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Co dalej z parkiem rozrywki?

Nielegalne
pojemniki

GRODZISK MAZ. Na począt-

PRUSZKÓW.

ku lutego br. podczas debaty
publicznej nad kierunkami zagospodarowania przestrzennego gminy burmistrz Grodziska
oświadczył, że prowadzone są
rozmowy na temat możliwości
powstania na terenie gminy
wielkiego parku rozrywki.
Informacje ze względu na poufność negocjacji były niezwykle
lakoniczne. Bardziej szczegółowe miały pojawić się za kilka
miesięcy. Nie pojawiły się.
Już pół roku temu publikowaliśmy informacje dotyczące planów zrealizowania
w okolicach Grodziska Mazowieckiego imponującego, największego w Polsce,
a prawdopodobnie również
tej części Europy parku
edukacyjno-rozrywkowego.
Pomysłodawcą i inwestorem
przedsięwzięcia jest jedno
z zagranicznych konsorcjów,
działających od kilkunastu
lat w szeroko pojętej branży
rozrywki.
Choć rozważane były inne
konkurencyjne lokalizacje
w okolicach Bolimowa, Jaktorowa, Błonia a nawet Modlina,

Pojemniki na
odzież używaną,
które możemy
zobaczyć przy wielu
pruszkowskich
ulicach, zostały
postawione
nielegalnie.
WIĘCEJ S6

Deweloper
blokuje
ulicę
MALICHY.

to ulokowanie inwestycji
w okolicach Grodziska było
najbardziej prawdopodobne

ze względu na bliskość stolicy oraz możliwość włączenia obiektu w powstającą

sieć infrastruktury drogowej. Kompleks miał powstać
w północnej części gminy,

przy zjeździe z autostrady
A2, w pobliżu węzła Tłuste.
WIĘCEJ S2

Autostrada A2: Ruszyła budowa odcinka E
MALICHY. Budowa autostrady A2 posuwa się do przodu. W czwartek

rozpoczął się jej kolejny etap. Pierwszą łopatę na placu budowy odcinka E,
od granicy gmin Jaktorów i Grodzisk Mazowiecki do Moszny, wbili właśnie
przedstawiciele rządu i władz lokalnych. WIĘCEJ S4
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Firma deweloperska
Graw-Bud-Lokal
S.A. znów utrudnia
życie mieszkańcom
pruszkowskich
Malich
i michałowickich
Reguł. Kilka dni
temu ponownie
zablokowała
przejazdy przez
ulice łączące
obie miejscowości.

BIZUTERIA SREBRNA
PRUSZKÓW, UL. KRASZEWSKIEGO 41
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Dźwignia
rozwoju
Bolo Skoczylas
naczelny@gazetawpr.pl

Dawno temu, w zamierzchłych
czasach słusznie minionego
ustroju jakiś ówczesny copyrajter wymyślił hasło, które do dziś
uważane jest za regułę i niepodważalną zasadę. Reklama jest
dźwignią handlu. A krasnoludki
sikają do mleka - dodawali ówcześni złośliwcy i malkontenci.
Owa uzupełniająca sentencja
świadczyć miała, że z tą reklamą
i jej dźwignią, tak naprawdę to
spora przesada i g..o prawda. Ale
mylili się. I to poważnie. Dziś powszechnie wiadomo, że reklama
jest dźwignią. I to nie tylko handlu, ale również rozwoju, postępu
i dobrobytu. Dzięki niej Polska
rośnie w siłę, a ludziom żyje się
dostatniej. Dzięki niej jesteśmy
dziś tym czym jesteśmy. Zieloną
wyspą dobrobytu na bezkresnym oceanie ekonomicznego
kryzysu. Nie wierzycie Państwo?
Postaram się udowodnić.
Czy handel jest ważną gałęzią
gospodarki? Jest. Co jest jego
dźwignią? Reklama. To oczywiste. Czyli racjonalną i prawdziwą
jest teza, że reklama warunkuje
rozwój gospodarki. Tyle. Więc,
jak zwykł mawiać pewien klasyk wszystko to oczywista

oczywistość, czyli prawda i to
bezdyskusyjna. A skoro udowodniliśmy, że jest konieczna,
to powinna nam towarzyszyć
gdzie się tylko da. I towarzyszy.
Zdecydowanie, powszechnie
i skutecznie.
Jak kraj długi i szeroki, przy
każdej szosie, drodze, nawet
wiejskim dukcie, wszyscy reklamują swoje produkty i usługi.
Firma X wytwarza i sprzedaje
drzwi garażowe, hurtownia Y
proponuje świeże tusze drobiowe, a zakład Z elementy
stropowe. Kiełbasa z Łysych,
szynka z Biedronki, a w wakacyjnej promocji sedes w okazyjnej
cenie. Dominują śmiałe zestawienia kolorystyczne, fantazyjne
kroje czcionek i takież elementy
graﬁczne. Ale nie forma tu najważniejsza. Liczą się intencje
skuteczność i siła oddziaływania. A nie od dziś wiadomo, że
siła bierze się z ilości. A pod tym
względem jesteśmy europejską
a może nawet światową potęgą.
Dlaczego inne kraje mają kryzys?
Proste. Bo regułę, że reklama
jest dźwignią stosują dużo rzadziej lub nie stosują jej wcale.
Odbywając wakacyjną podróż po
drogach Europy stwierdziłem, że
nie widzę żadnych reklam. Nikt
mnie do niczego nie namawia,
nie chce niczego sprzedać. Jaki
jest tego skutek, wszyscy wiemy. Bądźmy od nich mądrzejsi.
Budujmy nasz dobrobyt i sukces.
Stawiajmy ekrany, billboardy,
wieszajmy bannery. Wymyślajmy hasła. I nie zwracajmy uwagi
na krasnoludki, które sikają nam
do mleka.

Jedyna gazeta w regionie w nakładzie kontrolowanym!
Jedyny wiarygodny partner dla reklamodawców!

GRODZISK. Park rozrywki na razie nie powstanie. Dalsze rozmowy po wyborach.

Co dalej z parkiem rozrywki?
Dokończenie ze strony 1
Projekt przewidywał połączenie kilku elementów. Edukacji,
rozrywki i rekreacji oraz bazy
noclegowej w postaci kompleksu hotelowego, spa i restauracji.
Wielkością i rozmachem przyćmiewa wszystko, co do tej pory
udało się zrealizować w naszej
części Europy. Obiekty o charakterze edukacyjnym miały powstać
z wykorzystaniem najnowszych
osiągnięć nauki.
Przykładem jest projektowane interaktywne orbitarium
i obserwatorium astronomiczne,
w którym zwiedzający mogliby
poznawać i przyswajać wiedzę
z dziedziny astronomii i kosmosu, prezentowaną w sposób
niezwykle realistyczny w technologii trójwymiarowej. W części
sportowo-rekreacyjnej znaleźć się
miały nie tylko urządzenia służące zabawie i wypoczynkowi,
a również obiekty przeznaczone
dla miłośników aktywnego spędzania czasu, a nawet uprawiania
sportów ekstremalnych. Jedną
z atrakcji miał być siedmiokilometrowy tor do canyoningu
wysokogórskiego, czy ścianki
wspinaczkowe.

Inwestycja w skali makro
O skali przedsięwzięcia świadczy fakt, że koszty realizacji tylko
pierwszego etapu projektu określone zostały na ok. 600 mln
euro. Licząc wg aktualnego kursu
walut, to około 2,6 mld złotych!
Aby lepiej zobrazować wysokość
inwestycji, to mniej więcej tyle, ile
wyniósłby łączny dochód Grodziska przez najbliższe 21 lat.
Park rozrywki zajmowałby
powierzchnię 550 hektarów,

Grodziski park rozrywki ma być największym w tej części
Europy. Zatrudnienie ma tu znaleźć 2 tys. osób. [Fot. stock]
czyli prawie połowę powierzchni
Grodziska, a docelowo miałoby
znaleźć w nim zatrudnienie 2 tys.
osób. Jakie znaczenie miałoby istnienie takiego obiektu dla rozwoju
nie tylko samego Grodziska, ale
i regionu Zachodniego Mazowsza
nie sposób przecenić. Niestety,
droga do jego realizacji wydaje
się być trudna i dość daleka. Co
więcej, entuzjazm inwestora studzi szereg nakładających się na
siebie i komplikujących sytuację
czynników.

Będą drogi, będzie park
Nasz rozmówca, reprezentujący
inwestora, który na tym etapie nie
życzył sobie ujawnienia nazwiska, powiedział nam, iż głównym

Maciej Kamiński
zastępca
redaktora naczelnego

Olgierd Lewan
redaktor
działu wydarzenia

«Nie wolno nam ich usunąć od tak. Jest na nich znak

Karolina Gontarczyk
dziennikarz

Mariusz Markowski
dziennikarz

Anna Sołtysiak
sekretarz redakcji

firmowy i mogłoby być to uznane za kradzież. Poza tym
prezydent miasta nie odpowiada za prywatną działalność
Andrzej Królikowski, Wiceprezydent Pruszkowa o pojemnikach na
gospodarczą.»
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odzież nielegalnie stojących na terenie należącym do miasta

@ anonim: ojejku, a przecież
dzieje sie tyle dobrego. jest
fontanna nie ma co narzekać
jest pięknie woda tryska, buahahahahaha .
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@ Zenek: 70 tyś za reklamę
w nesweeku. Żenada .
@ adam: no bo końcu pozycja
newsweeka jest bezdyskusyjna
:)))) ciekawe jak to przysłużyło
się promocji miasta? skoro tacy

Inwestycja tej wielkości wymaga wielu uzgodnień nie tylko
na szczeblu samorządowym,
gminnym czy wojewódzkim,
ale również rządowym. Pozyskanie niezbędnej wielkości
terenu wiąże się również z możliwością zakupu jego części od
skarbu państwa i od właścicieli
prywatnych. Do tego konieczna
jest wola i zgoda, i wojewody,
i kilku właściwych ministerstw.
Na tym poziomie rozmowy są
prowadzone. Co z nich wyniknie? Czy istnieje realna szansa
na to, by w okolicach Grodziska
powstał najnowocześniejszy
w Europie kompleks edukacyjno-rozrywkowy na miarę
XXI wieku?
Bolo Skoczylas

min.
15o

maks.
18o

SOBOTA

min.
13o

FORUM CZYTELNIKÓW
Komentarze internautów do
artykułu zamieszczonego na
wpr24.pl: Mafia, Chopin i...
co jeszcze?

Zamiast posłowia

POGODA NA WEEKEND 27.08-29.08

Cytat tygodnia

Bogdan Skoczylas
redaktor naczelny

Gazeta WPR - Województwo Powiat Region
Nakład kontrolowany: 30.000 egz.

powodem hamującym powstanie
kompleksu jest brak perspektyw
na racjonalne rozwiązanie problemów komunikacyjnych w tym
rejonie. Obiekt tej wielkości musi
być włączony w sieć infrastruktury drogowej w taki sposób, aby
z jednej strony zapewniał dogodny
dojazd tysiącom odwiedzających
go gości, z drugiej zaś nie powinien komplikować życia stałym
mieszkańcom regionu.
To już nie tylko autostrada
A2 i możliwość zjazdu z niej do
obiektu. Problem polega na tym,
że istniejąca sieć dróg nie jest wystarczająca, a ich przepustowość,
a raczej jej brak uniemożliwia korzystanie z nich w sposób cywilizowany. Impas w planach budowy

dróg skutecznie blokuje rozpoczęcie drugiego, roboczego etapu
uzgodnień umożliwiających start
inwestycji. Na tą sytuację nałożył
się kryzys w budżecie marszałka
województwa. To właśnie decyzje dotyczące sieci drogowej są
w przeważającej mierze w gestii
samorządu wojewódzkiego. Na
decyzję o czasowym zawieszeniu
rozmów wpływ miała też trudna
sytuacja w kraju spowodowana powodziami oraz katastrofa
smoleńska. Nie był to właściwy
i odpowiedni czas do prowadzenia tego typu negocjacji.
Aby podjąć dalsze rozmowy sytuacja musi się unormować. Inwestor nie wycofuje się
z projektu, natomiast zmuszony
jest na pewien okres zawiesić
rozmowy. Ponownie ruszą
one najwcześniej po wyborach samorządowych.

maks.
15o

NIEDZIELA

min.
10o

maks.
17o

komentuj na www.wpr24.pl
ludzie decydują o pieniądzach na
promocje to nie ma co się dziwić.

@ ....: Dobry artykuł, chociaż
i tak bardzo delikatny w stosunku do władz Pruszkowa, naszego pięknego lecz zaniedbanego
miasta.
@ zmiany: A może czas na zmiany w kierowaniu Ośrodkiem?
@ Iza: Nie no działalność
Mok-u to tragedia. Jak chciałam się czegoś dowiedzieć telefonicznie to tam odbiera jakiś
szatniarz. Oferta dla dzieci jest
tragiczna. Ośrodek odstrasza...

@ antymidas: „Tylko

@ lot: Przy takim dzisiej-

Pruszków, tu się rozmnażam!” - a może chodziło
o nieudolność rządzących
Pruszkowem?

szym składzie personalnym
odpowiedzialnym za kulturę
w mieście, nic się dalej NIE
ZMIENI, NIE ZMIENI, NIE
ZMIENI, itd... ! .

@ akon: proszę... to miasto to
kompletna porażka kulturalna... grupa docelowa wydarzeń
to 50+ nie ma nic dla młodych ludzi. We wrześniu kult
i formacja schabuﬀf. Panowie
prezydenci - za 70 kaﬂi wydanych na stronę na facebooku byście zrobili dodatkową
imprezę... albo do zespołów
dopłacili żeby takiej kaszany
nie sprowadzać do miasta!

@ Elf: Nie porównujcie tego
pseudodeptaku do tego w Grodzisku. Prawda taka, że nie ma
się czym chwalić. Dworzec jak
z PRLu, slumsy na Stalowej
i Żbikowie, zero atrakcji.
I pomyśleć, że to najbogatsza
część Polski pod stolicą, a jakoś
tego nie widać. To nawet na
Podlasiu miasta wyglądają na
lepiej zadbane.
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Deweloper znów blokuje ulicę
tych dróg. – W tym konkretnym
przypadku mamy do czynienia
z próbą wyłudzania od nas znacznych pieniędzy za ulicę zrobioną
tak niefachowo, że praktycznie
trzeba by ją w całości budować
od nowa – mówi Grabka. Według
opinii wójta sytuację utrudnia
też fakt, że prezes Graw-Bud-u,
Waldemar Siwik, do negocjacji
specjalnie skory nie jest.

Olgierd Lewan
olgierd.lewan@gazetawpr.pl

PRUSZKÓW. Firma deweloperska Graw-Bud-Lokal S.A. znów
utrudnia życie mieszkańcom pruszkowskich Malich i michałowickich
Reguł. Kilka dni temu ponownie
zablokowała przejazdy przez ulice
łączące obie miejscowości.
Mieszkańcy są oburzeni ponownym blokowaniem drogi przez
dewelopera. – Od kilku dni mieszkamy niby w tym samym miejscu,
tuż pod Warszawą, ale nagle jakby
znacznie dalej od cywilizacji –
mówi Tomasz Łuczyński z ul.
Zielonej. – Do najbliższej utwardzonej drogi mamy teraz zamiast
kilkudziesięciu metrów prawie 1,5
km jazdy dziurawą drogą szutrową – dodaje.
Mieszkańcy zgadzają się
z władzami gminy, że nie można akceptować cwaniactwa,
ale oczekują od wójta podjęcia zdecydowanych działań.
– W gronie sąsiadów jesteśmy
zgodni, co do tego,że gmina
nie powinna się poddać temu
szantażowi – potwierdza Ewa
Wilowska, sąsiadka z ul. Zielonej.
– Byłoby błędem, gdyby władze
gminy uległy Graw-Budowi.
Oznaczałoby to, że nasze podatki zamiast na zabezpieczenie
potrzeb obywateli poszłyby na

Trochę historii

Swobodny przejazd utrudniają teraz wyrwane z tymczasowej drogi ogromne, betonowe
płyty, z których sterczą stwarzające niebezpieczeństwo dla przechodniów zbrojenia. [Fot. OL]
zaspokojenie pazerności dewelopera – mówi rozgoryczona.

Chcą zmusić gminę
– Negocjacje z deweloperem ciągną się od lat. Od samego początku

ﬁrma chciała zrobić dobry interes
próbując sprzedać ulicę gminie–
mówi Krzysztof Grabka, wójt
Gminy Michałowice. – Kłopot
w tym, że te wygórowane żądania
mają się nijak do rzeczywistości

– dodaje. Ogólnie przyjętą normą
jest, że deweloper po ukończeniu
inwestycji przekazuje ulice osiedlowe gminie za przysłowiową złotówkę, aby pozbyć się kłopotów
związanych z utrzymywaniem

O burzliwej historii ul. Czarnieckiego pisaliśmy już w ubiegłym
roku, gdy pojawiły się pierwsze
blokady. Firma Graw-Bud-Lokal
próbowała pobierać od mieszkańców opłaty za przejazd przez
należącą do niej drogę. Ta sama
ﬁrma, która wcześniej z wielokrotnym naruszeniem prawa
wybudowała osiedle, po czym
dla uniknięcia odpowiedzialności
i ciążących zobowiązań, postawiła
się w stan likwidacji. Sprzedaży
wybudowanych mieszkań właściciele Graw-Budu dokonali już pod
szyldem kolejnej założonej przez
siebie spółki, którą natychmiast
po tym również zlikwidowali.
Finalnie udało się jednak doprowadzić do odblokowania drogi.

Powrót do przeszłości
Do tematu postanowili wrócić
po 6 latach, gdy okazało się, że
wierzyciele już zrezygnowali ze
swoich roszczeń, a w procesie

likwidacji nie udało się spieniężyć na ich korzyść własności
gruntu pod ulicą Czarnieckiego.
Następcy Graw-Budu wymyślili,
że można na tym fakcie dodatkowo zarobić.
Pierwszy pomysł polegał na
próbie wyłudzenia od mieszkańców Czarnieckiego opłat za
„utrzymanie ulicy”. Dla uwiarygodnienia żądań ﬁrma rozpoczęła, kabaretowy wręcz remont
nawierzchni, w ramach którego
zatrudnieni „fachowcy” praktycznie zdemolowali jezdnię na
odcinku ok. 200 metrów, układając ją ponownie w sposób jeszcze
bardziej nierówny i dziurawy, niż
było to zrobione poprzednio.
Gdy mieszkańcy osiedla widząc remontowe dokonania ﬁrmy
zagrozili podaniem dewelopera
do sądu za zniszczenie ulicy, ten
postanowił zmienić front.

Znów to samo
Obecna blokada uliczek zaskoczyła wszystkich okolicznych mieszkańców, a do ustawienia zapór
posłużyły ogromne, betonowe
płyty drogowe wyrwane z drogi,
z łącznika dojazdowego do ul.
Zielonej. Uderzenie skierowane
jest wyraźnie przeciwko urzędowi gminy w Michałowicach.
Utrudniając lokalne warunki
życia mieszkańcom Graw-Bud
chce wymusić na gminne, by ta
wykupiła drogę.
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Pruszków, ul. Powstańców 3a
tel. 022 758 74 27
Apteka czynna
pon-pt. 8-20, sobota 9-15
u nas: szeroki asortyment, wysoka jakość usług, zawsze niskie ceny

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

Tylko teraz promocja!

500 ml za 19,90 ,1000 ml za 35,90 ,-
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Autostrada A2 idzie dalej
MALICHY. Budowa autostrady A2 posuwa się do przodu. W czwartek rozpoczął się jej kolejny etap.

Dwa miesiące
utrudnień
na kolei
REGION. PKP Polskie Linie

Kolejowe od 20 września będą
prowadzić remont przejść podziemnych na stacjach w warszawskich Włochach i Ursusie.
Z powodu modernizacji z rozkładów jazdy Kolei Mazowieckich i Szybkiej Kolei Miejskiej
zniknie kilkadziesiąt połączeń.
Kolejarze po kilkunastu latach
wreszcie zwrócili uwagę na
opłakany stan dworców. Przejścia podziemne w Ursusie
i we Włochach doczekają się
w końcu stosownych modernizacji. Jan Telecki informuje,
że prace rozpoczną się już 20
września i potrwają do 19 listopada. To w sumie zaledwie
dwa miesiące.

Izolacja do wymiany
Jednym z najważniejszych
punktów modernizacji jest
wymiana izolacji między torami kolejowymi a tunelem.
Właśnie ta część prac spowoduje największe utrudnienia.
Aby dostać się do izolacji należy zdemontować kilkadziesiąt
metrów torów. Natomiast po
wymianie wszystko musi wrócić do poprzednich ustawień.
Aby umożliwić kolejarzom
prace trzeba będzie wprowadzić specjalny rozkład jazdy.
Od 20 września pociągi będą
poruszać się po jednym torze
w ruchu wahadłowym na odcinku Pruszków – Warszawa
Zachodnia. Wiele składów
w ogóle nie pojawi się na trasie. Te zmiany dotyczyć będą
zarówno pociągów obsługiwanych przez Koleje Mazowieckie jak i Szybką Kolej Miejską.
Obecnie trwają rozmowy dotyczące uruchomienia komunikacji zastępczej.

Remont za remontem
Kolejne prace modernizacyjne tym razem na odcinku
Warszawa – Skierniewice rozpoczną się już w październiku.
Również ten remont spowoduje spore zamieszanie
w rozkładach. W trakcie prac
pociągi dalekobieżne pojadą
objazdami a linie obsługujące
kursy podmiejskie będą miały
wyższy priorytet.
Modernizacja trasy Warszawa – Skierniewice na zakończyć się przed Euro 2012.
Kolejarze po cichu przyznają,
że dotrzymanie tego terminu
będzie bardzo trudne..
AS

Pierwszą łopatę na placu budowy odcinka E, od granicy gmin Jaktorów i Grodzisk Mazowiecki do Moszny,
wbili właśnie przedstawiciele rządu i władz lokalnych.
Andrzej S. Rodys
andrzej.rodys@gazetawpr.pl

Budowę kolejnego odcinka autostrady A2 Stryków – Konotopa
rozpoczęto 26 sierpnia w miejscowości Koszajec w gminie Brwinów.
18-kilometrowy odcinek D będzie
przebiegał przez powiaty pruszkowski i grodziski. Połączy odcinek
E (tzw. pruszkowski), którego budowę rozpoczęto pod koniec lipca
z odcinkiem C (przebiegającym
przez gminy Baranów, Jaktorów
i Wiskitki). Budowa odcinka C
rozpocznie się prawdopodobnie
we wrześniu.
We wczorajszym uroczystym
wbiciu pierwszej łopaty pod budowę odcinka uczestniczyli m.in.:
wiceminister infrastruktury Radosław Stępień, prezes Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad Lech Witecki, wicewojewoda mazowiecki Dariusz
Piątek oraz starosta pruszkowski
Elżbieta Smolińska.
Wszystko wskazuje na to, że na
Euro 2012 do Warszawy będzie
można dojechać autostradą. Jak
do tej pory, prace na podwarszawskim odcinku A2 przebiegają zgodnie z harmonogramem.
Według zapowiedzi ﬁrmy Strabag, wykonawcy odcinka D, ten
fragment drogi zostanie oddany
do użytku 4 czerwca 2012 r. Prognozy mówią, że jeszcze w 2012

Przedstawiciele samorządu i władz centralnych wbili symboliczną pierwszą łopatę na
placu budowy kolejnego odcinka autostrady A2. [Fot. ASR]
r. będzie tędy jeździć ok. 70 tys.
pojazdów na dobę.
Odcinek D autostrady A2 Stryków – Konotopa rozpoczyna się
na pograniczu gmin Jaktorów
i Grodzisk Mazowiecki. Następnie biegnie przez gminę Grodzisk,
skrajem Milanówka i Brwinowa
oraz przez gminę Brwinów i kończy się w rejonie wsi Moszna. Tu
połączy się z odcinkiem E.
Do jego budowy zostanie użytych 3 tys. ton stali zbrojeniowej,
20 tys. m sześc. betonu mostowego

i 360 tys. ton masy bitumicznej. Na
budowie zatrudnionych będzie
ponad 500 osób. Będzie tu także
pracować ponad 300 samochodów
transportowych i maszyn budowlanych. Na tym odcinku powstanie
25 mostów, wiaduktów i kładek
dla pieszych oraz 50 przejść dla
zwierząt. Planowane jest tu także wybudowanie dwóch stacji
poboru opłat: Tłuste i Pruszków.
Na skraju Brwinowa powstanie
zaś miejsce obsługi pasażerów kategorii I, w którym oprócz stacji

benzynowych, znajdą się budynki
gastronomiczno-hotelowe.
– Autostrada to wielka rzecz –
mówiła podczas uroczystości Elżbieta Smolińska, starosta powiatu
pruszkowskiego. – Droga będzie
przebiegać przez teren naszego
powiatu, a to oznacza rozwój.
Ale także uciążliwości – dodała.
Zwróciła uwagę, że autostrada
stworzy pewne komplikacje dla
komunikacji w obrębie powiatu.
– Ciesząc się z tego, że będziemy
mieli wreszcie A2, nie możemy

zaniechać działań zmierzających
do wybudowania tzw. paszkowianki – mówiła starosta.
Chodzi o to, że po oddaniu do
użytku autostrady, przez teren
powiatu przebiegać będą dwie
bardzo ważne drogi: A2 i krajowa
„ósemka” (trasa katowicka). Komunikacja między nimi będzie się
więc odbywać obecnie istniejącymi
drogami wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi, przez miasta
i wsie powiatu. – Spodziewane jest
natężenie ruchu w Pruszkowie
i na drodze do Grodziska – powiedziała nam Elżbieta Smolińska.
Jej zdaniem obciążenie jest już
dziś ogromne, a gdy wzrośnie, to
miejscowości i drogi powiatu tego
nie wytrzymają. Dlatego konieczna
staje się budowa „paszkowianki”,
nazywanej obwodnicą Brwinowa ,
która połączy A2 z trasą katowicką.
Plany budowy „paszkowianki”,
która ma mieć status drogi wojewódzkiej, istnieją już od dekady.
Obecnie mówi się, że nie powstanie ona wcześniej niż w 2013 r.
– Tego przedsięwzięcia nie udźwigną ani gminy, ani powiat – mówi
starosta Smolińska. Jej zdaniem,
ze względu na znaczenie drogi,
samorząd Mazowsza powinien
otrzymać rządowe wsparcie przy
jej planowaniu i budowie. Gdyby
inwestycja traﬁła do budżetu centralnego, wówczas byłyby szanse
na przyśpieszenie jej realizacji.

Kładki nie ma i nie będzie. Kiedyś powstanie tunel.
PRUSZKÓW. Mieszkańcy posesji
położonych na granicy Pruszkowa
i Piastowa, przy ul. Bohaterów Warszawy nie mają jak dostać się na
przeciwną stronę torów. Przechodzą więc przez nieczynny przejazd,
narażając tym samym swoje życie.
Kładka nad torami kolejowymi
łącząca ulice: Grunwaldzką i Tuwima z Warszawską i Broniewskiego istniała wiele lat. Niestety,
z powodu złego stanu technicznego
jakiś czas temu została zdemontowana. Od tamtej pory zaczął się
koszmar mieszkańców.
Aby dostać się na drugą stronę
torów, muszą skorzystać z kładki
w Pruszkowie, której czas świetności dawno minął, albo udać się na
stację PKP w Piastowie. W obu przypadkach mają do przejścia średnio
2-3 km. Wybierają więc inną trzecie
rozwiązanie, czyli dzikie przejście
przy nieczynnym przejeździe kolejowym, tuż przy ul. Grunwaldzkiej.
– Tu jest bardzo niebezpiecznie,
ale ludzie tędy chodzą, bo nie mają
innego wyjścia – mówi pani Maria,
mieszkanka jednego z pobliskich

bloków. Chodnik od torów dzieli w tym miejscu odległość tylko
2 metrów, teren jest nieoświetlony.
Przechodzą tędy matki z dziećmi
w wózkach, ludzie z rowerami
i zwierzętami. – Kilka osób już tu
zginęło. Zastanawiam się, ile tragedii musi się jeszcze wydarzyć,
żeby władze wreszcie coś z tym
problemem zrobiły. Najlepszym
wyjściem byłoby przejście podziemne, ale to pewnie marzenie
ściętej głowy – dodaje pani Maria.
– Stara kładka musiała zostać
zdemontowana, ponieważ stwarzała zagrożenie dla przejeżdżających
pociągów – tłumaczy Elżbieta Korach, naczelnik wydziału inwestycji
Urzędu Miejskiego w Pruszkowie.
– Obecnie analizujemy możliwość
budowy wiaduktu w tym miejscu,
ale to leży w gestii PKP, które kolejne
przejścia likwidują, a nie zapewniają
niczego w zamian – mówi Korach.
Urzędnicy planują tu budowę
tunelu przebiegającego od ul. Kościuszki do ul. Waryńskiego. – Projekt jest w fazie przygotowań. Jest to
jedna z wielu koncepcji rozwiązań
komunikacyjnych w Pruszkowie,

Mieszkańcy każdego dnia ryzykują życie przechodząc przez
tory w niedozwolonym miejscu. [Fot. KG]

ale w kwestii terminu realizacji nie
ma żadnych ustaleń – mówi Krystyna Sławińska, naczelnik wydziału
architektury, urbanistyki i zagospodarowania przestrzennego Urzędu
Miejskiego w Pruszkowie.
Co na to PKP? – Linia kolejowa
do Grodziska Maz. będzie modernizowana, dlatego nie przewidujemy tu jakichkolwiek inwestycji,
gdyż nie posiadamy na to środków
– tłumaczy Jan Strzelczak, zastępca
dyrektora ds. eksploatacji Zakładu
Linii Kolejowej w Warszawie.
Dodatkowym problemem mieszkańców tzw. starej papierni jest brak
ogrodzenia wzdłuż torów. – Na całej
trasie powstaną ekrany dźwiękochłonne, więc problem zniknie.
Umowa na realizację już została
podpisana, wiosną roboty ruszą
pełną parą – zapewnia Strzelczak.
Bezpieczeństwo mieszkańców
powinno być dla władz PKP i Pruszkowa priorytetem. Miejmy nadzieję,
że dotrzymają obietnicy i wreszcie
powstanie cywilizowane przejście
dla osób mieszkających na granicy
Pruszkowa i Piastowa.
Karolina Gontarczyk
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Utwardzą
drogi w gminie
MICHAŁOWICE. Wiele ulic

w gminie Michałowice będzie
utwardzonych do końca listopada. Niestety urzędnicy nie
określają dokładnie, które
drogi doczekają się remontu.
Gmina ogłosiła przetarg na
remont dróg o nawierzchni
tłuczniowej, gruntowej i z żużlu. - Prace będą prowadzone
wszędzie tam, gdzie jest to
konieczne - powiedział nam
Andrzej Łuszczyński z Urzędu
Gminy Michałowice.
Utwardzone zostaną m.in.
Nałkowskiej i Dębową w Granicy oraz Sąsiedzką w Suchym
Lesie. Koszt prac wyniesie ok.
200 tys. zł. Rozstrzygnięcie
przetargu we wrześniu.
MM

Zniszczyli
miejską tablicę
BRWINÓW. Dwóch mężczyzn zniszczyło tablicę informacyjną Urzędu Miasta
Brwinowa. Głupi wybryk będzie kosztował podatników
ok. 1,1 tys. zł.
Do zdarzenia doszło na
początku sierpnia. Dwóch
młodych mężczyzn w nocy
wybiło szybę i podpaliło tablicę stojącą na rynku. Zostali
złapani dzięki monitoringowi
miejskiemu.
Już wiadomo, że jednym
z wandali jest 20-letni Stanisław S. Obu mężczyznom,
za uszkodzenie cudzego mienia, grozi od 3 miesięcy do 5
lat więzienia.
Za wybryk wandali zapłacą
podatnicy. Koszt nowej tablicy
to 1,1 tys. zł.
MM

Skontrolowali
oznakowanie
PRUSZKÓW. Blisko dwa

tygodnie przed rozpoczęciem
roku szkolnego Straż Miejska
przeprowadziła kontrolę oznakowania przejść dla pieszych
w pobliżu szkół. Zarządcy dróg
obiecali poprawę sytuacji.

Strażnicy dostrzegli uchybienia przy LO im. Tomasza Zana i przy „Kościuchu”, w okolicy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul.
Wapiennej, przy ul. Mostowej
- Szkoła Podstawowa nr 9 i w
okolicy gimnazjum nr 1 przy
ul. Helenowskiej. Oznakowanie ma być poprawione jeszcze
w sierpniu.
MM
WIĘCEJ W PORTALU REGIONALNYM
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Nielegalne pojemniki
PRUSZKÓW. Pojemniki na odzież używaną, które możemy zobaczyć przy wielu pruszkowskich

ulicach, zostały postawione nielegalnie. Strażnicy miejscy rozpoczęli walkę z ich właścicielem,
ﬁrmą Wtórpol.
Od kilku lat w różnych miejscach
Pruszkowa stoją pojemniki m.in.
na używaną odzież. Można do
nich wrzucać używane ubrania,
bieliznę, ręczniki, pościel, koce,
pledy, pierzyny czy buty. Niegdyś
widniało na nich logo Polskiego
Czerwonego Krzyża. A ﬁrma odbierająca rzeczy z pojemników
przekazywała część dochodu na
cele statutowe PCK. Dziś emblematu już nie ma. PCK rozwiązało
umowę z prywatną ﬁrmą, która
tak pozyskane rzeczy sprzedaje
w sieci 60 własnych sklepów,
eksportuje do Afryki, Azji, Europy Zachodniej oraz przetwarza
na tzw. czyściwo.
Niby nic złego. Ktoś robi biznes.
Problem w tym, że pojemniki stojące przy drogach są samowolną.
Postawiono je bez zgody właściciela terenu, czyli miasta.

miałam pojęcia, że traﬁa to do
prywatnej ﬁrmy, która sprzedaje
to dalej – dodaje.

Nie dla ubogich

Pojemniki Wtórpolu nie mają
prawa stać na terenach podległych miastu. – Po tym jak PCK
rozwiązało umowę z ﬁrmą, my
także ją zerwaliśmy. Dlatego
pojemniki stojące na naszym
terenie są samowolną – mówi
wiceprezydent Andrzej Królikowski. – Co roku ﬁrma ta przysyła nam propozycję zawarcia
umowy, my za każdym razem
odmawiamy – dodaje. Zapewnia, że monitowali o usunięcie
pojemników, zaznaczając że

Mimo, że logo PCK nie ma już
na pojemnikach, to ludzie nadal są przekonani, że wrzucając
tam odzież pomagają ubogim.
– Od kiedy pamiętam wkładam
do tych pojemników ubrania,
których już nie noszę. Niektóre
ubrałam kilka razy, a niektóre
są całkiem nowe, nawet nie noszone, jeszcze z metkami – mówi
Magda, studentka z Pruszkowa.
– Robię to, by pomóc tym, których nie stać na kupno ubrań. Nie

Władze Pruszkowa nie wiedzą co począć, ale rozwiązanie
znaleźli już Strażnicy Miejscy,
podlegli właśnie prezydentowi.

Stawiają gdzie popadnie

Jest sposób

Pojemników w mieście jest sporo. Sprawa ich stawiania to istna
„wolna amerykanka”. Jan Maćkowiak, rzecznik prasowy ﬁrmy
Wtórpol, przyznaje, że pojemniki
na zużytą odzież stawiane są bez
zezwoleń i w przypadkowych
miejscach. – Czasem tak się zdarza, choć staramy się by stawiane
były legalnie. Nasi przedstawiciele wybierają dla nich takie miejsca, by ludzie mieli do nich łatwy
i wygodny dostęp. Być może nie
zawsze są zorientowani, jak wygląda kwestia własności danego
terenu, albo robią to omyłkowo
– tłumaczy Maćkowiak.

Jak się z tym uporać?

Część pojemników Wtórpolu została postawiona bez pozwolenia na terenie należącym do miasta. [Fot. MM]
miasto nie zgadza się na ich postawienie. Niestety, do tej pory bezskutecznie.
Wiceprezydent nie ma pomysłu co zrobić z niechcianymi
pojemnikami. – Nie wolno nam

ich usunąć od tak. Jest na nich
znak ﬁrmowy i mogłoby być to
uznane za kradzież. Poza tym
prezydent miasta nie odpowiada
za prywatną działalność gospodarczą – twierdzi Królikowski.

Miesiąc temu do właściciela ﬁrmy wysłano pismo z wezwaniem
do zabrania pojemników. – Chodzi o takie, które bez zezwolenia
zajmują pas drogowy należący
do miasta – mówi Włodzimierz
Majchrzak, komendant Straży
Miejskiej. – Do tej pory nie mamy
żadnej odpowiedzi. Jeśli dalej
tak będzie to, sprawa wkrótce
traﬁ do sądu karnego – dodaje
komendant.
Czy strażnicy nie mogą sami
ich usunąć, skoro istnieje podstawa prawna do postawienia
zarzutu o zajmowanie terenu bez
zezwolenia? Okazuje się że tak,
tylko władze miasta musiałyby
chcieć to zrobić, a do tego się
nie kwapią.
– Gmina musiałaby wskazać
nam miejsce, gdzie mielibyśmy
przenieść pojemniki. Trzeba je
także zabezpieczyć. Taką operację trzeba dobrze zaplanować
i znaleźć na nią środki.
Wszystko wskazuje więc na to,
że nielegalne pojemniki wkrótce
znikną z naszych ulic. Jeśli Wtórpol nie zabierze ich sam, to zmusi
ich do tego wyrok sądowy.
Kamilla Gębska

Czy w Pruszkowie będzie izba wytrzeźwień?
PRUSZKÓW. O tym, że w Pruszkowie jest problem z osobami nadużywającymi alkohol nie trzeba
nikogo przekonywać. Jedni piją w
miejscach publicznych, takich jak
parki i skwery. Inni w zaciszu czterech ścian. Gdy zaczynają utrudniać
życie mieszkańcom, domownikom
czy sąsiadom często interweniuje
policja. Funkcjonariusze nie kryją, że
w blisko 55 tys. mieście przydałaby
się izba wytrzeźwień.
Obecnie jeśli funkcjonariusze
zatrzymają osobę będącą pod
wpływem alkoholu, która popełniła jakieś wykroczenie, muszą
się nieco nakombinować co z nią
zrobić. Pół biedy, kiedy policyjna
interwencja zakończy się odwiezieniem delikwenta do domu.
Inna możliwość to, osadzenie
go do wytrzeźwienia w areszcie
komendy pruszkowskiej znajdującej się w Piastowe. W tej
znajdującej się przy ul. Kraszewskiego aresztu bowiem nie ma.
Powód? Problemy lokalowe. Zaś,

gdy areszt jest przepełniony policjanci szukają miejsca w aresztach ościennych miejscowości
lub w Warszawie.
Mł. insp. Waldemar Perdion,
komendant pruszkowskiej policji
nie kryje, że takie kursy zabierają
czas i generują koszta. Wspomina też, że jakiś czas temu, choć
niezobowiązująco, ale mówiło
się w starostwie o utworzeniu
w Pruszkowie izby wytrzeźwień.
– Z tego co wiem, to ościenne
powiaty również były zainteresowane takim rozwiązaniem
– dopowiada komendant.
Robocze rozważania nad
tym problemem i propozycję utworzenia takiego miejsca
np. w tworkowskim szpitalu
potwierdza Andrzej Kurzela, wiceprezydent Pruszkowa.
– Faktyczne w nieobowiązującej
rozmowie ze starostwem wspominaliśmy o pomyśle utworzeniu
w Pruszkowie izby wytrzeźwień. Myślę, że temat nadal jest
otwarty – mówi wiceprezydent

Nietrzeźwi, których nie przyjmie rodzina traﬁają do policyjnego aresztu w Pistowie. [Fot. KAM]
Kurzela. Zapytany dlaczego
pruszkowska policja nie ma jak
kiedyś podpisanej umowy na
usługi z warszawską izbą wytrzeźwień, włodarz nie kryje, że
chodzi o pieniądze. – Warunki
jakie nam zaproponowano były
nie do przyjęcia przy ﬁnansach
publicznych. Nie mówiąc już
o tym, że często osoby, które tam
traﬁały, były niewypłacalne i obciążenie szło na nas – dopowiada
wiceprezydent.
Rzeczywiście, powiat analizował w 2007 roku zasadność,

potrzeby i możliwości powstania
w powiecie pruszkowskim izby
wytrzeźwień. Prowadzono nawet
rozmowy z dyrekcją Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum
Zdrowia im. prof. J.Mazurkirwicza, oraz komendantem miejscowej policji. Po dokładnej analizie
potrzeb i kosztów związanych
z utworzeniem izby zgodnie
z wymogami jakie określa rozporządzenie ministra zdrowia,
zrezygnowano z jej tworzenia.
Lidia Rudzka, dyrektor tworkowskiego szpitala potwierdza,

iż szpital wyraził chęci uczestnictwa w tworzeniu takiej placówki na swoim terenie. Jednak
nie typowej izby wytrzeźwień,
tylko specjalnego oddziału. –
Chodzi o kompleksowe działanie. Od detoksykacji z każdego
poziomu upojenia alkoholowego,
wspomaganego procesu trzeźwienia, po leczenie oraz opiekę
psychologa również rodzinom
w których jest osoba cierpiąca
na chorobę alkoholową, mówi
dyr. Rudzka.
Policyjne dane z ostatnich siedmiu miesięcy pokazują jednak,
że izba wytrzeźwień w Pruszkowie jest potrzebna. Od początku
roku do 1 sierpnia pruszkowscy
policjanci zatrzymali 142 osoby w stanie nietrzeźwym. Aż
113 z nich traﬁło do aresztu komendy powiatowej w Pruszkowie
do wytrzeźwienia. Koszt takiego
pobytu to 200 zł. Pieniądze te traﬁają na konto Komendy Stołecznej Policji.
Kamilla Gębska
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Zapraszamy do naszego punktu:

Autoryzowane Centrum Biznesowe Era Biznes
ul. Centralna 22
05-816 Michałowice
Opacz Kolonia
tel. 22 723 01 41
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Tworki chcą być
perłą regionu
PRUSZKÓW. Za trzy lata Mazowieckie Specjalistyczne Centrum

Zdrowia im. Jana Mazurkiewicza w Tworkach ma stać się
medyczną perełką na skalę kraju.

Oddział XI zostanie całkowicie zmodernizowany. Tworkowski szpital ma być najlepiej
wyposażoną tego typu jednostką w kraju. [Fot. KAM]
Kamilla Gębska
kamilla.gebska@gazetawpr.pl

Trwają ostatnie przygotowania
do rozpoczęcia dwóch inwestycji, których wartość przekracza
52 mln zł. Doﬁnansowanie unijne
wynosi ponad 38,6 mln. Resztę
zapłaci samorząd województwa.
Modernizacji poddany zostanie
oddział przyjęciowy wraz ze szpitalną izbą przyjęć. Utworzone
zostanie też centrum radiologii
wraz z oddziałem ogólno-psychiatrycznym. Wszystko doposażone w super nowoczesny sprzęt
diagnostyczny, w tym, w jeden
z nielicznych w użyciu w psychiatrycznych szpitalach w Polsce
rezonans magnetyczny. Początek
prac już w październiku.

Serce szpitala
Na początek odnowiony zostanie
pawilon XI. Dotychczasowa, pozostawiająca wiele do życzenia izba
przyjęć, stanie się dostosowanym
do aktualnych standardów medycznych i technicznych centrum przyjęć pacjentów. Zmodernizowany
zostanie też istniejący tam obecnie
oddział szpitalny. Na nowym oddziale przyjęciowym znajdzie się
30 łóżek rozlokowanych w 15 salach
z łazienkami. Ta część inwestycji
kosztować ma 19,6 mln zł.
– Nowe centrum przyjęć stanie
się sercem szpitala. Miejscem do
którego, tak jak do izby przyjęć
będzie mógł traﬁć każdy pacjent
potrzebujący pomocy oraz taki
którego trzeba jak najszybciej
zdiagnozować i leczyć – mówi
Lidia Rudzka, dyrektor tworkowskiego szpitala. Dalej dodaje: – Po

rozpoznaniu dany pacjent będzie
pozostawał na tym oddziale. Nie
będzie tak jak się zdarza, że pacjent
wstępnie zdiagnozowany w naszej
izbie przyjęć jest przeprowadzany
do innego szpitala, często odległego – dodaje Rudzka.

Pomoc w uzależnieniach
W nowym centrum przyjęć udzielana też będzie pomoc psychologiczna osobom zapadającym na
choroby cywilizacyjne, takie jak
depresja, bulimia czy anoreksja, jak
również cierpiącym na wypalenie
zawodowe, uzależnienia od alkoholu, internetu, hazardu czy seksu.
Sale chorych w nowym pawilonie wyposażone zostaną w łóżka
z intensywnym nadzorem, takie
jak na oddziałach intensywnej terapii, czy oddziałach ratunkowych.
Docelowo oddział będzie obsługiwał wszystkich nowo przyjmowanych pacjentów tworkowskiego
szpitala. Szacuje się, że będzie to
nawet 6,6 tys. osób rocznie.

Przeprowadzka
Jednak zanim tak się stanie przed
dyrekcją placówki nie małe wyzwanie organizacyjne. W związku z modernizacją pawilonu XI
znajdujący się tam dziś 60 łóżkowy oddział musi być wyłączony
z pracy. Dyrekcja przygotowuje się
do przenosin chorych. – Będziemy
to robić sukcesywnie, w zależności
od stanu zdrowia pacjentów. Część
zostanie przeniesiona na pozostałe
oddziały ogólno-psychiatryczne,
a część zostanie wypisana. Dyrektor Rudzka zapewnia, że nikt nie
zostanie bez opieki.
Drugi etap tworkowskiej inwestycji zapowiada się równie

imponująco. Inwestycja kosztować
będzie 32, 4 mln zł. Mowa o przystosowaniu XIX -wiecznego zabytkowego budynku gospodarczo
– technicznego na centrum radiologii wraz z oddziałem ogólno-psychiatrycznym. Według szacunków
z nowego centrum korzystać
będzie ok. 6,6 tys. osób rocznie.
Aparatura pozwoli na przeprowadzenie średnio 3,5 tys. specjalistycznych badań diagnostycznych.

Najlepszy sprzęt
– Będzie to, taka nasza perełka
o charakterze diagnostyczno
– klinicznym. Znajdzie się w nim
sprzęt medyczny najnowszej generacji. W tym rezonans magnetyczny funkcjonalny, pozwalający
na czytanie sygnałów wysyłanych
przez ludzki mózg, badający różne jego stany. Od zakochania,
po różne dysfunkcje – z dumą
dopowiada dyrektor Rudzka.
Pracownie wyposażone zostaną
ponadto w tomograf komputerowy, aparaturę rentgena, EEG
i pompę infuzyjną.
Tak nowoczesna aparatura zebrana w jednym miejscu pozwoli
na postawienie błyskawicznej
diagnozy, a dzięki temu szybkie
rozpoczęcie leczenia pacjentów.
Nie bez znaczenia będzie również
pozyskanie pomieszczeń w których
prowadzone będą warsztaty z terapii zajęciowej, psychologicznej, które są niezbędne do poprawy funkcji
psychospołecznych chorych.
Uroczyste otwarcie przewidziane jest w 2013 roku. Miejmy nadzieję, że w ostatecznym oddaniu
obiektów pacjentom w 2013 roku
nie staną na przeszkodzie żadne
urzędnicze formalności i kruczki.

Znikające przesyłki
GRODZISK MAZ. Dziwne rzeczy, zdaniem naszych czytelników
dzieją się w urzędzie pocztowym
przy ul. H. Sienkiewicza w Grodzisku Maz. Przesyłki nie są doręczane na czas albo nie dochodzą
w ogóle. Mieszkańcy są bardzo
niezadowoleni z działalności
placówki.
W Grodzisku Maz. działają trzy
urzędy pocztowe. Pani Alicja,
poetka i mieszkanka osiedla
położonego w centrum miasta,
korzysta z tego, mieszczącego się
przy ul. Sienkiewicza. Niedawno
ukazał się tomik z wierszami jej
autorstwa. Kilka z nich postanowiła wysłać rodzinie i przyjaciołom. Niestety, żaden nie dotarł
do adresata.
– Popełniłam błąd, że książki
wysłałam listem zwykłym, a nie
poleconym. Efekt jest taki, że żadna z osób przesyłki nie otrzymała
– żali się pisarka. – Pomijam fakt,
że jest mi po prostu przykro, bo
chciałam się znajomym pochwalić twórczością i nic z tego nie
wyszło, ale ważna jest dla mnie
również wartość pieniężna – każda książka jest warta ok. 15 zł, do

tego dochodzi koszt znaczków,
czyli straciłam ponad 80 złotych.
– Listy zwykłe w żaden sposób nie są ewidencjonowane,
dlatego zachęcamy klientów do
nadawania przesyłek poleconych i ich ubezpieczenia. W ten
sposób łatwiej zagubiony list odnaleźć. Można potem starać się
o odszkodowanie, które wynosi
50-krotność opłaty pobranej za
polecenie, czyli jeśli klient zapłaci
za wysłanie listu 2,20 złotych,
może otrzymać odszkodowanie
w wysokości 110 złotych – tłumaczy Michał Dziewulski, rzecznik
prasowy okręgu warszawskołódzkiego Poczty Polskiej.
Również pani Magda, ekspedientka z jednego z pobliskich
sklepów narzeka na działalność
tej placówki. – Całe szczęście, że
w pobliżu działa ﬁrma konkurencyjna, więc sprawę mogę załatwić
szybko i bezproblemowo. Ja po
prostu nie mam czasu na to, żeby
spędzać wiele godzin w kolejkach
do okienek. Poza tym, szkoda
mi urzędniczek z tej poczty,
one dobrze pracują, ale organizacja jest tam fatalna, kolejki są
ogromne. Kiedyś, gdy poszłam

tam w upalny dzień odebrać list
polecony, musiałam kilka razy
wychodzić na zewnątrz, taka tam
panuje duchota. – Jak te biedne urzędniczki mogą pracować
w takich warunkach – dziwi się
czytelniczka.
No właśnie jak? – Ten problem
dotyczy nie tylko Grodziska Maz.,
w miarę możliwości staramy się
chłodzić pomieszczenia w upalne dni. Wszędzie tam, gdzie nie
funkcjonuje klimatyzacja, staramy się instalować wiatraki.
Poza tym, zarówno klientom,
jak i pracownikom zapewniamy
wodę do picia. Jeśli placówka
przeznaczona jest do remontu,
to bierzemy pod uwagę instalację
klimatyzacji. Niestety, ﬁrmy nie
stać na jej założenie w każdym
urzędzie – tłumaczy rzecznik
Poczty Polskiej.
Od pewnego czasu w Grodzisku Maz. działa ﬁrma konkurencyjna wobec Poczty Polskiej.
Miejmy nadzieję, że właśnie konkurencja sprawi, iż działalność
Poczty Polskiej ulegnie poprawie
i problemy, których tak wiele ma
ta instytucja wreszcie się skończą.
KG

W mieście nastanie jasność
PRUSZKÓW. W całym Pruszkowie trwa wymiana starych
latarni na nowoczesne oprawy
sodowe. Tymczasem tuż przed
tą zmianą, w starych latarniach
w parku Sokoła powymieniano
żarówki – zaalarmowała nas nasza
czytelniczka – Grażyna.
– Na pewno nie była to kompleksowa wymiana, prawdopodobnie
były to pojedyncze przypadki
wymiany żarówek – tłumaczy
Elżbieta Korach z Urzędu Miejskiego w Pruszkowie.
Po co były wymieniane, skoro i tak je zlikwidowano w celu
założenia nowych lamp? – Park
Sokoła jest miejscem niezbyt bezpiecznym, dlatego też oświetlenie
musi tam dobrze funkcjonować
przez cały czas – tłumaczy naczelnik wydziału inwestycji.
Proces zmiany oświetlenia
w Pruszkowie trwa od grudnia
ubiegłego roku i spowodowany
jest dużą ilością zniszczeń oraz
związanych z tym konserwacji,

które wymagały coraz większych
nakładów ﬁnansowych. Roczny
koszt konserwacji oświetlenia
ulicznego w mieście wynosi
180 tys. zł.
Wymiana starych opraw
na nowe obejmie całe miasto.
Prace potrwają do stycznia
2011 roku. Nowe latarnie będą
ładniejsze w dodatku energooszczędne. Wymiany latarni na
zlecenie miasta dokonuje ﬁrma

„Święcki” wyłoniona w przetargu sprzed kilku miesięcy.
Stare żarówki, które nadadzą się jeszcze do użycia
zostaną ponownie wykorzystane, natomiast reszta jest
sukcesywnie utylizowana. Całościowy koszt inwestycji wyniesie prawie 2,9 mln złotych.
W sumie wymienionych zostanie
3 949 opraw. Zastosowane będą
żarówki energooszczędne. KG

Pijani zaczepiają przechodniów w parku
PRUSZKÓW. Skwer z fontanną przed Urzędem Stanu
Cywilnego i znajdujący się za
nim Park Potulickich upodobały
sobie osoby, które piją tam alkohol, albo są pod jego wpływem.
Zaczepiają ludzi o drobne pieniądze, papierosy. Często zdarza
się, że są agresywni.
Mieszkańcy dziwią się, że nikt
nie potraﬁ poradzić sobie z pro-

blemem. Straż miejska twierdzi, że nie otrzymują zgłoszeń
z prośbą o interwencję. Zapewniają jednak, że strażnicy
którzy pieszo patrolują miasto
podejmują działania.
Kilkukrotnie w tych rejonach interweniowali natomiast pruszkowscy policjanci.
Od początku lipca do połowy
sierpnia było siedem zgłoszeń dotyczących zakłócania

spokoju. Mundurowi przypominają, że za picie alkoholu
w miejscu publicznym grozi
100 zł mandatu. Za używanie wulgaryzmów i niecenzuralnych słów musimy liczyć się z 500 zł mandatem.
Podobnie za uporczywe zaczepianie i nagabywanie o drobne,
czy papierosa. Kodeks Wykroczeń mówi o karze 500 zł.
KAM
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apraszamy Państwa do
naszej nowej Kliniki Stomatologicznej Dental-Design
Jaworska, która niedawno pojawiła się na medycznej mapie okolic Warszawy. Każdy
zatrudniony przez nas specjalista, każdy zakupiony sprzęt,
każde rozwiązanie oraz udogodnienie, które wprowadzamy – wszystko to ma dla nas
jeden nadrzędny cel: nasza
klinika pragnie wyznaczać
nowe standardy profesjonalnej opieki stomatologicznej.
O tym, że z troską dbamy
o komfort i satysfakcję naszych pacjentów, przekonają
się Państwo wjeżdżając już
na nasz parking, a następnie
wchodząc do przestronnej,
klimatyzowanej poczekalni.
Nasz wykwaliﬁkowany personel przeprowadzi z Państwem
dokładny wywiad dotyczący
zabiegu, wyjaśni wszelkie
wątpliwości i zaproponuje indywidualny plan leczenia. Zabiegi wykonujemy w lupach
oraz przy użyciu mikroskopu
– wykorzystywany przez nas
nowoczesny sprzęt zapewnia
precyzyjną dokładność leczenia. Nasza kompleksowa
opieka obejmuje praktycznie
wszystkie obszary współczesnej opieki stomatologicznej.
Doświadczony personel przykłada wszelkich starań, by

27 sierpnia - 3 września
KOMORÓW

Kaliszowy Gaik zaprasza
28 sierpnia (sobota) w Kaliszowym Gaiku w Komorowie odbędzie się festyn dla dzieci.
W programie: konkursy, zabawy,
warsztaty.
Start godz. 11.00, Wstęp bezpłatny,
Miejsce: Turystyczna

MILANÓWEK

10 Dzień Milanówka
29 sierpnia (niedziela) odbędzie się
każdy wykonywany przez nas
zabieg był jak najmniej bolesny i aby pacjent podczas jego
wykonywania czuł się w pełni
komfortowo. Zajmujemy się
nawet najbardziej skomplikowanymi przypadkami, przywracając do zdrowia nawet
bardzo uszkodzone zęby. Odtwarzamy funkcje i odbudowujemy anatomiczne kształty zębów, uczymy naszych
pacjentów, jak dbać o higienę
jamy ustnej i jak sprawić, by
leczenie było trwałe.
Zdrowe, piękne zęby zapewniają nie tylko wspaniałe
samopoczucie, satysfakcję i
komfort, ale są również naturalnym świadectwem tego,
jak szanujemy siebie i swój

organizm. Dzięki codziennej
higienie, wspartej specjalistyczną opieką dentystyczną
naszej Kliniki, mogą Państwo
być pewni, że śnieżnobiały,
nieskrępowany uśmiech będzie towarzyszył Wam przez
całe życie. Zapraszamy do naszej Kliniki.

Dental-Design Jaworska
05-802 Pruszków (WKD Malichy)

ul. Zamiejska 13
tel 22 758-8-758
www.dental-design.pl
jaworska@dental-design.pl
Godziny pracy
pon - pt: 8.00 - 20.00
sb: 9.00-15.00

10 Dzień Milanówka. W programie: pokazy ratownictwa, skoków
spadochronowych, MotoCross,
sztucznych ogni. Gwiazdami
wieczoru będą Maciej Maleńczuk
z Zespołem Psychodancing oraz
Lady Pank.
Start godz. 12.00, Wstęp wolny,
Miejsce: Stadion Miejski, Turczynek

Pokazy fireshow

lata”. W programie koncerty
zespołów Zippy Dance i Skaner.
Start godz. 14.30, Wstęp bezpłatny
Miejsce: Boisko szkolne

PODKOWA LEŚNA

Wilkanoc
28 sierpnia (sobota) na łące przed
Pałacykiem Kasyno w Podkowie
Leśnej odbędzie się zdarzenie
artystyczne łączące animowany obraz ﬁlmowy, performance
i muzykę pt.: Wilkanoc.
Start: godz. 21:00, Bilety 15 PLN,
Miejsce: Lilpopa 18

Rockowe pożegnanie wakacji
CKiIO zaprasza 3 września (piątek)
na rockowe pożegnanie wakacji.
Wystąpią: Radicalmente, Birdseed, Noize Fusion.
Start: godz. 18:00, Bilety 5 PLN,
Miejsce: Świerkowa 1

PRUSZKÓW

- Chopin Oﬀbeat, wykonawcy:
Inga Lewandowska z zespołem,godz. 20.00 - Chopin Oﬀbeat,
wykonawca: Adam Makowicz
29 sierpnia (niedziela), godz.18.00
- Chopin Oﬀbeat, wykonawcy:
Marek Bałata z zespołem,
godz. 20.00 - Chopin Oﬀbeat,
wykonawcy: Artur Dutkiewicz,
Janusz Prusinowski Trio
Miejsce: pl. Jana Pawła II 2

Dożynki powiatowe
29 sierpnia (niedziela) odbędą się
VI Dożynki Powiatowe. W programie: koncert Orkiestry Dętej
OSP Nadarzyn, rozstrzygnięcie
konkursu wieńców dożynkowych, rozdanie dyplomów dla
zasłużonych rolników.
Start godz. 12.00,
Miejsce: plac przy kościele
św. Kazimierza

RASZYN

Centrum Kultury zaprasza
31 sierpnia (wtorek) na pokaz ﬁreshow. Podczas imprezy wystąpi
kilka lokalnych grup ﬁreshow.
Start godz. 21.00, Wstęp bezpłatny,
Miejsce: Amfiteatr, Krótka

Dożynki gminne
29 sierpnia (niedziela) w Raszynie

NADARZYN

Pożegnanie lata

Koncerty Chopinowskie

29 sierpnia (niedziela) na boisku

Muzeum Starożytnego Hutnictwa zaprasza na koncerty
chopinowskie:

przy przedszkolu w Wolicy
odbędzie się piknik „Pożegnanie

28 sierpnia (sobota), godz. 18.00

odbędą się Dożynki Gminne.
W programie: korowód dożynkowy, mecz piłki nożnej oraz
koncerty zespołów: Brathanki, Abba Rovery i Krzysztofa
Krawczyka.
Start godz. 13.00,
Miejsce: Stadion Sportowy

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. 9.00-15.00
AUTORYZOWANY SERWIS:
00 22 00
b 8 00

00

SERWIS BLACHARSKO-LAKIERNICZY:
8 00 20 00
b 8 00
00

CZĘŚCI ZAMIENNE:
8 00 19 00
b 8 00 15 00
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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

Jak zamówić ogłoszenie:
praca
dam pracę
Agencja Ochrony poszukuje osób do pracy na
terenie Ożarowa Mazowieckiego. System 24
godzinny. Kontakt (22) 560 51 40 lub
(22) 560 54 17
Do pizzerii w Grodzisku Mazowieckim
kierowców z własnym samochodem,
pizzermenów i kelnerki 511 509 999
Firma Fusion Polska Sp. z o.o. poszukuje
kandydata na stanowisko magazynier.
Wymagania
- uprawnienia do prowadzenia
wózków widłowych,
- znajomość obsługi komputera
- doświadczenie na podobnym stanowisku
- znajomość branży hydraulicznej mile widziana
Obowiązki:
- przyjmowanie i wydawanie towarów
z magazynu
- kompletacja zamówień
- kontrola stanów magazynowych
- utrzymanie porządku w magazynie.
Zainteresowane osoby proszę o kontakt tel. +48
608 293 147
email t.poteraj@fusion.com.pl
Kierowca z kat. C, CE. Wymagane
doświadczenie w transporcie
międzynarodowym. Mile widziane:
uprawnienia ADR, badania lekarskie,
psychologiczne, zaświadczenie na
przewóz rzeczy. 500 278 303
Poszukuję konsultantek do współpracy
w firmie kosmetycznej kom.794125961
Przyjmę do pracy doświadczoną krawcową, na
usługi i krawieckie 504 526 445
Zatrudnię
PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ
miejsce pracy : Pruszków
oczekujemy:
- niekaralności
- uczciwości
- zaangażowania w wykonywane
obowiązki
oferujemy :
- atrakcyjne stawki godzinowe
zgłoszenia:
667 – 676 – 007
Zatrudnię tokarza CNC na tokarkę numeryczną,
sterowanie Fanuc Typ Oi-Mate-Tc tel
(22) 755 83 76, (22) 755 84 35, Milanówek

Gdy brakuje czasu na porządki
Zadzwoń!
516-022-093, 508-154-573
Sprzątamy biura, domy, mieszkania

Sprzedam mieszkanie Grodzisk Maz.
ul. Bairda 60m2, I piętro, tel 503 400 662

nauka
Angielski dzieci, młodzież z nauczycielem
515 426 356

KOLEKTORY SŁONECZNE WATT z dopłatą
45%. Dystrybucja, montaż i serwis
zestawów ze zbiornikami nierdzewnymi
w standardzie - tylko MAWOR s.c.
www.mawor.pl tel. 605 221 995

automoto

Ogrody – pełen zakres 696 039 978

Angielski dojeżdżam tel 607 596 383

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

kupię
Darmowe złomowanie pojazdów, transport
gratis 502 534 080

Profesjonalne układanie kostki
brukowej tel 666 137 565
Studnie 602 536 376
Tanie malowanie metoda natryskową ,
mieszkania, domy, inne 602 719 024
Układanie kostki brukowej i granitowej,
660 306 446

Bezpłatna reklama
dla Twojej firmy!
ponad

Wejdź na portal www.wpr24.pl
0
150wie0d0zin
w zakłdakę katalog firm
od
ącu!
w miesi
i dodaj bezpłatną prezentację firmy
lub zadwoń pod numer (22) 728 18 64
a nasi konsultanci zrobią to za Ciebie

Usługi hydrauliczne. Pełen zakres.
Solidnie.tel.0602681344

firmy.wpr24.pl

Usługi glazurnicze 609 316 765

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

2%:,(6=&=(1,(
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Kupię każde auto od 95 r 502 133 386

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

usługi
Anteny – montaż, serwis 603 375 875
Aranżacje, projekty wnętrz, niedrogo
512 398 069 www.stylizacjewnetrz.pl

rolety
żaluzje
ve r t i c a l e
moskitiery
m a r k i z y, p l i s y

Dachy ciesielstwo – dekarstwo 603 447 132

Stalowa 28/30
05-800 Pruszków

Domofony – montaż, serwis 603 375 875
FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA. TANIO,
SZYBKO. WOLNE TERMINY 503 118 140
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reh. Łukasz Kawczyński
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G\VNRSDWLD
www.leczenie-kręgosłupa.pl
ul. Kolejowa 7/8, 05-850 Ożarów Maz.
tel. 691 705 314
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szukam pracy
Biuro/administracja, zaoczna studentka
socjologii, znajomość MS OFFICE oraz
programów księgowych Subiekt GT/JZK,
szkolenia z profesjonalnej obsługi klienta
kontakt 694 213 484

nieruchomości
do wynajęcia
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Mieszkanie 30 m2, osiedle Prusa
666 340 637

sprzedam

Panu

Dom 75m2 696 172 625

PAWŁOWI ZACNEMU

Działka Janików k/Grodziska Maz. 1500m2
502 968 566
Grunwald, działki bud. 609 981 752
Osowiec - działka bud. 2000 m2
wodociąg, prąd, gaz bezpośrednio
608 632 242
Pruszków,Kraszewskiego - WKD 117 m2
okazja, pilne, 609 533 561
Sierpc, Gostynin działki bud 3,50 zł.m2
692 495 955
Sprzedam działke pracowniczą w ogrodzie Relax
w Pruszkowie (22) 728 62 60

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

Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Michałowice
szczere wyrazy współczucia i głębokiego żalu
z powodu śmierci

ŻONY BOŻENY
składają
Wójt Gminy Michałowice
oraz pracownicy Urzędu Gminy

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
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Za miesiąc rusza liga koszykówki
KOSZYKÓWKA. Fani męskiej koszykówki już za miesiąc będą mogli podziwiać zmagania zawodników na parkietach I ligi

koszykarskiej. Obecnie zespoły w ramach przygotowań do sezonu rozgrywają mecze sparingowe.
Fani męskiej koszykówki już
za miesiąc będą mogli podziwiać zmagania zawodników na
parkietach I ligi koszykarskiej.
Obecnie zespoły w ramach przygotowań do sezonu rozgrywają
mecze sparingowe.
W nowym sezonie beniaminkami będą zespoły SKK Siedlce,
KPSW Astoria Bydgoszcz, AZS
Szczecin oraz Rosa Radom. To
właśnie z ostatnim z zespołów
Znicz Basket Pruszków spotka się
w 1. kolejce rozgrywek. Mecz zostanie rozegrany w Radomiu już
25 września. Pierwsze spotkanie

w pruszkowskiej hali Znicz odbędzie się 2 października. Rywalem pruszkowskiej drużyny
w tym meczu będzie drużyna
ŁKS-u Łódź.
Zmagania ligowe będą prowadzone w dwóch etapach. Pierwszy z nich będzie odbywać się
systemem „każdy z każdym”,
gdzie drużyny spotkają się
w dwóch rundach na zasadzie
gry mecz-rewanż. Następnie tabela ligowa zostanie podzielona
na dwie ósemki.
Pierwsze 8 drużyn będzie walczyć w fazie play oﬀ. Te rozgrywki

zostaną podzielone na trzy rundy. I runda będzie rozgrywana
do dwóch zwycięstw. Pokonane
drużyny zajmą miejsca od 5 do
8. W drugim etapie zespoły będą
rywalizować o miejsca od 1 do
4. Natomiast system rozgrywek
przyjmie formę do trzech zwycięstw. Ostatni, trzeci etap fazy
play off wśród zwycięzców II
rundy wyłoni Mistrza Polskiego
Związku Koszykówki. Zespoły,
które przegrają w II etapie powalczą natomiast o miejsca 3 i 4.
Pozostałe 8 zespołów będzie
walczyć w systemie play out

[Fot. Marcin Wojdal]

Mistrzostwa Polski MTBMX

SPORTY EKSTREMALNE.

Już w najbliższy weekend wszyscy
miłośnicy sportów wyczynowych
będą mogli podziwiać zmagania
zawodników w Mistrzostwach
Polski MTBMX.
Zawody MTBMX to cyklicznie
odbywająca się impreza rowerowa, która już od siedmiu lat gości
w kalendarzu imprez sportowokulturalnych w Milanówku. Po
raz pierwszy zawody odbyły się
w 2004 roku. Od tamtej pory impreza zyskała ogromną popularność również za zagranicą.
W tym roku swoich sił na tzw.
hopach będą mogli spróbować
również rowerzyści startujący
w kategorii amator. Ważna ciekawostką jest fakt, że Milanówek
jest jedynym polskim miastem
i jednym z nielicznych w Europie, w którym sekcje mirtowe są
budowane co roku od podstaw.

Podczas ubiegłorocznych
zawodów MTBMX niebywałe
umiejętności zaprezentowali zawodnicy z kraju. W imprezie brali
udział również reprezentanci
z Czech i Słowacji. Zawody przyciągnęły rekordową publiczność,
podniebne ewolucje podziwiało
blisko 8 tys. osób.
Tegoroczne zawody rozbito
na dwudniowy cykl. 28 sierpnia
prowadzone będą klasyﬁkacje
w poszczególnych kategoriach,
natomiast 29 sierpnia odbędą
się finały. Poniżej harmonogram imprezy:
Miejsce: Stadion sportowy
Ul. Turczynek 8, Milanówek

Dzień I (28.08.2010)
9:00-14:00 Rejestracja zawodników
9:00-14:00 Treningi dla wszystkich
zarejestrowanych Park&Dirt
14:00-15:00 Kwalifikacje jam
MTB&BMX park amator

15:00-16:00 Kwalifikacje jam
MTB&BMX park pro
16:30-17:30 Kwalifikacje MTB&BMX
dirt amator
17:30-18:30 Kwalifikacje MTB&BMX
dirt pro
19:15 Ogłoszenie wyników
19:30 Koncert CF98
21:00 Impreza + premiera filmu
z obozu DIG-NITTY Bydgoszczy (Soft
Caffe Grodzisk Maz.)

Dzień II (29.08.2010)
9:00-12:00 Trening dla wszystkich
zarejestrowanych Park&Dirt
12:00-13:30 Finał MTB&BMX park
amator
13:30-15:00 Finał MTB&BMX park pro
15:00-16:30 Finał MTB&BMX dirt
amator
16:30-18:00 Finał MTB&BMX dirt pro
18:00 Jam flatland
19:30 Koncert MAYPOLE
20:00 Pokaz Motocross
AS

Szansa Znicza na utrzymanie pozycji w tabeli
PIŁKA NOŻNA. W weekend 28-29 sierpnia rozgrywane
będą mecze II ligi piłkarskiej.
Znicz zmierzy się z Olimpią Elbląg a GLKS Nadarzyn z drużyną
Startu Otwock.

Obecnie Znicz Pruszków znajduje
się na pierwszym miejscu w tabeli.

Już w sobotę podopieczni Roberta
Podolińskiego zmierzą się w meczu wyjazdowym z Olimpią Elbląg.
Spotkanie na stadionie przy ulicy
Agrykola 8 w Elblągu rozpocznie
się o godzinie 17:00. Jeśli pruszkowski zespół pokona zajmującą
szóste miejsce w tabeli Olimpię,
utrzyma pozycję lidera.

W niedzielę kibice będą mogli
podziwiać zmagania piłkarskie
beniaminka z Nadarzyna. Na
pruszkowskim stadionie już o godzinie 17.00 rozpocznie się mecz
między drużyną GLKS-u Nadarzyn
a Startem Otwock. Oba zespoły
mają bardzo podobne statystyki i w
tabeli dzieli je zaledwie 1 punkt. AS

(9 z 16, 10 z 15, 11 z 14, 12 z 13). Stawką w tym etapie jest utrzymanie
się w 1. lidze. Rywalizacja toczyć
się będzie do trzech zwycięstw.
Przegrane zespoły spadną do
2. ligi.
Od sezonu 2010/2011 zawodnicy na swoich koszulkach meczowych będą mieli obowiązek

umieszczenia logo dostarczonego przez Polski Związek Koszykówki. Stosowny znaczek
ma zostać naszyty na prawej
stronie koszulki na wysokości
klatki piersiowej.
Jeszcze przed rozpoczęciem
sezonu zespół Znicza Basket
Pruszków rozegra sparingowe

spotkania. W ubiegłą sobotę
pruszkowska drużyna pokonała zespół ŻKK Żyrardów 70:33.
Natomiast już 30 sierpnia koszykarze z Pruszkowa podejmą
na własnym parkiecie zespół KS
NORGIPS Piaseczno. Początek
spotkania o godzinie 18:00.
AS
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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

