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z Polonią
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REGION. Sterta worków 
ze śmieciami zdobi 
zatoczkę na łuku drogi 
Moszna – Koszajec 
w gminie Brwinów. 
Śmietnisko wygląda tak, 
jakby ktoś przywiózł tu 
popakowane w worki 
odpady po remoncie. 
Potem ktoś inny dorzucił 
tu zwykłe domowe 
śmiecie, starą odzież 
i buty. Zarząd powiatu 
pruszkowskiego, który 
administruje drogą 
i zatoczką, obiecał śmiecie 
posprzątać. Co z tego, 
skoro już nie pierwszy 
raz ktoś robi sobie w tym 
miejscu dzikie wysypisko?
  WIĘCEJ S2
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Wpływ kosmosu 
na rozwój miasta

Nie sposób zaprzeczyć, że nasze 
miasto pięknieje i dynamicznie 
się rozwija. Gdzie spojrzymy, wre  
intensywna praca. Ekipy fachow-
ców dwoją się i troją, abyśmy na 
czas mieli wyremontowane ulice, 
parkingi, parki, place zabaw, sta-
diony. Tu wodotrysk, tam nowa 
ławeczka, ówdzie zalepiona dziu-
ra w jezdni. Powszechność zjawi-
ska przyprawia o zawrót głowy. 
Jak tak dalej pójdzie, nie będzie 
co robić w latach następnych. 

Owa zadziwiająca aktywność 
pojawia się cyklicznie z zadziwia-
jącą regularnością. Występuje, 
podobnie jak rok przestępny, raz 
na cztery lata. Fazę jej oddzia-
ływania możemy z łatwością 
przewidzieć a także, co niemniej 
ważne, dokładnie wyliczyć.

Jeśli chcemy określić rok, 
w którym ze stuprocentową 
pewnością wystąpią wspo-
mniane anomalia powinniśmy 
przeprowadzić nieskompliko-
wane działanie matematyczne. 
Ułatwieniem będzie zastoso-
wanie algorytmu albo reguły, 
za pomocą której każdy jest 
w stanie precyzyjnie określić czy 
w kolejnym nadchodzącym roku 
zjawisko wystąpi. Po pierwsze: 
liczba określająca kolejny rok 
musi być podzielna przez 4. Jeśli 

dzieli się bez reszty, od liczby 
roku odejmujemy liczbę 2 (dwa). 
I to wszystko. Proste, łatwe i co 
najważniejsze działa jak szwaj-
carski zegarek. Sprawdźmy: lata 
2009,2010, i 2011 – nie spełnia-
ją warunków, bo nie dzielą się 
przez 4, a lata 2008, 2012, 2016 
tak. Od 2012 odejmujemy licz-
bę 2 i wychodzi nam, że wbrew 
powszechnemu przekonaniu 
o zapaści gospodarczej i lichej 
kondycji fi nansów publicznych 
cykl dynamicznego rozwoju 
miasta przypada właśnie na 
rok 2010. Następny okres inten-
sywnego oddziaływania gwiazd 
odnotujemy dopiero w 2014. 

Owe cykliczne okresy wzmo-
żonej aktywności kosmicznej po-
wodują, że pojawiają się śmiałe 
idee i projekty na dalszy, jeszcze 
bardziej intensywny rozwój na-
szego miasta. Jak z rogu obfi tości 
sypią się pomysły, rodzą nowe 
cenne inicjatywy i zamierzenia.

W takich właśnie sprzyjają-
cych okresach rodziły się kon-
cepcje zrealizowania miejskiej 
komunikacji tramwajowej,  
stworzenia pruszkowskiej sta-
rówki na ul. Stalowej, powstania 
śródmiejskiego centrum roz-
rywki, multipleksu kinowego 
ze studyjnym repertuarem 
fi lmowym,  budowy nowego 
domu kultury, i wielu innych 
ambitnych zamierzeń.

Czasy minione pozostawmy 
ocenie historyków, pomyślmy ra-
czej o tym, co nas czeka. A czeka 
nas urodzaj pomysłów na rozwój 
i świetlaną przyszłość naszego 
miasta. Wykorzystajmy szansę, 
bo na kolejną okazję przyjdzie 
nam czekać aż cztery lata.

Bolo Skoczylas
naczelny@gazetawpr.pl

Komentarze internautów do 
artykułu zamieszczonego na 
wpr24.pl: Deweloper znów 
blokuje ulice.

@ ??: to żyjemy w pań-
stwie prawa czy nie? jawni 
oszuści szantażują gminę 
i mieszkańców?  

@ jot: Tak to jest, że cwaniaki 
i oszuści robią co chcą śmiejąc 
się prosto w twarz. Granda !!!
 
@ Kamilka: Dziwię się tylko 
temu, że – jak się okazało – 
deweloper mając takie moż-
liwości betonowo-płytowe, 

nie wykorzystał ich kilka lat 
temu, kiedy to tabor betonia-
rek i ciężarówek, przejeżdżał 
(od ul. Pęcickiej) przez ul. 
Czarnieckiego w kierunku ul. 
Krakusa a dalej na ul. Zieloną. 
Ulica została doszczętnie 
zdewastowana, a pieniądze 
na remont mieli pokryć nie 
szkodnicy, tylko mieszkańcy 
ul. Czarnieckiego. Na układy 
nie ma rady... 

@ Mieszkanka Malich: Jestem 
mieszkanką Malich. Pan Siwik 
utrzymuje, że nawierzchnia 
ulicy Czarnieckiego została 
zniszczona przez samochody 

dostarczające towar budującym 
się mieszkańcom ulicy Zielo-
nej. Badzo proszę Pana Siwika 
o odpowiedź, którymi ulicami 
Jego fi rma dostarczała towar 
na budowę osiedla, które jest 
znacznie większe. Jakoś te dro-
gi się nie pozarywały. Wniosek 
nasuwa się sam-po prostu ulica 
Czarnieckiego jest wyjątkowo 
źle wykonana. 

@ Zenek: A moze ktoś odpowie 
na pytanie na jakiej podstawie 
Gmina dawała pozwolenia na 
budowę domów na ul. Zielonej 
kiedy jedyny dojazd do niej 
był wyłącznie przez działkę 

Graw-Budu (przecinajac Czar-
nieckiego)? Droga przez pola 
istnieje dopiero od zeszłego 
roku. Od tego czasu to miesz-
kańcy Malich (Czarnieckiego 
i innych ulic) niszczyli Zieloną 
jeżdżąc tamtedy 120 km na 
godzinę zostawiając po sobie 
chmurę pyłu i dziury... 

@ ja: Pozwolenia na budowę 
są wydawane przez starostwo 
powiatowe a nie gminę. I jescze 
małe pytanko - czy płyty bloku-
jące przejazd przy torach wkd 
nie leżą czasem na terenie nale-
żącym do wkd? Do nich należy
14 m od torów.  
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«Temat bezpośredniej komunikacji 
pomiędzy Raszynem a Pruszkowem 
co jakiś czas odżywa, a potem sam 
umiera.»          Mirosław Chmielewski, zastępca wójta gminy Raszyn 
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Dokończenie ze strony 1
Dzikie wysypisko śmieci w za-

toczce na łuku drogi Moszna – 
Koszajec odkryliśmy kilka dni 
temu. Zaalarmowaliśmy zarząd 
powiatu pruszkowskiego, któ-
ry administruje tą drogą. – Jeśli 
śmiecie znajdują się w pasie dro-
gi, to będziemy musieli je zabrać 
– poinformował nas Sławomir 
Walendowski, zastępca naczelni-
ka Wydziału Inwestycji i Drogow-
nictwa powiatu pruszkowskiego. 
Według jego informacji, śmietni-
sko uprzątnięto w minioną środę. 
– My dziś uprzątniemy, a jutro 
znów ktoś tam wyrzuci śmiecie 
– dodaje Sławomir Walendowski.

Zaalarmowaliśmy także 
urząd gminy Brwinów. Według 
informacji, jakie uzyskaliśmy 
w gminnym referacie ochrony 
środowiska, wyrzucanie śmieci 
w tym miejscu to proceder, który 
trwa już od jakiegoś czasu. – Je-
steśmy świadomi, że ludzie tam 
wyrzucają odpady – powiedziała 
nam Edyta Osmańska-Jakubik 
z Referatu Ochrony Środowiska 
Urzędu Gminy Brwinów. – Je-
śli kogoś złapiemy na gorącym 
uczynku, to oczywiście wzywa-
my straż miejską.

Jednak złapać na gorącym 
uczynku wcale nie jest tak łatwo. 
– Według naszych informacji, 
dzikie wysypisko w gminie Brwi-
nów nie jest dziełem miejscowych 
mieszkańców, lecz przyjezdnych. 
Ktoś nam te śmieci podrzuca – 
mówi Edyta Osmańska-Jakubik. 
Ktoś więc przywozi odpady z in-
nej gminy, a może i spoza terenu 
powiatu pruszkowskiego. Ktoś 
wyrzuca je często pod osłoną 
nocy, kiedy ruch na gminnych 
drogach jest znikomy – trudno 
więc złapać sprawców. Sytuacji 

Plaga dzikich wysypisk

Niemalże tego samego dnia po tym, jak śmieci zostaną uprzątnięte, w tym samym miejscu 
pojawiają się nowe worki z odpadami. [Fot. ASR]

nie poprawiłby nawet monitoring 
miejsc, w których powstają dzikie 
wysypiska. Ludzie zaczną wyrzu-
cać wtedy gdzie indziej.

Czytelnicy donoszą nam o in-
nych miejscach, w których nie-
legalnie wyrzucane są odpady. 
Kolejne znajduje się w Brwinowie 
na ul. Kępińskiej, w pobliżu gra-
nicy z Podkową Leśną. Na dzikie 
wysypiska można się natknąć 
wzdłuż drogi Otrębusy – Na-
darzyn. A swego czasu śmiecie 
wyrzucano także w rejonie No-
wej Wsi.

Trudno rzeczywiście uwie-
rzyć, by mieszkańcy powiatu 
sami zaśmiecali w ten sposób

swoje otoczenie. Być może 
jednak nieświadomie się do 
tego przyczyniają.

Nieofi cjalnie dowiedzieliśmy 
się o procederze podejrzanych 
fi rm-krzaków. Na ich ogłosze-
nia można się często natknąć na 
ulicy: na parkanach, słupach itp. 
Ogłoszenia takie kuszą zazwy-
czaj niską ceną za odbiór i wywóz 
różnego rodzaju odpadów. Kto 
chce zaoszczędzić na kosztach 
z tym związanych, łatwo da się 
skusić. Efekt jest taki, że wysłani 
przez fi rmę-krzak pracownicy 
przyjeżdżają małym samocho-
dem ciężarowym, odbierają 
odpady, po czym wyrzucają je 

byle gdzie: w lesie, przy drodze, 
do rowu.

Władze gmin i powiatu ape-
lują do mieszkańców o zwra-
canie uwagi na podejrzanych 
osobników, którzy wyrzucają 
z samochodu plastikowe worki 
ze śmieciami. Najlepiej w takich 
sytuacjach zawiadomić policję 
albo straż miejską, spisać nume-
ry rejestracyjne samochodu lub 
– jeśli się uda – zrobić zdjęcie.

Jeśli zauważysz nielegalne 
wysypisko śmieci, możesz 
też zawiadomić urząd gminy, 
starostwo powiatowe lub na-
szą redakcję.

Andrzej S. Rodys
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samorząd Milanówka nie wie, na 
czym stoi. – Kolej prawdopodob-
nie pracuje nad szczegółowym 
projektem modernizacji. Jeśli 
opracuje projekt, powinna nas 
z nim zapoznać – dodaje wice-
burmistrz Korycki. Trudno się 
dziwić zaniepokojeniu i znie-
cierpliwieniu samorządu miasta, 
jeśli do tej pory nie wiadomo, 
jak sprawa zostanie rozwiązana. 
Bowiem z jednej strony – zgodnie 
z decyzją o uwarunkowaniach 

Betonowy kanał z ogrodem w tle
Andrzej S. Rodys
andrzej.rodys@gazetawpr.pl

MILANÓWEK. Z jednej strony 
ekrany akustyczne wzdłuż linii 
kolejowej muszą być. Z drugiej 
strony, jeśli powstaną, oszpecą 
miasto i zniszczą jego niepowta-
rzalny zabytkowy charakter. Sa-
morząd Milanówka wciąż obawia 
się, że planowana modernizacja 
linii kolejowej Warszawa – Łódź 
przyniesie miastu więcej złego 
niż dobrego.

Problem ustawienia ekranów 
akustycznych wzdłuż moder-
nizowanej trasy kolejowej War-
szawa – Łódź pojawił się już 
w ubiegłym roku. Przypomnij-
my, że chodzi o remont i mo-
dernizację linii tak, by mogły 
kursować nią pociągi z szybkością 
160 km/h. Część linii została już 
zmodernizowana, teraz przy-
szedł czas na odcinek od War-
szawy. do Skierniewic.

Ekrany muszą być
Jak informuje Agata Antonowicz, 
rzecznik Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska, decyzję 
w sprawie uwarunkowań środo-
wiskowych dla tej inwestycji wy-
dał regionalny dyrektor ochrony 

środowiska. Zgodnie z nią, 
wzdłuż linii kolejowej miały 
powstać ekrany dźwiękochłon-
ne. Muszą się one charakteryzo-
wać odpowiednimi parametrami 
akustycznymi i wyglądem. RDOŚ 
dopuścił możliwość ustawienia 
ekranów nieprzezroczystych 
lub dwudzielnych, składają-
cych się z części przezroczystej 
i nieprzezroczystej. Mogły to być 
ekrany kamienne, betonowe lub 
z elementów plastikowych. – Ze 
względu na ptaki RDOŚ wskazał, 
że w niektórych miejscach ko-
nieczne jest ustawienie ekranów 
przezroczystych barwnych – do-
daje Agata Antonowicz.

Kanał przez środek miasta
– Z przedstawionej przez kolej 
koncepcji wynikało, że w Mila-
nówku powstanie kanał z beto-
nowych ekranów, wysokich na 
5 – 6 m – mówi Bogdan Korycki, 
wiceburmistrz Milanówka. – Na 
to nie mogliśmy się zgodzić, bo 
taki kanał zepsułby całkowicie 
wygląd naszego zabytkowego 
miasta-ogrodu.

Plany kolei musiała jeszcze 
zaopiniować Mazowiecki Wo-
jewódzki Konserwator Zabytków 
Barbara Jezierska. Jak informuje 
rzecznik MWKZ Monika Dzie-
kan, opinia dotycząca ekranów 

dźwiękochłonnych w Milanów-
ku była negatywna. „Biorąc pod 
uwagę walory krajobrazowe, 
największe wątpliwości budzi 
konieczność wybudowania 
ekranów akustycznych, szcze-
gólnie wzdłuż miejscowości 
o wybitnych walorach kulturo-
wych i krajobrazowych” – czy-
tamy w opinii MKWZ dla PKP 
Polskie Linie Kolejowe z marca 
2010 r. Barbara Jezierska za-
leciła, by w miejscowościach 

o charakterze miast-ogrodów 
(Włochy, Brwinów) ustawić 
ekrany przezroczyste, natomiast 
w Milanówku, którego układ 
urbanistyczno-krajobrazowy 
wpisany jest do rejestru zabyt-
ków, w ogóle z nich zrezygnować.

Co dalej?
Od wydania opinii minęło pół 
roku. Kolej sposobi się do roz-
poczęcia modernizacji linii jesz-
cze w tym roku, a tymczasem 

środowiskowych – ekrany muszą 
być, a z drugiej – MWKZ wnio-
skuje o ich rezygnację w przy-
padku Milanówka. Urząd miasta 
nie zgadza się też na taką formę 
ekranów, jaką zaproponowano 
w pierwotnej koncepcji. Chce 
jednak wiedzieć, co dalej.

Może się bowiem okazać, że 
gdy zacznie się modernizacja, 
wówczas na wszelkie sprzeciwy, 
rozmowy, uzgodnienia i zmiany 
będzie już za późno.

REGION. Trwają prace przy 
układaniu tymczasowego roz-
kładu jazdy pociągów Kolei 
Mazowieckich i Szybkiej Kolei 
Miejskiej. Ma on obowiązywać 
podczas zbliżającego się remontu 
przejść podziemnych w Ursusie 
i Włochach, o którym pisaliśmy 
w poprzednim numerze. 

Obaj przewoźnicy otrzymali pro-
pozycję rozkładu od Polskich Linii 
Kolejowych w środę. – Spółki mają 
dwa dni na zgłaszanie poprawek. 
Wiem, że dogadują się jeszcze 
między sobą – powiedział nam 
Jan Telecki, dyrektor warszaw-
skiego oddziału PLK.

Spółka kolejowa, odpowie-
dzialna za rozkład, nie chce 
zdradzać szczegółów. Te mamy 
poznać w poniedziałek. Wia-
domo jedynie, że w sumie 20 
pociągów obu przewoźników 
będzie zawieszonych. Pomiędzy 
Grodziskiem i Warszawą Za-
chodnią zostaną uruchomione 
pociągi wahadłowe. Co godzi-
nę „pod prąd” pojedzie pociąg 
do Skierniewic.

Wszystko wskazuje na to, że 
składy SKM jadące do Pruszkowa 
będą kończyć trasę na stacji War-
szawa Zachodnia. Część z nich 
dotrze do parowozowni Odo-
lany, skąd pasażerów rozwiezie 
autobus zastępczy uruchomiony 

przez ZTM. Najprawdopodobniej 
jednak komunikacja zastępcza 
nie wyjedzie poza granice stolicy.

Dłuższe składy
Spółka PKP PLK zaapelowała 
do Kolei Mazowieckich i SKM 
o wydłużenie składów na czas 
prowadzonego remontu. Mia-
łoby to w jakimś stopniu uła-
twić życie podróżnym. Taki 
zabieg może być jednak trudny 
do zrealizowania.

– Zmniejszenie ilości pociągów 
w rozkładzie jazdy będzie mylące. 
Na trasy wyjedzie niewiele mniej 
składów, gdyż zwiększy się ilość 
pociągów „służbowych”, czyli 
bez pasażerów. Tego wymagają 
kwestie logistyczne – powiedziała 
nam Katarzyna Łukasik z biura 
prasowego KM.

Małe pole manewru ma też 
spółka SKM. – Puścimy wszystkie 
składy, które nadają się do jazdy 
– zapewnił Tadeusz Płoński, dy-
rektor ds. przewozów w Szybkiej 
Kolei Miejskiej. Problem w tym, że 
będzie ich niewiele. Sytuację tylko 
nieznacznie poprawi oczekiwany 
skład z Trójmiasta, który ma być 
wypożyczony w ciągu najbliż-
szych kilku dni.
Remont przejść podziemnych 
potrwa od 20 września do 
19 listopada.

  Mariusz Markowski

PLK zaproponowały KM i SKM 
tymczasowy rozkład jazdy
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Konsultacje w szufl adzie?

– To, że takie społeczne konsultacje 
urzędy traktują jak zło konieczne 
jest ogólnie wiadome, ale żeby o ofi -
cjalnie rozpoczętych konsultacjach 
w urzędzie nikt nie wiedział, to jest 
w dialogu społecznym zupełnie 
nowa jakość – skarży się Ewa Bog-
daniuk z podgrodziskiej wsi Kady. 

W cztery dni po ogłoszeniu 
teminu rozpoczęcia konsultacji, 
czyli 10 sierpnia, pani Bogdaniuk 
poszła wraz z sąsiadką zapoznać 
się z dokumentacją, która powinna 
być wyłożona w Urzędzie Miasta 
w Grodzisku Mazowieckim. O tym, 
że już od kilku dni miały trwać 
konsultacje z mieszkańcami nikt 
z urzędników nie wiedział. – Przez 
cztery godziny szukałyśmy tych 
dokumentów po całym urzędzie 
– mówi Bogdaniuk. Dokumenty 
znalazły się w końcu pod stertą 
papierów na jakimś biurku w zu-
pełnie innym wydziale. Mało tego, 
dokumentacja była niekompletna. 
Jak relacjonuje nasza czytelniczka, 
sprawą zainteresowano się dopiero 
po jej interwencji.

Z relacji kobiet, dopiero kilka 
dni później, ze wsteczną datą 
9 sierpnia informacje umieszczono 
na stronie miasta, ale nie w zakład-
ce „Obwodnica”, gdzie łatwo byłoby 
je znaleźć, a w zakładce „Ochrona 
środowiska”, gdzie mało komu 

MILANÓWEK/GRODZISK MAZ.   Konsultacje społeczne zatwierdzonej przez marszałka województwa trasy 
obwodnicy Milanówka i Grodziska rozpoczęły się 6 sierpnia. Przynajmniej teoretycznie, bo w grodziskim 
urzędzie miejskim uruchomiono je dopiero po interwencji mieszkańców, z kilkudniowym opóźnieniem.

Olgierd Lewan
olgierd.lewan@gazetawpr.pl

Obecnie na stronie Urzędu za-
mieściliśmy apel burmistrza do 
mieszkańców i specjalną ankietę 
mobilizującą do wypowiadania się 
w sprawie obwodnicy – dodaje.

Mieszkańcy twierdzą jednak 
inaczej. – Całą sprawę można by 
potraktować jako „wypadek przy 
pracy”, gdyby nie wpisywała się 
w ciąg wydarzeń odbieranych 
przez mieszkańców Milanówka 
i części gminy grodzisk, jako ce-
lowe forsowanie południowego, 
„starego” wariantu drogi – mó-
wią. Koncepcja ta, mimo protestów 

przyjdzie do głowy ich szukać. 
– W urzędzie „Najlepszej gminy 
w kraju” chyba nie wypada złożyć 
tego na karb bałaganu. Czyżby 
więc działanie celowe obliczone 
na utrudnienie dostępu do kon-
sultacji? – pytają kobiety.

Urzędnicy natychmiast tłuma-
czą. – Nie ma w tym żadnego celo-
wego opóźniania z naszej strony 
– mówi Tomasz Hopko, koordyna-
tor ds. obwodnicy w grodziskim 
urzędzie. – Przedłużymy okres 
konsultacji społecznych, aby nie 
było zarzutów, że go skróciliśmy. 

popartych ofi cjalnym stanowi-
skiem samorządu Milanówka, 
jest forsowana przez władze wo-
jewódzkie i samorząd Grodziska. 
W ubiegłym roku kosztem 700 tys. 
zł. zamówiły one studium tech-
niczno-projektowe, które wbrew 
zapewnieniom, nie wzięło pod 
uwagę oceny poprowadzenia trasy 
po północnej stronie Milanówka. 

W marcu br. marszałek woje-
wództwa z przygotowanych trzech 
wariantów drogi zatwierdził do 
realizacji trasę, której koncepcja 
powstała pół wieku temu.

– Ta niby-obwodnica obwodzi 
Grodzisk, ale nasze miasto-ogród 
ma przeciąć przez południowe, zie-
lone dzielnice – mówi Katarzyna 
Czajkowska-Strawińska, przewod-
nicząca Stowarzyszenia Przyjazna 
Komunikacja z Milanówka. Według 
informacji ze strony Grodziska, bę-
dzie to dwupasmowa trasa szybkie-
go ruchu, szersza niż obecna trasa 
katowicka. – To oznacza, że zielone 
dzielnice Milanówka zostaną roz-
jechane tzw. obwodnicą o funkcji 
niemalże autostrady. Musimy zasto-
pować ten chory pomysł – dodaje 
Czajkowska-Strawińska. Protesty 
mieszkańców  i skarga na marszałka 
za pominięcie procedur przy po-
dejmowaniu decyzji zostały przez 
Sejmik Wojewódzki odrzucone. 

– Przygotowujemy nowe za-
skarżenie decyzji. Uważamy, że 
uzasadnienie jej odrzucenia przez 
Sejmik jest niespójne i odwołuje się 
do faktów nieprawdziwych – mó-
wi Jerzy Wysocki, burmistrz Mi-
lanówka. Pisze się w nim m.in., że 
obyły się konsultacje społeczne na 
etapie przygotowawczym, w sy-
tuacji, gdy ich w ogóle nie było. 
Przywołuje się błędne zapisy w pro-
tokołach ustaleń i pomija sta-
nowisko samorządu Milanów-
ka – dodaje. Zaznacza, że jeśli tą 
drogą nie osiągą sprawiedliwe-
go rozstrzygnięcia, to wniesie 
skargę do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego. 

REGION. Gmina bez bezpośred-
niej komunikacji ze stolicą powia-
tu? Tak, to możliwe. W powiecie 
pruszkowskim. Mieszkańcy gminy 
Raszyn muszą do Pruszkowa jeździć 
przez Warszawę lub przy pomocy 
bezpłatnych linii autobusowych, 
dowożących klientów do centrum 
handlowego w Jankach. I na razie 
nic nie wskazuje na to, by sytuacja 
miała się poprawić.

– Pomiędzy Raszynem a Pruszko-
wem nie ma żadnej komunikacji, 
ludzie muszą ostro kombinować 
żeby dojechać np. do starostwa 
w Pruszkowie, aby cokolwiek 
tu załatwić – zaalarmowali nas 
czytelnicy z Raszyna. – Jedyne 
połączenie to przez Okęcie, albo 
kombinacje tzw. jankobusem.

Przez to podróż, która zwykłym 
autobusem miejskim trwałaby naj-
wyżej 40 minut, wydłuża się do 
kilku godzin. Najkrócej można się 
dostać z Raszyna do Pruszkowa 
przez Okęcie, potem do Alej Jero-
zolimskich i dalej do Pruszkowa. 
Można też jechać do centrum 
Warszawy i przesiąść się w pociąg 

Z Raszyna do Pruszkowa, czyli wielkie kombinacje
Kolei Mazowieckich, Szybkiej Kolei 
Miejskiej lub Warszawskiej Ko-
lei Dojazdowej.

Nieco szybciej jest przez Jan-
ki. Wystarczy wsiąść w Raszynie 
w „jankobus” jadący z Warszawy 
do centrum handlowego i tam 
przesiąść się w kolejny, jadący do 
Pruszkowa. Tyle, że przesiadając 
się przy centrum handlowym, 
na kolejny autobus trzeba trochę 
poczekać – niekiedy nawet ponad 
godzinę. Autobusów kursujących 
pomiędzy Warszawą a Jankami jest 
więcej niż kursujących pomiędzy 
Jankami a Pruszkowem. Dlatego 
nie każdym autobusem z Raszyna 
jadącym w kierunku Janek warto 
jechać. Podobnie jest w drodze 
powrotnej. Jeśli już dojedziemy 
z Pruszkowa do Janek, to może się 
okazać się, że autobus do Warsza-
wy właśnie odjechał, a następny 
jest za 45 minut. Trudno się jed-
nak dziwić – przecież to autobusy 
dowożące klientów do centrum 
handlowego, a nie interesantów 
z Raszyna do Pruszkowa.

– Temat bezpośredniej ko-
munikacji pomiędzy Raszynem 

Być może zaplanowanie połą-
czenia Raszyna z Pruszkowem, 
przynajmniej jako części dłuż-
szej trasy, byłoby możliwe wobec 
planów warszawskiego Zarządu 
Transportu Miejskiego utworzenia 
trzeciej strefy komunikacji miej-
skiej. Igor Krajnow, rzecznik ZTM, 
rozwiewa jednak wątpliwości. – 
Trzecia strefa będzie na początku 
dotyczyć tylko transportu kolejo-
wego – informuje. Komunikacja 
autobusowa to dalsza i na razie 
niesprecyzowana przyszłość.

Dodaje, że ZTM byłby gotów 
rozmawiać na temat utworzenia 
takiego połączenia, ale inicjaty-
wa musi wyjść od samorządów 
– gminy i powiatu. Trudno jed-
nak spodziewać się, że te wystąpią 
z propozycją, jeśli już raz musiały 
zrezygnować z nierentownego 
połączenia. Uruchomienie linii 
ZTM na tej trasie oznaczałoby 
fi nansowy udział samorządów. 
Wygląda więc na to, że mieszkańcy 
gminy Raszyn nadal będą jeździć 
do stolicy powiatu przez Warszawę 
albo przez Janki.

Andrzej S. Rodys

Raszyn i Pruszków nie mają bezpośredniego połącznia 
autobsowego i niestety szybko mieć nie będą.  [Fot. KG]

a Pruszkowem co jakiś czas odży-
wa, a potem sam umiera – mówi 
zastępca wójta gminy Raszyn Mi-
rosław Chmielewski. Jak informuje, 
publiczna komunikacja kiedyś już 
na tej trasie kursowała. Współfi nan-
sowały ją powiat i gmina. – Ale ze 
względu na bardzo małą frekwen-
cję, połączenie trzeba było zawiesić. 
Było nieopłacalne – dodaje.

Według informacji zarządu 
powiatu pruszkowskiego, auto-
busami, które kiedyś jeździły na tej 

trasie, podróżowało średnio 1,5–2 
pasażerów (były dwa kursy dzien-
nie). – Pasażerowie byli niezado-
woleni, bo korki w al. Krakowskiej 
powodowały, że autobusy ciągle 
się spóźniały, a koszty utrzymania 
linii były bardzo wysokie – mówi 
starosta powiatu pruszkowskiego 
Elżbieta Smolińska. Wyjaśnia też, 
że z chwilą, gdy w Pruszkowie uru-
chomiono gimnazjum sportowe, 
dzieciom z gminy Raszyn zapew-
niono dojazd do niego gimbusem.

Michałowice 
na razie poza  
koalicją gmin
MICHAŁOWICE. Gmina 
Michałowice nie będzie brać 
udziału w pierwszej fazie 
planowania budowy linii WKD 
z Mszczonowa do Raszyna. 
Nie oznacza to jednak sytuacji, 
w której mieszkańcy będą mu-
sieli przesiadać się, aby dotrzeć 
do Warszawy. 

Pięć samorządów – Raszyn, 
Nadarzyn, Żabia Wola, Ra-
dziejowice i Mszczonów – pla-
nuje wspólną budowę linii WKD
przebiegającej wzdłuż Tra-
sy Katowickiej w granicach 
tych gmin. Informowaliśmy 
już, że chęć przystąpienia do 
współpracy wyraziła też gmina 
Michałowice. Póki co, postano-
wiono jednak nie dopuszczać 
jej do tej inwestycji.

Nie teraz
– Odcinek z Michałowic do 

Raszyna jest na innym etapie 
realizacji. Te dwie gminy mają 
już podpisany list intencyjny. 
Poza tym musimy jak najszyb-
ciej zarezerwować pas terenu 
wzdłuż Trasy Katowickiej, 
która ma być modernizowana. 
To ostatni moment – wyjaśnia 
Janusz Grzyb, wójt Nadarzyna.

Przyjdzie jeszcze czas
Taki rozwój sytuacji nie po-

winien niepokoić mieszkań-
ców. Planowany od dłuższego 
czasu odcinek z Michałowic 
do Raszyna wciąż może mieć 
bezpośrednie połączenie z linią 
do Mszczonowa, bez koniecz-
ności przesiadki. Jak zapewnił 
wójt Grzyb, teraz jest dopiero 
etap intencji. W późniejszym 
okresie oba pomysły mogą 
się połączyć.

Następnym krokiem sa-
morządów będzie przyjęcie 
uchwał przez rady gmin, któ-
re umożliwią podpisanie listu 
intencyjnego. Uchwały mają 
być przegłosowane na sesjach 
wrześniowych. Wówczas gmi-
ny w październiku podpisałyby 
list intencyjny.

Będzie łatwiej
Celem budowy linii WKD 

z Raszyna do Mszczonowa jest 
poprawa dojazdu do Warszawy. 
– Chodzi o to, aby ludzie zosta-
wiali samochody przy Trasie 
Katowickiej i mogli wsiąść do 
pociągu WKD. Teraz do stolicy 
jedzie się co najmniej 1,5 godzi-
ny – tłumaczył Grzyb.           MM
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AUTORYZOWANY SERWIS:

pon.-pt. 7.00-22.00, sob. 8.00-15.00

tel. 022 863 60 06, 022 87 30 222

SERWIS BLACHARSKO-LAKIERNICZY:

pon.-pt. 8.00-20.00, sob. 8.00-15.00

tel. 022 87 30 245, 022 87 30 244

CZĘŚCI ZAMIENNE:

pon.-pt. 8.00-19.00, sob. 8.00-15.00

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

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

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

www.france.peugeot.pl

Tak, Bank Zachodni WBK ma 
w swojej ofercie taki produkt. 
Decyzję o jego przyznaniu podej-
mujemy najczęściej w zaledwie 10 
minut, a jego oprocentowanie jest 
bardzo atrakcyjne.

Nie pytamy. Klient może wykorzystać 
kredyt na dowolny cel – może kupić 
nowy samochód, lodówkę, telewizor, 
a może spędzić atrakcyjne wakacje na 
Krecie lub Sycylii. Nam wystarcza wnio-
sek i kilka niezbędnych dokumentów. 
I 10 minut na podjęcie decyzji.

Maksymalnie może być to dwu-
dziestokrotność jego dochodów, 
nawet 100 tysięcy złotych. 

Przeciwnie, kredyt gotówkowy 
można zaciągnąć nawet na 72 mie-
siące, czyli sześć lat. A jeśli chodzi 
o zabezpieczenia, to rozmawiamy 
dzisiaj o kredycie bez poręczycieli 
i dodatkowych zabezpieczeń. Wy-
starczy tylko przyjść do Oddziału 
Banku Zachodniego WBK przy ulicy 
Kraszewskiego 33/35, a nasi doradcy 
przygotują najlepszą ofertę.

Nie mamy niczego do ukrycia. 
Poza oprocentowaniem jedyną 
opłatą jest prowizja za udzielenie 

kredytu, a cena samego kredytu 
ustalana jest indywidualnie dla 
każdego klienta. 

Jak najbardziej. Zaciągając kredyt 
gotówkowy w Banku Zachodnim 
WBK klient może skorzystać z pakie-
tu ubezpieczeń „Spokojny kredyt”, 
który zapewnia bezpieczeństwo 
spłaty rat w różnych sytuacjach 
życiowych. Także w przypadku 
choroby i utraty pracy. 

Na taką sytuację należy się przy-
gotować nieco wcześniej i urucho-
mić na swoim koncie osobistym 
limit kredytowy. Jego maksymalna 
wysokość to nawet sześciokrotność 

Dla wielu z nas sierpień to nie tylko okres beztroskich wakacji, ale także czas przygotowań 
do nowego roku szkolnego i niezbędnych remontów. A to oznacza konieczność 
niespodziewanych wydatków. Naturalnym rozwiązaniem tej trudnej sytuacji jest kredyt 
gotówkowy, który można przeznaczyć na dowolny cel. O tym, jak go zaciągnąć rozmawiamy 

z Krzysztofem Gałązką z I Oddziału Banku Zachodniego WBK w Pruszkowie.

miesięcznych wpływów na konto. 
To bez wątpienia najszybszy i naj-
wygodniejszy sposób pozyskania 
gotówki w nagłych sytuacjach. Li-
mit w koncie oznacza, że pieniądze 
mamy cały czas pod ręką i sięgamy 
po to w zależności od potrzeb.

Oczywiście. Nasz limit kredyto-
wy można otrzymać już podczas 
pierwszej wizyty w banku, otwie-
rając nowe konto osobiste

Rozmawiała Danuta Okarma
 

REKLAMA W GAZECIE WPR
22 728 18 64, reklama@gazetawpr.pl
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Komunikacja po nowemu
PRUSZKÓW.   Nowa linia autobusowa z Osiedla Prusa do stacji PKP ma ruszyć od 1 października. 
Uruchomić ma ją warszawski Zarząd Transportu Miejskiego wraz z miastem Pruszków. Nie wiadomo 
jednak, czy zdążą. ZTM do tej pory nie rozpisało przetargu na obsługę pruszkowskiej linii.

Obecnie trwają jeszcze uzgod-
nienia z ZTM w sprawie urucho-
mienia linii z Osiedla Prusa do 
stacji PKP. – Mamy już zgodę rady 
miejskiej na podpisanie umowy 
z ZTM w tej sprawie – mówi Elż-
bieta Korach, naczelnik Wydziału 
Inwestycji pruszkowskiego magi-
stratu. – W tej chwili uzgadniamy 
jeszcze szczegóły techniczne.

Kiedy dojdzie do podpisania 
umowy, tego jeszcze nie wiado-
mo. – Dokładny termin nie jest 
jeszcze znany. Nie otrzymaliśmy 
jeszcze dokumentacji dotyczącej 
infrastruktury przystankowej 
– informuje Konrad Klimczak 
z biura prasowego ZTM. Musi to 
jednak nastąpić w najbliższym 
czasie. Jeżeli bowiem linia ma 
ruszyć 1 października, to do tego 
czasu trzeba jeszcze ogłosić prze-
targ i wyłonić fi rmę, która będzie 
ją obsługiwać.

PKS tylko do końca roku
Obecnie w Pruszkowie kur-
suje kilka linii autobusowych, 
spełniających rolę komunikacji 
miejskiej. Są one dofi nansowa-
ne przez miasto. Obsługuje je 
PKS Grodzisk Mazowiecki, który 
w tym regionie jest potentatem 
jeśli chodzi o przewozy pasażer-
skie. Ponadto na terenie Pruszko-
wa działają  drobni przewoźnicy, 
którzy jednak nie korzystają 
z miejskiego dofi nansowania. 

Jak informuje Radosław Marek, 
wiceprezes zarządu PKS Gro-
dzisk Mazowiecki, utworzenie 
nowych linii oznacza, że przynaj-
mniej część (jeżeli nie wszystkie) 
z dotychczas istniejących prze-
stanie istnieć.

Umowy pomiędzy pruszkow-
skim magistratem a PKS Grodzisk 
na obsługę tych linii wygasną 
wraz z końcem tego roku. To 
oczywiste, że jeżeli samorząd 
Pruszkowa myśli o uruchomieniu 
wspólnie z ZTM nowych linii, 
przestanie dofi nansowywać te, 
które funkcjonują obecnie. 

Nie znaczy to jednak, że prze-
woźnik z Grodziska musi za-
przestać działalności na terenie 
Pruszkowa. – Na obsługę wszyst-
kich nowych linii będą przetargi. 
Możemy do nich stanąć i je wy-
grać – mówi Radosław Marek. 
– Firma nie wyklucza przystąpie-
nia do najbliższego przetargu na 
obsługę linii z Osiedla Staszica do 
dworca PKP – dodaje Marek. Nie 
wykluczone więc, że autobusy 
PKS Grodzisk będą nadal jeździć 
po Pruszkowie, tylko że teraz, 
w barwach ZTM.

Na wspólny bilet
Nowe linie też będą dofi nan-
sowane przez miasto. Dlaczego 
zatem Pruszków decyduje się 
na zastąpienie dotychczasowej 
komunikacji nową? Chodzi 

Od nowego roku autobusy grodziskiego PKS-u mają być za-
stąpione wozami w barwach warszawskiego ZTM    [Fot. BS]

głównie o to, by linie, na których 
obecnie obowiązują oddzielne 
opłaty, włączyć do systemu opłat 
ZTM. Z punktu widzenia prze-
woźnika może nie mieć więk-
szego znaczenia to, że obecnie 
obsługuje, i w przyszłości będzie 
obsługiwał linie dofi nansowane 

przez gminę. Dla pasażerów zaś 
możliwość korzystania z syste-
mu biletowego ZTM może mieć 
znaczenie kolosalne.

Oznacza to, że w autobusach 
ZTM kursujących w Prusz-
kowie będzie obowiązywał 
tzw. wspólny bilet w gminach 

czyli bilety okresowe od dobo-
wego począwszy, na 90-dnio-
wym skończywszy, a także zwy-
kłe bilety jednorazowe ważne 
w strefi e 2.

Nie bez znaczenia jest też fakt, 
że dotychczasowa komunikacja 
(z wyjątkiem linii Osiedle Staszi-
ca – Ostoja – Komorów), kursuje 
rzadko, a do wielu dzielnic mia-
sta w ogóle nie dociera. Chodzi 
więc też o to, by skomunikować 
z centrum miasta odległe dziel-
nice, takie jak Gąsin, Żbików, 
czy Malichy.

Więcej niż jedna
Pierwotnie planowano, że od 
stycznia 2011 r. zostanie uru-
chomiona jeszcze jedna linia. 
Teraz wiadomo już, że może ich 
być więcej. 

Trwają też prace nad opraco-
waniem tras z centrum Pruszko-
wa do Komorowa, z Malich przez 
Tworki do stacji PKP, oraz tras na 
Gąsin i Żbików. Jedna z linii jest 
opracowywana wspólnie z Pia-
stowem i ma być skomunikowa-
na z podmiejskimi autobusami 
warszawskimi 716 i 717, dojeż-
dżającymi do Piastowa. – Jeszcze 
uzgadniamy trasy nowych linii. 
Muszą one spełniać odpowiednie 
warunki – chodzi o to, żeby nie 
było pustych przebiegów – kon-
kluduje Elżbieta Korach.

Andrzej S. Rodys

PRUSZKÓW. Termin odda-
nia do użytku ul. Armii Krajo-
wej został przesunięty o dwa 
tygodnie. Powodem jest ukryta 
usterka, o której nie wiedział 
ani inwestor, ani wykonawca.

Początkowo prace miały 
zakończyć się 31 sierpnia. 
Część nawierzchni już zo-
stała położona, ale wkrótce 
w jednym miejscu jezdnia się 
zapadła. Okazuje się, że winna 
jest uszkodzona przez TP S.A. 
kanalizacja burzowa.

 Nowy termin zakończenia 
prac to 15 września.           MM

Remont 
potrwa dłużej

REGION. Prace przy budo-
wie węzła Łopuszańska idą 
zgodnie z planem. Prawdopo-
dobnie już w marcu kierowcy 
pojadą pierwszą estakadą.

W ubiegłą sobotę komisja 
infrastruktury przeprowadzi-
ła kontrolę na budowie węzła 
Łopuszańska. Prace idą zgod-
nie z planem, a inwestycja jest 
w 30 proc. ukończona. 

Jeżeli zima nie będzie zbyt 
sroga część wiaduktów bę-
dzie gotowa w marcu. Całość 
inwestycji ma być oddana do 
użytku w maju.                    MM

Otwarcie już 
w marcu

WIĘCEJ W PORTALU REGIONALNYM

Z PORTALU WPR24
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Zielone światło na żądanie
PRUSZKÓW. Mieszkańcy Prusz-
kowa nie mają szczęścia do udo-
godnień życia w mieście, które są 
w miejscowościach ościennych. Od 
bezpośredniej linii autobusowej do 
Warszawy, nocne kursy pociągów 
Kolei Mazowieckich ze stolicy, po 
przyciski na sygnalizacji świetlnej 
w Piastowie, Grodzisku czy Podko-
wie Leśnej.

Ludzi złości, że stojąc przy przej-
ściach dla pieszych w Pruszkowie 
w nieskończoność wyczekują na 
zielone światło, zamiast wcisnąć 

przycisk na sygnalizacji, który 
przyspiesza zmianę świateł. 
Możliwość taka jest w Piasto-
wie, Podkowie Leśnej i Grodzisku 
Mazowieckim 

Wiceprezydent, Andrzej Kró-
likowski przyznaje,iż takie roz-
wiązanie uważa za bardzo dobre. 
Jednak takich „guzików” jest jak 
na lekarstwo. – Problem w tym, 
że nie jesteśmy właścicielami 
sygnalizacji świetlnej w mieście. 
Te które są, należą do starostwa 
powiatu pruszkowskiego albo 
zarządu dróg wojewódzkich. 

Wielokrotnie postulowaliśmy 
o wprowadzenie takiego rozwią-
zania – ubolewa wiceprezydent. 

Powiat jednak nic nie wie na 
temat postulatów pruszkowskich 
włodarzy. – Władze Pruszkowa, 
jak do tej pory, nie występowały 
do Powiatu Pruszkowskiego o za-
łożenie na sygnalizacjach świetl-
nych przycisków pozwalających 
pieszym na szybką zmianę świateł 
– mówi Elżbieta Smolińska, sta-
rosta powiatu pruszkowskiego.

Obecnie Powiat Pruszkowski 
zlecił wykonanie dokumentacji 

technicznej na zaprojektowanie 
sygnalizacji świetlnych na przej-
ściach dla pieszych, znajdujących 
się przy szkołach na drogach po-
wiatowych: ul. M. Dąbrowskiej 
w Komorowie, ul. Plantowej 
i ul. Promyka w Pruszkowie, 
ul. Piłsudskiego i ul. Wilsona 
w Brwinowie, oraz ul. Długiej 
w Ładach. Według ustalonej kon-
cepcji sygnalizacja ta będzie miała 
zainstalowane przyciski dla pie-
szych, tak aby zapewnić większe 
bezpieczeństwo na przejściach. 

Kamilla Gębska

Opuszczona fabryka 
straszy w Grodzisku
GRODZISK MAZ. Obdrapane 
ściany, dziury w podłodze, zalega-
jące wszędzie śmieci, a wieczorami 
budynek wypełniony osobami spo-
żywającymi alkohol – tak wygląda 
stara, opuszczona fabryka przy ulicy 
Harcerskiej, granicząca z Centrum 
Kultury w samym środku Grodziska. 

Stara hala produkcyjna straszy 
już od kilku lat. Mimo wielu sprze-
ciwów mieszkańców nie zrobiono 
nic, aby ten budynek zabezpieczyć. 
Kiedyś mieściła się w nim fabryka 
branży poligrafi cznej, później pry-
watna fi rma. Dziś ruiny zmieniły 
się w miejsce spotkań okolicznej 
młodzieży. Nikt nie kontroluje 
tego co tu robią. Jakiś czas temu 
wybuchł tam pożar.

Duży problem?
Z problemem próbowały sobie 
poradzić miejscowe władze. Na 
razie bezskutecznie. – Kilkakrot-
nie apelowaliśmy do właściciela, 
aby usunął nieczystości z posesji 
i zabezpieczył teren, ten nieste-
ty nie reaguje – mówi Mirosław 
Szechalewicz, naczelnik wydziału 
gospodarki nieruchomościami 
grodziskiego Urzędu Miasta. 

Właściciel posesji, który nie 
chciał ujawniać swoich persona-
liów, wyjaśnia historię fabryki. 
– Wszystko zaczęło się kilka lat 
temu, gdy upadł interes – mówi. 
Wkrótce potem po raz pierwszy 
włamano się do budynku. Właści-
ciel zgłosił kradzież na policji. Do 
dzisiaj jednak nie udało się znaleźć 
sprawców. – Z czasem włamania 
zdarzały się coraz częściej, a ja 
przychodziłem na komendę co 
kilka dnia. Od jednego z policjan-
tów usłyszałem: „wystaw Pan 
wszystko, niech ukradną, będzie 
po kłopocie”. Zabrałem wszystko, 
co cenniejsze i przestałem zgłaszać 
włamania – mówi. 

Miejsce spotkań
Wskazówki mundurowych nie-

wiele pomogły. Budynek przero-
dził się w miejsce spotkań osób, 
które codziennie piły tu alkohol. 
– Wie Pan jak to wygląda, kiedy 
przyprowadzam klienta zaintere-
sowanego kupnem budynku, a ze 
środka wychodzą pijane dzieciaki? 
– denerwuje się właściciel. – Na 
zabezpieczenie takiego dużego 
budynku potrzeba dużych pie-
niędzy, a ja ich nie mam – dodaje.

O tym, że nielegalnie przeby-
wają tu osoby pijące alkohol wie 

miejscowa policja. – Jest to miejsce 
określane przez nas jako niebez-
pieczne. Radiowozy wyjeżdżają 
tam dosyć często. Zdarza się na-
wet, że dochodzi tu do zatrzymań 
– mówi Katarzyna Zych, rzecznik 
policji w Grodzisku. Interwencje 
mundurowych na nie wiele jednak 
się zdają. Jak zapewniają okoliczni 
mieszkańcy, zaraz po odjeździe 
patrolu, nieproszeni goście wracają 
na teren fabryki.

Jest pomysł
Budynek lub miejsce po nim 
można by zagospodarować, cho-
ciaż nie jest to łatwe. Pierwszym 
problemem jest to, że stara hala 
bezpośrednio sąsiaduje z jed-
ną z zamieszkałych kamienic. 
Kolejnym, że na planie zago-
spodarowania, w tym miejscu 
przewidziano jedynie lokale usłu-
gowe, a nie przemysłowe.

Jakiś czas temu pojawiła się kon-
cepcja zbudowania na tym miejscu 
galerii handlowej. Miałaby ona 
obejmować teren fabryki, jednej 
kamienicy stojącej przy deptaku, 
jednego domku jednorodzinnego 
przy ul. Harcerskiej i części par-
kingu przy Ośrodku Kultury od 
ul. Spółdzielczej. Pomysł jednak 
upadł. – Inwestor chciał wymusić 
na mnie i właścicielach innych 
posesji podpisanie wstępnej umo-
wy jeszcze przed wprowadzeniem 
miejscowego planu zagospodaro-
wania – tłumaczy właściciel fabry-
ki. – Na to jednak nie mogliśmy się 
zgodzić – dodaje.

Tylko chętnych brak
Urzędnicy zapewniają, że pomysł 
nie upadł. – Miejscowy plan za-
gospodarowania tworzony jest 
właśnie pod takie rozwiązanie. 
Nastawiamy się na wsparcie pry-
watnego kapitału. Mało prawdo-
podobne jest, by gmina kupiła 
budynek – mówi Hubert Zalew-
ski, naczelnik wydziału planowa-
nia przestrzennego.

Aby budynek przestał straszyć 
należałoby znaleźć poważnego 
inwestora. Koszt wyburzenia 
obiektu może sięgnąć nawet pół 
mln złotych, a właściciel chce za 
sprzedaż fabryki ponad 3 mln zł. 
Oferta galerii handlowej pokazuje 
jednak, że są możliwości odrestau-
rowania tego miejsca. W Konstan-
cinie, starą fabrykę przerobiono na 
supermarket. W Grodzisku można 
by zrobić coś podobnego. 

  Mariusz Porczek
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Parkuj i jedź: 
Końca nie 
widać
PRUSZKÓW. Trwa seria 
przedłużania umowy z fir-
mą Uniwersum na dzierżawę 
parkingu „Parkuj i Jedź” przy 
dworcu kolejowym w Prusz-
kowie. Wciąż kierowcy muszą 
słono płacić za zostawienie 
samochodu. 

Jeden z nowo tworzonych 
oddziałów PKP ma przejąć 
teren parkingu „Parkuj i Jedź” 
przy dworcu w Pruszkowie. 
Reorganizacja ta jednak się 
opóźnia, stąd jeszcze we wrze-
śniu kierowcy za korzystanie 
z parkingu muszą płacić 148 zł 
miesięcznie. Taką cenę już 
w styczniu podyktował obecny 
dzierżawca, fi rma Uniwersum.

Spółka PKP Nieruchomości, 
właściciel terenu od czerwca 
próbuje znaleźć sposób na 
poprawę trudnej sytuacji. Gdy 
pierwsza umowa z Uniwersum 
(do końca czerwca) dobiegała 
końca, rozmawiała z Kolejami 
Mazowieckimi na temat ich 
powrotu na ten teren. Gdy KM 
dzierżawiły parking w 2009 
roku, za zostawienie samo-
chodu wystarczyło zapłacić 
20 zł miesięcznie.

Koleje Mazowieckie osta-
tecznie jednak nie podjęły się 
ponownej dzierżawy parkin-
gu. W tej sytuacji jedynym 
wyjściem jest czekanie na 
przejęcie terenu przez jeden 
z oddziałów PKP. Dopóki to 
nie nastąpi, umowa dzierżawy 
z Uniwersum będzie co miesiąc 
przedłużana.                              MM

Sąsiad utrudnia im życie
Lokator z drugiego piętra jest star-
szym, cichym, spokojnym czło-
wiekiem. Jest tylko jeden problem 
– pije na umór, a efekty tego trybu 
życia są bardzo uciążliwe dla są-
siadów. – To nałogowy alkoholik. 
Od ponad pół roku nie widziałem 
go trzeźwego – tłumaczy jeden 
z mieszkańców i ze zrozumieniem 
dodaje, że to, czy ktoś się myje czy 
nie to jego prywatna sprawa, ba-
łagan czy porządek w mieszkaniu 
też. Gorzej jednak gdy zaczyna to 
przeszkadzać innym. 

Sytuacja pogorszyła się wraz 
z nadejściem lata. Wysokie tem-
peratury nasiliły uciążliwy smród 
i sytuacja wcale się nie poprawia, 
mimo, że nie jest już tak gorąco. Na 
schodach jest coraz więcej much, 
pojawiły się też prusaki. – Kiedy 
kupowałam to mieszkanie 4 lata 
temu, byłam zachwycona ciszą, 
spokojem i samym miejscem, bo 
było bardzo urokliwe – tłumaczy 
Elżbieta Teofi lak lokatorka z pierw-
szego pietra. – Dziś mamy śmietnik 
pod oknem, dziury w drodze i nie 
możemy doprosić się o chodniki. 
Najgorsze jednak jest to, co dzieje 
się na klatce schodowej. Kobieta 
tłumaczy, że sąsiad często załatwia 
swoje potrzeby fi zjologiczne koło 
ławki pod jej oknem, przy wejściu, 
czy nawet na klatce schodowej. Dla-
tego łatwo sobie wyobrazić co dzieje 
się wewnątrz jego mieszkania.

Jej słowa potwierdzają inni 
mieszkańcy. – Mieszkam na czwar-
tym piętrze – opowiada Mariusz 

REGION.   Przeraźliwy smród, muchy i robaki. To codzienność lokatorów bloku nr 10 przy ul. Książąt 
Mazowieckich. Powodem uciążliwości jest mieszkaniec jednego z lokali. To zza jego drzwi wydobywa się fetor.

Natalia Drozdowska,  kierow-
nik wydziału higieny komunal-
nej pruszkowskiego Sanepidu, 
tłumaczy sytuację. – Powiatowa 
stacja nie ma narzędzi prawnych 
by wejść do mieszkania – mówi. 
Jej zdaniem, jedynym wyjściem 
jest podjęcie wspólnych działań 
stacji i spółdzielni. – Najlepiej by-
łoby zorganizować spotkanie, na 
którym wszyscy zainteresowani 
mieliby szansę wypowiedzieć 
się i ustalić co dalej – dodaje. Jak 
twierdzi, żaden z urzędów sam 
nie ma możliwości zaprowadzenia 
porządku. 

Jaskulski. – Przejście obok drzwi na 
drugim piętrze czasem jest praw-
dziwym horrorem. Nie wyobra-
żam sobie jak moglibyśmy tutaj 
mieszkać gdybym nie wymienił 
drzwi na nowe, szczelne – dodaje. 

Z opowiadań mieszkańców wy-
nika, że wezwani na interwencję 
policjanci nie byli w stanie wytrzy-
mać w lokalu dłużej niż kilka minut. 
Oni jednak również nie są w stanie 
nic zrobić.– Dostaliśmy zgłoszenie 
ok. miesiąca temu. Funkcjonariusze 
pojechali do budynku nr 10 – mó-
wi p. o. rzecznika prasowego, nad-
kom. Sławomir Grześ, naczelnik 
wydziału dochodzeniowo-śledcze-
go. – Zainterweniowaliśmy, bo to 
nasz obowiązek, lecz nie możemy 
niczego zrobić z tym mężczyzną. 
Takie jest prawo – mówi.

Mieszkańcy bloku szukali też 
pomocy w Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznej. – Wiemy o sytuacji, 
interweniowaliśmy u administra-
tora – stwierdziła krótko Magda-
lena Naparty z wydziału higieny 
komunalnej. Zdaniem pracow-
ników spółdzielni, urzędnicy sa-
nepidu zrobili w tej sprawie zbyt 
mało. – Dzwoniła do mnie pani 
Magdalena Naparty z wydziału 
higieny komunalnej powiatowego 
Sanepidu i pytała o sytuację w blo-
ku nr 10 – tłumaczy Zbigniew Cha-
biera z Pruszkowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. – Wyjaśniłem na 
czym polega problem. O żadnej 
kontroli ani tym bardziej jej wyni-
kach nic mi nie wiadomo – dodaje.

Uciążliwy sąsiad to nie jedyny problem mieszkańców. Okolice altanek śmietnikowych 
i same śmietniki wyglądają, jakby nikt od dawna nie zabierał stąd nieczystości.   [Fot. MJ]

Sposobu na rozwiązanie proble-
mu nie widzi również sama spół-
dzielnia. PSM nie ma jak usunąć 
uciążliwego lokatora. – Wiem o pro-
blemie, ale nie jesteśmy w stanie 
pomóc mieszkańcom – tłumaczy 
Chabiera. Dodaje, że wielokrotnie 
próbował przekonać lokatora do 
zmiany trybu życia, ale rozmo-
wy jak do tej pory nie przyniosły 
skutków. Jego zdaniem, jedynym 
wyjściem byłaby eksmisja, lecz to 
jest niemożliwe. – Nie można ni-
kogo wyrzucić na bruk. Nie może-
my tego zrobić, nawet gdy ktoś nie 
płaci czynszu musimy poczekać na 

Kupa wstydu
Każdego dnia nasi czworonożni 
ulubieńcy zostawiają po sobie 
setki kilogramów odchodów. 
Większości właścicieli sprząta 
po swoich pupilach tylko w wy-
jątkowych przypadkach; gdy ktoś 
zwróci mu uwagę, lub kiedy w po-
bliżu znajduje się funkcjonariusz 
straży miejskiej.

Tylko nieliczni wychodzą na 
spacery ze swoimi ulubieńcami 
zaopatrzeni w stosowny sprzęt 
do usuwania pozostawianych 
przez nie pamiątek. Rezultat? 
Chodniki, ścieżki, trawniki są 
notorycznie zanieczyszczane  
psimi odchodami.

W godzinach porannych lub 
wieczorem trzeba zachować 
szczególną ostrożność, aby nie 
wdepnąć w cuchnące pozosta-
łości.  Problem dotyczy głównie 
większych skupisk mieszkań-
ców, dużych osiedli miejskich, 
terenów rekreacyjnych, parków, 
śródmiejskich ulic. Apele i od-
woływanie się do rozsądku i su-
mienia właścicieli nie przynosi 
większego skutku.

Niebezpieczne piaskownice
 Źle się dzieje, gdy psie pamiątki 

zalegają na osiedlowych ścież-
kach,  chodnikach czy trawnikach. 
Jeszcze gorzej, jeśli znajdujemy je 
w parkach i miejscach zabaw dla 
dzieci. Nie trzeba być inspekto-
rem sanitarnym ani lekarzem, 
by wiedzieć, że kontakt ze zwie-
rzęcymi odchodami może być 
powodem wielu poważnych cho-
rób, niebezpiecznych szczególnie 
dla dzieci. 

Wysychające psie kupy, pylą 
niebezpieczną odmianą salmo-
nelli, unoszącymi się w pobliżu 
pierwotniakami roznoszącymi 
toksoplazmozę, szczególnie 
groźną dla kobiet w ciąży. Zale-
gające zwierzęce odchody są też 
środowiskiem paciorkowców, 
gronkowców, czy jaj tasiemca. 
Co gorsza, pasożyty te są niezwy-
kle odporne. Wytrzymują nawet 
26 stopniowy mróz! Wystarczy? 
Badania ziemi w piaskownicach, 
na placach zabaw i w stołecznych 
parkach przeprowadzone przez 
warszawski Sanepid wykazały, że 
prawie połowa pobranych próbek 

była zainfekowana. Nie sadzę aby 
u nas było inaczej.

Jak radzą sobie inni?
Choć bagatelizowanie zagrożeń 
jest igraniem z losem, w prze-
szłości starano się wstydliwego 
problemu nie dostrzegać, a działać 
jeszcze mniej. Dopiero w ostatnich 
latach temat, nagłaśniany głównie 
przez lokalne media, został zauwa-
żony przez samorządy.

W wielu miastach podejmowa-
ne są bardziej lub mniej skuteczne 
próby uporządkowania sytuacji. 

Najczęściej rady gmin lub miast 
podejmują uchwały stanowiące 
prawo miejscowe, nakładające 
na właścicieli psów obowiązek 
sprzątania pozostawianych przez 
nie nieczystości. Za nieprzestrze-
ganie obowiązku grożą manda-
ty, których wysokość określają 
samorządy. 

W dużych miastach, jak Warsza-
wa, Gdańsk, Szczecin czy Wrocław, 
mandat może kosztować nawet 
500 zł. Obowiązek przestrzegania 
i egzekwowania przepisów prawa 
spoczywa na strażach miejskich.

Większość rad gmin ustanawia 
obowiązkową roczną opłatę od 
posiadania psa. W niektórych 
miastach prowadzone są duże 
akcje informacyjne (plakatowe 
i medialne) kierowane do po-
siadaczy zwierząt, a nawet, jak 
np. w Legionowie formułowane 
specjalne kodeksy właścicie-
li psów.  Na szlakach częstych 
spacerów z pieskami montuje 
się specjalne pojemniki na psie 
odchody, czasem są one wyposa-
żone w automatyczne dozowniki 
zestawów do sprzątania. Zestaw 
zawiera najczęściej jednorazowe 
rękawiczki, łopatkę i woreczek 
na odchody i jest dostępny gratis 
lub za niewielka opłatą. Zestawy 
można kupić lub otrzymać rów-
nież w pobliskich kioskach i więk-
szości sklepów np. spożywczych. 

A może toalety dla psów?
W większych miejscowościach 
obowiązuje ścisły zakaz wprowa-
dzania zwierząt do parków i na 
tereny zabaw dla dzieci. Od nie-
dawna zamiast zakazów buduje 
się, specjalne ogrodzone wybie-
gi, gdzie zwierzęta mogą załatwić 
swoje fi zjologiczne potrzeby. 

Taki wybieg dla psów powstał 
w odrestaurowanym parku Hen-
rykowskim na Tarchominie, 
w dzielnicy Białołęka. Podobne 

wybiegi spotyka się dość często 
w miejscowościach wypoczyn-
kowych zachodniej i południowej 
Europy.  Napotykałem je również 
w punktach obsługi podróżnych 
przy autostradach, a nawet na 
większych stacjach benzynowych. 
Pełniły tam rolę toalet dla prze-
wożonych autem czworonogów. 
Może takie specjalne wydzielone 
miejsca można by wybudować 
w naszych pruszkowskich par-
kach? Myślę, że pomysł wart jest 
rozważenia, bo jak jest, każdy wi-
dzi. I czuje. Wcześniej, czy później 
trzeba się będzie z problemem 
zmierzyć, bo niepostrzeżenie fi -
zycznie staliśmy się już Europą, 
więc i mentalnie powinniśmy ku 
niej zmierzać. 

Można oczywiście twierdzić, 
że sytuacja jest nienajgorsza i pod 
kontrolą, bo przecież torebki na 
psie klocki można pobrać w urzę-
dzie, a napełnione wyrzucić do 
zwykłego kosza na śmieci, ale 
mam wrażenie, że bardziej ra-
cjonalnym sposobem będzie 
wybudowanie kilku takich przy-
bytków i zakupienie jednego lub 
dwu specjalistycznych odkurzaczy 
do zbierania tego co pieski zgu-
biły na ulicach. Koszt niewielki, 
a wdzięczność większości matek 
z dziećmi - bezcenna.

Bolo Skoczylas

wyrok sądu i znaleźć dla niego lokal 
zastępczy. Jednak w Pruszkowie 
brakuje mieszkań komunalnych 
i to jest problem – mówi kierownik. 
Niestety, jak pokazuje życie na-
sze prawo nie przewiduje wy-
jątkowych przypadków. Żadna 
z instytucji nie ma możliwości 
wyegzekwowania zmiany trybu 
życia mężczyzny, a tym samym 
poprawy warunków dla pozo-
stałych mieszkańców. Dopóki 
smród i brud nie stanowi zagro-
żenia dla życia lokatorów trudno 
będzie ustalić winnych zaistniałej 
sytuacji.                            Anna Sadowska
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WITAJCIE NA ŚWIECIE

Szpital
Powiatowy
w Pruszkowie

 Mikołaj Kuczkowski
ur. 16.07.2010
2720 g, 51 cm

 Jakub Szcześniak
ur. 20.07.2010 
3300 g, 57 cm

 Xavier Działczykowski
ur. 19.07.2010
3850 g, 58 cm

 Wiktor Draniak
ur. 21.07.2010
3150 g, 54 cm

 Krystian Horasim
ur. 20.07.2010
3300 g, 55 cm

 Ewelina Nyc
ur. 21.07.2010
3150 g, 53 cm

 Oliwia Szewczyk
ur. 26.07.2010
3300 g, 52 cmPrzedstawiamy najmłodszych 

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

Gratulujemy rodzicom a naszym 
najmłodszym mieszkańcom życzymy 
zdrowia szczęścia oraz 
beztroskiego dzieciństwa.

Zdjęcia dzieci publikujemy wyłącznie po 
wyrażeniu pisemnej zgody rodziców. 

 Natalia Rutkowska
ur. 23.07.2010
3510g, 58 cm

 Karolina Kiełtyka
ur. 26.07.2010
3480 g, 54 cm

 Maciej Jeleń
ur. 27.07.2010
4400 g, 56 cm

 Błażej Chłosta
ur. 24.07.2010
3380 g, 56 cm

 Julia Rychlińska
ur. 26.07.2010
3360 g, 54 cm

 Krzysztof Gługowski
ur. 26.07.2010
3410 g, 55 cm

 Maja Tomaszewska
ur. 25.07.2010
3500 g, 56 cm

Rodzice, pochwalcie się swoimi dziećmi. Zgłaszajcie się na adres: redakcja@gazetawpr.pl
Autorem zdjęć jest Studio Szmiga&Kolasa | fotografi a ślubna - chrzty - komunie | tel. 509-867-330, 792-727-466, www.szmiga-kolasa.pl

Nowe przedszkole już działa

Za dwa i pół miesiąca mija wyzna-
czony termin ukończenia prac przy 
budowie czterech tzw. otwartych 
stref rekreacji w gminie Michałowice. 
Nieukończenie ich w terminie grozi 
utratą przez gminę unijnej dotacji 
w wysokości prawie 1,9 mln euro.

– Co się dzieje z zapowiadanymi bu-
dowami stref rekreacyjnych w na-
szej gminie? – pytają nas czytelnicy 
z Michałowic zaniepokojeni słaby-
mi postępami inwestycji – Czasu 
coraz mniej, a roboty posuwają się 
bardzo niemrawo. Na dodatek wy-
gląda na to, że zapowiadany w Mi-
chałowicach skatepark wyłożony 
będzie zwykłą kostką brukową! Jak 
po czymś takim jeździć? – pytają.

Przypomnijmy – w 2007 roku 
Gmina Michałowice złożyła wnio-
sek o unijne dofi nansowanie bu-
dowy czterech tzw. stref rekreacji 
młodzieżowej, czyli otwartych, 
plenerowych ośrodków sportu, 
rekreacji i wypoczynku. 

Pomysł w ramach projektu pn. 
„Promowanie zdrowego życia 
wśród dzieci i młodzieży” uzyskał 
unijną akceptację. Jego realizację 
rozpoczęto w ubiegłym roku. We 
wszystkich szkołach na terenie 
gminy prowadzono specjalny pro-
gram rehabilitacyjno-zdrowotny 
dla uczniów, a obecnie budowane 
są wspomniane ośrodki rekreacyj-
ne. Koszt projektu to 2,3 mln euro. 

Zdążą z budową w terminie?
GMINA MICHAŁOWICE.   Grozi im utrata unijnej dotacji w wysokości 1,9 mln euro?

Stan zaawansowania prac na największym realizowanym obiekcie nad Zalewem Komo-
rowskim budzi największy niepokój. Do tej pory zrobiono bardzo mało.[Fot. OL]

Ośrodki rekreacyjne budowane 
są na niezagospodarowanych do 
tej pory terenach przy ul. Szkolnej 
w Michałowicach, przy Zalewie 
Komorowskim w Komorowie-Wsi, 
przy ul. Wiejskiej w Regułach oraz 
przy Kolejowej w Komorowie. Poza 
dobrze wyposażonymi placami 
zabaw dla młodszych dzieci mają 
powstać tu także urządzenia rekre-
acyjne dla młodzieży, m.in. skate-
parki dla deskorolkarzy i rolkarzy. 

– Termin ukończenia prac przy 
obiektach upływa 15 listopada 
i obecnie nic nie wskazuje na to, 
by był zagrożony – zapewnia Piotr 

Pacyna z urzędu Gminy Michało-
wice, odpowiedzialny za realizację 
inwestycyjnej części projektu.

Najbardziej zaawansowana 
jest budowa strefy w Regułach. 
Ma być oddana do użytku już we 
wrześniu. Jest to najbardziej 
skomplikowana technicznie część 
inwestycji. Powstaje tam m.in. wie-
lofunkcyjne boisko sportowe wy-
posażone w nawierzchnię z trawy 
syntetycznej. – Pozostałe strefy 
są realizowane zgodnie z harmo-
nogramem. Także te największe, 
nad Zalewem Komorowskim i w 
samych Michałowicach – dodaje.

Rozwiewają się również wątpli-
wości naszych czytelników związa-
ne z nawierzchnią w budowanych 
skateparkach. Będzie ona gładka, 
nadająca się do jazdy na rolkach. 

– Ta kostka brukowa to nieporo-
zumienie – twierdzi Pacyna – Przy-
puszczalnie mieszkańcy wysnuli 
takie wnioski obserwując obecne 
prace przy układaniu alejek space-
rowych. Nawierzchnia skateparku 
nie jest jeszcze wykonana. Będzie 
zrobiona oczywiście tak, jak to 
zaplanowano w projekcie, czyli 
wylana z asfaltobetonu.
                                          Olgierd Lewan

PRUSZKÓW. Najnowsza 
inwestycja miasta Pruszkowa, 
przedszkole przy ul. Antka, jest 
imponująca. Przekonaliśmy się 
o tym na własne oczy. Po nowej 
placówce oprowadził nas Andrzej 
Kurzela, wiceprezydent Prusz-
kowa oraz Alicja Jastrzębska, 
dyrektor przedszkola. 

Przedszkole rozpoczęło funk-
cjonowanie 1 września. Na dzień 
przed otwarciem wszystko było 
dopięte na ostatni guzik. Na naj-
młodszych czekały przestron-
ne pomieszczenia, nowiutkie 
sprzęty i przede wszystkim 
zabawki. Placówka pomieści 
150 przedszkolaków. W oddziel-
nym skrzydle umiejscowiono 
oddział żłobkowy dla 75 dzieci.

W budynku mieści się kilka 
sal dydaktycznych. Z każdej 
jest bezpośrednie wyjście na 
dwór. Na zewnątrz przy każ-
dym wyjściu wyłożono specjal-
ną nawierzchnię zapewniającą 

bezpieczeństwo podopiecznych. 
Dla każdej grupy przewidzia-
no oddzielne pomieszcze-
nie relaksacyjne.

W przedszkolu wydzielono 
gabinety dla psychologa i logo-
pedy, salę na lekcje angielskie-
go i salę komputerową, która 
dopiero ma być wyposażona 
w sprzęt.

Na piętrze swoje miejsce zna-
lazła administracja i zaplecze 
sanitarne. Posiłki przygotowy-
wane będą w dwóch oddzielnych 
kuchniach, dla przedszkola i dla 
żłobka. – Chcieliśmy je połączyć, 
ale przepisy to wykluczają – przy-
znał Andrzej Kurzela, wiceprezy-
dent miasta.

Wyjątkowy na terenie przed-
szkola jest mały amfiteatr. 
– W okresie wiosennym, gdy 
jest ciepło, będzie można tam 
organizować różnego rodzaju 
wydarzenia – powiedziała Alicja 
Jastrzębska, dyrektor placówki.

Mariusz Markowski

 Ola Bednarczyk
ur. 25.08.2010
3320g, 53 cm

 Julia Korzeń
ur. 28.08.2010
3350 g, 52 cm

 Bartek Sieńko
ur. 27.08.2010
3920 g, 57 cm

 Natalia Rzetelna
ur. 28.08.2010
3940 g, 54 cm

 Piotr Grotkowski
ur. 30.08.2010

 Dominika Jasińska
ur. 29.08.2010
2950 g, 51 cm

 Amelia Brzezińska
ur. 30.08.2010
2940 g, 52 cm

 Tymoteusz Czajkowski
ur. 29.08.2010
3450g, 54 cm

 Martyna Janota
ur. 27.08.2010
3490 g, 54 cm
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 BRWINÓW

Zakamarki w Zagrodzie
Towarzystwo Przyjaciół Brwinowa 
zaprasza 4 września (sobota) 
dzieci od lat 3 z rodzicami  na 
pierwsze spotkanie z cyklu „Za-
kamarki w Zagrodzie”. Spotkanie 
poprowadzi Małgorzata Kowalska. 
Po imprezie odbędzie się rodzinny 
piknik przy ognisku.
Start godz. 16.00, Wstęp wolny,
Miejsce: Grodziska 57

 GRODZISK MAZOWIECKI

Koncert chopinowski
Centrum Kultury zaprasza 
5 września (niedziela) na kon-
cert poetycko-muzyczny „Spotka-
nie z Chopinem” w wykonaniu 
zespołu Cantores Varcovienses.
Start godz. 18.00, Miejsce: Plac przed 
pomnikiem Józefa Chełmońskiego

Dożynki Gminne
5 wrześnie (niedziela) w Pęci-
cach odbędą się Dożynki Gminne. 
W programie: występy chórów, 

zespół Biesiada Polska, konkur-
sy, zabawa typu karaoke i wie-
le innych.
Start godz. 13.00,  Miejsce: Parkowa 
przy Dworze Polskim w Pęcicach

 PODKOWA LEŚNA

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

Piknik rodzinny
5 września (niedziela) od-
będzie się piknik rodzinny. 
W programie bajka dla dzieci 
oraz liczne atrakcje, sportowe, 
taneczne i muzyczne.
Start: godz. 12:30, 
Bilety 6 PLN, Miejsce: Lilpopa 18

Złoty Dukat
Miejski Ośrodek Kultury zaprasza 

na spotkanie z cyklu poranek 
teatralny dla dzieci - spektakl 
„Z malowanej skrzyni”. 
Start godz. 12.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: M. Zimińskiej-Sygietyńskiej 5

Eksperymentalne wytopy żelaza
Muzeum Starożytnego Hutnictwa 
zaprasza 4 września (sobota) 
na spotkanie z cyklu „Ekspery-
mentalne wytopy żelaza”.
Start godz. 16.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Pl. Jana Pawła II 2

 OTRĘBUSY

IV Jesień Jezzowa w Mazowszu 
5 września (niedziela) w Ma-
teczniku Mazowsze odbędzie się 
IV Jesień Jezzowa. Wystąpią Sła-
wek Wierzcholski i Nocna Zmia-
na Bluesa oraz jazzowy Mateusz 
Smoczyński New Trio. 
Start godz. 17.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Świerkowa 2

INFORMATOR KULTURALNY 
3 września - 10 września

artykuł sponsorowany

 PĘCICE

 PRUSZKÓW

Żegnaj lato na rok
PRUSZKÓW.   Tegoroczne pożegnanie lata w Pruszkowie 
odbędzie się w nietypowej formie. Impreza po raz pierwszy 
zlokalizowana będzie w dwóch miejscach.

Rekreacyjna cześć imprezy zo-
stanie przeniesiona do Parku 
Mazowsze, znajdującego się na 
końcu ulicy Mostowej w Prusz-
kowie. Mieszkańcy na miejsce 
będą mogli dotrzeć londyń-
skimi autobusami, które kur-
sować będą z następujących 
przystanków: 
- WKD Pruszków: 11.30, 12.30, 
13.30, 14.30, 15.30;
- Os. Staszica (pętała autobu-
sowa): 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30;
- Gazownia (ul. Waryńskiego 16): 
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30;
- USC (ul. Prusa): 11.40, 12.40, 
13.40, 14.40, 15.40.

Początek imprezy przewi-
dziany jest na godzinę 12.00. 
wśród przygotowanych atrakcji 
są m.in.:
- Koncert „Przeboje półwiecza”
- Wycieczki tematyczne pod ha-
słami „Przyjaciel drzew”, „Przy-
jaciel ptaków”, „Poszukiwanie 
skarbów”, „Szybcy i sprawni” 
oraz „Po bajkowych ścieżkach”.

Miłośnicy sportu będą mogli 
sprawdzić swoje umiejętności 
w parku linowym lub wziąć 
udział w zawodach koszykówki 
(składy 3 osobowe) i piłki nożnej 
(składy 4 osobowe, początek ok. 
godziny 15.00). Dodatkowo bę-
dzie można porozmawiać z pro-
jektantem parku oraz uzyskać 
porady ogrodnicze. 

Druga część imprezy od-
będzie się na terenie MZOS 

„Znicz” przy Bohaterów War-
szawy 4. Koncerty rozpoczną 
się o godzinie 16.00 od występu 
zespołu Mariachi. 

Godzinę później na scenie 
pojawi się chorzowski zespół 
PIN. O 18.30 wystąpi Formacja 
Nieżywych Schabów. Gwiazdą 
tegorocznego pożegnania lata 
będzie zespół Kult, który roz-
pocznie swój koncert o 20.00.

AS

czytaj więcej na:
kultura.wpr24.pl
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T egoroczne szóste 
obchody Święta 
Plonów w Powiecie 
Pruszkowskim miały 

skromniejszy niż zwykle cha-
rakter. Zarząd Powiatu Prusz-
kowskiego podjął decyzję, aby 
fundusze przeznaczone na 
zorganizowanie tegorocznych 
uroczystości dożynkowych 
przekazać samorządom, z te-
renu Województwa Mazowiec-
kiego, które poniosły w wyniku 
powodzi największe straty 
materialne. 

Obchody Święta Plonów od-
były się w niedzielę, 29 sierp-
nia br. na dziedzińcu kościoła 
Św. Kazimierza w Pruszkowie. 
Zgodnie z przyjętym zwycza-
jem rozpoczęła je Msza Święta, 
w której uczestniczyły dele-
gacje rolników Gmin Powiatu 
Pruszkowskiego, władze Powia-
tu ze Starosta Pruszkowskim 
Elżbietą Smolińską, oraz licznie 
zgromadzeni Mieszkańcy. Sta-
rosta otwierając uroczystość 
zwróciła się do rolników z po-
dziękowaniem za ich ciężką 
pracę.  

- Dzięki ciężkiej pracy rolni-
ków, którą szanuję i podziwiam 

Szóste Dożynki Powiatowe

możemy cieszyć się i dzielić 
chlebem. Dziękuję za trud 
i piękne dożynkowe wieńce. – 
powiedziała Elżbieta Smolińska.

Tradycyją pruszkowskich 
powiatowych dożynek jest 

ceremonia dzielenia się chle-
bem, wręczenie dyplomów 
zasłużonym rolnikom, a także 
doroczny konkurs wieńców do-
żynkowych. W tym roku naj-
piękniejszy wieniec wykonali 

W dniu 27 sierpnia 
(piątek) o godz. 10.30 
ogłoszono wyniki 

konkursu na logo Muzeum „Du-
lag 121”. Spotkanie odbyło się 
w sali konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego w Pruszkowie. Na 
konkurs ogłoszony przez Za-
rząd Powiatu Pruszkowskiego 
wpłynęły prace od 34 autorów. 
Nadesłane prace konkursowe 
oceniało pięcioosobowe Jury 
w składzie: Elżbieta Smolińska - 
Starosta Pruszkowski, Zdzisław 
Zaborski - Przedstawiciel Śro-
dowisk Kombatanckich, Irena 
Horban - Przedstawiciel Śro-
dowisk Kombatanckich, Paweł 
Ukielski - Zastępca Dyrektora 
Muzeum Powstania Warszaw-
skiego, Alina Dorada Krawczyk 
- Artysta Plastyk.

Głównym elementem zwy-
cięskiego logo jest liczba 121, 
która przypomina także literę 
M. - Projektując logo zwracam 
szczególną uwagę na jego czy-
telność i funkcjonalność. Znak 
powinien oddawać jednocześnie 

charakter instytucji lub miejsca 
dla jakiego powstaje. W związku 
z faktem, że w nazwie obozu 
widnieje charakterystyczna 
liczba ‚121’ postanowiłem wła-
śnie ten element wykorzystać. 
Liczba ta już z pierwszych 
założeń miała grać ‚pierwsze 
skrzypce’. Podczas robienia 
szkiców zauważyłem, że układ 
cyfr przypomina literę ‚M’. Li-
tera ta miałaby symbolizować 

Najczęściej zadawane pytania 
dotyczące ujęcia wód podziemnych 
(studni) - porady praktyczne
 
Kiedy na wykonanie ujęcia wód podziemnych 
(studni) powinien zostać sporządzony projekt 
prac geologicznych?

W przypadku gdy, spełniony jest chociaż jeden z poniż-
szych warunków:
a. planowana głębokość ujęcia wód podziemnych (studni) 

przekracza 30 m;
b. planowany pobór wód podziemnych ze studni będzie 

większy niż 5 m3 na dobę;
c. planowane ujęcie wód podziemnych (studnia) wyko-

rzystywane będzie do nawadniania gruntów lub upraw 
wodą podziemną za pomocą deszczowni;

d. planowane ujęcie wód podziemnych (studnia) wykorzy-
stywane będzie na potrzeby działalności gospodarczej;

należy sporządzić projekt prac geologicznych na wykonanie 
ujęcia wód podziemnych.
            Wyniki prac geologicznych, wraz z ich interpretacją 
oraz określeniem stopnia osiągnięcia zamierzonego celu 
należy przedstawić w dokumentacji hydrogeologicznej 
ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych.
 
Kiedy można wykonać ujęcie wód podziemnych 
(studnię) bez projektu prac geologicznych?

Na wykonanie ujęcia wód podziemnych studni do głębo-
kości 30 m na potrzeby zwykłego korzystania z wód, nie 
sporządza się projektu prac geologicznych.
Zwykłym korzystaniem z wód jest korzystanie z wód w celu 
zaspokojenia potrzeb własnego gospodarstwa domowego 
oraz gospodarstwa rolnego, z tym, że zwykłego korzystania 
z wód nie stanowi:
• nawadnianie gruntów lub upraw wodą podziemną za 

pomocą deszczowni;
• pobór wody podziemnej w ilości większej niż 5 m3 

na dobę;
• korzystanie z wód podziemnych na potrzeby działalno-

ści gospodarczej.
 
Kto może sporządzić projekt prac geologicznych na wy-
konanie ujęcia wód podziemnych (studni) i dokumentację 
hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia 
wód podziemnych?

Projekt prac geologicznych / dokumentacja hydrogeologicz-
na ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziem-
nych musi być sporządzony/a przez geologa (hydrogeologa) 
posiadającego uprawnienia geologiczne kategorii IV lub V.
Lista osób posiadających uprawnienia geologiczne po-
szczególnych kategorii znajduje się na stronie Ministerstwa 
Środowiska 
www.mos.gov.pl/uprawnienia_geologiczne/
 
Kto zatwierdza projekt prac geologicznych na wykonanie 
ujęcia wód podziemnych (studni)?

• jeżeli przewidywana wydajność ujęcia wód podziemnych 
wynosi do 50 m3/h – projekt prac geologicznych zatwier-
dza starosta

• jeżeli przewidywana wydajność ujęcia wód podziemnych 
przekracza 50 m3/h – projekt prac geologicznych zatwier-
dza marszałek województwa

 
Gdzie należy szukać informacji geologicznej na temat 
istniejącego ujęcia wód podziemnych (studni)?

• Państwowy Instytut Geologiczny 
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, tel. (22) 849-53-51 
(CAG – Centralne Archiwum Geologiczne; Bank HYDRO);

• Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa, 
tel. (22) 597-90-52, (22) 597-90-99
(Archiwum Geologiczne);

•  Starostwo Powiatowe w Pruszkowie ul. Drzymały 30, 
tel. (22) 738-14-79 (Archiwum Geologiczne).

rolnicy z gminy Raszyn, drugie 
miejsce przypadło gminie Nada-
rzyn. Uroczystości dożynkowe 
uświetnił swoim koncertem ze-
spół Orkiestry Dętej Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Nadarzyna. 

miejsce dla jakiego znak jest pro-
jektowany czyli ‚MUZEUM’. Od 
tego momentu moje prace sku-
piły się głównie na tym, aby te 
dwa elementy ze sobą połączyć. 
Nie było to łatwe zadanie, jed-
nak jestem bardzo zadowolony 
z efektu końcowego - relacjonuje 
freelancer z Międzyrzecza.

Na konferencji, Elżbieta 
Smolińska przedstawiła wizu-
alizację zwycięskiego logo oraz 

6 września 2010 r., g. 11.00
Zapraszamy wszystkich Miesz-
kańców na wystawę wybranych 
prac konkursowych, które zo-
staną zaprezentowane w sali 
obsługi interesantów Starostwa 
Powiatowego w Pruszkowie, 
ul. Drzymały 30

Muzeum Dulag 121 ma już swoje logo

prezentację jego zastosowania 
na materiałach promocyjnych.



Na początku 2007 roku 
na sesji Rady Miejskiej 
Burmistrz Andrzej Guzik 
przedstawił propozycje 
potencjalnych lokalizacji 
przedszkola po północnej 
stronie Brwinowa. Wszyst-
kie lokalizacje były grun-
townie przeanalizowane na 
komisjach i na sesji. Podczas 
głosowania radnych wyło-
niona została najlepsza lo-
kalizacja – teren Zespołu 
Szkół nr 1. Burmistrz wyko-
nał plany pod budowę wyżej 
wymienionej inwestycji, jak 
również boiska wielofunk-
cyjnego, w taki sposób, aby 
mógł powstać kompleks 
oświatowy. Inwestycja ta 
możliwa była do wykonania 
natychmiast (media, plany). 

Pragnę podkreślić, iż cała 
rada wyraziła wówczas na 
to zgodę, ale najwyraźniej 
wizja sukcesu – szybkiej bu-
dowy przedszkola i boiska 
doprowadziła do powstania 
komitetu przeciw budowie 
przedszkola przy Zespole 
Szkół nr 1.

Inwestycja została wstrzy-
mana przez większość rady.  
Wielokrotnie apelowałam 
w tej kwestii na sesjach 

Rady oraz na Komisji Kul-
tury, Oświaty i Sportu do 
Przewodniczącego Rady 
i Przewodniczącego Komisji 
oraz dopozostałych radnych.  
Zwracałam się do komitetu 
przeciw budowie przed-
szkola, do pana Arkadiusza 
Kosińskiego, pani Mirosławy 
Kosiaty i pana Rafała Skrzyp-
kowskiego, aby nie utrudniali 
realizacji inwestycji tak bar-
dzo potrzebnej mieszkańcom 
północnej strony Brwinowa. 
Tłumaczyłam, że zmieniło się 
prawo oświatowe i wskutek 
tych zmian dzieci 5 i 6-letnie  
muszą  być objęte realizacją  
obowiązku  szkolnego.  Nie-
stety bezskutecznie. 

 Niejednokrotnie apelo-
wałam, że powstają duże 
osiedla mieszkaniowe po 
północnej stronie Brwino-
wa. Przybywa nam młodych 
mieszkańców z dziećmi 
w wieku szkolnym i przed-
szkolnym, co będzie skutko-
wało już niebawem brakiem 
sal lekcyjnych w szkole nr 1. 
Natomiast po wybudowaniu 
obiektu oświatowego na tere-
nie „jedynki”, byłaby szansa 
na przeniesienie nauczania 
zintegrowanego (klas I-III) do 

nowego budynku.
Na jednej z sesji w II po-

łowie 2009 r. Burmistrz 
poinformował radnych, że 
trwają negocjacje z SGGW 
w celu nabycia gruntów na 
nową, wręcz idealną lokali-
zację pod przedszkole – przy 
ul. Dworskiej w Brwinowie. 
Zanim zostanie rozpoczęte 
projektowanie przedszkola, 
najpierw trzeba kupić działkę, 
aby ustrzec się przed ewentu-
alnymi skargami niektórych 
radnych do Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej na to, że roz-
poczynamy projektowanie na 
cudzym gruncie (tak jak było 
z projektem cmentarza w Żół-
winie w połowie 2009 r.).   

I tak oczekiwanego przed-
szkola nie ma do dziś. Nie ma 
również boiska wielofunkcyj-
nego. Wszyscy, którzy znają  
rozwój  psychofi zyczny dziec-
ka, wiedzą, że każde dziecko 
musi ćwiczyć, ćwiczyć i jesz-
cze raz ćwiczyć, aby jego roz-
wój przebiegał harmonijnie. 
Aby uprawiać sport trzeba 
mieć do tego zapewnione 
warunki. Właśnie stworze-
nie takich warunków radni 
powinni umożliwić dzieciom 
z północnej strony Brwinowa. 

Warto nadmienić, że Zespół 
Szkół nr 1 jako jedyny w Gmi-
nie Brwinów nie ma jeszcze  
porządnego boiska.

Niestety ta inwestycja 
również nie spotkała się 
z akceptacją większości Rady. 
Wielokrotnie prosiłam, aby 
pieniądze umieszczone w bu-
dżecie na wykonanie badań 
archeologicznych, niezbęd-
nych do wybudowania boiska 
w 2008 r. nie zostały zdjęte 
z tego zadania. Bezskutecz-
nie– pieniądze poszły na inny 
„bardziej potrzebny” cel. Po 
wielokrotnych naciskach 
pieniądze pod boisko po roku 
zostały przyznane. Opóźniło 
to znacznie inwestycję - ba-
dania archeologiczne do tej 
pory są prowadzone na placu 
szkolnym. 

Czy budowa boisk jest 
jeszcze w tym roku realna?– 
bardzo w to wierzę, ale znowu 
rodzi się pytanie - Czy niektó-
rym radnym będzie zależało 
na  prawidłowym rozwoju 
dzieci i zagłosują za wnio-
skiem Burmistrza w sprawie 
przyznania pieniędzy na bo-
iska? Czas pokaże…

Jadwiga Sitnik
 Radna Rady Miejskiej w  Brwinowie

Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinówul. Grodziska 12, tel. (22) 729 59 06, e-mail: brwinow@brwinow.pl
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Czy zostanie wbudowane przedszkole 
po północnej stronie miasta?

drzwidrzwi
raty

oknaokna
aluminium, drewno, 
PCV, rolety, moskitiery

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

wewnętrzne, zewnętrzne, 
antywłamaniowe

  liceum ogólnokształcące 2-letnie
  liceum ogólnokształcące 3-letnie
  policealna szkoła informatyczna
  kursy przygotowujące do matury

ZESPÓŁ SZKÓŁ 
DLA DOROSŁYCH

niskie czesne    
zaświadczenia do ZUS i MOPS

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

Pruszków ul. Helenowska 3 
(budynek domu katechetycznego)

Centrum Edukacyjne Perfekt

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

www.szkolydladoroslych.pl

uprawnienia 

szkół 
publicznych
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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 

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

Pranie dywanów, wykładzin, tapicerki 
(samochodowej, meblowej) 
795697858 

Profesjonalne układanie kostki 
brukowej tel 666 137 565 

Studnie 602 536 376  

Układanie kostki brukowej i granitowej, 
660 306 446 

Usługi hydrauliczne. Pełen zakres.
Solidnie. tel. 602681344 

Usługi glazurnicze 609 316 765 

Zamienię komiksy Batmana 
i Spidermana  (ponad 100 sztuk) na 
komiks Kapitan Żbik, 3 pierwsze numery 
tel. 602 12 15 19

Angielski dzieci, młodzież z nauczycielem 
515 426 356 

automoto

 kupię

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

Kupie auta rozbite, zabytkowe, widlaki, 
maszyny rolnicze 601 177 352 

usługi

ANTENY montaż serwis 603375875 

Budowa domów, remonty, wykończenia 
605 377 805 

Dachy ciesielstwo – dekarstwo 603 447 132 

DOMOFONY VIDEODOMOFONY 603375875  

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

Ogrody – pełen zakres 696 039 978

praca

 dam pracę

Denar Avans AGD-RTV zatrudni sprzedawcę 
609 475 414 

Firma z branży kosmetycznej poszukuje 
przedstawiciela handlowego do pozyskiwania 
i obsługi klientów. Wymagane doświadczenie 
w handlu, mile widziana własna działalność 
gospodarcza i samochód. CV na adres: 
lamadame.roko@gmail.com lub 787 674 365   

Kucharza zatrudnię oraz pomoc kuchenną. 
Bukówka Nowa, Gmina Żabia Wola 781 365 931

Poszukuję konsultantek do współpracy 
w fi rmie kosmetycznej kom.794125961  

Poszukuje pracownika do pracy 
w magazynie. Wymagane doświadczenie na 
podobnym stanowisku, znajomość obsługi 
komputera (MS Off ice,urządzenia biurowe) 
znajomość procedur przyjęcie towaru aż po 
jego wydanie. Mile widziane doświadczenie 
w pracy z lekami. Zainteresowanych proszę 
o wysyłanie CV na adres mailowy: biuro@
pharmacare.pl 

nieruchomości

 do wynajęcia

Do  wynajęcia budynek magazynowo-
produkcyjno- biurowy z parkingiem:
• 2 hale  o  łącznej  powierzchni  1610m2, 
• pomieszczenia biurowe do 600m2 
(350 i 250) klimatyzacja, sieć 
teleinformatyczna.  Całe lub w częściach. 
Pruszków 515 115 878 , 602 242 006

Mieszkanie 30 m2, osiedle Prusa 
666 340 637 

 sprzedam

Dom 75m2 696 172 625 

Działka Janików k/Grodziska Maz. 1500m2 
502 968 566 

Działki budowlane tanio: Żółwin - 2300 m, Stara 
Wieś - 1500 m, media; Żabia Wola - 1200 m, 
media; tel. 883 999 358

nauka
Angielski dojeżdżam tel 607 596 383 

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

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

ro l e t y
ż a l u z j e
ve r t i c a l e
m o s k i t i e r y
m a r k i z y,  p l i s y

S t a l owa  2 8 / 3 0

05-800 Pruszków

firmy.wpr24.pl

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

Bezpłatna reklama 
dla Twojej firmy!

ponad 

150 000 
odwiedzin 

w miesiącu!

ZAPRASZAMY NA
BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

ZAPRASZAMY NA
BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

APARATY SŁUCHOWEAPARATY SŁUCHOWE

Refundacja: NFZ, PCPR, PFRONRefundacja: NFZ, PCPR, PFRON

Pruszków, Szpital Kolejowy (czw. 12-16)

Piastów, ul. Hallera 18 (pn. 9-18, śr. i pt. 8-15)

Ożarów Maz., ul. Konopnickiej 8 - Przychodnia Rejonowa (wt. 8-12)

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

www.asmed.org.pl

 509-867-330
792-727-466
WWW.SZMIGA-KOLASA.PL

Oddam szczeniaka.
Wielorasowy, maść 

biała w łatki.
Sierść średniej długości.

Szacunkowy wzrost 
do 25 cm.

tel.502 685 598
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Olsztynianie 
w Pruszkowie
PIŁKA NOŻNA. W 7. kolejce II ligi piłkarskiej zespół Znicza 
Pruszków zmierzy się z drużyną OKS 1945 Olsztyn. Drugi 
z lokalnych klubów występujących w drugiej lidze – GLKS 
Nadarzyn zagra w wyjazdowym meczu z Ruchem Wysokie Maz.

Już w niedzielę o godzinie 16.00 
na stadionie przy Bohaterów 
Warszawy 4 pruszkowski Znicz 
podejmie zespół OKS 1945 Olsz-
tyn. Dla naszej drużyny będzie to 
szansa na umocnienie pozycji 
lidera w tabeli. Świt Nowy Dwór 
Maz. który zajmuje drugą pozy-
cję z identycznym dorobkiem 

punktowym w ten weekend 
będzie miał do rozegrania dużo 
cięższy mecz z Wisłą Płock. Je-
śli Znicz wygra swoje spotkanie 
a Świt przegra lub zremisuje, 
pruszkowski klub zyska kilka 
punktów przewagi.

Również w niedzielę o 16.00 
wyjazdowy mecz rozegra GLKS 

Nadarzyn. Doskonale radzący 
sobie beniaminek zmierzy się 
z Ruchem Wysokie Mazowieckie. 
Niska pozycja Ruchu nie oznacza 
jednak, że będzie to łatwy mecz. 
W ubiegłym tygodniu piłkarzom 
z Wysokiego Maz. udało się zremi-
sować bezbramkowo z zajmującą 
3. pozycję Resovią Rzeszów.             AS

Znicz zmierzy się z Polonią
PIŁKA NOŻNA. We wtorek od-
było się losowanie par grających 
w II rundzie Pucharu Polski. 

Znicz Pruszków w ramach roz-
grywek Pucharu Polski na wła-
snym stadionie gościć będzie 
stołeczną Polonię. 

O awansie do 1/8 fi nału zade-
cyduje jeden mecz, który roz-
grywany będzie na stadionie 

drużyny uznanej za słabszą. 
W przypadku remisu zespoły 
zagrają jeszcze dogrywkę, jeśli 
i to nie przyniesie rozstrzygnię-
cia o wyniku zadecydują rzuty 
karne. Nie znamy jeszcze do-
kładnego terminu spotkania. 
Wstępnie wiadomo, że mecz 
odbędzie się 21 lub 22 września 
na stadionie przy Bohaterów 
Warszawy 4 w Pruszkowie. 

Polonia Warszawa po czterech 
kolejkach jest liderem ekstraklasy. 
Z dorobkiem trzech zwycięstw 
i jednego remisu. Znicz Pruszków 
również znajduje się na pierwszej 
pozycji w tabeli jednak dopie-
ro w II lidze. Pruszkowski klub 
w sześciu spotkaniach trzy razy 
zwyciężył, dwukrotnie zremi-
sował i odniósł jedną porażkę.

AS

Gimnazjaliści z Pruszkowa mają duże 
szanse na zwycięsto w Coca Cola Cup
PIŁKA NOŻNA. Grupa nasto-
latków z pruszkowskiego gimna-
zjum ma szansę na zwycięstwo 
w młodzieżowym turnieju Coca-
Cola Cup. Główna nagrodą dla 
młodych piłkarzy jest wyjazd 
do szkółki piłkarskiej holender-
skiego klubu Ajax Amsterdam. 

Do tegorocznej edycji turnie-
ju Coca-Cola Cup zgłosiło się 
3256 drużyn z całej Polski. Po 
raz pierwszy do rywalizacji 
zgłosiły się również żeńskie 
składy. W kategorii dziewcząt 
zmierzyło się aż 1106 drużyn. 

Finały turnieju odbędą się 
12 września na nowym stadio-
nie w Sulejówku. Zagra w nich 
również reprezentacja chłopców 
z pruszkowskiego Gimnazjum 
nr 4. Zwycięzcy zmagań turnie-
jowych wyjadą do Holandii by 
szlifować swoje umiejętności 

w szkółce piłkarskiej jednego 
z najlepszych zespołów Erdivisie, 
jakim jest Ajax Amsterdam.

Dzięki turniejowi Coca-Cola 
Cup karierę piłkarską zaczęli 

tacy zawodnicy jak Ariel Bory-
siuk, Kamil Grosicki, Michał Ja-
nota czy Arkadiusz Ryś. Pierwszy 
z nich w tym roku pełni funkcję 
ambasadora turnieju.                      AS

KARDIOLOG

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

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

 profesjonalna kadra instruktorska

 nauka testów na komputerze

 szkolenia kierowców na przewóz 
osób i rzeczy, szkolenia okresowe

 indywidualne dokształcanie osób 
z prawem jazdy

 badania lekarskie na miejscu!

NAUKA JAZDY

OSK 

WADECKI

PRUSZKÓW, UL. KRASZEWSKIEGO 41

BIZUTERIA SREBRNA
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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

Lokale ok 100 m2 powierzchni u¿ytkowej w cenie ju¿ od 330.000 z³ 
za stan surowy zamkniêty. Atrakcyjne lokalizacje, wszystkie media.

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

Omega 3 Forte  
Najwyższa dawka Omega 3  

w najniższej cenie!

Tylko teraz  promocja!

60 kapsułek za 11,90 ,-

j j
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