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NOWE ODDZIAŁY W PRUSZKOWIE
I GRODZISKU MAZOWIECKIM!

Pruszków, Al. Wojska Polskiego 31, tel  22 738 67 40
Grodzisk Maz., pl. Króla Zygmunta Starego 12, tel. 22 720 06 17

Oprocentowanie rzeczywiste kredytu gotówkowego w kwocie 5000,00 zł spłacanego w równych ratach 
kapitałowo-odsetkowych przez okres 60 miesięcy, z oprocentowaniem 18,90 %, opłatą przygotowawczą 2,5 % 
oraz ubezpieczeniem 20,97%.

Biuro sprzedaży: Warszawa, Al. Szucha 11A   
tel. (22) 629 23 44, fax. (22) 622 87 51 

kom. 600-026-986, 600-026-960, e-mail: sprzedaz@dor.pl

PARK ANIELIN - PRUSZKÓW 
ul. B. Prusa 10 (róg Miry Zimińskiej Sygietyńskiej) 

SPRZEDAŻ 
LUB 

WYNAJEM
w ofercie lokale 

od 97 do 2000 m2 

www.dor.pl

REGION. Pasażerowie 
narzekający na źle zor-
ganizowaną w czasie 
remontów na sta-
cjach Włochy i Ursus 
komunikację kole-
jową, dopięli swego. 
W porannym szczycie 
łatwiej dojadą do stoli-
cy, w popołudniowym 
łatwiej z niej wrócą. 
Horror będą za to prze-
żywać ci, którzy w tym 
czasie podróżują w od-
wrotnych kierunkach.
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Wybierzmy najlepszych

Ponad 63 proc. mieszkańców 
Mazowsza nie zamierza wziąć 
udziału w wyborach samorzą-
dowych.  Czyli mniej więcej 
dwóch na trzech obywateli 
uprawnionych do głosowania 
rezygnuje lub nie widzi potrze-
by decydowania o kształcie i ja-
kości  swojego bezpośredniego 
otoczenia, miejscowości, re-
gionu. Dlaczego tak się dzieje? 
Z jakich powodów zgadzamy 
się, by w sprawach istotnych 
decydował za nas ktoś inny, 
sąsiad, kolega, znajomy, a nie-
rzadko ktoś zupełnie obcy. 
Najczęstszym powodem jest 
niewiedza, brak świadomości, 
bierność, często zwykłe leni-
stwo. W wielu przypadkach 
również przekonanie, że wynik 
i tak jest przesądzony, a nasz 
głos nie ma najmniejszego 
wpływu na wynik wyborów. 
Do aktywności zniechęca także 
skomplikowana ordynacja wy-
borcza. Obowiązująca zasada 
proporcjonalności* z listami 
wyborczymi i przeliczaniem 
głosów metodą d’Hondta, 
zdecydowanie preferuje duże 
ugrupowania, a zmniejsza 
szanse kandydatów z list nie-
wielkich lokalnych komitetów 
wyborczych. Sytuacja być może 
zmieni się za cztery lata, przy-
gotowana jest bowiem reforma 
ordynacji poprzez wprowadze-
nie jednomandatowych okrę-
gów wyborczych we wszystkich 

szczeblach samorządów. Je-
śli tak się stanie, o rozdziale 
mandatów decydować będzie 
nie lista i zajmowana na niej 
pozycja,a nazwisko kandydata 
i wola większości wyborców. 
Tegoroczne wybory odbywać 
się będą jeszcze na starych 
zasadach, ale musimy być 
świadomi, że wybór konkret-
nych osób, które będą repre-
zentować nas w radach gmin, 
miast, czy powiatów zależeć 
będzie od liczby oddanych na 
nich głosów. Dlatego wyboru 
powinniśmy dokonać  świado-
mie i z rozmysłem. Słuchajmy, 
co mają do powiedzenia kan-
dydaci na radnych w naszych 
okręgach wyborczych. Starajmy 
zorientować się, kto i dlaczego 
stara się zabiegać o nasz głos. 
Czytajmy z uwagą i zrozumie-
niem zamierzenia i programy 
wyborcze kandydatów. Oceniaj-
my potencjalne predyspozycje: 
kwalifi kacje i przygotowanie, 
a w przypadku ponownego 
ubiegania się o mandat, do-
tychczasową działalność i sku-
teczność kandydata. 
Mniej istotna jest przynależ-
ność do określonej formacji 
politycznej, przekonania lub 
światopogląd, w przyszłej pra-
cy o wiele bardziej przydatne 
będą: wyobraźnia, umiejęt-
ność kreatywnego myślenia, 
wyciągania i formułowania 
wniosków, ale również, a może 
przede wszystkim, zdolność 
zawierania kompromisów, 
wspólnego skutecznego dzia-
łania, efektywnego osiągania 
założonych celów. Dlatego za-
miast narzekać, wybierzmy 
tych najlepszych.

*Wyjątkiem od reguły są gminy 
poniżej 20 tys. mieszkańców

Bolo Skoczylas
naczelny@gazetawpr.pl

ETYKIETA ZASTĘPCZA

« Nie wiem, po co ci ludzie sterczą od rana 
w ogonku. Gdy chciałam się dostać do okulisty, 
to po prostu zadzwoniłam do rejestracji
i zostałam zapisana. »

Czytelniczka „Gazety WPR”

Cytat tygodnia
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DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
W zmienionym rozkładzie jazdy 
Kolei Mazowieckich i Szybkiej Ko-
lei Miejskiej, który obowiązuje od 
20 października, priorytetem są 
pociągi jadące w porannych godzi-
nach szczytu do stolicy, a w popo-
łudniowym szczycie – z Warszawy. 
Podobnie było przez miniony 
miesiąc, ale pasażerowie skarżyli 
się, że pociągów w szczycie jest za 
mało. – Wzięliśmy pod uwagę te 
głosy i zwiększyliśmy liczbę pocią-
gów szczytowych – poinformowa-
no nas w biurze prasowym Kolei 
Mazowieckich. Podobnie zrobiła 
Szybka Kolej Miejska. Obecnie nie 
ma więc problemu z dotarciem 
rano do Warszawy i z popołudnio-
wym powrotem ze stolicy.

Ktoś zyskał, ktoś stracił
W znacznie gorszej sytuacji zna-
leźli się jednak ci, którzy chcą 
w porannym szczycie dojechać 
z Warszawy do Pruszkowa, albo 
w przeciwnym kierunku w szczy-
cie popołudniowym. Z powodu 
zmiany nieczynnego toru na od-
cinku Włochy – Milanówek (do 
tej pory zamknięty był tor w kie-
runku z Warszawy, obecnie – do 
Warszawy) i zwiększenia liczby 
pociągów szczytowych kursują-
cych czynnym torem, mniej jest 
pociągów kursujących rano z War-
szawy i po południu do Warszawy, 
które zatrzymują się w Pruszko-
wie i Piastowie. Część składów 
jadących do Warszawy omija te 
stacje (a także Ursus i Włochy), 

zjeżdżając w Milanówku na tory 
dalekobieżne i wracając na właś-
ciwe tory dopiero między Wło-
chami a Warszawą Zachodnią 
i odwrotnie.

Ponad sześć godzin bez SKM
–  Odwołanie większej liczby pocią-
gów SKM wynika z konieczności 
udostępnienia tras dla pociągów 
KM. Niestety, ze względu na za-
mknięcie torowisk nie można było 
tego zrobić inaczej – mówi Konrad 
Klimczak, rzecznik warszawskiego 
Zarządu Transportu Miejskiego.

Jednak ani rozkłady jazdy 
SKM, ani KM nie pozostawiają 
wielkiego wyboru. Z Warszawy 
Śródmieścia do Pruszkowa SKM 
jedzie o godz. 4.09, potem są dwa 
pociągi KM o godz. 4.16 i 5.18. 
Do godz. 8.50 nie jedzie w kie-
runku Pruszkowa żaden pociąg. 
Przerwa w kursowaniu SKM 

w kierunku Pruszkowa wynosi 
przeszło sześć i pół godziny.

W jeszcze gorszej sytuacji są 
osoby, które po południu chcą 
jechać do Warszawy. Od godz. 
13.42 do 18.58 nie ma żadnego bez-
pośredniego pociągu KM. SKM zaś 
nie kursuje w godz. 13.36 – 19.55.
 – Oczywiście dostrzegamy prob-
lem braku bezpośrednich połą-
czeń z Pruszkowa do Warszawy. 
Jednak uruchomienie pociągu do 
Warszawy automatycznie spowo-
dowałoby około 30-minutową lukę 
w odjazdach z Warszawy w kierun-
ku Pruszkowa i doprowadziłoby 
do powstania kilkutysięcznego 
potoku pasażerskiego – dodaje 
Konrad Klimczak.

Podróż przez korki
Między godzinami 13.42 a 18.55 
kursują tylko trzy pociągi wahad-
łowe do Ursusa. Dalej musimy 

przesiąść się w autobus ZS2, który 
prawie na pewno utknie w korku 
we Włochach na ul. Popularnej 
i w Al. Jerozolimskich. Przebudowa 
skrzyżowania Al. Jerozolimskich 
z ul. Łopuszańską oraz remont 
ul. Dźwigowej powodują bowiem, 
że korki w tym rejonie są obecnie 
większe niż zwykle.

Konrad Klimczak przekonu-
je, że rozkłady jazdy pociągów 
wahadłowych i autobusów ZS2 
są zsynchronizowane. – Pasa-
żerowie mają na przesiadkę 
5–8 minut – mówi. Jednak z roz-
kładów wynika, że po przyjeździe 
pociągiem do Ursusa, na autobus 
czekamy od 10 do 26 minut. Nie-
co lepiej jest w przeciwną stronę, 
kiedy przyjeżdżamy autobusem 
do Ursusa. Do odjazdu pocią-
gu wahadłowego mamy wtedy 
9–14 minut. Linią ZS2 dojedzie-
my i tak tylko do Warszawy Za-
chodniej. Tu czeka nas kolejna 
przesiadka. Na taką podróż trze-
ba zarezerwować sobie przynaj-
mniej dwie godziny.

Na razie bez zmian
Jak poinformowało nas biuro pra-
sowe KM, na razie nie wiadomo, 
czy zmiany w tym rozkładzie jaz-
dy będą możliwe. – Pasażerowie 
z Pruszkowa i Piastowa udający 
się po południu do stolicy przez 
najbliższy miesiąc muszą uzbro-
ić się w cierpliwość – tłumaczy 
Klimczak. Piastowianie mają 
do dyspozycji jeszcze autobusy 
716 i 717, a mieszkańcy Pruszko-
wa – WKD.

Andrzej S. Rodys

Podpisano umowę na dofi nansowanie węzeła 
Łopuszańska z funduszy Unii Europejskiej

REGION. Budowa węzła Ło-
puszańska - Kleszczowa zosta-
nie dofi nansowana ze środków 
unijnych. W poniedziałek 18 
października podpisano umo-
wę między m.st. Warszawa 
a Centrum Unijnych Projek-
tów Transportowych.

Budowa trzypoziomowe-
go skrzyżowania u zbiegu 
Al. Jerozolimskich i ul. Łopu-
szańskiej jest fi nansowana 
z Funduszu Spójności. O uzy-
skanym z Unii Europejskiej 
dofinansowaniu wiadomo 
było jeszcze przed rozpo-
częciem prac, jednak umowę 
o przekazanie środków pod-
pisano dopiero w miniony 
poniedziałek. Inwestycja ma 
zakończyć się już na wiosnę 
2011 roku. 

Nie jest to jednak ostatnia 
budowa związana z Al. Je-
rozolimskimi. Do 2012 roku 
w paśmie tej trasy powinny 
powstać jeszcze dwa węzły. 
Pierwszy z nich ma zostać 
zbudowany w Salomei, gdzie 
kończyć będzie się pierwszy 
odcinek wylotówki na Kraków 

i Katowice. W przetargu został 
już wyłoniony wykonawca. 
Prace rozpoczną się zaraz po 
zakończeniu kontroli prze-
targu, który wykonuje Urząd 
Zamówień Publicznych.

Kolejny węzeł powstanie już 
poza granicami stolicy. Będzie 

to krzyżówka z trasa ekspre-
sową S2, która przebiegnie 
z Konotopy do Puławskiej. Ta 
droga już od kilku miesięcy 
jest w budowie. Węzeł umożli-
wi jednak tylko skręt z Prusz-
kowa w kierunku Ursynowa 
i odwrotnie. 

Najbliższe lata nie będą 
łatwe dla kierowców, którzy 
chcąc dostać się do stolicy 
i tak stoją w ogromnych kor-
kach. Dodatkowe planowane 
budowy mogą również zakor-
kować miasta leżące w pasie 
al. Jerozolimskich.                           AS
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u nas: szeroki asortyment, wysoka jakość usług, zawsze niskie ceny

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

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

BODYMAX PLUS 
100 tab. + 30 gratis
wzmacnia i dodaje energii oraz 
wspomaga naturalne siły obronne 
organizmu. Preparat zawiera 
kompletny zestaw witamwin i 
minerałów, wzbogacony najwyższej 
jakości wyciągiem z żeń-szenia GGE

Tylko teraz za 49,90 ,-

 sklep                            22 758-88-05, PON.-PT 10:00 -18:00, SB. 10:00-14:00

PRUSZKÓW, 
KRASZEWSKIEGO 31
PRUSZKÓW, 
KRASZEWSKIEGO 31

SajaSaja

rabat -20%rabat -20%
sklep z porcelaną, ceramiką, szkłem i art. dekoracyjnymisklep z porcelaną, ceramiką, szkłem i art. dekoracyjnymiyyyjj yymid kdekodeko yydekoraccyjyjy nydekoracyjnyymiymideekkokor nymymiiiiij ioo yyoracaccyjy nyoracyjnyyymiimiymior ymmii

tanio, duży wybór
transport z wniesieniem

października przy skrzyżowaniu 
ulic: Kubusia Puchatka i Wojska 
Polskiego odnotowaliśmy trzy 
kolizje, zaś przy alejach Niepod-
ległości i Wojska Polskiego było 
ich 14, aczkolwiek stan faktycz-
ny może się nieco różnić, gdyż 
kierowcy nie zawsze zgłaszają 
nam wszystkie zdarzenia – mówi 
rzecznik. – Niestety, nie mamy 
możliwości, aby non stop stał 
tam patrol policji, nie mamy na to 
po prostu funduszy. Jeżeli jednak 

Piekło drogowe przy Wojska Polskiego

Ż ycie tutaj jest bardzo 
uciążliwe – mówi pan 
Paweł, mieszkaniec 
bloku położonego przy 

al. Niepodległości i Wojska Pol-
skiego. – To, że hałas jest nie do 
zniesienia, to pół biedy, ale fakt, 
że życie traci tutaj kilkadziesiąt 
osób rocznie nie powinien władz 
miasta pozostawiać obojętnymi, 
a tak niestety jest – dodaje. 

Zdaniem naszego czytelnika, 
przy skrzyżowaniach al. Wojska 
Polskiego z ulicami: Kościuszki, 
Kubusia Puchatka i Powstańców 
oraz al. Niepodległości często 
zdarzają się wypadki z udziałem 
pieszych. – Gdy chcę przejść przez 
ulicę, to staję 10 metrów od pasów 
i tego też uczę swoją córkę – mówi 
pan Paweł. Jak opowiada, stracił 
w tym miejscu już kilku znajo-
mych i dlatego zamierza wal-
czyć do skutku o zamontowanie 
w tych miejscach fotoradarów, 
barierek odgradzających chodnik 
od jezdni i umieszczenie tabli-
cy ostrzegawczej czarny punkt. 
– Dużo jeżdżę po kraju i widzę, 
że tzw. czarne punkty są insta-
lowane na drogach, gdzie przy-
kładowo zginęły cztery osoby. 
Przy al. Wojska Polskiego kilka 
lat temu samochód wjechał na 
chodnik. Wtedy zginęły tu trzy 
osoby, a służby odpowiedzialne za 
nasze bezpieczeństwo nadal nic 
nie robią – mówi zdenerwowany.

Śmiertelne skrzyżowanie
Badania natężenia ruchu wy-
kazały, że aleją Wojska Polskie-
go w dzień przejeżdża 2039 

pojazdów osobowych i 130 cię-
żarowych na godzinę. Nocą po-
rusza się tutaj 299 samochodów 
osobowych i 29 samochodów 
ciężarowych na godzinę. Bardzo 
często dochodzi do wypadków 
i kolizji. 

– Moim zdaniem, około 90 
proc. przejeżdżających tędy kie-
rowców łamie przepisy i dlatego 
powinny stanąć tu dwa fotoradary: 
jeden na wysokości sklepu Lux 
Społem, a drugi po przeciwnej 
stronie, przy pawilonach. Tylko 
to mogłoby ukrócić zapędy kie-
rowców gnających niekiedy ponad 
100 km na godzinę – twierdzi pani 
Iwona, mieszkanka al. Niepodle-
głości. – Nie zapominajmy również 
o tym, że odbywa się tu także ruch 
tranzytowy, przejeżdża tędy wiele 
TIR-ów często z niebezpiecznymi 
ładunkami. Aż strach pomyśleć, 
co by się stało podczas poważnej 
kolizji. O motocyklistach nawet nie 
wspomnę, bo oni generalnie rzad-
ko kiedy respektują ograniczenia 
prędkości – dodaje. Jej zdaniem 
barierki odgradzające chodniki 
od jezdni mogłyby uratować ży-
cie wielu osobom. Powinny one 
zostać zainstalowane na czterech 
skrzyżowaniach: Kościuszki, Nie-
podległości, Kubusia Puchatka 
i Powstańców. – W Milanówku 
wprowadzono takie rozwiązanie, 
dlaczego nie można zrobić tego 
u nas – pyta mieszkanka.

Nie jest tak źle?
Nie ulega wątpliwości, że skrzyżo-
wanie al. Wojska Polskiego i Nie-
podległości należy do najbardziej 

niebezpiecznych w mieście. Co 
chwilę można tu zobaczyć znisz-
czone znaki drogowe i barierki na 
pasach zieleni. Czy rzeczywiście 
montaż fotoradarów i barierek 
zwiększyłby bezpieczeństwo? 
A może sytuację poprawiłyby 
patrole policji drogowej?

– W pierwszej kolejności 
mieszkańcy powinni zwrócić 
się do prezydenta miasta o za-
łożenie monitoringu i do wy-
działu komunikacji o ustalenie 

czarnego punktu i ustawienie 
barierek – tłumaczy Dorota No-
wak, rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie. 
Według policjantki, dopiero taki 
wniosek zostałby przez nich za-
opiniowany. Jej zdaniem, nie jest 
tutaj jednak tak źle, ponieważ na 
niektórych odcinkach al. Wojska 
Polskiego co kilkadziesiąt me-
trów jest sygnalizacja świetlna, 
więc nie można za bardzo się 
rozpędzać. – Od 1 stycznia do 15 

PRUSZKÓW.  Aleja Wojska Polskiego to główna arteria w Pruszkowie. Przemieszczają się tędy setki samochodów i przechodniów. Jest głośno 
i niebezpiecznie. Mieszkańcy od wielu lat starają się o montaż ekranów dźwiękochłonnych, teraz postanowili również walczyć o fotoradary 
i barierki zabezpieczające.

mieszkańcy uważają ulokowanie 
takiego patrolu za zasadne to 
prosimy o złożenie odpowied-
niego pisma w tej sprawie – tłu-
maczy rzeczniczka.

Władze mamią obietnicami
Mieszkańcy al. Wojska Polskiego 
wielokrotnie zgłaszali swój prob-
lem odpowiednim władzom. – 
Znów będziemy wysyłać pisma 
do urzędu miasta i zarządu dróg 
i pewnie znów bez odpowiedzi. 
Znów będziemy zbywani, tak jak 
to było przez kilkadziesiąt lat do 
tej pory – mówi nasz czytelnik, 
pan Henryk. Dodaje zaraz, że 
włodarze miasta obiecywali już 
pomoc mieszkańcom przy mon-
tażu ekranów dźwiękochłonnych, 
na razie jednak nic w tej sprawie 
nie zrobiono. – Miasto podobno 
przeznaczyło na modernizację 
al. Wojska Polskiego 5 mln zł. 
Była o tym mowa pół roku temu, 
i co? Gdzie są te pieniądze? Na 
co zostały wykorzystane? – pyta 
nasz czytelnik.

Potrzebna obwodnica
Wszelkie służby odpowiedzialne 
za bezpieczeństwo mieszkań-
ców obiecują pomoc. Tymcza-
sem prawda jest taka, że dopóki 
w Pruszkowie nie powstanie ob-
wodnica, problemy będą tylko 
narastać i żadne obietnice na nic 
się nie zdadzą. Ruch tranzytowy 
powinien być wyprowadzony 
jak najdalej od centrum miasta 
i to jest jedyne wyjście z tej pato-
wej sytuacji.

Karolina Gontarczyk

Zdaniem mieszkańców fotoradary postawione w al. Wojska Polskiego znacznie poprawiłyby 
bezpieczeństwo przechodnów.   [Fot. EmEs]
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Piastów przygotowany do zimy

Załatają ulicę Moniuszki
PIASTÓW.   Na ulicy Mo-
niuszki nie ma zbyt dużego 
ruchu, jednak nawierzchnia 
jezdni pozostawia wiele do 
życzenia. Dziury i uszczerbki 
poważnie utrudniają prze-
jazd kierowcom.

– Czy z tą ulicą zrobi ktoś porzą-
dek? Przejeżdżam tędy codzien-
nie i we własnym samochodzie 
czuję się jak na karuzeli – infor-
muje pani Ewa. – Prócz kiepskiej 
nawierzchni na ulicy jest kolejny 
problem. Rodzice odwożący swoje 
dzieci do przedszkola zostawiają 
samochody na ulicy, blokując 
jeden pas ruchu. Żeby tu prze-
jechać trzeba wyminąć całą ko-
lumnę samochodów – podkreśla 
z niezadowoleniem.

Dowiedzieliśmy się, że ulica 
Moniuszki nie będzie remonto-
wana. Władze miasta przewidują 
tu tylko załatanie dziur. – Obec-
nie rozszerzamy umowę z fi rmą, 
która zajmuje się remontem 

J uż na etapie planowania 
urzędnicy woleli oszaco-
wać wydatki z zapasem. 
Rok temu władze mia-

sta, ogłaszając zimowy przetarg, 
założyły, że „akcja zima” będzie 
kosztować ponad 650 tys. zł. Pla-
nując wydatki na nadchodzący 
sezon zabezpieczyli  w budżecie 
900 tys. zł. W ramach przetar-
gu wybrali wykonawcę, dające-
go najniższą cenę, czyli ponad 
434 tys. zł. W miejskiej kasie zo-
stał więc zapas ponad 450 tys. zł.

Lepiej dmuchać na zimne
Włodarze Piastowa nie kryją, że 
planując wydatki na nadchodzący 
sezon brali pod uwagę zapowie-
dzi meteorologów. – Lepiej jest 
zawczasu zabezpieczyć nieco 
większa kwotę, niż potem szu-
kać pieniędzy w budżecie, czy 
przesuwać środki z innych zadań 
– mówi Ryszard Wojciul, zastępca 
burmistrza Piastowa. 

Pruszków na odśnieżanie 
na razie przeznaczył mniejszą 
kwotę. Jak zapewnia zastępca 
prezydenta Pruszkowa, Andrzej 
Królikowski, na utrzymanie ulic 
będą przeznaczone takie środki, 

nawierzchni ulic w całym mie-
ście. Przewidujemy również za-
łatanie dziur, które powstały na 
Moniuszki – poinformował nas 
Zdzisław Brzeziński, burmistrz 
Piastowa. – Jeśli chodzi natomiast 
o parkujące w pobliżu przedszko-
la samochody, to niestety mamy 
związane ręce. Geometria ulicy 
uniemożliwia stworzenie w tym 
miejscu parkingu – dodaje. 

Okazuje się jednak, że już 
w 2011 roku zarówno rodzice, jak 
i inni użytkownicy ruchu będą 
mogli korzystać z nowego parkin-
gu. – W przyszłym roku będziemy 
kończyć trwającą już przebudowę 
ulicy Marii Skłodowskiej-Curie. 
W związku z tym zaplanowali-
śmy również stworzenie nowego 
wjazdu do przedszkola wraz z za-
toczką, właśnie od strony tej ulicy 
– oznajmił burmistrz. – Ponadto 
obok stacji rozdzielczej wybu-
dowany zostanie nowy parking, 
który będzie w stanie pomieścić 
około 30 aut – podkreśla.                  AS

W budżecie Piastowa na zimowe utrzmanie miasta zaplanowano 900 tys. zł.   [Fot. GDDKiA ]

jakie będą konieczne. Wiąże się to 
m.in. z koniecznością uchwalenia 
budżetu 2011.

Mały może więcej?
Mimo, że Piastów jest mniej-
szym miastem niż np. Prusz-
ków, to zaplanował odśnieżanie 
znacznie większej liczby ulic. 
Przedmiotem zimowego 
przetargu jest oczyszczanie 
175 gminnych ulic, siedmiu ulic 
powiatowych na terenie miasta, 
33 chodników, 29 przystanków 
komunikacji miejskiej i dziewię-
ciu parkingów. 

Dla porównania, według prze-
targowych założeń wyłoniony 
pruszkowski wykonawca będzie 
nadzorował 125 miejskich ulic. 
Wykaz nie obejmuje wszystkich 
dróg. Dlaczego? Bo na wszystkie 
nie wystarczyłoby pieniędzy.

W Piastowe śnieg, lód i po-
śniegowe błoto będzie sprząta-
ne, według zapewnień zastępcy 
burmistrza, ze wszystkich ulic 
będących w zarządzie miasta. 
Zapytany, dlaczego zimowe 
oczyszczanie ulic fi nansowane 
z miejskiego budżetu obejmu-
je też kilka dróg powiatowych, 

tłumaczy: – Nie chcemy wycho-
dzić przed orkiestrę i płacić za 
powiat. Ulice te zapisane zostały 
na wszelki wypadek, awaryjnie. 
Wszystko po to, by uniknąć sytu-
acji, że ZTM odmówi wykonania 

umowy, twierdząc, że autobusy 
nie będą jeździć po nie odśnie-
żonych drogach. Nie chcemy, by 
mieszkańcy byli poszkodowani 
z tego powodu – dopowiada Ry-
szard Wojciul. 

Mieszkańcom Pruszkowa 
pozostaje póki co pozazdroś-
cić zaradności i umiejętności 
przewidywania piastowskich 
samorządowców. 

Kamilla Gębska

PIASTÓW. Władze Piastowa, podobnie jak większość samorządów, przygotowują się do nadchodzącej zimy. 
Duże opady śniegu i niskie temperatury w pierwszych miesiącach tego roku nadwyrężyły budżety wielu miast 
i gmin. Włodarze na sprzątanie śniegu postanowili przeznaczyć około 240 tys. zł więcej niż w poprzednim sezonie.

Coraz więcej mieszkań w Grodzisku Maz.
GRODZISK MAZ. Mimo że 
miasto wciąż się rozwija i wiele 
miejsc jest modernizowanych, 
to wciąż bolączką Grodziska są 
zniszczone budynki mieszkal-
ne. Władze miasta zapowia-
dają likwidację zniszczonych 
kamienic oraz budowę nowych 
domów socjalnych. 

Władze Grodziska Maz. chcą odno-
wić miasto, a zarazem wybudować 
mieszkania socjalne, których wciąż 
brakuje. Dlatego zabrały się za re-
witalizację. – Bardzo zależy nam na 
likwidacji budynków szpecących 
miasto i dlatego będziemy dążyć do 
ich wyburzania – zapowiada Grze-
gorz Benedykciński, burmistrz Gro-
dziska Maz. Pierwszym krokiem do 
realizacji tego zadania i jednocześ-
nie polepszenia sytuacji uboższych 
mieszkańców gminy była budowa 
lokali socjalnych przy ul. Traugutta. 
Stanął tam dwupiętrowy budynek 
komunalny, w którym znalazło 
się 29 mieszkań. Są to lokale dwu- 
i trzypokojowe, o powierzchni 
30 i 40 m kw. Każdy z nich wypo-
sażony jest w kuchnię i łazienkę. 
Mieszkańcy otrzymali też do dys-
pozycji miejsca parkingowe. 

Już mieszkają
– Pierwsi lokatorzy już się wpro-
wadzili. Mieszkania, które otrzy-
mali, były praktycznie gotowe 
do użytku, wyposażone w po-
sadzki, oświetlenie i tzw. biały 

montaż. Teren wokół budynku 
jest oświetlony, a czynsz nie jest 
wysoki – mówi Stanisław Olkow-
ski, kierownik Wydziału Obsługi 
Inwestycyjno-Technicznej Urzędu 
Miasta w Grodzisku Maz. Nowe 
domy są estetyczne, funkcjonal-
ne i co najważniejsze niedrogie 
– czynsz wynosi 1,20 zł za m kw. 
Budowa trwała 1,5 roku i koszto-
wała miasto około 2,3 mln. zł.

– Jestem bardzo szczęśliwa, że 
udało mi się zdobyć tu mieszkanie 

– cieszy się jedna z lokatorek, pani 
Maria. – Jest schludnie, przestron-
nie, człowiek ma wreszcie kawałek 
swojego miejsca na ziemi – dodaje.

Wkrótce powstaną kolejne
Aby w pełni zaspokoić potrze-
by mieszkaniowe osób z terenu 
gminy, władze potrzebują około 
150 mieszkań, głównie socjalnych 
i komunalnych. Właśnie trwają 
przygotowania do budowy kolej-
nego bloku przy ul. Traugutta. Po-
wstanie jeden duży lub dwa małe 
budynki, łącznie znajdzie się tam 
około 50 – 60 mieszkań. – Roz-
poczęliśmy już prace projektowe 
– zapewnia Olkowski. 

Dokładny termin rozpoczęcia 
budowy nie jest jednak znany. 
– Zależeć to będzie również od 
tego, czy obecne władze będą spra-
wować swoje funkcje w kolejnej 
kadencji – mówi Paweł Burzyk, 
dyrektor Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Grodzisku Maz.

W jaki sposób można otrzymać 
mieszkanie socjalne lub komunalne 
na terenie gminy? – Każda z osób 
ubiegających się o lokal musi być za-
kwalifi kowana przez Społeczną Ko-

misję Mieszkaniową przy urzędzie 
miasta. W przypadku otrzymania 
lokalu komunalnego trzeba wpłacić 
kaucję zabezpieczającą wynoszącą 
dwunastokrotność miesięcznego 
czynszu za dany lokal. Kaucja ta 
podlega zwrotowi. W przypadku 
lokali socjalnych wpłata kaucji nie 
obowiązuje – mówi Burzyk.

Inwestują w TBS
Kolejnym punktem władz 
w walce z brakami lokalowymi 
jest pierwszy w Grodzisku Maz. 
blok Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego, który powstanie przy 
ul. Milanowskiej. Jego budowa już 
się rozpoczęła. Gmina na ten cel 

przeznaczyła 1 mln zł, oraz teren 
pod inwestycję. Powstanie tam 
45 mieszkań. Chętnych do zamiesz-
kania w nowo powstającym budyn-
ku nie brakowało. Podań było trzy 
razy więcej niż dostępnych lokali. 
Co najważniejsze, nie trzeba było 
wpłacać całego wkładu, wystarczyło 
30 – 40 tys. zł. Zakończenie budowy 
planowane jest na przyszły rok. 

Odnawiają co się da
Grodziski Zarząd Gospodarki 
Mieszkaniowej sukcesywnie re-
montuje część zniszczonych bu-
dynków. Modernizacji wymagają 
zwłaszcza domy położone w cen-
trum miasta. Nadal wiele z nich 
szpeci deptak i jego okolice. Szare, 
odrapane domy z odpadającym 
tynkiem i zniszczonymi oknami 
nie przynoszą miastu chluby. Jak 
zapewniają włodarze, zostaną one 
odnowione i powoli będą znikać 
z grodziskiego krajobrazu. 

Te budynki, których nie da się 
wyremontować, będą stopniowo 
wyburzane. – Zgodnie z uchwałą 
nr 221/2008 Rady Miejskiej istnieje 
pięcioletni plan rozbiórek budyn-
ków w latach 2008 – 2012. Do tej 
pory udało nam się rozebrać cztery 
budynki, następne trzy są w trakcie 
rozbiórki. Do 2012 roku planujemy 
wyburzenie kolejnych kilkunastu 
budynków. Są to budynki położo-
ne głównie w centrum miasta– 
dodaje dyrektor Burzyk.

Karolina Gontarczyk

Szpital 
Kolejowy 
wysoko 
w rankingach 
PRUSZKÓW.  Dziennik 
„Rzeczpospolita” opub-
likował ranking szpitali. 
Pruszkowski Szpital Kolejo-
wy znalazł się w pierwszej 
dwudziestce ogólnopol-
skiego zestawienia najlep-
szych placówek.

Szpital Kolejowy im. dr. med. 
Włodzimierza Roefl era w Prusz-
kowie znalazł się na 19 miejscu 
w ogólnopolskim rankingu 
szpitali publicznych. Natomiast 
w rankingu przeprowadzonym 
na terenie województwa Mazo-
wieckiego, pruszkowski szpital 
uplasował się na drugiej pozycji.

Placówka prowadzona przez 
Krzysztofa Rymuzę stawia na za-
biegi małoinwazyjne z zakresu 
kardiologii, urologii czy chirur-
gii. Szpital może się pochwalić 
brakiem długów oraz wysoce 
wyspecjalizowanym personelem. 

Dyrektor zapowiada, że 
w przyszłości lecznica chce 
zwiększyć ilość i zakres zabiegów 
ortopedycznych. W planach jest 
również stworzenie pawilonu, 
w którym miałyby się znaleźć 
oddziały ortopedii i rehabilitacji, 
centrum diagnostyczne oraz blok 
operacyjny.                                         AS

150 mieszkań 
brakuje Grodziskowi Maz., by w pełni 

zaspokoić bieżące potrzeby lokalowe



Gimazjum 
Społeczne 

• wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej
• życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga, bezpieczeństwo
• nauczanie w zespołach klasowych - do 18 osób
• zwiększona ilość godzin z jęz. polskiego i matematyki
• język angielski i niemiecki w wymiarze rozszerzonym
•  dodatkowo do wyboru przedmioty w wymiarze rozszerzonym  

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

malarstwa, rzeźby i projektowania; klub filmowy; koła przedmiotowe, szachy
• indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu
• własna biblioteka, stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne
• zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), taniec, koło strzeleckie

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

e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl

Społeczne Liceum 
Ogólnokształcące 
Nr 23

tałcące

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 1991

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 2004

 www.slo23.edu.pl

30% 
ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA
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Policjanci z Pruszkowa poszukują nieletniego Mateusza 
Kozak lat 14, który w dniu 16 października 2010 roku oko-
ło godziny 21.00 wyszedł z domu i dotychczas nie powrócił.

Zaginął Mateusz Kozak 

RYSOPIS:
Wzrost – 170 cm;
Waga – 59 kg;
Włosy – krótkie, blond;
Oczy – jasne;
Twarz – owalna;
 
Znaki szczególne:
1. krzywy przedni ząb;
2. czerwona plamka na prawym 
policzku pod okiem;

Ktokolwiek zna miejsce pobytu chłopca proszony jest 
o kontakt z najbliższą jednostką Policji lub telefonicz-
nie z numerem telefonu 112 i 997.

UBRANY:
Szara bluza w biało – niebieski łaty, ciemne spodnie dresowe, buty 
sportowe, niebieska podkoszulka.

Mateusz poruszał się na białym rowerze marki bmx

WYBORY 
SAMORZĄDOWE 

zarezerwuj miejsce 
na reklamę już dziś!
ilość miejsc ograniczona!

Biuro reklamy “Gazety WPR”
Pruszków, ul. Bolesława Prusa 19/7
22 728 18 64  |  604 481 482  |  reklama@gazetawpr.pl

szczegóły oferty w internecie: reklama.wpr24.pl

już za miesiąc!

Biuro reklamy:  ul. Boles³awa Prusa 19/7  |  tel/fax. (22) 728 18 64  |  mobile: (0) 604 481 482  |  email: reklama@wpr24.pl

medium informacyjne nr 1 w regionie
  zapraszamy na www.wpr24.pl

56 000 unikalnych użytkowników, 
221 000 odsłon we wrześniu 2010

Dziękujemy!
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Pruszkowska „afera billboardowa”
PRUSZKÓW. W materiale 
opublikowanym w ostatnim 
numerze WPR, poświęconym 
przedwyborczej gorączce, 
która ogarnęła członków 
i sympatyków niektórych 
komitetów wyborczych, 
zamieściłem fotografię 
zniszczonego billboardu bę-
dącego własnością Wojcie-
cha Gawkowskiego, jednego 
z kandydatów na prezydenta 
Pruszkowa w najbliższych wy-
borach do samorządu.
   
Okazały pięciometrowej dłu-
gości plakat z dumnym hasłem: 
„Pruszków – Nowa marka i od-
ręcznym podpisem kandydata 
pojawił się w ubiegły wtorek na 
tablicy reklamowej ustawionej 
przy ogrodzeniu Miejskiego Za-
rządu Obiektów Sportowych. 
Już następnego dnia przed po-
łudniem dotarła do niego wia-
domość, że większa część hasła 
oraz jego nazwisko zostało przez 
kogoś starannie zamalowane. 
Pozostał napis Pruszków, a po-
niżej trzy samotne wykrzykniki. 
Dla podkreślenia efektu działań, 
czy ku przestrodze?

Podwójny niefart
Kandydat zgłosił szkodę na po-
licji. O incydencie zawiadomił 
także naszą redakcję. Dora-
dzaliśmy  zachowanie spokoju 
i cierpliwość w oczekiwaniu na 
wyjaśnienie sprawy przez właś-
ciwe organa. Jakież było nasze 
zdziwienie, gdy już w następny 
poniedziałek około południa 
otrzymaliśmy kolejną infor-
mację, że naklejony w miejsce 
zniszczonego nowy billboard 
tego samego kandydata jest ak-
tualnie zrywany. Udaliśmy się na 
miejsce, aby udokumentować 
zdarzenie. Tam okazało się, 
że zrywającymi są pracownicy 
Miejskiego Zarządu Obiektów 
Sportowych, a plakat usuwany 
jest na wyraźne polecenie… dy-
rektora obiektu. 

Obowiązek czy nadgorliwość? 
Zapytaliśmy dyrektora czy uwa-
ża, że decyzja o zniszczeniu cu-
dzej własności była właściwa 
i zgodna z prawem, a zamalo-
wanie, albo jak w drugim przy-
padku prymitywne zerwanie 
plakatu, były działaniami ko-
niecznymi i uzasadnionymi?

– Tablica jest naszą własnością 
– wyjaśnia Józef Binda, dyrektor 
MZOS. – Jest przedmiotem najmu 
na rzecz kliniki stomatologicznej. 
Zgodnie z umową ma ona prawo 
zamieszczania na niej tylko włas-
nej reklamy. Umowa nie obejmuje 
prawa najmowania tablicy rekla-
mowej na rzecz osób trzecich. To 
odnośnie do prawa. Co do sposobu 

działania. Może nie prymitywne, 
a raczej proste i skuteczne. Jak niby 
pozbyć się namalowanego graffi  ti? 
Jeżeli osoba reprezentująca stronę 
umowy nie potrafi  zareagować ani 
powiedzieć, czy i komu udostęp-
niła  miejsce na reklamę, to mam 
prawo przypuszczać, że może też 
o tym nie wie. Może Dentika padła 
ofi arą kampanii wyborczej? Tak 

Kolejny plakat wyborczy Wojciecha Gawkowskiego został zerwany przez pracowników 
Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowych. Poprzedni został zamalowany. [fot. BS]

więc działanie uważam za uza-
sadnione – argumentuje.

Przeciwko mieniu i imieniu
Odmiennego zdania jest Woj-

ciech Gawkowski, kandydat na 
prezydenta Pruszkowa i właści-
ciel zniszczonych plakatów. – Mój 
billboard umieszczony został na 
planszy za wiedzą i zgodą fi rmy 

Dentika, która od wielu lat wy-
najmuje stelaż w tym miejscu. 
Wszelkie uzgodnienia zawierał 
w moim imieniu sztab wybor-
czy – mówi Gawkowski. – Jeśli 
umieszczenie plakatu było nie-
zgodne z umową, MZOS powinien 
zażądać usunięcia go. Uważam, 
że decyzja o zniszczeniu była 
działaniem zbyt daleko idącym 
i nieuzasadnionym. Obydwa przy-
padki zgłosiłem policji, a sprawa 
prawdopodobnie znajdzie swój 
fi nał w prokuraturze – dodaje.

Szczególna motywacja?
Póki co, obie strony sporu po-
zostają przy swoich poglądach 
i nie ustępują. I obydwu szczerze 
i po ludzku współczuję, bo tracą 
energię, spokój i czas. Na czym 
polega szczególna sytuacja i dru-
gie dno tego przypadku? Niech 
na razie pozostanie bez odpo-
wiedzi. Przynajmniej do czasu 
ogłoszenia wyników wyborów. 
Ale, zapewniam, istnieje. Całe 
zamieszanie spróbuję skwitować 
prostym stwierdzeniem. Z dużej 
chmury mały deszcz. Ale jakie 
miasto, taka afera.                         

Bolo Skoczylas

Nocne życie przed przychodnią

Rozkład jazdy tylko u kierowcy

PRUSZKÓW. Pacjenci 
przychodni przy ul. Drzyma-
ły stoją w kolejce w środku 
nocy, żeby dostać się rano do 
lekarza. Jak twierdzą, czasmi 
godzina 5.00 to zbyt późno, 
by dostać numerek do inter-
nisty lub pediatry.

Przed przychodnią o godz. 6.00 
kłębi się spory tłum oczekujących 
na otwarcie rejestracji. Niektórzy 
rozcierają zziębnięte ręce, inni 
popijają herbatę z przyniesionych 
ze sobą termosów. Zapytaliśmy 
stojących w niej ludzi, dlaczego 
kolejka jest taka długa. – Długa? 
20 osób to dużo? Pani chyba du-
żej kolejki nie widziała, zazwyczaj 
ludzi jest więcej – usłyszała na-
sza reporterka.

Długi ogonek
Kilkunasto, a nawet kilkudzie-
sięcioosobowe kolejki przed tą 
przychodnią, to podobno co-
dzienność. – Bardzo ciężko jest 
tu dostać się do lekarza. Żeby 
zarejestrować się na wizytę 
u internisty czy pediatry, trze-
ba czekać na numerek już od 
5.00, a czasami nawet wcześniej 
– denerwuje się jedna z kolej-
kowiczek. – To skandal, jestem 
emerytką, przez 40 lat płaciłam 
składki zusowskie i muszę teraz 
wstawać o czwartej rano, żeby 
się dostać do lekarza, na prywat-
ne leczenie mnie nie stać – mówi 
inna, wyraźnie zdenerwowana.

Dlaczego stoją?
Pani Katarzyna, która miesz-
ka w pobliżu, poranną kolejkę 
widzi tu prawie każdego dnia. 

MOSZNA. Mieszkańcy 
wsi Moszna, którzy chcą 
dostać się do dworca PKP, 
najpierw muszą wsiąść do 
autobusu. Nie byłoby w tym 
nic dziwnego gdyby nie fakt, 
że rozkład jazdy, zamiast 
wisieć na przystanku au-
tobusowym, jest dostępny 
tylko u kierowcy.

Moszna to niewielka wieś 
leżąca w gminie Brwinów, 
praktycznie tuż na grani-
cy z Pruszkowem. Mimo 

– Dziwię się, że tym ludziom chce 
się tak stać jeszcze w nocy, tylko 
po to by być jednym z pierwszych 
przy okienku. To chyba jeszcze 
przyzwyczajenia z czasów PRL, 
gdzie wszędzie trzeba było stać 
godzinami. Nie można po prostu 
zatelefonować do rejestracji i w 
ten sposób umówić się na wizy-
tę – pyta. – Nie ma na to szans 
– odpowiada jej jeden z kolejko-
wiczów, pan Robert. Jak twierdzi, 
panie w rejestracji po prostu nie 
odbierają. – O godz. 8.00 lub 9.00 
i tak jest za późno na otrzyma-
nie numerka, a mimo to telefon 
milczy. Kilka razy udało mi się 
podejrzeć odłożoną na biurku 
słuchawkę aparatu – mówi.

Chcą do jednego lekarza
Pan Roman, starszy emeryt, 
przyszedł po numerek dla prze-
ziębionej wnuczki. – Proszę po-
patrzeć, rejestracja jest czynna od 
10 minut, a już ie ma numerków 
do dr. Budkiewicz, ani na dzisiaj, 
ani na jutro – mówi emeryt. By 
dostać się do innych lekarzy 
przyjmujących po południu, nie 
ma problemu.

bliskości do Warszawy, miesz-
kańcy mają ogromny problem 
z komunikacją miejską. Prob-
lem w tym, że nie wiedzą, 
o której mogą spodziewać się 
autobusu, gdyż rozkład jazdy 
zniknął z przystanku. Władze 
przewoźnika nie widzą w tym 
problemu. – Rozkład dostępny 
jest na stronach internetowych 
i u samego kierowcy. Wystarczy 
tylko, że pasażer o niego po-
prosi – mówią przedstawiciele 
grodziskiego PKS obsługują-
cego linię.

Jest też inny problem, czyli 
przystanek w opłakanym sta-
nie. Nie chodzi tu jednak o znisz-
czoną ławkę, czy dziurawy dach. 
Wiata została jakiś czas temu 
staranowana przez ciężarówkę. 
Władze gminy nie zabrały się za 
naprawę zniszczonego przystan-
ku. Dlaczego? Na razie tylko bez-
radnie rozkładają ręce twierdząc, 
że sprawa została przekazana do 
ubezpieczyciela i jest w trakcie 
realizacji. Przystanek jak stał, 
tak stoi i w każdej chwili grozi 
zawaleniem.                                    AS

Skąd problem?
Pani Anita, mieszkanka ul. Prusa nie 
rozumie, kolejkowych staczy – Nie 
wiem, po co ci ludzie sterczą od 
rana w ogonku. Gdy chciałam się 
dostać do okulisty, to po prostu za-
dzwoniłam do rejestracji i zostałam 
zapisana – mówi kobieta. 

Zdaniem Małgorzaty Abramskiej, 
dyrektorki NZOZ „Przychodnia 
Zdrowie” przy ul. Drzymały, do leka-
rzy można zapisać się telefonicznie. 
– Każdy pacjent, który potrzebuje 
pomocy, jest przyjęty. Pracuje tu 
siedmiu lekarzy internistów i czte-
rech pediatrów, zatem obsada jest 
wystarczająca w stosunku do licz-
by zapisanych pacjentów. Badania 
laboratoryjne, EKG wykonujemy 
natychmiast, w miarę potrzeb, co nie 
jest często spotykane. Staramy się 
sumiennie wykonywać obowiązki, 
jednak jeśli pacjenci zgłoszą nam 
uwagi co do sposobu funkcjonowa-
nia placówki, to na pewno je rozpa-
trzymy. Zależy nam, aby czuli się oni 
zadowoleni. Na to jednak, co dzieje 
się przed budynkiem przed godziną 
7.00, nie mamy wpływu. – mówi 
dyrektor Abramska.

Karolina Gontarczyk
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Dwa dni później wycofał się 
jednak ze swoich słów i oznaj-
mił, że stadion jest w należytym 
stanie. 

Budowlana fuszerka?
Problem schludności stadio-
nu to nie tylko brud i śmiecie. 
W niektórych miejscach pęka 
beton. Cały kompleks koszto-
wał ok. 7 mln zł, a wkrótce, po 
oddaniu do użytku trybuny, 
zaczęła ona pękać. Przyczyną 
takiego stanu rzeczy może 
być to, że obiekt był budowa-
ny wczesną wiosną, gdy były 
jeszcze przymrozki. Obecna 
dyrekcja OSiR nie chce wypo-
wiadać się na ten temat, bo try-
buny były budowane za czasów, 
gdy ośrodkiem rządził kto inny. 
Smysło zapewnił, że będzie się 
starał, aby stadion wyglądał 
schludnie. Na ścianie trybuny 
od ulicy Sportowej ma powstać 
graffi  ti związane z Pogonią i in-
nymi grodziskimi klubami. 

Nie tylko inwestycje
Miastu nie można zarzucić, że 
nie inwestuje w stadion. Przez 
ostatnie trzy lata powstały dwie 

Zaniedbany stadion grodziskiej Pogoni

M imo, że grodziska 
Pogoń gra tylko 
w IV lidze, to jed-
nak kibice licznie 

przybywają oglądać swoją dru-
żynę. Trybuna z miejscami do 
siedzenia liczy tu ponad 500 
miejsc. Jednak tylko nieliczni 
siadają bez obawy, że się ubru-
dzą. Cały teren nie wygląda le-
piej, w koło walają się śmiecie, 
które leżą tu już od jakiegoś 
czasu. Nikt nie sprząta liści 
i połamanych gałęzi. 

Jest brudno
Na warunki na stadionie narzekają 
praktycznie wszyscy. Nie da się tu 
siedzieć. Jeśli chcesz usiąść, to mu-
sisz zabrać ze sobą szmatę, którą 
wyczyścisz sobie krzesełko, albo 
gazetę na której usiądziesz – mówi 
Jarek, wieloletni kibic Pogoni. Więk-
szość pamięta jeszcze poprzedni 
obiekt, z połamanymi ławkami 
i wystającymi z ziemi gwoździami. 
Teraz pod względem komfortu jest 
o wiele lepiej, ale wciąż nie tak, jak 
być powinno. Mimo iż kibice wiele 
razy zwracali klubowi uwagę, nikt 
do tej pory nie interweniował. Klub 
tłumaczy się tym, że utrzymanie 

stadionu nie leży w jego gestii. Jest 
on własnością miasta, a obiektem 
zarządza Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Nikt nic nie wie
Dyrekcja OSiR zdaje się nie wie-
dzieć o problemie. O bałaganie, 

jaki tam panuje, dowiedziała się 
od naszego reportera. Mariusz 
Smysło, szef ośrodka, twierdzi, 
że nikt się do niego w tej spra-
wie nie zwracał, choć zna wielu 
kibiców Pogoni. Nieporządek 
na stadionie jest jego zdaniem 

niedopuszczalny i postara się 
by przed następnym meczem 
teren został uprzątnięty. Nie 
był jednak w stanie obiecać, 
że krzesełka zostaną umyte, bo 
to pochłania czas i pieniądze, 
których OSiR po prostu nie ma. 

GRODZISK MAZ.  Gdy w 2007 roku oddano do użytku nowy stadion Pogoni, był on chlubą dla miasta, klubu i kibiców. Dzisiaj ci, którzy 
przychodzą na mecze, zmuszeni są kibicować na stojąco, bo na brudnych krzesełkach nie da się usiąść. Zaniedbane i zaśmiecone 
jest także całe otoczenie trybun.

nowe trybuny, siedziba klubu, 
korty tenisowe i boczne boisko, 
a na murawie głównego zamon-
towano system nawadniania. 
Jednak rola miasta w tym przy-
padku nie kończy się tylko na 
zbudowaniu obiektu. O całość 
trzeba dbać, bo wkrótce może 
się okazać, że trybuna będzie 
nadawała się tylko do rozbiórki, 
tak jak stało się to z poprzed-
nią. Postawiono ją na szybko i za 
niewielkie pieniądze, w efekcie 
czego, po kilku meczach zaczęła 
pękać. W kolejnym sezonie była 
ona już w opłakanym stanie. 
Dzisiaj nie ma po niej śladu. 

Władze OSiR zaznaczają, że 
jeśli coś złego będzie się dzia-
ło z trybuną, to zostanie ona 
wyremontowana. Jednak na 
ewentualne renowacje w tym 
roku nie ma już szans. W ka-
sie miejskiego ośrodka nie ma 
pieniędzy na takie inwestycje. 

Pozostaje mieć tylko nadzie-
ję, że stan obiektu nie zaważy 
o tym, czy stadion dostanie li-
cencję na III ligę. Pogoń w tym 
roku walczy o powrót do wyż-
szej ligi po 54 latach.

Mariusz Porczek

Śmieci, liście i gałęzie to normalny widok na trybunach [Fot. MP]

Wielkie otwarcie działającego szpitala
GRODZISK MAZ.  Szpital 
Zachodni w Grodzisku Mazowiec-
kim, który działa już od siedmiu 
lat, został w końcu oficjalnie 
otwarty. Uroczystość odbyła 
się we wtorek, 19 października. 
To wydarzenie uświetnił występ 
Maryli Rodowicz.

Budowa Szpitala Zachodniego 
rozpoczęła się w 1988 roku. Od 
tamtej pory minęły już 22 lata. 
Jego ofi cjalne, uroczyste otwar-
cie odbyło się jednak dopiero 
kilka dni temu. Placówka funk-
cjonuje już od kilku lat i jeszcze 
będzie rozbudowywana.

Perypetie grodziskiej lecznicy 
sięgają jeszcze czasów minionego 
ustroju. Pierwsze prace na terenie 
szpitala rozpoczęły się w 1988 
roku, rok później wmurowa-
no kamień węgielny. Po trzech 
latach budowy, na której prak-
tycznie nic się nie działo, prace 
zostały wstrzymane. Przez kolej-
ne trzy lata porzucone budynki 
stały opustoszałe. Powodem 
wstrzymania prac były problemy 
z funduszami na tę inwestycję. 
W budżecie województwa, oko-
licznych gmin i samego Grodzi-
ska nie było wówczas na szpital 
pieniędzy. 

Przez kolejne lata samorzą-
dowcy składali niezliczone ilości 
podań o przekazanie środków na 
budowę lecznicy do Minister-
stwa Zdrowia. W końcu udało 

się uzyskać pieniądze na budo-
wę, ale pod warunkiem zmia-
ny projektu. Ostatecznie liczba 
500 łóżek dla chorych została 
zredukowana do 300. Projekt 
zmieniono w 1996 roku i robot-
nicy mogli wrócić na budowę. 

Po reformie administracyjnej 
w 1999 roku inwestycja została 
przejęta przez starostwo no-
wopowstałego powiatu grodzi-
skiego. Dwa lata później budżet 
przeznaczony na budowę szpita-
la został zmniejszony o 10 mln zł. 

W 2002 roku uruchomiono 
pierwsze obiekty szpitalne. 
Pierwsi pacjenci trafi li do Szpi-
tala Zachodniego w kwietniu 
2003 r. Rok później uruchomiono 
oddziały: pediatryczny, udarowy 
i neurologiczny. W 2005 r. ru-
szyły oddziały chirurgii ogólnej, 
traumatologii i ortopedii, aneste-
zjologii ogólnej oraz intensywnej 
terapii. W 2006 r. zaczęła działać 
poradnia ginekologiczno-położ-
nicza. Zaledwie rok temu pracę 
rozpoczął oddział diagnosty-
ki chorób serca i rehabilitacji 
kardiologicznej z pracownią 
hemodynamiki. 

Jak widać, od kilku lat szpital 
pracuje pełną parą, jednak wło-
darze postanowili właśnie teraz 
urządzić uroczystość otwarcia 
placówki medycznej. Na uro-
czystościach był obecny Adam 
Struzik, marszałek wojewódz-
twa. Mazowsze przeznaczyło na 
tę inwestycję ponad 150 mln zł. 
Imprezę uświetnił występ Ma-
ryli Rodowicz.

Budowa Szpitala Zachodnie-
go jak dotychczas pochłonęła 
238 mln zł. Jednak to jeszcze 
nie koniec. Grodziscy radni 
w ostatnim czasie zmienili plan 
zagospodarowania tak, by umoż-
liwić stworzenie przy szpitalu 
lądowiska dla helikopterów. Wia-
domo już, że nie powstanie ono 
w tym roku.

AS

Utylizują napoje 
w dawnej hali Mifamu
MILANÓWEK.   W dawnej 
hali Mifamu przy ul. Nowowiej-
skiej, w samym centrum Mila-
nówka znów zaczęła działalność 
jakaś fi rma. – Sprawdźcie to, 
bo nam nic nie chcą powiedzieć, 
boimy się, czy znów nie jest tu 
prowadzona jakaś działalność 
szkodliwa dla środowiska – za-
alarmowali nas mieszkańcy.

Sąsiedzi mieszkający w pobliżu 
hali obawiają się o swoje zdrowie. 
Tajemniczości sprawie dodał 
jeszcze Jerzy Wysocki, burmistrz 
Milanówka podczas ostatniej sesji 
rady miasta. Gdy radna Katarzy-
na Skowron zapytała, co tam się 
dzieje, usłyszała że ma złożyć 
zapytanie na piśmie. – Udzielę 
pani informacji drogą pisemną. 
Każdy, kto jest zainteresowany 
tym tematem, może pisemnie 
mnie zapytać, a ja mu odpowiem 
– powiedział burmistrz.

– Jeśli władza robi z czegoś 
taką tajemnicę, to z pewnością 
musi dziać się coś podejrzanego 
– powiedział nam pan Krzysz-
tof mieszkający nieopodal. 
Jak opowiada, jakiś czas temu 
zamknięto tu pewną fi rmę, która 
do produkcji używała szkodliwej 
dla zdrowia farby. – W dodatku 
bardzo brzydko tu pachniało 
– dodaje pan Krzysztof. Fir-
mę tę wkrótce zamknięto po 

interwencji Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska.

Mieszkańcy poczuli się znów 
zagrożeni, gdy z ust burmistrza 
usłyszeli, że w hali odbywa się 
przerób odpadów. – Pan Wysocki 
przyjął postawę nie informowa-
nia nas o niczym i nie można 
od niego wyciągnąć żadnych 
informacji – mówi pani Maria, 
która próbowała dowiedzieć się, 
jaka działalność prowadzona jest 
w ich sąsiedztwie. Nam udało 
się dowiedzieć od Bogdana Ko-
ryckiego, zastępcy burmistrza, 
że mieszkańcy mogą spać spo-
kojnie. – Firma ta zajmuje się 
przerobem soków. Ma wszystkie 
odpowiednie zezwolenia i nic, 
co robi, nie jest szkodliwe dla 
środowiska – zapewnia włodarz. 

Uspokaja także Andrzej Kopeć, 
właściciel fi rmy Feniks Recykling, 
który użytkuje halę. – Nie dzieje 
się tu nic, co mogłoby być szko-
dliwe dla środowiska lub zdrowia 
ludzi – mówi Kopeć. – Zajmu-
jemy się opróżnianiem butelek 
z soków i napojów, które z róż-
nych powodów nie spełniają 
stawianych im wymagań – do-
daje. Zawartość butelek trafi a 
do zbiorników transportowych, 
a potem do zakładów spirytuso-
wych. Opakowania po napojach 
wysyłane są do przerobu.

                                              MATT

Chociaż szpital działa już od kilku lat, to ofi -
cjalnie otwarto go dopiero teraz.   [Fot. EA]



z bajką” - Czocher i Pan Piotr. Piotr 
Boruta i jego przyjaciel podbili ser-
ca jurorów i widzów programu 
„Mam Talent”.
Start godz. 16.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: SP nr 85 i Gimnazjum 
Piastowskiego Towarzystwa 
Oświatowego, Harcerska 30

 PODKOWA LEŚNA

Podkowiańskie Orły
CKiIO zaprasza 23 października 
(sobota) na spotkanie z laureata-
mi nagrody „Orły” – Włodkiem 
Pawlikiem za muzykę do fi lmu 
„Rewers” i Andrzejem Kowal-
czykiem za scenografi ę do fi lmu 
„Popiełuszko”.
Start godz. 19:00, Wstęp wolny,  
Miejsce: Pałacyk Kasyno, Lilpopa 18

 PRUSZKÓW

Prezentacje krajów Unii 
Europejskiej
Miejski Ośrodek Kultury zaprasza 
22 października (piątek) na 
prezentację krajów Unii Europej-
skiej - Dzień Austriacki .
Start godz. 18.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: M. Zimińskiej-Sygietyńskiej 5

Archeologiczna Mapa Polski
M u z e u m  S t a r o ż y t n e -
go Hutnictwa zaprasza 
26 października (wtorek) 
na spotkanie z cyklu Archeolo-
giczna Mapa Polski. Mgr Mag-
dalena Natuniewicz-Sekuła: 
Weklice – cmentarzysko gockich 
elit w centrum bursztynowe-
go wybrzeża.
Start godz. 18.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Pl. Jana Pawła II 2
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 GRODZISK MAZ.

Spektakl teatralny - 
Chopin bez cenzury
22 października (piątek) w Cen-
trum Kultury odbędzie się spektakl 
teatralny - Chopin bez cenzury. Wy-
stąpi teatr ŁUPS.
Start godz. 19.30, 
Miejsce: Spółdzielcza 9

Wernisaż Hanny Gancarczyk
Grodziska Alternatywa zaprasza 
23 października (sobota) na 
wernisaż wystaw prac plastycz-
nych Hanny Gancarczyk.
Start godz. 17.00, 
Miejsce: Kilińskiego 14

 KOMORÓW

Usta i inne imponderabilia
Stowarzyszenie K40 zaprasza 
22 października (piątek) na 
wernisaż Maliny Wieczorek, ar-
tystki mieszkającej po sąsiedzku 
w Pęcicach.
Start godz. 19.00, 
Miejsce: Piwnica Artystyczna K40, 
Berylowa 34 

Salon Poezji 
i Festiwal Otwarte Ogrody
24 października (niedziela) 
w Dworze Polskim w Pęcicach 
odbędzie się Salon Poezji i Festi-
wal Otwarte Ogrody. W programie 
m.in. koncert pieśni Fryderyka 
Chopina w interpretacji Mai Olen-
derek - śpiew, Wojciech Błażejczyk 

i Adam Świtała - gitary, spotka-
nie autorskie z gościem Festiwalu 
Janem Nowickim.
Start godz. 12.00, Wstęp wolny

 MILANÓWEK

Portrety Kobiet
Stowarzyszenie T- ART zaprasza 
22 października (piątek) na 
spotkanie z cyklu „Portrety Ko-
biet” - „Miłość i zbrodnia w litera-
turze” w wykonaniu teatru T-Art., 
Monodram „Izolda Jasnowłosa 
- pieśń o miłości i śmierci” na pod-
stawie opowieści Tristan i Izolda 
oraz spektakl „Chociaż raz...”
Start godz. 18.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Kościelna 3

Jam Session
23 października (sobota) w Ka-
wiarence „u Artystek” odbędzie 
się Jam Session.
Start godz. 20.00, Miejsce: Warszawska 36

Niebo z mojego balkonu
Centrum Kultury zaprasza 
24 października (niedziela) 
na Wernisaż wystawy fotografi i 
Barbary Wiśniewskiej „Niebo 
z mojego balkonu”.
Start godz. 18.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Kawiarenka „u Artystek”, 
Warszawska 36 

 NOWA WIEŚ

Piknik trzech pokoleń
24 października (niedziela) 
w Szkole w Nowej Wsi odbędzie 
się piknik trzech pokoleń - Postaw 
na Rodzinę. W programie: liczne 
atrakcje sportowe, przejażdżki 
na kucykach, występ zespołu Los 
Bomberos i wiele innych.
Start godz. 10.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Główna 96

 NADARZYN

Wymień fi rankę na meblościankę
Ośrodek Kultury zaprasza 

23 października (sobota) na 
spotkanie „Wymień fi rankę na 
meblościankę”. Zamiast kupo-
wać wymień, zamiast wyrzucać 
oddaj. Każdy może przynieść 
coś, co nie jest mu już potrzeb-
ne, a jest w zbyt dobrym stanie, 
żeby wyrzucić.
Start godz. 08.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Pl. Poniatowskiego 2

Akademia bez indeksu
23 października (sobota) 
w Ośrodku Kultury odbędzie się 
spotkanie z cyklu Akademia bez 
Indeksu PKP, czyli Pasje Krzysz-
tofa Pietrzykowskiego (fotografi a, 
fi lm, wymiana myśli).
Start godz. 18.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Pl. Poniatowskiego 2

Teatrzyk w walizce
Ośrodek Kultury zaprasza 
24 października (niedziela) 
na przedstawienie dla dzieci z cy-
klu „Teatrzyk w walizce” - Ody-
seja. Wykonawca: Teatr Wariacja 
w Warszawie.
Start godz. 16.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Pl. Poniatowskiego 2

 PIASTÓW

Czocher i Pan Piotr
Stowarzyszenie Możesz zaprasza 
24 października (niedziela) 
na spotkanie z cyklu „Ciastko 

INFORMATOR KULTURALNY 22 października - 29 października

Losy wojenne serca 
Fryderyka Chopina
28 października (czwartek) 
w Miejskim Ośrodku Kultury 
odbędzie się wykład Prof. Kazi-
mierz Gierżod - „Losy wojenne 
serca Fryderyka Chopina”.
Start godz. 11.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: M. Zimińskiej-Sygietyńskiej 5

Talent-Pasja-Intuicja
Miejski Ośrodek Kultury 
zaprasza 28 października 
(czwartek) na XII edycja Prze-
glądu Sztuki Nieprofesjonalnej 
„Talent-Pasja-I ntuicja” oraz 
koncert Grażyny Auguścik 

z towarzyszeniem gitarzysty 
Paulinho Garcia. 
Start godz. 18.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: M. Zimińskiej-Sygietyńskiej 5

 RASZYN

Taneczne Pasje
Świetlica Środowiskowa w Ry-
biu zaprasza 23 października 
(sobota) na „Taneczne Pasje” 
– w programie pokaz fi lmowy 
Step Up 2 oraz spotkanie mło-
dzieży z tancerzami II Edycji You 
Can Dance.
Start godz. 17.00, 
Miejsce: Spokojna 23



Kasacja pojazdów – złomowanie, 
22 723 46 66, 
501-139-173, 
www.szrotkasacja.pl

 sprzedam

Opel Zafi ra(1,8) 2006 r. 601 939 460 

Opel Sintra(2,2) 1997 r. 601 939 460 

 KUPIĘ

ANTYKI WSZELKIE ZA GOTÓWKĘ 
601 336 063, 500 034 552 

 USŁUGI

ANTENY montaż serwis 603375875 

Brukarstwo – układanie kostki brukowej 
798 138 188 

DJ, wodzirej, wesela, bale, imprezy 
www.djbizzy.110mb.com 697 574 161 

DOMOFONY VIDEODOMOFONY 603375875  

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

Geodeta 783 640 323 

Glazura, remonty, łazienka 510 610 743 

KOMINKI – projektowanie, montaż, 
dystrybucja ciepłego powietrza. 
Tel 503 718 798
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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

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

tanio, duży wybór
transport z wniesieniem

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

www.reklama.wpr24.pl NIERUCHOMOŚCI

 do wynajęcia

Hala 180m + mieszkanie, biuro 
lub magazyn, Raszyn, 22 720 08 42

Mieszkanie w domu 1-rodzinnym, 
50m2, Pruszków-Malichy,
602 85 66 97

Mieszkanie 35 m2 w Milanówku 
505 003 972

 sprzedam

Dom 144m2/744m2 Mościska 
606-435-296, 
660-679-781  

Grunwald działki budowlane 
609 981 752 

Malichy, 769m2+domek(75m2) 
601 939 460 

Pół bliźniaka 724 74 08 

Sprzedam działkę  Pruszków 
okolice Komorowa  
tel. 668 112 582

Sprzedam mieszkanie 60m2 Piastów 
606130399 

Żółwin 1000m2 budowlana 
601 939 460 

 NAUKA

Angielski dojazd Pruszków i okolice 
784 884 230 

Matematyka  603 713 495 

 AUTOMOTO 

 kupię

Darmowe złomowanie pojazdów, 
transport gratis tel. 502 534 080 

 PRACA

 dam pracę

Agentów ochrony do 50 roku życia 
zatrudni do pracy w Brwinowie 
Biuro Ochrony PERSONA. 
System pracy 24/48. 
Osoby zainteresowane 
prosimy o kontakt 
na numer 608 202 744  

Firma sprzątająca zatrudni pracowników 
z Janek i okolic do serwisu sprzątającego 
na jednym z obiektów handlowych, 
na 1/2 i cały etat 
kontakt pod nr. tel. 022/751 98-63 
lub 508-316-265 

Poszukuję konsultantek do 
współpracy w fi rmie kosmetycznej 
kom.794125961  

Solid Security Sp. z o.o. zatrudni:
licencjonowanych miejsce pracy : 
Pruszków
oczekujemy:
licencja pracownika ochrony fi zycznej 
mile widziana dopuszczenia 
do broni obiektowej
niekaralności
zgłoszenia: 508 – 195 – 347

Uczciwych do ochrony budowy 
w  Pruszkowie 
tel. 228433546, 228343400 

Zatrudnię pracownika 
na pełen etat zeświadczeniami, 
sklep mięsno-wędliniarski, 
602 559 006

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

Świadectwa Energetyczne 
515-140-455 

TRANSPORT – PRZEPROWADZKI 
Mercedes; kontener 20 m3; 1t.
609 475 414 

Układanie kostki brukowej 
i granitowej, 660 306 446 

Usługi hydrauliczne. Pełen zakres.
Solidnie.tel.0602681344 

Usługi glazurnicze 609 316 765 

Usługi malarskie solidnie i tanio 
0 668 295 288 

 RÓŻNE

Kredyty uproszczone 
dla lekarzy i prawników, 
kredyt na otwarcie fi rmy, 
kredyt na kartę podatkową do 40 tys. zł 
na oświadczenie, 
kredyt pod zastaw samochodów i inne. 
Tel. 502 822 789

 ZDROWIE

Psycholog dziecięcy, Piastów 
883-484-171
www.psychoterapiauzaleznien.pl

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

zatrudnimy:

MECHANIKÓW
SAMOCHODOWYCH

Auto Centrum Feu Vert
ul. Mszczonowska 3, JANKI 

tel. 606  805 494 
email: dprzerwa@feuvert.pl



Najbliższe mecze:
23 października

Lider Pruszków – Widzew Łódź
(godz. 18.00, Hala Znicz, 
Bohaterów Warszawy 4)

24 października
MKS Znicz Basket Pruszków – 
Sportino Inowrocław
(godz. 18.00, Hala Znicz, 
Bohaterów Warszawy 4)
GLKS Nadarzyn – Olimpia Elbląg
(godz. 14.00, Stadion GOS,  
Żółwińska 20)
Pelikan Łowicz – Znicz Pruszków 
(wyjazd)
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1. Jaki kolor ma ko-
szulka Mistrza Europy 
w kolarstwie torowym?

a) Czerwona
b) Żółta
c) Niebieska

2. Jak długi jest  
tor w BGŻ Arena  
w Pruszkowie?

a) 200m
b) 250m
c) 300m

3. Ile osób liczy drużyna 
w sprincie drużyno-
wym mężczyzn?

a) 3
b) 4
c) 5

Sponsorem konkursu jest Organizator Lang Team

Na pierwsze dwie osoby, które w poniedziałek, 25.X. o g. 9.00  
wyślą poprawne odpowiedzi na adres redakcja@gazetawpr.pl cze-
kają dwa podwójne zaproszenia na ME Elity w Kolarstwie Torowym:

KOSZYKÓWKA. Prawie tysiąc uczestników z całej Polski 
zgrupowanych w 44 zespołach podzielonych na pięć grup 
wiekowych, wzięło udział w trzydniowym Międzynarodowym 
Festiwalu Koszykówki „Pivot Cup” 2010. Jego fi nał odbył się 
w niedzielę 17 października.

Finał Pivot Cup 2010

P iastowska impreza 
odbyła się już po raz 
siódmy. „Pivot Cup” 
to jedna z najważ-

niejszych imprez sportowych 
w regionie, jej głównym pomy-
słodawcą jest Marek Kirkowski, 
dyrektor Młodzieżowego Klu-
bu Koszykówki.

Pierwsze dwa dni zawodów 
wyłoniły półfi nalistów spośród 
dziewcząt i chłopców w różnych 
grupach wiekowych. W niedzielę 
odbyły się spotkania decydujące 
o zwycięstwie całego festiwalu. 
Wśród dziewcząt urodzonych 
w 1998 roku triumfowały zawod-
niczki z UKS Trójka Żyrardów. 
Wśród dziewcząt urodzonych 
w 1999 roku najlepsze okazały 
się zawodniczki z KS Bat Siera-
kowice. Miejscowe dwunastolat-
ki z MUKiS Pivot Piastów zajęły 
szóste miejsce, ich o rok młodsze 
koleżanki z klubu skończyły ry-
walizację na siódmej pozycji.

Wśród chłopców urodzonych 
w roku 1997 najlepsi byli zawodnicy 
z MCKiS Jaworzno, świetnie spisali 

Lider zmierzy się z Widzewem
Po dwóch meczach wyjazdowych Liderki zagrają 
przed własną publicznością. W sobotę Lider 
zmierzy się z Widzewem Łódź.

się także zawodnicy z UKS Komo-
rów zajmując trzecie miejsce. Prusz-
kowcy chłopcy z „MKS Pruszków” 
zajęli piąte miejsce. Pruszkowianie 
zwyciężyli w kategorii zawodników 
urodzonych w 1998 roku. Dobrze 
poszło również zawodnikom z MU-
KiS Pivot Piastów, którzy w kategorii 
urodzonych w 1999 roku zdobyli 
trzecie, piąte i dwunaste miejsce, 
zaś wśród sportowców urodzo-
nych w roku 2000 zdobyli miej-
sce pierwsze.

Podczas festiwalu odbyło się 
również wiele imprez towarzyszą-
cych, m.in.: konkurs – „Rzut But”, 
w którym nagrodą główną był 
talon na wycieczkę zagraniczną 
ufundowany przez Biuro Usług 
Turystycznych BUT. W konkur-
sie „Słodki Rzut”, nagrodą była 
kamera cyfrowa zasponsorowa-
na przez Pracownię Cukierniczą 
„Olczak i Syn” z Piastowa. 

Zorganizowano także konkurs 
Slam Dunking oraz mecz pokazowy 
Trenerzy – Organizatorzy. Po emo-
cjonującej walce organizatorom 
udało się wygrać jednym punktem, 

po raz pierwszy od siedmiu lat. 
Wielkim powodzeniem cieszyła 
się także loteria fantowa, dochód 
ze sprzedaży losów zostanie prze-
znaczony na paczki świąteczne dla 
potrzebujących rodzin. Na koniec 
festiwalu odbył się Basket Party, 
a w przerwach rozgrywek zawod-
nikom i kibicom czas umilały wy-
stępy cheerleaderek.

Główną ideą festiwalu „Pivot 
Cup” jest propagowanie aktywno-
ści fi zycznej. Imprezie towarzyszą 
hasła: „Na sportowo – znaczy bez-
piecznie” oraz „Nie narkotykom, 
nie papierosom, nie alkoholowi 
– ale tak koszykówce”.

Festiwal odbywa się pod patro-
natem wielu instytucji samorzą-
dowych, m.in. burmistrza miasta 
Piastowa, wojewody mazowieckie-
go Jacka Kozłowskiego i marszał-
ka województwa mazowieckiego 
Adama Struzika oraz sportowych 
takich jak: Polski Komitet Olimpijski 
czy Polski Związek Koszykówki. Pa-
tronat medialny nad imprezą miała 
Gazeta WPR oraz portal wpr24.pl.

Karolina Gontarczyk

Łodzianki w szóstej kolejce Ford 
Germanz Ekstraklasy uległy na 
własnym parkiecie zespołowi 
CCC Polkowice aż 49 punktami. 
Dlatego też za wszelka cenę będą 
chciały zwyciężyć w najbliższym 
meczu. Obecnie łódzki klub 
z dorobkiem trzech zwycięstw 
i trzech porażek znajduje się na 
dziewiątej pozycji w tabeli.

Niestety niewiele lepszym wy-
nikiem może pochwalić się prusz-
kowski klub. Liderki znalazły się na 
siódmej pozycji w tabeli ligowej. 

Mimo tego nasze koszykarki rów-
nież poniosły trzy zwycięstwa 
i trzy porażki.

Sobotnie spotkanie zapowiada się 
niezwykle interesująco. Obie druży-
ny, które wybiegną na parkiet w hali 
przy Bohaterów Warszawy 4, będą 
chciały za wszelka cenę wygrać.

Lider Pruszków – Widzew 
Łódź, 23 października (sobota), 
godz. 18.00, Hala Znicz, Bohate-
rów Warszawy 4, Pruszków
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rabaty do 

-50%

Regulamin na www.chreduta.pl

NOC ZAKUPÓW22.10.2010 od godziny 20:00
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