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Jaktorów potęgą 
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 WIĘCEJ S4

Rusiec częściowo 
bez kanalizacji
 WIĘCEJ S6

Odwodnią przedszkolne 
podwórko w Falentach 
 WIĘCEJ S7

GRODZISK MAZ. Gdy gro-
dziska Rada Miasta uchwaliła 
zmiany w planie zagospodaro-
wania przestrzennego, miej-
scy rajcy mieli nadzieję, że 
furtka do budowy lądowiska 
dla helikopterów przy Szpita-
lu Zachodnim została otwar-
ta. Okazało się jednak, że nie. 
Wejście w życie zmienionego 
planu zagospodarowania za-
blokował wojewoda. Budowa 
stoi też pod znakiem zapyta-
nia, ponieważ w Ministerstwie 
zdrowia zabrakło pieniędzy 
na grodziskie lądowisko.
 WIĘCEJ S2

Grodzisk dostał 17 mln zł 
z UE na rewitalizację 
centrum miasta   S3
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Stara marka nowej marce?

Do wyborów pozostał jesz-
cze miesiąc, a już członków 
i sympatyków niektórych ko-
mitetów ogarnęła przedwy-
borcza gorączka. Powszechnie 
wiadomo, że do wyborów nie 
staje się dla samej przyjemno-
ści kandydowania, a po to, aby 
je wygrać. 

Aby osiągnąć wyborczy suk-
ces konieczne są trzy elementy. 
Sprawny sztab wyborczy, ro-
kujący kandydaci i skuteczna 
strategia. Cała reszta: programy 
wyborcze, spotkania i festyny, 
spoty, plakaty, ulotki, opowie-
ści o czekającym nas rozwo-
ju i dobrobycie, funduszach 
europejskich, obwodnicach, 
książętach mazowieckich 
i paszkowiankach oraz innych 
cudach na kiju są tylko dodat-
kową scenografi ą lub jak kto 
woli kiełbasą wyborczą. 

Sztab wyborczy to miejsce, 
gdzie podejmuje się najważ-
niejsze decyzje dotyczące 
osiągnięcia zamierzonego 
celu jakim jest wygranie wybo-
rów. Głównym celem każdego 
sztabu jest spowodowanie, by 
kandydaci aspirujący do stoł-
ków wójtów czy burmistrzów 
albo mandatów radnych z ich 
list wyborczych, wypadli lepiej 
niż kandydaci innych sztabów. 
Sposobów na osiągniecie wy-
borczego sukcesu jest wiele, 
ale generalna strategia polega 

na tym, aby na naszych listach 
znalazły się nazwiska kandy-
datów, którzy w lokalnych śro-
dowiskach są rozpoznawalni 
i znani większości elektoratu, 
a ich kandydowanie nie bu-
dziło powszechnego społecz-
nego sprzeciwu. Dlatego już 
kilka miesięcy przed wyborami 
trwało polowanie na lekarzy, 
dyrektorów szkół, nauczycieli, 
działaczy sportowych. Każ-
da lista powinna mieć tzw. 
lokomotywę (a jeszcze lepiej 
dwie) czyli kandydata, który 
zdobędzie taką ilość głosów, że 
zaistnieje szansa na uzyskanie 
premii w postaci dodatkowego 
mandatu dla kandydata, któ-
ry uzyskał relatywnie słabszy 
wynik. 

Sprawnie działający sztab 
powinien być przygotowany 
także do prowadzenia działań 
neutralizujących zamierzenia 
innych sztabów. Najprostszym 
zabiegiem jest domalowanie 
pejsów na plakatach wybor-
czych konkurencji. Nieco 
trudniejsze, ale możliwe do 
zrealizowania jest zaklejenie 
cudzego plakatu własnym, 
a jeśli to nie jest możliwe za-
malowanie nazwiska i hasła 
wyborczego kontrkandydata. 
Żartuję? Wręcz przeciwnie. 
Tak potraktowany został bil-
lboard z hasłem: „Pruszków 
– nowa marka” kandydata na 
Prezydenta Pruszkowa Wojt-
ka Gawkowskiego. Co więcej, 
rzecz miała miejsce w jednym 
z centralnych punktów miasta 
w biały dzień. Sprawcy póki co, 
pozostają nieznani… 

Powiecie Państwo, że to 
działanie prymitywne i wbrew 
prawu? Zgadzam się, ale jak-
że skuteczne.

Bolo Skoczylas
naczelny@gazetawpr.pl

Lądowiska na razie nie będzie

L11 dopiero od stycznia
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ETYKIETA ZASTĘPCZA

PRUSZKÓW.  Pruszkowska 
linia autobusowa L11 nie ruszy 
już w tym roku. Po rozmowach 
władz Pruszkowa z dyrekcją war-
szawskiego Zarządu Transportu 
Miejskiego zadecydowano, że 
zacznie ona funkcjonować od 
1 stycznia 2011 r.

Termin uruchomienia linii L11 
zmieniano już dwukrotnie. Naj-
pierw miał to być 1 października. 
Później 18 października. L11 miała 
pierwotnie funkcjonować tylko do 
końca 2010 r. Jednak do ogłoszo-
nego na początku października 
przetargu na obsługę linii nikt 
nie stanął.

Za krótki okres
– Uruchomienie linii na krótki 
okres w roku 2010 miało na celu 
zorientowanie się w rzeczywistych 
potrzebach komunikacyjnych na 
tym odcinku, tj. co do wielkości 
pojazdów obsługujących linię, 
częstotliwości kursów, ogólnego 
zainteresowania mieszkańców 
– wyjaśnia Elżbieta Korach, naczel-
nik Wydziału Inwestycji Urzędu 
Miejskiego w Pruszkowie. 

Kiełbasa wyborcza?
Takim postępowaniem miasta 
zdziwieni są mieszkańcy i kan-
dydaci na stanowisko prezydenta 

Pruszkowa. – Brak chętnych na 
obsługę linii L11 jest zapewne 
efektem tego, że przetarg miał 
być ogłoszony na bardzo krótki 
okres. Nikt o zdrowych zmysłach 
nie będzie inwestował w nowo-
czesny tabor jakiego na swoich 
liniach wymaga ZTM, tylko po to, 
by obsługiwać ją przez 2,5 miesią-
ca. Zabrakło tu perspektywicz-
nego myślenia. W tym wypadku, 
wygląda to na kiełbasę wyborczą 
obecnych włodarzy – mówi Woj-
ciech Gawkowski, kandydat na 
prezydenta Pruszkowa z ramienia 
Platformy Obywatelskiej. 
Zaskoczony jest też kandydat 
na prezydenta z ramienia Prawa 
i Sprawiedliwości. – Dziwię się, 
dlaczego nie doszło do uruchomie-
nia tej linii – mówi Józef Osiński, 
wiceprzewodniczący rady miej-
skiej. – Zabiegałem o usprawnienie 
komunikacji na terenie Pruszkowa 
i byłem inicjatorem zapewnienia 
środków na jej sfi nansowanie. 
Rada podjęła w tej sprawie uchwa-
łę i pieniądze na ten cel są. L11 mia-
ła być testowana w tym roku po to, 
by zobaczyć jakie są możliwości 
i potrzeby. Nie chciałbym, żeby 
odkładać jej uruchomienie do 
stycznia, bo wówczas znów znajdą 
się wymówki, żeby to odłożyć i ze 
stycznia zrobi się marzec. Dlatego 
dołożę wszelkich starań, by linia 

ruszyła jak najwcześniej. Będę roz-
mawiał w tej sprawie z przewod-
niczącym rady i z prezydentem 
miasta – dodał Osiński.

Zmiana decyzji
– Obecnie nie ma sensu uru-
chamiać linii na dwa miesią-
ce – dodaje naczelnik Korach. 
Miasto podjęło więc decyzję 
o tym, że autobusy L11 wyjadą 
na trasę 1 stycznia 2011 r. Miasto 
zmieniło również czas funkcjo-
nowania linii. Wiadomo już, że 
autobusy L11 będą jeździć co 
najmniej rok. – Podczas spot-
kania dyrekcji ZTM z władzami 
Pruszkowa w ubiegłym tygodniu 
ustalono, że przetarg na obsługę 
linii zostanie ogłoszony na cały 
2011 r. – mówi Konrad Klimczak. 
Dodaje, że najbardziej prawdo-
podobnym terminem ogłoszenia 
przetargu jest listopad.

Będą też inne linie
Jeśli L11 ruszy 1 stycznia 2011 
r., to najprawdopodobniej nie 
będzie jedyną nową linią au-
tobusową w Pruszkowie. We-
dług wcześniejszych zapowiedzi 
władz miasta, od początku przy-
szłego roku miały ruszyć także 
inne linie. Pod uwagę brano 
skomunikowanie Gąsina, Ko-
morowa, Malich i Tworek z cen-
trum Pruszkowa, oraz stacji PKP 
w Pruszkowie i Piastowie przez 
Żbików. Jak informuje Elżbieta 
Korach, obecnie planowana jest 
linia ze stacji PKP w Pruszko-
wie przez Żbików do stacji PKP 
w Piastowie. – Takie rozwiąza-
nie da mieszkańcom możliwość 
przesiadki na warszawskie li-
nie 716 i 717. Szczegóły trasy 
są w trakcie ustalania – mówi 
naczelnik Korach.

Andrzej S. Rodys

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1
Z takiego obrotu sprawy zadowo-
leni są mieszkańcy, którzy mają 
domy w bezpośrednim otoczeniu 
szpitala.  Po raz kolejny udało się 
powstrzymać budowę lądowiska 
dla helikopterów, chociaż nie wia-
domo na jak długo. – Nie jesteśmy 
przeciwnikami powstania lądo-
wiska, bo jest ono potrzebne, ale 
nie chcemy go w tym konkretnym 
miejscu – mówią mieszkańcy. Ich 
zdaniem miejsce jakie wybrano na 
obecną lokalizację z wielu wzglę-
dów nie jest odpowiednie.

Sporna lokalizacja
– Taka lokalizacja jest niezgodna 
z wieloma przepisami, chociażby 
lotniczymi – mówi Maria Gon-
tarczyk, której działka sąsiaduje 
przez rzeczkę z terenem szpitala. 
Jej zdaniem zaplanowano je zbyt 
blisko rzeki w pasie ochronnym, 
a poza tym teren dookoła lądo-
wiska otoczony jest drzewami, 
które należałoby wyciąć, by za-
pewnić bezpieczeństwo lotów. 

Z rozporządzenia Ministra In-
frastruktury w sprawie wymagań 
dla lądowisk wynika, że w jego 
otoczeniu nie powinny występo-
wać przeszkody lotnicze, a około 
30 metrowej wysokości drzewa 
takimi przeszkodami są. Należa-
łoby je więc wyciąć. Nie byłoby 
problemu, gdyby te drzewa rosły 
na terenie należącym do szpitala. 
Rosną one jednak na działce pani 
Gontarczyk, a ona jak zapewnia, 

nie pozwoli na wycięcie choćby 
jednego. – Nie po to kupowałam 
zadrzewioną działkę, żeby teraz 
pozbywać się ich dla jakiegoś lą-
dowiska. Na terenie szpitala jest 
wiele innych miejsc, gdzie mogło-
by ono powstać – mówi pani Ma-
ria. To tylko jedno z niedociągnięć 
jakie znaleźli mieszkańcy.

Uchylona furtka
Zmieniony przez Radę Miejska 
plan zagospodarowania prze-
strzennego miał otworzyć furtkę 
do budowy lądowiska. Jednak 
ku zaskoczeniu miejskich raj-
ców, planu nie opublikowano 
w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Mazowieckiego. 

– Wojewoda zgłosił uwagi do 
planu zagospodarowania, na któ-
re musimy teraz odpowiedzieć 
– mówi Piotr Galiński, zastępca 
burmistrza Grodziska Mazowie-
ckiego. Urzędnicy wynegocjowali 
z wojewodą czas na odpowiedź 
do końca października i mają 
nadzieję, że rozwieją wszelkie 
wątpliwości. Lekko uchylona 
furtka mogłaby zostać więc 
szeroko otwarta i wtedy już nic 
nie stałoby na przeszkodzie by 
wydać zezwolenie na budowę.

Brakuje pieniędzy
Krystyna Płukis, dyrektor Szpi-
tala Zachodniego nie ukrywa że 
lądowisko dla helikopterów przy 

szpitalu bardzo by się przydało. 
– W tej chwili odbywa się u nas 
ok. 70 startów i lądowań rocznie, 
a mogłoby być ich znacznie wię-
cej, bo jest na to zapotrzebowanie 
– mówi dyrektor szpitala. – Nieste-
ty, istnieje duże prawdopodobień-
stwo, że budowa nie rozpocznie 
się w tym roku. Problemem, poza 
protestami mieszkańców, jest brak 
pieniędzy – dodaje Płukis. Jak 
mówi, pieniądze z Ministerstwa 
Zdrowia przeznaczone na realiza-
cję zadania w tym roku zostały już 
rozdysponowane. Grodziski szpital 
znalazł się na liście rezerwowej. 
Najprawdopodobniej dostanie je 
więc dopiero w przyszłym roku.

Maciej Kamiński
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GRODZISK MAZ. Po ponad 
pół roku od ogłoszenia decyzji 
o przyznaniu Grodziskowi Mazo-
wieckiemu dotacji na rewitalizację 
Parku Skarbków, stawów Golia-
na i willi Radogoszcz, burmistrz 
Grzegorz Benedykciński podpisał 
umowę w tej sprawie z marszał-
kiem województwa mazowieckie-
go Adamem Struzikiem. Umowa 
została podpisana 12 października 
2010r. w Warszawie.

D zięki umowie centrum 
Grodziska Mazowie-
ckiego zmieni się nie 

do poznania. Na urodzie zy-
skają przede wszystkim Park 
im. Hrabiów Skarbków, stawy 
Goliana oraz zabytkowa willa Ra-
dogoszcz. Realizacja tych działań 
będzie możliwa dzięki środkom 
z Unii Europejskiej. 

Na terenie stawów Goliana 
pojawią się dwa boiska do gry 
w siatkówkę i koszykówkę, plac 
zabaw oraz ławki parkowe, a całość 
zostanie oświetlona. Oprócz tego 
planowana jest przebudowa sta-
wów i wyposażenie ich w fi ltry mi-
neralno-roślinne. Dna zbiorników 
zostaną wyprofi lowane i wyłożone 
żwirem, a ich brzegi – uszczelnio-
ne. Nad jednym ze stawów powsta-
nie drewniany pomost, na którym 
będą mogły odbywać się m.in. mini 
recitale muzyki klasycznej. Przy 
okazji zmodernizowane zostaną 
również parkingi i ulice dojaz-
dowe: Stawowa, Parkowa oraz 
M. Skłodowskiej-Curie. Ich remont 
obejmie m.in.: wykonanie nowej 
nawierzchni i podbudowy, budowę 
chodników i ścieżki rowerowej. 

Ponadto wyremontowany zostanie 
mostek na rzece Rokiciance.

Duże zmiany czekają także 
zabytkową willę Radogoszcz, po-

chodzącą z przełomu XIX i XX w. 
Inwestycja przywróci jej dawny 

blask. Jej wnętrza zostaną zaadap-
towane na siedzibę galerii etnogra-
fi cznej, oraz sale wystawiennicze 
a także Biuro Rewitalizacji Miasta. 

Ostatnim elementem nadcho-
dzących zmian w mieście będzie 
rewaloryzacja Parku im. Hr. Skarb-
ków. Tu pojawi się nowa roślinność, 
na rzece Rokiciance powstaną 
kładki i pomosty, a wzdłuż rzeki 
wybudowane zostaną chodniki, 
ławki oraz ścieżka dydaktyczna. 
Dla najmłodszych powstanie nowy 
plac zabaw. Ponadto w parku pojawi 

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

BODYMAX PLUS 
100 tab. + 30 gratis
wzmacnia i dodaje energii oraz 
wspomaga naturalne siły obronne 
organizmu. Preparat zawiera 
kompletny zestaw witamwin i 
minerałów, wzbogacony najwyższej 
jakości wyciągiem z żeń-szenia GGE

Tylko teraz za 49,90 ,-

się fontanna i muszla koncertowa. 
Całkowita wartość projektu pod 
nazwą „Rewitalizacja wielofunk-
cyjnych obszarów centrum Gro-
dziska” to 20 609 882,45 zł, z czego 
kwota dofi nansowania wyniesie 
17 518 400,08 zł. Umowy w tej 
sprawie podpisali 12 października 
burmistrz Grzegorz Benedykciń-
ski, skarbnik Andrzej Mucha oraz 
marszałek Adam Struzik i członek 
Zarządu Województwa Mazowie-
ckiego Waldemar Roszkiewicz. 

J&A Media

Grodzisk dostał ponad 17 milionów zł 
na rewitalizację centrum miasta!

Tak będzie wyglądać centrum miasta po rewitalizacji:

SKLEP ZOOLOGICZNO-W DKARSKI

www.twojezoo.eu
ul.Helenowska 26 
05-804 Pruszków

tel. 22 728 42 55   
helenowska@chaba.pl

niskie ceny!
 karmy i akcesoria dla zwierz t
 akwarystyka
 w dkarstwo
terrarystyka

20,6 mln zł
to całkowity koszt inwestycji, 

z czego 17,5 mln zł to środki 

z Unii Europejskiej

 sklep                            22 758-88-05, PON.-PT 10:00 -18:00, SB. 10:00-14:00

PRUSZKÓW, 
KRASZEWSKIEGO 31
PRUSZKÓW, 
KRASZEWSKIEGO 31

SajaSaja

rabat -20%rabat -20%
sklep z porcelaną, ceramiką, szkłem i art. dekoracyjnymisklep z porcelaną, ceramiką, szkłem i art. dekoracyjnymiyyyjj yy id kdekodeko yydekoraccyjyjy nydekoracyjnyymiymideekkokor nymymiiiiij ioo yyoracaccyjjy nyoracyjnyyymiimiymior ymmii
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Wyłączenia wody jeszcze przez kilka miesięcy

Jaktorów potęgą telefonii komórkowej
Urząd Gminy w Jaktorowie wy-
dał zgodę lokalizacyjną na in-
stalację stacji bazowej telefonii 
komórkowej sieci Play. By bu-
dowa mogła ruszyć potrzebne 
jest jeszcze tylko pozwolenie na 
nią. Jeśli starostwo powiatowe 
w Grodzisku Maz. wyda pozwo-
lenie, to stanie tu już czwarty 
nadajnik. Część mieszkańców 
Jaktorowa ma jednak dość ta-
kiego sąsiedztwa. 

Specjalny maszt, na którym zamon-
towane są urządzenia nadawczo-
odbiorcze telefonii komórkowej , 
usytuowany jest na terenie nale-
żącym do 0chotniczej straży po-
żarnej. Swoje nadajniki mają tutaj 
już fi rmy: Era GSM, Plus i Orange. 
Wkrótce ma dołączyć do nich rów-
nież sieć Play. 

Dla jaktorowskiej straży pożar-
nej to świetna inwestycja, bo ich 
kasa zostałaby zasilona potężnym 
zastrzykiem gotówki. Skorzysta-
liby na tym także mieszkańcy, bo 
mieliby w swoich telefonach ko-
mórkowych lepszy zasięg. 

Część mieszkańców nie jest 
jednak zadowolona z obecności 

REGION. Albo moderni-
zacje magistrali wodociągo-
wych, albo awarie powodują, że 
przerwy w dostawie wody lub 
spadki jej ciśnienia są w Prusz-
kowie i okolicach dość częste. 
Utrudnienia w dostawie wody, 
które w tym tygodniu wystą-
piły w Pruszkowie, Piastowie, 
Regułach, Michałowicach i Opa-
czy, przepełniły czarę goryczy. 
Czytelnicy zasypali nas maila-
mi i telefonami. Narzekają na 
ciągłe braki wody. Porównują 
Pruszków i okolice do krajów 
trzeciego świata, gdzie woda 
jest reglamentowana.

Utrudnienia w dostawie wody 
12 – 14 października spowodowane 
były wyłączeniem magistrali wodo-
ciągowej na odcinku od ul. Jesio-
nowej w Opaczy do ul. Działkowej 
w Regułach. Jednak braki wody zda-
rzają się w rejonie Pruszkowa prak-
tycznie w każdym miesiącu. Albo 
z powodu przebudów i moderni-
zacji magistrali dostarczającej wodę 

masztu w okolicy: – Znajomi mi 
mówili, że to jest bardzo szkodliwe 
dla zdrowia. Władze chyba chcą 
nam drugi Czarnobyl z miasta zro-
bić, to skandal – denerwuje się pani 
Marianna, mieszkanka Jaktorowa. 

Inne zdanie na ten temat ma pan 
Artur, przedsiębiorca z pobliskiej 
miejscowości Budy Grzybek. – Żad-
nej choroby w związku z instalacją 
masztu się nie boję, za to zależy mi na 
lepszym zasięgu telefonu komórko-
wego, bo czasami nigdzie nie mogę 
się dodzwonić. Skończmy wreszcie 
z tym ciemnogrodem i pozwólmy na 
normalny rozwój wsi – mówi.

Z panem Arturem zgadza się 
również Maciej Śliwerski, wójt 

Jaktorowa. – Postęp cywilizacyjny 
jest nie do zatrzymania i z tym na-
leży się pogodzić. Dzisiaj właściwie 
wszyscy, dorośli i dzieci - mają tele-
fony komórkowe, więc urządzenia 
nadawczo-odbiorcze muszą być 
gdzieś zamontowane – mówi wójt.

Budowa stacji nadawczo-od-
biorczych zawsze wzbudza kon-
trowersje, ale rzekome szkodliwe 
działanie fal elektromagnetycznych 
nie zostało do tej pory udowod-
nione. Przypomnijmy, że trzy lata 
temu mieszkańcy ul. Wysokiej 
w Grodzisku Maz. nie dopuścili 
do budowy masztu telefonii ko-
mórkowej Era GSM.

Karolina Gontarczyk

do miejscowości powiatu prusz-
kowskiego, albo z powodu awarii.

Przebudowa bez końca
– Mieszkam w Pruszkowie 17 lat. 
Przyjaciele i rodzina śmieją się, 

że ciągle są jakieś braki wody 
w ramach modernizacji, która 
nigdy się nie kończy – narzeka 
Aga z Pruszkowa.

20 kwietnia awaria magistrali 
wodociągowej odcięła od wody 

mieszkańców Piastowa. Niespeł-
na miesiąc później w Piastowie, 
Pruszkowie, Michałowicach 
i Ursusie na trzy dni zabrakło 
wody – tym razem z powodu 
przebudowy magistrali DN-1200 
przy skrzyżowaniu Al. Jerozo-
limskich i ul. Łopuszańskiej. Ko-
lejne utrudnienia miały miejsce 
22 lipca. Znów na trzy dni, tym 
razem w ponad 30-stopniowy 
upał, odcięto od wody Prusz-
ków, Piastów i Michałowice. 
Powód? Znów przebudowa ma-
gistrali przy skrzyżowaniu Al. 
Jerozolimskich z ul. Łopuszań-
ską. – Nie można było zrobić 
wszystkiego wcześniej, za jed-
nym zamachem? Pozbawianie 
ludzi wody w taki upał to jakiś 
horror – skarżył się mieszka-
niec Pruszkowa.

Minął kolejny miesiąc i kolejna 
modernizacja, tym razem magi-
strali wodociągowej DN-600, od-
cięła od wody Piastów i Pruszków.  
1 października awaria wodociągu 

dała się we znaki mieszkańcom ul. 
Stalowej w centrum Pruszkowa.

Awarie pomimo modernizacji
– Jeśli wodociągi informują 
o przerwie w dostawie wody 
z powodu modernizacji lub prze-
budowy magistrali, to dlaczego 
potem zamykają wodę z powodu 
awarii. Znaczy, że modernizacja 
jest do niczego, jak potem są awa-
rie – zastanawia się pani Teresa, 
mieszkanka Żbikowa.

Jak wyjaśnia Bartosz Milczar-
czyk, rzecznik warszawskiego 
Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji, które 
zaopatruje w wodę rejon Prusz-
kowa, właśnie dlatego muszą 
być przeprowadzane moderni-
zacje, by później nie dochodziło 
do awarii.

Poza tym w tej chwili przebu-
dowywana jest główna magistrala 
dostarczająca wodę do Pruszkowa 
i sąsiednich miejscowości. Nato-
miast często dochodzi do awarii 

wodociągów o lokalnym zasięgu, 
na które ta modernizacja nie ma 
większego wpływu.

Obniżone ciśnienie, czy 
brak wody?
– Często są podawane infor-
macje o obniżonym ciśnieniu 
wody. Ale obniżone ciśnienie 
to może być w niskich domach 
w centrum miasta. W wyso-
kich blokach na Osiedlu Sta-
szica powyżej trzeciego piętra 
wody po prostu nie ma – mówi 
pan Stanisław.

MPWiK zastrzega jednak, 
że przy obniżonym ciśnieniu 
przy tzw. maksymalnych roz-
biorach, czyli wtedy, kiedy jest 
pełne wykorzystanie dostarcza-
nej wody, rzeczywiście może jej 
brakować. Zwłaszcza w wyso-
kich budynkach.

To jeszcze nie koniec
Mieszkańcy Pruszkowa i oko-
lic muszą się jednak uzbroić 
w cierpliwość. To jeszcze nie ko-
niec przerw w dostawie wody. 
– W związku z modernizacją 
magistrali, w ciągu najbliższych 
miesięcy będziemy zmuszeni 
wyłączyć ją jeszcze kilkakrotnie 
– informuje Bartosz Milczarczyk. 
To oczywiście oznacza utrudnie-
nia i przerwy w dostawie wody. 
– Zdajemy sobie sprawę, że każ-
de wyłączenie wody jest uciąż-
liwe, dlatego prace prowadzone 
są najszybciej jak to możliwe 
– 24 godziny na dobę. Niestety 
nie da się prowadzić tego typu 
prac na włączonym przewodzie, 
stąd wyłączenia – dodaje rzecz-
nik MPWiK. Podkreśla, że robi 
się to po to, by zmodernizowana 
magistrala mogła bezawaryjnie 
dostarczać mieszkańcom wodę.

Andrzej S. Rodys
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RUSIEC.  Trudno uwierzyć w to, że w XXI wieku w samym środku Europy w niektórych 
miejscowościach nadal nie funkcjonuje kanalizacja. A jednak to prawda. Taka sytuacja 
ma miejsce w części Ruśca koło Nadarzyna

 – Czasami odnoszę wrażenie, że 
żyję w średniowieczu – denerwu-
je się pan Wojciech, mieszkaniec 
Ruśca. – Ani sołtys, ani władze 
gminy nie robią kompletnie nic 
w celu skanalizowania wsi. Jak to 
możliwe, że sąsiednie miejsco-
wości, udało się skanalizować, 
a naszej nie? Na przykład Stara 
Wieś jest mniejsza od Ruśca, a jed-
nak ona ma kanalizację – pyta 
zdenerwowany.   

Rzczywistość okazuje się jednak 
nie być tak różowa jak przedsta-
wiają to mieszkańcy. – Nie jest tak, 
że cała nasza miejscowość jest ska-
nalizowana, my również mamy ten 
sam problem, co Rusiec – mówi 
Grażyna Hamernik, sołtys Starej 
Wsi. Jak twierdzi, na głównej ulicy 
kanalizacja jest pobudowana tyl-
ko do pętli autobusowej. – Z tego, 
co się orientuję, na terenie gminy 
Nadarzyn nie ma wsi, która całko-
wicie uporałaby się z tym proble-
mem. Trzeba pamiętać o tym, że 
nasze wsie rozrastają się w bardzo 
szybkim tempie, powstaje wiele 
nowych osiedli – dodaje. Drugi 
etap kanalizacji gminy ma mieć 
miejsce w 2012 roku. Jednak czy 
do tego dojdzie – nie wiadomo, 
ponieważ wójt musi rozdzielić fun-
dusze między 14 wsi. Zdaniem pani 
sołtys, nie można powiedzieć, że 
władze gminy nic nie robią, by ska-
nalizować wsie, niestety wszystko 
rozbija się o pieniądze. – Na ten 
i inne tematy rozmawiamy na każ-
dej sesji rady gminy, organizowa-
ne są otwarte spotkania wiejskie. 
Zachęcamy mieszkańców do ak-
tywnego w nich udziału, wtedy na 
bieżąco będą mogli uczestniczyć 
w postępie prac – mówi Hamernik.

Rusiec częściowo bez kanalizacji

Brak kanalizacji we wsi to 
duży problem dla mieszkańców, 
nie tylko fi nansowy, ponieważ 
indywidualny wywóz szamba 
jest stosunkowo drogi, ale przede 
wszystkim zdrowotny. Mieszkańcy 
często mają nieszczelne szamba. 
To skutkuje zatruwaniem studni 
z których wydobywają się groźne 
dla zdrowia związki azotu. Tak 
skażona woda nie nadaje się do 
spożycia – mówi Andrzej Kobu-
szewski, specjalista ds. kanalizacji 
i wodociągów. Zdarza się także, że 
mieszkańcy wylewają zawartość 
swoich szamb na pola, do ogród-
ków, czy lasu. Takie działanie jest 

katastrofalne w skutkach dla śro-
dowiska naturalnego.

Póki co, Mirosław Reszka, sołtys 
Ruśca zapewnia, że robi wszystko, 
co w jego mocy, aby wieś jak naj-
szybciej została skanalizowana: 
– Niestety, koszty z tym związane 
pokrywa urząd gminy, sołtys nie-
wiele może zrobić w tej kwestii, 
chociaż muszę zaznaczyć, że część 
Ruśca została już skanalizowana, 
a i pozostała część będzie robiona 
w najbliższym czasie, przynajmniej 
mam taką nadzieję – mówi Reszka.  

Tymczasem w Wydziale In-
westycji Urzędu Gminy w Na-
darzynie zapewniono nas, że 

w projekcie przyszłorocznego 
budżetu przewidziano pieniądze 
na realizację projektu kanalizacji 
Ruśca. Jednak czy zostaną one 
zatwierdzone i czy dojdzie do 
realizacji projektu nie jest jesz-
cze przesądzone. – Rusiec jest 
już częściowo skanalizowany. 
Poczyniono już pewne inwesty-
cje przy al. Katowickiej i przy ul. 
Szkolnej. Dla pozostałych ulic 
zrobiony został projekt i wydano 
pozwolenie na budowę – mówi 
urzędniczka. Przetarg na rea-
lizację tej inwestycji ma zostać 
ogłoszony już wkrótce.

Karolina Gontarczyk

MILANÓWEK. Zatrważająca 
liczba, bo aż 60 kilometrów 
dróg gruntowych w Milanów-
ku, wymaga utwardzenia. Póki 
co, mieszkańcy są skazani na 
niewygodę i niszczenie swo-
ich samochodów.

Pan Jerzy w zeszłym roku zdecy-
dował się na zakup działki i bu-
dowę domu w jednej z willowych 
dzielnic Milanówka. – Od razu, 
jak tylko zobaczyłem to miejsce, 
zdecydowałem, że chcę tu po-
budować dom. I tak też się stało. 
Milanówek to wspaniałe miejsce 
do zamieszkania, jest czysto, zie-
lono, kameralnie. Jedyną wadą są 
nieutwardzone drogi, mój samo-
chód już ledwo zipie od wybojów 
– denerwuje się mieszkaniec.

Podobnego zdania jest sąsiad-
ka pana Jerzego – Maria: – To jest 
prawdziwa bolączka miasta, naj-
gorzej jest na ulicach pomiędzy 
Kościuszki a Wojska Polskiego. 
Przejażdżka tędy samochodem 
to istny rajd z przeszkodami – 
mówi pani Maria. 

Sprawdziliśmy, czy sytuacja 
wygląda rzeczywiście tak źle, jak 
opisują to nasi czytelnicy. Ulica 
Krasińskiego do połowy wyło-
żona jest betonową trelinką, zaś 
jej druga część, to dziury i wyboje. 
Podobnie wygląda ul. Leśny Ślad.

– Teraz ulica nie wygląda 
tragicznie, bo w sobotę jeździła 
tędy równiarka, ale po deszczu 
rozgrywa się tu istny horror. Bło-
to i dziury są tu takie, że można 
skręcić nogę albo stracić zawie-
szenie w samochodzie. W lecie 
dochodzą do tego tumany kurzu. 
Myślałam, że po wykonaniu prac 
kanalizacyjnych władze zabiorą 
się za utwardzenie ulic, niestety, 
nadal jest fatalnie – denerwuje 
się pani Maria.

Tymczasem władze Milanów-
ka zapewniają, że robią wszystko, 
aby sytuacja drogowa w mieście 
poprawiła się. Dbamy o ulice na 

tyle, na ile nas stać. W latach 
2006-2010 zostało utwardzo-
nych 7 km dróg gruntowych, i cały 
czas idziemy do przodu. Są dalsze 
plany, ale najpierw trzeba zrobić 
kanalizację. Jesteśmy w trakcie 
jej budowy, częściowo już jest 
zrobiona – zapewnia Wiesław 
Krendzelak, kierownik referatu 
Technicznej Obsługi Miasta. – 
Prawda jest taka, że nieutwardzo-
nych dróg w Milanówku jest dużo, 
bo aż 60 km. Niestety, wiele zale-
głości w utwardzaniu i budowie 
kanalizacji wynika z zaniedbań 
władz poprzednich kadencji – do-
daje. Jak zapewnia, utwardzenie 
drogi przy ulicach Krasińskiego 
i Leśnym Śladzie przewidziano 
na 2013 rok. Do tego czasu władze 
będą wyrównywać tereny za po-
mocą specjalnej maszyny.

Mieszkańców to jednak nie 
satysfakcjonuje. – No i co z tego, 
że wyrównują, to jest syzyfowa 
praca, bo za moment znowu jest 
to samo – pyta pani Maria. 

Miasta jednak w tej chwili 
nie stać na budowę dróg. – Wy-
równanie dróg gruntowych na 
terenie całego miasta kosztuje 
40 tys. zł., zaś utwardzenie 1 km 
drogi pochłania aż 2 mln zł, czyli 
koszt jednego wyrównania całe-
go miasta to utwardzenie 20m 
ulicy – wyjaśnia Krendzelak. Jego 
zdaniem, ulica Krasińskiego aktu-
alnie jest w dobrym stanie. Gorzej 
jest na wiosnę, gdy pada deszcz. 
– Jak tylko podłoże przeschnie po 
opadach, to bierzemy się za rów-
nanie i wszystko jest w porządku. 
To wcale nie jest najgorsza ulica 
w Milanówku – podsumowu-
je urzędnik.

W interesie władz Milanówka 
leżało by, aby pogoda dopisywała 
jak najdłużej. Jeśli nastąpi jej zała-
manie, może się okazać, że miasto 
będzie miało wydatki na wypłaty 
odszkodowań za połamane nogi 
i zniszczone samochody. 

Karolina Gontarczyk

Nieutwardzony Milanówek
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FALENTY.  Teren placu zabaw przy przedszkolu, przy ul. Opackiego w Falentach 
jest systematycznie zalewany za każdym razem, gdy spadnie tu większy deszcz. We 
wrześniu dzieci mogły wyjść do przedszkolnego ogródka zaledwie kilka razy. Być 
może teren wokół budynku uda się odwodnić jeszcze w tym roku.
 – Od września dzieci były tylko 
raz czy dwa w ogródku na pla-
cu zabaw. Wszystko przez to, że 
teren zrobił się po opadach tak 
podmokły, iż nie dało się wyjść 
– mówi radny Sławomir Ostrzy-
żek. Podczas ostatniej sesji rady 
gminy postulował, by w budżecie 
znalazły się środki na przeprowa-
dzenie tam odwodnienia. – Może 
warto zastanowić się nad rezyg-
nacją z kilku małych remontów 
np. chodników i wygospodaro-
wać środki na przeprowadze-
nie tam jakiś prac – sugerował 
Ostrzyżek. 

Wszystko wskazuje na to, że nie 
będzie potrzeby rezygnowania, 
nawet z najmniejszych inwestycji, 
by w przedszkolu przeprowadzić 
odwodnienie terenu. Zdaniem rad-
nego Tadeusza Pawlikowskiego 
i jednocześnie przewodniczącego 
komisji budżetu, inwestycji i mie-
nia komunalnego, w tegorocznym 
budżecie są pieniądze przezna-
czone właśnie na odwadnianie 
terenów. Jest też wola raszyńskich 
rajców, by rozwiązać ten problem. 
– Komisja taki wniosek zaopiniuje 
pozytywnie  –  zapewnił przewod-
niczący Pawlikowski. 

Fakt, że jeszcze w tym budże-
cie gminy mogły by znaleźć się 

Odwodnią przedszkolne podwórko w Falentach

środki na przeprowadzenie od-
wodnienia w placówce przy ul. 
Opackiego potwierdza również 
skarbnik gminy, Liliana Kłos. 
Zaznacza jednak, że wszystko 
zależy od tego, ile ma kosztować 
ta inwestycja. – Dlatego niezbędne 
jest jak najszybsze oszacowanie 
kosztów i zrobienie projektu za-
kresu prac. Jeżeli okaże się, że nie 
starczy pieniędzy w tegorocznym 
budżecie, to zaplanujemy ten 

wydatek w budżecie na przyszły 
rok – dodaje skarbnik Kłos. By 
jednak rada gminy i urzędnicy 
mogli przystąpić do prac, radni 
muszą złożyć formalny wniosek 
o dokonanie zmian w budżecie. 

Dyrektor przedszkola w Fa-
lentach Jolanta Nowak o tym, 
że na ostatniej sesji rady gminy 
Raszyn poruszono sprawę jej 
placówki, dowiedziała się od 
naszego reportera. Nie kryła, 

że wodno-deszczowy problem 
trapi ją i to mocno. – To natural-
ne, że jak popada, to teren staje 
się bardziej podmokły. Jednak 
w tym roku, to jakiś koszmar. Na 
palcach jednej ręki można poli-
czyć ile razy dzieci wychodziły 
na przedszkolny teren. Dlatego 
odwodnienie tego terenu , to dla 
nas konieczność  – mówi dyrek-
tor Nowak. Zapytana jak sobie 
radziła do tej pory, przyznaje, że 
nie było łatwo. Przedszkolaki, by 
pobawić się na świeżym powie-
trzu, wychodziły z opiekunami 
poza placówkę. 

Krzepiące jest to, że naj-
pierw lokalny radny zauważył 
problem. Zyskał przychylność 
innych rajców, by poprzeć wnio-
sek o odwodnienie tego terenu. 
Teoretycznie są też pieniądze 
na przywrócenie normalności 
w funkcjonowaniu placówki. Jej 
dyrektor nie kryje, że wyjątkowo 
czujnie śledzi prognozy pogody. 
Wciąż obawia się, że deszczowa 
woda spływająca z pobliskich 
pól podtopi teren. Wówczas 
67 podopiecznych w wieku od 
trzech do pięciu lat znów nie 
będzie mogło korzystać z przed-
szkolnego placu zabaw. 

KAM

Wkrótce wymiana 
kanalizacji deszczowej

Remont torowiska 
i zmiany rozkładu jazdy

PIASTÓW. Piastowski urząd 
miasta w ubiegłym tygodniu 
wybrał fi rmę, która wymieni 
kanalizację deszczową w ulicy 
Warszawskiej. Prace powinny 
ruszyć w najbliższym czasie.

Robotnicy będą musieli 
wymienić stary betonowy 
rurociąg na nowy z PCV. Do-
datkowo przebudowane zo-
staną również studnie. Aby 
dostać się do instalacji, wyko-
nawca będzie musiał rozebrać 

REGION. Warszawska 
Kolej Dojazdowa w ciągu 
dwóch najbliższych weeken-
dów będzie prowadzić pra-
ce remontowe.
W sobotę 16 października na 
torowisku będą prowadzone 
prace modernizacyjne. Roboty 
będą prowadzone w godzinach 
8.20 – 17.20. W związku z pracami 
wyłączony z ruchu będzie tor nr 
1 na odcinku Komorów – War-
szawa Śródmieście.  W tym dniu 
pociągi będą kursować według 
specjalnego rozkładu jazdy.

Kolejny remont prowa-
dzony będzie w dniach 23-24 

chodniki i zatoczki przystanko-
we. Po zakończeniu wykopów 
robotnicy odtworzą wcześniej 
zdemontowane chodniki. Prace 
mają zakończyć się dwa miesią-
ce po podpisaniu umowy.

Do postępowania przetar-
gowego przystąpiło sześć fi rm. 
Najniższą ofertę, w wysokości 
ponad 180 tys. zł złożyła fi rma 
Sawbed, która została zwycięz-
ca przetargu. Najwyższa oferta 
opiewała na kwotę prawie 350 
tys. zł            .                                    AS

października na odcinku Podko-
wa Leśna Wschodnia – Podkowa 
Leśna Zachodnia – Milanówek 
Grudów. Ten fragment trasy zo-
stanie zamknięty dla ruchu pocią-
gów. W związku z prowadzonymi 
pracami zmianie ulegnie rozkład 
jazdy. Pociągi na odcinku Grodzisk 
Mazowiecki Radońska – Podkowa 
Leśna Zachodnia kursować będą 
według zmienionego rozkładu 
jazdy. Na zamkniętym odcinku 
wprowadzona zostanie zastępcza 
komunikacja autobusowa. Pociągi 
na trasie Warszawa - Podkowa Leśna 
Wschodnia będą kursować według 
stałego rozkładu jazdy.                       AS
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Raszyn o krok od rozbudowy ośrodka zdrowia

Zniszczony dotąd budynek będzie wyremontowany. Na przylega-

jącym terenie zostanie pobudowana nowa przychodnia. [fot.KAM]

RASZYN. Władze Raszy-
na są już o krok od przejęcia 
ośrodka zdrowia. O kłopotach 
z tym związanych pisaliśmy 
jeszcze we wrześniowym wy-
daniu naszej gazety. Umowa 
dzierżawy pomiędzy gminą 
a ochockim zakładem opieki 
zdrowotnej, który jest właś-
cicielem budynku, została 
już podpisana.

O tym, że wójt Raszyna, Janusz 
Rajkowski zabiega o spotkanie 
z prezydent m. st. Warszawy 
Hanną Gronkiewicz – Waltz, 
by prosić o przyśpieszenie 
przekazania ośrodka zdrowia 
gminie, pisaliśmy we wrześniu. 
Spotkanie w końcu doszło do 
skutku. Przerwało ono impas 
w procedurze przejęcia na włas-
ność ośrodka zdrowia i uzyska-
nia prawa do gruntu. 

– Umowa dzierżawy z Za-
kładem opieki zdrowotnej na 
Ochocie została podpisana 
4 października. I to nie na 25 lat, 
a tylko na trzy lata. Stało się to 
po osobistej interwencji pani 
prezydent Warszawy Hanny 

Gronkiewicz – Waltz. Tym sa-
mym podpisanie aktu nota-
rialnego to formalność, która 
pozwoli na rozpoczęcie działań 
przy ośrodku zdrowia – mówi 
wójt Rajkowski. Nie kryje, że 
ma nadzieję, iż podpisanie aktu 
nastąpi w najbliższym tygodniu. 

Budynek, w którym mieści się 
ZOZ Ochota od dawna potrzebu-
je remontu. Wystarczy popatrzeć 
na mocno wysłużone schody, 
sypiącą się elewację, czy mało 
przytulne wnętrza. Lokalne wła-
dze, do czasu, kiedy prawnie nie 
staną się jego właścicielem, nie 
chcą inwestować w budynek, 
który do nich nie należy. 

Wójt ma już skonkretyzo-
wane plany co do tego miejsca. 
W bezpośrednim sąsiedztwie 
dotychczasowego ośrodka zdro-
wia, który zostanie zmoderni-
zowany, powstanie nowy obiekt. 
Z wyliczeń wójta przedsięwzię-
cie ma kosztować 10 mln zł. 
Prace budowlane pochłonęłyby 
7 mln zł, a wyposażenie 3 mln zł. 
Zamysł wójta jest taki, by w Ra-
szynie pacjenci mogli w jednym 
miejscu uzyskać kompleksowa 

opiekę medyczną. Wszystko po 
to, by na specjalistyczne badania 
nie musieli jeździć do lecznic 
znajdujących się ościennych 
gminach. 

W nowym obiekcie mają się 
znaleźć m.in. gabinety rentge-
nowskie, rehabilitacyjne, lekarzy 
specjalistów, czy ambulatoria. 

W obecnym ośrodku, po moder-
nizacyjnym liftingu sfi nansowa-
nym przez gminę, znajdzie się 
m.in. rejestracja z prawdziwego 
zdarzenia. 

Ochocki ZOZ zgodnie z za-
wartą umową dzierżawy ma 
funkcjonować w Raszynie jesz-
cze trzy lata.                           KAM

W Pruszkowie prawie jak u Hitchcocka?

Pani Alicja mieszka w jednym 
z bloków przy al. Niepodległości 
i, jak twierdzi, od pewnego czasu 
życie w tym miejscu jest praw-
dziwym koszmarem. – Od kiedy 
w parku Sokoła zainstalowano 
urządzenia odstraszające ptaki, 
one wszystkie lecą w naszą stro-
nę. Najgorsze są gawrony, zlatuje 
się ich niewyobrażalna ilość i nie 
dość, że hałasują niemal od rana 
do nocy, to w dodatku jest peł-
no zanieczyszczeń. Tu powoli 
zaczyna się robić ptasi horror 
– denerwuje się mieszkanka.

Miejscy urzędnicy zaprze-
czają jednak, że takie urządze-
nie zamontowano w Pałacyku. 
– W parku Sokoła nie stosujemy 
żadnych metod odstraszania 
ptaków – zapewnia Elżbieta Ja-
kubczak-Garczyńska, naczelnik 
Wydziału Ochrony Środowiska 
Urzędu Miejskiego w Pruszko-
wie. – Owszem, staramy się 
o zezwolenie na płoszenie pta-
ków przy pomocy sokolnika, ale 
taką zgodę możemy uzyskać od 
Regionalnego Dyrektora Ochro-
ny Środowiska i to się stanie 
najprawdopodobniej dopiero 
w przyszłym roku – dodaje.

Mimo, że miejska urzędnicz-
ka twierdzi, że takiego urządze-
nia nie ma, to problem ptaków 
w mieście i zanieczyszczeń, jakie 
powodują, jest dla mieszkańców 

PRUSZKÓW.  Od kiedy w pruszkowskim parku Sokoła zainstalowano specjalne urządzenie do odstraszania ptaków, życie 
mieszkańców sąsiadujących budynków stało się nie do zniesienia – zaalarmowała nas czytelniczka, pani Alicja. Tymczasem 
pracownicy urzędu miasta twierdzą, że takiego urządzenia w parku Sokoła w ogóle nie ma.

uciążliwy. – Bez względu na to, 
czy urządzenie do odstraszania 
ptaków jest zamontowane, czy 

nie, to problem i tak będzie istniał, 
gdyż odstraszacze dźwiękowe są 
nieskuteczne – tłumaczy Dorota 

Zielińska ze Stołecznego Towa-
rzystwa Ochrony Ptaków. – Poza 
tym montaż takiego urządzenia 

Ptaki stały się prawdziwą udręką w wielu dzielnicach Pruszkowa [fot. BOLO]

w parku miejskim byłby absur-
dalny – dodaje.

Problem z ptasimi zanie-
czyszczeniami przy al. Nie-
podległości zauważa również 
Krzysztof Krzyżanowski z ad-
ministracji os. Śródmieście: – 
Rzeczywiście w okolicach ul. 
Niepodległości występuje spore 
nagromadzenie ptaków, które 
potrafi ą stwarzać prawdziwe 
zagrożenie epidemiologiczne 
– mówi. Dodaje zaraz, że od 
dłuższego czasu administracja 
apeluje do mieszkańców o nie-
dokarmianie ptactwa.

Problem nadmiernej ilo-
ści ptasich zanieczyszczeń, 
zwłaszcza gołębich, od lat 
występuje również w wielu 
innych miejscach na terenie 
całego miasta. Jedni uważają, 
że ptaki wyłącznie zanieczysz-
czają ulice i budynki, inni, że 
każdemu zwierzęciu należy 
pomóc. Pani Anna, emerytka, 
mieszkanka ul. Kopernika od 
wielu lat dokarmia gołębie, 
gdyż uważa, że te stworzenia 
zasługują na pomoc człowieka. 
Odmiennego zdania jest sąsiad 
pani Anny – Piotr. – Nic mi nie 
mówcie o tych latających szczu-
rach. Tylko choroby roznoszą, 
wszędzie nieczystości zosta-
wiają, a potem nikt tego nie 
sprząta. Należałoby wytępić 
te wszystkie gołębie, bo one 
nie są do niczego potrzebne, 
stwarzają tylko problemy – de-
nerwuje się pan Piotr.

Faktem jest, że obecność 
gołębi na budynkach jest 
szkodliwa i powoduje dużą 
ilość zanieczyszczeń. Władze 
miasta i zarządcy osiedli miesz-
kaniowych na wiele sposobów 
próbują walczyć z ich nadmier-
nym osiedlaniem się w jednym 
miejscu. Duża ilość tych ptaków 
pojawiła się np. na przystanku 
kolejki WKD w Pruszkowie. 
Tam zainstalowano specjalne 
kolce uniemożliwiające gołę-
biom osiedlanie.

– Kolce są wyjątkowo nie-
humanitarnym sposobem na 
pozbycie się gołębi, gdyż ptaki 
i tak na nich siadają, ranią się 
i często umierają w męczar-
niach. Zamiast tego zachęcamy 
do montażu rozciągniętych, 
grubych linek albo pochyłej, 
śliskiej blachy tak, aby ptaki 
nie mogły na niej usiąść – mówi 
Dorota Zielińska ze Stołecz-
nego Towarzystwa Ochrony 
Ptaków. Jej zdaniem, najsku-
teczniejszym sposobem na 
pozbycie się gołębi jest nie 
dawanie im pożywienia. – Do-
karmianie powoduje, że będzie 
ich w naszym otoczeniu coraz 
więcej. Natomiast, jeśli już 
ktoś chce ptakom pomóc, to 
niech robi to z głową. Niech 
to będzie zdrowy pokarm, np. 
ziarno, a nie spleśniały chleb 
czy resztki jedzenia, w którym 
znajduje się wiele szkodliwych 
dla ptaków dodatków, w jak np. 
sól czy przyprawy – dodaje.

Karolina Gontarczyk
karolina.gontarczyk@gazetawpr.pl

Grodzisk znowu 
lepszy od Pruszkowa 
GRODZISK MAZ. W śro-
dę 13 października burmistrz 
Grodziska Maz. Grzegorz Be-
nedykciński odebrał nagrodę 
za zajęcie II miejsca w ran-
kingu „Sukces Mijającej Ka-
dencji” organizowanym przez 
Uniwersytet Warszawski.

– Trochę jestem wkurzony, że 
nie zająłem pierwszego miejsca 
– z właściwym sobie poczuciem 
humoru stwierdził burmistrz 
i dodał: – To była absolutnie 
przełomowa kadencja, uda-
ło nam się pozyskać 100 mln 
zł. środków unijnych, które 

przeznaczyliśmy między inny-
mi na budowę nowej siedziby 
Centrum Kultury oraz dróg 
i mieszkań. Udało nam się rów-
nież utrzymać bezrobocie na po-
ziomie 5 proc. Oby tak zostało 
– stwierdził.

Ranking „Sukces mijającej 
kadencji” na zlecenie tygodnika 
samorządu terytorialnego „Wspól-
nota” przygotował zespół prof. Pa-
wła Swianiewicza z Uniwersytetu 
Warszawskiego. Jednym z kryte-
riów oceny były: efekty czterech 
lat zarządzania i skok rozwojowy 
danej gminy. Pruszków zajął w ran-
kingu dziewiąte miejsce.              KG



WYDARZENIA   9GAZETA WPR (92) Piątek, 15 października 2010, www.wpr24.pl

Bez Dźwigowej nawet przez pół roku 

Pierwszy TBS w Grodzisku Maz. 

Motocyklista zginął pod kołami samochodu
GRODZISK MAZ. Remont 
Dźwigowej na pewno nie za-
kończy się zgodnie z plano-
wanym terminem. Okazało 
się, że drogowcy napotkali 
na ogromne utrudnienia. 
Tym samym spełniają się 
właśnie najgorsze wi-
zje kierowców.

Zarząd Dróg Miejskich wy-
znaczył termin zakończe-
nia prac na Dźwigowej na 

GRODZISK MAZ.W środę, 
13 października, w Grodzisku 
Maz. odbyła się uroczystość 
wmurowania kamienia wę-
gielnego pod budowę pierw-
szego bloku Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego.

Budynek powstanie przy 
ul. Milanowskiej i jest budowa-
ny przez pruszkowską spółkę 
Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Zieleń Miejska. 
Znajdzie się w nim 45 mieszkań 
o łącznej powierzchni 2431,22 
m. kw. Chętnych do zamieszkania 
w nowym bloku nie brakowało. 
Jak nas poinformował Grzegorz 
Benedykciński, burmistrz Gro-
dziska Maz., podań było trzy 
razy więcej niż dostępnych lo-
kali. Kryterium ich przyznawania 

GRODZISK MAZ.W Gro-
dzisku Mazowieckim doszło 
do tragicznego wypadku. Mo-
tocyklista zginął po zderzeniu 
z samochodem osobowym.

Do zdarzenia doszło w środę 
13 września około godziny 
13:00 na ulicy Królewskiej. 
Jadący w stronę Milanówka 
motocyklista zderzył się z sa-
mochodem osobowym marki 
Volkswagen Golf. W wyniku 

24 października. Niestety, już 
wiadomo, że robotnicy nie będą 
w stanie zakończyć remontu 
zgodnie z harmonogramem. 

Problem zapadającej się 
jezdni okazał się dużo poważ-
niejszy, niż zakładano. Pod 
Dźwigową znajduje się ogrom-
ne bagno. Główną przyczyną 
powstawania nowych dziur jest 
nieszczelna kanalizacja odwod-
nieniowa. Okazało się jednak, 
że nie tylko woda z opadów 

stanowiły dochody. Lista chętnych 
jest już zamknięta.

– Praktycznie każda gmina ma 
taki TBS. Miałem wiele postula-
tów, aby również w Grodzisku 
powstały podobne budynki. Daje 
to możliwość posiadania włas-
nego mieszkania biedniejszym 
ludziom. Nie trzeba było wpłacać 
całej kwoty, wystarczyło 30-40 tys. 

obrażeń odniesionych w wypad-
ku, 29-letni motocyklista zmarł 
na miejscu.

Jak, ustalili grodziscy poli-
cjanci kierowca samochodu był 
trzeźwy. – Do zdarzenia, doszło 
na ulicy Królewskiej na wysoko-
ści numeru 42. Jadący w stronę 
Milanówka motocyklista w wy-
niku niedostosowania prędkości 
stracił panowanie nad pojazdem 
– poinformował nas asp. Maciej 
Chrzanowski. – 29-letni Szymon 

zł. – powiedział burmistrz. 
W trzyklatkowym bloku znajdą 

się dwu- i trzy pokojowe mieszkania, 
a w każdym z nich pomieszczenie 
gospodarcze i miejsce parkingowe. 
Zakończenie budowy planowane 
jest na przyszły rok. – Pogoda nam 
sprzyja, więc mamy nadzieje, że 
wszystko pójdzie zgodnie z planem 
– stwierdził burmistrz.      KG

G. spadł z motocykla marki Suzu-
ki wprost pod koła nadjeżdżają-
cego Volkswagena Golfa i poniósł 
śmierć na miejscu – dodaje.
Zdarzenie to spowodowało bar-
dzo duże utrudnienia w ruchu. 
Główna ulica Grodziska a zara-
zem droga wojewódzka 719, była 
całkowicie zablokowana. Utwo-
rzyły się tam gigantyczne korki. 
Samochody jadące w kierunku 
Grodziska były kierowane na 
objazdy już w Milanówku.            AS

podmywała podbudowę jezdni. 
Możliwe, ze w rejonie Dźwigo-
wej wybiły wody gruntowe. 

Drogowcy mają przed sobą 
wiele pracy. Trzeba uszczelnić 
kanał odwodnieniowy, wy-
pompować stojącą pod tune-
lem wodę i odbudować drogę. 
Nie wiadomo jeszcze, jak długo 
potrwają wszystkie prace. ZDM 
prognozuje, że remont może 
przedłużyć się do wiosny.                                

AS



Szumy uszne i obniżona 
tolerancja na dźwięki 
Ośrodek Kultury zaprasza 
21 października (czwartek) na 
wykład dr n. med. Grażyny Bart-
nik - Medycyna - ,,Szumy uszne 
i obniżona tolerancja na dźwięki”.
Start godz. 11.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: M. Zimińskiej-Sygietyńskiej 5

 RASZYN

Dzień Papieski
Ośrodek Kultury zaprasza 
17 października (niedziela) do 
kościoła św. Bartłomieja Ap. w Rybiu 
na „Dzień Papieski” program słow-
no-muzyczny pt. „Nie lękajcie się”.
Start godz. 17.00

Wystawa Fotografi i Cyfrowej 
oraz Grafi ki Komputerowej
Gminna Biblioteka Publicz-
na zaprasza 21 października 
(czwartek) na Wystawę Fo-
tografii Cyfrowej oraz Grafi-
ki Komputerowej.
Start godz. 17.00, Wstęp wolny,
Miejsce: Poniatowskiego 20

Beethovena w wykonaniu Kwar-
tetu Prima Vista.
Start godz. 18:00, Wstęp wolny,  
Miejsce: Pałacyk Kasyno, Lilpopa 18 PRUSZKÓW

Chopinowskie inspiracje
Miejski Ośrodek Kultury zaprasza 
15 października (piątek) na wie-
lopokoleniowy wernisaż „Chopi-
nowskie inspiracje”. 
Start godz. 18.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: M. Zimińskiej-Sygietyńskiej 5

Czytanie na śniadanie
Powiatowa i Miejska Biblio-
teka Publiczna zaprasza 
16 października (sobota) 
dzieci w wieku 4-8 lat, rodziców 
i opiekunów na szóste mocno 
powakacyjne „Czytanie na śnia-
danie”. Spikerzy Polskiego Ra-
dia czytać będą bajkę „Moje – nie 
moje” Liliany Bardijewskiej.
Start godz. 11.00, Miejsce: Klub PSM, 
Al. Niepodległości 12

Zabawa Taneczna
16 października (sobota) 
w Miejskim Ośrodku Kultury 
odbędzie się zabawa taneczna „… 
mimozami jesień się zaczyna…”. 
Gra Zespół ADMAL
Start godz. 16.00, Bilety 14 PLN, 
Miejsce: M. Zimińskiej-Sygietyńskiej 5

Spotkanie z Krystyną Serwaczak 
17 października (niedziela) 
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 GRODZISK MAZ.

Spektakl teatralny Chopin 
bez cenzury
22 października (piątek)
w Centrum Kultury odbędzie się 
spektakl teatralny - Chopin bez 
cenzury. Wystąpi teatr ŁUPS.
Start godz. 19.30, 
Miejsce: Spółdzielcza 9

 NADARZYN

I Ogólnopolski turniej tańca 
towarzyskiego
17 października (niedziela) 
w NOK odbędzie się I ogólnopolski 
turniej tańca towarzyskiego o Pu-
char Dyrektora Nadarzyńskiego 
Ośrodka Kultury Nadarzyn’2010.
Start godz. 10.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Pl. Poniatowskiego 2

 MILANÓWEK

Poloneza czas zacząć
16 października (sobota)
w Centrum Kultury odbędzie 
się spektakl „Poloneza czas za-
cząć” w wykonaniu  uczniów 
i absolwentów Gimnazjum Spo-
łecznego MTE z muzyką Chopina 
graną na żywo.
Start godz. 18.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Kościelna 3

Kabareton Milanowski
18 października (poniedziałek) 
w Zespole Szkół Gminnych wystą-
pi Kabareton Milanowski. 
Start godz. 19.00, 
Miejsce: Żabie Oczko 1

Portrety Kobiet
Stowarzyszenie T- ART zaprasza 
22 października (piątek) na 
spotkanie z cyklu „Portrety Ko-
biet” - „Miłość i zbrodnia w litera-
turze” w wykonaniu teatru T-Art., 
Monodram „Izolda Jasnowłosa 
- pieśń o miłości i śmierci” na pod-
stawie opowieści Tristan i Izolda. 
oraz spektakl „Chociaż raz...”
Start godz. 18.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Kościelna 3

 PIASTÓW

Jan Pietrzak
Stowarzyszenie Możesz zapra-
sza 15 października (piątek) 
do „Karczmy na Piwnej” na wy-
stęp barona polskiego kabaretu 
i estrady - Jana Pietrzaka. Bile-
ty dostępne są w sekretariacie 
MOK w Piastowie. Dla chętnych 
przygotowany zostanie bezpłatny 
autokar z Piastowa.
Bilety 30 PLN, 
Miejsce: Jawczyce, Piwna 3

 PODKOWA LEŚNA

Dziecko w teatrze
CKiIO zaprasza 16 października 
(sobota) na spotkanie z cyklu 
„Dziecko w teatrze”. „Dzieci - 
Drzewa” - Zajęcia teatralne pro-
wadzone przez Grupę Studnia O.
Start godz. 11:30, Wstęp wolny,  
Miejsce: Pałacyk Kasyno, Lilpopa 18

Chopin w Kasynie
17 października (niedziela)  
odbędzie się spotkanie z cyklu 
Chopin w Kasynie. Wystąpią: Julia 
Kociuban (fortepian) - wykona 
utwory Chopina, Andrzej Precigs 
przeczyta 4 listy Chopina.
Start godz. 16:00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Pałacyk Kasyno, Lilpopa 18

Guillaume Apollinaire
CKiIO zaprasza 18 października 
(poniedziałek) na widowisko 
telewizyjne „Ja Apollinaire” reż 
Krystyna, Michał Bogusławscy.
Start godz. 18, Wstęp wolny, 
Miejsce: Pałacyk Kasyno, Lipopa 18

Kwartet Prima Vista
21 października (czwartek) 
w Pałacyku Kasyno odbędzie 
się koncert pt.  Kwartety smycz-
kowe młodego Ludwiga Van 

INFORMATOR KULTURALNY 15 października - 22 października

w Filii nr 3 Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej odbędzie się 
spotkanie z Krystyną Serwaczak - 
współorganizatorką  uroczystości  
i imprez o  tematyce  Powstania  
Warszawskiego . 
Start godz. 17.00, 
Miejsce: Bohaterów  Warszawy 11

Dzieła wszystkie 
Fryderyka Chopina
17 października (niedziela) 
w Muzeum Starożytnego Hutnic-
twa odbędzie się koncert „Dzieła 
wszystkie Fryderyka Chopina”. 
Wykonawcy: Magdalena Idzik 
- mezzosopran, Grzegorz Zy-
chowicz - bas, Kayo Nishimizu 
- fortepian. 
Start godz. 19.00, Bilety 15 PLN, 
Miejsce: Pl. Jana Pawła II 2

Nocne spotkania z muzyką 
Fryderyka Chopina 
M u z e u m  S t a r o ż y t n e -
go Hutnictwa zaprasza 
17 października (niedziela) na 
nocne spotkania z muzyką Fryde-
ryka Chopina. Wystąpi Kayo Ni-
shmizu.
Start godz. 02.00, Wstęp wolny,
Miejsce: Pl. Jana Pawła II 2

Świat na wyciągnięcie ręki
Książnica Pruszkowska oraz 
Klub Pruszkowskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej zapraszają 
20 października (środa) na 
spotkanie z Leszkiem Szczasnym, 
podróżnikiem, autorem książki 
„Świat na wyciągnięcie ręki”
Start godz. 11.00, 
Miejsce: Klub PSM, Al. Niepodległości 12

Brwinowska Masa Krytyczna czyli Rowerem przez Brwinów
Ponad 100 osób spotkało się w so-
botę 9 października na pierwszej 
Brwinowskiej Masie Krytycznej, 
zorganizowanej przez Stowarzy-
szenie Projekt Brwinów. 

Rower w naszym mieście po-
winien być głównym środkiem 
transportu, a żeby to było możli-
we, potrzeba ścieżek rowerowych 
- dla poparcia tej sprawy jechali 
z nami rowerzyści reprezentujący 
wszystkie grupy wiekowe, m.in.: 
właściciele pracowni rowerowej, 
pasjonat rowerów poziomych 
i monocykli, silna grupa brwi-
nowskiej młodzieży, entuzjaści 
dwóch kółek z Pruszkowa i okolic 
oraz dwie małe rolkarki. Koloro-
we peruki, fantazyjne kapelusze, 
gwizdki i dzwonki rowerowe spra-
wiły, że nie dało się nas nie zauwa-
żyć. Odprawieni przez Dobrusię 
i Maćka - głównych organizato-
rów Masy - wyruszyliśmy spod 
budynku Straży Pożarnej tune-
lem na północną stronę Brwinowa 
pilotowani przez Straż Miejską, 
a zabezpieczani przez dwóch po-
licjantów na motocyklach (bardzo 
pięknie im dziękujemy). Pozdra-
wiani przez kierowców porusza-
jących się przeciwległym pasem, 
przejechaliśmy ul. Powstańców 
Warszawy, Żurawią, Mickiewicza, 
Biskupicką, Piłsudskiego, Żytnią, 

Sochaczewską, Przejazd, Piłsud-
skiego, Biskupicką, przez rynek 
i tunel na południową stronę. Ulicą 
Wilsona dotarliśmy do Sporto-
wej, i z Grodziskiej skręciliśmy do 
zawsze gościnnej Zagrody, gdzie 
czekała na nas gorąca herbata i  
ognisko. Uczestnicy otrzymali tam 

szprychówki, czyli laminowane 
pamiątkowe kartki, potwierdzenie 
uczestnictwa w Masie. Na sieć wy-
godnych ścieżek pewnie przyjdzie 
nam poczekać, ale wiosną spo-
tkamy się znowu, żeby poprzez 
drugą Masę Krytyczną przypo-
mnieć o sprawie rowerowej. Mamy 

nadzieję, że uda się stworzyć Masę, 
która wciągnie również Pruszków, 
Podkowę, Milanówek i Grodzisk 
(tak na początek).

Bardzo dziękujemy wszyst-
kim uczestnikom, do zobacze-
nia wkrótce!

Arkadiusz Kosiński
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Powiat Pruszkowski dla niepełnosprawnych
Aż 54 osoby niepełnosprawne intelektualnie skorzystały z warsztatów psychologiczno-zawodowych zorganizowanych przez Powiat 
Pruszkowski w ramach projektu „Powiat Pruszkowski Szansą Twojego Rozwoju”, współfi nansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

W michałowickim Ośrodku benefi cjenci Projektu mogli 
skorzystać z różnych form rehabilitacji

Zajęcia kulinarne sprawiły uczestnikom warsztatów 
dużo radości

Jedną z form rehabilitacji był taniec

W pięciodniowych, wyjazdo-
wych warsztatach, wzięły udział 
dwie, 27 osobowe grupy pod-
opiecznych Warsztatów Terapii 
Zajęciowej i Środowiskowych 
Domów Samopomocy dzia-
łających na terenie Powiatu 
Pruszkowskiego. 

Plan zajęć był bardzo zróżnico-
wany i intensywny, nie było czasu 
na nudę. Wyjazd wypełniony był 
różnymi zajęciami, od spotkań 
z psychologiem począwszy, po-
przez rehabilitację ruchową, do 
gier i zabaw zespołowych. Zajęcia 
rehabilitacji ruchowej odbywały 
się w Ośrodku Rehabilitacji Olim-
pijczyków i Paraolimpijczyków 
w Michałowicach, pod czujnym 
okiem specjalistów z fi rmy Krioso-
nik. W pierwszej kolejności prze-
prowadzono dokładne badania 
lekarskie, aby mieć pewność, że 
żaden z zabiegów nie zaszkodzi 
benefi cjentom Projektu. Następ-
nie zaś przystąpiono do zabiegów 
rehabilitacyjnych m.in. masaży, 
krioterapii itp.

Niepełnosprawni z zapałem 
brali udział we wszystkich ćwi-
czeniach ruchowych. Specjalnie 
dla nich zorganizowano Miniolim-
piadę, której uczestnicy otrzymali 
złote medale i dyplomy. 

Podczas zajęć, benefi cjentów 
odwiedzali znakomici goście, 
wśród nich Elżbieta Smolińska 
Starosta Pruszkowski oraz Hanna 
Kuran Członek Zarządu Powia-
tu. W michałowickim Ośrodku 
Olimpijskim, niepełnosprawni 

mieli również okazję spotkać się ze 
znanymi polskimi olimpijczykami, 
takimi jak zapaśnik Andrzej Su-
pron, kulomiot Tomasz Majewski, 
czy kadra narodowa fl orecistek. 
Sportowcy opowiadali o upra-
wianych przez nich dziedzinach 
sportu, odpowiadali na pytania 
uczestników, które bywały cza-
sami bardzo trudne i zaskakujące. 
Każdy chętny mógł spróbować 
swoich sił w dyscyplinach, jakie 
reprezentowali olimpijczycy.

Ponadto, uczestnicy chętnie brali 
udział w zajęciach tanecznych. 
Poznawali nowe kroki taneczne, 

szczególnie przypadła im do gustu 
salsa. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się również zajęcia kuli-
narne i kurs ikebany. W ramach 
Projektu regularnie odbywały się 
spotkania z psychologiem, ukie-
runkowane na sprawy związane 
z aktywizacją zawodową i spo-
łeczną osób niepełnosprawnych. 

Dodatkową atrakcją warsztatów 
była wycieczka do Pałacu Kultury 
i Nauki w Warszawie na wystawę 
„Nasza Ziemia” połączona z po-
dziwianiem panoramy stolicy 
z tarasu widokowego. Wyprawa 
sprawiła wszystkim wielką radość. 

Projekt „Powiat Pruszkowski 
Szansą Twojego Rozwoju” jest 
realizowany od trzech lat. Skie-
rowany jest do podopiecznych 
Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie: niepełnosprawnych 
intelektualne, osób usamodziel-
niających się oraz uchodźców.

Projekt ma na celu otworzyć 
drogę do samodzielnego życia 
i umożliwić zdobycie nowych 
kwalifi kacji zawodowych, poprzez 
różnego rodzaju formy aktywizacji 
społecznej i zawodowej, tj. kursy 
zawodowe, nauka języka polskie-
go, czy warsztaty psychologiczne. 
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Muzeum Dulag 121 już otwarte!
W piątek, 1 października 2010 r. 
odbyły się uroczystości związane 
z 66. rocznicą likwidacji obozu 
przejściowego Durchgangslager 
w Pruszkowie oraz otwarciem 
Samorządowej Instytucji Kultury 
Powiatu Pruszkowskiego - Mu-
zeum Dulag 121. 

Obchody rozpoczęto polową 
Mszą Świętą w intencji ofi ar obo-
zu, odprawioną na terenie byłych 
Zakładów Naprawczych Taboru 
Kolejowego, oraz złożeniem kwia-
tów pod krzyżem, symbolicznym 
pomnikiem tragedii mieszkańców 
stolicy po upadku Powstania  War-
szawskiego. Gośćmi honorowy-
mi tegorocznych obchodów byli 
bohaterowie i świadkowie wyda-
rzeń sprzed lat: żyjący więźniowie 

obozu, ich rodziny, a także osoby, 
które organizowały dla nich po-
moc. W uroczystościach uczestni-
czyli przedstawiciele: najwyższych 
władz państwowych, samorzą-
dowych, środowisk kombatanc-
kich, instytucji i urzędów oraz 
uczniowie szkół w terenu Powia-
tu Pruszkowskiego. Bronisława 
Komorowskiego Prezydenta RP 
reprezentował Michał Szweycer, 
a Jacka Kozłowskiego Wojewodę 
Mazowieckiego, Krzysztof Dą-
browski. Obecne były posłanki 
Barbara Czaplicka i Małgorzata 
Kidawa-Błońska. Dyrektora Mu-
zeum Powstania Warszawskiego 
reprezentował jego Zastępca Paweł 
Ukielski. 

Najważniejszym punktem te-
gorocznych uroczystości było 

właśnie z faktu, iż ma ona służyć 
podtrzymywaniu naszej pamię-
ci o często tragicznym losie lud-
ności cywilnej w czasie II Wojny 
Światowej. (…) Jestem przekona-
ny, iż to właśnie dzięki wysiłkowi 

i wielkiemu zaangażowaniu społe-
czeństwa Powiatu Pruszkowskiego, 
dzięki otwieranemu dzisiaj Mu-
zeum pamięć o straszliwym losie 
ludności cywilnej Warszawy w 1944 
roku przetrwa.”

Starosta Pruszkowski nagradza nauczycieli
Życzę Wam, aby ci uczniowie, 
którzy wychodzą spod waszej 
opieki, byli wspaniałymi ludźmi. 
Życzę Wam, abyście byli takimi 
nauczycielami, których pamięta 
się przez całe życie – mówiła 
Elżbieta Smolińska Starosta 
Pruszkowski podczas obcho-
dów Dnia Edukacji Narodowej. 

W uroczystościach, które odbyły 
się 13 października br. w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Tomasza 
Zana w Pruszkowie, oprócz Elż-
biety Smolińskiej Starosty Prusz-
kowskiego, udział wzięli Tomasz 
Osiński Przewodniczący Rady 
Powiatu, Hanna Kuran Członek 
Zarządu Powiatu, Radni Powiatu 
Pruszkowskiego oraz nauczycie-
le ponadgimnazjalnych szkół 
publicznych i niepublicznych.

Dziękując nauczycielom za 
pracę, Elżbieta Smolińska pod-
kreśliła szczególną rolę, jaką 
w obecnych czasach spełnia-
ją nauczyciele. Współczesna 

młodzież oczekuje od nauczycie-
la i wychowawcy przede wszyst-
kim dużej wiedzy, partnerstwa 
i zrozumienia. Na tych cechach 
buduje się autorytet, który jest 
niezbędny w wychowaniu mło-
dych pokoleń. Znając Państwa 
już osiem lat, wiem, że takimi 
właśnie nauczycielami jesteście. 
Zawód, który wykonujecie, nie 
jest dla Was sposobem na zara-
bianie pieniędzy, ale jest swojego 
rodzaju misją – mówiła Elżbieta 
Smolińska. 

Dzień Edukacji Narodowej stał 
się także okazją do złożenia gra-
tulacji oraz życzeń gronom peda-
gogicznym wszystkich placówek 
oświatowych z terenu Powiatu 
Pruszkowskiego. Elżbieta Smo-
lińska, Hanna Kuran i Tomasz 
Osiński wręczyli dyrektorom 
listy gratulacyjne oraz drobne 
upominki w postaci książek. 

Jak co roku, z tej okazji, Sta-
rosta wyróżniła nagrodami dy-
rektorów i nauczycieli ze szkół 

ponadgimnazjalnych i placówek 
oświatowych prowadzonych 
przez Powiat Pruszkowski. 

Podczas uroczystości Elżbieta 
Smolińska i Hanna Kuran, przy-
jęły  ślubowanie od nowomiano-
wanych nauczycieli. 

W imieniu nauczycieli podzię-
kowania za wyróżnienia złożył 
Leszek Skrzypczak Dyrektor 
Liceum Ogólnokształcącego im. 
T. Kościuszki w Pruszkowie. Pod-
kreślił udział i zaangażowanie 
samorządu Powiatu Pruszkow-
skiego w rozwój edukacji. W wielu 
regionach kraju, w ciągu ostatnich 
dwóch lat, wynagrodzenia na-
uczycieli nie były sprawą prioryte-
tową. W Powiecie Pruszkowskim, 
mimo różnych trudności, nie 
tylko otrzymywaliśmy więcej, 
niż wychodziło z taryfi katorów, 
ale również otrzymywaliśmy 
dodatkowe środki na działania 
dydaktyczne. Realizuje się tu rów-
nież wiele ważnych inwestycji 
oświatowych - powiedział.

otwarcie Muzeum Dulag 121. 
Koncepcja powstania takiej in-
stytucji zrodziła się w środowi-
skach kombatanckich, a władze 
samorzadowe Powiatu Prusz-
kowskiego i Miasta Pruszkowa 
rozpoczęły intensywne prace na 
rzecz jej realizacji. 

W ubiegłym roku z inicjatywy 
Elżbiety Smolińskiej Starosty 
Pruszkowskiego powołany zo-
stał Komitet Honorowy budowy 
Muzeum Dulag 121 oraz dokonano 
wmurowania aktu erekcyjnego 
pod budowę. Honorowym prze-
wodniczącym Komitetu został 
Bronisław Komorowski, ówcze-
sny Marszałek Sejmu RP, obecny 
Prezydent RP. Przy tworzeniu 
Muzeum, zbieraniu eksponatów 
i pamiątek, a także w przygoto-
waniu ekspozycji stałej podjęto 
współpracę z Muzeum Powstania 
Warszawskiego, dzięki czemu Mu-
zeum Dulag 121 tworzy naturalną 
kontynuację i uzupełnienie historii 
Powstania Warszawskiego. 

Główną ideą powołania 
Muzeum było upamiętnienie 
martyrologii setek tysięcy wy-
pędzonych i więzionych w obozie 
przejściowym Durchgangslager, 
mieszkańców Warszawy, którzy 
następnie byli wywożeni, głów-
nie na roboty przymusowe do 
Niemiec oraz do obozów zagłady. 
Z pomocą więzionym przycho-
dzili mieszkańcy Pruszkowa 
i okolicznych miejscowości. Z na-
rażeniem życia dostarczali im ży-
wość, odzież, pomoc medyczną, 
organizowali ucieczki. Ekspozy-
cja muzealna: dokumenty, eks-
ponaty, fotografi e, wspomnienia 
świadków, są świadectwem ich 
heroicznej postawy.

Przez ten obóz przeszło około 
660 tysięcy osób, mieszkańców 
wypędzonej Warszawy. Wielu 
przetrwało tylko dzięki temu, że 
mieszkańcy Pruszkowa oraz oko-
licznych miejscowości, między 
innymi Brwinowa, Piastowa, Mi-
lanówka, Komorowa, pomagali im 
jak mogli. Leczyli, żywili, przynosi-
li niezbędne, do tego obozowego 
życia, przedmioty  – powiedziała 
Elżbieta Smolińska Starosta Prusz-
kowski, zwracając się do zebranych. 

Bronisław Komorowski Pre-
zydent RP, w liście zwrócił się do 
uczestników uroczystości:  „W mar-
cu tego roku, na spotkaniu Komite-
tu Honorowego budowy Muzeum 
Dulag 121, jakie zorganizowałem 
w Sejmie, stwierdziłem, iż wielkie 
znaczenie inicjatywy tutejszych 
władz samorządowych, wynika 

DNI OTWARCIA WYSTAWY

  Poniedziałek                                     nieczynne

  Wtorek - Czwartek 12:00 – 17:00

  Piątek nieczynne

  Sobota                                                12:00- 17:00

  Niedziela                                            10:00 – 15:00

zapraszamy na wystawę Samorządowej Instytucji Kultury 
Powiatu Pruszkowskiego Muzeum Dulag 121.

Od 16 października 2010 r.
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MEDALIŚCI OLIMPIJSCY w Brwinowie!
W piękną, słoneczną 
niedzielę 3 października 
teren boiska sportowego 
przy Zespole Szkół nr 2 
w Brwinowie zamienił się 
w arenę zmagań spor-
towych. Odbył się tam 
bowiem Olimpijski Piknik 
Rodzinny, na który tłum-
nie przybyli zaciekawieni 
mieszkańcy Gminy. 

A były ku temu powody! 
Organizatorzy - Burmistrz 
Gminy Brwinów, Gminny 
Ośrodek Kultury, Zespół 
Szkół nr 2, Towarzystwo 
Gimnastyczne „SOKÓŁ” 
oraz Tennis Golden Life 
- zapewnili uczestni-
kom moc atrakcji. Były 
ergometry wioślarskie, 
bezpłatne zjeżdżalnie 
i batut dla najmłodszych, 
miasteczko westernowe 
z możliwością postrze-
lania z łuku i karabinka 
i szermierka sportowa. 
Obejrzeliśmy pokazy judo 
i fi tness, zawody w wyci-
skaniu sztangi na leżąco 
i krykiet. Szczególnie po-
pularne były dyscypliny 
niekoniecznie uznane za 
olimpijskie – rzut beretem 
i bieg w workach. 

Swą obecnością nasz 
piknik uświetnili polscy 
medaliści olimpijscy: 
Sylwia Gruchała, Kaje-
tan Broniewski, Dariusz 
Goździak, Robert Sycz 
i Grzegorz Skrzecz.
 Chociaż nieustannie oblega-
ni, bardzo chętnie pozowali 
do zdjęć, dawali autografy, 
podpisywali dedykacje a na-
wet opowiadali historie zza 
kulis światowego sportu. 
Okazję do zaprezentowa-
nia się miała także młodzież 
Zespołu Szkół nr 2, sprze-
dając smakołyki własnego 
wyrobu. Zaś wszystkim tym 
wydarzeniom towarzyszyły 
występy młodzieżowych ze-
społów muzycznych. 

 W trakcie trwania 
pikniku szczególnym 
wydarzeniem stało się 
wręczenie Burmistrzo-
wi Andrzejowi Guziko-
wi medalu za zasługi 
dla ruchu olimpijskiego 
i krzewienie jego idei 
w Brwinowie. Pan Bur-
mistrz odebrał medal 
z rąk Kajetana Broniew-
skiego, Członka Zarządu 
Polskiego Komitetu Olim-
pijskiego.   

Igor Starczak

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

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Mazowieckie Specjalistyczne 
Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza 

w Pruszkowie ul. Partyzantów 2/4 ogłasza 
przetarg nieograniczony ofertowy na wynajem:

Pomieszczenie o powierzchni 7 m2 z 
przeznaczeniem na działalność handlową.

Wyposażenie: inst. wod-kan, inst. elektryczna. 
Cena wywoławcza: 20,00 zł/m2 netto + 22% VAT 

miesięcznie, dodatkowo opłaty za media

Oferty w zamkniętych i oznaczonych kopertach 
należy składać w siedzibie Mazowieckiego 

Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie 
w pokoju nr 15 (Budynek Administracji I piętro) 

do dnia 22.10.2010r. godz. 1130.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 
w dniu 22.10.2010 o godz.1200 w siedzibie 

Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdro-
wia w Pruszkowie ul. Partyzantów 2/4, w pokoju nr 

14. 
Komisja przetargowa zastrzega sobie prawo 

unieważnienienia przetargu bez podania przyczyn. 

Wszystkich zainteresowanych tematem  „Sposób na zdrowie”  
i wszystkim z czym wiąże się profilaktyka prozdrowotna, zapo-
bieganie zagrożeniom infekcji, właściwa dieta i wielu podobnymi 
tematami - zapraszam do dyskusji i wyrażania swoich opinii         

…bo zdrowie jest najważniejsze  

e-mail: k.zaczynski@wp.pl, tel: 664 915 535, 606 894 200  
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej 
w Radzie Miasta Pruszkowa



 AUTOMOTO

 kupię

Darmowe złomowanie pojazdów, transport 
gratis tel. 502 534 080

Kasacja pojazdów – złomowanie, 22 723 
46 66, 501-139-173, www.szrotkasacja.pl

 sprzedam

Opel Zafi ra(1,8) 2006 r. 601 939 460 

Opel Sintra(2,2) 1997 r. 601 939 460 

 USŁUGI

ANTENY montaż serwis 603375875 

Brukarstwo – układanie kostki brukowej 
798 138 188 

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

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

firmy.wpr24.pl

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

Bezpłatna reklama 
dla Twojej firmy! ponad 

150 000 

odwiedzin 

w miesiącu!
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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

  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

tanio, duży wybór
transport z wniesieniem

ZAPRASZAMY NA
BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

ZAPRASZAMY NA
BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

APARATY SŁUCHOWEAPARATY SŁUCHOWE

Refundacja: NFZ, PCPR, PFRONRefundacja: NFZ, PCPR, PFRON
Pruszków, Szpital Kolejowy (czw. 12-16)
Piastów, ul. Hallera 18 (pn. 9-18, śr. i pt. 8-15)
Ożarów Maz., ul. Konopnickiej 8 - Przychodnia Rejonowa (wt. 8-12)

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

www.asmed.org.pl

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

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

W dniu 7 października 2010 r., przeżywszy 27 lat
odeszła nasza Koleżanka

KATARZYNA BOGUŚ
z domu Żakowska

Zawsze uśmiechnięta i pełna ciepła

Taką Ją zapamiętamy
Dziś, gdy  nie ma Jej  wśród nas, pozostaje tylko pustka i ból

Pani

 Alinie Żakowskiej, 
Dyrektorowi ZOEAS

z powodu śmierci 

Córki Kasi
składamy najszczersze wyrazy współczucia 

Wójt oraz Koleżanki i Koledzy z Urzędu Gminy Michałowice

www.reklama.wpr24.pl
Mieszkanie w Grodzisku Mazowieckim, ul. 
Bairda, I piętro, 60m2, 503 400 662 

Okazja! sprzedam bezpośrednio mieszkanie, 
2 pokoje, 44m2, nowe, 
Brwinów,tel. 510 203 663

Pół bliźniaka 724 74 08 

Sprzedam mieszkanie 60m2 Piastów 
606130399 

Żółwin 1000m2 budowlana 601 939 460 

 NAUKA

Angielski dojazd Pruszków 
i okolice 784 884 230

Angielski dojeżdżam tel 607 596 383  

Matematyka  603 713 495 

Podstawówka, gimnazjum 787 029 084

 KUPIĘ

ANTYKI WSZELKIE ZA GOTÓWKĘ 
601 336 063, 500 034 552 

 DAM PRACĘ

  Poszukuję konsultantek          
  do współpracy w fi rmie 
  kosmetycznej kom.794125961  

Solid Security Sp. z o.o. zatrudni:
licencjonowanych pracowników ochrony
miejsce pracy : Pruszków
oczekujemy: licencji pracownika ochrony 
fi zycznej dopuszczenia do broni obiektowej 
niekaralności. 
Zgłoszenia: 604 – 208 – 859 

 NIERUCHOMOŚCI

 do wynajęcia

Lokal usługowy super lokalizacja przy WKD 
Milanówek 602 348 152 

 sprzedam

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

Grunwald działki budowlane 609 981 752 

Malichy, 769m2+domek(75m2) 601 939 460 

DOMOFONY VIDEODOMOFONY 603375875  

Geodeta 783 640 323 

Glazura, remonty, łazienka 510 610 743

KOMINKI – projektowanie, montaż, dystrybucja 
ciepłego powietrza. Tel 503 718 798

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

Świadectwa Energetyczne 515-140-455 

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

Tynki agregatem 510 475 514

Układanie kostki brukowej i granitowej, 
660 306 446 

Usługi hydrauliczne. Pełen zakres.
Solidnie.tel.0602681344

Usługi glazurnicze 609 316 76

Usługi malarskie solidnie i tanio  0 668 295 288 

Dnia 3 września 2010 w Piastowie zaginął 
roczny, mały (ok. 8kg) piesek. 

Sierść krótka gładka, kolor- brązowy 
podpalany, klapiaste uszki. 

Znak szczególny- bez ogonka. 
Wabi się RODI. Na szyi miał obróżkę ciemno 

zieloną w żółto-pomarańczowe wzorki. 
Widziany był w okolicach Tesco Piastów. 

Teraz może być wszędzie. 
Piesek jest w trakcie leczenia! 

Dla znalazcy nagroda1000zł. 
tel kontakt. 504 548 989 lub 605 209 308.



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

 profesjonalna kadra instruktorska

 nauka testów na komputerze

 szkolenia kierowców na przewóz 
osób i rzeczy, szkolenia okresowe

 indywidualne dokształcanie osób 
z prawem jazdy

 badania lekarskie na miejscu!

NAUKA JAZDY

OSK 

WADECKI
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„Pivot Cup” już od siedmiu lat 
gości w kalendarzu najważniej-
szych imprez sportowych dla mło-
dzieży. Głównym pomysłodawcą 
tego koszykarskiego eventu jest 
Marek Kirkowski, dyrektor mło-
dzieżowego Klubu Koszykówki. 
Impreza po raz pierwszy została 
zorganizowana w 2004 roku na 
obiektach sportowych w Piastowie 
i Pruszkowie. Już pierwsza edycja 
koszykarskiego festiwalu przy-
ciągnęła wiele młodzieżowych 
klubów z całej Polski i Europy. 

Doskonała organizacja i zapał or-
ganizatorów zaowocowały kolejny-
mi edycjami festiwalu w następnych 
latach. Za każdym razem impreza 
odbywa się pod patronatem wielu 
instytucji samorządowym m.in. 
Burmistrza Miasta Piastowa, 
Wojewody Mazowieckiego Jacka 
Kozłowskiego czy Marszałka Wo-
jewództwa Mazowieckiego Adama 
Struzika oraz sportowych takich jak 
Polski Komitet Olimpijski czy Polski 
Związek Koszykówki. 

PATRONAT. Już w ten weekend będziemy mogli podziwiać zmagania młodych 
koszykarzy. Po raz siódmy na obiektach sportowych w Piastowie organizowany 
będzie Międzynarodowy Festiwal Koszykówki „Pivot Cup”

VII Międzynarodowy Festiwal 
Koszykówki „Pivot Cup”

Do udziału w tegorocznym festi-
walu zgłosiło się blisko 50 drużyn, 
które walczyć będą w pięciu kate-
goriach wiekowych (dziewczynki 
roczniki: 1998, 1999 i chłopcy rocz-
niki 1997, 1998, 1999). Organizatorzy 
prócz samych rozgrywek zaplano-
wali szereg atrakcji zarówno dla 
widzów jak i samych uczestników 
festiwalu. W ciągu kilku dni impre-
zy obok zmagań koszykarskich bę-
dzie można podziwiać m.in. mecz 
pokazowy Trenerzy – Organizato-
rzy, konkursy „Rzut But” i „Słodki 
Rzut” oraz Pokazy Cheerleaders.

Ideą festiwalu jest propagowa-
nie aktywności fi zycznej. Imprezie 
towarzyszą hasła: „Na sportowo 
- znaczy bezpiecznie” oraz „Nie 
narkotykom, nie papierosom, nie 
alkoholowi - ale tak koszykówce”. 

 TERMINARZ FESTIWALU: 

Piątek, 15.10.2010
8.00-18.00 – Rozgrywki grupowe 
Turnieju Głównego (wszystkie hale)

19.30 – Mecz pokazowy Tre-
n e r z y  –  O rga n i z ato r z y 
(SP 2 Piastów)
20.00-21.00 – Eliminacje Konkur-
su „Rzut But” (SP 2 Piastów)
 Sponsor Biuro Usług Turystycz-
nych BUT 
20.00-21.00 – Eliminacje Konkur-
su „Słodki Rzut” (SP 2 Piastów)
Sponsor Pracownia Cukiernicza 
Olczak i Syn z Piastowa 
20.00-21.00 – Konkursy Sportowe 
(SP 2 Piastów)

Sobota, 16.10.2010
8.00-18.00 – Rozgrywki półfi na-
łowe Turnieju Głównego

Niedziela, 17.10.2010
11.00-15.00 – Finały Turnieju 
Głównego (SP 2 Piastów)
15.00 – Finał Konkursu „Rzut 
But” (SP 2 Piastów) Sponsor 
Biuro Usług Turystycznych BUT 
15.00 – Finał Konkursu „Słodki 
Rzut” (SP 2 Piastów)

Wyjazdowa porażka Liderek

 Sponsor Pracownia Cukiernicza 
Olczak i Syn z Piastowa 
11.00-16.00 – Pokazy Cheerle-
aders (w przerwach spotkań 
SP 2 Piastów)
15.30 – Uroczyste Zakończenie 
Festiwalu (SP 2 Piastów)

Adresy obiektów
• SP 2 Piastów al. Krakowska 20  

Hala główna / Biuro Zawodów
• SP 1 Piastów ul. Brandta 22
• Gimnazjum 1 Piastów ul. Pu-

łaskiego 6/8
 
Więcej informacji na stronie 
www.pivotcup.com.pl

Anna Sołtysiak

Początek spotkania był bardzo 
wyrównany, jednak gospody-
niom szybko udało się wyjść na 
prowadzenie. Po celnym rzucie 
Alicji Majewskiej zespół CCC 
wyszedł na sześciopunktowe 
prowadzenie, które udało się 
utrzymać do końca kwarty. 
Kolejna odsłona spotkania 
również pokazała wyższość 
Polkowiczanek. Podopiecz-
ne Krzysztofa Koziorowicza 
szybko zwiększyły przewagę 
do 11 punktów. Tak wielkiej 
straty nie udało się zniwelować. 
Ostatecznie pierwsza połowa 

zakończyła się wynikiem 28:20 
dla gospodyń.

Po wyjściu z szatni obie 
drużyny straciły zapał do gry. 
Trzecia kwarta zakończyła 
się rzadko spotykanym wyni-
kiem 8:4, a ostatnia ostatecznie 
przypieczętowała zwycięstwo 
drużyny CCC Polkowice. Osta-
tecznie spotkanie zakończyło 
się wynikiem 45:38 dla CCC.

CCC Polkowice - PTS Lider 
Pruszków 45:38 (17:10, 
11:10, 8:4, 9:14)

AS

W środowym meczu koszykarki z Pruszkowa 
uległy drużynie CCC Polkowice.

Nowa zawodniczka 
w szeregach Lidera

W ubiegłym sezonie Amery-
kanka występowała w barwach 
Odry Brzeg, która ostatecznie 
zajęła szóste miejsce w roz-
grywkach Ford Germanz Eks-
traklasy. Denson w 23 meczach 
grała na parkiecie przez blisko 
34,5 minuty, rzucając 13,5 punk-
tu, zbierając 9,5 piłki oraz notu-
jąc blisko 2 bloki na mecz.

Nowa koszykarka w środę 
przyleciała do Polski i udała 
się na rozmowę z prezesem 
klubu Pawłem Kędzierskim. 

Mecz z CCC Polkowice nowa 
koszykarka obejrzała z ław-
ki rezerwowych.

AS

KOSZYKÓWKA.  PTS Lider podpisał umowę 
z nową zawodniczką. Wzmocnieniem 
pruszkowskiego klubu będzie Brittany Denson.

Najbliższe mecze:

16 października
Olimp Start Lublin – MKS Znicz Basket Pruszków (wyjazd)
Utex Row Rybnik – Lider Pruszków (wyjazd)
Świt Nowy Dwór Mazowiecki – GLKS Nadarzyn (wyjazd)

17 października
Znicz Pruszków  - Puszcza Niepołomice 
(godz. 18.00, stadion przy ul. Bohaterów Warszawy 4)
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Szczegóły promocji 
w gazetce 
reklamowej
lub na stronie
www.salonybrw.pl

promocja
  jesienna

34do %

Oferta 
promocyjna 

ważna 
od 1.10.2010 r. 

do 31.10.2010 r.
lub do wyczerpania 

zapasów.

Łóżko Largo PLOZ/160
Wys./szer./dł.: 70,5-42,5/165/206 cm. 
Kolor: dąb wenge ciemny/sibu.

Szafa SZF3D
Wys./szer./gł.: 

222,5/153,5/
55,5 cm. 

Kolor: dąb wenge, 
palio, buk tatra, 
olcha miodowa.

cena bez wkładu i materaca
469zł
669zł

699zł

oszczędzasz

200zł

nowość

Pow. spania: 112x202cm. 
Wkład: pianka. 

Tkaniny: Micro 25/Micro Druk 
Kwiat Fiolet 002. 

Pojemnik na pościel.

Pow. spania: 153x197 cm. 
Wkład: pianka + sprężyny faliste. 

Tkaniny: LO6226/3310K,
8009K/3136K. Pojemnik na pościel.

Stopki metalowe chromowane.

Pow. spania: 120x200 cm. 
Tkaniny: M3440G/M5009G, 

M3444G/M5015G. Wkład: 
pianka + sprężyny faliste.  

Pojemnik na pościel.

Narożnik

Luna 

Sofa

Carry 3DL 

Komplet Gregor 

3K+ES+ES

769zł
1269zł

oszczędzasz

500zł
oszczędzasz

260zł

1099zł
1359zł

1799zł

System modułowy DOORS 
składa się z 38 elementów 
w kolorach: wenge, dąb milano.

259zł
229zł

LUSTRO
HLUS 8/12

1269zł
899zł

SZAFA
HSU3D 22/17

499zł
449zł

KOMODA
HKOM4S 9/12

189zł
169zł

SZAFKA NOCNA
HKOM2S 4/6

429zł
299zł

ŁÓŻKO
HLOZ 160

Cena nie zawiera
wkładu i materaca.

259zł
219zł

KRZESŁO
AKRT

Kolor: wenge,
tkanina: 406.

oszczędzasz

Kwota dotyczy wyłącznie mebli 

z systemu DOORS 

wycenionych 

na zdjęciu. 

640zł

pufy

gratis

Warszawa, ul. Popularna 75 (Obok CASTORAMY)

Informacje: tel 22 487 51 22.
Zapraszamy od 9.00 do 21.00, w soboty od 9.00 do 20.00, w niedziele od 10.00 do 19.00.

Janki, al. Krakowska 2
Informacje: tel 22 711 36 00.

Zapraszamy od 10.00 do 20.00, w soboty i niedziele od 10.00 do 18.00.

ii WW
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