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Przebudowa ruszy jesienią

Zajazd do
rozbiórki

PRUSZKÓW. Władze
miasta porozumiały
się z samorządem
wojewódzkim w sprawie
współﬁnansowania ekranów
przy pruszkowskim odcinku
Al. Jerozolimskich.
Przebudowa powinna
rozpocząć się już jesienią
tego roku. W wakacje
uzgodniono ostateczną
formułę współpracy
pomiędzy władzami
Pruszkowa a zarządem
województwa. Stosowne
porozumienie jest właśnie
na etapie podpisywania
przez strony.

NADARZYN.

Niszczejący
zajazd w końcu
przestanie straszyć.
Za dwa lata w tym
miejscu ma ruszyć
budowa nowego
skrzyżowania.
WIĘCEJ S6

Papierowa
walka z
problemem

WIĘCEJ S2

PRUSZKÓW.

Nowa linia WKD najwcześniej za 7 lat
REGION. Najprawdopodobniej jeszcze w październiku zostanie podpisane

porozumienie gmin Raszyn, Nadarzyn, Żabia Wola, Radziejowice i Mszczonów
w sprawie budowy nowej linii kolei dojazdowej. Pomysł budowy nowej linii
kolejki, choć jeszcze odległy, staje się coraz bardziej realny. WIĘCEJ S3

przyjmie dzieci w wieku od 2 do 6 lat

otwarte
w godz.
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Pruszków na walkę
z problemami
alkoholowymi
mieszkańców
wydaje grube
miliony złotych.
Niestety, efektów
nie widać.
WIĘCEJ S3
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Ustawa o podniesieniu
poziomu wszystkiego

Bolo Skoczylas
naczelny@gazetawpr.pl

W ubiegłą sobotę weszły w życie
uchwalone w lipcu zmiany w prawie drogowym. Od 4 września
funkcjonariusze policji i straży
miejskich będą mogli ukarać
kierowców, łamiących przepisy
ruchu drogowego na drogach
wewnętrznych, osiedlowych
uliczkach, na placach i parkingach przed marketami oraz
wszędzie tam, gdzie dotychczas
ruch odbywał się zgodnie z tzw.
przepisami porządkowymi, czyli
poza wyjątkowymi przypadkami,
nie obowiązywały żadne zasady.
Kierowcy mogli swobodnie
poruszać się bez zapalonych
świateł, bez zapiętych pasów
bezpieczeństwa, przewozić dzieci bez fotelika, rozmawiać przez
telefon komórkowy. Co gorsza
dotychczasowe przepisy nie pozwalały na ukaranie winnych nieprzestrzegania prawa, bo zgodnie
z jego literą drogi wewnętrzne
nie były drogami publicznymi.
Nie można było karać właścicieli
pojazdów za zagradzanie wjazdów i wyjazdów z parkingów czy
uliczek osiedlowych, zastawianie
dostępu do śmietników, a nawet
blokowanie dróg pożarowych.
Bezkarni byli również ci, którzy
zajmowali koperty przeznaczone dla osób niepełnosprawnych

na terenie osiedli lub na placach
przed centrami handlowymi.
Stróże prawa mogli, co najwyżej zwrócić im uwagę, przekonywać i perswadować, aby kierowcy
byli łaskawi szanować zieleń i nie
parkować na trawnikach a na
chodnikach zostawić trochę miejsca pieszym. Od soboty wszystkie te miejsca traktowane są jak
drogi publiczne. Konsekwencją
zmiany jest, że teraz mają na nich
obowiązywać przepisy kodeksu
drogowego dokładnie takie same
jak na drogach publicznych. Ustawa porządkuje również system
egzekwowania prawa, w przypadkach nieprzestrzegania go. Policja
i straż miejska otrzymała nowe
narzędzie, możliwość karania kierowców mandatami i grzywnami oraz obowiązek odholowania
blokujących przejazd pojazdów
na policyjny parking na koszt ich
właścicieli. I bardzo dobrze, bo nie
ma lepszego sposobu na poszerzenie i pogłębienie wiedzy jak
płatne korepetycje.
Właściciele i zarządcy terenów, mają obowiązek w ciągu
najbliższych dwóch lat oznakować osiedlowe ścieżki, dukty
i wykroty. Głównie po to, aby
przypomnieć kierowcom, że żarty
się skończyły i nie będzie zmiłuj,
gdyż korzystają z drogi publicznej
łączącej społeczny parking ze
spółdzielczym śmietnikiem.
Pomysł prosty i genialny, kierunek słuszny. Bo podniesie się
poziom bezpieczeństwa, poprawi wskaźnik dróg publicznych na
statystyczną głowę, polepszy ich
oznakowanie a także przybędzie
nieco żywej monety z mandatów
i grzywien. Polak jednak potraﬁ.

dyżur radnego Grzegorza Kostrzewy-Zorbasa

Przebudowa ruszy jesienią
Dokończenie ze strony 1
W ubiegłym roku Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
przedstawił projekt rozbudowy
jednopasmowego odcinka Jerozolimskich przy stadionie Znicza
w Pruszkowie. Koncepcję szybko
oprotestowali mieszkańcy domów
stojących tuż przy zaplanowanym
poszerzeniu trasy, ponieważ
MZDW nie uwzględniło budowy
ekranów dźwiękochłonnych. Władze Pruszkowa nie chciały zgodzić
się na całkowite pokrycie kosztów
budowy ekranów. Sprawa utkwiła więc w martwym punkcie. Po
kilku miesiącach bez widocznego rozwiązania marszałek chciał
cofnąć dotację, co w konsekwencji
przekreśliłoby szansę na poszerzenie Jerozolimskich.

Radny interweniował
W tym samym czasie sprawą
zainteresował się Grzegorz Kostrzewa-Zorbas, radny sejmiku
mazowieckiego. Zaproponował
kolejne mediacje między władzami
miasta i województwa uwzględniające współﬁnansowanie ekranów
dźwiękochłonnych.
– Słuszne oczekiwania mieszkańców Tworek, że poszerzona trasa musi być wyposażona
w chroniące ich domy ekrany
akustyczne zderzyły się z brakiem dodatkowych funduszy na
ten cel w kasie sejmiku.
Nad inwestycją zawisła groźba
wypadnięcia z bieżącego planu
inwestycyjnego, co przy obecnych kłopotach finansowych
województwa mazowieckiego
oznaczało by odsunięcie realizacji tej budowy na wiele lat
– podkreśla Kostrzewa-Zorbas,
inicjator mediacji. – Podjęcie próby przekonania obu samorządów,

Przebudowa przewężenia Alei Jerozolimskich rozpocznie się już jesienią. Na razie będą to prace
przygotowawcze. Utrudnień w tym miejscu kierowcy mogą spodziewać się wiosną. [Fot. OL]
i pruszkowskiego, i wojewódzkiego, do współﬁnansowania dodatkowej inwestycji jaką są ekrany
dźwiękochłonne, było dla mnie
naturalną powinnością. Cieszę
się, że te moje mediacje zakończyły się sukcesem i że w ten
sposób udało nam się uratować
tą inwestycję. Z pożytkiem i dla
mieszkańców Pruszkowa, i dla
korzystających z tej drogi tysięcy kierowców z całego regionu
– dodaje.

Znaleziono konsensus

Grzegorz Kostrzewa -Zorbas
[Fot. Archiwum]

Uzgodniono, że Pruszków przekaże na ten cel 5 milionów złotych, a Województwo pokryje
pozostałe koszty budowy ekranów oraz sﬁnansuje szczegółowe badania akustyczne i prace
projektowe, które zdecydują
o ich lokalizacji.

– To nie była dla nas łatwa
decyzja, ale podjęliśmy ją z całą
świadomością wagi tej inwestycji
dla miasta – mówi wiceprezydent
Pruszkowa Andrzej Kurzela. –
Przy 40-milionowym budżecie inwestycyjnym te niezaplanowane

wcześniej 5 milionów to naprawdę
duża kwota. Ale dzięki temu uratowaliśmy rozbudowę tej trasy na
warunkach jakie satysfakcjonują
naszych mieszkańców.
– Bardzo dobrze, że do tego
porozumienia doszło, bo uratowało to realizację tej naprawdę
potrzebnej dla regionu inwestycji – zapewnia Monika Burdon,
rzecznik MZDW – Uruchamiamy
natychmiast prace przygotowawcze, ale procedura rozpoczęcia
takiej budowy trwa kilka miesięcy,
więc należy liczyć, że bezpośrednie prace budowlane rozpoczną
się dopiero wczesną wiosną. Za
wcześnie na razie mówić o konkretach, ale w związku z tym
w przyszłym roku należy się liczyć
z kilkumiesięcznymi utrudnieniami w ruchu na tym odcinku.
Olgierd Lewan

14.09.2010, g. 16.00-18.00 w redakcji WPR, Pruszków, ul. Prusa 19/7
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Cytat tygodnia
«Faktycznie, źle się dzieje, gdy młodzi
ludzie sięgają po alkohol. Tu dużą rolę
odgrywa dom i normy jakie są w nim przestrzegane»
Andrzej Królikowski, wiceprezydent Pruszkowa
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Niebezpieczne przejście dla pieszych w Al. Jerozolimskich
PRUSZKÓW. Przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Prusa
i Alei Jerozolimskich to miejsce
gdzie piesi nie mogą czuć się
bezpiecznie. Mimo, iż mają zielone światło pozwalające im na
przejście przez jezdnię, często
na pasach muszą przepuszczać
auta wyjeżdżające z Pruszkowa.
Wyjazd z ul. Prusa w prawo,
w Aleje Jerozolimskie jest jednym z najbardziej ruchliwych
punktów komunikacyjnych
w Pruszkowie. To nie tylko
skręt wyjazdowy z centrum
miasta w kierunku stolicy, ale
także trasa tranzytowa do Warszawy dla drogi wojewódzkiej
718 z Ożarowa Mazowieckiego,
która dochodzi tu z wiaduktu
nad torami.
Kłopot w tym, że tuż za skrętem umieszczono przejście dla
pieszych przechodzących tu
przez Aleje. Miejsce to jest bardzo
uczęszczane przez mieszkańców
udających się do supermarketu
oraz dzieci, które właśnie tędy
idą do szkoły.

Zielone światło dla pieszych
zapala się tu równocześnie z tym
dla samochodów skręcających
z Prusa. – O wypadek tu nie trudno i często dochodzi tu do potrąceń pieszych. Przy tak dużym
ruchu część kierowców w ogóle
nie zwraca uwagi na to przejście –
mówi pani Karolina, mieszkanka
Tworek chodząca tędy codziennie do pracy. – Ja sama kilka dni
temu cudem uniknęłam śmierci,
kiedy skręcający samochód mało
mnie nie staranował – opowiada
zdenerwowana. Pani Karolina poszła nawet z tą sprawą do Straży
Miejskiej. Jednak, jak zapewnia,
strażnicy powiedzieli jej, że nic
nie mogą z tym zrobić.
Sprawa według przepisów
ruchu drogowego jest prosta.
W takiej sytuacji bezwzględne
pierwszeństwo mają piesi przechodzący po pasach. Dopiero gdy
pasy te są wolne mogą po nich
przejechać skręcające samochody. Przepisy są jasne, ale kierowcy
się do nich jednak nie stosują. – Za
takie wykroczenie, kierującym grodzi mandat w wysokości 350 zł i 8

punktów karnych – mówi podinspektor Tadeusz Krupa, zastępca
naczelnika stołecznej drogówki.
Rozwiązanie sygnalizacji
świetlnej na tym skrzyżowaniu
rzeczywiście nie jest zbyt dobre.
Bezpieczeństwo pieszych znacznie by tu wzrosło, gdyby dla skręcających samochodów zapalało
się osobne zielone światło przy
jednoczesnym czerwonym dla
pieszych i odwrotnie.
W Mazowieckim Zarządzie
Dróg Wojewódzkich, któremu

podlega to skrzyżowanie, obiecano nam przeanalizowanie
sytuacji i podjęcie niezbędnych
działań. Jednak wątpliwe jest czy
te działania nastąpią.
Skrzyżowanie to, jak i cały
odcinek przewężenia Alei Jerozolimskich ma być wkrótce
przebudowywany. Zanim jednak
to nastąpi, dobrze byłoby rozwiązać sytuację przynajmniej
doraźnie, by nie doszło tu do
większej tragedii.
Olgierd Lewan
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Nowa linia WKD najwcześniej za 7 lat
Andrzej S. Rodys
andrzej.rodys@gazetawpr.pl

REGION. Najprawdopodobniej
jeszcze w październiku zostanie
podpisane porozumienie gmin
Raszyn, Nadarzyn, Żabia Wola,
Radziejowice i Mszczonów w sprawie budowy nowej linii kolei dojazdowej. Na sesjach rad gmin we
wrześniu i październiku mają zostać
podjęte uchwały intencyjne w tej
sprawie. Pomysł budowy nowej linii
kolejki, choć jeszcze odległy, staje
się coraz bardziej realny.
Według intencji samorządów
Raszyna, Nadrzyna, Radziejowic, Żabiej Woli i Mszczonowa,
nowa linia kolejki, nazywanej
już nową WKD, ma przebiegać
wzdłuż planowanej trasy S8
(obecnie trasa katowicka) przez
teren wszystkich pięciu gmin.
Jak informuje wicewójt Raszyna Mirosław Chmielewski,
pierwotny plan zakładał tylko
wybudowanie kolejki pomiędzy
Raszynem a Mszczonowem. – Na
to nie mogliśmy się zgodzić – mówi
Mirosław Chmielewski. – Co zrobimy z tą masą ludzi, która będzie
wsiadać i wysiadać w Raszynie?
Nowa linia kolejki musi być połączona z dotychczas istniejącymi,

albo przez Michałowice z Warszawską Koleją Dojazdową, albo
z linią kolejową na Okęcie.
To dlatego do rozmów planowano włączyć także Michałowice. Jednak na razie ta gmina nie
będzie uczestniczyć we wstępnych pracach nad projektem.
– Najważniejsze jest studium
wykonalności inwestycji na odcinku wzdłuż trasy katowickiej
– argumentuje wójt Michałowic
Krzysztof Grabka. – Jeśli okaże
się, że tam da się poprowadzić linię kolejową, to dopiero wówczas
będziemy myśleć o połączeniu
z Raszyna przez Michałowice
lub Okęcie.

Zdążyć przed S8
Pomysł budowy kolejki jest możliwy do realizacji dzięki temu, że
opóźniają się prace przy budowie tras S7 (trasa krakowska),
S8 (trasa katowicka), oraz obwodnicy Raszyna (drogi Salomea
– Sękocin). Gdyby Naczelny Sąd
Administracyjny na początku
ubiegłego roku nie uchylił wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, oddalającego
skargi mieszkańców na decyzję
lokalizacyjną odcinka Salomea –
Sękocin, to dziś byłoby za późno,
by myśleć o budowie nowej linii
kolei dojazdowej.

razie nie jest tłumnie odwiedzany przez mieszkańców stolicy.
Jedną z przyczyn jest to, że poza
własnym samochodem w zasadzie nie ma tu jak dojechać.

Skąd pieniądze?

Nowa linia WKD miałaby połączyć Raszyn, Nadarzyn, Żabią Wolę, Radziejowice i Mszczonów.
Prawdopodobnie nie powstanie wcześniej niż za siedem lat. [Fot. Archiwum]
Obecnie rozpoczęcie budowy tej
drogi planowane jest na 2014 r. Jest
więc możliwość uwzględnienia
przebiegu linii kolejowej. – Jesteśmy świeżo po uchwaleniu studium zagospodarowania – mówi
wicewójt Nadarzyna Agnieszka
Kuźmińska. – Zarezerwowaliśmy
miejsce na kolejkę. Teraz będziemy
lobbować za linią kolejową, żeby
zdążyć przed budową S8.

Komunikacja na szyny
Samorządowcy nie mają wątpliwości, że budowa kolejki

z Warszawy przez Raszyn do
Mszczonowa to konieczność.
– Szczególnie zyska na tym
Raszyn, ale nie tylko. Dla wszystkich gmin będzie to znaczne ułatwienie dojazdu do Warszawy
– mówi Kuźmińska.
Dotychczas komunikacja publiczna na tym kierunku odbywa
się wyłącznie autobusami, a więc
i tak bardzo zatłoczonymi drogami z wąskim gardłem w Raszynie.
Gdyby główny ciężar zbiorowej
komunikacji został przeniesiony na szyny, spowodowałoby to

znaczne rozładowanie korków na
drogach. – W tym celu jesteśmy
w stanie poświęcić dużo miejsca
na parking w systemie „Parkuj
i Jedź” w Raszynie – dodaje wicewójt Chmielewski.
– Kolejka do Mszczonowa to
także szansa na promocję tutejszych term – mówi Teresa Koszulińska, naczelnik Wydziału
Rozwoju Gospodarczego Urzędu
Gminy Mszczonów.
Ten niedawno wybudowany,
unikalny w skali kraju ośrodek,
choć leży tak blisko Warszawy, na

Na początek trzeba będzie przeprowadzić studia wykonalności
inwestycji. – Będziemy to robić
w ramach budżetów gminnych
– informuje Chmielewski.
Samej inwestycji siłami gmin
zrealizować się nie da. – Dopiero
gdy będziemy mieli podpisane
porozumienie, możemy wyjść
z pomysłem na zewnątrz, czyli
marszałka województwa, czy
Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – dodaje
wicewójt Kuźmińska. Jej zdaniem, wówczas będzie można
rozpocząć zabiegi o wpisanie
inwestycji na listę priorytetów
dla Mazowsza i starać się o ﬁnansowanie jej z funduszy unijnych.
– Trudno na razie mówić,
kiedy linia kolejki powstanie,
ale na to, by rozpocząć inwestycję przed 2013 r. szans nie
ma – mówi Teresa Koszulińska.
Prawdopodobnie nie stanie się
to nawet przed 2015 r. – Myślę,
że termin siedmiu lat jest wariantem optymistycznym – dodaje
wicewójt Chmielewski.

WKD-ką do Pruszkowa na wspólnym bilecie?
REGION. Władze Pruszkowa
i gminy Michałowice organizują
spotkanie w sprawie przedłużenia
strefy wspólnego biletu w pociągach WKD. Na rozmowy zaproszono wszystkie zainteresowane
gminy, oba samorządy powiatowe
i przedstawicieli WKD. Na razie
pominięto ZTM.
- Musimy ustalić wspólny front,
aby osiągnąć korzystny dla nas
efekt. Barierą w przedłużeniu
strefy są oczywiście pieniądze
- mówi Andrzej Kurzela, wiceprezydent Pruszkowa.
Według informacji przekazanych przez Kurzelę, ZTM oczekuje

razem, od Pruszkowa i gminy Michałowice, 190 tys. zł miesięcznie.
Sam Pruszków rocznie wydałby
więc 1,2 mln zł.
Gminy chcą dokładnych wyliczeń ze strony ZTM. Poza tym
będą proponować zwiększenie
ceny biletu. - Chcemy, aby częściowo w przedłużeniu strefy pomogli
pasażerowie - wyjaśnia Kurzela.
Jego zdaniem, powiaty również
powinny pomóc w tym przedsięwzięciu, gdyż wykracza ono poza
zapewnienie komunikacji gminnej. Stąd na spotkanie 14 września
zaproszono także przedstawicieli starostwa pruszkowskiego
i grodziskiego.

Obecnie na wspólnym bilecie
ZTM można dojechać tylko do
Opaczy. Jeśli gminy doszłyby do

porozumienia z ZTM, to strefa zostałaby przesunięta co najmniej
do Nowej Wsi.
MM

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

Omega 3 Forte
Zdrovit
Najwyższa dawka Omega 3
w najniższej cenie!

Tylko teraz promocja!

60 kapsułek za 11,90 ,-
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Nowe
lądowisko
coraz bliżej
GRODZISK MAZ. Rada
Miasta Grodziska uchwaliła
zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego w okolicy
Szpitala Zachodniego. To szansa
dla utworzenia lądowiska dla
helikopterów ratownictwa medycznego przy Szpitalu Zachodnim, o który placówka walczy od
dłuższego czasu.
Decyzja Rady Miasta w Grodzisku zapadła półtora miesiąca
temu. Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego
miały wejść w życie w ubiegły
piątek. Nie znalazły się jednak
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Wprowadzenie zmiany było
niezbędne, gdyż poprzedni
plan zagospodarowania nie
zezwalał na budowę lądowiska
w tym miejscu. Na jego podstawie mieszkańcy oprotestowali
decyzję środowiskową i pozwolenie na budowę, a Wojewódzki Sąd Administracyjny
przyznał im rację.
Po wprowadzeniu zmian
nic już nie powinno stanąć
na przeszkodzie w powstaniu
miejsca dla helikopterów.
MM

Remont
ma być,
ale kiedy?
NOWA WIEŚ. Mieszkańcy ulicy Słonecznej w Nowej
Wsi od 2 lat proszą o remont
nawierzchni. Prace miały rozpocząć się w 2010 roku. Niestety inwestycje przesunięto
na kolejne lata.
Mieszkańcy ulicy Słonecznej
wystosowali pismo do Urzędu Gminy Michałowice już
w ubiegłym roku. W odpowiedzi otrzymali zapewnienie, że prace modernizacyjne
zostały przewidziane na rok
2010. Znieciepliwieni wysłali
kolejne pismo z zapytaniem
o stopień zaawansowania prac.
Odpowiedź jaką otrzymali nie była zadowalająca.
Krzysztof Grabek, wójt gminy
Michałowice zapewnia, że projekt techniczny przebudowy
został wykonany i uzgodniony. Remont ulicy został też
umieszczony z Wieloletnim
Planie Inwestycyjnym do 2013r.
Niestety, ze względu na ograniczenia budżetowe przebudowa
drogi nie może być zrealizowana w tym roku.
Nie wiadomo też czy inwestycja zostanie uwzględniona
w przyszłorocznym budżecie,
który jest właśnie przygotowywany.
AS
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Papierowa walka z problemem
PRUSZKÓW. Pruszków jak każde inne miasto, czy gmina musi mieć i ma program proﬁlaktyki oraz

rozwiązywania problemów alkoholowych. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi zabezpieczno w budżecie
nie małe pieniądze, bo ponad 500 tys. zł. Na papierze wszystko wygląda rewelacyjnie, gorzej z efektami.
Osób będących pod wpływem
alkoholu i utudniających życie
mieszkańcom w Pruszkowie nie
ubywa. Policjanci od początku roku
do 1 sierpnia po obywatelskich zgłoszeniach zatrzymali 142 osoby będące pod wpływem alkoholu, które
utrudniały życie mieszkańcom.

Kamilla Gębska
karmilla.gebska@gazetawpr.pl

Teoretycznie nie ma się do czego
przyczepić. Miasto jeśli chodzi
o przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu alkoholowego
w Pruszkowie ma ściśle określone
cele oraz wytyczone priorytety. Od
zwiększenia dostępności pomocy
terapeutycznej dla osób uzależnionych, poprzez działania informacyjno-edukacyjne skierowane do
młodzieży, aż po rozwiązywanie
problemów alkoholowych poprzez
leczenie, terapię i proﬁlaktykę.

Piją młodzi i starsi

Na papierze jest dobrze
W mieście działają też instytucje i organizacje pozarządowe,
dotowane przez miasto z puli
przeciwdziałania alkoholizmowi.
Pruszkowski Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, pomogający m.in.
rodzinom w trudnej sytuacji z powodu problemów alkoholowych,
od stycznia do września 2009 r.,
swym wsparciem objął 145 rodzin.
Poradnie leczenia uzależnień w tym
samym okresie leczyły 254 osoby
z rejonu Pruszkowa. Działają tu
też Wojewódzki Ośrodek Terapii
Uzależnienia i Współuzależnienia,
a także organizacje pozarządowe,
takie jak Pruszkowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Victoria”,
Pruszkowskie Stowarzyszenie
Rodzin Abstynenckich „Socjus”,

Problem alkoholowy w Pruszkowie widoczny jest na każdym
kroku. [zdjęcie zrobione telefonem przez czytelnika Daniela]
czy Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci, które prowadzą świetlice
terapeutyczne.

Pieniędzy nie brakuje
Nie można też skarżyć się na
brak środków. Przykładowo stowarzyszenia realizujące działania
w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi mają do podziału dotacje
celowe w kwocie 330 tys. zł.
TPD na prowadzenie trzech
świetlic terapeutycznych, czy
wyjazdy dla dzieci pochodzących ze środowisk z problemem

alkoholowym dostało 238 tys. zł,
PKPS prowadzący świetlicę socjoterapeutyczną - 47 tys. zł,
Pruszkowskie Stowarzyszenie
Trzeźwościowe „Victoria” - 6,25
tys. zł czy Pruszkowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich
„Socjus” - 11 tys. 250 zł.

Efektów brak
Mając takie zaplecze programowe,
ludzi i nie małe środki na realizację
problem alkoholowy w Pruszkowie
powinien być znikomy. Niestety gołym okiem trudno dostrzec efekty.

Widok upojonej młodzieży też
nie jest rzadkością. Ze zleconych
przez urząd miejski cztery lata temu
badań wśród pruszkowskiej młodzieży wynika, że 63 proc. upija się
po raz pierwszy w wieku 14 lat. Do
upijania się, przyznało się wówczas
74 proc. gimnazjalistów i 66 proc.
młodzieży ponadgimnazjalnej.
Wiceprezydent Andrzej Królikowski zapytany, czy pruszkowski
program przeciwdziałania alkoholizmowi działa sprawnie i czy instytucje oddelegowane do działań na
rzecz proﬁlaktyki i rozwiązywania
tego problemu działają sprawnie,
odpowiada, że... tak.
– Należy pamiętać, że rozwiązywanie problemów alkoholowych to
długofalowy proces. Póki co, nikt
nie wymyślił panaceum na szybkie
rozwiązania. Wierzę, iż formy leczenia, proﬁlaktyki, terapii i pomocy
jakie zostały stworzone w ramach
realizacji programu są skuteczne
– mówi wiceprezydent Królikowski. Przypomina jednocześnie, że
osoba mająca takie problemy musi

chcieć sobie pomóc. Trudno jednak
nie odnieść wrażenia, że można
by robić więcej i na większą skalę.
Chodzi np. dotarcie do młodzieży.
– Faktycznie, źle się dzieje, gdy
młodzi ludzie sięgają po alkohol.
Tu dużą rolę odgrywa dom i normy
jakie są w nim przestrzegane – dopowiada wiceprezydent. Nie kryje,
że nie wierzy w efektywność kampanii medialnych adresowanych do
młodych ludzi. Stawia na psychologów i pedagogów szkolnych znających jego zdaniem środowisko,
jego problemy i łatwiej im dotrzeć
do osób zagrożonych problemem
alkoholowym.

Brak chęci
Nawet najlepszy programu na papierze nie przyniesie efektu, jeśli
nie będzie chęci do jego realizacji
poprzez działanie w terenie. – W ramach kampanii „Alkohol nieletnim
dostęp wzbroniony” zaproponowałem prezydentowi Pruszkowa
zawiązanie koalicji z ościennymi
gminami na przeprowadzanie kontroli w sklepach z alkoholem – mówi
Bogdan Urban ze Stowarzyszenia
Rodzin Abstynenckich „Socjus”.
Chodziło o sprawdzenie czy nie jest
on sprzedawany osobom poniżej 18.
roku życia. – Prezydent odesłał mnie
do MOPS-u. Ja potrzebowałem tylko
jego wsparcia przy zawieraniu koalicji. Nie wiązało się to z żadnymi
kosztami – dodaje rozżalony.

Czy znajdzie się sposób na reklamowy bałagan?
REGION. Czy jest szansa na uporządkowanie reklamowej samowoli
i skuteczne przeciwdziałanie dalszej
dewastacji przestrzeni publicznej?
Może kiedyś. Obowiązujące uregulowania prawne, określające zasady
umieszczania reklam zamiast systematyzować i normować jeszcze
bardziej dezorganizuje sytuację.
W imię wolności gospodarczej.

realne możliwości są ograniczone,
a w większości przypadków praktycznie prawie żadne. Nawet w tych
miejscowościach, w których istnieje
stanowisko miejskiego plastyka,
którego zadaniem jest czuwanie
nad jednością i spójnością estetyczną przestrzeni publicznej. Potrzebne były regulacje ustawowe.

Przyczepy oklejone ogłoszeniami
zaparkowane w centrach miast,
dziesiątki agresywnych świecących ekranów przy szosach, setki
krzykliwych billboardów i tandetnych plansz, tysiące byle jakich
plakatów, ogłoszeń i wywieszek
i na każdym kroku atakujących
nas niepotrzebnymi informacjami. Każda w odmiennej formie,
wielkości, kształcie i kolorze wprowadzają kompletny przestrzenny
chaos oraz estetyczny i informacyjny bałagan.
Od lat brak jest jasnych,
i efektywnych narzędzi prawnych, pozwalających na skuteczne działania. Samorządy nie
radziły sobie z problemem, bo ich

Apele i inicjatywy zmierzające
do uporządkowania przestrzeni
publicznej podejmowane przez
środowiska plastyków, urbanistów
i architektów oraz organizacje społeczne traﬁały od lat w próżnię.
Ministerstwo infrastruktury zamiast poprzeć wniosek wprowadzenia ustawowych uregulowań
dotyczących reklamy zewnętrznej
poszło po najmniejszej linii oporu i zdecydowało się na wariant
zastępczy. Zaproponowało by
w ramach nowelizacji ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym
stworzyć nowe narzędzie „miejscowe przepisy urbanistyczne”.
Przyjęte w czerwcu br. przez
Sejm przepisy zrzucają odpowie-

Takie prawo, jaka gmina

Porządek być musi

Reklamy są wszędzie. Tak naprawdę, nikt nie panuje nad
tym gdzie są one wieszane i jak wyglądają. [Fot. BS]
dzialność na samorządy gminne.
Dają one możliwość (ale nie nakazują) ustalania „zasad i warunków sytuowania obiektów małej
architektury, tablic i urządzeń
reklamowych” na swoim terenie.
Mogą określać „ich gabaryty, standardy jakościowe, oraz rodzaje
materiałów budowlanych, z jakich
mogą być wykonane”. Przepisy
nie deﬁniują pojęcia przestrzeni

publicznej czy reklamy, ani nie
dają możliwości stosowania kar
w stosunku do podmiotów niestosujących się do zaleceń.
Znaczy to mniej więcej tyle, że
nowelizacja, zamiast normować
jednolite i spójne kryteria dla
wszystkich, wprowadza dowolność i w rezultacie jeszcze większy
bałagan. Czyli najkrócej: róbta
co chceta.

W Polsce istnieje 2479 gmin. Jedne
poradzą sobie z zadaniem lepiej,
inne gorzej. Zapewne łatwiej uporają się gminy, które zatrudniają
plastyka miejskiego.
W Pruszkowie stanowisko nie
istnieje już od kilkunastu lat. Miasto stara się radzić sobie jak może.
Kanony estetyczne kształtują
urzędnicy wydziału architektury,
a w szczególnie trudnych przypadkach pomagają radnym specjalnie
powoływane komisje ekspertów.
Na szczęście, reklama to nie
pomnik, więc ich opinie w tej
kwestii nie muszą być konieczne
w każdym przypadku. Wystarczy
by mrugający ekran, tablica, czy
inny reklamowy element spełniał kryteria estetyczne zapisane
w miejscowym planie urbanistycznym. Czyli mieścił się w uniwersalnym kanonie piękna ustalonym
kolegialnie i demokratycznie przez
większościową koalicję.
I tu jest pewien kłopot. Bo nie od
dziś wiadomo, że nie to jest piękne, co piękne, a to, co się komu
podoba.
Bolo Skoczylas
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Otwarcie
nowej biblioteki
PRUSZKÓW. W sobotę 25

września o godzinie 12.00 nastąpi uroczyste otwarcie nowej
filii biblioteki w Pruszkowie.
Filia nr 4 przy ulicy Chopina
będzie wyposażona w wypożyczalnię, stanowiska internetowe i oddzielną czytelnię.
Znajdziemy tu m.in. literaturę z zakresu sztuk pięknych
i historii, ale również wydawnictwa innego typu. Koszt budowy i wyposażenia budynku
wyniósł 1,2 mln zł.
AS

Kanał sciekowy
prawie gotowy
PRUSZKÓW. MPWiK
buduje w rejonie ulicy Działkowej nowy kanał ściekowy. Prace potrwają do
połowy października.
Kanał ściekowy o przekroju
0,8 m i długości 2 km jest prowadzony pod ulicami Akacjową, Działkową i Błońską.
To właśnie przez budowę
kanału zamknięty był przejazd kolejowy w ciągu ulicy
Działkowej. Prace powinny
zakończyć się do 15 października.
AS
WIĘCEJ W PORTALU REGIONALNYM
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Jest ruina, będzie węzeł
NADARZYN. Podobno ktoś go wykupił, podobno został spalony, podobno miało tam powstać centrum

konferencyjno-hotelowe. Wokół Zajazdu Nadarzyńskiego powstało wiele plotek. Postanowiliśmy
sprawdzić, co naprawdę dzieje się z tym obiektem.
Zajazd Nadarzyński położony zostały one wstrzymane przez
jest tuż przy skrzyżowaniu drogi Generalną Dyrekcję Dróg Krakrajowej nr 8, tzw. trasy katowic- jowych i Autostrad ze względu
kiej z drogą wojewódzką nr 720. na to, że nie wiadomo, co daWybudowany przez nadarzyńską lej będzie ze skrzyżowaniem
Gminną Spółdzielnię Samopomoc krajowej „ósemki” z drogą 720
Chłopska w latach 70-tych i działał – mówi. Jak zapewnia, temat
do połowy lat 90-tych.
drąży od dwóch lat i do tej pory
Był wówczas perełką komuni- nic nie udało mu się ustalić.
stycznej architektury. Kilkupo- – Nadal czekam na decyzję – doziomowy lokal
daje. W grudniu
z restauracją, klu2008 roku otrzybem nocnym
mał informację, że
i neonami tworzył
do połowy 2009
powierzchni ma
niepowtarzalroku koncepcja
ny, nowoczesny niszczejący teren Zajazu dotycząca skrzywtedy klimat. To
żowania będzie
Nadarzyńskiego
gotowa. Do tej
tutaj odbywały się
pory nic się nie
huczne dancingi,
tutaj zostały sﬁlmowane przygody dzieje. – Ręce mi już opadły, posłynnego porucznika Borewicza nieważ Zarząd GDDKiA blokuje
z ﬁlmu „07 zgłoś się”.
mi inwestycję – mówi właściciel.
Od kilkunastu lat budynek
Tymczasem w warszawskim
i teren wokół niego o powierzchni oddziale GDDKiA udało nam się
ponad 2,6 hektara niszczeje. Mimo, dowiedzieć, że działka zostanie
że obiekt ogrodzony jest drucianą odkupiona od obecnego właścisiatką, to złomiarzom udało się wy- ciela. W tym miejscu zaplanowano
nieść wszystko co da się sprzedać. budowę węzła drogowego.
W 2006 roku Zajazd Nada– Uzyskaliśmy już decyzję śrorzyński zakupił jeden z lokalnych dowiskową wyznaczającą korybiznesmenów, który nie chce się tarz, w którym przebiegać będzie
ujawniać. O swoich planach inwe- planowana trasa ekspresowa na
stycyjnych dotyczących obiektu tym odcinku. Działka w całości
nie chce mówić. – Rzeczywiście, lub w części będzie wykupiona
miałem pewne pomysły, jednak – poinformowała nas Małgorzata

2,6 hektara

Zajazd Nadarzyński od kilku lat stoi i niszczeje. Inwestor nie może nic tu pobudować, ponieważ GDDKiA chce pobudować tu węzeł komunikacyjny. [Fot. KG]
Tarnowska, rzecznik warszawskiego oddziału GDDKiA.
Z takiego obrotu sprawy niezbyt zadowolony jest właściciel
działki. Budowę trasy ekspresowej S-8 Radziejowice-Wolica
przewidziano dopiero na lata
2012-2014. – Cóż, trudno, płakał

Grodziski park i stawy odmienią się na wiosnę
GRODZISK MAZ. Trawa do pasa,
poprzewracane śmietniki i zdemolowane ławki, stojąca woda w rzece
przypominająca rów melioracyjny,
kilka zaniedbanych drzew i mnóstwo śmieci – tak wygląda park
im. Skarbków w Grodzisku, ale niedługo ma się to zmienić.
Park Skarbków nie należy do
najczystszych. Pełno tam śmieci,
zdemolowanych ławek i śmietników. W większej części parku od
dawna niekoszona trawa przysłania
widoki, a w wielu miejscach obrasta
chodniki tak, że już prawie pod nią
zniknęły. Rzeka Rokicianka przepływająca przez park jest brudna
i zarośnięta chaszczami, chociaż
rzeką można nazwać ją tylko po
większych deszczach. Jest w niej
tak mało wody, że rzeczka stoi.
W parku mało jest drzew, krzewów,
a zwierząt nie ma prawie w ogóle.
Kaczki z centralnej części parku
przeniosły się w jego część po południowej stronie ulicy 3 maja. Tam
bowiem, rzeka jest nieco szersza.
Miejsce kaczek zajęły szczury.
W całym parku nie ma nawet
jednej wiewiórki mimo, że występują one w innych częściach miasta. –
Gdy wracam wieczorem z pociągu,

aż boję się tędy przejść. Pełno tu
podejrzanych typków – mówi o parku pani Mariola, mieszkanka osiedla Bairda. Spotkany na spacerze
z psem pan Tomasz również nie
jest zadowolony z wizerunku tego
miejsca, lecz nie to najbardziej mu
przeszkadza. – Ten cały cyrk i wesołe miasteczko niszczą trawnik,
później zostawiają pełno śmieci,
których nie ma komu sprzątać
– mówi.
Jeszcze gorzej wyglądają stawy
Goliana przy ul. Sienkiewicza.
Obiekty nie przypominają stawów,
a raczej łąkę, czy biebrzańskie szuwary. Nie ma w nich wody. Pobliski
asfaltowy plac, który kiedyś pełnił
rolę boiska do koszykówki, dziś
jest porośnięty trawą i zaśmiecony. W całej okolicy brakuje ławek,
oświetlenia, a mostki nadają się
tylko do wymiany. Obok stawów
przepływa również Rokicianka, tak
samo zanieczyszczona i zarośnięta
jak w parku. – Mieszkam tu parędziesiąt lat, pamiętam jak to kiedyś
ładnie wyglądało, były nawet schody do wody, a teraz? – wzdycha pani
Ania, mieszkanka ul. Skłodowskiej.
Oba obiekty wyglądają brzydko
a mieszkańcy i turyści na ogół je
omijają. Wkrótce ma to się jednak

Odnowione grodziskie stawy i park mają stać się nową
wizytówką miasta. [Fot. UM]
zmienić. Miasto planuje tu ogromną
inwestycję opiewającą na ponad
20 mln zł. Park, stawy Goliana, oraz
zabytkowa willa Radogoszcz mają
zostać zrewitalizowane. Realizacja
tych inwestycji miała ruszyć już
wiosną tego roku. Niestety nie ruszyła. Na stawach Goliana wycięto
co prawda zarośla, które rosły tu
od lat, ale te rozrosły się na nowo.
– Inwestycja nie ruszyła z powodu opóźnień związanych z przedłużającymi się procedurami oceny

wniosku o doﬁnansowanie i pozyskanie funduszy – mówi Mariusz
Malinowski, naczelnik wydziału
pozyskiwania środków ﬁnansowych urzędu miasta w Grodzisku.
Jak zapewnia, ostatnie umowy
zostaną podpisane w ciągu najbliższego miesiąca, góra dwóch.
– Natychmiast po tym ogłosimy
przetarg na wykonanie. – mówi
Malinowski. – To naprawdę duża
inwestycja, więc chcieliśmy, aby
cała została zrealizowana w jednym

z tego powodu nie będę, zobaczymy, jak sprawy potoczą się
dalej – powiedział obecny właściciel zajazdu , który o decyzjach
GDDKiA dowiedział się od nas.
Sprawa zniszczonego Zajazdu
Nadarzyńskiego miała być wyjaśniona już kilka lat temu.

Efekt jest taki, że właściciel
nadal ma związane ręce i zablokowane fundusze, a władze
gminy denerwują się, że ich teren
szpeci obskurny budynek. Tylko
GDDKiA nie widzi w całej sytuacji nic złego.
Karolina Gontarczyk

czasie. Mogliśmy zacząć budować
plac zabaw w parku już wiosną, ale
pobudować całość jest taniej.
Niestety na początek modernizacji parku będzie trzeba poczekać do wiosny. Natomiast na
stawach Goliana prace zaczną
się już tej jesieni. Na razie będą
to prace porządkowe, w późniejszym terminie zmodernizowane
zostaną mostki, boiska, a także
same stawy. – Mamy problem
z tym, że obniżył się poziom
wód. Jednak dno stawów mamy
zamiar wyłożyć bentonitem, czyli
minerałem izolacyjnym, by woda
nie uciekała ze stawów – ujawnia
naczelnik. Staw od strony ulicy
Sienkiewicza ma stanowić ostoję
bujnej roślinności, drugi ma być
stawem rekreacyjnym z pomostem
na środku przeznaczonym na imprezy plenerowe, oraz fontanną.
Przebudowany i przeniesiony zostanie również plac zabaw. Wraz
z rewitalizacją stawów, prowadzone będą prace modernizacyjne pobliskich ulic – Parkowej, Stawowej
i Skłodowskiej.
Większą inwestycję zaplanowano w parku Skarbków. – Planujemy
nowe nasadzenia, gdyż w niektórych miejscach są gołe place – mówi
Malinowski – Na podrośnięcie niektórych, będziemy musieli trochę
poczekać, ale planowane są też
nowe krzewy. Na nasadzenia mamy
zamiar przeznaczyć około 1 mln zł

– dodaje. Dzięki nasadzeniom zmieni się również koryto rzeki. Bujna
ﬂora pozwoli wreszcie dostrzec Rokiciankę jako naturalną rzekę, a nie
rów melioracyjny. Powstaną cztery
mostki, plac zabaw i ogród różany.
W parku będzie można zarówno
odpocząć na ławce jak i spędzić
miło czas grając w szachy, tenisa
stołowego, czy oglądając wystawy.
Powstanie też ścieżka rowerowa
i wyremontowane zostaną alejki
parku oraz chodniki na jego skraju,
przy ulicy 3 maja i Bartniaka. – Podłoże placu zabaw będzie wykonane
w kilku kolorach, oznaczających
przeznaczenie wiekowe. Na chodniku umieszczona zostanie również
wielka mapa gminy.
Jeszcze przed wiosennymi inwestycjami zostaną też wycięte zarośla, z wyjątkiem obszaru przy torach
kolejowych, gdzie podejrzewa się
siedliska kilku gatunków zwierząt,
w tym badylarki (gryzonia z rodziny
myszowatych). Oba odnowione
obiekty mają być monitorowane.
Miejscy urzędnicy chcą także
wybudować pasaż łączący park
ze stawami.
Inwestycja wydaje się być bardzo
ciekawa, zwłaszcza, że oba miejsca
od dawna straszą i nie zachęcają
do spacerów. Koniec inwestycji przewidziany jest na wiosnę
2012 roku. Miejmy nadzieję, że tym
razem prace się nie opóźnią.
Mariusz Porczek
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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

REKLAMA
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PRUSZKÓW. Samochody parkujące po osie w wodzie. Nowa
pruszkowska ulica utworzyła basen z dotychczasowego parkingu.
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Basen na osiedlowym parkingu
Wylot nowej pruszkowskiej ulicy
łączącej ul. Komorowską z ul. Prusa jeszcze przed otwarciem stał
się sławny dzięki słupowi energetycznemu stojącemu niemal pośrodku nowej jezdni. Ledwie słup
został usunięty, a opady deszczu
przyniosły nową sensację.
Nowa ulica przecięła naturalny spadek terenu, który odprowadzał wodę z pobliskiego
parkingu przy ul. Prusa. Deszcze
wypełniły nieckę parkingu do
wysokości otaczającego go chodnika. Zaparkowane samochody
utknęły w ogromnym bajorze.
– Parking leży przy ul. Prusa,
więc zapewnienie odpływu

należy do właściciela tej drogi
– odpowiada inwestor nowej
ulicy, wiceprezydent Pruszkowa Andrzej Kurzela, wskazując
w tym przypadku na Starostwo Powiatowe.

Powiat twierdzi jednak, że to
inwestor budujący nową drogę powinien zadbać o jej odwodnienie.
Parking zostanie za jakiś czas
przebudowanyprzez inwestora
pobliskiego osiedla.
OL
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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:
pon.-pt. 7.00-22.00, sob. 8.00-15.00
tel. 022 863 60 06, 022 87 30 222

SERWIS BLACHARSKO-LAKIERNICZY:
pon.-pt. 8.00-20.00, sob. 8.00-15.00
tel. 022 87 30 245, 022 87 30 244

CZĘŚCI ZAMIENNE:
pon.-pt. 8.00-19.00, sob. 8.00-15.00
tel. 022 87 30 230, 022 87 30 232, 022 863 62 57
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Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów

W

i niematerialnego w krajach
członkowskich. Temat przewodni tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa brzmi:
„Od pomysłu do przemysłu”.
W organizację EDD czynnie
włączają się mieszkańcy Gminy, udostępniając swoje ogrody, w których będzie można
zobaczyć ciekawe wystawy
i posłuchać dobrej muzyki.

9

ul. Grodziska 12, tel. (22) 729 59 06, e-mail: brwinow@brwinow.pl

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W
EUROPEJSKICH DNIACH DZIEDZICTWA
dniach 18 - 19
września 2010 r.
w Gminie Brwinów, podobnie jak w latach
ubiegłych odbędą się Europejskie Dni Dziedzictwa
(EDD), które są programem
Rady Europy, stworzonym
w celu upowszechnienia
wiedzy na temat dziedzictwa lokalnego, materialnego

REKLAMA

Na główną imprezę tegorocznych EDD zapraszam 18
września na Stadion Miejski
w Brwinowie, gdzie bawić
nas będzie kabaret Moherowe Berety oraz showman
- Robert Rozmus. Występy
zakończy koncert zespołu
The Postman, grającego muzykę legendarnego zespołu
The Beatles.

Serdecznie zapraszam do
udziału w wydarzeniach kulturalnych w naszej Gminie.
Mam nadzieję, że będzie to
dla Państwa - czytelników
Gazety WPR - i dla Państwa
rodzin, ciekawa propozycja
na spędzenie wolnego czasu.
Andrzej Guzik
Burmistrz Gminy Brwinów
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Żegnaj lato na rok

INFORMATOR KULTURALNY
10 września - 17 września

PRUSZKÓW. Tegoroczne pożegnanie

lata w Pruszkowie odbędzie się
w nietypowej formie. Impreza po
raz pierwszy zlokalizowana będzie
w dwóch miejscach.
Rekreacyjna cześć imprezy zostanie przeniesiona do Parku
Mazowsze, znajdującego się na
końcu ulicy Mostowej w Pruszkowie. Poniżej przedstawiamy
harmonogram imprezy:

12 września (niedziela)
Część pierwsza – Park Mazowsze
- 12.00 – gry, zabawy, wycieczki
przyrodnicze
Część druga – Teren MZOS „Znicz”
- 16.00 – Mariachi
- 17.15 – PIN

- 18.30 – Formacja Nieżywych
Schabuﬀ
- 20.00 – Kult
Dojazd do Parku Mazowsze
zapewnią londyńskie autobusy,
kursujące według rozkładu:
- WKD Pruszków: 11.30, 12.30,
13.30, 14.30, 15.30;
- Os. Staszica (pętała autobusowa):
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.

BRWINÓW

19:00 Koncert inauguracyjny
„Europejskie Dziedzictwo
muzyczne” w wykonaniu
Artystów Opery Polskiej. 19
września - godz. 12.30 „Przedszkole na jedwabnym szlak”

71. rocznica Bitwy pod
Brwinowem
12 września (niedziela)
odbędzie się 71. rocznica Bitwy
pod Brwinowem. W programie: godz. 10.30 Msza św. w intencji poległych w kościele św.
Floriana, godz. 11.30 Uroczystości przy Pomniku 36 Pułku
Piechoty Legii Akademickiej.
Start godz. 10.30

GRODZISK MAZOWIECKI

Grodziski Kabareton
12 września (niedziela) na
placu przed Centrum Kultury odbędzie się Grodziski
Kabareton. Wystąpią: Grupa
Rafała Kmity, Renata Zarębska, Jerzy Kryszak, Ryszard
Makowski, Marek Majewski
i Paweł Dłużewski.
Start godz. 19.00,
Wstęp wolny,
Miejsce: Spółdzielcza 9

MILANÓWEK

Koncert Filharmonii Narodowej
11 września (sobota) w Centrum Kultury odbędzie się
koncert galowy Filharmonii
Narodowej. W programie:
Fryderyk Chopin - Koncert
fortepianowy
f-moll op. 21, Piotr Czajkowski V Symfonia e-moll op. 64.
Start godz. 18.00,
Bilety 40 PLN,
Miejsce: Spółdzielcza 9

Koncert bluesowy Romka
Puchowskiego
11 września (sobota) w Kawiarence uArtystek odbędzie
się koncert bluesowy Romka Puchowskiego.
Start godz. 20.30,
Bilety 25 PLN,
Miejsce: Warszawska 36

Klimakterium ... i już
Centrum Kultury zaprasza
15 września (środa) na
komedię teatralną „Klimakterium ... i już”. Cztery wspaniałe
aktorki, cztery „tygrysice
w menopauzie” opowiadają
i śpiewają o trudnym okresie
życia, który nie ominie żadnej
z Pań.
Start godz. 17.00 i 20.00,
Bilety 70 i 80 PLN,
Miejsce: Spółdzielcza 9

Europejskie Dni Dziedzictwa
11 i 19 września odbędą się
Europejskie Dni Dziedzictwa.
W programie: 11 września godz. 12:00 Dzień Otwarty
w Jedwabiu Polskim, godz.
14:00 Prezentacja ﬁlmów
dokumentalnych o jedwabnictwie, godz. 16:00 Warsztaty
malowania na jedwabiu, godz.

Dwa Monologi teatru T-Art.
Centrum Kultury zaprasza
17 września (piątek) na
Dwa Monologi teatru T-Art pt.
„Żeby nie wiem co! Dla mnie,
dla domu...” z cyklu „Z przymrużeniem oka”. Spotkanie
z psychologiem „Jak wychowywać córki i nie zwariować”.
Start godz. 18.00,
Wstęp wolny,
Miejsce: Kościelna 3

PIASTÓW

Teatr dramatyczno-muzyczny

zorganizowanych we współpracy z Towarzystwem im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
wystąpi Lilianna Zalesińska
(mezzosopran) i Piotr Szymanowicz (fortepian).
Start godz. 16.00,
Wstęp wolny,
Miejsce: Gołębia 1

PRUSZKÓW

Pożegnajmy razem lato
Ośrodek Kultury zaprasza
11 września (sobota) na
potańcówkę dla dorosłych
- „Pożegnajmy razem lato”.
Prowadzenie i śpiew W.
Ignaczewski
Start godz. 16.00,
Bilety 14 PLN,
Miejsce: M. Zimińskiej-Sygietyńskiej 5

10 września (piątek) w Miejskim Ośrodku Kultury
odbędzie się nabór do teatru
dramatyczno-muzycznego.
Warsztaty poprowadzą aktorzy
Teatru Hybrydy z Warszawy.
Start godz. 17.00,
Miejsce: Warszawska 24

Koncert Jack’a Stafford’a
Stowarzyszenie Możesz zaprasza 16 września (czwartek)
na Koncert Jack’a Staﬀord’a.
Muzyka będzie ciekawa, rodzaj
delikatnego rocka, trochę
mieszanych klimatów.
Start godz. 17.00,
Wstęp wolny,
Miejsce: 11 Listopada 8

Piknik Zwierzęcy
Stowarzyszenie 5plus organizuje 12 września (niedziela)
Piknik Zwierzęcy. W programie
zaplanowano m.in. pokazy
psów terapeutów, psa policyjnego oraz ratownika WOPR.
Start godz. 13.00,
Miejsce: Park Mazowsze

PODKOWA LEŚNA

Chopin w Kasynie
12 września (niedziela) odbędzie się spotkanie z cyklu
„Chopin w Kasynie”. „Chopin
w Kasynie” to cykl niedzielnych recitali fortepianowych

WITAJCIE NA ŚWIECIE

Szpital
Powiatowy
w Pruszkowie
Przedstawiamy najmłodszych
mieszkańców naszego regionu, którzy
przyszli na świat w Szpitalu Powiatowym
przy ul. Armii Krajowej 2/4 w Pruszkowie,
na oddziale Ginekologiczno-Położniczym,
tel. 22 758 20 65, 22 758 20 66.
Gratulujemy rodzicom a naszym
najmłodszym mieszkańcom życzymy
zdrowia szczęścia oraz
beztroskiego dzieciństwa.
Zdjęcia dzieci publikujemy wyłącznie po
wyrażeniu pisemnej zgody rodziców.

Ksawery Lulis
ur. 04.09.2010
3440 g, 57 cm

Szymon Bednarek
ur. 05.09.2010
3230 g, 55 cm

Sebastian Zambrzycki
ur. 04.09.2010
54 cm

Natalia Kielan
ur. 30.08.2010
2200 g, 51 cm

Artur Zagożdżon
ur. 05.09.2010
4180 g, 56 cm

Aleks Drapała
ur. 05.09.2010
3670 g, 56 cm

Daria Gołębiewska
ur. 23.07.2010
3350g, 54 cm

Wiktor Śmiechowski
ur. 03.09.2010
3450 g, 54 cm

Emilia Mokrzycka
ur. 27.08.2010
2950 g, 52 cm

Antoni Mierosławski
ur. 06.09.2010
3600 g, 56 cm

Tymoteusz Kowalski
ur. 05.09.2010
2500 g, 50 cm

Jagoda Uściłowska
ur. 23.07.2010
3080 g, 55 cm

Norbert Lewandowski
ur. 28.07.2010
3790 g, 56 cm

Oliwia Dobrzyń
ur. 29.07.2010
3350 g, 53 cm

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

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

do wynajęcia

dam pracę

Poszukuję konsultantek do współpracy
w firmie kosmetycznej kom.794125961
Poszukuje pracownika do pracy w magazynie.
Wymagane doświadczenie na podobnym
stanowisku, znajomość obsługi komputera
(MS Office,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
Zatrudnię kierowcę z doświadczeniem kat. B+C
z okolic Grodziska Maz/ Błonia 604 163 056

nieruchomości

Do wynajęcia budynek magazynowoprodukcyjno- 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

sprzedam

kupię
Darmowe złomowanie pojazdów, transport
gratis tel. 502 534 080
Kasacja pojazdów (022) 723-46-66
www.szrotkasacja.pl
Kupie auta rozbite, zabytkowe, widlaki,
maszyny rolnicze 601 177 352

kupię

Sprzedam lub zamienię, na działkę z domkiem,
dom w Rabce. Nadający się na mały pensjonat,
wszystkie media miejskie.
Tel. kontaktowy 502 180 505.

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

usługi

zamienię
ANTENY montaż serwis 603375875

nauka

Poszukuję lokali użytkowych z miejscami
parkingowymi do wynajęcia w Pruszkowie
i Brwinowie. Pruszków 120m2, Brwinów 60m2.
Tel. 691 897 811

automoto

Atrakcyjna działka blisko las, zalew, 930m2
Żyrardów 602 719 024

Zamienię mieszkanie komunalne 50m2 na
mniejsze, 2 pokoje 665 898 339

wynajmę

OGŁOSZENIA

Angielski dojeżdżam tel 607 596 383
Matematyka 603 713 495

Budowa domów, remonty, wykończenia 605
377 805

DSDV]NDJUDWLV
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Gdy brakuje czasu na porządki Zadzwoń!
516-022-093, 508-154-573
Sprzątamy biura, domy, mieszkania
Malowanie, gipsowanie tel. 501 446 102
Malowanie, tapetowanie 500 818 940
Ogrody – pełen zakres 696 039 978
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
Remonty, panele 500 818 940

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

Układanie kostki brukowej i granitowej,
660 306 446

OKAZJA!

3U]\]DNXSLHSRZ\ʝHM3/1

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

Dachy ciesielstwo – dekarstwo 603 447 132

=DU]ąG3RZLDWX3UXV]NRZVNLHJR
]DZLDGDPLDĪHQDXU]ĊGRZ\FK
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DOMOFONY VIDEODOMOFONY 603375875

Sprzedam
bezpośrednio
2 pokoje
44 m2
nowe
Telefon
510-203-663

Usługi hydrauliczne. Pełen zakres.
Solidnie.tel.0602681344
Usługi glazurnicze 609 316 765
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CZĘŚCI NOWE I UŻYWANE
SERWIS SAMOCHODÓW FRANCUSKICH

WULKANIZACJA!

Pruszków, Al. Jerozolimskie 458

Tel. (0-22) 728 73 73, (0-22) 728 15 40
Czynne: pn-pt 8.00 - 18.00
sob. 8.00 - 12.00

WYNAJEM LIMUZYNY DO ŚLUBU,
tel. 606-448-668,
www.lincoln-piastow.pl

zwierzęta
18.08 koło godz. 19 pod Tesco w Milanówku
zaginęły dwie suczki rasy yorkshierterier maści
czarnej z odcieniami brązowymi. Pieski posiadają
paszporty i chipy. Dla uczciwego znalazcy
nagroda 502 869 966
Na osiedlu Prusa w Pruszkowie, od wakacji
widywany jest czarny kot. Może mieć 6-8
miesięcy. Jest odważny i łasy do ludzi.
Idzie zima, trzeba kota zabrać do domu, ale domu
przyjaznego i odpowiedzialnego.
Jeśli możesz zostać towarzyszem dla tego
czworonoga, to proszę o kontakt na numer
telefonu 513 915 070.

5(+$%,/,7$&-$
.5ė*26à83$
reh. Łukasz Kawczyński
SU]HSXNOLQDNUĘJRVáXSD
Z\SXNOLQDNUĘJRVáXSD
UZDNXOV]RZD
G\VNRSDWLD
www.leczenie-kręgosłupa.pl

ul. Kolejowa 7/8, 05-850 Ożarów Maz.
tel. 691 705 314
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Stoją od lewej: Paweł Kędzierski (Prezes Zarządu), Arkadiusz Koniecki (Trener), Paulina Antczak, Martyna Koc, Aleksandra Chomać, Katarzyna Ćwiklińska, Mirela Pułtorak, Katarzyna Bednarczyk, Jacek Rybczyński (Asystent Trenera), Walerian Smolana (Trener Odnowy),
Krzysztof Kotłowki (Kierownik Klubu). Na dole: Alicja Bednarek, Katarzyna Cymmer, Lidia Kopczyk, Magdalena Skorek, Katarzyna Furdak

Liderki w Ekstraklasie

Terminarz 2010/2011
I RUNDA ZASADNICZA
25-09-2010

Energa Toruń

PTS LIDER Pruszków

02-10-2010

PTS LIDER Pruszków

LOTOS Gdynia

KOSZYKÓWKA Niespełna trzy tygodnie dzielą nas od rozpoczęcia nowego

06-10-2010

INEA AZS Poznań

PTS LIDER Pruszków

09-10-2010

PTS LIDER Pruszków

KSSSE AZS PWSZ

sezonu Polskiej Ligi Koszykówki Kobiet. Pierwszy mecz Liderek już 25 września!

13-10-2010

CCC Polkowice

PTS LIDER Pruszków

16-10-2010

Utex ROW Rybnik

PTS LIDER Pruszków

23-10-2010

PTS LIDER Pruszków

WIDZEW Łódź

30-10-2010

Artego Bydgoszcz

PTS LIDER Pruszków

06-11-2010

PTS LIDER Pruszków

Super-Pol Tęcza Leszno

13-11-2010

PTS LIDER Pruszków

Pauzuje

19-11-2010

PTS LIDER Pruszków

Odra Brzeg

27-11-2010

Wisła Can-Pack Kraków

PTS LIDER Pruszków

05-12-2010

PTS LIDER Pruszków

ŁKS Siemens AGD Łódź

Z

eszły sezon koszykarki
z Pruszkowa zakończyły
na dziesiątym miejscu.
To spore osiągnięcie biorąc pod
uwagę fakt, że dla zespołu był to
pierwszy sezon w ekstraklasie.
W nadchodzącym sezonie zarząd
klubu jednak podnosi poprzeczkę.
- Głównym założeniem sezonu
2010/2011 jest awans do fazy playoff,
czyli zajęcie miejsca w pierwszej
ósemce - podkreśla Paweł Kędzierski, prezes PTS Lider Pruszków.
W zdobyciu tego celu drużynie
pomóc mają nowe zawodniczki. Wzmocnieniem dla naszego
klubu będą Paulina Antczak (poprzednio MUKS Poznań), Alicja
Bednarek, znana lepiej pod panieńskim nazwiskiem Perlińska
(ŁKS Siemens AGD Łódź), Magdalena Skorek (Wisła Can-Pack Kraków), Aleksandra Chomać (Artego
Bydgoszcz), Martyna Koc (Utex
ROW Rybnik) i Katarzyna Furdak
(KS Żyrardowianka Żyrardów).

Nowe zawodniczki:
PAULINA ANTCZAK
Skrzydło, 1990, 182 cm
Z: MUKS Poznań

KATARZYNA FURDAK
Obrońca, 1989, 170 cm
Z: KS Żyrardowianka Żyr.

MARTYNA KOC
Silna skrzydłowa, 1983, 191 cm
Z: Utex ROW Rybnik

ALEKSANDRA CHOMAĆ
Center, 1985, 192 cm
Z: Artego Bydgoszcz

MAGDALENA SKOREK
Rzucający obrońca, 1984, 177 cm
Z: Wisła Can-Pack Kraków

ALICJA BEDNAREK
Obrońca, 1986, 170 cm
Z: ŁKS Siemens AGD Łódź

Grały w zeszłym sezonie:
KATARZYNA BEDNARCZYK
Skrzydło, 1989, 184 cm

LIDIA KOPCZYK
Obrońca, 1988, 170 cm

KATARZYNA CYMMER
Obrońca/rzuc. ob. 1989, 174 cm

KATARZYNA ĆWIKLIŃSKA
Center, 1989, 193 cm

MIRELA PUŁTORAK
Skrzydło, 1988, 188 cm

TRENER: ARKADIUSZ KONIECKI
ASYSTENT TRENERA: JACEK RYBCZYŃSKI

Po zakończonym sezonie klub
opuściły Ashley Shields, Djenebou Sissoko, Dellena Criner,
Magda Bibrzycka, Joanna Górzyńska-Szymczak, Anna Kuncewicz
oraz Paulina Dąbkowska.
Na początku września liderki
wzięły udział w zgrupowaniu
w Cetniewie, gdzie pod okiem
trenerów Jacka Rybczyńskiego
i Waleriana Smolany przygotowywały się do nadchodzącego
sezonu. Pod koniec zgrupowania
do zespołu dołączyli przebywający w Brazylii z Reprezentacją
Polski trener Arkadiusz Koniecki
i Alicja Bednarek.
W pierwszym meczu (25 września) koszykarki z Pruszkowa
zmierzą się na wyjeździe z Energą
Toruń (3. miejsce w poprzednim
sezonie). Inauguracyjny mecz
we własnej hali odbędzie się
2 października o godzinie 18.00. Do
Pruszkowa przyjedzie Mistrz Polski LOTOS Gdynia.
[as]

II RUNDA ZASADNICZA
10-12-2010

PTS LIDER Pruszków

Energa Toruń

18-12-20010

LOTOS Gdynia

PTS LIDER Pruszków

22-12-2010

PTS LIDER Pruszków

INEA AZS Poznań

08-01-2011

KSSSE AZS PWSZ

PTS LIDER Pruszków

15-01-2011

PTS LIDER Pruszków

CCC Polkowice

22-01-2011

PTS LIDER Pruszków

Utex ROW Rybnik

26-01-2011

WIDZEW Łódź

PTS LIDER Pruszków

05-02-2011

PTS LIDER Pruszków

Artego Bydgoszcz

12-02-2011

Super-Pol Tęcza Leszno

PTS LIDER Pruszków

19-02-2011

PTS LIDER Pruszków

Pauzuje

26-02-2011

Odra Brzeg

PTS LIDER Pruszków

09-03-2011

PTS LIDER Pruszków

Wisła Can-Pack Kraków

12-03-2011

ŁKS Siemens AGD Łódź

PTS LIDER Pruszków

