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Oświadczenia majątkowe samorządowców. Kto jest najbogatszy?

Mieszkanie? Najtaniej od prezydenta

W NUMERZE:
Wojewódzka 718
nadal bez remontu
Remontu na razie nie
będzie i nawet nie
wiadomo kiedy możemy
na niego liczyć.

Ile zarabia prezydent? Jakim
autem jeździ burmistrz? Od
którego z samorządowców warto
kupić nieruchomość? Ile wynosi
dieta radnego? Kto zaoszczędził
najwięcej? Jakie zobowiązania mają
do spłacenia nasi prominenci? Tego
wszystkiego dowiesz się z oświadczeń
majątkowych naszych włodarzy.

WIĘCEJ S6.

Poszerzenie
Alej Jerozolimskich
w przyszłym roku
Prace budowlane mają
ruszyć jesienią 2010.
WIĘCEJ S7.

Wyremontują
brwinowski tunel
dzięki kolarzom

czytaj więcej na stronie 4

O naprawie dziurawej
nawierzchni w
trybie alarmowym
zdecydował… sierpniowy
wyścig kolarski.
WIĘCEJ S8.

BGŻ Arena - sukces
czy nieporozumienie?
Tor kolarski BGŻ Arena
działa w Pruszkowie od
dwóch lat. Tymczasem
mieszkańcy osiedla
Wyględówek, na którym
obiekt jest położony,
mówią: mamy dość.
WIĘCEJ S10.

Brązowi juniorzy
z Pruszkowa
Koszykarze MKS
Pruszków trzecią
drużyną mistrzostw
Polski w kategorii do
lat 18. Nasi zawodnicy
okazali się słabsi jedynie
od rówieśników ze
Stargardu Szczecińskiego
i Słupska.

Zapraszamy do naszego punktu:

Autoryzowane Centrum Biznesowe Era Biznes
ul. Centralna 22
05-816 Michałowice, Opacz Kolonia
tel. 22 723 01 41

WIĘCEJ S12.

przyjmie dzieci w wieku od 2 do 6 lat
5FM XXXUVQUVTOFUQM

otwarte
w godz.
7:00
7 0 - 18:000
7:0
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zatwierdzony przez MEN “ABC program wychowania przedszkolnego XXI wieku”

KOLEKCJA WIOSNA - LATO 2010 JU¯ W SPRZEDA¯Y
CENTRUM MODY w Nadarzynie, AL. Katowicka 51, 05-830 Nadarzyn, tel. 022 739 55 00
czynne pon-sob.: 10.00 - 18.00 nd.: 10.00 - 15.00 www.centrummody.com.pl
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Jubileusz mojego
głupiego pomysłu
Bolo Skoczylas
naczelny@gazetawpr.pl

Mija właśnie 5 lat od ukazania się pierwszego numeru WPR. Gazeta pojawiła się
w czerwcu 2005 roku. Zaczynaliśmy nieśmiało. Jako lokalny
miesięcznik ukazujący się w kilku miejscowościach powiatu
pruszkowskiego w nakładzie
siedmiu tysięcy egzemplarzy.
W inauguracyjnym wstępniaku
napisałem wtedy: „WPR? Tytuł
gazety? Co za głupi pomysł.
Może i głupi, ale nie tak do
końca…”
Na wszelki wypadek wyjaśniałem, że inspiracją były
literki z tablic rejestracyjnych
naszych samochodów. Wtedy
tajemniczy skrót WPR nie kojarzył się zbyt jednoznacznie.
Przyznam, że jako pomysłodawca sam byłem ciekaw, czy
tytuł się przyjmie. Brzmiał
nieźle, był krótki i łatwy do
zapamiętania. Zdecydowanie
inny od wszystkich, do których
czytelnicy byli przyzwyczajeni.
Ale my chcieliśmy być właśnie
inni. Inni, ale identyﬁ kowani
z miastem, powiatem, regionem. Dawał się dość łatwo
rozwinąć na: Wiadomości-Po-

glądy-Relacje, lub jak jest dziś
Województwo-Powiat-Region.
Początki proste nie były. Ale
nikt z nas, grupki zapaleńców,
na łatwiznę specjalnie nie liczył. Od samego początku
współpracowali z gazetą ludzie, którzy mieli spore dziennikarskie doświadczenie, bożą
iskrę, ale również, a może
przede wszystkim, przekonanie o słuszności pomysłu. Bez
ich zaangażowania i zapału nic
by z tego nie wyszło. I z okazji tego naszego pierwszego,
skromnego jubileuszu pragnę
im wszystkim gorąco podziękować. Za zaangażowanie,
za wsparcie, za słowa otuchy,
za to, że właśnie dzięki nim:
Wojtkowi Kamińskiemu, Jurkowi Fijałkowskiemu, Gabrysiowi
Maciejewskiemu, Andrzejowi
„Bajerowi” Dobrowolskiemu,
Wieśkowi Pośpiechowi ukazał
się ten pierwszy, najważniejszy
numer Gazety WPR. Później już
poszło samo…
Pięć lat to niewiele. Ale w życiu pisma, dość sporo. WPR
przetrzymał i kryzys, i przeciwności losu, i zasadniczą zmianę
proﬁlu wydawniczego. Dziś jesteśmy dwutygodnikiem, o zasięgu regionalnym, ukazującym
się regularnie w kontrolowanym
30 tysięcznym nakładzie. Ważnym elementem naszej działalności wydawniczej jest portal
WPR24, który odwiedza miesięcznie grubo ponad 100 tys.
internautów. A niebawem nasi
Czytelnicy mogą oczekiwać kolejnych zmian i niespodzianek.

Jedyna gazeta w regionie w nakładzie kontrolowanym!
Jedyny wiarygodny partner dla reklamodawców!
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FORUM CZYTELNIKÓW
Komentarze internautów do
artykułu zamieszczonego na
wpr24.pl: Kilkumiesięczne utrudnienia na Jerozolimskich
@ estefan: Ciekawe czy

kiedyś droga z Pruszkowa do
Warszawy będzie bezkolizyjna. Kolejne skrzyżowania to:
Opacz, Michałowice, Reguły,
Al. Tysiąclecia, Partyzantów.

@op: nie, bo paru handlarzy postawiło tam blaszane
budy i stoi duzo reklam droga
z Wawy do Pruszkowa będzie
jak najbardziej bezkolizyjna - autostrada A2, dalej

komentuj na www.wpr24.pl
obwodnicami. Aleje Jerozolimskie mają inny charakter.

muszą to być takie węzły jak
Łopuszańska.

@ wuwu: tak, szczególnie
zalecany jest dojazd krakowską, na której w związku
z budową P&J są mega korki
gratulacje :>

@ Paw: Zachęty objazdu Al.

@ estefan: Mam jechać

dookoła A2 zamiast alejami?
To nie ma najmniejszego
sensu te 4 km do Konotopy, a handlarze mogą
sobie wjeżdżać węzłami
na aleje, wystarczy zrobić
rozplanowany rozkład dróg.
Wystarczy kilka mostów, nie

LICZBA WYDANIA

CYTAT WYDANIA
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«Problemem są zaległości czynszowe, więc
mieszkańcy żyją w takich
lokalach na jakie ich stać.»

miesięcy będą trwały utrudnienia na Alejach Jerozolimskich
związane z przebudową
skrzyżowania z ul. Łopuszańską.

Andrzej Kurzela,
wiceprezydent Pruszkowa

Krakowską urzędnicy niech
sobie w buty wsadzą, zwłaszcza
przy prowadzonym właśnie
remoncie pętli na Okęciu (korki
są długo przed Jankami). skoro
teraz sa utrudnienia, to marszałek powinien teraz własnie
przeprowadzać remont zwężenia w Pruszkowie i przebudowę Alei. A nie potem znowu
męczyć ludzi od nowa....

@ op: węzeł bedzie w Pruszkowie. W Konotopie nie

bedzie zjazdu ale rozwidlenie
na północ i południe Warszawy. A o Al. Krakowskiej nikt
nie mówi ale jak ktoś chce to
niech jeździ.

@ Zobacz: Mamy absurd kierują na Poznań do centrum
warszawy hehehhe
@ op: Dla niektórych zostawiam pytanie co jest dla
niech ważniejsze: przejechanie 5 km więcej ale szybciej
czy przyjechanie 5 km mniej
ale wolno. Bo jeżeli chodzi
o koszty to sprawa chyba jest
dla każdego jasna.

POGODA NA WEEKEND
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Reklama

rok założenia
1996

14 lat doświadczenia!
Tysiące zadowolonych
klientów!

Biuro Podróży Akces
Pruszków, ul. Kraszewskiego 17
tel: 22 728 79 39
kom: 602 154 951
www.bpakces.eu
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AKCES

Biuro Podróży

Największa oferta wyjazdów turystycznych w Pruszkowie!

- powierzchnia od 120 do 128 m2
- podwyższony standard
- atrakcyjna cena 4250 zł/m2 brutto (z działką)

SKLEP ZOOLOGICZNO-WĉDKARSKI
Autoryzowany przedstawiciel

y!

karmy i akcesoria dla zwierząt
akwarystyka
wĊdkarstwo
terrarystyka
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l Prusa 35 llok.
k3

1099

0 801 000 172

EGIPT

22 291 16 16
biuro czynne:

od

pn - pt: 10.00-20.00; sob: 10.00-14.00

WAKACJE
NA RATY

www.verontravel.pl
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sk
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WKRÏ7CE O7WARCIE DZIAà8 AKWAR<S7<KI 0ORSKIEul.Helenowska 26
05-804 Pruszków

tel. 22 728 42 55
helenowska@chaba.pl

DOM PRUSZKÓW
BEZPOŚREDNIO
Dom 90 m2 – podpiwniczony; PARTER:
pokój dzienny, kuchnia, łazienka, wc,
I PIETRO: dwie sypialnie, Garaż dwustanowiskowy – niezależny
Działka o powierzchni 739 m2 (25x30)
w cichym spokojnym miejscu, wszystkie
media, na końcu cichej i ślepej ulicy pokrytej
kostka, ogrodzona, 700 m stacja WKD, 800 m
szkoła, tel.: 604 303 264

www.twojezoo.eu
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Mieszkanie najtaniej od prezydenta
POWIAT PRUSZKOWSKI Ile zarabia prezydent? Jakim autem jeździ burmistrz? Od którego z samorządowców warto kupić

nieruchomość? Ile wynosi dieta radnego? Kto zaoszczędził najwięcej? Jakie zobowiązania mają do spłacenia nasi prominenci?
Tego wszystkiego dowiesz się z oświadczeń majątkowych naszych włodarzy.
cenie 530 zł za metr kwadratowy
nie ma co wybrzydzać. Nazwisk
nie podajemy z tej przyczyny,
że nie sprawdziliśmy, czy małZgodnie z obowiązującym prawem żonki obu panów, wymienione
radny, wójt, jego zastępcy, sekretarz, w oświadczeniach majątkowych
skarbnik, kierownik jednostki orga- jako współwłaścicielki, byłyby
nizacyjnej gminy, członkowie zarzą- skłonne zaakceptować państwa
dów oraz osoby wydające decyzje ofertę. A poza tym, jesteśmy gaadministracyjne w imieniu wójta zetą utrzymującą się z reklamy
mają obowiązek złożenia oświad- i ogłoszenia komercyjne publiczenia o swoim stanie majątkowym. kujemy po uiszczeniu stosownej
Dotyczą one informacji o zatrudnie- opłaty.
niu, posiadanych zasobach pieniężW Pruszkowie najwyżej ceni
nych, akcjach i oszczędnościach, swoje nieruchomości prezydent Jan
nieruchomościach, majątku ru- Starzyński. Dom (202m2) i działchomym, działalkę o pow. 1860
m2 wycenił na
ności gospodarczej,
udziałach w spół700 tys. zł. Posiada
kach, dochodach
jeszcze 1/6 działki
złotych - na tyle
a także zaciągnięrolnej o wartości
tych pożyczkach swoje nieruchomości 14,5 tys. zł. Jego
zastępca Andrzej
i zobowiązaniach.
wycenił Andrzej
Kurzela mieszka
Oświadczenia
składane są do
w domu tylko nieKurzela
30. kwietnia każco skromniejszym
dego roku i doty(120 m2 na 735 m2
czą majątku osiągniętego w roku działce), ale w skład nieruchomości
poprzednim. Przechowuje się je wchodzi jeszcze budynek gospoprzez sześć lat. Informacje są jawne darczy o pow. 96 m2, co w sumie
(z wyłączeniem położenia nieru- daje 550 tys. zł. Kurzela posiada
chomości i danych adresowych) działkę rekreacyjną 2630 m2 z 84
i publikowane na stronach BIP.
metrowym domkiem wartości 120
tys. zł. W sumie wychodzi mu 770
Nieruchomości
tys. zł., czyli nawet nieco więcej
niż prezydentowi Starzyńskiemu.
Gdzie najłatwiej znaleźć nieru- W prezydenckim gronie właściciechomość w okazyjnej cenie? Pod- lem najtańszej nieruchomości jest
powiadamy. W oświadczeniach zgodnie ze złożonym oświadczemajątkowych samorządowców. niem zastępca prezydenta Andrzej
Dowód? Proszę bardzo. Praw- Królikowski. Jego dom o powierzchdziwa okazja. Dom w centrum ni 110 m2 wraz z 1100 metrową
Podkowy Leśnej w cenie 75 me- działką wart jest tylko 377 tys. zł.
trowego mieszkania w stanie Musi być bardziej niż skromny, bo
developerskim, znaleźliśmy bez podobne kosztują średnio około
większego trudu. A jeśli jeszcze dwa do trzech razy więcej. Tytułów
za drogo? Przy odrobinie cier- prawnych do mieszkania Królikowpliwości możemy znaleźć coś ski nie posiada. Na pytanie o rodzaj
tańszego. Pewien pruszkowski gospodarstwa rolnego oświadczył
radny wycenia swoją, rodzinną pisemnie „nie dotyczy”.
siedzibę na… 42 tysiące zł. LokaBurmistrzowi Grodziska
lizacja wprawdzie nie tak atrak- Mazowieckiego, Grzegorzowi
cyjna jak miasto-ogród, ale przy Benedykcińskiemu wiedzie się

wpisywałem „entuzjastyczny” i nic
się nie stało.
O stanie posiadania nieruchomości radnych szczegółowo pisać
nie zamierzam. Po lekturze ich
oświadczeń, dochodzę do mało
odkrywczego wniosku, że jest bardzo różnie. Jedni są właścicielami
okazałych domów, innych stać bardzo skromne mieszkania, jeszcze
innych temat zupełnie nie dotyczy.

Bolo Skoczylas
naczelny@gazetawpr.pl

Czym jeździ prezydent?

770 tys.

Jan Starzyński zgromadził majątek o wartości blisko 750 tys. złotych. W naszym
rankingu zajął czwarte miejsce. [fot.BS]

Kto jest najbogatszy?
wartość
nieruchomosci

imię i nazwiskofunkcja

wartość
pojazdów

oszczędności
na 31.12.2009
185 000 PLN plus
130 USD = 451*

2 225 000 PLN
2 225 451 PLN

razem

1 Grzegorz Benedykciński Burmistrz Grodziska Maz.

2 000 000 PLN

40 000 PLN

2 Andrzej Kurzela

Wiceprezydent Pruszkowa

770 000 PLN

57 000 PLN

179 416,50 PLN plus
1000 EUR =4150*

1 006 416,50 PLN
1 010 611,50 PLN

3 Piotr Galiński

Zastępca Burmistrza
Grodziska Maz.

1 000 000 PLN

64 900 PLN

75 581 PLN

1 140 481 PLN

4 Jan Starzynski

Prezydent Pruszkowa

714 500 PLN

18 333 PLN ***10 000

5 Andrzej Królikowski

Wiceprezydent Pruszkowa

377 000 PLN

24 000 PLN ***Nie posiada401 000

6 Maria Grabowska

Zastępca Burmistrza
Grodziska Maz.

Nie posiada35 000

PLN **19 000

PLN

PLN

742 833 PLN
PLN

54 900 PLN

* waluty policzyliśmy wg średniego kursu z 7 czerwca 2010
** wyceny samochodów wg www.eurotax.pl
*** przy wartości pojazdów dodaliśmy wyłącznie część określoną jako wspłwłasność

Jan Starzyński jeździ Skodą
Superb 2,5 TDI (2004 r.) o wartości – 55 tys. zł. Ma w niej 1/3
udziału o wartości 18,33 tys. zł.
Jego zastępca Andrzej Kurzela
jest właścicielem Nissana Primery
z 2001 r. o wartości 12 tys. zł i Toyoty Avensis z 2007 r., wartej 45
tys. zł. Z kolei Andrzej Królikowski, wiceprezydent Pruszkowa
wozi się Volvo S80 z r 2004. Nie
podał ile jest warte jego auto, jest
jedynie jego współwłaścicielem.
Gerzegorz Benedykcinski,
burmistrz Grodziska jest właścicielem Citroena C3 z 2007 r.
o wartości 25 tys. zł i żaglówki
VIS 45, którą wycenił na 15
tys. zł. Piotr Galiński, zastępca
burmistrza Grodziska, ma dwa
auta – Subaru Forester z 2006 r.
i Rovera 75D z 2004 r. Nie podał
ich wartości, podobnie jak Maria
Grabowska, zastępca burmistrza
Grodziska, która jeździ dwuletnim Fordem Fiestą.
Szczegóły dotyczące stanu
posiadania majątku trwałego
pozostawiam do zbadania czytelnikom. Dla mniej obeznanych
z obsługą komputera mała wskazówka. Wystarczy wejść na stronę
miasta, gminy lub powiatu, kliknąć w zakładkę „BIP” i wystukać
w wyszukiwarce hasło „oświadczenia”. Wyświetli się dość długa
lista nazwisk. Zapewniam, że przy
odrobinie cierpliwości traﬁmy na
prawdziwą okazję.

zdecydowanie lepiej. Posiada dom
160 m2 (wart 550 tys. zł) i 47 metrowe mieszkanie (200 tys. zł). Oprócz
tego ma działkę z budynkiem usługowo-mieszkalnym (800 tys. zł),
działkę rekreacyjną z domkiem (100
tys. zł), 400 metrową działkę niezabudowaną (100 tys. zł) i lokal użytkowy (wart 250 tys. zł.). Nieco gorzej

powodzi się jago zastępcom. Piotr
Galiński jest posiadaczem 100 metrowego domu o wartości 400 tys.
zł i gospodarstwa rolnego (ok. 4ha)
które oszacował na 600 tys. zł. To
o połowę mniej niż burmistrz, ale
i tak nieźle w porównaniu do drugiej zastępczyni burmistrza Marii
Grabowskiej, z której oświadczenia

wynika, że nieruchomości w ogóle
nie posiada. W większości rubryk
(poza uzyskanym dochodem
i oszczędnościami) wpisała „nie
dotyczy”. Można i tak. Wierzymy
na słowo, skoro „nie dotyczy”,
to widocznie nie dotyczy. I tyle
w temacie. Sam kiedyś w rubrykę
„stosunek do służby wojskowej”

3 gramy marihuany. Za posiadanie środków odurzających
grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

i telefon komórkowy. Poszkodowany powiadomił rodziców
i policję. Po kilkudziesięciu minutach pod blokiem pokrzywdzonego odnalazł się rower, chwilę
później Adrian B. wpadł w ręce
policji. Okazało się, że zdążył już
sprzedać telefon komórkowy.

wybił szybę na klatce schodowej
jednego z bloków przy ulicy Reja.
Mężczyzna miał we krwi ponad
2 promile alkoholu. Nie potraﬁł
wytłumaczyć przyczyn swojego
zachowania.

budowlanych ukradła jednemu
ze swych lokatorów samochód.
Auto wyposażone było w gps,
więc szybko udało się schwytać
sprawczynie kradzieży. .

OŻARÓW MAZOWIECKI

wej kontroli dwóch mężczyzn
policjanci znaleźli 11 tabletek ekstazy. Kamil S. został zatrzymany
do wyjaśnienia, natomiast Paweł
W., który nie posiadał przy sobie
zabronionych substancji został
zwolniony. Po godzinie dołączył
jednak do zatrzymanego kolegi,
ponieważ wysłał mu smsa o treści „Nie mów, że to moje”.

KRONIKA POLICYJNA
PRUSZKÓW Trzech mężczyzn

chciało wyłudzić kredyt na zakup
telewizora w jednym z pruszkowskim sklepów. Podejrzani posługiwali się fałszywymi zaświadczenie
o zatrudnieniu. Za popełnione
przestępstwo grozi im kara do 8
lat pozbawienia wolności.

PRUSZKÓW Do trzech lat

pozbawienia wolności grozi
rodzicom 14 miesięcznej Kingi,
którzy opiekowali się nią pod
wpływem alkoholu. Powodem
„świętowania” było wyjście ojca
z więzienia. O pijanych rodzicach
poinformowała pruszkowskich

funkcjonariuszy kurator sądowa.
Dziecko traﬁło pod opiekę ciotki.

BRWINÓW Niespełna 50-letni

mieszkaniec Brwinowa dotkliwie
pobił swoją byłą żonę. Kobieta
trafiła do szpitala z licznymi
złamaniami kości czaszki oraz
żuchwy. Sprawca przemocy był
trzeźwy. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

BRWINÓW Funkcjonariusze

z Brwinowa zatrzymali 18-latka,
który dostarczał narkotyki do
jednej z restauracji w gminie.
Znaleziono przy nim blisko

PRUSZKÓW Funkcjonariusze

z wydziału dw. zprzestępczością
gospodarczą zabezpieczyli kilkadziesiąt płaszczy z podrobionymi
znakami towarowymi w jednym
z centrów handlowych na terenie
powiatu. Wartość towaru oszacowano na 141 tys. złotych.

PRUSZKÓW 17-Letni Adrian

B. dokonał rozboju na starszym
o rok koledze. Zabrał mu rower

GRODZISK MAZOWIECKI

Na trzy lata może traﬁć do więzienia 21-letni Łukasz P., którego
grodziscy policjanci zatrzymali
za posiadanie marihuany.

PIASTÓW Policjanci z Piastowa zatrzymali 20-latka, który

Policjanci z Ożarowa Mazowieckiego zatrzymali 29-latka, który
ukradł 16 czekolad z jednej ze stacji benzynowych. Mężczyzna odpowie przed sadem za kradzież.

PRUSZKÓW Mieszkanka
Raszyna wynajmująca pomieszczenia dla pracowników

PRUSZKÓW Podczas rutyno-
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Najefektywniejsza lokalna organizacja
POWIAT GRODZISKI. Stowarzyszenie Europa i My odnosi kolejne
sukcesy w działalności na rzecz
osób i organizacji społecznych.
W maju br. Stowarzyszenie zostało wyróżnione w konkursie
na najefektywniejsze Lokalne
Organizacje Grantowe, otrzymało dotację w ramach programu
Agrafka Agory, a Daniel Prędkopowicz, prezes Stowarzyszenia
Europa i My został półfinalistą II
edycji konkursu Społecznik Roku
tygodnika „Newsweek”.

36 projektów, których łączny budżet wyniósł blisko 400 tys. zł.
Dzięki temu mieszkańcy powiatu
grodziskiego mogli uczestniczyć
w ponad 370 różnych wydarzeniach, m.in. w warsztatach artystycznych, koncertach, grach
terenowych, zajęciach sportowo-rekreacyjnych. W każde
działanie angażowane są całe
społeczności, media, firmy
i samorządy, które stanowią
nieodłączny element lokalnej
rzeczywistości. – W projektach
uczestniczyło do tej pory ponad
17 tysięcy osób, ludzi w różnym
Najefektywniejsza Lokalna
Organizacja Grantowa
wieku, gdyż projekty mają wy25 maja br. odbyło się uroczyste miar integrujący pokolenia i służą
podsumowanie VI edycji ogól- budowaniu rzeczywistych więzi
nopolskiego Programu „Działaj między członkami społeczności
Lokalnie”. Spotkanie było tak- – mówi Daniel Prędkopowicz.
że okazją do wręczenia nagród
w konkursach organizowanych Lokalna Organizacja
przez Akademię Rozwoju Filan- Stypendialna
tropii w Polsce w ramach Progra„Agrafka Agory” to partnerski
mu „Działaj Lokalnie” w 2009 Program Fundacji Agory i Akaderoku. Wśród wyróżnionych mii Rozwoju Filantropii w Polsce.
w konkursie na Najefektywniejszą Program doﬁnansowuje organizaLokalną Organizację Grantową cje, które zamierzają realizować
organizacji znalazło się Stowa- lokalne programy stypendialne
rzyszenie Europa i My.
skierowane do studentów. GłówStowarzyszenie uczestniczy ne cele „Agrafki Agory” to wyw Programie od 2006 r. i jest
równywanie szans edukacyjnych
jedną z 52 Lokalnych Organiza- oraz motywowanie studentów do
cji Grantowych, które co roku dalszego rozwoju i pracy, a także
organizują na terenie swojego popularyzacja idei stypendiów
działania konkursy wspierające edukacyjnych w Polsce.
ﬁnansowo aktywność społecznoSpośród złożonych w tym roku
ści lokalnych. W ciągu czterech wniosków o dotacje w ramach
lat Stowarzyszenie przekazało Programu Komisja Konkursowa
ponad 130 tys. zł na realizację przyznała granty 14 organizacjom.

Jedną z nagrodzonych w konkursie organizacji jest Stowarzyszenie
Europa i My.
– Otrzymana dotacja pozwoli
nam przyznać trzy roczne stypendia dla studentów mieszkających
w powiecie grodziskim. Każde po
380 zł miesięcznie – mówi Daniel
Prędkopowicz. – Z czasem mamy
nadzieje przyznawać stypendia
także uczniom szkół średnich,
gimnazjalnych i podstawowych
– dodaje.

Społecznik z Grodziska
Mazowieckiego

Daniel Prędkopowicz, prezes
Stowarzyszenia Europa i My
znalazł się w gronie dziewięciu
półﬁnalistów II edycji konkursu Społecznik Roku tygodnika
„Newsweek”. Laureatem konkursu została Wiesława Kowalska
z Towarzystwa Kulturalnego Echo
Pyzdr.
Celem konkursu jest wybranie, nagrodzenie oraz nadanie
tytułu Społecznika Roku tygodnika Newsweek Polska osobie
lub osobom działającym na rzecz
dobra wspólnego w organizacjach
pozarządowych, grupach nieformalnych przy organizacjach pozarządowych oraz w placówkach
samorządu lokalnego. Partnerem
merytorycznym konkursu jest
Akademia Rozwoju Filantropii
w Polsce, a partnerem głównym
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.
ES

30 990 zł*

ABEXIM Sp. z o.o.
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Wojewódzka 718 nadal będzie dziurawa
Remontu na razie nie będzie i nawet nie wiadomo kiedy możemy na niego liczyć. Co prawda jest już przygotowana
cała niezbędna dokumentacja, ale na sam remont po prostu nie ma pieniędzy.

PRUSZKÓW

Łukasz Leśniewski
lukasz.lesniewski@gazetawpr.pl

Sprawę zgłosili nam Czytelnicy po ostatniej publikacji dotyczącej fatalnego stanu drogi
wojewódzkiej nr 760. Kierowcy,
którzy codziennie jeżdżą drogą 718, są oburzeni jej stanem
technicznym. – Ta droga, to
nieporozumienie. Kto to słyszał, żeby tak wyglądała droga

wojewódzka – mó wi stojący
w korku Pan Grzegorz. Inny
oburzony kierowca dodaje: –
Jazda tą trasą to horror! Przydałby się jej generalny remont.
To skandal, że do tej pory nikt
nic z tym nie zrobił.

Oburzeni kierowcy
Oburzenie kierowców jest
jak najbardziej słuszne, ponieważ s tan t ej dr ogi je st

jeszcze gorszy, niż opisywanej
wcześniej trasy 760. Chociaż
fragment drogi 718 (część ul.
Poznańskiej) został wyremontowany już jakiś czas temu, to
dalszy jej odcinek pozos tawia
wiele do życzenia - jest dziurawa, nierówna a spod asfaltu
wygląda przedwojenny bruk.
Na ironię zakrawa fakt, że droga
wojewódzka 718 to jedyne bezpośrednie i ważne połączenie
Pruszkowa z krajową „dwójką”.

Na remont poczekamy
O planach przebudowy tej
drogi mówi się już od da wna.
– Tak, słyszę o tym już od kilku
lat i wydaje mi się, że je szcze
przez parę lat o remoncie jedynie posłucham – mó wi Piotr,
który przejeżdża tędy codziennie. – Słyszałem też, że miało
tutaj powstać rondo, nawet w telewizji o tym kiedyś mówili. Ale
bądźmy szczerzy nie wydaje mi

się, żeby ktoś coś z tym zrobił –
dodaje. Rzeczywiście, jak udało
nam się dowiedzieć, Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w planie inwestycji na rok 2010
przewidział wyłącznie wykonanie dokumentacji projektowej
drogi 718. Wszystko wskazuje na to, że plany remontu tej
trasy na tym się zak ończyły.
– Dokumen tacja niezbędna
do przebudowy drogi wojewódzkiej nr 718 je st obecnie
aktualizowana. Trudno dziś
jednoznacznie określić, kiedy
prace zostaną ukończone, gdyż
w połowie czerwca odbędzie
się spotk anie w t ej właśnie
sprawie. Cały czas sporną jest
kwestia, czy odcinek tej drogi będzie jednojezdniowy czy
dwu – mówi Monika Burdon,
rzecznik Prasowy MZDW. Jak
widać nieprędko doczekamy się
cywilizowanego dojazdu do jednej z głównych dróg krajowych.
Jednak kiedy już powstanie, być
może będziemy poruszali się
szeroką dwupasmową drogą,

której projekt przedstawiliśmy
w jednym z ostatnich wydań
Gazety WPR.

Drogi czekają na remont
W równie złym stanie jest droga
701 (ul. Żbikowska, Domaniewska),
z którą krzyżuje się 718. Chodzi
tutaj zwłaszcza o odcinek między
Domaniewem a Duchnicami. Przypomina on bardziej szwajcarski
ser niż drogę – niektóre dziury są
na tyle głębokie, że można urwać
koło. Szczególnie niebezpieczne
wydają się skrajne fragmenty pasów ruchu. – Jeśli ktoś lubi wyzwania, mówi pan Jacek. Jednak
i w sprawie tej drogi w najbliższym
czasie niewiele się zmieni. – J eśli
chodzi o drogę wojewódzką 701
– trwają uzgodnienia z GDDKiA
w sprawie budowy węzła z autostradą – odpowiada rzecznik
MZDW. Wszystko wskazuje więc
na to, że kwestia remontu tej drogi
rozwiąże się dopiero podczas budowy pruszkowskiego odcinka
autostrady A2.

REGION Początek budowy już jesienią

Pozwolenie na budowę A2

Nowy odcinek autostrady A2, od Str ykowa do Konotopy
będzie liczył ponad 90 km długości. [Fot. archiwum]
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wystąpiła do
wojewody mazowieckiego o pozwolenie budowy autostrady A2 na
odcinku od Strykowa do Konotopy.
Drogowcy zapewniają, że budowa
powinna rozpocząć się jesienią
tego roku.
Wojewoda rozpoczął już procedurę wydania zezwolenia na
budowę autostrady. Potrzebna
jest jeszcze ocena oddziaływania,
którą wypracowuje regionalny
dyrektor ochrony środowiska.
Do 7 lipca mieszkańcy terenów
położonych przy planowanej trasie mogą składać wnioski i uwagi
dotyczące przedsięwzięcia.
W naszym regionie odbędą
się także dwie rozprawy administracyjne związane z procedurą
wydania pozwolenia na budowę
autostrady A2. Pierwsza z nich

odbędzie się już wkrótce, bo 29
czerwca o godz. 15.00 w grodziskim centrum kultury. Druga zaplanowana jest na 6 lipca, również
o godz. 15.00 i odbędzie się w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy
w Brwinowie.
GDDKiA twierdzi, iż rozpoczęcie budowy odcinka Stryków-Konotopa ma rozpocząć się
jeszcze jesienią tego roku, a cała
inwestycja powinna zakończyć
się do czerwca 2012 roku.
Odcinek który ma być wybudowany, będzie liczył prawie 91 km
długości. Ma on stanowić część
międzynarodowej drogi E30. Jej
kontynuacja po stronie niemieckiej prowadzi do Berlina. Obecnie
istnieje ponad 250 km odcinek
autostrady od Nowego Tomyśla
do Strykowa, wraz z obwodnicą miasta. Droga jest częściowo
płatna.
EmEs
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Janosik w przewężeniu
Jerozolimskich nie dał rady
REGION Wąskie gardło przy wjeździe do

Pruszkowa zostanie jednak poszerzone.
Prace budowlane ruszą jeszcze w tym roku.
Już pod koniec przyszłego roku
wjazd do Pruszkowa będzie wyglądał
jak pozostała część Alei Jerozolimskich. Pruszkowskie wąskie gardło
zostanie poszerzone. Tą ważną dla
miasta inwestycję udało się uratować przed „Janosikowym”. Prace
budowlane rozpoczną się jeszcze
w tym roku, zaraz po wyłonieniu
w przetargu wykonawców. Budowa spornych ekranów dźwiękochłonnych zostanie częściowo
sfinansowana przez władze miasta.
Pruszków przeznaczy na ten cel 5
mln zł, z przyszłorocznego budżetu.
O planach poszerzenia tzw. wąskiego gardła Alei Jerozolimskich
przy wjeździe do Pruszkowa pisaliśmy już wielokrotnie. Gdy jesienią
ubiegłego roku plany wreszcie przybrały formę projektu przebudowy
drogi, wydawało się, że boje o t ę
inwestycję dobiegają kresu. Było to
na tyle realne, że samorząd
województwa przeznaczył na t ę inwestycję 10 mln
zł w tegorocznym budżecie
i ogłosił, że
od rozbudowy tego właśnie odcinka
chce rozpocząć przebudowę całych Alei
Jerozolimskich.
Radość nie trwała
długo. Wkrótce okazało się,
że nie przewiduje on żadnych zabezpieczeń ochronnych w miejscach
kolizyjnych z zabudową mieszkalną
w Tworkach. Wzbudziło to protesty mieszkańców, którym ta droga
podejdzie pod same domy. Ich determinacja okazała się tak duża, że
nie udało się dojść do porozumienia.
Mieszkańcy nie zgodzili się na wybudowanie ekranów dopiero po zakończeniu realizacji projektu. – Ekrany
muszą być budowane jednocześnie,
bo inaczej nie doczekamy się ich
nigdy! – domagali się mieszkańcy.
Sytuacja wydawała się być patowa, bo koszt budowy ekranów
podwajał przewidywany budżet
inwestycji. Mimo deklaracji władz
Pruszkowa, którym zależy na realizacji projektu, że będą partycypować w kosztach budowy ekranów,
inwestycja zawisła w próżni. Z tego

stanu, paradoksalnie, wydobyło
ją w ostatnich dniach zagrożenie
„janosikowym”.
W mediacji pomiędzy władzami
Pruszkowa a województwem pomógł Grzegorz Kostrzewa-Zorbas,
radny sejmiku mazowieckiego. Jego
rozmowy z władzami Pruszkowa,
oraz zabiegi w sejmiku doprowadziły do porozumienia w sprawie
wspólnego finansowania budowy
ekranów zabezpieczających.
– Rada miejska podczas ostatniej sesji 27 maja zaakceptowała
przeznaczenie na ten cel 5 mln zł
z przyszłorocznego budżetu – mówi
Andrzej Kurzela, wiceprezydent
miasta. Dodał, iż realizacja inwestycji zależy teraz tylko od marszałka
województwa.
Według uzgodnień budowa będzie
przebiegała w dwóch etapach. W tym
roku zostaną wydane pozwolenia
na budowę, przeprowadzone przetargi i wybrani
wykonawcy. Ruszyć
mają też prace
p r z yg o t o wawcze, m.in.
przykryty
zostanie
ciek wodny
b i e g n ąc y
wzdłuż trasy.
Główna
część inwestycji, c zyli r ozbudowa drogi i budowa
ekranów zabezpieczających
przypadnie na rok 2011. – Budowa
ekranów będzie prowadzona jednocześnie z pracami drogowymi
– zapewnia wiceprezydent.
– Mamy ważną decyzję środowiskową na ten odcinek drogi, wiec porozumienie w sprawie sfinansowania
zabezpieczeń otwiera możliwość
jego realizacji – potwierdza Monika
Burdon, rzecznik Mazowieckiego
Zarządu Dróg Wojewódzkich. – Jednak same procedury uzyskania tzw.
zgody na realizację inwestycji drogowej i wyłonienia wykonawcy będą
trwały około pięciu miesięcy. Jest
więc prawdopodobne, że jeszcze pod
koniec tego roku będziemy mogli
rozpocząć pierwsze prace budowlane. Inwestycja jest obecnie wdrażana
i co ważne, nie jest niczym zagrożona
– tłumaczy rzecznik.
Olgierd Lewan
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Czy w Pruszkowie powstanie spalarnia śmieci?
PRUSZKÓW Po Pruszkowie
od jakiegoś czasu krąży plotka
o planach zbudowania w mieście
spalarni śmieci. Mimo, że jest to
plotka, to jak zwykle jest w niej
choć trochę prawdy. Postanowiliśmy sprawdzić ile.
Rozchodząca się w f ormie
plotki informacja, coraz bardziej
niepokoi czytelników. Według
niej, istnieją już plany budowy,
ale są tajne żeby nie wywoływać
protestów. Doszło już nawet do
tego, że mieszkańcy osiedli przy
ul. Działkowej wskazują nawet
z niepokojem lokalizację w ich
pobliżu, przy ul. Błońskiej.
Na razie władze miasta jednak uspokajają. – Zapewniam,

że nie ma żadnego tematu pod
hasłem spalarnia śmieci – mówi
Andrzej Kurzela, wiceprezydent
Pruszkowa. Nie kryje jednak,
że władze intensywnie myślą
o zlokalizowaniu na obrzeżach
miasta nowoczesnego zakładu
utylizacji odpadów. – Na razie
jest to jednak dopiero w fazie
pomysłu – zapewnia Kurzela.
Już za kilka lat, - według przewidywań za c ztery - obecne
wysypisko na Żbikowie trzeba
będzie zamknąć z powodu jego
przepełnienia. – Miasto stanie
wtedy przed problemem co robić z odpadami komunalnymi.
Szukanie następnego miejsca na
nową śmieciową górę nie wchodzi w grę, chociażby z uwagi na

dyrektywy unijne w zakresie
ochrony środowiska – mó wi
wiceprezydent.
Z wysypiska w Pruszkowie
korzysta 19 miast i gmin z całego
regionu na zachód i południe od
Warszawy, a nawet i niektóre
dzielnice stołeczne.
Wysypisko jednak wkrótce
się wypełni. – Dlatego myślimy
o optymalnym rozwiązaniu tego
problemu na miejscu – kontyntuje Kurzela. – Rozważamy różne warianty. Jako najbardziej
prawdopodobna rysuje nam
się koncepcja budowy nowoczesnego zakła du u tylizacji
odpadów w technologii plazmowej – mówi. Jak zapewnia, ta
technologia nie jest spalaniem,

KOMENTARZ

Grzegorz Kostrzewa-Zorbas, radny sejmiku województwa:
To bardzo dobrze, że rozbudowę tego odcinka drogi udało nam się jednak
uratować przed „Janosikiem”. Podczas sesji sejmiku 31 maja miała miejsce
istna rzeź w planach tegorocznych inwestycji wojewódzkich. Droga 719 łącząca
Warszawę z Pruszkowem, Grodziskiem Mazowieckim i Żyrardowem, jest nie
tylko najbardziej ruchliwą drogą wojewódzką w regionie, ale także główną
arterią komunikacyjną dla zachodniej części Metropolii Warszawskiej. Tymi
argumentami udało mi się przekonać sejmik debatujący nad planem cięć,
aby nie skreślać inwestycji w Pruszkowie. Udało się też nawiązać współpracę
z samorządami miasta i powiatu pruszkowskiego aby poszukać możliwości
kontynuowania tego zamierzenia. Wspólne sﬁnansowanie budowy ekranów
dźwiękochłonnych umożliwi zrealizowanie całej inwestycji, a więc zaspokoi
oczekiwania wszystkich stron. Pruszków zyska wreszcie godną siebie wizytówkę wjazdową u bram miasta.
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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

a bardziej unicestwianiem śmieci, bez wydzielania na zewnątrz
uciążliwych dymów czy gazów.
Budowa zakła du wiązała
by się z ogromnymi kosztami,
dlatego być może wchodziła
by tu w grę forma partnerstwa
publiczno-prywatnego. Władze miejskie s zukając odpowiedniej lokalizacji brały pod
uwagę teren przy ul. Błońskiej.
– Rzeczywiście bierzemy tam
pod uwagę tereny byłej składnicy złomu. To było by dobre
miejsce z uwagi na obrzeżowe
położenie, z dala od osiedli
mieszkalnych, a jednocześnie
w pobliżu Miejskich Zakładów
Oczyszczania – mówi Kurzela.
Olgierd Lewan
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Wyremontują tunel dzięki kolarzom
Jezdnia w tunelu pod wiaduktem kolejowym zostanie wreszcie wyremontowana. O naprawie
dziurawej nawierzchni w trybie alarmowym zdecydował… sierpniowy wyścig kolarski.
BRWINÓW

Olgierd Lewan
olgierd.lewan@gazetawpr.pl

KOMORÓW W Komorowie

zakończyły się prace przy budowie dwóch nowych rond. Są one
usytuowane na ul. Turystycznej.

Prace przy obu rondach
zakończyły się 2 czerwca.
– Budowa trwała około półtora miesiąca – powiedział nam
jeden z pracowników.
Pierwsze rondo usytuowane
jest na skrzyżowaniu ul. Turystycznej z ul. Bugaj. Drugie jest
ok. 200 m dalej, przy skrzyżowaniu z ul. Główną i Wiejską
MM

Powstanie nowa
miejska droga
PRUSZKÓW Starostwo

powiatu pruszkowskiego
wydało decyzję pozwalającą
miastu Pruszków na budowę
ul. Powstańców na odcinku od
ul. Prusa do ul. Komorowskiej.
Droga ma być gotowa do końca października.

– Gdy tylko decyzja się uprawomocni, to od razu przystępujemy do budowy – zapowiedział
Andrzej Kurzela, wiceprezydent
Pruszkowa. Wcześniej wykonawca przygotował już teren
pod budowę. Wykonano m.in.
prace związane z kanalizacją
deszczową i elektrycznością.–
Mamy teren, mamy pieniądze,
więc nic nie stoi już na przeszkodzie – dodał.
Budowa odcinka drogi od
ul. Prusa do ul. Komorowskiej
jest pierwszym etapem dużej
inwestycji, która polega na przedłużeniu ul. Powstańców aż do
ul. Lipowej.
MM

Miasto dofinansuje
budowę muzeum
PRUSZKÓW Miasto Pruszków wesprze finansowo budowę muzeum Dulagu 121. Jego
otwarcie planowane jest na
1 października.

Przedsięwzięcie koordynowane jest przez powiat pruszkowski. Częściowo budowa
zostanie jednak sﬁnansowana z budżetu miasta. Na ostatniej sesji radni przegłosowali
uchwałę umożliwiającą przekazanie na ten cel 300 tys. zł
Dulag 121 to były hitlerowski obóz przejściowy. Został
założony przez N iemców
w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego i był czynny
do początku 1945 r. Traﬁały do
niego osoby wypędzone z niszczonej Warszawy. Przez obóz
przejściowy przewinęło się ok.
0,5 mln osób.
MM

Każdy, kto jechał w ostatnich
latach tunelem pod linią kolejową w Brwinowie wie doskonale,
że przeprawa ta do łatwych nie
należy. Popękany asfalt w wielu
miejscach głębokimi na ok. 10
centymetrów dziurami odsłania
stare podłoże z tzw. kocich łbów.
Na dodatek, mimo teoretycznie
działającego odwodnienia, w tunelowych dziurach po każdym deszczu długo stoi woda, skutecznie
maskując ich głębokość. Cierpią na
tym zawieszenia przejeżdżających
tędy samochodów, a i o wypadki
drogowe przy wymuszonym sytuacją slalomie pomiędzy dziurami,
nie jest tu trudno.
– Droga nr 720 Błonie–
Nadarzyn przechodząca przez
Brwinów tunelem pod torami
jest drogą wojewódzką – mówi
nam Zbigniew Brzeziński z brwinowskiego urzędu miasta. Tunel
ten jest utrapieniem miasta od
początku jego istnienia. Mimo,
że przy każdym deszczu jest
zalewany, a jego nawierzchnia
wygląda jak ser szwajcarski,

w tunelu nagle się znalazły.
Wszystko dlatego, że właśnie
tędy będzie przebiegał pierwszy
etap tegorocznego, 67 wyścigu
kolarskiego Tour de Pologne.
– Pomysł na zaatakowanie
z innej strony podsunęła nam
podana przez media informacja,
że pierwszy etap Tour de Pologne odbędzie się na trasie Sochaczew – Warszawa i przebiegał
będzie właśnie drogą 720 przez
Brwinów – mówi Arkadiusz Kosiński, prezes społecznego Stowarzyszenia Projekt Brwinów.
Nie trudno sobie wyobrazić, co
działo by się z kolarskim peletonem w tunelu, przy tak głębokich
dziurach. – Natychmiast wystosowaliśmy w tej sprawie pismo
Wyrwy w asfalcie są głębokie na 10 centymetrów. Niektóre są tak duże, że niesposób je do MZDW. Chyba przemówiło
to do wyobraźni marszałkowominąć. [Fot. archiwum]
skich urzędników, bo w ostatniej
Dróg Wojewódzkich od wielu przykłady, dowodziliśmy, że dro- chwili, w trybie alarmowym doto jest jednak dla Brwinowa
miejscem codziennego użytku. lat. Do tej pory bezskutecznie – gi wojewódzkie mimo swojego pisano nasz tunel do listy przewiJest to jedyny przejazd pod to- dodaje Brzeziński.
komunikacyjnego znaczenia są dzianych na ten rok przetargów
rami w mieście. – Niestety jego
Trudna do zrozumienia nie- najbardziej zaniedbanymi w tej remontowych – dodaje wyraźnie
właściciele, czyli kolej i urząd chęć drogowych służb marszał- części Mazowsza. Droga nr 720, uradowany Kosiński.
marszałkowski, który zarządza kowskich do remontowania dróg a szczególnie jej odcinek tuneloRemont nawierzchni tudrogą, wcale się o niego nie trosz- w naszym regionie przestała już wy w Brwinowie, jest tego kolej- nelu musi skończyć się przed
czą. W sprawie fatalnego stanu dziwić mieszkańców regionu. nym przykładem.
1 sierpnia. Właśnie tego dnia,
nawierzchni drogowej w tunelu Wielokrotnie na łamach GaOkazało się jednak, że pie- w dorodze do Warszawy mają
monitujemy Mazowiecki Zarząd zety WPR, podając konkretne niądze na remont nawierzchni przejechać tędy kolarze.

REGION Skrzyżowanie z ul. Łopuszańską już w przebudowie

Utrudnienia w Jerozolimskich

KANIE Mieszkańcy osiedla

Kierowców wjeżdżających do Warszawy Alejami Jerozolimskimi, przez
najbliższe dziewięć miesięcy, czekają duże utrudnienia. Od środy 9
czerwca skrzyżowanie z ul. Łopuszańską jest w przebudowie.
Wzdłuż Alej Jerozolimskich,
a nawet przy ul. Prusa w Pruszkowie pojawiły się tablice informacyjne zalecające dojazd do stolicy
inną drogą - trasą poznańską lub
krakowską. Zamieszanie związane
jest z przebudową skrzyżowania
Jerozolimskie/Łopuszańska. Od
środy robotnicy zajęli jeden pas
ruchu, co spowodowało znaczne utrudnienia.
Przebudowa i w związku z tym
utrudnienia potrwają aż do końca
marca przyszłego roku. Zgodnie
z zapowiedziami w połowie 2011
roku całe skrzyżowanie ma być oddane do użytku. Będzie to trzypoziomowy węzeł. Na poziomie "0"
będzie usytuowane rozległe rondo,
na którym możliwy będzie m.in.
skręt w kierunku dzielnicy Włochy. Estakady natomiast połączą
Aleje Jerozolimskie z Łopuszańską.
Pierwszego dnia przebudowy
Aleje były przejezdne jak nigdy.
Wszystko dlatego, że kierowcy
chcąc uniknąć stania w korkach
wybrali inne trasy dojazdowe do
stolicy.
Mariusz Markowski

Drogowe udręki
Słonecznego osiedla
„Słoneczne” w Kaniach narzekają
na trudności jakie mają codziennie
z wyjazdem ze swojego osiedla.
Włączenie się do ruchu w szczycie
komunikacyjnym jest tu prawie
niemożliwe.

Tablice informacyjne stanęły w Pruszkowie, na ul. Prusa.
[Fot. archiwum]

By uniknąć korków w okolicach ul. Łopuszańskiej lepiej
wybrać inną drogę wjazdową do stolicy. [Fot. archiwum]

Kierowcy, którzy codziennie
rano próbują wydostać się ze swojego miejsca zamieszkania mają
nie lada problem. Wyjazd z osiedla w szczycie komunikacyjnym
graniczy z cudem. By włączyć się
do ruchu, kierowcy łamią przepisy
drogowe. – Coraz częściej zdarza
się, że musimy wslizgiwać się pomiędzy pędzące samochody poważnie zagrażając użytkownikom
drogi – mówi jeden z mieszkańców
osiedla.
Problem tego miejsca jest nietypowy. Polega tu na włączeniu się
do ruchu na drodze powiatowej
Pruszków – Nadarzyn. W szczycie,
pędzi nią nieprzerwany sznur aut
w obu kierunkach. Na prostym
odcinku drogi, auta rozwijają prędkości dużo większe niż dozwolone.
Dodatkowo wyjazd z osiedla jest
przysłonięty drzewami.
Mieszkańcy mają jednak nadzieję, że starostwo zrobi coś by ułatwić
im codzienny wyjazd z osiedla. –
Wystarczyłoby chociaż postawić
w tym miejscu znak: teren zabudowany, lub po prostu ograniczenia

prędkości – mówi Marcin Mycek
mieszkający na tym osiedlu.
Pruszkowskie starostwo powiatowe, które zarządza drogą
wie o kłopotach mieszkańców,
ale jak twierdzi, niewiele może
zrobić. – Kłopoty z wyjazdem
w tym miejscu są nam dobrze znane – mówi Sławomir Walendowski, z-ca naczelnika wydziału
infrastruktury i drogownictwa
w pruszkowskim starostwie powiatowym. – Co roku podcinamy
rosnącą przy drodze roślinność, by
poprawić widoczność, jednak niewiele więcej możemy zrobić – dodaje Walendowski.
Utrudnienia w tym miejscu, to
już spory problem, a będzie jeszcze
gorzej. Osiedle się rozbudowuje
i ma tu stanąć aż 300 domów, co
daje ok. 1 tys. mieszkańców i ok.
400 samochodów. Przy takiej ilości aut włączających się do ruchu,
o wypadek nie trudno.
Problem zdaniem urzędników
jest trudny do rozwiązania. – Uciążliwość włączania się do ruchu związana jest tylko z określoną porą
dnia, więc nie możemy postawić tu
większych ograniczeń, ani tym bardziej świateł – mówi Walendowski.
Zapewnia jednak, że jeśli zarządca
osiedla zgłosi się do strostwa z propozycjami rozwiązania problemu,
to zostaną one rozważone.
Olgierd Lewan
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Boczne boiska
Znicza w sierpniu

PRUSZKÓW Koniec sierpnia

to najnowszy termin oddania
bocznych boisk na terenie
Znicza w Pruszkowie. Prace
nieznacznie, ale ciągle się
wydłużają.

Pierwszym terminem miał
być kwiecień, potem czerwiec. Sroga zima spowodowała jednak kolejne opóźnienia,
przez co, według słów wiceprezydenta Andrzeja Królikowskiego boiska miały być
oddane na przełomie lipc a
i sierpnia. - Drugi termin jest
niezagrożony - zapewnia Kurzela. Potwierdza jednak, że
faktycznie pojawiły się problemy z energetyką. - To kwestia
niezbędnych przełączeń prądu,
a zakład energetyczny wyznacza długie terminy. To jednak
nie spo woduje opóźnień
- podkreślił.
MM

Odsłonięcie tablicy
pamiątkowej

REGION W regionie widać wizualny postęp: władze miast nie szczędzą ﬁnansów w rozwój infrastruktury

Miejsca zapomniane, miejsca nieznane,
Pruszków, ul. Zakątna. Mieszczą
się tu zdewastowane baraki, na
podwórkach króluje góra śmieci.
Trudno uwierzyć, że w tak spartańskich warunkach mogą funkcjonować ludzie. Jednak widok
materaca i kurtki przez r ozbitą
szybę świadczy o tym, że ktoś tu
jednak mieszka. Na parapetach
sztuczne, plastikowe kwiaty, z głośników dobiega muzyka disco.
Na jednym z podw órek pan
z pokaźnym brzuszkiem i dużą
ilością tatuaży reperuje samochód. Nie jest jednak chętny do
zwierzeń na temat mieszkania
przy ul. Zakątnej. Nieco bardziej
rozmowna jest jego żona, pani
Halina: - Mieszkamy tutaj od 15
lat na 18 metrach razem z dwójką dzieci. Jak się żyje? Lepiej nie
mówić. Nie mamy centralnego
ogrzewania, wodę zrobili dopiero
w tym roku. Kiedyś tu przyszła
jedna babka i po wiedziała, że
nasz dom przeznaczony jest do
rozbiórki, ale nic z tego nie wyszło
- opowiada. - Pewnie, że chciałabym się stąd wynieść, ale dokąd?
Składałam wniosek do TBS-u dwa
lata temu, to nawet mi nie odpisali.
Jakby łapówę dać, to na pewno by
się coś znalazło. Jedna taka stąd
dała w kopercie 3 tys. zł, no i ma
mieszkanie - dodaje.
Podobnego zdania jest sąsiadka pani Halin y: - P ani patrzy,

Ulica Stalowa w Pruszkowie [Fot. Tomasz Wołek]

Ulica Zakątna w Pruszkowie [Fot. Tomasz Wołek]

takie ładne bloki wokół budują,
a my tak tu tkwimy bez wody
i ogrzewania. Ja mieszkam na
strychu, smród jest okropny,
bo gołębie sobie gniazda uwiły. Władze nam w og óle nie

Władze mias ta odpier ają
jednak zarzuty mieszkańców
„zapomnianych” kamienic. - To
nieprawda, że nic nie r obimy.
W tych budynkach, gdzie właścicielem jest miasto, kanalizacja

pomagają, zarządca też. Jak
tylko człowiek parę dni spóźni
się z zapłatą czynszu, to od
razu sobie o nas przypomina,
a tak to nic nie r obią - mówi
sąsiadka pani Haliny.

i ogrzewanie są założone – mówi
wiceprezydent Pruszkowa, Andrzej Kurzela i dodaje: - Problemem są zaległości czynszowe,
więc mieszkańcy żyją w takich
lokalach, na jakie je stać.

MICHAŁOWICE 16 czerwca

BGŻ Arena- sukces czy nieporozumienie

Tablica została ufundowana przez Mieszkańców Gminy. Uroczystość odbędzie się
16 czerwca o godzinie 12.00
w Michałowicach, przy rondzie
im. R. Lawrence. Ceremonii poświęcenia tablicy dokona Arcybiskup Kazimierz Nycz.
Roman Lawrence zmarł po
ciężkiej chorobie 20 czerwca
2009 roku
MS

PRUSZKÓW Tor kolarski BGŻ Arena działa w Pruszkowie od dwóch lat. Odbywają się tutaj najważniejsze

odbędzie się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy
upamiętniającej wieloletniego
Wójta Gminy Michałowice Romana Lawrence.

Wakacje 2010:
Tańsze bilety WKD
REGION Na zbliżające się

wakacje Warszawska Kolej
Dojazdowa wprowadzi ofertę
- „przejazdy rodzinne”. Dzięki
temu część pasażerów będzie
mogła kupić tańszy bilet.
Do „przejazdów rodzinnych”
będą uprawnione osoby dorosłe
jadące z dzieckiem, które nie
ukończyło 16 roku życia. Ulga
wyniesie wówczas 50 procent.
Pracownik w kasie biletowej
zaznaczy na bilecie „przejazd
rodzinny”. Bilet ze wspomnianą ulgą będzie ważny tylko,
gdy osoba dor osła będzie
mieć dokument stwierdzający
wiek dziecka.
Ulga będzie obowiązywać
od 26 czerwca do 31 sierpnia.
MM

zawody w kolarstwie torowym oraz masowe imprezy rozrywkowe. Tymczasem mieszkańcy osiedla
Wyględówek, na którym obiekt jest położony, mówią: mamy dość.
Karolina Gontarczyk
karolina.gontarczyk@gazetawpr.pl

Tor kolarski BGŻ Arena oddano do użytku we wrześniu 2008
roku. Budowę poprzedziły liczne
protesty organizacji ekologicznych. – Zabrano nam jedyny pas
zieleni, na którym można było
wyprowadzać psy czy pobiegać.
Chciano nam zr obić z osiedla
pustynię betonową i to władzom
miasta doskonale się udało. Nikt
nie przjął się faktem, iż w miejscu,
gdzie powstał tor kolarski znajduje się strefa ochronna błotniaka
stawowego. N iestety, naszymi
protestami nikt się nie przej ął
– opowiada pani Magda, jedna
z protestujących.
Właścicielem hali BGŻ Arena
jest Polski Związek Kolarski. Inicjatorem jej powstania był ówczesny
prezes Związku – Wojciech Walkiewicz. To jeden z niewielu obiektów niezbędny do wyczynowego
uprawiania kolarstwa torowego
o takiej randze, nie tylko w Polsce,
ale i na świecie. Niewątpliwie taka
hala widowiskowo-sportowa to

wielki prestiż i promocja dla miasta. Odbywają się tu najważniejsze
zawody kolarskie, polskie i międzynarodowe, a także imprezy
rozrywkowe.
W tym r oku odbyło się tu
wręczenie nagród radia Eska dla
najpopularniejszych artystów
rozrywkowych - Esk a M usic
Awards, która zgromadziła kilkutysięczną widownię. I tu pojawia się problem. Zdaniem wielu
mieszkańców pobliskiego osiedla
Wyględówek, to miejsce jest kompletnie nieprzystosowane do organizacji imprez na tak dużą skalę.
– To, co tutaj się działo podczas
mistrzostw świata w kolarstwie
torowym i na Eska Music Awards,
przechodzi najgorsze oczekiwania
– opowiada pan Marcin, mieszkaniec jednego z pobliskich domów.
- Ludzie wjeżdżali na podwórka,
pozastawiali samochody, były
takie tłumy, że trudno było się
poruszać – opowiada pan Marcin. Dodaje, że bardzo się cieszy,
że w mieście wybudowano taki
obiekt, ale nie może zr ozumieć,
jak można było pobudo wać
taki obiekt bez odpowiedniego

BGŻ Arena to dla miasta same korzyści. Dla sąsiadów udręka. [Fot. archiwum]
zaplecza. – Przecież mała, wąska
ulica Andrzeja jest nieprzystosowana do takiego ruchu, zwłaszcza
w okolicach przedszkola – dodaje
wzburzony.
Przy obiekcie, który organizuje
imprezy dla kilku tysięcy osób działa tylko 150 miejsc parkingowych.

– Niestety mamy tyle miejsc, ile
mamy, nie jesteśmy w stanie tego
zmienić – wzdycha Andrzej Chyliński z firm y Arena Pruszków
Sp. z o.o., i dodaje: - To wina miasta,
że ulica Andrzeja jest kompletnie
nieprzystosowana do funkcjonowania tak dużego obiektu.

Andrzej Kurzela, wiceprezydent
Pruszkowa nie widzi tu jednak
problemu. – Tor, to dla miasta
same korzyści. To nowe miejsca
pracy, promocja miasta i czterogwiazdkowy hotel, jedyny w okolicy, to wreszcie promocja zdrowego
trybu życia – odpowiada Kurzela.
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komunikacyjnej i mieszkaniowej. Jednak wciąż istnieją miejsca, w których czas się jakby się zatrzymał.

miejsca, w które zazwyczaj nie zaglądamy

Ulica Wiejska w Brwinowie [Fot. Tomasz Wołek]

Klatka schodowa przy Stalowej [Fot. Tomasz Wołek]

Podobne warunki panują na ul.
Stalowej w Pruszkowie, Wiejskiej
w Brwinowie i Gęsickiego w Piastowie. Szare, brudne i odrapane
kamienice tworzą wyjątkowo
smutny widok. T akie ulice to

ul. Stalow a to częste miejsc e
napadów, bijatyk i rozbojów, to
właśnie w tym r ejonie policja
ma najwięcej pracy. Ale żyją tu
również osoby wyeksmitowane
z lokali należących do spółdzielni

swoiste getta. Biedę, bezradność
i zniechęcenie mieszkańców widać na pierwszy rzut oka. Mogłoby
się wydawać, że problemem jest
tu nadużywanie alkoholu, ale to
nie do końca prawda. Owszem,

mieszkaniowych za niepłacenie
czynszu oraz mieszkańcy, którzy
spędzili tu całe życie.
Zarządcy budynków nie kwapią
się do ich remontowania. Lokatorzy własnymi siłami próbują coś

zmienić, ale są to często samotne,
schorowane osoby, którym ciężko
o taki wysiłek. - Na ul. Stalowej
problemem jest to, że często są to
budynki o nieuregulowanej sytuacji prawnej – tłumaczy wiceprezydent Kurzela. – Jeśli sytuacja jest
uregulowana to staramy się pomagać właścicielom kamienic poprzez doﬁnansowanie remontów.
Rdzenni mieszkańcy „dzielnic biedy” nie wzbudzają współczucia, raczej imponują radością
życia i lojalnością wobec siebie.
- Tu swój swojego nigdy nie tknie
– mówi pani Krystyna, mieszkanka
ul. Stalowej.
Równie dobre zdanie na temat
swoich sąsiadów ma pani Marianna, mieszkanka ul. Wiejskiej
mieszczącej się nieopodal r ynku
w Brwinowie. Chociaż baraczek,
który za jmuje, nie mie ści się
chyba w jakichkolwiek europejskich standardach, to jednak jego
mieszkanka jest zadowolona z życia: - Kochana, tak serdecznych
ludzi, jak tutaj to ze świecą szukać,
sąsiedzi są wspaniali, każdy się zatrzyma, porozmawia. Co z tego, że
nie ma kanalizacji, woda z pompy
jest najsmaczniejsza i najzdrowsza,
ludzie tu z całego miasta z baniakami zajeżdżają – zachwala pani
Marianna.
Pan Marek od 5 lat zamieszkuje
w jednym z bloków, położonych

przy ul. P. Wysockiego w Milanówku, zwanych potocznie
„berlinami”. W latach 70-tych
mieścił się tutaj hotel robotniczy dla pracowników pobliskiej
fabryki „Mifam”. Ściany z tektury
i chwiejące się schody na kla tce
schodowej nie wzbudza ją poczucia bezpieczeństwa. W bloku
wybudowanym z identycznych
materiałów jak milanowskie berliny, w zeszłym roku, w Kamieniu
Pomorskim spłonęło ponad 20
osób. – Ja tam żadnego pożaru się
nie boję – zapewnia pan Mar ek,
wkurza mnie tylko to, że zarządca
bezmyślnie trwoni pieniądze. Jest
początek czerwca, a kaloryfery
są ciepłe.
Naprzeciwko starych, nieodnowionych kamienic przy ul. Szopena w Pruszkowie swoją siedzibę
znalazła publiczna biblioteka
o atrakcyjnej, nowoczesnej architekturze. Nieopodal mieści się
również siedziba nowo wybudowanego Starostwa Powiatowego.
Na ulicy Stalowej w Pruszkowie
mieści się siedziba Prokuratury Rejonowej, na Ołó wkowej
powstają nowoczesne kamienice, podobnie na ul. Gę sickiego
w Piastowie. A jednak pomiędzy
nimi nadal stoją baraki, w których
ludzie w XXI wieku, w c entrum
Europy nie powinni mieszkać!
Karolina Gontarczyk

Na mazowieckie orliki zabrakło pieniędzy
REGION Przez janosikowe poległy miedzy innymi doﬁnansowania budowy boisk w ramach programu „Orlik’2012”.
Boiska w Gr odzisku Mazowieckim, Milanówku i Kostowcu
w gminie Nadarzyn oddane do
użytku na początku roku miały
być pierwszymi z całej serii orlików. Niestety, z powodu cięć
budżetowych, żadne z zaplanowanych na ten rok nie powstanie,
jeśli samorządowcy nie znajdą
na ten cel środków we własnym
budżecie. W nas zym regionie
miały one stanąć w gminach Baranów, Brwinów, Michałowice
i Nadarzyn.

Informacja o cięciach zmroziła władze miejscowości, które
miały obiecane doﬁnansowanie.
Wszyscy są zaskoczeni rozwojem sytuacji i twierdzą, że najprawdopodobniej będą musieli
wstrzymać się z budową. Większość z nich poniosła już nie małe
koszty związane m.in. z przygotowaniem projektów.
– Chcemy wybudować boisko
obok Zespołu Szkół w Żółwinie
na terenie, który specjalnie do tego
celu pozyskaliśmy, więc szkoda by

było teraz tej inwestycji zaniechać
– mówi burmistrz Brwinowa, Andrzej Guzik – Ponieważ dopiero
rozpoczynamy procedurę, więc tak,
czy inaczej musimy wykonać prace
projektowe jako wkład własny –
dodaje. Burmistrz ma nadzieję, że
sytuacja się zmieni i jednak dostaną
doﬁnansowanie. Dopiero po zakończeniu prac projektowych zamierza
przedłożyć sprawę radnym. To oni
zadecydują co robić dalej, czy kontynuować inwestycję z własnych
środków, czy się z nią wstrzymać.

Chyba w najlepszej sytuacji jest
wójt gminy Nadarzyn. Tu prace się
nie rozpoczęły. – Poczekamy na
rozwój sytuacji, na razie bez rozpoczynania inwestycji – zapewnia
Agnieszka Kuźmińska, zastępca
wójta gminy Nadarzyn. – Tego
orlika zaplanowano jako pierwszą
inwestycję w ramach budowy nowego zespołu szkolnego w Ruścu.
Szkołę chcemy budować dopiero
za cztery lata, więc i ze stadionem
możemy poczekać na lepsze czasy
– mówi Kuźmińska.

O prawdziwym pechu można mówić w przypadku gminy
Michałowice. Budowa boiska
w Sokołowie właśnie miała się
rozpocząć. Wyłoniono już wykonawcę i podpisano z nim umowę.
– To chyba niemożliwe, żeby na
tym etapie inwestycji marszałek
mógł odmówić przyrzeczonego
wcześniej doﬁnansowania – denerwuje się Krzysztof Grabka,
wójt gminy Michałowice. – Do
tej pory nie otrzymaliśmy żadnej
oﬁcjalnej informacji zmieniającej

te uzgodnienia. Jesteśmy już związani umowami wykonawczymi,
więc jeśli je zerwiemy grożą nam
kary. Kto miałby je zapła cić –
pyta zdenerowany.
Burmistrz i wójtowie zgodnie
podkreślają, że z ostatecznymi
decyzjami m uszą się je szcze
wstrzymać. Jak wynika z r ozmów z innymi niedoszłymi beneﬁcjentami, wkrótce dojdzie do
spotkania na którym spróbują oni
wspólnie ustalić co robić dalej.
Olgierd Lewan
.(3,90(
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Sport

SPORT W SKRÓCIE

Młodzicy z Pruszkowa
awansowali do finału
Mistrzostw Polski
KOSZYKÓWKA

Pruszkowscy koszykarze MKS
Pruszków U14 wygrali turniej
półfinałowy Mistrzostw Polski i tym samym awansowali
do finału tej imprezy.
Impreza odbyła się
w dniach 28-30 maj w Stalowej Woli. MKS Pruszków
wystąpił w składzie: Patryk
Jasiński (MVP turnieju), Seweryn Radomski (najbardziej
wartościowy zawodnik drużyny) Krzysztof Puchalski,
Robert Z atorski, Łukasz
Popielski, Mateusz Bonarek, Jakub Strzelecki, Jan
Walczak, Damian Przybysz,
Mateusz Tymiński, Mateusz
Stępowski, Krzysztof Rutkowski, Dariusz Kurowski,
Patryk Leszkiewicz.
Trenerami MKS są Bartłomiej Przelazły i W ojciech Rogowski.
Wszyscy za wodnicy są
uczniami klas pier wszych
Gimnazjum Spor towego
przy ZSTiO w Pruszkowie.
Wyniki osiągnięte przez
nasza drużynę: ZKS Stal Stalowa Wola - MKS Pruszków
46:68; MKS Pruszków - TS
Wisła Kraków 89 :70; MTS
Basket K widzyn - MKS
Pruszków 64:77. Tabela po
zakończeniu turnieju:
1. MKS Pruszków
2. TS Wisła Kraków
3. MTS Basket Kwidzyn
4. ZKS Stal Stalowa Wola

Kolejny Alleypiast
WYŚCIGI ROWEROWE.

Tym razem zapraszamy w sobotę 12 czerwca 2010 na stację
WKD Nowa Wieś, gdzie punktualnie o godz. 18:00 rozpocznie się pasjonujące wydarzenie
sportowo-kultowe, w trakcie
którego zawodnicy zmierzą się
z zagadkami średniowiecznego manuskryptu Don Bernardo
Vincelliego, znalezionego podczas rozbiórki komina fabryki
wyrobów fajansowych Jakuba Teichfelda.
Zabierz ze sobą mapę Brwinowa, Podkowy Leśnej, Nadarzyna oraz bliższych i dalszych
okolic, a także 5 złotych oraz
długopis. A fratres in memoria
miej ażeby do liczney prezencyi ich zachędźić! Więcej na
www.alleypiast.waw.pl

Arm Wrestling
SIŁOWANIE NA RĘKE.

26 czerwca w Brwinowie odbędą się zawody Arm Wrestling Champion.

To pierwsze zawody Gminy
Brwinów w siłowaniu na rękę.
Impreza odbędzie się w Z espole Szkół Nr 2 przy ulicy Żwirowej 16. W zawodach mogą
uczestniczyć tylko mieszkańcy
Gminy Brwinów. Impreza rozpocznie się o godzinie 10:00.
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Brązowi juniorzy z Pruszkowa
KOSZYKÓWKA. Koszykarze MKS Pruszków trzecią drużyną mistrzostw Polski w kategorii do lat 18. Zawodnicy

Tomasza i Jerzego Kwasiborskich okazali się słabsi jedynie od rówieśników ze Stargardu Szczecińskiego i Słupska.
Grupa
prowadzona
przez trenera
Kwasiborskiego
od lat
wyróżnia
się na tle
rówieśników.
Cztery lata
temu była
najlepsza
w kategorii
młodzików
(U14), a dwa
lata później
zajęła drugie
miejsce
w kategorii
kadetów (U16)

Adam Wall
adam.wall@gazetawpr.pl

Mało brakowało, a nasz zespół
w ogóle nie awansowałby do turnieju ﬁnałowego, w którym znalazło się osiem najlepszych drużyn
w Polsce. Młodzi pruszkowianie
okazali się najlepsi w grupie mazowiecko-podlaskiej, a później
w ćwierćﬁnałowej. Problemy pojawiły się w półﬁnałach rozgrywanych w Ostrowie Wielkopolskim.
MKS przegrał pierwsze spotkanie
z WKK Wrocław, ograł MKK Pyrę
Poznań, zaś w meczu o wszystko
zmierzył się z miejscową Stalą.
Jeszcze na sześć sekund przed
końcem gospodarze prowadzili
różnicą jednego punktu, ale nie
upilnowali lidera pruszkowskiego
zespołu Michała Sokołowskiego,
który efektownym wsadem przypieczętował zwycięstwo swojego
zespołu. - Jako rozgrywający Michał zaczął grać z konieczności
dopiero dwa lata temu. Od tego
czasu jest jednym z najlepszych
koszykarzy w Polsce na tej pozycji. Dysponuje fantastycznymi
warunkami ﬁzycznymi (195 cm
- przyp. A.W.), a przy tym potraﬁ
poradzić sobie z presją. To lider
z prawdziwego zdarzenia, który
przy odpowiednim zaangażowaniu może grać na najwyższym
poziomie w Polsce - charakteryzuje swojego zawodnika trener
Kwasiborski. Sokołowski oraz
inny wychowanek pruszkowskiego klubu Michał Kwiatkowski
(obecnie MKS Polonia Warszawa)
od kilku lat są reprezentantami
Polski w r óżnych kategoriach
wiekowych. Popularny Sokół był
liderem pruszkowskiego zespołu także podczas rozgrywanych
w Pruszkowie ﬁnałów. Niemal
w każdym spotkaniu był najskuteczniejszym graczem swojego
zespołu, notując przy tym najwięcej zbiórek i asyst.
Turniej był niezwykle udany
również dla skrzydłowego Jakuba

Fot. P. Pietranik

Michał Sokołowski (MKS Pruszków) otrzymał
Nagrodę Specjalną Prezesa PLK S.A. dla Najbardziej
Perspektywicznego Zawodnika MP U18M Fot. P. Pietranik
Romanowicza - Przed początkiem
imprezy przeprowadziłem z nim
kilka poważnych rozmów. Od
początku ﬁ nałów chłopak był
niezwykle zmobilizowany, co

przyniosło wymierne korzyści
na parkiecie. Widziałem go na
wszystkich turniejach, ale tak
dobrze jak podczas pruszkowskich ﬁnałów nie grał nigdy. To

były jego dni - chwalił swojego
koszykarza Kwasiborski. Zaangażowanie Romanowicza dostrzegli
inni trenerzy, wybierając go do
pierwszej piątki imprezy. Oprócz
niego znalazł się w niej r ównież
Sokołowski, który dodatkowo
otrzymał N agrodę Specj alną
Prezesa PLK S.A. dla Najbardziej
Perspektywicznego Zawodnika
Mistrzostw Polski Juniorów.
Szansę walki o złot o pruszkowianom odebr ała Spójnia
Stargard Szczeciński, a właściwie
jej lider Bartłomiej Wróblewski.
MKS przez większą część meczu
półﬁnałowego przegrywał, ale na
minutę przed końcem prowadził
siedmioma punktami. Wówczas
Wróblewski traﬁł trzy rzuty za trzy
punkty, w tym ten najważniejszy
na półtorej sekundy przed upływem regulaminowego czasu gry.
O katastrofalnej porażce gospodarze turnieju ﬁnałowego szybko
jednak zapomnieli, wygrywając
pewnie dzień później z ŁKS KM
Łódź w spotkaniu o trzecie miejsce.
Grupa prowadzona przez trenera Kwasiborskiego od lat wyróżnia się na tle r ówieśników.

Cztery lata temu była najlepsza
w kategorii młodzików (U14),
a dwa lata później zajęła drugie
miejsce w k ategorii k adetów
(U16). - Tamte sukcesy bardzo
zmobilizowały nas do w alki
o brąz po przegranym półﬁnale.
Jeden z zawodników stwierdził
wówczas w szatni, że nigdy nie
byliśmy na trzecim miejscu w Polsce. Czas tego dokonać. Jak się
później okazało udało nam się
to uczynić - zakończył opiekun
pruszkowskiego zespołu.
Skład MKS-u Pruszków: Maciej
Adamczewski (środkowy), Łukasz
Bonarek (silny skrzydłowy ), Tomasz
Duniec (rzucający), Sławomir Fijałkowski (rozgrywający), Daniel Jastrzębski
(niski skrzydłowy), Konrad Migdalski (środkowy), Paweł Poniatowski
(środkowy), Jakub Romanowicz (silny skrzydłowy), Bartosz Soboński
(rozgrywający), Michał Sokołowski (
rozgrywający), Michał Szczukowski
(niski skrzydłowy), Michał Tulczyński
(rzucający) Jakub Wiśniewski (niski
skrzydłowy), Michał Wołosz (niski
skrzydłowy) Trenerzy: Tomasz Kwasiborski, Jerzy Kwasiborski

Polcourt Orlik Cup 2010 w Milanówku
PIŁKA NOŻNA . W weekend

12 - 13 czerwca na stadionie Klubu
KS Milan Milanówek, przy ul. Turczynek odbędzie się Ogólnopolski
Finał Polcourt Orlik Cup.

To już druga edycja piłkarskiego
turnieju Polcourt Orlik Cup, którego celem jest aktywizowanie
dzieci wokół nowopowstałych
obiektów sportowych. Z 90 drużyn, które walczyły w eliminacjach wojewódzkich, do ﬁnału
awansowało 18, w tym drużyna
z Milanówka, który od kwietnia
2010 również posiada na swoim
terenie zespół boisk Orlik 2012.

Z ponad 1 000 dwunastoletnich nagrodę dla turniejowego „króla
piłkarzy do Milanówka zawita strzelców”.
200 najlepszych w kraju.
W niedzielę, 13 c zerwca ok.
Impreza rozpocznie się w so- godz. 16:00 odbędzie się uroczyste
botę od godziny 10:00 meczami ogłoszenie zwycięzców – ich dew 4 grupa ch.
koracja, wręczeZ każdej grunie puchar ów
py wyłonione
oraz uroczyste
zostaną dwie
przekazanie
certyfikatu
najlepsze drużyny, kt óre awansowało do ﬁnału FIFA dla boiska
w niedzielę turnieju Orlik Cup 2010 ze s ztuczną
zagrają systenawierzchnią
mem puchawybudowanego
rowym oPuchar Polcourt Orlik przez Polcort S.A. na obiekcie kluCup 2010. Burmistrz Milanów- bu sportowego Milan Milanówek.
ka Jerzy Wysocki wręczy także
MS

18 drużyn
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GRODZISK MAZOWIECKI
UL. 11 LISTOPADA 11A (DEPTAK)

wspó³pracujemy z programem

TBC ABT
BODY BALL

ABS STEP
FAT BURNING

MIEJSCE NA
TWOJĄ REKLAMĘ

JUŻ OD 70 PLN NETTO
TEL. (22) 728 18 64

Wy¿sza Szko³a Kultury Fizycznej i Turystyki
Pruszków, ul. Staszica 1 (obok Urzêdu Skarbowego)
tel. 604-36-55-66; fitnessnrgclub@op.pl

NAUKA JAZDY
t profesjonalna kadra instruktorska
t nauka testów na komputerze
t szkolenia kierowców na przewóz
osób i rzeczy, szkolenia okresowe
t indywidualne dokształcanie osób
z prawem jazdy
t badania lekarskie na miejscu!

OSK

WADECKI

Pruszków: ul. Hubala 5, tel. (022) 758 69 43
%áRQLH ul. Okrzei 3A, tel. (022) 731-95-80
*URG]LVN0D]XO.RĞFLXV]NL$WHO  
1DGDU]\Q'RP3DUDILDOQ\]DMĊFLDZSLąWHNRJRG]

KARDIOLOG
EKG
ECHO
HOLTER
Wszystko w jednym miejscu!
PRUSZKOW, UL. DRZYMAŁY 19/21

TEL. 22 758 49 25
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INFORMATOR KULTURALNY
POWIAT PRUSZKOWKI - POWIAT GRODZISKI
BRWINÓW

Koncert Cotton Cat

12 czerwca (sobota) w Ośrodku
Kultury odbędzie się koncert duetu Cotton Cat – 200 lat ballady
amerykańskiej.
Start godz. 19:00,
Wstęp wolny, Miejsce: Wilsona 2

Motion Project, Bogusław Morka
oraz Zbigniew Wodecki. Imprezę
poprowadzi Andrzej Grabowski.
Start godz. 16:00,
Wstęp wolny, Miejsce: Chrzanowska 2

Jarmark Produktów
Regionalnych
Świat Małej Kolei

Stowarzyszenie Projekt Brwinów
zaprasza 13 czerwca (niedziela)
na wystawę modeli kolejek wykonanych przez ks. Janusza Grygiera. Kolekcja obejmuje nie tylko
niezliczone pociągi, stacje i linie
kolejowe, ale też tysiące miniaturowych postaci, które odgrywają
swoje role w różnych scenkach.
Start godz. 12:30,
Wstęp wolny,
Miejsce: Rynek 14

GRODZISK MAZ.

13 czerwca (niedziela) w Centrum
Kultury odbędzie się Między narodowy Jarmark Produktów
Regionalnych. W pr ogramie:
wystawcy z Polski, Litwy, Francji
i Austrii, występy folkowe oraz
wystawy rękodzieła.
Start godz. 11:00,
Wstęp wolny, Miejsce: Spółdzielcza 9

Teatrzyk dla dzieci

Centrum K ultury zapr asza
15 czerwca (wtorek) na spek takl teatralny „Doktor Nieboli
i jego zwierzęta”.
Start godz. 18:00,
Wstęp wolny, Miejsce: Spółdzielcza 9

artystów Teatru Muzycznego
w Łodzi. „W esoła W dówka"
należy do ś wiatowego kanonu operetek.
Start godz. 20:00, Wstęp wolny,
Miejsce: Spółdzielcza 9

Pomalu, A Jeszcze Raz!

Centrum Kultury zaprasza 20
czerwca (niedziela) na doskonałą
czeską komedię w gwiazdorskiej
obsadzie - P omalu, A J eszcze
Raz! Występują: Olga Bończyk,
Hanna Śleszyńska, Igor Šebo,
Robert Talarczyk.
Start godz. 19:00, Bilety: 50 i 60 PLN,
Miejsce: Spółdzielcza 9

KOMORÓW

Festyn rodzinny

13 czerwca (niedziela) w Przedszkolu Sióstr Służebniczek im. Edmunda Bojanowskiego odbędzie
się Festyn Rodzinny. W programie: występy artystyczne, konkursy z nagrodami i wiele innych.
Start godz. 13:00, Wstęp wolny,
Miejsce: Kolejowa 27

Odwaga i odpowiedzialność

Koncert plenerowy

12 czerwca (sobota) odbędzie się
koncert plenerowy z okazji uroczystego zakończenia projektu
„Gospodarka wodno-ściekowa
w Grodzisku Mazowieckim”. Wystąpią: Beltaine&Comhlan Celtic

Wesoła wdówka

Centrum Kultury zaprasza 18
czerwca (piątek) na oper etkę
„Wesoła wdówka” w wykonaniu

Stowarzyszenie Kulturalny Komorów zapr asza 13 c zerwca
(niedziela) na spotkania z cyklu
„Odwaga i odpowiedzialność”.
Ks. Jerzy Popiełuszko w książce Mileny Kindziuk: „Świadek
Prawdy. Życie i śmierć księdza
Jerzego Popiełuszki”
Start godz. 19:00, Miejsce: Kościół
parafialny w Komorowie

NADARZYN

11 urodziny NOK

12 czerwca (sobota) odbędą się 11
urodziny Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury. W programie m.in.
mini koncert „Na klawisze”, zespoły tańca nowoczesnego NOK:
Mini, Twist, Tort urodzinowy oraz
„Artur Barciś Show”
Start godz. 15:00,
Wstęp wolny,
Miejsce: Pl. Poniatowskiego 42

11 czerwca - 25 czerwca
PRUSZKÓW

Festyn Dzień Osiedla

Partnerstwo na Rzecz Mieszkańców Osiedla Staszica zaprasza 12
czerwca (sobota) na Festyn Dzień
Osiedla. W programie występy
artystyczne dzieci i młodzieży,
bezpłatne znakowanie rowerów,
pokaz wozu Straży Pożarnej, badania medyczne i wiele innych.
Start godz. 15:00, Wstęp wolny,
Miejsce: Jasna 2

w Polsce Banku Dawców Szpiku.
W programie: wystawa malarstwa
Agaty Otulskiej oraz Koncert Stana Borysa.
Start godz. 18:00, Wstęp wolny,
Miejsce: Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5

PIASTÓW

Eksperymentalne wytopy żelaza

19 czerwca (sobota) w Muzeum
Starożytnego Hutnictwa odbędzie się spotkanie z cyklu - Eksperymentalne wytopy żelaza.
Start godz. 16:00,
Wstęp wolny,
Miejsce: Pl. Jana Pawła II 2

Dzień Dziecka Bożego

Stowarzyszenie Możesz zaprasza
12 czerwca (sobota) na J ubileuszowy, 10. Dzień Dziecka Bożego. W programie m.in. loteria
charytatywna, lepienie w glinie
i wyrabianie naszyjników, gry i zabawy rodzinne. Będzie to jednocześnie spotkanie podopiecznych
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych z Piastowa. Dochód
z loterii przeznaczony zostanie
na wyjazdy wakacyjne dla dzieci
z paraﬁi oraz pomoc dla powodzian. Można przynieść książki
i zabawki (w dobrym stanie), które przekazane zostaną dzieciom
z terenów powodziowych.
Start godz. 11:00,
Wstęp wolny,
Miejsce: plac parafii
Chrystusa Króla Wszechświata,
Ogińskiego 41

Wiesław Drabik ponownie
w Pruszkowie

Pruszkowska Książnica zaprasza
16 czerwca (środa) na spotkanie
z autorem książek dla dzieci Wiesławem Drabikiem.
Start godz. 10:00, Wstęp wolny,
Miejsce: Ks. Józefa 1

X Forum Kobiet

18 czerwca (piątek) w Ośrodku
Kultury obędzie się jubileuszowa edycja autorskiego projektu
Forum Kobiet pt.: „Optymistki”.
Gośćmi spotkania będą: Marzanna Graf–Oszczepalińska – pisarka,
autorka książki „Optymistki” oraz
Urszula Jaworska – założycielka
Fundacji, twórca największego

Poranek teatralny dla dzieci

Miejski Ośr odek Kultury zaprasza 20 c zerwca (niedziela)
na „Opowieści polnej myszki”.
Spektakl w wykonaniu aktorów
scen warszawskich.
Start godz. 12:00,
Wstęp wolny,
Miejsce: Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5

RASZYN

Teatrzyk dla dzieci

Świetlica Środowiskowa dla dzieci w Rybiu zaprasza 13 czerwca
(niedziela) na teatrzyk dla dzieci
p.t.: „Zaczarowany las”.
Start godz. 12:00,
Wstęp wolny,
Miejsce: Spokojna 23

Festiwal Otwarte Ogrody 2010
W dniach 11-13 czerwca w Milanówku i Podkowie Leśnej odbędzie się Festiwal Otwarte Ogrody 2010.
Poniżej prezentujemy najciekawsze wydarzenia imprezy.

PATRONAT WPR.

PODKOWA LEŚNA

11 CZERWCA (PIĄTEK)

Wernisaż wystawy rzeźby Jerzego Juczkowicza – godz. 18:00
Uroczyste rozpoczęcie Festiwalu
oraz koncert plenerowy Katarzyny Jamróz z zespołem New
Tango Bridge – godz. 19:00
Miejsce: CKiIO, Pałacyk Kasyno,
ul. Lilpopa 18

12 CZERWCA (SOBOTA)
Ogród Hanny Gradkowskiej

Występ chóru „Sonante” działającego przy Ośrodku „Michael”
Warszawa Bemowo: „Musicale,
ach te musicale”. Dyryguje Michał Białecki - godz. 16:00
Występ chóru Towarzystwa Pieśni Dawnej „Pośrodku Żywota”:

„Adoramus – polifonia sakralna
od XIII do XVI stulecia”. Dyryguje Leszek Kubiak - godz. 17:00
Miejsce: ul. Wiewiórek 34

Muzyczny ogród kolektywu
dj-skiego „Greenhouse Effect”
pt. „Bassgrod”

W programie prezentacja setów dj-skich w wykonaniu Jana
Grzymały, Łukasza Traczyka
i Grzegorza Wałęki AKA Gibona,
Kuksza i Daﬀza.
Miejsce: ul. Kalinowa 4, godz. 17:00 – 21:00

13 CZERWCA (NIEDZIELA)
Śladami założycieli miastaogrodu Podkowa Leśna

Wycieczka bryczkami lub pieszo
– prowadzenie Oskar Koszutski.
Miejsce zbiórki: Lilpopa/róg Jana
Pawła, godz. 10:00

Ogród dziecięcy „Wioska Tipi”

W programie: zabawy w kręgu, warsztat bębniarski, pokaz
tańca z ogniem, wypiekanie ciapati, robienie zabawek i inne
atrakcje...
Miejsce: Przedszkole „Kolorowa
Planeta”, ul. Parkowa 16, wejście
bramą od ul. Kwiatowej, godz.
12:00-15:00, 17:00-21:00

Ogród taneczny

Zabawa taneczna dla wszystkich
mieszkańców Podkowy Leśnej,
bez względu na wiek, przy muzyce na żywo w wykonaniu kapeli „Kwartet Wiejski”.
Miejsce: CkiIO, Pałacyk Kasyno,
ul. Lilpopa 18,
godz. 18:30-22:00

MILANÓWEK

11 CZERWCA (PIĄTEK)
Uroczyste otwarcie Festiwalu
Otwarte Ogrody

„Japonia kocha Chopina” - Koncert Chopinowski w wykonaniu
gości z Azji z komentarzem prof.
Kazimierza Gierżoda. – g odz.
20:00
„Smaki Chopina”- degustacja

potraw z epoki Fryderyka Chopina – godz. 21:45
Miejsce: Willa Borówka, ul. Królowej
Jadwigi 5 (wjazd od ul. Kościelnej)

12 CZERWCA (SOBOTA)
Morze herbaty, morze poezji

Chińska sztuka parzenia herbaty-prezentacja i degustacja
– godz. 15:30
Koncert pt. „Szczęśliwi” w wykonaniu Justyny R eczeniedi
i zespołu Con Passione w składzie: Kamila Szalińska- Bałwas
– skrzypce, Joanna Gatniejewska – ﬂet, Michał Pindakiewicz
– gitara, Jerzy Cembrzyński –
kontrabas, Paweł Pruszkowski –
instrumenty perkusyjne – godz.
18:00
Miejsce: Willa Borówka, ul. Królowej
Jadwigi 5

Parada radości

Przejście ulicami Milanówka
w kolorowych strojach, przy muzyce. Będzie kolorowo, radośnie,
muzycznie. Prosimy o zabranie
za sobą balonów, instrumentów
perkusyjnych itp. Przyłączcie się
do nas! - godz. 18:30
Start: Gimnazjum społeczne,
ul. Brzozowa 1

13 CZERWCA (NIEDZIELA)
Uroczyste zamknięcie
Festiwalu Otwarte Ogrody

Koncert Męskiej Grupy Wokalnej śpiewającej a cappella „Affabre Concinui” - godz. 20:00
Miejsce: Kościół św. Jadwigi Śląskiej
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FOTORELACJA

TEATR OGNIA

Późnym wieczorem 1 czerwca,
na placu Jana Pawła II w Pruszkowie, przed Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego
odbył się widowiskowy pokaz
Teatru Ognia „Doll in Art.”
Aktorzy po mistrzowsku
opanowali operowanie ogniem,
dymem, efektami pirotechnicznymi oraz grę światłem
i ultraﬁoletem. Wplatając je
w ciekawą oprawę choreograﬁczną i muzyczną stworzyli dla
mieszkańców Pruszkowa imponujące widowisko oklaskiwane
przez licznie zebraną na placu,
wielopokoleniową publiczność.
Spektakl był inauguracyjnym elementem programu
popularyzacji historii naszego
regionu pn. „Kampania ognia Czas żelaza”, który w tym roku
będzie realizowało Muzeum
Starożytnego Hutnictwa.
W ramach cyklu przewidywane są m.in. eksperymentalne
próby wytopu żelaza metodami sprzed wieków, warsztaty
historyczno-artystyczne dla
dzieci pn. „W osadzie starożytnych hutników”.

MROCEK2010
W sobotę, 5 czerwca,
w Grodzisku Mazowieckim
odbyła się III edycja festiwalu
Nasza Strona (M)Rocka "Mrocek 2010".
W imprezie zorganizowanej
przez Anetę Strypikowską
i Franka "Franasa" Olszewskiego udział wzięło
8 zespołów.
Przewodniczącym jury
był Marek Wiernik. Nagrodę
główną w postaci koncertu
w Radiu dla Ciebie i możliwości 40 godzin nagrań w profesjonalnym studiu zdobył
zespół Pampeluna, drugie
miejsce zajęła grupa Fractal,
zaś nagrodę Radia Bogoria
zdobyła formacja Scarlet
Hatchings. Gwiazdą wieczoru
była grupa Lipali.

DZIEŃ DZIECKA
W pruszkowskiej komendzie policji 1 czerwca
nastąpiły zmiany kadrowe.
Funkcję Komendanta Powiatowego Policji w Pruszkowie
pełniła tego dnia podinspektor Aleksandra Dworak.
Nominację wraz z awansem
na stopień podinspektora
policji przekazał jej dotychczasowy komendant
Waldemar Perdion. Obowiązki komendanta podinspektor Ola rozpoczęła od
rutynowej odprawy dziennej
szefów wydziałów. Policjanci
z pruszkowskiej komendy
wybrali właśnie Olę, aby
w Dniu Dziecka pełniła
honorowe obowiązki ich
komendanta. Ola jest córką
jednego z nich. Ma 8 lat i jest
uczennicą klasy I „e” Szkoły
Podstawowej nr 6.
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Porozumienie w sprawie
Muzeum Dulag 121
W najbliższy wtorek 15 czerwca 2010 roku podczas XXXVIII Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się uroczyste podpisanie
Porozumienia pomiędzy Powiatem Pruszkowskim a Muzeum Powstania Warszawskiego w sprawie współpracy przy tworzeniu
Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie. Podpisanie Porozumienia daje możliwość formalnego rozpoczęcia merytorycznej współpracy
ze strony Muzeum Powstania przy tworzeniu stałej ekspozycji muzealnej i realizacji założonych zadań programowych muzeum.
Uroczyste otwarcie Muzeum Dulag 121 jest przewidziane na dzień 1 października 2010 roku.
Obóz Dulag 121 (Durchgangslager 121) zlokalizowany na terenie
nieczynnych Zakładów Kolejowych
w Pruszkowie pełnił rolę obozu
przejściowego dla mieszkańców
stolicy i okolicznych miejscowości bezpośrednio przed wywózką
do obozów zagłady lub na roboty
przymusowe do Niemiec. Obóz
funkcjonował od 6 sierpnia do
polowy grudnia 1944 roku. Przyjmuje się, że w okresie Powstania
Warszawskiego oraz bezpośrednio
po jego upadku przeszło przez obóz
od 390 do 410 tysięcy mieszkańców
stolicy.
2 października 2009 r. podczas
obchodów rocznicy Dulagu odbyła się uroczystość wmurowania
kamienia węgielnego pod budowę Muzeum Dulag 121. Muzeum
mieścić się będzie na terenie
dawnego obozu w powstającym
specjalnie w tym celu obiekcie,
obok starej bramy wejściowej do
zakładów od strony ulicy 3 Maja.
W budynku muzeum znajdzie się
sala ekspozycyjna z antresolą i piwnicami, a także zaplecze biurowe
oraz pomieszczenia pomocnicze
i techniczne. Muzeum będzie
mogło jednorazowo pomieścić
ok. 50 zwiedzających, i 10 osób na

antresoli. Obiekt przystosowany jest
dla potrzeb osób niepełnosprawnych, na wózkach inwalidzkich. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń
muzealnych wynosi ok. 230 m2.
Stała ekspozycja muzealna
podkreślać ma specjalną rolę
mieszkańców Pruszkowa i okolic
w niesieniu pomocy, organizowaniu opieki medycznej rannym, czy
umożliwianiu ucieczek więźniom
obozu. Dodatkowo prowadzona
będzie działalność naukowa i wydawnicza, polegająca na opracowywaniu i publikacji materiałów
poszerzających wiedzę na temat
działalności Dulagu 121. Muzeum
umożliwiać będzie prowadzenie
zajęć oświatowych w formie lekcji
muzealnych, prelekcji i odczytów,
a także organizowania projekcji
ﬁlmowych i koncertów muzycznych. W założeniach programu
działalności placówki akcentuje
się rolę i konieczność prowadzenia ścisłej współpracy z młodzieżą
szkolną i środowiskiem emerytów
oraz kombatantów.
Honorowy patronat nad budową
objął marszałek Sejmu, pełniący
obecnie obowiązki Prezydenta RP
Bronisław Komorowski. W trakcie dotychczasowych spotkań
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roboczych zorganizowanych z inicjatywy Starosty Pruszkowskiego
zapadły ustalenia, że pruszkowskie
Muzeum Dulag 121 oprócz upamiętnienia martyrologii setek
tysięcy mieszkańców Warszawy
wypędzonych po upadku Powstania Warszawskiego powinno
ukazywać poświecenie i oﬁarność
społeczeństwa Pruszkowa i okolicznych miejscowości w niesieniu
pomocy i organizowaniu opieki
medycznej więźniom obozu przejściowego. Ekspozycja muzealna
stanowić ma świadectwo heroizmu
i patriotycznej postawy lokalnej

pomocy potrzebowali”. Muzeum
Dulag 121 będzie pomnikiem ku
czci wypędzonych i przetrzymywanych w obozie mieszkańców
Warszawy, a także podziękowaniem
dla ludności Pruszkowa i okolic za
poświęcenie i ofiarność w niesieniu
im pomocy.
W uroczystej inauguracji Zbiórki
przewidzianej na dzień 17 czerwca
w godzinach od 12 do 16 wezmą
udział Elżbieta Smolińska Starosta
Pruszkowski orazJan Ołdakowski
Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Organizatorzy akcji
serdecznie zapraszają wszystkich
mieszkańców Pruszkowa oraz
społeczności w trudnych czasach miejscowości. Zebrane pamiątki bliższych i dalszych miejscowości.
okupacji hitlerowskiej.
będą uzupełnieniem zbiorów muAkcji Zbiórki Pamiątek towarzyPierwszym wspólnym przedsię- zealnych i stanowić historyczne szyć będą liczne atrakcje. Będzie
wzięciem zorganizowanym przez świadectwo niezłomności ducha, można obejrzeć zabytkowe pojazdy
Starostę Pruszkowskiego i Dyrek- solidarności i oﬁarności pokolenia z okresu II wojny światowej przygotora Muzeum Powstania Warszaw- dotkniętego nieszczęściem wojny. towane specjalnie przez Muzeum
skiego będzie zbiórka pamiątek dla
- Akcję zbierania pamiątek, bę- Motoryzacji w Otrębusach, oraz
powstającego muzeum Dulagu 121. dziemy prowadzić, by ocalić od za- wystawę poświęconą pruszkowZamierzeniem organizatorów jest pomnienia wydarzenia pozostające skim Miejscom Pamięci zorganidotarcie do nieznanych informa- w pamięci osób, będących ich świad- zowaną przez młodzież z drużyn
cji, fotograﬁi i dokumentów oraz kami – mówi Starosta Pruszkowski harcerzy i zuchów z pruszkowskieprzedmiotów mających związek Elżbieta Smolińska. Jak słowa pani go hufca. Będzie okazja odbycia wyz działalnością obozu przejściowe- Barbary, mieszkanki Pruszkowa, któ- cieczki z przewodnikiem po terenie
go, losami więźniów, informacja- re zapadły mi w pamięć: „Nikt wtedy byłego obozu przejściowego Dulag
mi o formach pomocy udzielanej nie myślał o swojej chwale w przy- 121 a także spróbowania wojskowej
przez mieszkańców okolicznych szłości, pomagaliśmy, bo ludzie tej grochówki.

Aktualne zagrożenie powodzią i podtopieniami
na terenie Powiatu Pruszkowskiego
Obszar Powiatu Pruszkowskiego w niewielkim stopniu jest
zagrożony powodzią. Przyczyną pojawienia się miejscowych
podtopień mogą być bardzo niekorzystne warunki pogodowe,
np. wielotygodniowe opady
deszczu lub gwałtowne bardzo
intensywne ulewy.
Przez teren Powiatu Pruszkowskiego przepływa 8 niewielkich rzek. Obenie żadna
z nich nie stwarza zagrożenia
w znaczeniu typowo powodziowym. W przypadku intensywnych opadów, lokalne
podtopienia mogą powodować
wody z rzeki Utraty na obszarze dzielnicy Gąsin w Pruszkowie. Zagrożone wówczas mogą
być budynki mieszkalne przy
ulicy Elektrycznej, Bagnistej
i Wiśniowej, ogródki działkowe
oraz łąki.

W czasie ubiegłotygodniowych opadów nastąpiło podwyższenie poziomu wody w Utracie
o 60 cm. Do poziomu, który doprowadziłby do przelania koryta
rzeki w okolicach Gąsina, brakowało jeszcze ok. 100 cm.
Na dzień dzisiejszy podtopienia występują także w gminach:
Pruszków, Nadarzyn, Raszyn
i Michałowice. Tereny, które
zostały zalane to głównie pastwiska, łąki i grunty rolne. Miejscami jednak woda dostała się
do domów mieszkalnych.
Stanowisko kierowania Komendą PSP, będące jednocześnie
Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, w dniach
od 3 do 5 czerwca br. przyjęło
z terenu całego Powiatu 23 zgłoszenia, dotyczące zalań i podtopień. Najgorsza sytuacja miała
miejsce na drodze powiatowej

w Dawidach – gmina Raszyn.
Woda zalała drogę na długości
ok. 30 m. Przez kilka godzin,
w dniu 4 czerwca była ona całkowicie zamknięta dla ruchu.
Podobna sytuacja miała miejsce
na ul. Fiołkowej w Nadarzynie,
gdzie podtopieniu uległa ulica oraz piwnice w okolicznych
budynkach.
Sytuacja powodziowa na terenie Powiatu Pruszkowskiego
jest całodobowo monitorowana przez Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego
oraz przez miejskie i gminne
komórki zarządzania kryzysowego. Codzienny system meldunkowy (z gmin do powiatu)
pozwala na stałą koordynację
działań służb powiatowych
w przeciwdziałaniu podtopieniom. Jednym z najważniejszych
działań Powiatowego Centrum

Zarządzania Kryzysowego jest
stała współpraca z właścicielami lub zarządcami zbiorników
wodnych na rzece Utracie (stawy w Mrokowie, Walendowie,
Pęcicach). Polega ona na wykorzystaniu istniejących jazów
do regulacji poziomu wody
w Utracie.
Koordynacja działań z Ośrodkiem MON na rzece Zimna
Woda w Helenowie zapobiega
przelaniu się wody przez drogę
wojewódzką nr 719.
W omawianym okresie
gminne komórki zarządzania
kryzysowego wydały mieszkańcom podtapianych budynków i posesji (piwnice) ok. 700
worków i zabezpieczyły ok. 20
ton piasku.
Waldemar Pielat
Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego
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Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów

ul. Grodziska 12, tel. (22) 729 56 09, e-mail: brwinow@brwinow.pl

Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy
w Gminie Brwinów na lata 2009-2013
W czerwcu br. rozpoczną się
szczepienia przeciwko rakowi
szyjki macicy (HPV) dziewcząt
z rocznika 1995.
W ubiegłym roku akcja
szczepień przeciwko groźnemu wirusowi zakończyła się

powodzeniem, bo szczepionkę
podaną w III dawkach przyjęły
niemal wszystkie kwaliﬁkujące
się do szczepienia dziewczęta.
Od 7 do 9 czerwca br. w Zespołach Szkół na terenie Gminy
Brwinów odbywały się spotkania

informacyjne z lekarzem, podczas
których rodzice dziewcząt chcących przyjąć szczepionkę mogli
dowiedzieć się więcej na temat
ochrony przed rakiem szyjki macicy. Koszt szczepień pokrywany
jest z budżetu Gminy Brwinów.

Budowa autostrady - spotkanie z wykonawcą
W dniu 8 czerwca bieżącego roku
w Urzędzie Gminy w Brwinowie
odbyło się spotkanie pracowników
Urzędu z przedstawicielami firmy
STRABAG wykonującej budowę
odcinka autostrady - A2.

Celem spotkania było omówienie możliwości dojazdu do
budowy drogami gminnymi.
Przedstawiciele wykonawcy
zapoznali zebranych z planem
przebiegu trasy, proponowanymi drogami dojazdu do budowy
oraz z projektem budowy dróg
technicznych. Drogi techniczne
zostaną wybudowane w pierwszej

kolejności równolegle do głównego pasa autostrady. Z ustaleń wynika, że dojazd będzie przebiegał
drogami powiatowymi i krzyżował się będzie w kilku miejscach
z drogami gminnymi.
Wykonawca zadeklarował,
że przed rozpoczęciem budowy
dokona szczegółowego przeglądu
dróg powiatowych i gminnych
przyległych do budowy, oceni ich
stan techniczny a w przypadku
powstania uszkodzeń dokona
potrzebnych napraw.
Dyrektor firmy STRABAG
na prośbę Z-cy Burmistrza

zobowiązał się, że do końca tygodnia prześle szczegółowy plan
budowy uwzględniający drogi
dojazdowe, celem dokonania
stosownych uzgodnień.
Celem zapewnienia bezpieczeństwa podczas prac ustalono,
że pojazdy zabezpieczające budowę będą specjalnie oznakowane.
Na zakończenie spotkania inżynierowie reprezentujący wykonawcę poprosili mieszkańców
o wyrozumiałość i z góry przeprosili za ewentualne utrudnienia
związane z budową.
Andrzej Zawistowski

Gmina Brwinów zaprasza:

UWAGA! Szczepienia odbędą
się w NZOZ Ośrodku Zdrowia
w Brwinowie, przy ul. Peronowej
4 B. Pierwsza dawka szczepionki
zostanie podana w dniu 15 czerwca br. (wtorek) o godz.: 12.30.
Małgorzata Russo

Nie masz pracy? Zgłoś się!
Burmistrz Gminy Brwinów
poszukuje kandydatów
na stanowisko:

Inspektor ds.
ﬁnansowych
Osoby zainteresowane ofertami proszone
są o składanie ofert w nieprzekraczalnym
terminie do 18 czerwca br. do Urzędu
Gminy Brwinów przy ulicy Grodziskiej
12, Biuro Obsługi Interesanta pok. 007.
Szczegółowe informacje dotyczące ofert
pracy na ww. stanowiska uzyskać można na stronie internetowej www.bip.
brwinow.pl lub pod numerem telefonu
(022) 738-26-23.

www.france.peugeot.pl

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. 10.00-19.00; niedziela godz. 10.00-15.00
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
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Jak zamówić
ogłoszenie:
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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

praca
dam pracę
Agentów ochrony z licencją – Warszawa.
System 12 lub 24 godziny. Stawki do 10 zł
netto. Kontakt 605 95 55 73, 022 560 54 15

• Sprzedam mieszkanie 44 m2 - do remontu,
w budynku wielorodzinnym w Jaktorowie. Cena
85000 zł. Tel: 22 728 83 32
• Sprzedam mieszkanie 53m2 w Piastowie, dwa pokoje
+ kuchnia 600 897 351

• Kierowców z własnym samochodem. Grodzisk
Mazowiecki 511 509 999

• Sprzedam mieszkanie w starej kamienicy. Mieszkanie
bezczynszowe po generalnym remoncie. Pow 78 m2,
3 pokoje, II piętro, księga wieczysta. Cena 350 tyś do
negocjacji. Pruszków. 504 960 887

• Panie na produkcje (Pruszków k/W-wy) um.o.pr
system 3 zmianowy, 504 009 901,509 820 555

automoto

• Przedstawicieli handlowych, osoby do przyuczenia,
też absolwentów szkół, conuaserów, telemarketerki
– do nowootwartego biura 518 463 868, handlowiec.
pruszkow@gmail.com
• Nawiążę współpracę lub zatrudnię. Grodzisk Maz.
608 357 716

szukam pracy
Emerytka zaopiekuje się dzieckiem lub starszą
osobą na terenie Pruszkowa - Żbikowa
tel.695 610 797

nieruchomości
do wynajęcia
• Do wynajęcia mieszkanie ok. 60m2 w Pruszkowie
na os. Staszica. 3 pok., 11 piętro, umeblowane po
remoncie, okna. Katarzyna 664976395
• Wynajmę lokal użytkowy, do 50 m, w ścisłym centrum
Pruszkowa 518 862 524
• Wynajmę mieszkanie w Pruszkowie
(ul. Niklowa), nowe o pow. 70 m2 częściowo
umeblowane (3pokoje, aneks kuchenny,
łazienka, 2 balkony0, wysoki standard
wykończenia. 601 899 231, 602 178 391

sprzedam
• Działki budowlane k/Sierpca. 13,19,36 ar. Od 3,50 zł
692 495 955
Osowiec - działka bud. 2000 m2 wodociąg,
prąd, gaz bezpośrednio 608 632 242
• Segmenty w Otrębusach, powierzchnia od 120
do 128 m2, podwyzszony standard, atrakcyjna
cena 4250 zł/m2 brutto (z działką)
tel. 604 074 096, 604 644 505
• Sprzedam dom jednorodzinny, Milanówek 180 m2
na działce 480 m2. Przyjmę mieszkanie w rozliczeniu
603 982 978

automoto kupię
• Darmowe złomowanie pojazdów. Transport gratis.
502 534 080
Kasacja pojazdów (022) 723-46-66
www.szrotkasacja.pl

automoto sprzedam
• Fiat Palio Weekend’1998 - w dobrym stanie,
nieduży przebieg, pierwszy właściciel
tel 501 750 705
VW GOLF IV 2002r 1.9 TDI przebieg 150 tys.,
granat metalik, abs, 4 pp, jasny welur, 2 kpl
kół, alufelgi, autoalarm, immobiliser, el.
szyby, wiele dodatkow, 3 drzwiowy, jestem
włascicielem od 5 lat, po przegladzie, stan
bdb, cena 20 tys pln, tel 604 931 453

kupię
• Antyki wszelkie za gotówkę kupię 601 336 063, 500 034 552

sprzedam
• GRA MAZO ZAMIAST SZACHÓW
www.mazo2010.republika.pl

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

• Gdy brakuje czasu na porządki 516-022-093,
508-154-573
• OGRODY - PROJEKT, WYKONANIE. SYSTEMY
NAWADNIAJĄCE. www.architekturaogrodu.pl,
tel. 0 698 668 468
• OGRODY MIODUSZEWSKI. Kompleksowe
projektowanie wykonawstwo i pielęgnacja
ogrodów, tel. 501 716 866
www.ogrody-mioduszewski.pl
• Pranie wykładzin od 3 zł/m2 518 862 524

zwierzęta
• Na osiedlu Wyględówek, w okolicach przedszkola,
biega nieduży kundel, nieco podobny do jamnika.
Pies jest zadbany, ma sierść w brązowym kolorze
z beżowymi łatkami i białymi skarpetkami. Do
pewnego czasu nosił czerwoną obrożę, więc istnieje
spore prawdopodobieństwo, że komuś uciekł. Jest
bardzo przyjaźnie nastawiony do ludzi i innych psów
• Sprzedam kota perskiego,białego z szarymi
znaczeniami i niebieskimi oczami, kot ma 5 miesięcy,
rodowód,książeczkę zdrowia,wszystkie aktualne
szczepienia, 300 złotych, tel 602 12 15 19

• Składanie mebli 796 259 198
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.0602681344
Usługi glazurnicze 609 316 765

APARATY SŁUCHOWE
ZAPRASZAMY NA
BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

Refundacja: 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

KURSY SZKOLENIA

zdobądź atrakcyjny zawód!

• Anteny – montaż, serwis 603 375 875
• Budowa domów, lokali użytkowych 605 377 805

• Domofony – montaż, serwis 603 375 875

• Wylewki betonowe miksokretem 605 443 826

• Gazowe usługi, kotły, kuchnie, montaż serwis,
instalacje tel. 601-391-858

usługi

• DOCIEPLENIA STYROPIANEM, USŁUGA Z MATERIAŁEM
(STYRMAN, TERMOORGANIKA, CERESIT, KABE) CENY
OD 75 ZŁ/M2 506 964 611

• Wykańczanie poddaszy 607612 176

- WÓZKI WIDŁOWE /Kierowca wózków jezdniowych/
- OBSŁUGA Komputera /Podstawy/
- KADRY i PŁACE /Podstawy/
ISO 9001:2001
- NAUKA Gotowania – od podstaw
- Pracownik administracyjno biurowy
- Księgowość od podstaw
- BHP – wszystkie stanowiska,
mi
- Elektryk do 1 kV
ie z tradycja
ne kształcen
es
cz
o
w
o
N
- UDT

iwe
możl

raty!

Zakład Doskonalenia Zawodowego
Ośrodek Kształcenia Zawodowego nr 9
ul. Armii Krajowej 46, 05-800 Pruszków
Tel/Fax (22) 758-71-60, kom. 0-608-661-245
e-mail: okz9@zdz.edu.pl, www.pruszkow.zdz.edu.pl
Zapraszamy od pon. do pt. w godz. 8 - 17

Rekrutacja: www.rekrutacja.wsptwp.eu
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» KOMPUTEROWE BADANIE WZROKU

Umawianie wizyt: 503 97 27 11
Pruszków, ul. Kościuszki 8/8
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CZĘŚCI NOWE I UŻYWANE
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

okna
aluminium, drewno,

PCV, rolety, moskitiery

raty

drzwi
wewnętrzne, zewnętrzne,
antywłamaniowe

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

SPOTKANIA RODZINNE
URODZINY, IMIENINY, JUBILEUSZE, ROCZNICE
ZARĘCZYNY, WESELA
PRZYJĘCIA KOMUNIJNE
PRZYJĘCIA Z OKAZJI CHRZTU

WƌŽũĞŬƚ ǁƐƉſųĮŶĂŶƐŽǁĂŶǇ ƉƌǌĞǌ hŶŝħ ƵƌŽƉĞũƐŬČ ǌĞ
ƑƌŽĚŬſǁƵƌŽƉĞũƐŬŝĞŐŽ&ƵŶĚƵƐǌƵZŽǌǁŽũƵZĞŐŝŽŶĂůŶĞŐŽ
ǁ ƌĂŵĂĐŚ ZĞŐŝŽŶĂůŶĞŐŽ WƌŽŐƌĂŵƵ KƉĞƌĂĐǇũŶĞŐŽ
tŽũĞǁſĚǌƚǁĂDĂǌŽǁŝĞĐŬŝĞŐŽϮϬϬϳͲϮϬϭϯ͘

URODZINY/IMIENINY PREZESA
SPOTKANIA INTEGRACYJNE
GARDEN PARTY
ZESTAWY OBIADOWE NA WYNOS DLA FIRM
BUSINESS LUNCH
VIP ROOM

www.mazurkashotel.pl

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

Społeczne Liceum
Ogólnokształcące
Nr 23
Z UPRAWNIENIAMI
SZKOŁY PUBLICZNEJ
OD 1991

Gimazjum
Społeczne
Z UPRAWNIENIAMI
SZKOŁY PUBLICZNEJ
OD 2004

.pl
• wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej
.edu
lo23
s
.
w
• życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga
ww
• 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
ZNIŻKI CZESNEGO DLA
• koło strzeleckie
RODZEŃSTWA

30%

Pruszków, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10
Sekretariat 9.00-14.00, tel.: 022 758 76 80
e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl

Centrum Edukacyjne PERFEKT
ZESPÓŁ SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
TECHNIKUM MECHANICZNE
POLICEALNA SZKOŁA INFORMATYCZNA
SZKOŁA JĘZYKOWA nowość
dla dorosłych, młodzieży i dzieci

niskie czesne
ce
przy bardzo dobrych wynikach wznau
zwolnienie opłat!
zaswiadczenia do wku i zus
czorowym
kształcenie systemem zaocznym i wie

www.szkolydladoroslych.pl
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3PRZEDAêÒSEGMENTWÒIÒBLIßNIAKWÒWÒ'RODZISKUÒ-AZ
Lokale ok 100 m2 powierzchni u¿ytkowej w cenie ju¿ od 330.000 z³
za stan surowy zamkniêty. Atrakcyjne lokalizacje, wszystkie media.

Biuro sprzeda¿y:
ul. Nadarzyñska 77, 05-825 Grodzisk Maz.
tel: 0 785 101 601; (022) 755 77 95; 0 695 702 802
e-mail: makbud@makbud.pl
www.makbud.pl

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

LISTERINE
Total Care
T

Na
Najbardziej
zaawansowany
i kkompletny produkt Listerine.

Tylko teraz promocja!
T
Ty

250 ml za 11,50 ,2
500 ml za 13,90 ,5

