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zatwierdzony przez MEN “ABC program wychowania przedszkolnego XXI wieku”

przyjmie dzieci w wieku od 2 do 6 lat
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w godz.

7:07 0 - 18:0000
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w godz. 

7:00 - 18:00

Mniej pieniędzy na akcję zima
PRUSZKÓW.  Władze miasta na utrzymanie miejskich ulic podczas 
nadchodzącej zimy chcą przeznaczyć mniej pieniędzy niż w poprzednim 
sezonie. W zeszłym roku na śnieżną walkę wydano prawie 900 tys. zł, 
teraz zaplanowano zaledwie 700 tys. zł. 
Meteorolodzy zapowiadają, że zima może 
być jeszcze bardziej sroga. Kierowcy już 
boją się powtórki z ubiegłorocznego 
zimowego koszmaru.
  WIĘCEJ S2

Energetycy: 
drzewa rosną 
za szybko

CENTRUM MODY w NADARZYNIE,   AL. KATOWICKA 51,   05-830 NADARZYN,   tel. 022 739 55 00
NAJNOWSZA KOLEKCJA JESIEŃ-ZIMA   ∙   ELEGANCKO NA KAŻDĄ OKAZJĘ

www.centrummody.com.pl,   godz.otwarcia  pon-sob.: 10.00 - 18.00  nd.: 10.00 - 15.00

REGION. Pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej jeżdżą puste do Grodziska 
Mazowieckiego tylko po to by... zawrócić. Pasażerowie i urzędnicy 
są rozgoryczeni, że eskaemki nie zatrzymują się na stacjach między 
Pruszkowem a Grodziskiem i wożą tylko powietrze.   WIĘCEJ S2
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00 tys. złł. 
zima możee 
owcy już 

znnegegoo 
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»Daj się wybrać« 

Temat wyborów samorzą-
dowych staje się w mediach 
jednym z najbardziej wiodą-
cych wątków. Prasa, telewizja, 
internet pełne są kalendariów, 
przewodników i poradników jak 
dokonać właściwego wyboru 
osób, które będą nas reprezen-
tować w radach miast, gmin, 
powiatów, czy sejmików woje-
wódzkich. Coraz częściej poja-
wiają się również informatory 
i zbiory dobrych rad namawia-
jące nas do czynnej aktywno-
ści społecznej. Co zrobić, aby 
zostać radnym, starostą, bur-
mistrzem, marszałkiem. Jak 
prowadzić kampanię wyborczą, 
co mówić (a czego nie mówić) 
na publicznych spotkaniach 
z potencjalnym elektoratem, 
jak ułożyć celne hasło wybor-
cze, a nawet jaki kolor krawata 
jest najbardziej odpowiedni. 
I bardzo dobrze, bo znajomość 
zasad marketingu polityczne-
go to podstawa przyszłego 
sukcesu. 

Aby wyjść naprzeciw ogól-
nemu trendowi postanowiłem 
zamieścić w tym materiale 
pewną istotną wskazówkę 
kierowaną do osób pragnących 
spróbować swoich sił w wybo-
rach. Rada wygląda z pozoru 
na banalną, ale zapewniam, że 
z moich dotychczasowych ob-
serwacji wynika, iż spora część 
radnych pomyliła szczeble 
samorządów. 

Jeśli mamy zamiar kandydo-
wać, to pierwszym właściwym 
krokiem jest decyzja, w któ-
rym z trzech stopni samorządu 
chcemy działać i czy sprawy, 
którymi się zajmuje odpowiada-
ją naszym zainteresowaniom, 
kompetencjom i ambicjom. 
Każdy z nich decyduje o innych 
sprawach. Gmina zajmuje się 
strategią rozwoju lokalnego, 
podejmuje decyzje dotyczące 
planów zagospodarowania 
przestrzennego, dróg i komu-
nikacji na drogach lokalnych, 
sprawami związanymi z usłu-
gami komunalnymi, edukacją 
na poziomie podstawowym 
i gimnazjalnym. Rady powia-
tów decydują o przeciwdzia-
łaniu bezrobociu, szkolnictwie 
ponadgimnazjalnym, ochronie 
zdrowia i szpitalach powiato-
wych, wydawaniu pozwoleń 
na budowę oraz stanie dróg 
powiatowych. Decyzje o cha-
rakterze regionalnym zapadają 
w sejmikach województw, w ich 
gestii leży np. podział środków 
i dotacji unijnych. I choć każdy 
ze szczebli zajmuje się innymi 
sprawami to tylko ścisła ich 
współpraca i wspólne działa-
nie mogą zapewnić prawidłowy 
rozwój naszego otoczenia. 

Dla zachęty dodam, że 
w gminach dwóch powiatów 
grodziskiego i pruszkowskie-
go czeka na chętnych do pracy 
w samorządach gmin i miast 
206 mandatów radnych. W ra-
dach obu powiatów  jest ich 48,  
a chętni do pracy w sejmiku wo-
jewództwa mają do dyspozycji 
51 mandatów. Razem czeka na 
Państwa aż 306 miejsc w ra-
dach różnych szczebli. Że nie 
wspomnę o kilku wakatach na 
stanowiska wójtów, burmi-
strzów czy prezydentów.

Bolo Skoczylas
naczelny@gazetawpr.pl

DOKOŃCZENIE ZE STR1
Pociągi wożą powietrze
Niektóre z pociągów Szybkiej 
Kolei Miejskiej, dojeżdżające 
tylko do Warszawy Zachod-
niej z powodu remontu przejść 
podziemnych we Włochach 
i Ursusie, wysadzają tu pasaże-
rów, a następnie jadą puste aż 
do Grodziska Mazowieckiego. 
Tu zawracają i w przeciwnym 
kierunku zabierają pasażerów 
dopiero od Pruszkowa. Między 
Grodziskiem a Pruszkowem jadą 
puste niczym pociągi-widma, 
mijając perony z tłumami za-
wiedzionych pasażerów.

– To jakiś absurd. Jest tak 
trudno przez ten remont! Po-
ciągi są przepełnione, albo 
jeżdżą stadami i wtedy pierw-
szy jest wypełniony do granic 
możliwości, a następne co jadą 
zaraz za nim – prawie puste. 
No i jeszcze do tego eskaemki, 
które od Grodziska do Prusz-
kowa w ogóle nie biorą ludzi. 
Powietrze wożą! – zżyma się 
pan Stanisław z Milanówka.

20 września, kiedy zostały 
wprowadzone zmienione na 
czas remontu rozkłady jazdy 
SKM i KM, wielu pasażerów 
było przekonanych, że pociągi 
SKM, które miały jeździć aż do 
Grodziska, będą wozić podróż-
nych. – Kiedy pojawiła się ta 
informacja o pociągach SKM do 
Grodziska, byliśmy przekonani, 
że będą one zabierać ludzi – 
wyjaśnia wiceburmistrz Grodzi-
ska Piotr Galiński. ZTM musiał 
dementować tę informację – na 

Puste eskaemki do Grodziska

peronach pojawiły się wywiesz-
ki informujące, że SKM będzie 
wozić pasażerów tylko do 
i od Pruszkowa.

Chodzi o komfort
Wielu pasażerów zastanawia 
się, dlaczego warszawski Zarząd 
Transportu Miejskiego, na zle-
cenie którego kursuje SKM, nie 
pozwala na zabranie pasażerów 
z Grodziska, Milanówka i Brwi-
nowa. – Do Pruszkowa pociąg 
dojeżdżałby wypełniony, a pa-
sażerowie z Pruszkowa i Piasto-
wa, miast, które współfi nansują 
kursy SKM, podróżowaliby 
w znacznie mniej komforto-
wych warunkach – tłumaczy 
Andrzej Skwarek, rzecznik pra-
sowy ZTM.

– Przez ten remont wszyscy 
pasażerowie jadą w gorszych 

warunkach – mówi starsza ko-
bieta na peronie w Pruszkowie. 
– Trzeba się z tym pogodzić, ale 
nie można myśleć tylko o sobie. 
W tej chwili najważniejsze to 
w ogóle do Warszawy dojechać, 
a w jakich warunkach, to już 
mniej ważne.

Bo nie mają 
wspólnego biletu
ZTM argumentuje, że jego 
zadaniem jest wywiązanie się 
z umowy z tymi gminami, któ-
re współfi nansują SKM, a więc 
z Pruszkowem i Piastowem. 
Miejscowości położone dalej 
nie mają umów z ZTM, nie na-
leżą też do strefy wspólnego 
biletu. – W tej sytuacji z inicja-
tywą powinny wystąpić gmi-
ny – mówi Andrzej Skwarek. 
– Musielibyśmy wynegocjować 

warunki współfi nansowania 
przez nie rozszerzenia strefy 
wspólnego biletu.

Sytuacja wyjątkowa
– Remont jest sytuacją wyjąt-
kową, więc ZTM powinien być 
przygotowany w tym czasie na 
wyjątkowe rozwiązania – twier-
dzi Jarosław Komża, sekretarz 
miasta Milanówka. – Wiadomo, 
że jeśli teraz gminy zaczną nego-
cjować z ZTM warunki, to potrwa 
to pewnie co najmniej do końca 
remontu, a tu potrzeba szybkich 
decyzji. Negocjacje mają sens 
w dłuższej perspektywie, kiedy 
rozmawiamy o poszerzeniu stre-
fy wspólnego biletu. Natomiast 
teraz, w tej sytuacji, powinna 
zostać podjęta szybka decy-
zja, która ułatwiłaby ludziom 
podróżowanie. Myślę, że po-
nieważ wszyscy i tak podróżują 
w znacznie gorszych warunkach 
niż normalnie, to nikt nie będzie 
miał pretensji do ZTM, że wozi 
pasażerów spoza strefy biletowej 
- zaznacza Komża. 

Zwłaszcza, że na czas remontu 
w Kolejach Mazowieckich hono-
rowane są bilety ZTM i odwrotnie 
– eskaemką można jechać także 
na bilet KM. – Przecież nikt nie 
chce jeździć bez biletu. To tylko 
kwestia rozliczeń – dodaje wice-
burmistrz Galiński.

Andrzej Skwarek podkreśla, że 
przeprowadzenie całej procedury 
w trybie nagłym będzie bardzo 
trudne. Jednak i pasażerowie, 
i samorządowcy są zdania, że 
w tak wyjątkowej sytuacji, kie-
dy niewygody remontu dotykają 
zarówno pasażerów, jak i prze-
woźników, z procedur można by 
zrezygnować. – ZTM powinien 
zrobić jakiś gest – konkluduje 
Piotr Galiński.

Mniej pieniędzy na akcję zima w Pruszkowie
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« Remont jest sytuacją wyjątkową, więc 
ZTM powinien być przygotowany w tym 
czasie na wyjątkowe rozwiązania »

 Jarosław Komża, sekretarz Milanówka
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Andrzej S. Rodys
andrzej.rodys@gazetawpr.pl

ETYKIETA ZASTĘPCZA

Władze Pruszkowa na utrzymanie 
miejskich ulic podczas nadchodzą-
cej zimy chcą przeznaczyć mniej 
pieniędzy niż w poprzednim se-
zonie. W zeszłym roku na śnieżną 
walkę wydano prawie 900 tys. 
zł, teraz zaplanowano zaledwie 
700 tys. zł. Meteorolodzy zapo-
wiadają, że zima może być jeszcze 
bardziej sroga. Kierowcy już boją 
się powtórki z ubiegłorocznego 
zimowego koszmaru. 

Już w zeszłym roku włodarze 
Pruszkowa nie doszacowali wy-
datków na zimowe utrzymanie 
ulic. Ogłaszając przetarg zało-
żyli, że akcja zima kosztować 
będzie 550 tys. zł. Srogie wa-
runki atmosferyczne zmusiły 
ich jednak do aneksowania 
umowy z fi rmą, która wygrała 
przetarg. I tak na odśnieżanie, 
likwidację gołoledzi oraz posy-
pywanie solą i piaskiem musieli 
dołożyć. Dziwi więc fakt, że po 
ubiegłorocznych doświadcze-
niach w ogłoszonym niedawno 
przetargu na akcję zima, władze 

miasta przeznaczyły mniej pie-
niędzy niż wydano rok temu.

O tym, kto wygra przetarg 
na utrzymanie miejskich dróg 
dowiemy się niebawem. Termin 
składania ofert mija 1 październi-
ka. W ubiegłym roku za zimowe 
sprzątanie odpowiedzialny był 
Miejski Zakład Oczyszczania 

w Pruszkowie. W tym roku miej-
ska spółka po raz kolejny posta-
nowiła wystartować w przetargu. 
Według przetargowych założeń 
wykonawca będzie nadzorował 
125 miejskich dróg. W poprzed-
nim sezonie MZO odśnieżało ich 
103. – Mieliśmy też dużo dodatko-
wych zleceń na ulice, których nie 

przewidywał przetargowy wykaz, 
np. na Żbikowie – mówi Michał 
Woźniak z MZO Pruszków. Firma 
w ramach ubiegłorocznej akcji 
zima, od połowy października do 
połowy marca, na posypywanie 
ulic zużyła 472 tony mieszanki 
chlorowo–solnej i 1505 ton soli.

 Choć brzmi to niewiarygodnie, 
to zimowe utrzymanie ulic miej-
skich w Pruszkowie nie obejmie 
wszystkich dróg. – Nie wszyst-
kie ulice są wpisane do wykazu 
przewidzianych do zimowego 
utrzymania w sezonie 2010/2011. 
Na wszystkie nie starczyłoby pie-
niędzy – mówi Aneta Kozłowska, 
pracownik wydziału ochrony 
środowiska urzędu miejskiego 
w Pruszkowie. Niestety nie udało 
nam się zdobyć listy ulic, które tej 
zimy nie obejmie odśnieżanie. 
Okazało się to zbyt pracochłonne 
dla miejskich urzędników.

Pozostaje więc mieć nadzieję, 
że prognozy synoptyków się nie 
sprawdzą i zima nie spowoduje 
tylu kłopotów, co ostatnio.

Kamilla Gębska

Władze miasta na walkę z nadchodzącą zimą przeznaczą blisko 
200 tys. mniej niż wydały w poprzednim sezonie! [fot.BS]
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Piastowska czeka na remont

Przejazd przez ulicę Piastowską 
nie należy do łatwych i przy-
jemnych. Dziurawa nawierzch-
nia sprawia, że kierowcy muszą 
omijać ogromne dziury slalomem. 
Ubytki w nawierzchni ulicy często 
mają średnicę 1 metra i głębokość 
sięgającą nawet 10 czy 15 centy-
metrów. Jazda ulicą Piastowską 
staje się nie tylko uciążliwa, ale 
i niebezpieczna. W takich wa-
runkach łatwo o uszkodzenie 
zawieszenia pojazdu czy groźny 
wypadek. 

Kto ma remontować?
W tym rejonie Generalna Dyrek-
cja Dróg Krajowych i Autostrad 
prowadzi dwie duże inwestycje. 
Pierwsza z nich to autostrada A2 
i powiązany z nią węzeł Konotopa. 
Druga to wiadukt nad torami kole-
jowymi. Dlatego też odcinek ulicy 
Piastowskiej od strony Piastowa 
prawie do skrzyżowania z ulicą 
Rajdową oraz dwa odcinki, które 

REGION  Ulica Piastowska leży na pograniczu Piastowa i wsi Konotopa. Jest to główne połączenie 
dla mieszkańców okolicznych miast z Trasą Poznańską. Spore natężenie ruchu negatywnie 
wpływa na stan nawierzchni. Mimo to nawet doraźna modernizacja okazuje się dość kłopotliwa.

umożliwią włączenie wiaduktu 
zostały przekazane GDDKiA. - 
Ten teren nie należy już do nas 
– zaznacza pracownik Zarządu 
Dróg Powiatowych z powiatu 
warszawskiego-zachodniego. 
-Wielokrotnie rozmawialiśmy już 
z GDDKiA o utrzymaniu przeję-
tych przez nich odcinków ulicy 
Piastowskiej. Podczas procedur 
związanych z przejęciem wspól-
nie uzgodniliśmy, że to właśnie 
ich instytucja będzie przeprowa-
dzała doraźne naprawy – dodaje. 

Z powodu złego stanu na-
wierzchni ulicy Piastowskiej 
do Zarządu Dróg Powiatowych 
wielokrotnie wpływały wnioski 
o odszkodowania za zniszczenie 
samochodu wywołane wjecha-
niem w dziurę. – Wcześniej była 
to droga powiatowa, więc z reguły 
to do nas wpływają skargi na stan 
nawierzchni. Wszystkie pozwy 
o odszkodowania za uszkodze-
nia pojazdów my odsyłamy do 

GDDKiA - informuje nas pracow-
nik Zarządu Dróg Powiatowych.

Kłopotliwa kanalizacja
Dodatkową komplikacją w tym 
rejonie jest budowa kanalizacji 
sanitarnej wykonywanej na zle-
cenie Gminy Ożarów Mazowiecki. 
Obecnie wykonawca ma zgodę 
na zajęcie pasa drogowego oraz 
wpłaca stosowne opłaty. Większość 
prac związanych z tą budowa jest 
prowadzonych metoda bezwy-
kopową. Jedynie budowa studni 
kanalizacyjnych zmusza robot-
ników do wykonania wykopów. 
W miejscach niektórych studni 
tworzą się zagłębienia. Wykonawca 
kanalizacji obecnie poprawił już 
część nawierzchni, jednak prace 
mają zakończyć się dopiero pod 
koniec roku.

Wiadukt dopiero za rok 
- Póki wiadukt nad torami nie 
będzie gotowy, trzeba będzie 

PIASTÓW. Ulica E. Orzesz-
kowej na odcinku od ul. Har-
cerskiej do ul. Godebskiego 
będzie miała nową nawierzch-
nię. Obecnie trwa postępowanie 
przetargowe na wykonawcę ro-
bót budowlanych.

Termin otwarcia ofert wy-
znaczony jest na 7 paździer-
nika. Wtedy miasto zapozna 
się z propozycjami złożonymi 
przez fi rmy oraz przedstawi 
kwotę, jaką chce przeznaczyć 
na tą inwestycję. 

- Szacunkowy koszt prac 
zostanie podany oferentom 
7 października, w związku 
z tym nie może zostać ujaw-
niony wcześniej. Inwestycja 
będzie fi nansowana ze środ-
ków własnych miasta w więk-
szości pochodzących z kredytu 
– wyjaśnia Michał Ciesielski 
z Referatu Gospodarki Ko-
munalnej z Piastowa. – Sam 
termin rozpoczęcia prac jest 

uzależniony od rozstrzygnięcia 
przetargu i zawarcia umowy 
z wykonawcą – dodaje.

- Prace modernizacyjne będą 
polegały na częściowej wymia-
nie krawężników, regulacji 
studni rewizyjnych i wypustów 
ulicznych. Najważniejszym 
elementem będzie jednak wy-
konanie nakładki asfaltowej 
– przyznaje Ciesielski. – Uło-
żenie nakładki na tym odcinku 
jest kwestią 1-2 dni, dlatego też 
prawdopodobnie nie będzie 
konieczności wprowadzania 
objazdów. Ostateczna decyzja 
w tej kwestii będzie należała 
do wykonawcy w uzgodnieniu 
z nami – podkreśla.

Jeśli procedura przetargo-
wa przebiegnie bez zakłóceń, 
modernizacja Orzeszkowej 
zostanie wykonana najpraw-
dopodobniej na przełomie 
października i listopada. 
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u nas: szeroki asortyment, wysoka jakość usług, zawsze niskie ceny

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

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

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

Tylko teraz promocja!
60 kapsułek za 11,90 ,-

sklep z porcelaną, ceramiką, 
szkłem i art. dekoracyjnymi
sklep z porcelaną, ceramiką, 
szkłem i art. dekoracyjnymi
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Orzeszkowej w przebudowie 

PIASTÓW. Budowa trasy S8 
miedzy Konotopą a węzłem Pry-
masa Tysiąclecia trwa w najlep-
sze. Trasa ma być gotowa już 
w połowie stycznia.

Włodzimierz Bilski, kierow-
nik kontraktu z fi rmy Budimex 
podkreśla, że budowa trasy S8 
jest bardzo zaawansowana. 
Obecnie układana jest wią-
żąca warstwa asfaltu. Jeśli nie 
będzie opóźnień to 15 grud-
nia prace na trasie powinny 
się zakończyć. 

Niektóre odcinki S8 są już 
ukończone, na asfalcie zostały 
pomalowane już nawet linie. 
Choć trasa w pełni przejezd-
na ma być już w grudniu, to 
pierwsi kierowcy pojada nią 

miesiąc później. Wszystko 
przez formalności.

Gdy robotnicy opuszczą już 
plac budowy droga zostanie 
przekazana Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Autostrad. 
Wydanie dokumentów o do-
puszczeniu do ruchu i cała pro-
cedura z tym związana potrwa 
miesiąc. Najpóźniej w poło-
wie stycznia pierwsi kierowcy 
będą mogli pojechać gotową 
trasą S8.

Każdego dnia przy budo-
wie trasy miedzy Konotopą 
a węzłem Prymasa Tysiącle-
cia pracuje od 1 200 do 1 500 
ludzi. Ekspresówka połączy się 
z autostradą A2, która ma być 
gotowa w maju 2012.

AS - wpr24.pl

Trasa S8 prawie gotowa

zgłaszać wszystkie usterki do 
GDDKiA. My, jako Zarząd Dróg 
Powiatowych również moni-
torujemy stan nawierzchni. 
W ostatnim czasie, ktoś łatał tam 
niektóre dziury w nawierzchni, 
jednak nie była to nasza insty-
tucja – informuje nas pracownik 
zarządu dróg powiatowych. – Li-
czymy na to, że sytuacja poprawi 
się, po wybudowaniu autostrady. 
Do tego czasu lepiej na Piastow-
skiej nie będzie – podkreśla.

W ostatnim czasie część 
największych dziur została za-
łatana. Chcieliśmy ustalić czy 
Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad przewiduje 
kolejne remonty na tych odcin-
kach Piastowskiej, które zostały 
przekazane w związku z budo-
wanymi inwestycjami. Niestety 
mimo usilnych starań nie otrzy-
maliśmy jeszcze odpowiedzi 
na nasze pytania.

Anna Sołtysiak



S prawą kręcenia serialo-
wych scen w szpitalnych 
plenerach zajęliśmy się po 

informacji od czytelnika: „...w grodzi-
skim szpitalu nie leczy się pacjentów, 
tylko zamyka sale chorych, szpitalny 
oddział ratunkowy, żeby nagrywać 
durne seriale telewizyjne...”. Niepo-
kojąca była też informacja, jakoby 
pacjenta ze złamanym palcem, który 
zgłosił się do SOR w Szpitalu Za-
chodnim odesłano do innej placówki.
-„...Grodziski SOR był zamknięty. 
Akurat nagrywano serial...” - pisał 
do nas wzburzony czytelnik. 

Za zgodą powiatu
Krystyna Płukis, dyrektor szpitala 
zachodniego w Grodzisku Mazo-
wieckim w rozmowie z naszym re-
porterem nie kryje, że w szpitalnych 
wnętrzach kręcone są telewizyjne 
seriale, m.in. „Na Wspólnej”, „ Na 
dobre i na złe”, „Usta, usta” czy 
„M jak miłość”.  Dodaje także, że 
na goszczenie u siebie ekip serialo-
wych ma zgodę zarządu powiatu, 
jako organu założycielskiego.

- Podstawowym warunkiem wy-
rażenia zgody na taką działalność 
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Szpitale do wynajęcia na zdjęcia

jest to, aby w najmniejszy sposób 
nie zaburzało to funkcjonowania 
placówki. Niepojęte są dla mnie 
zarzuty, jakoby na czas kręcenia 
zamykany był szpitalny odział 
ratunkowy, sale chorych, czy nie 

Energetycy: drzewa rosną za szybko

przyjmowano pacjentów.  Stano-
wiłoby to zagrożenie zdrowia i ży-
cia pacjentów – mówi dyr. Płukis. 
Przyznaje jednak, iż zdarzyły się 
dwie skargi na serialową działal-
ność w szpitalu. 

REGION. Dla pacjentów grodziskiego Szpitala Zachodniego widok ekipy fi lmowej i aktorów stał się już normą. Sceny serialowe 
kręcone były też w pruszkowskim Szpitalu Kolejowym. Placówki za udostępnianie swoich obiektów dostają całkiem niezłe pieniądze. 
Jednym obecność osób ze znanego ekranu w szpitalach przeszkadza, dla innych jest powodem do dumy. Nie brak też zarzutów, że taka 
działalność szkodzi pacjentom.

też, że nie wpłynęła żadna skar-
ga odnoście serialowej przygody 
w szpitalu. 

Nie od dziś wiadomo, że placów-
ki robią co mogą, aby pomniejszać 
swoje zadłużenia. Dyrektorzy 
przyjmują ekipy fi lmowe, by nie-
co podreperować szpitalne bu-
dżety. -Niestety pieniędzy nie ma, 
a gabinety muszą być ogrzewane 
i sprzątane. Zdjęcia do seriali te-
lewizyjnych to dla nas zastrzyk 
fi nansowy – mówi dyr. Płukis. - 
Takie zdjęcia to dla nas czysty zysk, 
ekipy fi lmowe mają swój prąd, nie 
korzystają z naszego, a w umowie 
jest klauzula, że gdyby coś się wy-
darzyło i trzeba byłoby udostępnić 
dany odcinek szpitala pacjentom, 
ekipa musi to wykonać - podkreśla. 
Szpital w Grodzisku Mazowieckim 
przez dwa lata na serialach zarobił  
400 tys. zł, zaś pruszkowski zyskał 
10 tys. zł. 

Na własne oczy
W poniedziałek w Szpitalu Zachod-
nim nagrywano sceny do serialu 
„Na Wspólnej”. Nasz reporter udał 
się do szpitalnej przychodni, gdzie 

Kilkunastoosobowa ekipa telewizyjna wprawiała niektórych 
wjeżdżających do poradni pacjentów w zakłopotanie, ale nie 
przeszkadzała w działalności szpitala. [Fot. EA]

Na ulicy Wólczyńskiej, równoległej 
do przebiegającej nieopodal trasy 
719 rośnie wiele bujnych drzew. 
I nie byłoby w tym ani nic złego, 
ani dziwnego, gdyby nie linie wy-
sokiego napięcia przebiegające 
przez ich korony. Podczas silnych 
wiatrów pojawia się problem – 
przewody zaczynają iskrzyć, po-
jawiają się snopy ognia, dochodzi 
do awarii prądu. 

 - Ten problem istnieje tu właści-
wie od zawsze – mówi pan Roman, 
mieszkaniec jednego z okolicznych 
bloków.  - Pogotowie energetyczne 
przyjeżdża, przycina za długie ga-
łęzie, po czym drzewa odrastają 

i znowu jest problem. Powinni raz 
na zawsze zrobić z tym porządek, 
bo taka sytuacja stwarza zagrożenie 
dla mieszkańców i przechodniów. 
Sprawa była wielokrotnie porusza-
na w mediach lokalnych, władze 
obiecały się nią zająć, i co?

 - Wszystko przez to, że odro-
sty drzew następują zbyt szybko, 
a my mamy za mało pracowni-
ków do ich wycinania – tłumaczy 
Adam Włodarkewicz, kierownik 
posterunku energetycznego 
w Grodzisku Maz. - Staramy się 
monitorować sytuację na bieżąco, 
ale też nie jesteśmy w stanie za-
panować nad każdym drzewem. 

Jednak mogę zapewnić, że przy 
ul. Wólczyńskiej nie ma realnego 
zagrożenia, ponieważ prowadzili-
śmy tam wycinkę drzew w okre-
sie od maja do lipca b.r. Jednak 
na wszelki wypadek wyślę tam 
pogotowie i jeśli problem istnieje 
to załatwimy sprawę – zapewnia 
Włodarkiewicz. 

 Miejmy nadzieję, że odpo-
wiednie służby będą wreszcie 
na bieżąco dbały o odpowiednią 
konserwację drzew tak, aby li-
nie energetyczne przestały być 
zagrożeniem dla mieszkańców 
i przechodniów. 

Karolina Gontarczyk

- Okazały się być one bezpod-
stawne i nie znalazły odzwiercied-
lenia w wynikach kontroli jaką 
przeszliśmy z ramienia starostwa. 
Nie stwierdzono żadnych niepra-
widłowości - dodaje dyr.  Krystyna 
Płukis. 

Szefowa grodziskiej placówki 
zapewnia, iż fi lmowcy w większości 
kręcą sceny w pomieszczeniach, 
z których placówka aktualnie nie 
korzysta. Dotyczy to także szpital-
nego oddziału ratunkowego, gdzie 
znajduje się wiele niewykorzysta-
nych sal. 

Zastrzyk gotówki
Także wnętrza pruszkowskiego 
Szpitala Kolejowego wykorzysty-
wane były jako plan serialu. Tu, 
m.in. na korytarzach, izbie przyjęć 
czy stali chorych grali aktorzy se-
riali „Wydział zabójstw”. 

- Punktem wyjścia było to, by 
ich działalność nie zakłóciła nor-
malnego funkcjonowania szpitala. 
Wszystko szło sprawnie – mówi 
pani Ewa Chudzińska, dyr. do spraw 
zarządzania jakością pruszkowskie-
go Szpitala Kolejowego. Zapewnia 

GRODZISK MAZ. Już od kilkunastu miesięcy trwa walka energetyków 
z przewodami przebiegającymi przez korony drzew przy ulicy Wólczyńskiej.

bez kłopotu udało mu się zareje-
strować na wizytę lekarską, nie-
stety dopiero na listopad. Z jednym 
z pacjentów, który tego dnia miał 
wyznaczone spotkanie z lekarzem, 
udał się do gabinetu na drugim pię-
trze, gdzie kręcono popularny serial. 
Plan fi lmowy stanowiły korytarz 
i fragment skrzydła „A”, w którym 
na co dzień mieści się nieczynny 
odział neurologiczno – urazowy. 

Wysięgniki do kamer, monitory, 
szyny, kłębowiska kabli, światła 
i kilkunastoosobowa ekipa telewi-
zyjna wprawiały niektórych wjeż-
dżających do poradni pacjentów 
w zakłopotanie, ale rozłożone były 
tak, że nikomu nie przeszkadzały. 
Dodatkowo prace fi lmowców nad-
zorował koordynator działań ekip 
telewizyjnych z ramienia Szpitala 
Zachodniego, Andrzej Wrzesiń-
ski. Podczas naszego pobytu w pla-
cówce nie zaobserwowaliśmy, aby 
serialowa ekipa przeszkadzała pra-
cownikom i pacjentom szpitala. Co 
więcej, ci ostatni chętnie występo-
wali w roli statystów.

Kamilla Gębska, 

Elżbieta Abramczuk
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Klub nocny utrudnia im życie

C ałodobowy klub nocny 
„Casino” z automata-
mi do gier mieści się 
w  hotelu „Tadros” 

przy ul. Niecałej. W dzień jest tu 
dość spokojnie, jednak wieczo-
rami, jak twierdzą mieszkańcy, 
rozpętuje się tu istne piekło.

- To, co tutaj się dzieje to przecho-
dzi czasem ludzkie pojęcie – opo-
wiada pani Małgorzata, mieszkanka  
kamienicy położonej tuż obok lo-
kalu. - Pod klubem zbiera się coraz 
więcej groźnych osób, którzy za-
czepiają przechodniów, późnymi 
wieczorami piją alkohol w bramach, 
nie wspominając już o dudniącej 
muzyce. Groźby, bijatyki i wyzwiska 
w kierunku przechodniów wcale 
nie są rzadkością. Mam małe dzieci, 
więc czujemy się zagrożeni. Wra-
cając do domu chcemy odpocząć, 

a nie żyć w stresie. Doraźne inter-
wencje straży miejskiej czy policji 
przynoszą efekt tylko na chwilę.

Całą sytuacją jest zdziwiona pra-
cownica klubu „Casino”: - Żaden 
mieszkaniec nie zgłosił nam żadnej 
interwencji, raptem 2 razy była są-
siadka z prośbą o ściszenie muzy-
ki i tak też zrobiliśmy. Generalnie 
mamy mało klientów, więc nawet 
nie wiem, kto miałby rozrabiać.

Od sprawy umywają ręce pra-
cownicy hotelu „Tadros”: - My tylko 
wynajmujemy ten lokal, więc nie 
mamy wpływu na to, co się tam 
dzieje – mówi jeden z nich proszący 
o zachowanie anonimowości. - Jeśli 
mamy większą ilość gości to prosi-
my o ściszenie muzyki, nic więcej 
nie możemy zrobić.

W czerwcu b.r. sprawą zajął 
się prezydent Pruszkowa – Jan 

Starzyński obiecując zwiększe-
nie patroli straży miejskiej w tym 
rejonie. Czy od tamtej pory coś 
się zmieniło?

- Sytuację w tym rejonie mo-
nitorujemy na bieżąco – zapew-
nia komendant pruszkowskiej 
Straży Miejskiej – Włodzimierz 
Majchrzak. - Osoby gromadzące 
się w pobliskich bramach zostały 
wylegitymowane, na razie nie ma 
sygnałów od mieszkańców o nie-
prawidłowościach. Ale gdyby coś 
takiego miało miejsce to będziemy 
na bieżąco interweniować. Dla-
tego apelujemy do mieszkańców 
o niezwłoczne zgłoszenia nie-
pokojących wybryków do Straży 
Miejskiej lub na policję, wtedy bę-
dziemy mogli złapać sprawców na 
gorącym uczynku.

Karolina Gontarczyk

Na Kubusia Puchatka walczą z cudzymi śmieciami
PRUSZKÓW. Mieszkańcy 
bloków przy ul. Kubusia Pu-
chatka i F.Chopina coraz częściej 
narzekają na osoby podrzuca-
jące odpadki do ich śmietnika. 
- Dlaczego mamy za to płacić? 
- pytają zdenerwowani. 

Z pergoli śmietnikowej położonej 
przy ul. Kubusia Puchatka korzy-
stają mieszkańcy trzech pobli-
skich bloków, jednak panuje przy 
niej taki bałagan i wysyp śmieci, 
jakby swoje odpadki wyrzucało 
tu co najmniej pół miasta.

 - To wszystko przez to, że 
przyjeżdżają tutaj obcy ludzie 
i wyrzucają swoje śmieci – de-
nerwuje się pan Roman, miesz-
kaniec jednego z bloków i dodaje: 
- Szczególnie działkowicze z Ko-
morowa, nie wiadomo dlaczego, 
upatrzyli sobie nasz śmietnik 
i zwożą tu wszystko, co się da. 
Problemem są również okolicz-
ne sklepy, z których wyrzucane 
są wielkogabarytowe śmieci. 
I później taki jest efekt, że przy 
pojemnikach do segregacji jest 
straszny bałagan.

 A może instalacja zamka 
z kluczykiem do pergoli by po-
mogła? - Skąd, to by nic nie dało, 
bo i tak największy bałagan jest 
obok śmietnika, a nie w środ-
ku – dodaje Krystyna, sąsiadka 
pana Romana.

 - Niestety, problem podrzu-
cania śmieci jest nadal bardzo 
powszechny – narzeka Renata 
Sochacka, administrator z TBS 
„Zieleń Miejska”, do którego 
należy feralny śmietnik. - Sta-
ramy się zlecać opróżnianie po-
jemników jak najczęściej, nawet 
trzy razy w tygodniu, niestety, 
problem nadal istnieje, ponie-
waż osoby z zewnątrz wyrzu-
cają ogromne ilości odpadków. 

To jest problem całego miasta, 
staramy się z nim walczyć. Na-
tomiast okoliczne sklepy, które 
płacą za wywóz swoich nieczy-
stości prosimy o zmniejszanie 
gabarytów śmieci.

 Dyskusja na temat podrzuca-
nia śmieci toczy się na łamach 
prasy coraz częściej, bo i problem 
jest coraz bardziej powszechny. 
Przodują w nim zwłaszcza właś-
ciciele domków jednorodzinnych 
i działkowicze, którzy podrzucają 
swoje odpadki do osiedlowych 
śmietników. Przypominamy za-
tem, że za taki proceder można 
otrzymać mandat nawet w wy-
sokości 500 zł.

Karolina Gontarczyk

PRUSZKÓW  Mieszkańcy ul. Niecałej nie mają szczęścia do życia 
w spokoju. Najpierw ciszę nocną zakłócali im klienci całodobowego 
sklepu monopolowego, teraz we znaki dają się goście z pobliskiego 
klubu nocnego.

fot. Roman (czytelnik)

Utrudnienia na Dźwigowej
REGION. Z powodu złych 
warunków pogodowych 
przesunięto planowany na 
1 października termin remon-
tu ulicy Dźwigowej. Zarząd 
Dróg Miejskich nie wyznaczył 
jeszcze nowej daty rozpoczę-
cia prac.

ZDM postanowił po raz kolejny 
w tym roku zamknąć ulicę Dźwi-
gową. Mimo remontów w kwiet-
niu, lipcu i sierpniu jezdnia 
w tunelu pod torami PKP znów 
się zapada. Problemy z nawierzch-
nią nie są spowodowane fuszerką 
wykonawcy, a uszkodzoną kana-
lizacją deszczową.

System odprowadzania 
wody deszczowej jak i wiadukty 

kolejowe przebiegające nad Dźwi-
gową należą do PKP. Instytut 
Badawczy Dróg i Mostów stwier-
dził, że przyczyną powstających 
nierówności jest uszkodzenie 
systemu odwodnieniowego wia-
duktów kolejowych. Z powodu 
zatkanego drenażu i nasypów 
kolejowych woda deszczowa 
zamiast spływać do kanalizacji 
podmywa podbudowę ulicy. 
W takim miejscu tworzy się pusta 
przestrzeń i nawierzchnia jezdni 
zapada się.

 Remont ma potrwać mini-
mum tydzień. Prace będą pro-
wadzone na odcinku zaledwie 
100 metrów i obejmą naprawę 
kanału odprowadzającego wodę, 

ułożenie drenażu, wymianę pod-
łoża, ułożenie podbudowy jezd-
ni i nowej nawierzchni. Remont 
zgodnie z zaleceniami ekspertów 
musi zostać wykonany jeszcze 
przed zimą.

 Dodatkowo Zarząd Dróg Miej-
skich ustawił przed tunelami 
znaki zakazu. Przez Dźwigową 
mogą przejechać jedynie samo-
chody o masie nie większej niż 
3,5 tony. Od środy w tym rejo-
nie kontrole prowadzi policja. 
W ciągu zaledwie kilku godzin 
funkcjonariusze wystawili kilka-
dziesiąt mandatów, bo kierowcy 
jeżdżą na pamięć i nie stosują się 
do zakazów.

AS - wpr24.pl



D
ziałka należąca 
obecnie do gmi-
ny Brwinów leży 
u wylotu Projek-
towanej na Wiej-

ską.   Inwestor, który chciał 
kupić działkę deklarował, że 
wybuduje w tym miejscu ap-
tekę. Wiązałoby się to jednak 
z zamknięciem przejazdu na 
Wiejską i przekształceniem 
Projektowanej w ulicę śle-
pą, co mogłoby doprowadzić 
do poważnych problemów 
komunikacyjnych. 

Lokalne utrudnienia
Gdyby nowa inwestycja prze-
kształciła ul. Projektowaną 
w ulicę ślepą, mieszkańcy zosta-
liby odcięci od ważnych miejsc 
w Otrębusach. Przez wylot na 
ul. Wiejską wiedzie droga do 
przychodni, przedszkola, szkoły, 
do stacji WKD i na pocztę. Gdy 
zaistnieje konieczność prze-
mieszczania się poprzez drugi 
wylot ulicy Projektowanej (na 
ul. Natalińską), droga do tych 
obiektów zostałaby wydłużona 
co najmniej trzykrotnie. Ponad-
to Natalińska, która prowadzi 
do Nadarzyna, jest trasą bardzo 
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Apteka na działce, działka na drodze

ruchliwą, co może stwarzać za-
grożenie dla dzieci idących do 
szkoły. Obecnie uczniowie cho-
dzą przez park i nie muszą prze-
kraczać ruchliwych skrzyżowań. 

Planowana inwestycja mo-
głaby także znacznie utrudnić 
poruszanie się pojazdów cię-
żarowych, należących do służb 
komunalnych, jak szambiarki 
czy śmieciarki.  Musiałyby 
one zawracać na wąskiej, za-
mkniętej ul. Projektowanej, co 
jest praktycznie niewykonalne, 
zwłaszcza zimą. A gdyby cofały 
do Natalińskiej, na której panuje 
duży ruch, mogłoby dochodzić 
do groźnych wypadków.

Problemy geodezyjne
Mieszkańcy zwrócili się w tej 
sprawie do Anny Grzegorow-
skiej, sołtysa Otrębus. Ta infor-
mowała, że choć gmina istotnie 
ma w planach sprzedaż działki, 
to istnieją problemy geodezyjne 
mogące uniemożliwić inwesty-
cję. Sąsiednia działka została 
w przeszłości wytyczona niepra-
widłowo i zajmuje pas szeroko-
ści 2 m na działce gminnej. Tak 
pomniejszona nie nadaje się do 
zabudowy. Sołtys Grzegorowska 

ją wybudować. Teren przy 
dawnym Pałacu Toeplitzów, 
w którym mieści się m.in. 
przychodnia i gdzie jest dużo 
wolnego miejsca, znajduje się 
pod ochroną Konserwatora Za-
bytków i jakiekolwiek inwesty-
cje na tym obszarze są bardzo 
ograniczone. 

CZR

Wyburzą domy 
na trasie obwodnicy

GRODZISK MAZ 
Na istniejącym boisku przy 
Zespole Szkół nr 1 w Gro-
dzisku Mazowieckim stanął 
namiot. Dzięki niemu ucz-
niowie uzyskali całoroczną 
halę sportową.

- Pomysł zaczerpnęliśmy od 
Szwedów, gdzie takie obiek-
ty są bardzo popularne – po-
wiedział Ryszard Koniewicz  
- przedstawiciel fi rmy Kon-
tent, która wyprodukowała 
zadaszenie. Zimą do takiego 
namiotu wstawia się dmu-
chawy ciepłego powietrza 
i z obiektu można korzystać 
niezależnie od temperatury 
panującej na zewnątrz. Ważne 
jest to, że montaż zadaszenia 
trwa zaledwie trzy dni. 

Uczniowie otrzymali w ten 
sposób kryte boisko do ko-
sza i siatkówki o wymiarach 
18x30 m. Namiot wykonany 
jest z PCV, zaimpregnowano 
go środkami grzybobójczy-
mi , posiada także atest na 
niezapalność. 

-Musieliśmy zrezygno-
wać z użytkowania małej 
sali gimnastycznej i siłowni, 
które znajdują się na trzecim 
piętrze w szkole, ponieważ 
nie spełniały  one norm prze-
ciwpożarowych. Trzeba było 
zatem szybko znaleźć jakieś 
inne rozwiązanie. Pomysł na 
zadaszone boisko spodobał 
mi się i co ważne nie wiązał 
się z wielkimi wydatkami  – 
powiedział dyr. Zespołu Szkół 
nr 1 – Andrzej Okurowski.

Koszt postawienia namio-
tu na istniejącym boisku 
to 80 tys. zł. Pieniądze na 
inwestycję przekazało sta-
rostwo powiatowe w Grodzi-
sku Mazowieckim.

W piątek uczniowie i na-
uczyciele rozegrali na nowym 
obiekcie mecz siatkówki w ra-
mach święta szkoły.

EA

sugerowała, że obecny stan 
można by utrzymać na pod-
stawie tzw. zasiedzenia.

Co dalej z apteką?
Zwróciliśmy się w tej sprawie do 
Urzędu Gminy Brwinów. Referat 
Gospodarowania Nieruchomoś-
ciami nie chciał udzielić wiążą-
cych informacji. Skierowano nas 

OTRĘBUSY.  Gmina Brwinów postanowiła sprzedać działkę u wylotu ul. Projektowanej na Wiejską. 
Nabywca zadeklarował, że wybuduje w tym miejscu aptekę. Mieszkańcy Projektowanej obawiają się 
jednak, że może to spowodować poważne utrudnienia komunikacyjne w Otrębusach. 

do sekretarz Gminy Brwinów 
Ewy Wierzgały. Uzyskaliśmy od 
niej informację, która ucieszy 
mieszkańców Projektowanej. 
Ulica nie zostanie zamknięta. 

Czy upadnie więc pomysł po-
wstania apteki? Wiele wskazuje 
na to, że tak. Obecnie gmina 
nie posiada w Otrębusach 
działki, na której można by 
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Nowa hala

REGION Drogowcy przygoto-
wują się do kolejnego etapu bu-
dowy południowej obwodnicy 
Warszawy. Powoli zaczynają się 
prace przy wyburzeniach 300 
domów na trasie nowej drogi 

Prace budowlane na odcinku Po-
łudniowej Obwodnicy Warsza-
wy ruszą dopiero zimą. Obecnie 
robotnicy przygotowują się do 
prac rozbiórkowych. Na 12 kilo-
metrowym odcinku biegnącym 
od węzła Konotopa przez Ursus, 
Opacz Kolonię, Michałowice aż 
do węzła Lotnisko do wyburzenia 
jest aż 300 budynków.

Wiesław Gromek kierownik 
prac rozbiórkowych zaznacza, że 
do usunięcia są zarówno budynki 

mieszkalne jak i hale. Robotnicy 
nie tylko wyburzą zabudowa-
nia, ale uprzątną również gruz 
i oczyszczą teren. Plac budowy 
powinien być gotowy pod koniec 
tego roku.  

Za dwa lata gotowa ma być au-
tostrada A2. Z węzła Konotopa 
kierowcy będą mogli zjechać na 
drogi ekspresowe. Te poprowadzą 
ich na północy do Marek, a na 
południu w kierunku lotniska 
i ulicy Puławskiej. 

Obecnie dalsza cześć obwod-
nicy południowej jest jeszcze na 
etapie przygotowywania doku-
mentacji. Niestety drogowcy nie 
zdradzają jeszcze, kiedy gotowa 
będzie cała obwodnica.

AS - wpr24.pl

PRUSZKÓW Zarząd Trans-
portu Miejskiego ogłosił 
przetarg na obsługę linii L11. 
Pierwsze autobusy wyjadą na 
trasy już 18 października. 

Pruszkowska linia L11 ma połą-
czyć osiedle Staszica ze stacją 
kolejową. Autobusy będą kur-
sować na następującej trasie: 

Plantowa – Powstańców – Cho-
pina – Kościuszki – Sienkiewicza 
– Ołówkowa – Plantowa. 

Linia będzie kursować przez 
7 dni w tygodniu. W godzinach 
szczytu autobusy jeździć będą, 
co 15 minut a poza szczytem, 
co 30 minut. L11 obsługiwana 
będzie przez dwa autobusy, 
które będą w stanie przewieźć 

minimum 50 pasażerów. 
W autobusach będą honorowa-
ne wszystkie bilety krótko- i dłu-
gookresowe z taryfy ZTM oraz 
bilety jednorazowe sprzedawane 
przez przewoźnika. 

Firmy zainteresowane udzia-
łem w przetargu mogą składać 
swoje oferty do 1 października.

AS - wpr24.pl

ZTM ogłosił przetarg na obsługę linii L11

MILANÓWEK. Na skrzy-
żowaniu ulicy Jodłowej 
i Nadarzyńskiej w Milanów-
ku zamontowano urządzenie 
przypominające wyglądem fo-
toradar. Nigdzie jednak nie ma 
oznaczeń o kontroli prędkości. 

T ajemnicze urządzenie 
pojawiło się na skrzy-
żowaniu ulicy Nada-
rzyńskiej i Jodłowej 

w Milanówku. Do złudzenia 
przypomina ono fotoradar. Kil-
ku kierowców poinformowało 
nas, że nie ma w tym miejscu 
stosownych oznaczeń o kontroli 
prędkości. 

- Na pewno nie jest to fo-
toradar – poinformował An-
drzej Wacławek, komendant 
milanowskiej straży miejskiej. 

– Prawdopodobnie jest to urzą-
dzenie do sprawdzania natężenia 
ruchu. Taki sprzęt jest monto-
wany przez zarządców dróg – 
podkreślił komendant.

Postanowiliśmy upewnić się 
czy urządzenie zostało zamon-
towane przez miasto. – Nic nie 
instalowaliśmy na tej ulicy – 
poinformował nas pracownik 
referatu Technicznej Obsługi 
Miasta w Milanówku. – To urzą-
dzenie na pewno nie należy do 
nas. Komendant straży miejskiej 
miał dowiedzieć się, co to jest 
– podkreśla.

Strażnicy miejscy w końcu 
ustalili, że wiszące na słupie ener-
getycznym urządzenie to kamera 
z własnym zasilaniem. - Kamer-
ka ma własne źródło zasilania. 
Gdyby została podłączona do 

sieci zgłosilibyśmy to na policje 
i do zakładu energetycznego jako 
kradzież energii. Urządzenie 
nie powoduje jednak żadnego 
zagrożenia - informuje komen-
dant Andrzej Wacławek. - Kilku 
mieszkańców informowało nas, 
że kierowcy w tym rejonie dość 
szybko jeżdżą. Prawdopodobnie 
któryś z nich postanowił zrobić 
niespodziankę kierowcom i tro-
chę ich postraszyć - dodaje ze 
śmiechem komendant.

O ewentualnym demontażu 
urządzenia zadecyduje zakład 
energetyczny, ponieważ kamera 
została zainstalowana na słupie 
należącym do elektrowni. Urząd 
Miasta również może zlecić usu-
niecie kamery. Wtedy demonta-
żu dokona straż miejska.

AS - wpr24.pl

Tajemnicze urządzenie w Milanówku

REGION Od wtorku trwa 
remont peronu nr 1 na przy-
stanku Warszawa Reduta 
Ordona. 

Warszawska Kolej Dojazdo-
wa rozpoczęła remont peronu 
nr 1 na przystanku Warszawa 
Reduta Ordona. Prace zakoń-
czą się 9 października.

Do tego czasu odjazdy 
w kierunku Warszawy będą 
odbywać się z tymczasowego 
peronu, który został usytuowa-
ny równolegle do peronu nr 2.

AS - wpr24.pl

Remont WKD 
Reduta Ordona
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 GRODZISK MAZ.

Wernisaż Gabi Krysińskiej
Centrum Kultury zaprasza 
1 października (piątek) na wer-
nisaż Gabi Krysińskiej. Artystka 
od 6 lat związana jest z pruszkow-
skim Twórczym Klubem Artystów 
Plastyków „Sztuka”. 
Start godz. 08.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Spółdzielcza 9

Promocja albumu Agenora 
Jastrzębiec-Kostki
5 października (wtorek) w Cen-
trum Kultury odbędzie się promocja 
albumu Agenora Jastrzębiec-
Kostki. 
Start godz. 18.30, Wstęp wolny,  
Miejsce: 3CLUB, Spółdzielcza 9

 MILANÓWEK

Piosenki Jacka Kaczmarskiego
1 października (piątek) w ka-
wiarence „u Artystek” odbędzie 
się koncert piosenek  Jacka Kacz-
marskiego w wykonaniu Jakuba 
Michalskiego. 
Start godz. 19.30, Bilety 15 PLN,  
Miejsce: Warszawska 36 

Portrety Kobiet
Stowarzyszenie T- ART zapra-
sza 2 października (sobota) 
na spotkanie z cyklu „Portrety 
Kobiet” -Monolog „Nigdy w ży-
ciu” na podstawie książki Kata-
rzyny Grocholi.
Start godz. 18.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Kościelna 3

Koncert w wykonaniu 
Marcina Stycznia
3 października (niedziela) 
z okazji 10 rocznicy powstania 
Domu Rehabilitacyjno-Opiekuń-
czego KSN AW w Milanówku od-
będzie się koncert w wykonaniu 
Marcina Stycznia.
Start godz. 13.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Kościelna 3

 PIASTÓW

Koncert Ewy Urygi
Hospicjum Stacjonarne 
i Domowe Caritas Archidiece-
zji Warszawskiej oraz Stowa-
rzyszenie Możesz zapraszają 
7 października (czwartek) na 
koncert Ewy Urygi. Koncert jest 
częścią VII Ogólnopolskiej Kam-
panii Społeczno-Edukacyjnej 
„Hospicjum to też życie”, której 
organizatorem jest Fundacja Ho-
spicyjna z Gdańska.
Start godz. 19.00, 
Miejsce: parafi a pw. Chrystusa Króla 
Wszechświata, Ogińskiego 41

 PODKOWA LEŚNA

Dziecko w teatrze
CKiIO zaprasza 3 października 
(niedziela) na spotkanie z cy-
klu „Dziecko w teatrze” - „Doktor 
Nieboli i jego zwierzęta”. Przed-
stawienie przygotowane przez 
siostry i rodziców dzieci uczęsz-
czających do przedszkola Sióstr 
Urszulanek w Milanówku.
Start godz. 12:30, Wstęp wolny,  
Miejsce: Świerkowa 1

Filharmonia Dziecięca
„Filharmonia Dziecięca w Pała-
cyku” to cykl edukacyjny prze-
znaczony dla młodych słuchaczy. 
10 października (niedziela) 
odbędzie się spotkanie -„ Znów 
dla Was gramy” - magia i urok 
orkiestry dętej. 
Wystąpi Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta OSP Kaski.
Start godz. 12:30, Wstęp wolny,  
Miejsce: Pałacyk Kasyno, Lilpopa 18

 PRUSZKÓW

Poranek Teatralny dla dzieci
Miejski Ośrodek Kultury zapra-
sza 3 października (niedziela) 
na spotkanie z cyklu Poranek Te-
atralny dla dzieci - spektakl -„3 x 
królewna 3 x Smok” w wykonaniu 
Teatru Pod Orzełkiem
Start godz. 12.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: M. Zimińskiej-Sygietyńskiej 5

Archeologiczna Mapa Polski
Muzeum Starożytnego Hutni-
ctwa zaprasza 7 października 
(czwartek) na spotkanie z cyklu 
Archeologiczna Mapa Polski. Prof. 
Ryszard Mazurowski - „Niedź-
wiedziówka – Bursztynowe 
eldorado sprzed 4,5 tysiąca lat 
na Żuławach”.
Start godz. 18.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Pl. Jana Pawła II 2

Inauguracja Roku 
Akademickiego 2010/2011
7 października (czwartek) 
w Miejskim Ośrodku Kultury 
odbędzie się Inauguracja Roku 
Akademickiego 2010/2011 Prusz-
kowskiego Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku „W drodze po wiatr” 
- recital Krystyny Tkacz.
Start godz. 11.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: M. Zimińskiej-Sygietyńskiej 5

Koncert Rockowy 
Miejski Ośrodek Kultury zaprasza 
8 października (piątek) na kon-
cert rockowy ,,Pokaż jak grasz”. 
Start godz. 18.00, Bilety 5PLN, 
Miejsce: M. Zimińskiej-Sygietyńskiej 5

INFORMATOR KULTURALNY

PATRONAT. Stowarzyszenie 
Europa i My ogłasza konkurs 
dla studentów mieszkających 
na terenie powiatu grodzi-
skiego. Do wygrania są trzy 
roczne stypendia, każde po 
380 zł. miesięcznie. Sto-
warzyszenie jest jedną z 14 
organizacji w Polsce, które 
otrzymały dofi nansowanie na 
przeprowadzenie lokalnego 
konkursu stypendialnego 
w ramach programu „Agrafka 
Agory”, realizowanego przez 
Fundację Agory i Akademię 
Rozwoju Filantropii w Polsce. 

Główną ideą realizacji programu 
stypendialnego jest wyrówny-
wanie szans edukacyjnych oraz 
motywowanie studentów do 
rozwoju poprzez naukę. – Na-
sze stypendia mają być dodat-
kowym bodźcem do zdobywania 
dobrych ocen i poszerzania 

własnych horyzontów – mówi 
Daniel Prędkopowicz, prezes Sto-
warzyszenia Europa i My – mają 
zachęcać do aktywności na polu 
naukowym nie tylko studentów, 
ale także osoby, które skończyły 
szkołę średnią i dopiero wybiera-
ją się na studia – dodaje. 

Uwaga! Stypendia do wzięcia!

Ponad trzydzieści lat temu, 
w październiku 1978 roku, Marek 
Kotański poprowadził grupę pa-
cjentów oddziału psychiatrycz-
nego szpitala w Garwolinie do 
zniszczonego dworku w Głosko-
wie. Powstał tam pierwszy dom, 
w którym pracuje się z osobami 
uzależnionymi od narkotyków, 
z którego rozwinęło się stowa-
rzyszenie MONAR, a w kon-
sekwencji cały system pracy 
z osobami uzależnionymi.

Kotan dostrzegł w osobach 
uzależnionych ludzi, którym 
wystarczy podać rękę i pokazać 
kierunek, a dalej sami zawalczą 

o swoją wolność, człowie-
czeństwo. O swoje życie. Jo-
lanta Koczurowska aktualnie 
prezesująca MONARowi pisała 
o nim „psycholog rozmiłowany 
w człowieczeństwie”.

Chcemy biegnąc w Grodzisku 
przypomnieć, że każdy z nas 
może zawalczyć o swoje życie, 
swoją wolność i człowieczeń-
stwo, o tym, że taka walka może, 
nawet powinna być radosna.Po-
biegnij z nami. Ciesz się swoim 
życiem, broń swojego szczęścia 
i wolności.

Polskie Towarzystwo Zapobie-
gania Narkomanii chce włączyć 

Szczegółowe informacje na 
temat funduszu stypendialne-
go oraz zasady rozpatrywania 
wniosków znajdują się na stronie 
www.europaimy.org 

 Zgłoszenia można składać do 
15 października 2010 r. w siedzi-
bie stowarzyszenia. 

 O przyznaniu stypendium 
zdecyduje niezależna komi-
sja, która weźmie pod uwagę 
przede wszystkim średnią 
ocen (wyższą niż 4,5). Ważne 
są również inne udokumen-
towane osiągnięcia na polu 
naukowym i społecznym kan-
dydata oraz dochód na członka 
rodziny. Stowarzyszenie Eu-
ropa i My zachęca wszystkich 
dobrych studentów z powiatu 
grodziskiego do ubiegania się 
o stypendium. Jednocześnie 
zapraszamy inne organizacje, 
fi rmy i instytucje do wspólnego 
budowania lokalnego progra-
mu stypendialnego. 

 „Agrafka Agory” to partner-
ski program Akademii Rozwoju 
Filantropii w Polsce i Funda-
cji Agory. Na terenie powia-
tu grodziskiego zarządzany 
jest przez Stowarzyszenie 
Europa i My.

się do upamiętnienia Marka 
Kotańskiego w Grodzisku Ma-
zowieckim i zwrócić uwagę na 
to, że wolność łatwo jest utracić 
używając alkoholu i narkotyków 
np. dopalaczy.Biec mogą wszyscy: 
przedszkolaki, młodzież, old-
boye. Trasa wynosi 1609 metrów.

Zgłoszenie do biegu można 
wysłać na adres : miladlamar-
ka@gazeta.pl lub zgłosić się do 
Biura Biegu w godzinach 9.00-
10.30 w Gimnazjum nr 3 przy ul. 
Zondka 3 w Grodzisku Maz. Wa-
runkiem uczestnictwa osoby nie-
pełnoletniej jest pisemna zgoda 
rodzica lub prawnego opiekuna.

Bieg rozpoczną przedszko-
laki o godzinie 11.00 na Starcie 
w Parku Skarbków. Wręczenie 
nagród odbędzie się o godzinie 
12.30. Uczestnicy będą mogli 
skorzystać z szatni i depozy-
tu w Biurze Biegu. Na terenie 
Parku czynny będzie Mobilny 
Punkt Konsultacyjny, w którym 
specjaliści będą udzielali porad 
i rozdawać materiały dotyczące 
problemów narkotykowych oraz 
Maluchownia- gdzie pod facho-
wą opieką harcerzy przedszko-
laki będą mogły spędzić czas po 
biegu lub czekając na biegnące 
rodzeństwo i rodziców.

GRODZISK MAZ.  9 października w Parku Skarbków w Grodzisku Mazowieckim odbędzie 
się bieg upamiętniający Marka Kotańskiego „Mila dla Marka”.

Pobiegnij „Milę dla Marka” 
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O bchody 66. rocz-
nicy Powstania 
Warszawskiego 
mają szczególny 

charakter. Po odbywającym 
się na terenie całego powiatu 
cyklu imprez rocznicowych 
upamiętniających Powstanie 
oraz jego uczestników, 1 paź-
dziernika br. na terenie byłego 
hitlerowskiego obozu przejścio-
wego „Dulag 121” w Pruszko-
wie odbędzie się uroczystość 
otwarcia Muzeum Dulag 121, 
upamiętniającego fakt istnie-
nia tego obozu, martyrolo-
gię przetrzymywanych w nim 
Mieszkańców Warszawy oraz 
poświęcenie i ofiarność miej-
scowej ludności udzielającej 
pomocy wypędzonym. 

Obóz „Dulag 121” – Durchgang-
slager utworzony na terenach 
Zakładów Naprawczych Tabo-
ru Kolejowego w Pruszkowie to 

jeden z najtragiczniejszych epi-
zodów kończącego się Powsta-
nia Warszawskiego i niemieckiej 
akcji eksterminacyjnej wobec 
ludności Warszawy. Przez obóz 
przejściowy w Pruszkowie prze-
szło 650 tysięcy mieszkańców 
stolicy – wypędzonej z domów 
ludności cywilnej i kapitulują-
cych powstańców. W ciągu kil-
ku miesięcy, między 6 sierpnia 
a 10 października 1944 r. prze-
trzymywani byli tutaj w bardzo 
trudnych warunkach, czasami 
przez wiele tygodni, czekający 
na docelowe przewiezienie do 
obozów koncentracyjnych cywil-
ni Warszawiacy oraz powstańcy 
z Mokotowa i Żoliborza. Miesz-
kańcy Pruszkowa i okolic, często 
z narażeniem życia, organizo-
wali żywienie i opiekę lekarską 
dla wypędzonych oraz udzielali 
pomocy licznym uciekinierom 
z obozu.

Obchody 66. rocznicy likwidacji 
Obozu Przejściowego w Pruszkowie 
oraz otwarcie Muzeum Dulag 121

Pamięć tych tragicznych 
chwil jest nadal żywa wśród 
mieszkańców Powiatu Prusz-
kowskiego, a historia jest 
przekazywana następnym 
pokoleniom. W 1990 roku na 
terenie byłego obozu został od-
słonięty monumentalny, pełen 
ekspresji pomnik upamiętnia-
jący uczestników Powstania 
Warszawskiego. Obecnie, po 
wielu latach starań i zabiegów 
Powiatowi Pruszkowskiemu 
przy współpracy z samorządem 
miasta Pruszkowa i Muzeum Po-
wstania Warszawskiego udało 
się zrealizować ideę utworzenia 
w tym miejscu Muzeum „Dulag 
121” upamiętniającego fakt ist-
nienia obozu oraz poniesione 
wówczas ofi ary przez społe-
czeństwo polskie.

Uroczystość rozpocznie się 
w piątek, 1 października o godz. 
11:45 przed bramą Zakładów 

Naprawczych Taboru Kole-
jowego przy ul. 3-go Maja 8 
w Pruszkowie. Na godzinę 
12:00 zaplanowano Mszę Św. 
polową w intencji ofi ar obozu. 
O godzinie 13:50 nastąpi uro-
czyste otwarcie Muzeum Dulag 
121 oraz wystąpienie Elżbiety 
Smolińskiej Starosty Pruszkow-
skiego. Następnie zaplanowano 
wystąpienia Małgorzaty Kida-
wy-Błońskiej, Posła na Sejm 
RP, członka Komitetu Budowy 
Muzeum Dulag 121, Jana Ołda-
kowskiego Dyrektora Muzeum 
Powstania Warszawskiego, 
Członka Komitetu Budowy Mu-
zeum Dulag 121 oraz Zdzisława 
Zaborskiego Przedstawiciela 
Środowisk Kombatanckich, au-
tora książki pt. „Tędy przeszła 
Warszawa”. W programie uro-
czystości zaplanowano także 
premierę fi lmu dokumentalne-
go Adama Gzyry pt. „Dulag 121”.

Dzień Weterana na Mazowszu
23 września w siedzibie Pań-
stwowego Zespołu Ludowego 
Pieśni i Tańca „Mazowsze” 
w Karolinie odbyły się obcho-
dy Dnia Weterana.

Adam Struzik, marszałek wo-
jewództwa mazowieckiego 
w swoim przemówieniu oddał 
hołd przedstawicielom środo-
wiska kombatantów wszystkich 
frontów II wojny światowej. Mar-
szałek podkreślił, że w naszym 
województwie mieszka około 
40 tysięcy kombatantów, inwa-
lidów i ofi ar wojennych represji. 

Zaznaczył również, że młode po-
kolenia powinny kultywować pa-
mięć o wydarzeniach z lat wojny 
i ich bohaterach.

W uroczystościach związa-
nych z Dniem Weterana role gości 
honorowych pełnili Kierownik 
Urzędu do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych oraz 
przedstawiciele Ministerstwa 
Obrony Narodowej i Instytutu 
Pamięci Narodowej. W spotka-
niu uczestniczyło blisko 200 
przedstawicieli stowarzyszeń 
kombatantów i osób represjo-
nowanych, w tym Mazowieckiej 

Rady do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych oraz 
działających na Mazowszu Poro-
zumień, Klubów i Powiatowych 
Rad Kombatantów. Obecni byli 
również przedstawiciele staro-
stów powiatowych i prezyden-
tów miast na prawach powiatu 
oraz dyrektorzy szpitali, które 
biorą udział w programie Szpi-
tale Przyjazne Kombatantom. 
Powiat Pruszkowski reprezen-
towała Irena Horban, Sekretarz 
Pruszkowskiego Koła nr 6 Świa-
towego Związku Żołnierzy AK 
„Piechocin”.

W uroczystości otwarcia 
nowej siedziby fi lii nr 4 Po-
wiatowej i Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Pruszkowie 
udział wzięli miedzy innymi: 
Starosta Powiatu Pruszkow-
skiego – Elżbieta Smolińska, 
Prezydent Pruszkowa – Jan 
Starzyński, dyrektor biblioteki 
– Grzegorz Zegadło oraz wielu 
mieszkańców miasta.

Inauguracji placówki to-
warzyszył wernisaż wystawy 
malarstwa znanego prusz-
kowskiego akwarelisty - Jana 
Gołębiewskiego oraz premiera 
książki wydanej przez prusz-
kowską bibliotekę pt. „Chopin 
w Pruszkowie”.

Filia nr 4 Miejskiej i Powia-
towej Biblioteki Publicznej jest 
najstarszą placówką w mie-
ście. Do tej pory mieściła się 
w pałacyku, w Parku Sokoła, 
jednak z powodu trudności 

technicznych towarzyszących 
rewitalizacji zabytkowego pa-
łacyku zdecydowano wybudo-
wać jej nową siedzibę. Obecnie 
biblioteka mieści się przy 
ul. F. Chopina 1a. 

Bibiloteka czynna będzie 
w każdy poniedziałek, wtorek, 
czwartek i piątek w godzinach 
12-18, w środy w godzinach 
10-18 oraz w każdą pierwszą 
sobotę miesiąca w godzinach 
10-14. Na czytelników czeka 
tutaj ok. 15 tys. książek, spe-
cjalna sala przeznaczona do 
pracy naukowej, czytelnia, 
a także cztery stanowiska in-
ternetowe (docelowo ma byc 
ich pięć). 

W doborze odpowiedniej 
lektury czytelnikom pomagać 
będzie trójka wykwalifi kowa-
nych bibliotekarzy. Koszt bu-
dowy nowej siedziby wyniósł 
1 mln 200 tys. zł.

Nowa biblioteka 
już otwarta 
Już od poniedziałku, 27 września mieszkańcy 
Pruszkowa mogą korzystać z nowo otwartej 
biblioteki. Uroczyste otwarcie placówki 
odbyło się w minioną sobotę.

Dofi nansowanie na podjęcie działalności gospodarczej

W Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Pruszkowie będzie można 
w dniach od 4 do 8 paździer-
nika 2010 r. składać wnioski 
o przyznanie jednorazowych 
środków na podjęcie działal-
ności gospodarczej. 

Dofinansowania przyznawa-
ne są w oparciu o projekt pt. 
„Z podniesioną głową zrób 
karierę zawodową” w ramach 
Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki poddziałanie 6.1.3 

współfinansowany ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Bezrobotny może 
ubiegać się o środki na założenie 
własnej fi rmy do 18 000 złotych. 
Dofi nansowania zostaną przy-
znane 50 osobom bezrobotnym. 

Więcej informacji nt. jedno-
razowych środków na podjęcie 
działalności gospodarczej można 
uzyskać w w Powiatowym Urzę-
dzie Pracy przy ul. Drzymały 30 
w pokoju nr 12. oraz na stronie 
www.puppruszkow.go3.pl.

Ponadto, w dniu 5 październi-
ka 2010 r.o godz. 10.00 w pokoju 
401 na IV piętrze w budynku Sta-
rostwa Powiatu Pruszkowskiego 
przy ul. Drzymały 30 (wejście C) 
odbędzie się spotkanie w sprawie 
wypełniania wniosku o przyzna-
nie jednorazowych środków na 
podjęcie działalności gospo-
darczej. Będą możliwe również 
indywidualne konsultacje. Te-
lefon kontaktowy 22 291 06 01. 
Serdecznie zapraszamy zainte-
resowane osoby.



Projekt „Czyste życie – komplek-
sowa gospodarka wodno-ścieko-
wa na terenie Gminy Brwinów” 
współfi nansowany ze środków 
Unii Europejskiej wkracza kolejne 
etapy zaawansowania.

Kontrakt polegający na budo-
wie ok. 24 km sieci wodociągowej 
w Otrębusach i w Kaniach przebie-
ga bez zakłóceń. Zgodnie z harmo-
nogramem prace rozpoczęte dn. 15. 
03. 2010 r. na tym terenie powinny 
zakończyć się na początku 2012 r. 
W celu umożliwienia sukcesywne-
go podłączania się mieszkańców 
do powstającej sieci wodociągowej 
całość zadania została podzielona 
na pięć odcinków:

Odcinek 1 – Otrębusy (termin realizacji 
9 miesięcy od  dnia rozpoczęcia  prac): 
Dąbrowskiej, Dunina, Helenowska, 
Kolberga, Komorowska, Owocowa, 
Polna, Sadowa (od Owocowej do 
rejonu ul. Warszawskiej), Space-
rowa, Sygietyńskiego (od Sadowej 
do Kolberga), Tęczowa, Toeplitza, 
Tulipanowa (od Pszczelińskiej), 
Warszawska (od Helenowskiej 
w stronę zachodnią), Wesoła, Za-
ciszna, Zielona;

Odcinek 2 – Kanie (termin realizacji 9 
miesięcy od dnia rozpoczęcia prac): Gór-
na, Jasna, Krótka, Kwiatowa, Leśna, 
Nadarzyńska, Niecała, Parkowa, 
Partyzantów, Piłsudskiego (od 
Wiosennej do Strefowej), Różana, 
Słowackiego, Słowicza, Spacerowa, 
Strefowa, Szczęsna, Turystyczna, 
Urocza, Wiosenna, Żurawieńcowa;

Odcinek 3 – Otrębusy (termin realizacji 
17 miesięcy od dnia rozpoczęcia prac): Bo-
rówki, Bukowa (odcinek przy ul. 
Różanej), Czeremchy, dz. 1044, dz. 
414, dz. 442/17, Jeżynowa, Lipowa, 
Orzechowa, Piaseckiego, Poziomki 
(od rejonu Orzechowej do Różanej), 
Przejazdowa, Różana, Świerkowa, 
Tarniny, Wrzosowa;

Odcinek 4 – Kanie (termin realizacji 17 
miesięcy od dnia rozpoczęcia prac): Cho-
pina, Cicha, dz. 166/7, Działkowa, 
Kolejowa (od Warszawskiej), Krę-
ta, Miłosna, Moniuszki, Piaskowa, 
Piłsudskiego, Polna, Promienna, 
Radosna, Słoneczna, Spokojna, 
Szkolna, Warszawska, Wiśniowa, 
Źródlana;

Odcinek 5 – Otrębusy (termin realizacji 
22 miesiące od dnia rozpoczęcia prac): dz. 
697, Klonowiec, Łąkowa, Na Skraju, 
Projektowana (między Natalińską 
a Wiejską), Pszczelińska (sięgacz 
południowy), Torfowa, Warszaw-
ska (od rejonu Na Skraju w stronę 
Natalińskiej), Wiejska (sięgacze 
południowy i zachodni).

 Dobiegają końca prace zwią-
zane z wykonaniem dokumenta-
cji projektowej rozbudowy Stacji 
Uzdatniania Wody w Brwinowie i w 
Parzniewie. Po uzyskaniu ostatecz-
nych decyzji pozwolenia na budowę 
będzie możliwe ogłoszenie przetar-
gu na realizacje prac budowlanych.

W dn. 2 września 2010 r. zosta-
ły otwarte oferty przetargowe na 
„Budowę kanalizacji sanitarnej na 
północ od torów PKP w Brwinowie”. 

W chwili obecnej trwa proces ich 
weryfi kacji, po zakończeniu któ-
rego nastąpi podpisanie umowy 
w Wykonawcą robót. Zadanie 
obejmuje budowę ok. 24,5 km 
sieci kanalizacyjnej w granicach 
pasów drogowych wraz z odgałę-
zieniami do granic nieruchomości 
przyszłych odbiorców usług ścieko-
wych. Przewiduje się, że zadanie 
zostanie zrealizowane w terminie 
26 miesięcy od daty rozpoczęcia 
prac. Przedsięwzięcie obejmuje wy-
konanie infrastruktury sanitarnej 
w ulicach:

Etap 1 (termin realizacji 
12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prac): 
Błońska, Kampinoska, Czubińska, 
Konspiracji, Kwiatowa na odcinku 
między ul. Chopina a ul. Konspira-
cji, Jasna pomiędzy ul. Chopina a ul. 
Konspiracji, Klonowa pomiędzy ul. 
Chopina a ul. Kampinoską, Gliniana 
od ul. Biskupickiej w kierunku płn.-
wsch. do rejonu ul. Augustowskiej, 
Modlińska (przy ul. Glinianej), Płoc-
ka (przy ul. Glinianej), Kryniczanka 
od ul. Ciechanowskiej do ul. Augu-
stowskiej, Wigusin od ul. Ciecha-
nowskiej do rejonu na wysokości ul. 
Wygonowej, Skudro od ul. Wigusin 
do rejonu ul. Kryniczanka, Kościel-
na, Ciechanowska, Biskupicka przy  
ul. Ciechanowskiej, Sienkiewicza 
od ul. Głowackiego do rejonu ul. 
Kościelnej, Słowackiego w rejonie 
ul. Kościelnej, Mickiewicza w rejo-
nie ul. Kościelnej, Kusocińskiego, 
Turystyczna, Sobieskiego;

Etap 2 (termin realizacji 
20 miesięcy od dnia rozpoczęcia prac): 
Nadrzeczna, Białostocka, Grodzień-
ska, Gliniana od ul. Grodzieńskiej do 
rejonu ul. Biskupickiej, Głowackie-
go, Mickiewicza od ul. Głowackiego 
do rejonu ul. Żurawiej, Słowackie-
go na wsch. od ul. Głowackiego, 
Sienkiewicza w rejonie ul. Głowac-
kiego, Łomżyńska, Suwalska, Au-
gustowska, Wigusin na północ od 
ul. Wygonowej, Płocka, Wileńska, 
Modlińska, Skudro od ul. Bisku-
pickiej do rejonu ul. Kryniczanka, 
Mławska, Bratnia, Owocowa, Wi-
śniowa, Jagiellońska, Batorego;

Etap 3 (termin realizacji 
26 miesięcy od dnia rozpoczęcia prac): 
Chopina, Klonowa pomiędzy ul. 
Biskupicką a ul. Chopina, Jasna po-
między ul. Biskupicką a ul. Chopina, 
Kwiatowa na odc. pomiędzy ul. Bi-
skupicką a ul. Chopina, Biskupicka 
w rejonie ul. Klonowej i Kwiatowej, 
Żółwia, Żurawia, Żabia, Wygonowa, 
Żwirki i Wigury północne części 
sięgaczy nr 1, 2 i 3 licząc od ul. Po-
wstańców W-wy.

 Przetarg na „Budowę kanalizacji 
sanitarnej w Brwinowie na południe 
od torów PKP” został ogłoszony 
7 września 2010 r. w ramach tego 
zadania, w terminie 30 miesięcy 
od dnia rozpoczęcia prac,  zosta-
nie wykonanych ok. 37,5 km sieci 
kanalizacyjnej w granicach pasów 
drogowych wraz z odgałęzieniami 
do granic nieruchomości Mieszkań-
ców. Kontrakt obejmować będzie 
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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

wykonanie kanalizacji sanitarnej 
w ulicach:

Etap 1 (termin realizacj i 
17 miesięcy od dnia rozpoczęcia prac): 
Grodziska, Świerkowa, Słoneczna 
przy ul. Leśnej, Myśliwska, Leśna, 
Żwirowa, Środkowa w rejonie ul. 
Ogrodowej, Narutowicza, Górna, 
Zacisze, Ogrodowa, Charci Skok, 
Przeskok, Kielecka z sięgaczem, Pu-
ławska, Okopowa, Krótka, Rawska, 
Radomska, Piotrkowska, Graniczna, 
Krańcowa, Orla, Pruszkowska, Ko-
morowska, Modrzewiowa, Gdań-
ska, Lilpopa, Kępińska z sięgaczem, 
Kraszewskiego od ul. Lilpopa do 
rejonu ul. Kępińskiej, Borkowa na 
północ od ul. Kępińskiej, Paszkow-
skiego na północ od ul. Kępinskiej, 
Zatrudy, Piastowa, Raszyńska, Jo-
dłowa, Jaśminowa, Partyzantów 
na odc. pomiędzy ul. Warszawską 
a ul. Kępińską;

Etap 2 (termin realizacji 
22 miesiące od dnia rozpoczęcia prac): 
Kościuszki, Kraszewskiego od ul. 
Pszczelińskiej do rejonu ul. Kępin-
skiej, Orzeszkowej, Konopnickiej, 
Borkowa od ul. Prusa do rejonu ul. 
Kępińskiej, Prusa, Paszkowskiego 
od ul. Prusa do rejonu ul. Kępiń-
skiej, Różana, Poprzeczna, Dębowa, 
Krucza, Piaskowa, Brzozowa, So-
snowa, Otrębuska, Figowa, Niecała, 
Fabryczna, Cicha, Owsiana na połu-
dnie od ul. Pszczelińskiej, Stalowa, 
Partyzantów na odc. pomiędzy ul. 
Warszawską a ul. Otrębuską, Leśnej 
Polany, Kubusia Puchatka, Wesoła, 

Letnia, Wiosenna na południe od 
ul. Pszczelińskiej;

Etap 3 (termin realizacji 
30 miesięcy od dnia rozpoczęcia prac): 
Parzniewska, Piastowska, Projek-
towana, Helenowska, Wiktorska, 
Mazowiecka, Zielona, Owsiana 
na północ od ul. Pszczelińskiej, 
Miodowa, Jesionowa, Polna, 
Nowoprojektowana, Bez nazwy 
(w rejonie ul. Wiosennej) oraz dz. 
nr ew. 68.

 Termin składania ofert na 
wykonanie tego zadania upływa 
20 października 2010 r. Zainte-
resowani mogą zapoznać się ze 
szczegółami zamówienia na stronie 
http://przetargi.brwinow.pl.

 Ponadto, uprzejmie informuję, że 
termin ważności projektów przyłączy wo-
dociągowych i kanalizacyjnych zakupionych 
przez zainteresowanych mieszkańców za 
pośrednictwem Urzędu Gminy Brwinów 
podczas wykonywania przez Gminę Brwi-
nów dokumentacji projektowej sieci wo-
dociągowej i kanalizacyjnej w Brwinowie, 
Otrębusach i Kaniach upływa po dwóch 
latach od zakończenia przez Gminę Brwinów 
budowy sieci sanitarnych na wspomnianym 
terenie. Wobec faktu, iż Gmina Brwinów 
dysponuje ważnymi decyzjami pozwolenia 
na budowę sieci wodociągowych i kanali-
zacyjnych wraz z przyłączami możliwe jest 
wykonanie przez mieszkańców przyłączy 
z wykorzystaniem posiadanych projektów 
wykonanych za pośrednictwem Gminy.

Adam Adamczyk
Jednostka Realizująca Projekt „Czyste życie…”



Pomieszczenie w warsztacie samochodowym 
48m2. Najchętniej dla elektronika 
samochodowego. Raszyn, Pruszkowska 17a, 
22 720 06 05 

 sprzedam

Dom 75m2 696 172 625

DUŻE MIESZKANIA W PROMOCJI!
104 m2 , 88 m2, 105 m2, 63 m2 z tarasami
LIPOWA OSTOJA W PRUSZKOWIE
OSIEDLE Z WŁASNYM PARKIEM
KASTEL INVESTMENT
22 758 88 88, 
biuro.sprzedazy@kastel.com.pl

Gostynin, Sierpc, działki budowlane 
od 3,5 zł / m2 692 495 955 

Pruszków, Kraszewskiego/Lipowa - WKD 117 
m2 okazja, pilne, 609 533 561, 
cena 495000

nauka

Angielski dojeżdżam tel 607 596 383  

Matematyka  603 713 495 
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automoto

 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 

 sprzedam

Sprzedam samochód dostawczy WV transporter 
1994, benzyna 2,5l., 5-osobowe, cena do 
uzgodnienia 501 629 346 

usługi

ANTENY montaż serwis 603375875 

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

DOMOFONY VIDEODOMOFONY 603375875  

praca

 dam pracę

Poszukuję konsultantek do współpracy 
w fi rmie kosmetycznej kom.794125961  

Panią do sprzątania domu raz w tygodniu 5 do 
7 godzin. Okolice miejscowości Falenty Duże. 
Kontakt 509 125 561

Zatrudnię dyspozycyjną osobę do obsługi 
recepcji na hali sportowej. Mile widziane 
umiejętności kulinarne. Miejsce pracy Nadarzyn 
pod Warszawą, cv na kajetany@medincus.pl

ZATRUDNIĘ
pracownika ochrony fi zycznej 
PRACA OD ZARAZ !!!
praca na terenie Pruszkowa i okolic
kontakt : 508-195-347 

nieruchomości

 do wynajęcia

Samodzielny pokój, Pruszków 665 443 743 

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

reh. Łukasz Kawczyński

www.leczenie-kręgosłupa.pl
ul. Kolejowa 7/8, 05-850 Ożarów Maz.

tel. 691 705 314

Mariusz Bogucki
508 099 570

www.szybkiremont.com.pl

kompleksowe remonty 
i wykończenia wnętrz

509-867-330, 792-727-466
www.szmiga-kolasa.pl

tanio, duży wybór
transport z wniesieniem

  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

TEL. (0) 698 129 099, (22) 244 07 67  
www.pazzaidea.istore.pl
pn-pt sob 

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

Geodeta 783 640 323 

Glazura, hydraulika, remonty, kuchnia, 
łazienka, Tel. 510 610 743 

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

Szczepienia wyjazdowe
p/Grypie
indywidualne, dla fi rm i instytucji
606 36 12 29 

Świadectwa Energetyczne 515-140-455 

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

Układanie kostki brukowej i granitowej, 
660 306 446 

Usługi hydrauliczne. Pełen zakres.
Solidnie.tel.0602681344 

Usługi glazurnicze 609 316 765 

Gimazjum 
Społeczne 

• wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej

• życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga, bezpieczeństwo
• nauczanie w zespołach klasowych - do 18 osób

• zwiększona ilość godzin z jęz. polskiego i matematyki
• język angielski i niemiecki w wymiarze rozszerzonym
•  dodatkowo do wyboru przedmioty w wymiarze rozszerzonym  

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

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

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

e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl

Społeczne Liceum 
Ogólnokształcące 

Nr 23

tałcące

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 1991

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 2004

 www.slo23.edu.pl

30% 
ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA

www.reklama.wpr24.pl
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KARDIOLOG

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

S obotni mecz był bar-
dzo dramatyczny. Li-
derki bardzo dobrze 
zaczęły spotkanie. 

W pierwszej połowie grały agre-
sywnie w obronie i skutecznie 
w ofensywie. Pierwsza kwarta 
zakończyła się zaskakującym 
prowadzeniem z 9-punktową 
przewagą (17:26). W drugiej 
kwarcie Energa ruszyła do od-
rabiania strat, ale ambitnie gra-
jące Pruszkowianki utrzymały 
prowadzenie 39:32. 

W drugiej połowie meczu To-
runianki zaczęły odrabiać straty. 
Liderki prowadziły nawet prze-
wagą 15 punktów, jednak trzecia 
drużyna poprzedniego sezonu 
niesiona dopingiem miejscowej 
publiczności, doprowadziła do 
remisu i bardzo nerwowej koń-
cówki spotkania. Osiem sekund 
przed końcem spotkania na ta-
blicy wyników widniał remis 

KOSZYKÓWKA KOBIET. W pierwszej kolejce ekstraklasy koszykarek Lider Pruszków 
pokonał na wyjeździe drużynę Energi Toruń 65:63. Zwycięskie punkty na 2,5 sekundy 
przed końcem meczu zdobyła dla Pruszkowianek Magdalena Skorek!

Kolejne spotkanie zapowiada 
się równie ciekawie. W najbliż-
szą sobotę (2 października) do 
Pruszkowa przyjedzie Mistrz 
Polski Lotos Gdynia. Zaprasza-
my wszystkich kibiców o godz. 
18.00 do hali Znicz przy ul. Bo-
haterów Warszawy 4 w Pruszko-
wie. Bilety w cenie 8 zł normalny, 
4 zł ulgowy do nabycia w ka-
sie vis a vis hali, na 2 godziny 
przed rozpoczęciem spotkania. 
Więcej informacji na stronie 
www.lider.pruszkow.pl

Jakub Szymański

Liderki walczyły do ostatniej sekundy! 

Sobota 25.09.10, godz.19:00
Hala ZSS i VIII LO, Toruń

vs

Lider PruszkówEnerga Toruń

63:6563:63. Dzięki szybkiemu wej-
ściu najskuteczniejszej w tym 
meczu liderki, Magdaleny Sko-
rek, pruszkowianki zdobyły 

w ostatnich sekundach zwy-
cięskie 2 punkty i ostatecznie 
pokonały brązowego medalistę 
zeszłego sezonu. 

fo
t.

 L
id

er
 P
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sz

kó
w

Remis w derbach powiatu, Znicz kończył w dziewiątkę
PIŁKA NOŻNA. W 10. kolej-
ce rozgrywek o mistrzostwo 
II ligi wschodniej Znicz Prusz-
ków bezbramkowo zremiso-
wał na wyjeździe ze świetnie 
spisującym się beniaminkiem 
GLKS-em Nadarzyn. Zawodnicy 
z Pruszkowa mecz zakończyli 
w dziewiątkę. 

W pierwszej połowie me-
czu żadnej z drużyn 
nie udało się uzyskać 

widocznej przewagi. Mecz to-
czył się w środkowej strefi e bo-
iska, sytuacji podbramkowych 
było niewiele. GLKS zagrażał 
bramce Wojciecha Małeckie-
go głównie strzałami z rzu-
tów wolnych oraz z dystansu. 

spotkanie nadal było wyrównane. 
W 88. minucie meczu drugi za-
wodnik z Pruszkowa, Norbert 
Jędrzejczyk zobaczył czerwoną 
kartkę. Pruszkowianie kończyli 
więc spotkanie w dziewiątkę. 

Mimo osłabienia utrzymali 
remis do końca i pierwsze w hi-
storii derby powiatu pruszkow-
skiego zakończyły się podziałem 
punktów.    JS

W 43. minucie dogodnej sytu-
acji dla Znicza nie wykorzystali 
Tatara oraz Feliksiak. 

Na początku drugiej po-
łowy za ostry wślizg sędzia 
upomniał czerwoną kartką 

kapitana Znicza, Tomasza Fe-
liksiaka. Pomimo braku jed-
nego zawodnika na boisku 

Niedziela 26.09.10, godz.16:00
Stadion GOS, Nadarzyn

0:0
Znicz PruszkówGLKS Nadarzyn 

Bramki: brak

KOSZYKÓWKA MĘŻCZYZN. 
Znicz Basket Pruszków 
przegrał mecz inaugu-
rujący pierwszą kolejkę 
I ligi koszykówki mężczyzn. 
W spotkaniu z Rosą Radom 
pruszkowianie ulegli 55-98. 

Pierwsza połowa zakończyła 
się remisem 39-39. Po zmianie 
stron Znicz kompletnie przestał 
grać. Koszykarze z Pruszkowa 
rozegrali drugą połowę drama-
tycznie słabo. Była to najwyższa 
ligowa porażka w historii istnie-
nia klubu. Najwięcej punktów 
dla naszego zespołu zdobyli 
Grzegorz Malewski (12) oraz 
Dominik Czubek (10). Kolej-
ny mecz koszykarze rozegrają 
w Pruszkowie z ŁKS-em Łódź. 

Porażka 
Znicza Basket
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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.

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
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