bogaty jest w jej 
źródła. – Niedługo wybory. Może 
wtedy się coś zmieni – mówi star-
szy Pan ładując cztery pięciolitro-
we baniaki na rower.
                                          Mariusz Porczek

Pruszkowski Klub Biznesu rozpoczyna działalność

PRUSZKÓW. W środowy po-
ranek 7 lipca sprzed hali spor-
towej BGŻ Arena wystartował 
na międzynarodową trasę cha-
rytatywny rajd rowerowy orga-
nizowany przez grupę „Zdrowy 
Rower”. Metę tegorocznej wy-
prawy, rowerzyści wyznaczyli 
sobie w litewskim Wilnie.

 
Wyprawa realizowana pod 
hasłem „Pedałujesz – Po-
magasz” ma tym razem za 
zadanie popularyzację idei 
pomocy, oraz zbiorki środ-
ków na leczenie i rehabili-
tację Leszka Buczyńskiego, 
młodego podopiecznego 
Stowarzyszenia MOŻESZ 
z Piastowa. Leszek w wyniku 
wypadku samochodowego 
jest częściowo sparaliżowa-
ny i wymaga długiej kuracji 
rehabilitacyjnej. 

 Cykliści z grupy „Zdrowy 
Rower” to młodzi entuzjaści 
turystyki rowerowej z całej 
Polski. 

 Honorowym starterem 
rajdu przed BGŻ Arena był 
Tomasz Zubilewicz. Rowe-
rzyści eskortowani przez po-
licję i straż miejską przejechali 
głównymi ulicami miasta i ru-
szyli na trasę.                         OL

„Zdrowy Rower” 
ruszył z wyprawą 
charytatywną

niezbędne jest sprawne koło za-
machowe w postaci biznesowego 
klubu i jego inicjatyw.  

W programie działalności 
klubu znajduje się m.in.: for-
mułowanie i wyrażanie stano-
wiska w aktualnych kwestiach 
gospodarczych, przygotowywanie 
ekspertyz dla członków, organi-
zowanie spotkań z przedstawi-
cielami władz samorządowych, 
biznesu i  nauki. Prowadzone 
będą też wykłady i szkolenia 
dla kadry zarządzającej i pra-
cowników fi rm członkowskich 
oraz praktyki, stypendia i staże 
w najlepszych fi rmach krajowych 
i zagranicznych. 
 Więcej informacji na te-
mat klubu i jego działalności: 
www.pkbklub.pl

                                                            BS
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Mieszkańcy Pruszkowa, ale 
też sąsiednich gmin Micha-
łowice i Brwinów alarmują: 
– W tej chwili komarów jest już 
tyle, że po godzinie 18 trudno 
jest wyjść na dwór! Zwykły 
wieczorny spacer z psem to 
potworna udręka wymagająca 
specjalnych, antykomarowych 
zabiegów przygotowaw-
czych. Staje się to już trudne 
do zniesienia.

Przyjdzie ocalenie z nieba?
Jak się okazuje, u nas nie jest 
jeszcze najgorzej. W niektórych 
regionach kraju, szczególnie tych 
dotkniętych powodziami i pod-
topieniami nasilenie komarzej 
aktywności już w tej chwili 
przybrało rozmiary 
plagi. Na połu-
dniu kraju ob-
radują w tej 
s p r a w i e 
sztaby kry-
zysowe, 
a samo-
rządowcy 
gremialnie 
dzwonią 
do… Wło-
cławka. Tylko 
tamtejsze władze, 
z racji sąsiedztwa zale-
wu, mają doświadczenie w walce 
z komarami metodą oprysków 
z powietrza. Trzy razy w roku 
helikopter rozpyla nad mia-
stem 400 litrów specjalnego, 
antykomarowego  roztworu. Na 
opryski, tradycyjną, naziemną 
metodą zdecydowały się również 
władze Warszawy. Na pierwszy 
rzut poszły tam leśne i ogrodowe 
dzielnice Wilanów, Wawer, We-
soła i Rembertów, a także parki 
w centrum miasta.

Jest problem, czy go nie ma?
– Na szczęście ominęły nas zagro-
żenia powodziowe, a i terenów 
stale podmokłych jest u nas nie-
wiele – odpowiada nam Mirosław 
Górecki, Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Pruszkowie. – Co 
prawda obserwujemy zwięk-
szoną ilość komarów w lasach 
i ogrodach, ale nie jest to jeszcze 
skala wymagająca naszej zdecy-
dowanej interwencji – dodaje 
Górecki. Jego zdaniem, mamy 
do czynienia ze zwykłym koma-
rem leśnym, który w tej skali nie 
stanowi zagrożenia epidemio-
logicznego. Jak dodaje, warto 

jednak zwrócić mieszkańcom 
uwagę, żeby na swoich działkach 
nie stwarzali komarom dogod-
nych siedlisk w wypełnionych 
wodą wannach, beczkach czy 
innych pojemnikach.

Nie widzą problemu
Władze miejskie sprawy koma-
rów nie traktują na razie jako pa-
lącego problemu. – Jak do tej pory 
na naszym terenie plaga komarów 
nie osiągnęła skali, która zmusi-
łaby nas do podjęcia zdecydowa-
nego przeciwdziałania – twierdzi 
Andrzej Kurzela, wiceprezydent 
Pruszkowa. Jak twierdzi, Warsza-
wa zdecydowała się na opryski, 
bo ma problemy z komarami na 

terenach zalewowych. – U nas 
na szczęście takich 

terenów nie ma. 
Jednak zlecę 

Wydziałowi 
O c h r o n y 
Środowiska 
dokładne 
zbadanie 
tej sprawy 
– zapewnia.

We s o ł ą 
czy Rem-

bertów trudno 
raczej zaliczyć do 

nadwiślańskich te-
renów zalewowych, a przecież 
właśnie te dzielnice znalazły się 
na pierwszej linii stołecznego, 
antykomarzego frontu. Tak więc 
zjawisko wyrosło znacznie poza 
tereny powodziowe i władze 
Warszawy to dostrzegły. Może 
i u nas warto się poważnie przyj-
rzeć temu problemowi?

Jak walczyć samodzielnie?
Jak na razie w walce z komarami 
musimy sobie radzić sami. Na 
szczęście w handlu dostępnych jest 
szereg preparatów chemicznych, 
które na zasadzie aerozolu, dymu 
czy uwalnianego podgrzewaniem 
zapachu, mniej lub bardziej sku-
tecznie odstraszają owady. Chro-
niąc się przed komarami warto 
jednak wiedzieć, że chemiczne 
preparaty aerozolowe dostępne 
na rynku, stosowane zbyt często 
nie pozostają bez wpływu na nasze 
zdrowie. Mają zdolność wchła-
niania przez skórę, więc należy 
pamiętać, aby po powrocie do 
domu dokładnie umyć opryskane 
miejsca. Jest to szczególnie ważne 
w przypadku dzieci.

Olgierd Lewan

PRUSZKÓW.  Tego lata uporczywych 
owadów jest więcej niż w latach ubiegłych. 
Problem dotknął także naszego regionu.

Komarów coraz więcej, 
a władza nic nie robi PODKOWA LEŚNA. Aż 3,5 

tys. zł każdego miesiąca wypły-
wa z kasy Podkowy Leśnej na 
wynajem budynku, w którym 
nikt nie mieszka. Władze miasta 
zdecydowały się na takie rozwią-
zanie, ponieważ nie mają lokali 
komunalnych, a muszą zapewnić 
tymczasowe mieszkania kilkuna-
stu osobom. Ci jednak nie chcą się 
przenieść. 

Sprawa zaczęła się od zamknię-
cia przez Straż Pożarną budynu 
przy ul. Parkowej 19 w Podkowie 
Leśnej. Powodem był zły stan 
techniczny. – Strop pomiędzy 
parterem i pierwszym piętrem 

jest ugięty. Budynek grozi zawale-
niem. – mówi Hubert Chmielecki, 
komendant Powiatowej Straży 
Pożarnej w Grodzisku.

Nadzór budowlany przychylił 
się do wniosku i nakazał wyłą-
czenie budynku z użytkowania. 
Andrzej Kościelny, burmistrz 
Podkowy Leśnej odwołał się od 
decyzji do Wojewódzkiego in-
spektora nadzoru budowlanego. 
Ten jednak potwierdził opinię 
inspektoratu powiatowego. 

– Na wysiedlenie ludzi było 
bardzo mało czasu. Musieliśmy 
na gwałt szukać rozwiązania. 
Nie mieliśmy wolnych mieszkań 
komunalnych, dlatego zdecy-

Miasto wynajmuje budynek, który czeka na lokatorów
dowaliśmy się na wynajem bu-
dynku - tłumaczy burmistrz.

Zapadła decyzja o wynajmie 
domu na granicy Podkowy Le-
śnej, jednak już po stronie gminy 
Brwinów. Od grudnia co miesiąc 
budżet Podkowy Leśnej kosztuje 
to 3,5 tys. zł. Mieszkańcy nie wy-
razili zgody na przeprowadzkę, 
więc budynek stoi pusty.

– Według mieszkańców bu-
dynku przy Parkowej nie jest on 
w tak złym stanie, aby nie dało 
się w nim mieszkać – mówi Ko-
ścielny. Dodaje, że gdyby mógł, nie 
nakazałby wyprowadzki, ale ma 
prawny obowiązek zapewnienia 
lokali zastępczych. Dom stoi więc 

pusty i czeka na lokatorów. Nowi 
mieszkańcy nie chcą się do niego 
wprowadzić, bo boją się, że za jakiś 
czas zostaną na przysłowiowym 
bruku. – Burmistrz zaproponował 
nam meldunki tymczasowe na trzy 
miesiące – mówią. Problem tkwi 
w tym, że nie mogą dostać mel-
dunku na stałe, ponieważ nowy 
budynek jest tylko wynajmowany 
przez miasto.

Mieszkańcy nie odpuszczają 
i zapowiadają, że z obecnie zajmo-
wanych lokali nie dadzą się wyrzu-
cić. Obecnie toczą się przed sądem 
postępowania, które mają zmusić 
mieszkańców do wyprowadzki.

  Mariusz Markowski

Hanna Barańska, entomolog:
Duża wilgotność, zastoiska wodne spowodowane powodzią czy padającymi 
deszczami, a nawet długo utrzymujące się w takich warunkach zwykłe 
kałuże, to idealne warunki do rozwoju tych owadów. W Polsce żyje 47 
gatunków komarów. Niektórym do cyklu rozrodczego wystarczy 7-14 dni, 
a więc zwykła, utrzymująca się jakiś czas kałuża. Letnie ocieplenie, przy 
ciągle powtarzających się i utrzymujących wilgoć deszczach przyspiesza ich 
lawinowe rozmnażanie się. W ciągu sezonu rodzi się 6-7 nowych pokoleń.

KOMARY LUBIĄ CIEPŁO I WILGOĆ
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Taniec to całe moje życie
Z Iloną Bekier rozmawiała Karolina 
Gontarczyk

WPR: Na początku chciałabym Ci 
pogratulować, odniosłaś wielki 
sukces jako tancerka.

Ilona Bekier:  Dziękuję. Momen-
tami było trudno, ale dałam radę.

Skąd pomysł wzięcia udziału w ta-
kim programie?

Piąta edycja programu „You 
Can Dance” to była moja pierw-
sza próba wzięcia udziału w ja-
kimkolwiek castingu. Wcześniej 
nie miałam czasu na tego rodzaju 
przedsięwzięcia. Wzięłam udział 
w castingu w Krakowie i szczęśli-
wie udało mi się dobrnąć do fi nału 
programu. 

Ciężko było?
Czasami bardzo. Zresztą każ-

dy z 14 fi nalistów powiedziałby, 
że nie było łatwo. Sam udział 
w programie był niesamowitą 
przygodą i niepowtarzalnym 
doświadczeniem, które będzie 
miało wpływ na całe moje życie. 
Muszę też przyznać, że niektóre 
sytuacje mnie zaskoczyły. To była 
prawdziwie nadludzka harówa, 
codzienne wielogodzinne treningi 
i wszechobecna kamera. Do tej 
pory nie miałam żadnych doświad-
czeń z udzielaniem wywiadów 
i początkowo sprawiało mi to nie 
mało trudności tym bardziej, że 
z natury jestem raczej osobą mało-
mówną. Z czasem było coraz lepiej. 
Myślę, że polubiłam tą atmosferę 
występów na żywo, tą adrenalinę, 
która pozwalała nam przetrwać 
mimo kontuzji, bolących mięśni 
i stawów.  

W jaki sposób zaczęła się Twoja 
przygoda z tańcem?

Wszystko zaczęło się od gim-
nastyki artystycznej. Moi rodzice 
posłali mnie do szkółki działającej 
przy AWF-ie, dopiero potem zaczę-
łam tańczyć. Trafi łam na warsztaty 
artystyczne przy Teatrze Buff o – 
wiele tam się nauczyłam, właści-
wie to pół życia tam spędziłam. 
Było tam dużo tańca, ale też śpie-
wu, lekcje aktorstwa, stepowania. 

Podobno program „You Can Dance” 
nie był Twoim debiutem scenicznym

To prawda. Już od kilku lat utrzy-
muję się z występów tanecznych, 
np. towarzysząc wykonawcom na 
koncertach, festiwalach, w teledy-
skach. Występowałam także w róż-
nych realizacjach z grupą taneczną 
Volt. Mimo tego szczęśliwie godzi-
łam taniec z nauką. Udało mi się 
w międzyczasie skończyć dzienne 
studia licencjackie na kierunku 
turystyka i rekreacja, na Akademii 
Wychowania Fizycznego. Planuję 
kontynuować studia magisterskie, 
ale jeszcze nie wiem, czy będzie 

to ten sam kierunek, czy może 
wybiorę coś innego.  

Na forach internetowych zawrzało, 
gdy Mucha określiła Cię mianem 
„długopisu bez wkładu”. Ty zaś pod-
czas ostatniego występu podzięko-
wałaś „profesjonalnemu jury”, to był 
pstryczek w nos dla Muchy?

Nie mam pojęcia, z czego wy-
nikała jej niechęć akurat do mnie, 
nie miałam szansy ją o to zapytać, 
ponieważ po programie się nie 
spotkałyśmy. Nie uważam też, 
że wypowiedzi Ani były trafne. 
Często miałam wrażenie, że mó-
wiła o sytuacji, która nie miała nic 
wspólnego z rzeczywistością. Poza 
tym była wobec mnie w uprzywile-
jowanej pozycji. Jako juror powin-
na być bardziej zdystansowana 
i obiektywna.

Jak pracowało się z Kingą Rusin?
Świetnie, Kinga wszystkich 

nas bardzo wspierała, dodawa-
ła otuchy, czułam od niej mega 
wsparcie, co szczególnie było 
potrzebne przy udzielaniu wypo-
wiedzi po zakończonym występie. 

REGION.   Ilona Bekier jest tancerką, znalazła się w ścisłym fi nale piątej edycji telewizyjnego programu „You Can Dance” 

emitowanego w telewizji TVN. Pochodzi z Nadarzyna. Urodzona w Warszawie, w wieku 9 lat przeniosła się z rodzicami do 

Nadarzyna by na studia wrócić na warszawski Żoliborz, gdzie aktualnie mieszka.

programu miałam duże wspar-
cie od mieszkańców  Nadarzyna, 
Podkowy Leśnej, gdzie chodzi-
łam do gimnazjum i  Komorowa 
– w tej miejscowości jest liceum 
im. M. Dąbrowskiej, do którego 
uczęszczałam. 

Jakie są Twoje dalsze plany?
Przede wszystkim nadal chcę 

się szkolić. Będę starała się rów-
nież dużo występować na scenie. 
Udział w programie „You Can Dan-
ce” otworzył przede mną wiele 
nowych drzwi, może wyjadę za 
granicę. Moim marzeniem jest 
wyjazd do szkoły tańca w Los 
Angeles, w Stanach Zjednoczo-
nych. Zobaczymy, jak będzie. Poza 
tym również sama chciałabym 
jak najwięcej szkolić innych tan-
cerzy, prowadzić więcej warsz-
tatów tanecznych. Po programie 
otrzymałam również wiele innych 
propozycji zawodowych, ale nie 
chciałabym o nich jeszcze mówić, 
żeby nie zapeszać.  

Dziękuję za rozmowę i życzę re-
alizacji planów.

Ilona Bekier i Sebastian Piotrowicz podczas występu 
na żywo. [fot.TVN/East News]

Wiadomo, że po tańcu człowiek 
jest totalnie zmęczony, a tym sa-
mym rozkojarzony, ciężko jest 
wówczas zebrać myśli, Kinga po-
magała to ogarnąć. Poza tym jest 
naturalną i spontaniczną osobą. 
To naprawdę super babka.

Jaki jest Twój stosunek do Kuby 
– zwycięzcy programu, czy osta-
teczny werdykt jury uważasz 
za sprawiedliwy?

Tak, uważam, 
że bardzo do-
brze, że wygrał 
Kuba, stawiałam 
na niego od sa-
mego początku, 
to niesamowicie 
zdolny chłopak, 
ma dobre predys-
pozycje fi zyczne do tańca, np. 
jest super rozciągnięty, co u męż-
czyzn rzadko się zdarza. Poza tym 
jest świetnym, doświadczonym  
i emocjonalnym tancerzem. To nie 
przypadek, że wygrał właśnie on. 

Stałaś się osobą popularną, jak 
na to reagujesz?

Na co dzień nie odczuwam 
wielkiej zmiany, staram się funk-
cjonować jak zawsze. Czasem rze-
czywiście ludzie rozpoznają mnie 
na ulicy. To jest bardzo miłe, gdy 
podchodzą do mnie, mówią, że im 
się podobało, gratulują mi, że tak 
daleko zaszłam i tyle osiągnęłam. 
To jest bardzo potrzebne i moty-
wujące. Ale zdarzają się też przykre 
sytuacje, np. na portalach społecz-

nościowych cią-
gle ktoś się pode 
mnie podszywa. 
Moje prośby do 
administrato-
rów o usunięcie 
tych fałszywych 
kont niestety nie 
skutkują.  

Pochodzisz z Nadarzyna, czy nadal 
jesteś związana z tym miastem?

Urodziłam się w Warszawie. 
Do Nadarzyna przeniosłam się 
z rodzicami w wieku 9 lat. Moi 
rodzice nadal mieszkają w Nada-
rzynie, ja natomiast mieszkam na 
Żoliborzu, niedaleko uczelni. Od 
rodziców słyszałam, że podczas 

700 
godzin przetańczyła 

Ilona podczas 

treningów do fi nału 

You Can Dance

Warsztaty w Izraelu były bardzo wyczerpujące. Uczest-
nicy ćwiczyli całymi dniami. [fot.TVN/Kuba Winiarski]

Rodzice wspierali Ilonę i kibicowali jej już od pierwszego programu fi nałowego. 
Przygotowali nawet specjalny baner [fot.TVN/East News]

Ilona tuż przed występem. 
[fot.TVN/East News]

ŻUKÓW. W zabytkowym 
kościele w Żukowie roz-
począł się właśnie drugi 
etap remontu. Prace fi-
nansowo wspomaga gmina 
Grodzisk Mazowiecki.

Zabytkowy Kościół w Żu-
kowie został wybudowany 
w 1677 roku. Jest on najstarszą 
tego typu budowlą na terenie 
gminy Grodzisk Mazowiecki. 
Na jego modernizację potrze-
ba prawie 1 mln zł. Główny-
mi sponsorami są parafie, 
ale część kwoty wyłożył też 
Grodzisk. Z budżetu gminy 
przekazano na ten cel już oko-
ło 200 tysięcy złotych.        AS 

Grodzisk dołożył 
się do remontu

MILANÓWEK. Około 200 
zdjęć z początku XX wieku 
ujrzało światło dzienne. Fo-
tografi e przedstawiają War-
szawę i Milanówek.
Jedną z pierwszych osób, 
która zobaczyła te zdję-
cia, był Mariusz Koszu-
ta, członek Towarzystwa 
Przyjaciół Milanówka. 
Otrzymał od Ewy Mickie-
wicz, wnuczki rzeźbiarza 
Jana Szczepkowskiego.

Zdjęcia są o tyle cenne, 
że pokazują jak wyglądało 
miasto na początku wieku. 
Fotografi e Milanówka bę-
dzie można obejrzeć w war-
szawskim fotoplastikonie już 
w sierpniu.                                     MM

Wiekowe fotografi e  
z Milanówka

PRUSZKÓW.  Rozpoczęła 
się akcja Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej - „Książka 
dla Jasia i Marysi”. Nie wyrzu-
caj podręczników szkolnych! 
Jeżeli ich nie potrzebujesz, 
podaruj je innym.
Masz niepotrzebne pod-
ręczniki szkolne? Nie 
wiesz co z nimi zrobić? Nie 
wyrzucaj ich! Przynieś je 
do magazynu Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Pruszkowie, ul. He-
lenowska 3a w poniedziałki 
od 11.00 do 17.00, a od wtorku 
do piątku od 10.00 do 15.00. 

Podręczniki do szkoły pod-
stawowej, gimnazjum i liceum 
oraz zeszyty, długopisy, plecaki 
zbierane będą do 11 września. 
Dary trafi ą do dzieci z nieza-
możnych rodzin.                    MS

Akcja „Książka 
dla Jasia i Marysi”

WIĘCEJ W PORTALU REGIONALNYM

Z PORTALU WPR24
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Szpital
Powiatowy
w Pruszkowie

 Julia Kuska
ur. 04.07.2010
3330 g, 52 cm

 Miłosz Kopczyński
ur. 06.07.2010
3400 g, 53 cm

 Filip Chmielewski
ur. 06.07.2010
3600 g, 55 cm

 Oksana Buts
ur. 04.07.2010
2600 g, 50 cm

 Agata Juszyńska
ur. 06.07.2010
3700 g, 55 cm

 Antoni Padło
ur. 06.07.2010
3170 g, 52 cm

 Pola Poterek
ur. 05.07.2010
3290 g, 56 cm

 Paweł Buczyński
ur. 29.06.2010
3860 g, 57 cm

 Igor Szajewski
ur. 29.06.2010 
3850 g, 56 cm

 Jakub Dąbrowa
ur. 30.06.2010
3850 g, 56 cm

 Franek Wyszyński
ur. 01.07.2010
3220 g, 54 cm

 Wiktor Kobylec
ur. 30.06.2010
3590 g, 56 cm

 Mateusz Suchocki
ur. 27.06.2010
3650 g, 58 cm

 Malwina Maleńczyk
ur. 01.07.2010
3300 g, 54 cm

Przedstawiamy najmłodszych 
mieszkańców naszego 
regionu, którzy przyszli na 
świat w Szpitalu Powiatowym 
przy ul. Armii Krajowej 2/4 
w Pruszkowie, na oddziale 
Ginekologiczno-Położniczym,  
tel. 22 758 20 65, 22 758 20 66.

Publikujemy zdjęcia części 
dzieci urodzonych w ostatnich 
dwóch tygodniach. Zdjęcia 
publikowane są za zgodą 
rodziców. Publikacja 
jest bezpłatna.

 Jan Nowakowski
ur. 30.06.2010
3650g, 56 cm

 Natalia Patyra
ur. 02.07.2010
3690 g, 58 cm

 Krystian Krzemiński
ur. 01.07.2010
2980 g, 52 cm

 Allan Stec
ur. 03.07.2010
3580 g, 53 cm

 Nikola Osińska
ur. 03.07.2010
3000 g, 55 cm

 Sandra Oziemek
ur. 03.07.2010
3120 g, 53 cm

 Jan Staśkiewicz
ur. 02.07.2010
4120 g, 58 cm

CALIFORNIA CLUB SANDWICH

 CALYPSO CHICKEN SALAD

TRIPLE CHICKEN SAMPLER

LUNCH
JUST GOT

BETTER

11.00-17.00
od pn do ptRESTAURACJA TGI FRIDAY’S    

Centrum Handlowe Janki (obok Cinema City)
tel. (022) 702 36 01

TR

y)

19 zł JUŻ OD
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Zarząd Powiatu Pruszkow-
skiego zdecydował się na 
przebudowę skrzyżowania 
ulicy Warszawskiej z Al. Wojska 
Polskiego w Piastowie w celu 
poprawy bezpieczeństwa pie-
szych. W tym miejscu wystę-
powało wiele niebezpiecznych 
zdarzeń drogowych z udziałem 
pieszych i pojazdów - podkreśla 
Sławomir Walendowski, za-
stępca Naczelnika Wydziału 
Inwestycji i Drogownictwa 
Powiatu Pruszkowskiego.  - Po 
przebudowie skrzyżowanie za-
mieni się w rondo o średnicy 
zewnętrznej 40 m. Dodatkowo 

Materiały prasowe redagowane na tej stronie przygotowywane są przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie

Przebudowa skrzyżowania Warszawskiej 
z Wojska Polskiego w Piastowie

We wtorek 29 czerwca, podczas 
Sesji Rady Powiatu Pruszkow-
skiego kapitan pruszkowskiej 
drużyny brydżowej przekazał 
wywalczony w zawodach puchar 
Elżbiecie Smolińskiej, Staroście 
Pruszkowskiemu. Nagroda zo-
stała ufundowana przez Adama 
Struzika, Marszałka Wojewódz-
twa Mazowieckiego.

Mistrzostwa Polski Powiatów 
zostały zorganizowane przez Pol-
ski Związek Brydża Sportowego 
i Związek Powiatów Polskich 
z okazji jubileuszu dziesięciole-
cia istnienia powiatów. Rozgrywki 
zostały zorganizowane za pośred-
nictwem specjalnej platformy 

Brydżyści z Powiatu Pruszkowskiego podbili Mazowsze

internetowej. W zawodach wzięły 
udział reprezentacje powołane 
przez starostów poszczególnych 
powiatów. W sumie w zawodach 
udział wzięły 464 pary grające 
w 121 ośrodkach, głównie zorga-
nizowanych w salach kompute-
rowych szkół znajdujących się na 
terenie powiatów.

W reprezentacji powiatu 
pruszkowskiego znaleźli się za-
wodnicy z dużym dorobkiem 
sportowym. W skład drużyny 
weszli: Katarzyna Paluchowska, 
Tomasz Paluchowski, Krystyna 
Puczyńska, Kazimierz Puczyński, 
Mariusz Puczyński, Tomasz Pu-
czyński, Włodzimierz Rutkowski 

i Bogdan Szulejewski. Reprezen-
tacja pod wodzą Kazimierza 
Puczyńskiego, wieloletniego 
działacza PZBS, zajęła szóste 

miejsce w kategorii ogólnopol-
skiej. Natomiast w wojewódz-
twie mazowieckim okazali się 
najlepsi i zajęli pierwsze miejsce. 

Rozgrywki zostały prowadzone 
za pośrednictwem platformy inter-
netowej. Zawodnicy podkreślali, że 
była to bardzo interesująca forma 

zawodów. W maju przyszłego roku 
ZPP chce w podobnej formule zor-
ganizować turniej reprezentacji 
narodowych drużyn z całej Europy.

Reprezentacja pruszkowskich brydżystów 
może pochwalić się ogromnym sukcesem 
w Mistrzostwach Polski Powiatów 
w Brydżu Sportowym 2009. W kategorii 
ogólnopolskiej zajęli szóstą pozycję, 
natomiast w województwie mazowieckim 
okazali się niepokonani zdobywając 
pierwsze miejsce.

dla odciążenia ronda zaprojek-
towano dwa objazdy, na wszyst-
kich zjazdach z ronda zostały 
także umieszczone zatoki au-
tobusowe. Mamy nadzieję, że 
nasza inwestycja poprawi stan 
bezpieczeństwa w tym rejonie 
oraz uspokoi odbywający się 
tam ruch drogowy. Planowany 
koszt inwestycji wynosi 1 791 
758 zł - dodaje Walendowski.

Pierwszy etap remontu nie 
będzie powodować dużych 
utrudnień w ruchu drogowym. 
Od 19 lipca ruch na całym skrzy-
żowaniu oraz na wiadukcie zo-
stanie całkowicie wstrzymany. 

Jedynie autobusy ZTM linii 716 
oraz 717 będą mogły przejechać 
przez skrzyżowanie. Kierow-
cy będą musieli poruszać się 
po wyznaczonych objazdach. 
Trasa objazdu zostanie prze-
prowadzona al. Krakowską, ul. 
Toruńską, Sowińskiego, Piłsud-
skiego i Bohaterów Wolności. 
Po stronie południowej kie-
rowcy zostaną skierowani na 
ulicę Tuwima.

Od 1 sierpnia skrzyżowanie 
zostanie zamknięte również 
dla autobusów komunikacji 
miejskiej. Budowa zakończy się 
20 sierpnia 2010r.

W środę, 7 lipca br. rozpoczęła się przebudowa skrzyżowania ulicy 

Warszawskiej z al. Wojska Polskiego w Piastowie. U zbiegu ulic ma 

powstać rondo.



AUTORYZOWANY SERWIS:
pon.-pt. 7.00-22.00, sob. 8.00-15.00
tel. 022 863 60 06, 022 87 30 222

SERWIS BLACHARSKO-LAKIERNICZY:
pon.-pt. 8.00-20.00, sob. 8.00-15.00

tel. 022 87 30 245, 022 87 30 244

CZĘŚCI ZAMIENNE:
pon.-pt. 8.00-19.00, sob. 8.00-15.00

tel. 022 87 30 230, 022 87 30 232,  022 863 62 57

SALON FIRMOWY FRANCE AUTOMOBILES
02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 217, tel. 022 863 63 43, 022 87 30 200, 022 87 30 202;  e-mail: automobiles@peugeot.com.pl

SALON FIRMOWY ZAPRASZA: poniedziałek-piątek godz. 9.00-19.00; sobota godz. 9.00-15.00

www.france.peugeot.pl

Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinówul. Grodziska 12, tel. (22) 729 59 06, e-mail: brwinow@brwinow.pl
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Projekt „Czyste życie – komplek-
sowa gospodarka wodno-ścieko-
wa na terenie Gminy Brwinów” 
współfi nansowany ze środków 
Funduszu Spójności Unii Eu-
ropejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko wkracza w kolej-
ną fazę realizacji. We wtorek, 15 
czerwca 2010 r. został ogłoszony 
przetarg na budowę kanalizacji 
sanitarnej na północ od torów 
PKP w Brwinowie. 

Zadanie obejmuje wykonanie 
ok. 24,5 km sieci kanalizacyjnej 
w systemie grawitacyjno-pom-
powym wraz z odgałęzieniami 
do granic nieruchomości nale-
żących do przyszłych odbiorców 
usług ściekowych. Termin wy-
konania wszystkich prac okre-
ślony został w dokumentacji 
przetargowej na 26 miesięcy od 
dnia rozpoczęcia robót. W celu 
usprawnienia przebiegu prac 
oraz umożliwienia mieszkań-
com sukcesywnego podłączania 
się do nowopowstałej sieci za-
danie zostało podzielone na 14 

odcinków, z których każdy posia-
da określony termin wykonania:
• Odcinek 1 – ulice: Błońska, 

Kampinoska, Czubińska, Kon-
spiracji i Kwiatowa (12 mies. od 
dnia rozpoczęcia),

• Odcinek 2 – ulice: Kampinoska, 
Gliniana, Modlińska i Płocka 
(12 mies. od dnia rozpoczęcia),

• Odcinek 3 – ulice: Nadrzecz-
na, Białostocka, Grodzień-
ska i Gliniana (20 mies. od 
dnia rozpoczęcia),

• Odcinek 4 – ulice: Chopina, 
Klonowa, Jasna, Kwiatowa 
i Biskupicka (26 mies. od 
dnia rozpoczęcia),

• Odcinek 5 - ulice: Kościelna, 
Ciechanowska, Kryniczanka, 
Sienkiewicza, Słowackiego 
i Mickiewicza (12 mies. od 
dnia rozpoczęcia),

• Odcinek 6 - ulice: Głowackie-
go, Słowackiego, Mickiewicza 
i Słowackiego (20 mies. od 
dnia rozpoczęcia),

• Odcinek 7 - ulice: Kryniczanka, 
Augustowska, Wigusin i Skudro 
(12 mies. od dnia rozpoczęcia),

• Odcinek 8 - ulice: Łomżyńska, 
Suwalska, Augustowska, Kry-
niczna i Wigusin (20 mies. od 
dnia rozpoczęcia),

• Odcinek 9 - ulice: Łomżyńska, 
Płocka, Wileńska, Modlińska, 
Skudro i Mławska (20 mies. od 
dnia rozpoczęcia),

• Odcinek 10 - ulice: Żółwia, 
Żurawia i Żabia (26 mies. od 
dnia rozpoczęcia),

• Odcinek 11 - ulice: Kusocińskie-
go, Turystyczna, Sobieskiego 
(12 mies. od dnia rozpoczęcia),

• Odcinek 12 - ulice: Bratnia, 
Owocowa, Wiśniowa, Jagiel-
lońska i Batorego (20 mies. od 
dnia rozpoczęcia),

• Odcinek 13 - ulice: Wygonowa 
(26 mies. od dnia rozpoczęcia),

• Odcinek 14 - ulice: Żwir-
ki i Wigury (26 mies. od 
dnia rozpoczęcia).

 Dokładne daty wykonania 
oraz przekazania do użytko-
wania poszczególnych odcin-
ków zostaną opublikowane po 
wyłonieniu Wykonawcy robót, 

który wspólnie z pracownikami 
Gminy Brwinów ustali harmono-
gram prac.

 Wykonawcy zainteresowa-
ni udziałem w przetargu mogą 
składać swoje oferty w siedzibie 
Urzędu Gminy Brwinów przy ul. 
Grodziskiej 12 do dn. 2 sierpnia 
2010 r. do godz. 13.00. Szczegó-
łowe informacje nt. zamówienia 
polegającego na budowie kanali-
zacji sanitarnej w Brwinowie na 
północ od torów PKP są opubli-
kowane na stronie – przetargi.
brwinow.pl.

 Trwają prace w ramach 
przedsięwzięcia polegającego 
na budowie sieci wodociągowej 
w Otrębusach i w Kaniach. Do 
chwili obecnej prace prowadzone 
są zgodnie z harmonogramem. 
Na dzień 30 czerwca 2010 r. 
wykonawca – fi rma „WODRO-
L-PRUSZKÓW” SA potwier-
dził wybudowanie ok. 7 km 
z zakładanych 26 km sieci 
wodociągowej. 

 Prace związane z wykona-
niem dokumentacji projektowej 

rozbudowy Stacji Uzdatniania 
Wody w Brwinowie i w Parznie-
wie są zaawansowane w stopniu 
znacznym. Wyłoniona w postę-
powaniu przetargowym fi rma 
„EUROWATER” z Lipkowa de-
klaruje zakończenie zadania do 
dn. 4 września 2010 r. tj. zgodnie 
z zawartą umową.

 W chwili obecnej trwają przy-
gotowania do ogłoszenia przetar-
gów na budowę sieci kanalizacji 
sanitarnej w Brwinowie na połu-
dnie od torów PKP oraz, w dalszej 
kolejności, na budowę kanalizacji 
sanitarnej w Otrębusach i w Ka-
niach a także na pełnienie funkcji 
Inżyniera Kontraktu dla tych za-
dań. Ogłoszenia o wspomnianych 
zamówieniach ukażą się na stro-
nie przetargi.brwinow.pl w ciągu 
kilku najbliższych tygodni.

 W związku z pojawiającymi 
się wątpliwościami oraz pyta-
niami uprzejmie informuję, że 
umowa o dofi nansowanie nr 
4/2010/POIiŚ/DR z dnia 21 
maja 2010 r. stanowi podsta-
wę do refundacji nakładów na 

realizację Projektu „Czyste życie 
– kompleksowa gospodarka 
wodno-ściekowa na terenie 
Gminy Brwinów” do kwoty 
94 238 226 zł ze środków Fun-
duszu Spójności Unii Europej-
skiej. Gmina Brwinów będzie 
otrzymywać dofi nansowanie 
w formie refundacji ponoszo-
nych wydatków związanych 
z realizacją Projektu „Czyste 
życie…”. Warunkiem otrzyma-
nia płatności jest spełnienie 
wymogów dotyczących kwali-
fi kowalności wydatków. Zgod-
nie z postanowieniami umowy 
o dofi nansowanie Gmina Brwi-
nów występować będzie o prze-
kazanie dofi nansowania raz na 
kwartał przedkładając Instytucji 
Wdrażającej POIiŚ – Wojewódz-
kiemu Funduszowi Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie wnioski o płatność 
wraz dokumentami potwierdza-
jącymi poniesienie wydatków.
 Adam Adamczyk

Jednostka Realizująca Projekt
„Czyste życie …”

Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów
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praca

 dam pracę

Biuro Ochrony PERSONA zatrudni agentów 
ochrony bez licencji. Praca w Brwinowie. 
System pracy 24/48. Gwarantujemy 
systematyczne wynagrodzenie oraz 
rejestracje. Zainteresowane osoby prosimy 
o kontakt 696 420 884

Firma transportowa poszukuje do pracy od 
zaraz kierowcy w transporcie krajowym, kat C+E 
z karta kierowcy, wiek do 35 lat, obowiązkowe 
uprawnienia ADR, niekarany, z minimum trzy 
letnim doświadczeniem na stanowisku kierowca 
(C+E) w transporcie krajowym. Zatrudnienie 
na umowę o pracę – wynagrodzenie do 
uzgodnienia. Tel. Kon. 601 332 759

nieruchomości

 do wynajęcia

Do wynajęcia mieszkanie 60 m2 w Pruszkowie 
na oś. Staszica, 7 pietro, umeblowane + pralka, 
lodówka, telewizor. 600 342 720

  sprzedam

Działki bud. k/Sierpca i Gostynina od 3,50/ m 
692 485 955 

Osowiec - działka bud. 2000 m2 
wodociąg, prąd, gaz bezpośrednio 608 
632 242 

Sprzedam dom jednorodzinny, Milanówek 180 
m2 na działce 480 m2. Przyjmę mieszkanie 
w rozliczeniu 603 982 978 

Sprzedam mieszkanie 53m2 w Piastowie, dwa 
pokoje + kuchnia 600 897 351 

automoto

 kupię

Kasacja pojazdów (022) 723-46-66 www.
szrotkasacja.pl  

 sprzedam

Sprzedam dostawczy DAF, ubezpieczenie, 
przegląd, dobry, 1800 zł. Tel 508 758 942 

sprzedam

Betoniarkę na siłę i zbiornik plastikowy 1000 l. 
B.tanio. Tel. 508 758 942

 
usługi

Budowy domów od A do Z 600 120 701

CHWILÓWKI bez BIK!! Tel. 22 620 66 47 
lub 663 779 149

Docieplenia budynków i poddaszy, prace 
wykończeniowe  501 606 408

Docieplenia budynków i poddaszy, prace 
wykończeniowe  500 076 158

FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA. TANIO, 
SZYBKO. WOLNE TERMINY 504 254 479 

OGRODY MIODUSZEWSKI. Kompleksowe 
projektowanie wykonawstwo 
i pielęgnacja ogrodów, tel. 501 716 866 
www.ogrody-mioduszewski.pl 

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

Przed remontem zobacz swoje mieszkanie 
w wizualizacji 3D! www.stylizacjewnetrz.pl 
tel. 512 398 069

Przegrywanie, skanowanie, archiwizacja. 
www.medias.net.pl  
tel. 502473643

Remonty, wykończenia, łazienki A-Z, 516 269 515

Studnie 602 536 376  

Układanie kostki brukowej i granitowej, 
660 306 446 

Układanie kostki brukowej. Kompleksowo 
660 336 695 

Usługi hydrauliczne. Pełen zakres.
Solidnie. tel. 602681344 

Usługi glazurnicze 609 316 765 

Wykańczanie poddaszy 607612 176 

 

Jak zamówić ogłoszenie:   
W biurze ogłoszeń: Pruszków, ul. Bolesława Prusa 19/7 (w godz. 8.00 - 16.00),

Telefonicznie: 22 728 18 64 lub 600 924 925,    E-mailem:  ogloszenia@gazetawpr.pl

specjalista ds. sprzedaży powierzchni reklamowej 

Z DOŚWIADCZENIEM W BRANŻY WYDAWNICZEJ

CV + LM na adres rekrutacja@gazetawpr.pl do dnia 31.07.2010

WYDAWCA GAZETY WPR I PORTALU WPR24.pl 

pilnie zatrudni osobę na stanowisko:

Pruszków: ul. Hubala 5, tel. (022) 758 69 43
 ul. Okrzei 3A, tel. (022) 731-95-80

 profesjonalna kadra instruktorska

 nauka testów na komputerze

 szkolenia kierowców na przewóz 
osób i rzeczy, szkolenia okresowe

 indywidualne dokształcanie osób 
z prawem jazdy

 badania lekarskie na miejscu!

NAUKA JAZDY

OSK 

WADECKI

KARDIOLOG

Wszystko w jednym miejscu!
PRUSZKOW, UL. DRZYMAŁY 19/21              TEL. 22 758 49 25

Zapraszamy do restauracji 
George Sand 

na nasze nowe menu 

www.mazurkashotel.pl
ul. Poznańska 177, 05-850 Ożarów Mazowiecki, tel.: (22) 721 47 47, mail: kontakt@mazurkashotel.pl

drzwidrzwi
raty

oknaokna
aluminium, drewno, 
PCV, rolety, moskitiery

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

wewnętrzne, zewnętrzne, 
antywłamaniowe

ZAPRASZAMY NA
BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

ZAPRASZAMY NA
BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

APARATY SŁUCHOWEAPARATY SŁUCHOWE

Refundacja: NFZ, PCPR, PFRONRefundacja: NFZ, PCPR, PFRON
Pruszków, Szpital Kolejowy (czw. 12-16)
Piastów, ul. Hallera 18 (pn. 9-18, śr. i pt. 8-15)
Ożarów Maz., ul. Konopnickiej 8 - Przychodnia Rejonowa (wt. 8-12)

tel. (22) 723 43 30
kom: 509 853 674

www.asmed.org.pl

Z TYM KUPONEM
-5% RABATU
UL. MAJOWA 12

PRUSZKÓW

TANIA     ODZIEZ

Praca dla KOBIET i MĘŻCZYZN 
w Pruszkowie przy produkcji lekkich 
podzespołów, 3 zmiany, etat, blisko 
stacji PKP Pruszków, od 1800 zł br. 
Tel. 516 027 623, 22 826 03 87   

Układanie kostki brukowej       
- szybko, tanio, solidnie
- wieloletnie doświadczenie
- usługi kompleksowe

BRUKARSTWO

608 156 554

j 

 509-867-330
792-727-466
WWW.SZMIGA-KOLASA.PL
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  liceum ogólnokształcące 2-letnie

  liceum ogólnokształcące 3-letnie

  policealna szkoła informatyczna
  kursy przygotowujące do matury

ZESPÓŁ SZKÓŁ 
DLA DOROSŁYCH

niskie czesne    
zaświadczenia do ZUS i MOPS

kształcenie systemem zaocznym i wieczorowym
nabór do klas II i III, także w trakcie roku szkolnego

Pruszków ul. Helenowska 3 
(budynek domu katechetycznego)

Centrum Edukacyjne Perfekt

tel. 22 758 66 33    509 488 669    510 174 490

www.szkolydladoroslych.pl

uprawnienia 

szkół 
publicznych

• wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej

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

• bezpieczeństwo
• zwiększona ilość godzin z jęz. polskiego i matematyki
• język angielski i niemiecki w wymiarze rozszerzonym
•  dodatkowo do wyboru przedmioty w wymiarze rozszerzonym  

(w zależności od przewidywanych egzaminów maturalnych)
• zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie; 

klub malarstwa, rzeźby i projektowania; klub filmowy; koła 
przedmiotowe

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

Pruszków, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10
Sekretariat 9.00-14.00,  tel.: 022 758 76 80

e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl

Społeczne Liceum 
Ogólnokształcące 
Nr 23

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 1991

Gimazjum 
Społeczne 

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 2004

 www.slo23.edu.pl

30% 
ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA

GABINET 
OKULISTYCZNY

» LECZENIE SCHORZEŃ OCZU

» PORADNIA LECZENIA JASKRY

» KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU

Umawianie wizyt: 503 97 27 11
Pruszków, ul. Kościuszki 8/8

SERWIS SAMOCHODÓW FRANCUSKICH

WULKANIZACJA!
Pruszków, Al. Jerozolimskie 458
Tel. (0-22) 728 73 73, (0-22) 728 15 40

Czynne: pn-pt 8.00 - 18.00
sob. 8.00 - 12.00

CZĘŚCI  NOWE I UŻYWANE
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