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Reklama

Interwencje,  
których nie było
Mieszkaniec miasta skarży się 
na opieszałość i zaniechania 
strażników miejskich  2

PRUSZKÓW

Bo
lo

 S
ko

c
zy

la
S 

/ P
ra

f.P
l

Fałszywy alarm bombowy

Przyjmujemy dzieci w wieku 2-6 lat,
otwarci jesteśmy już od 7-18.00.

TEL. 0-601-989-473
www.tuptus.net.pl

 UWAGA PRZEDSZKOLE TUPTUŚ

za 500zł
ZAPRASZAMY!

• opieka pediatryczna dla wszystkich dzieci
• jedzenie przygotowane przez kucharkę
• nauka języka angielskiego

• korektywa
• rytmika
• logopeda i logorytmika

wiele innych atrakcji

Gmina będzie  
miała spółkę

BRWINÓW

Powołanie Brwinowskiego Przed-
siębiorstwa Wodociągów i Kana-
lizacji uchwaliła rada miejska. 
Firma będzie zaopatrywać w wodę 
i odprowadzać ścieki  4 

Krystyna Płukis  
dyrektorem

GRODZISK MAZOWIECKI

ZAPRASZAMY DO SALONU BAWARIA MOTORS JANKI.
SPRAWDŹ BOGATĄ OFERTE PONAD 50 
SAMOCHODÓW UŻYWANYCH BMW.

ODWIEDŹ NAS 23-25 WRZEŚNIA 2011.

DNI OTWARTE 
SAMOCHODÓW UŻYWANYCH BMW.

PRUSZKÓW  Ewakuowany Szpital Kolejowy i zablokowana na kilka godzin ul. Warsztatowa – to efekt fałszywego alarmu bombowego  
we wtorek 20 września. Tego samego dnia po południu policja zatrzymała 48-letnią kobietę podejrzaną o spowodowanie alarmu  4

Dotychczasowa dyrektor Szpitala 
Zachodniego Krystyna Płukis bę-
dzie pełnić tę funkcję przez kolejną 
sześcioletnią kadencję  8 
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OPAKOWANIE ZASTĘPCZE

Test na przydatność

Bolo SkoczylaS

RedaktoR naczelny

Kampania wyborcza ruszyła  
i nabiera tempa. Nie ma się czemu 
dziwić, bo do finałowego rozstrzy-
gnięcia pozostało już niewiele ponad 
dwa tygodnie. Obie izby parlamentu 
zakończyły ostatnie posiedzenia, 

 w trakcie których posłowie i senato-
rowie mozolnie odkręcali tabliczki  
z własnymi nazwiskami. Na pa-
miątkę. Taka tradycja. Na tablicach 
ogłoszeniowych, słupach i płotach 
rozlepiane są plakaty z konterfekta-

mi uśmiechniętych kandydatek i kandydatów na posłów  
i senatorów przyszłej kadencji. W naszych skrzynkach poczto-
wych pojawiają się pierwsze, na razie jeszcze nieliczne ulotki. 
W programach telewizyjnych coraz więcej czasu antenowego 
zajmują debaty, wywiady i rozmowy z byłymi, obecnymi  
i przyszłymi parlamentarzystami.

Niezależne i zależne ośrodki badania opinii publicznej niemal 
każdego dnia prezentują wyniki prowadzonych przez siebie 
sondaży wyborczych, często tak różne i wykluczające się, że 
statystycznemu obywatelowi ciężko się w tym wszystkim poła-
pać. Politolodzy, eksperci i rozmaici bardziej lub mniej wybitni 
znawcy tematu przepowiadają wyborcze zwycięstwo raz jednej, 
raz drugiej partii, wieszcząc kryzys i upadek lub dla odmiany 
czekający nas okres niebywałego rozwoju i dobrobytu.

Panuje powszechne przekonanie, że lepiej to już było. Poprzed-
nie kampanie wyborcze były bardziej konkretne, rzeczowe 
i merytoryczne i wspominane są z pewnym sentymentem. 
Obecna jest miałka, powierzchowna i nijaka. Główni gracze 
polityczni odwracają uwagę obywateli od spraw istotnych  
i ważnych, a sztaby wyborcze zabiegając o głosy elektoratu 
stosują wymyślne strategie, jak przekonać niezdecydowanych 
wyborców, by poparli ich kandydatów. Aby osiągnąć zamierzo-
ny cel, nie cofają się przed stosowaniem piarowskich sztuczek 
i zabiegów. Powodzenie kampanii w większym stopniu zależy 
nie od wiedzy i możliwości kandydata, a od wykreowanego 
wizerunku lub zgrabnego hasła czy spotu wyborczego. Dla-
tego zamiast nudnych debat i dyskusji programowych, coraz 
częściej organizuje się plenerowe spotkania, eventy i pikniki 
wyborcze, w trakcie których kandydaci osobiście starają się 
zabiegać o nasze głosy i poparcie.

I dobrze. Niech próbują, niech się starają, niech się męczą. 
Niech przekonają nas, że to właśnie przy ich nazwisku powin-
niśmy postawić krzyżyk. Nic nie jest w stanie lepiej zwery-
fikować faktycznych predyspozycji kandydata, jak osobisty 
kontakt z rzeczywistością.

Nie zastąpi go ani najsprytniejsze hasło, ani najlepszy spot 
muzyczny, ani najbardziej kolorowy plakat z grupką aniołków.

FOTOMIGAWKA

W pruszkowskim Parku Potulickich przy mostku nad 
Utratą prowadzącym do Tworek powstało dzikie wysy-
pisko. – Ktoś zostawił ponad dwadzieścia worków ze śmieciami. 
Leżą tam od ubiegłego piątku – informuje czytelnik Marek. 
Według urzędu miejskiego, worki najprawdopodobniej zostawili 
uczniowie po akcji Sprzątanie Świata.  (AS) 

aktualności

CYTAT TYGODNIA

GrzeGorz Benedykciński  Kocham swoją  
robotę, w ogóle nie jest dla mnie ciężarem, 
ale mamy tyle inwestycji i różnych problemów  
do rozwiązania, że podczas urlopu o pracy  
nie da się nie myśleć.  10 Burmistrz Grodziska mazowieckieGo
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Interwencje, których nie było
Czytelnik skarży się na sposób działania straży miejskiej
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POGODA NA WEEKEND LICZBA TYGODNIA będzie kosztował 
remont ul. Akacjowej 
w Pruszkowie. Ulica 
wzbogaci się o nowy 
chodnik, ścieżkę 
rowerową i miejsca 
parkingowe.  
Prace potrwają  
do 30 listopada   8 900  tys. zł

andrzej S. rodyS

PRUSZKÓW
Jeden z naszych czytelników 
 poinformował nas o liście  
wysłanym mailowo do  
prezydenta miasta Jana  
Starzyńskiego, w którym 
opisał przypadki opieszałości 
lub zaniechania czynności 
przez strażników miejskich. 
Nie dostał odpowiedzi.

J akiś czas temu przeczyta-
łem w Gazecie WPR artykuł 
dotyczący aktów wanda-

lizmu i zaśmiecania przestrzeni 
publicznej w Pruszkowie i o ile 
dobrze pamiętam, zawarto w nim 
poradę, aby sprawy takie zgłaszać 
straży miejskiej lub policji” – pisze 
czytelnik. I narzeka na szybkość 
i sposób interwencji strażników. 
Opisuje cztery przypadki, kiedy 
zwracał się do straży z prośbami  
o interwencje. Trzy z nich doty-
czyły wykroczeń (picie alkoholu, 
głośne zachowanie, zaśmiecanie 
przestrzeni publicznej), a jedno 
ataku psa. Według naszego czy-
telnika, w trzech z opisanych 
przypadków straż miejska nie 
interweniowała tłumacząc się, że 
nic nie może zrobić, a w czwartym  
– strażnicy pilnowali „Pana Zastępcę 
Prezydenta uczestniczącego w bar-
dzo ważnym spotkaniu w budynku 
przy ul. Hubala”, choć w pobliżu 
na skwerku przy ul. Kraszewskiego 
trwała „impreza na ławce”.

Najbardziej bulwersujący dla 
naszego czytelnika jest fakt, że 
pomimo tego, że wysłał do pre-
zydenta maila, nie otrzymał żad-
nej odpowiedzi.

Prezydent jednak 
odpowiedział
List czytelnika wysłany był mailowo 
na adres „Pytań do prezydenta”.  
– Otrzymaliśmy kopię tego listu 
z poleceniem wyjaśnienia wszyst-
kich opisanych przypadków. 
I odpowiedzi udzieliliśmy – infor-
muje komendant Straży Miejskiej 
w Pruszkowie Włodzimierz Majch- 
rzak, pokazując kopię przygoto-
wanej odpowiedzi. Jak wyjaśnia 
zastępca prezydenta Pruszkowa 
Andrzej Królikowski, zainteresowa-
ny mógł nie otrzymać odpowiedzi 
za pośrednictwem strony „Pytania 
do prezydenta” z powodu proble-
mów technicznych, jakie się na tej 
stronie pojawiły. Dlatego urząd miej-
ski podjął decyzję, że w przypadku 
podobnych interwencji, zaintereso-
wani będą otrzymywać odpowiedź 
bezpośrednio na swoje maile.

Strażnicy sprawdzają
– Zgodnie z poleceniem prezy-
denta miasta, sprawdziliśmy 
wszystkie kwestionowane inter-
wencje. Jednak zgłaszający z jed-
nym wyjątkiem nie podaje ich dat, 
a jedynie okoliczności – powie-
dział nam jeden ze strażników.  
– Sprawdziliśmy kilkaset zgłoszeń 
z tego czasu (dotyczy to okresu do  

30 czerwca – red.) i trzech przy-
padków opisanych przez tego pana 
nie znaleźliśmy – dodaje strażnik. 
Podkreśla, że jeden z nich jest cha-
rakterystyczny, bo dotyczy ataku 
psa, a w tym okresie nie było żad-
nego takiego zgłoszenia.

W czwartym przypadku zgłasza-
jący bezpośrednio interweniował 
przed budynkiem Spółdzielcze-
go Domu Kultury przy ul. Hubala 
u wiceprezydenta Królikowskie-
go, który uczestniczył tam w se-
sji rady miejskiej. – Natychmiast 
poinformowałem straż miejską 
i patrol podjął interwencję we 

wyposażeni są w system GPS, 
a dyżurny widzi na monitorze 
komputera, czy udają się na miej-
sce wezwania, czy nie. – Jeśli nie, 
natychmiast reaguje – przekonują 
strażnicy. Zaznaczają, że dysponując 
konkretnymi datami, mogliby pre-
cyzyjnie ustalić, czy takie wezwania 
rzeczywiście były, jednak zgłasza-
jący dat nie podał. A w tej sytuacji 
trudno ustalić, czy wezwania do ta-
kich interwencji rzeczywiście były.

Włodzimierz Majchrzak wyja-
śnia także, że niesłusznie nasz czy-
telnik oburza się z powodu faktu, że 
patrol straży stoi przed budynkiem, 
w którym odbywa się sesja rady 
miasta. – Asysta strażników przed 
obiektami, w których odbywają 
się oficjalne spotkania samorzą-
du, należy do ustawowych zadań 
straży miejskiej – mówi komendant. 
– To praktyka stosowana w każ-
dym podobnym przypadku. Patrol 
asystujący przy budynku SDK na  
ul. Hubala nie jest jedynym patro-
lem w mieście. Interwencje należy 
jednak zgłaszać na numer alarmo-
wy, a nie do wychodzącego z bu-
dynku wiceprezydenta – dodaje.

Andrzej Królikowski zaznacza, 
że każdy obywatel, który zgłasza 
skargę na działania straży miejskiej, 
powinien konkretnie określić, kiedy 
zdarzenie miało miejsce. W prze-
ciwnym razie nie można dojść, czy 
jest to skarga uzasadniona. Tym 
samym nie można wyciągnąć żad-
nych konsekwencji i wpływać na 
poprawę działania straży. 

Każdy, kto zgłasza skargę  
na działania straży miejskiej, 
powinien konkretnie 
określićwszystkie okoliczności 
zdarzenia, w tym datę.  
W przeciwnym razie nie  
można dojść, czy jest to  
skarga uzasadniona.

wskazanym miejscu, ale nie stwier-
dził żadnego naruszenia przepisów  
– mówi wiceprezydent.

Żadnych śladów 
zgłoszeń
Komendant Majchrzak zapewnia, 
że nie ma możliwości, by zgłosze-
nie pozostało bez śladu, a patrol 
nie podjął interwencji. Strażnicy 
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GrzeGorz Benedykciński  Kocham swoją  
robotę, w ogóle nie jest dla mnie ciężarem, 
ale mamy tyle inwestycji i różnych problemów  
do rozwiązania, że podczas urlopu o pracy  
nie da się nie myśleć.  10 Burmistrz Grodziska mazowieckieGo
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Oddziały ginekologiczno- 
-położniczy i neonatologiczny 
szpitala na Wrzesinie zaczę-
ły 22 września przyjmować 
pacjentów. Od 12 do 21 września 

Koniec utrudnień 
na Wrzesinie

Występ kabaretu Ani Mru Mru, 
który miał odbyć się  
w czwartek 22 września, 
z przyczyn niezależnych od 
organizatora został przesunięty 

Występ Ani Mru Mru 
przełożony

o tydzień. Jak informuje  
menadżer kabaretu Artur  
Korgul, występ został  
przełożony z powodu choroby 
jednego z członków grupy.  
Impreza odbędzie się za tydzień, 
29 września o godz. 19.00.  
Wszystkie bilety zachowują  
ważność. Organizatorzy prze- 
praszają za utrudnienia.  (DP)

przeprowadzano w nich  
czyszczenie, dezynfekcję 
oraz malowanie ścian i naprawy 
sprzętu. Była to rutynowa  
procedura, jaką szpital  
przeprowadza co roku. 
 Chodziło o to, by odświeżyć  
sale i sprzęt, co pozwala  
uniknąć zagrożeń infekcjami 
wewnątrzszpitalnymi.  (KAM)

PRUSZKÓWPRUSZKÓW

Fałszywy alarm w szpitalu
PRUSZKÓW
Pruszkowscy policjanci 
zatrzymali kobietę 
podejrzaną o przekazanie 
nieprawdziwych  
informacji dotyczących 
podłożenia bomby 
na terenie Szpitala 
Kolejowego. 48-letnia 
Dorota Z. przyznała się  
do winy.

Wwtorek 20 września  
ok. godz. 6.00 policjanci 
otrzymali informację,  

że w Szpitalu Kolejowym jest 
bomba. Eksplozja ładunku miała 
nastąpić między godz. 7.00 a 7.30. 
Na miejsce zostały wysłane po-
licja, straż pożarna i pogotowie 
gazowe. – Ewakuowano pacjentów 
i personel szpitala. Do pomocy zo-
stał wezwany również pies tropią-
cy – informowała w czasie akcji 
podkom. Dorota Nowak, rzecznik  
prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie. Dla zacho-
wania bezpieczeństwa policjanci  
zamknęli dla ruchu ul. Warsztato-
wą. Przez kilka godzin przejazd nią 
był niemożliwy. Kierowcy zostali 
skierowani na objazdy poprowa-
dzone ulicami Narodową, Hor- 
tensji i Górną. Policjanci przeszu-
kiwali piętro, na którym miał być 
podłożony ładunek, a następnie 
pozostałe kondygnacje budynku 
szpitala. – Po przeszukaniu bu-
dynku szpitala zakończyliśmy ak-
cje. Alarm był fałszywy – dodaje  
podkom. Dorota Nowak.

Szpital Kolejowy po kilku go- 
dzinach powrócił do normalne- 
go funkcjonowania. – Musieli-
śmy ewakuować pięć oddzia- 
łów. Na niektórych znajdowa- 
ło się około 50–60 pacjentów  
w stanie ciężkim – informuje  
dr Krzysztof Rymuza, dyrektor  
placówki. – Przewożenie ich, 
nawet z pełnym oprzyrządo- 
waniem medycznym, to ogrom- 
ne ryzyko. Z powodu alarmu  
musieliśmy odwołać sześć za- 
planowanych operacji – doda- 
je. Szpital oblicza jeszcze kosz-
ty ewakuacji.

Z relacji świadków wynikało, 
że do placówki weszła kobieta 
i zostawiła torbę. Chwilę później 
wyszła i oddaliła się w niezna-
nym kierunku. Funkcjonariusze 

Gmina będzie miała własną spółkę
BRWINÓW
Spółkę wodociągowo- 
-kanalizacyjną powołała 
rada gminy podczas  
XII sesji 31 sierpnia.  
To efekt zmiany  
dotychczasowej koncepcji 
gospodarki wodociągowo-
-kanalizacyjnej.

Wpoprzedniej kadencji 
rada już raz powołała 
gminną spółkę wodocią-

gowo-kanalizacyjną, lecz wkrótce 
potem własną uchwałę w tej spra-
wie uchyliła. Później samorząd wy-
pracował koncepcję, w myśl której 
realizacją zadania własnego gminy, 
polegającego na zbiorowym za-
opatrywaniu w wodę i odbiorze 
ścieków, miał się zająć wyłoniony 
przez gminę koncesjonariusz. Mia-
ła to być zewnętrzna firma, która 
dzierżawiłaby należącą do gminy 
infrastrukturę wodociągowo-kana-
lizacyjną. Na ostatniej sesji rady mi-
nionej kadencji w listopadzie 2010 r. 
podjęto uchwałę, która pozwalała 
koncesjonariuszowi również na 
rozbudowę sieci wodociągowo-ka-
nalizacyjnej. Radni, uchwalając tę 
uchwałę, liczyli na to, że koncesjo-
nariusz zbuduje sieć sanitarną na 
tych terenach, na których jej nie ma 
i które nie są objęte realizowanym 
przez gminę programem „Czyste 
życie – kompleksowa gospodarka 
wodno-ściekowa na terenie gminy 
Brwinów”. Chodziło m.in. także 
o to, by zbudował on oczyszczalnię 
ścieków w Mosznie. Gmina miała 

przygotowaną dokumentację takiej 
inwestycji, lecz nie miała pieniędzy, 
by ją zrealizować.

Zmiana koncepcji
Po zmianie władz samorządo-
wych koncepcja ta uległa zmia-
nie. Zrezygnowano z powierzenia 
zaopatrzenia w wodę i odbioru 
ścieków koncesjonariuszowi na 
rzecz powołania spółki gminnej, 
która będzie realizować te zada-
nia. Zdaniem burmistrza gminy 
Brwinów Arkadiusza Kosińskiego, 
jest to rozwiązanie korzystniejsze 
z punktu widzenia mieszkańców, 
bo gwarantuje, że głównym mo-
torem działania przedsiębiorstwa 
nie będzie zysk za wszelką cenę.  
Według szacunków, ceny za wodę 
i ścieki dostarczane przez gminną 
spółkę będą o około 30 proc. niższe, 
niż gdyby to robił koncesjonariusz.

Oczyszczalni nie będzie
Ponieważ gmina stale inwestuje 
w rozbudowę sieci kanalizacyjnej 
nawet na terenach nieobjętych pro-
gramem „Czyste życie”, uznano, 
że nie ma powodu, by robił to ktoś 
inny. Tym samym upada możliwość 
wybudowania oczyszczalni ścieków 
w Mosznie, bo gmina sama tej in-
westycji nie udźwignie. Zdaniem 
Arkadiusza Kosińskiego, byłaby to 
jednak zbędna inwestycja. – Nikt 
nie będzie budował gminnej oczysz-
czalni w Mosznie, jeśli zaraz obok 
jest większa oczyszczalnia w Prusz-
kowie. Takie przedsięwzięcie nie 
miałoby żadnego uzasadnienia 

ekonomicznego, bo niewielka gmin- 
na oczyszczalnia świadczyłaby po 
prostu dużo droższe usługi – argu-
mentuje burmistrz podkreślając, 
że gmina Brwinów nadal będzie 
korzystać z oczyszczalni w Prusz-
kowie i Grodzisku Mazowieckim. 
Dzięki temu ceny za odprowadzanie 
ścieków nie wzrosną drastycznie.

Pieniądze na spółkę
Podjęta przez radę 31 sierpnia uch- 
wała zmieniła więc formę praw- 
ną realizacji zadania własnego 
gminy polegającego na zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i odprowa-
dzaniu ścieków. Powołane na mocy 
uchwały Brwinowskie Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kanali-
zacji będzie spółką z ograniczoną 
odpowiedzialnością, w której gmi-
na obejmie 100 proc. udziałów. 
Kapitał zakładowy spółki będzie 
wynosił 748 tys. zł. Rada gminy 
na ostatniej sesji dokonała zmian 
w tegorocznym budżecie, do któ-
rego wprowadziła nowe zadanie 
pod nazwą „Wniesienie kapitału 
zakładowego do Brwinowskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji Spółka z o. o.” na kwo-
tę 748 tys. zł. Jak poinformował nas 
burmistrz gminy Arkadiusz Kosiń-
ski, akt powołania spółki zostanie 
podpisany w najbliższych dniach.

Firma będzie realizowała zada- 
nia zbiorowego zaopatrywania  
w wodę i odprowadzania ścieków.  
Będzie dzierżawić od gminy należą- 
cą do niej infrastrukturę wodocią- 
gowo-kanalizacyjną.  (ASR)
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Straż miejska przeszkoli seniorów
PRUSZKÓW
Po szkoleniach dla  
uczniów i ich rodziców  
z zakresu m.in. dopalaczy  
i rozpoznawania działań 
pedofilów w internecie, 
sekcja do spraw profilaktyki 
pruszkowskiej straży  
miejskiej przygotowała 
szkolenie dla osób starszych. 
Dotyczyć ono będzie  
zagrożeń czyhających  
na seniorów.

Teoretycznie osoby starsze 
są świadome zagrożeń, 
na jakie mogą być narażo-

ne. Czytały w gazetach, słyszały 
w telewizji o wyłudzeniach me-
todą na wnuczka, akwizytora 
lub pracownika opieki społecz-
nej. Jednak wiedząc o tego typu 
przestępstwach dokonywanych 
na osobach w podeszłym wieku, 
wypierają ze świadomości fakt, 
że oni sami mogą paść ofiarami 
takich czynów. Piotr Deputowski, 
kierownik sekcji ds. profilaktyki 
pruszkowskiej straży miejskiej 
i autor szkolenia zatytułowanego 
„Zagrożenia dla osób starszych” 
przygotował prezentację, która 
podpowiada, jak ich uniknąć.

Szkolenie, które odbędzie się 
3 października o godz. 14.00 
w sali konferencyjnej Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej 
przy ul. Helenowskiej 3a, otworzy 
cykl wydarzeń w ramach „Prusz- 
kowskiego miesiąca aktywnego 
seniora – październik 2011”. Znaj-
dą się wśród nich m.in. spotka-
nia z dietetykiem omawiającym 
prawidłowe odżywianie w wie-
ku starszym, spotkania z pod- 
różnikiem, czy nauki prawi-
dłowego chodzenia z kijkami 
(nordic walking). Szczegółowy 
harmonogram dostępny jest na 
stronie pruszkowskiego MOPS:  
www.mops.pruszkow.pl.

– Moim celem nie jest wy-
głoszenie pogadanki o zagro-
żeniach, lecz podpowiedzenie, 
uczulenie, jak tych zagrożeń 
uniknąć. Na to położę największy 
nacisk – mówi Piotr Deputowski. 
– Podobne szkolenie, odbyło się 
dwa lata temu w Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku w Miejskim 
Ośrodku Kultury „Kamyk”. To 
zaplanowane na początek paź-
dziernika uaktualnione zostanie 
o najnowsze zagrożenia, jakie 
czyhają na seniorów – dodaje  
strażnik.

W trakcie ponad godzinnego 
spotkania jego uczestnicy zapo-
znają się z multimedialną pre-
zentacją pokazującą przykłady 
oszustw i przestępstw, na jakie 
narażeni są seniorzy. Stanowić to 
będzie wprowadzenie do dyskusji. 
Zostaną w niej poruszone m.in. 
zagadnienia dotyczące odbierania 

Osoby starsze są świadome 
zagrożeń, na jakie są 
narażone. Wiedzą  
o wyłudzeniach metodą 
na wnuczka, akwizytora 
lub pracownika opieki 
społecznej. Często jednak 
wypierają ze świadomości 
fakt, że oni sami mogą paść 
ofiarami takich czynów.

przez osoby starsze większych 
kwot pieniędzy, np. rent i eme-
rytur na pocztach lub w bankach, 
wypłaty gotówki z bankomatów, 
czy dokonywania internetowych 
operacji finansowych.  (KAM) 

Reklama

rozpoczęli jej poszukiwanie 
i zatrzymali ją o godz.17.00. 
– 48-letnia Dorota Z. została 
zatrzymana w miejscu zamiesz-
kania – informuje podkom. Do-
rota Nowak. – Kobieta dzwoniła 
z telefonu komórkowego i w wy- 
niku działań operacyjnych uda- 
ło się ją zlokalizować i zatrzy-
mać. Obecnie nie wiadomo, ja-
kie są powody jej zachowania 
– dodaje.

W chwili zatrzymania Dorota 
Z. była trzeźwa. Przyznała się 
do winy i usłyszała zarzut spo-
wodowania zagrożenia życia 
i zdrowia innych osób. Grozi jej 
do trzech lat pozbawienia wol-
ności. Dodatkowo może zostać 
obciążona kosztami akcji ewa-
kuacyjnej.  (AS, DP) 
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Reklama

Burmistrz gminy Brwinów  
Arkadiusz Kosiński, skarbnik  
Elżbieta Dolota oraz przedsta-
wiciel firmy Skanska Mirosław 
Siepak podpisali umowę na 

Kolejny etap 
„Czystego życia”

21 sierpnia wieczorem rozpoczął 
się kolejny etap remontu  
al. Krakowskiej. Zakończono już 
prace na odcinku od ul. Na Skraju 
w Warszawie do ul. Godebskiego. 

Utrudnienia  
na al. Krakowskiej

Drogowcy kończą również 
prace na drugim odcinku od  
ul. Godebskiego do Janek. 
W środę robotnicy przenieśli się 
z pracami na jezdnię w kierunku 
stolicy, zwężając ją. Prace na 
tym odcinku obejmą frezowanie 
nawierzchni, remontu cząstkowy 
podbudowy, warstw wiążącej 
i ścieralnej.  (DP)

budowę kanalizacji sanitarnej 
w Otrębusach i Kaniach  
w ramach projektu „Czyste  
życie”. Umowa przewiduje  
budowę ponad 46 km sieci  
kanalizacji sanitarnej  
w systemie grawitacyjno- 
-pompowym. Budowa 
potrwa 26 miesięcy i będzie  
kosztowała 28 mln zł.  (AS)

BRWINÓWREGION

Debiut akcji "Szlachetna Paczka"

kamilla GęBSka

PRUSZKÓW
Ogólnopolska akcja  
świątecznej pomocy  
„Szlachetna paczka”  
w tym roku po raz 
pierwszy organizowana 
będzie w Pruszkowie  
i okolicach. Rozpoczęło  
się poszukiwanie  
wolontariuszy na tym  
terenie. Dołączą oni do 
„Drużyny SuperW”  
– ekstraklasy wśród  
wolontariuszy.

P rogram„Szlachetna pacz- 
ka” Stowarzyszenie Wio-
sna realizuje od 2001 r. 

Tylko w ubiegłym roku 8201 ro- 
dzin w 300 miejscach w kraju 
obdarowanych zostało świątecz-
nymi prezentami. Darczyńcy prze- 
kazali pomoc rzeczową wartą  

10 mln zł. W tym roku akcja po-
zwalająca choć w minimalnym 
stopniu zaspokoić potrzeby 
i spełnić marzenia osób ubogich 
odbędzie się także w Pruszkowie 
i okolicach.

Inicjatywa przekazywania bez-
pośredniej pomocy najbardziej 
potrzebującym nie ma racji bytu 
bez wolontariuszy. Stanowią jedno 
z ważniejszych ogniw w spełnianiu 
marzeń osób niezamożnych. To 
oni jako drużyna są pośrednika-
mi pomiędzy rodziną, osobą stra- 
szą, samotną lub niepełnosprawną 
a darczyńcą. Choć do grudnia, kie-
dy odbędzie się finał akcji, jest jesz-
cze trochę czasu, już teraz trzeba 
zebrać sztab wolontariuszy, którzy 
działać będą na terenie Pruszkowa 
i Komorowa.

Aleksander Rejdych, lider akcji 
„Szlachetna paczka” w naszym 
regionie podkreśla, że wolon-
tariuszem może być każdy, kto 

jest pełnoletni, ma wielkie serce, 
zapał do pracy, jest odpowiedzial-
ny i chce pomóc osobom potrze-
bującym. – Projekt „Szlachetna 
paczka” na tym terenie będzie 
realizowany po raz pierwszy. Je-
stem świadomy, jak duży jest to 
sprawdzian zarówno z gotowości 
niesienia bezinteresownej pomo-
cy dla potencjalnych darczyńców, 
jak i dla wolontariuszy z gotowo-
ści poświęcenia swojego czasu. 
To też szansa na uszczęśliwienie 
wielu rodzin. Wierzę, że egza-
min z wrażliwości na los innych 
zdamy wszyscy celująco – mówi 
Aleksander Rejdych.

W całym kraju potrzeba  
8 tys. wolontariuszy. 700 z nich 
stworzy w woj. mazowieckim 
„Drużynę SuperW. EXTRAklasę 
wśród wolontariuszy”. – W re-
jonie pruszkowskim potrzeba 
nam minimum 10 wolontariu-
szy. Ale liczę, że uda się zebrać 

30-osobową drużynę o wielkich 
sercach i zapale do pracy – dodaje 
Aleksander Rejdych.

Wolontariusze będą w bezpo- 
średnim kontakcie z rodzinami,  
osobami starszymi i samotnymi 
wytypowanymi do programu „Szla-
chetna paczka”. To oni, goszcząc 
u nich w domach, wspólnie stwo-
rzą listy rzeczy, których najbardziej 
brakuje. Wykaz ten wraz z opisem 
sytuacji materialnej, zawodowej 
i życiowej poszczególnych rodzin 
czy osób, umieszczony zostanie 
w anonimowej bazie internetowej  
akcji www.szlachetnapaczka.pl,  
by darczyńcy mogli wybrać, co 
i komu podarują. Świąteczne paczki 
wolontariusze dostarczać będą od 
9 do 11 grudnia.

Kandydaci na wolontariuszy 
mogą się już rejestrować. Moż-
na to zrobić wchodząc na stronę 
www.superw.pl i wypełniając for-
mularz zgłoszeniowy.  

Ogólnopolska inicjatywa pomocy ubogim w Pruszkowie
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Koniec korków w Alejach
REGION
Zarząd Miejskich Inwestycji 
Drogowych przeprogramował 
światła na rondzie u zbiegu 
ul. Łopuszańskiej  
i Al. Jerozolimskich. 
Zmiana znacznie  
poprawiła przepustowość 
warszawskiej wylotówki.

O d razu po oddaniu do użyt- 
ku nowego ronda przy 
węźle Łopuszańska kie-

rowcy narzekali na źle zorgani-
zowany ruch. Uwag było wiele, 
ale najczęściej słychać było uty-
skiwania na zbyt krótkie zielone 
światło dla samochodów jadących 
al. Jerozolimskimi, w których 
przez cały dzień utrzymywały się  
ogromne korki. Drogowcy począt-
kowo tłumaczyli, że sytuacja się 
poprawi, gdy kierowcy nauczą 
się nowych znaków. Jednak ty- 
dzień po oddaniu ronda do użytku 
korki nadal się utrzymywały.

Po tygodniu od otwarcie ronda 
ZMID postanowił posłuchać kie-
rowców i przeprogramować sygna-
lizację świetlną. Od 20 września 
dla kierowców jadących Al. Jero-
zolimskimi zielone światło świeci  
się 53 sekundy, czyli o 19 sekund 
dłużej niż poprzednio. Zmiana ta  
znacznie poprawiła przepustowość  

w Al. Jerozolimskich. – Rzeczywiś- 
cie jest dużo lepiej niż ostatnio,  
ale do ideału jeszcze daleko – mó- 
wi Rafał, handlowiec z Piastowa.  
– Wydaje mi się, że dobrze będzie  
dopiero po oddaniu do użytku ca-
łego węzła – dodaje.

Zmiana to odbyła się kosztem 
kierowców wjeżdżających na 
rondo z ul. Kleszczowej i ul. Ło-
puszańskiej, gdzie obecnie zielone 

ZMID zmienił ustawienie sygnalizacji świetlnej

pali się tylko kilkanaście sekund. 
Jednak tam ruch jest zdecydo-
wanie mniej intensywny niż  
w Al. Jerozolimskich.

Kierowcy uważają, że rondo 
jest zbyt małe by przyjąć taki 
ruch i oddanie go do użytku bez 
pozostałych elementów, czyli 
tunelu i estakad, przyczyniło się 
do powstania utrudnień. Według 
nich ruch powinien odbywać się 

tak, jak miało to miejsce wcześniej 
na tymczasowym rondzie aż do 
zakończenia budowy pozostałych 
elementów. – Utrzymanie ruchu 
w poprzednim układzie było 
niemożliwe. Tymczasowe rondo 
zostało wytyczone w miejscu, 
w którym powstaną zjazdy z es-
takad oraz wyjazdy z tunelu – in-
formuje Agata Choińska, rzecznik 
prasowy ZMID.  (AS, DP) 
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FOTOMIGAWKA

Nowa równa nawierzchnia, chodnik i ścieżka rowerowa 
– tak ma wyglądać ul. Akacjowa. Droga ma zostać przebudowana 
do końca listopada. Mieszkańcy ul. Akacjowej narzekają na stan 
nawierzchni drogi. Jezdnia jest pofalowana i dziurawa. Ich zda-
niem, za zniszczenie drogi odpowiedzialni są deweloperzy, którzy  
w ostatnim czasie prowadzili tu roboty budowlane. Droga zostanie 
jednak przebudowana. Na początku września urzędnicy miejscy 
wybrali wykonawcę ul. Akacjowej. Została nim firma Bit-Bruk, któ-
ra za wykonanie prac otrzyma ok. 900 tys. zł. Zgodnie z projektem 
droga będzie miała 6 m szerokości. Wybudowany zostanie chodnik 
i ścieżka rowerowa. Przewidziane jest również przygotowanie 
miejsc postojowych. Prace na ul. Akacjowej powinny zakończyć 
się 30 listopada.  (AS) 
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Śląska i Floriańska  
z nowymi nawierzchniami
GRODZISK MAZOWIECKI
Urzędnicy z magistratu 
ogłosili przetarg na 
wykonanie nawierzchni 
dwóch ulic. Jest szansa, 
że jeszcze w tym roku  
ruszą prace budowlane  
na ulicach Floriańskiej 
i Śląskiej.

Obie ulice to drogi grun-
towe, na których nie ma 
wydzielonych jezdni 

i chodników. Z ul. Bałtyckiej na 
ul. Floriańską prowadzi zjazd 
wykonany z kostki brukowej.  
Ul. Śląska jest w nieco lepszym 
stanie – część drogi jest wyłożona 
tzw. płytami monowskimi.

Mieszkańcy obu ulic narzekają, 
że po większych deszczach drogi 

stają się nieprzejezdne, ponie-
waż woda rozmiękcza grunt. 
W tym miejscy nie ma systemu 
odwodnienia.

Jest szansa, że jeszcze w tym 
roku drogowcy rozpoczną prace 
związane z utwardzeniem na-
wierzchni obu ulic. Na wykonanie 
prac robotnicy będą mieli 60 dni 
od momentu podpisania umo-
wy. Zgodnie z projektem, zarów- 
no ul. Śląska, jak i ul. Floriańska 
będą miały 4,5 m szerokości. Ta 
ostatnia na 23-metrowym od-
cinku zostanie zwężona do 4 m 
z uwagi na lokalizację słupów 
energetycznych. Na obu ulicach 
znajdą się również po dwa progi 
zwalniające, a nawierzchnia jezd-
ni zostanie wykonana z destruk- 
tu asfaltowego.  (AS) 
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REGION
Po weekendzie  
17–18 września prace 
na ul. Dźwigowej  
w warszawskich Włochach 
ponownie zamarły.  
Drogowcy tłumaczą,  
że nie mogą przyśpieszyć,  
ponieważ nie chcą  
naruszyć konstrukcji 
wiaduktów kolejowych.

R emont nawierzchni ulicy 
Dźwigowej to jedna z naj- 
bardziej krytykowanych 

przez kierowców inwestycji. 
Droga, mimo wielu kosztownych 
remontów, nadal się zapadała. 
W lipcu robotnicy po raz kolejny 
zamknęli ulicę. Tym razem na 
wniosek wojewódzkiego nad-
zoru budowlanego, który naka-
zał miastu jej natychmiastową 
przebudowę.

Okoliczni mieszkańcy i kierowcy 
podkreślają, że droga na pewno nie 
będzie oddana na czas, ponieważ 
prace nie są powadzone systema-
tycznie. Po minionym weekendzie 
na placu budowy nie pojawiło się 
zbyt wielu robotników. Pracownicy 
Zakładu Remontów i Konserwacji 

Na ul. Dźwigowej znów cisza

Dróg, którzy prowadzą prace na 
ul. Dźwigowej tłumaczą, że obec-
nie trwa wypompowywanie wód  
gruntowych, które w tym rejo-
nie mają bardzo wysoki poziom. 
Prac nie można jednak prowadzić 
szybciej, ponieważ może to dopro-
wadzić do naruszenia konstrukcji 
wiaduktów kolejowych.

Drogowcy podkreślają, że 
po odpompowaniu odpowied-
niej ilości wody będzie można 

przystąpić do wykonania drenażu 
i instalacji odwodnieniowej. Ist-
nieje duże prawdopodobieństwo, 
że robotnicy zastosują tu inne 
rozwiązanie technologiczne. 
ZRiKD zastanawia się nad za-
stosowaniem metody iniekcji 
strumieniowej (czyli tzw. systemu  
jet grouting) polegającej na wtła- 
czaniu pod wysokim ciśnieniem  
specjalnej mieszanki cementowej 
w grunt. Dzięki temu można  

wzmocnić podłoże i stworzyć 
zasłonę, która ochroniłaby insta-
lacje znajdujące się pod jezdnią, 
i przede wszystkim samą drogę, 
przed wodami gruntowymi. Jed-
nak decyzja o zmianie technolo-
gii jeszcze nie zapadła.

Termin zakończenia prac na  
ul. Dźwigowej został wyznaczony 
na 30 września, jednak drogowcy 
nie są w stanie powiedzieć, czy uda 
się go dotrzymać.  (AS) 
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Przypadający w tym roku jubileusz 90-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana jest okazją do zorganizowania VIII Zjazdu Absolwentów. Impreza odbędzie się 
w sobotę 8 października pod honorowym patronatem starosty pruszkowskiego Elżbiety Smolińskiej i prezydenta Pruszkowa Jana Starzyńskiego. Absolwenci spotkają się 
rano na szkolnym boisku, skąd wyruszą na mszę do kościoła św. Kazimierza. W części oficjalnej, która odbędzie się po mszy, przewidziane jest m.in. zebranie sprawozdawczo-
wyborcze Towarzystwa Absolwentów, Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie oraz część artystyczna. Zjazd zakończą spotkania 
roczników i wieczorny bal absolwentów, który odbędzie się w domu bankietowym przy ul. Obrońców Pokoju. Więcej informacji na www.zan.org.pl.   (R)

PRUSZKÓW

90-lecie Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana
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W sobotę 24 września  
Ochotnicza Straż Pożarna  
w Milanówku świętuje 100-lecie 
swojego istnienia. Obchody 
rozpoczną się o godz. 9.15 

100-lecie  
OSP

Liceum Ogólnokształcące  
im. Tadeusza Kościuszki świętuje 
60-lecie istnienia. Obchody  
rozpoczną się w gmachu szkoły  
7 października wieczorem 

Jubileusz 
„Kościucha”

koncertem piosenki „Różne 
oblicza miłości”. Centralne 
uroczystości odbędą się w szkole 
13 października. Kolejne imprezy 
zaplanowano na 13 i 21 paździer-
nika oraz 4 listopada. Obchody 
zakończą się 6 listopada mszą 
w kościele św. Kazimierza. Więcej 
informacji na stronie www.web.
kosciuch.pruszkow.pl.  (R)

przemarszem pocztów  
sztandarowych do kościoła 
św. Jadwigi Śląskiej na mszę. 
O godz. 11.15 na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Milanówku 
rozpocznie się specjalny apel, 
a po nim impreza z konkursami 
dla dzieci, zabawami i grillem. 
Zakończy ją występ Zespołu  
Dnia Następnego.  (DP)

MILANÓWEKPRUSZKÓW

Reklama

GRODZISK MAZOWIECKI
Piaszczysto-żwirowa 
nawierzchnia parkingu  
przy Szkole Podstawowej  
nr 2 na ul. Westfala przysparza 
kierowcom sporo problemów. 
Władze miasta obiecują,  
że w przyszłym roku obiekt 
zostanie zmodernizowany  
i wyłożony betonową kostką.

Z parkingu położonego 
przy skrzyżowaniu ulic 
Westfala i Orzeszkowej 

korzystają przede wszystkim 
pracownicy mieszczącej się nie-
opodal Szkoły Podstawowej nr 2,  
ale również klienci pobliskich 
sklepów i mieszkańcy okolicznych 
bloków. Obecnie nie jest to obiekt 
zbyt przyjazny dla użytkowników. 
W dni deszczowe tworzą się tu 
błoto i koleiny. Poza tym liczba 
miejsc dla samochodów jest zde-
cydowanie za mała. W przyszłym 
roku ma się to zmienić. Parking 
zostanie wyłożony betonową 
kostką. Być może przybędzie też 
miejsc dla samochodów. W tym 

Parking na ul. Westfala do remontu
celu gmina już wykupiła grunt pod 
przyszłą inwestycję.

Władze Grodziska Mazowiec-
kiego wciąż zabiegają o zwiększe-
nie miejsc parkingowych. Po to 
m.in. rozszerzają strefy płatnego 
parkowania, głównie w centrum 
miasta. Wkrótce za parking trzeba 
będzie płacić na ul. Kierlańczyków 
oraz na ul. Spółdzielczej przy Cen-
trum Kultury. Burmistrz Grzegorz 
Benedykciński myśli również o bu-
dowie parkingu wielopoziomowe-
go. Miałby on powstać w dzielnicy 
Łąki. – Ale to dopiero za dwa lata, 
gdy zostanie wybudowane przej-
ście podziemne. W przyszłym roku 
powstałby projekt przyszłego par-
kingu, a w 2013 r. rozpoczęlibyśmy 
budowę. Generalnie trzeba myśleć 
o obiekcie dwu-, trzypiętrowym, 
ponieważ liczba samochodów 
wzrasta z roku na rok, więc taka 
inwestycja jest po prostu niezbęd-
na – mówi burmistrz. Być może 
podobny obiekt powstanie również 
bezpośrednio przy stacji PKP, na  
ul. 1 Maja. Szczegóły tej inwestycji 
nie są jednak jeszcze znane.  (KG) 
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Będzie nowy most 
BRWINÓW
Nowy most na Zimnej 
Wodzie, na przedłużeniu 
ul. Powstańców Warszawy, 
powstanie jeszcze w tym 
roku – informuje urząd gminy.

S tarosta pruszkowski 
wszczął postępowanie 
w sprawie wydania decy-

zji o zezwoleniu na realizację tej 
inwestycji drogowej.

Most znajduje się przy wyjeździe 
z Brwinowa w kierunku Koszaj- 
ca i Moszny. Od dawna był w opła-
kanym stanie. Przez ostatni rok 
został dodatkowo zniszczony przez  
jeżdżące tędy na budowę auto-
strady samochody ciężarowe o to-
nażu znacznie przekraczającym 

nośność mostu. Obecnie jego stan  
techniczny jest tak zły, że nadaje 
się on wyłącznie do rozbiórki. Ze 
względu na zagrożenie katastro- 
fą, mogą nim przejeżdżać tylko 
samochody o masie do 3,5 t.

Konstrukcja mostu ma zostać 
całkowicie rozebrana. Powstanie 
tu nowy most, a nawierzchnie dróg 
w jego okolicy zostaną wymie-
nione. Drogowcy wykonają rów-
nież korekty istniejących rowów.  
15 września upłynął termin skła-
dania ofert do przetargu na wy-
konanie prac. Jeśli nic nie zakłóci 
sprawnego przebiegu procedur, 
wykonawca będzie mógł rozpo-
cząć prace już w październiku. Ich 
zakończenie planowane jest po  
ok. trzech miesiącach.  (ASR) 
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Na jednym z zakrętów  
w Pęcicach w gminie Michałowice 
doszło 17 września wieczorem 
do groźnego wypadku. Młody 
mężczyzna jadący samochodem 

Dachowało  
BMW

W sobotę 17 września ok.  
godz. 4.00 na przejściu dla 
pieszych w Al. Jerozolimskich 
w Pruszkowie, na wysokości 
piastowskiego hipermarketu  

Pieszy potrącony  
na przejściu

Tesco, samochód  
osobowy Opel potrącił  
mężczyznę. Ofiara wypadku 
prawidłowo przechodziła  
przez przejście dla pieszych.  
Kierujący oplem naj- 
prawdopodobniej nie  
zauważył pieszego.  
Poszkodowany mężczyzna  
trafił do szpitala.  (DP)

osobowym BMW zbyt  
szybko wjechał w zakręt  
i nie opanował samochodu,  
który wypadł z jezdni, ściął  
przydrożny krzyż, a następnie 
dachował. Kierowca został  
zakleszczony we wraku auta.  
Trafił do szpitala. Pasażerce, 
która z nim jechała,  
nic się nie stało.  (ASR)

PĘCICEPRUSZKÓW

Reklama

Krystyna Płukis nadal 
dyrektorem Zachodniego
karolina Gontarczyk

GRODZISK MAZOWIECKI
Komisja konkursowa więk-
szością głosów zadecydo-
wała, że funkcję dyrektora 
Szpitala Zachodniego przez 
kolejną sześcioletnią kaden-
cję ponownie będzie pełnić 
Krystyna Płukis.

S amodzielny Publiczny Spe-
cjalistyczny Szpital Zachodni 
im. Jana Pawła II w Grodzi-

sku Mazowieckim przy ul. Dale-
kiej 11 działa od ponad ośmiu lat.  
Mieści się tu 12 oddziałów i 19 po-
radni specjalistycznych. Od siedmiu 
i pół roku placówką zarządza Kry-
styna Płukis. W tym roku wygasa 
kontrakt, jaki zawarła na pełnienie 
obowiązków dyrektora szpitala 
z powiatem, który jest organem za-
łożycielskim placówki. W związku  
z tym ogłoszono konkurs na stanowi-
sko dyrektora Szpitala Zachodniego.

Do konkursu przystąpiło pięciu 
kandydatów. Oceniła ich komisja, 
w skład której weszło 13 osób. Sześć 
z nich to przedstawiciele rady po-
wiatu, pozostali to przedstawiciele: 
Rady Społecznej przy Szpitalu Za-
chodnim, związków zawodowych 
oraz izb lekarskiej i pielęgniarskiej. 

12 z nich swój głos oddało na Kry-
stynę Płukis.

Nie wszyscy  
zadowoleni
Wielu mieszkańców powiatu gro- 
dziskiego jest niezadowolonych 
z takiego rozstrzygnięcia. Spo-
dziewali się oni, że w związku 
z końcem kadencji dyrektor Płukis  
i rozpisaniem konkursu na dy-
rektora, stanowisko to zajmie kto 
inny. W internecie już pojawiły się 
komentarze, w których ich auto-
rzy nie zostawiają na członkach 
komisji suchej nitki. „Kolejne lata 
nieszczęścia dla szpitala i dla nas”, 
„ten konkurs pro-forma, przecież 
żaden poważny kandydat wobec 

układów p. Płukis z lokalnymi 
władzami nie miał cienia szans, 
a nawet, jeśli któryś spróbował, 
to dano mu wyraźnie do zrozu-
mienia, że nie ma o co zabiegać 
i się wygłupiać. Pani Płukis nikt nie 
ruszy, dobrze umocowana”, „kiedy 
tam wejdzie jakiś NIK i posprząta 
ten niebotyczny bałagan?” – to 
tylko niektóre wypowiedzi, jakie 
można znaleźć na lokalnych por-
talach internetowych.

Strategia rozwoju
Zanim Krystyna Płukis została po-
wołana na stanowisko dyrektora 
Szpitala Zachodniego na kolejną 
kadencję, członkom komisji kon-
kursowej przedstawiła swoją wizję 

rozwoju placówki na najbliższe 
dwa lata. Zakłada ona m.in. uru-
chomienie nowych jednostek: po-
radni neurochirurgicznej, poradni 
urazowo-ortopedycznej dla dzieci, 
oddziału ginekologicznego, a także 
– jeżeli tylko znajdą się pieniądze 
– oddziału położniczego z neo-
natologią, zakończenie budowy 
lądowiska oraz inwestycje oszczęd-
nościowe, m.in. założenie solarów. 
Krystyna Płukis chce również do-
prowadzić do wyremontowania 
oddziałów i elewacji budynku 
oraz sukcesywnie wymieniać 
stary sprzęt na nowy. Kolejnym 
obszarem działań w celu poprawy 
funkcjonowania placówki jest jej 
informatyzacja, dzięki czemu leka-
rze rodzinni i sami pacjenci mieliby 
możliwość dostępu drogą elektro-
niczną do informacji o wynikach 
badań i przebiegu ich leczenia. 
Krystyna Płukis zaproponowała 
również zracjonalizowanie finan-
sów szpitala, które ma polegać na 
przygotowaniu placówki do no-
wych regulacji prawnych związa-
nych z nową ustawą o działalności 
leczniczej, obowiązującą od 1 lipca. 
Przedstawiła także strategię pod-
noszenia jakości usług. Jej mottem 
przewodnim ma być hasło „Uprzej-
mość również leczy”.  

Posadzą drzewa tam, 
gdzie je wycięto
RASZYN
Gmina ogłosiła  
przetarg na dostawę 
sadzonek 369 drzew  
i 67 krzewów.  
Posadzone zostaną 
w ramach sadzeń 
zastępczych,  
w zamian za usuniętą 
roślinność.

Zamówionych zostało 13 ga- 
tunków drzew, m.in. brzo-
zy, czeremchy, głóg, sosny 

pospolite, dęby kolumnowe oraz 
klony: jesionolistne, pospolite 
kuliste, pospolite i o czerwonych 
liściach. Dostarczone mają być też 
krzewy: thuja Brabant, jałowiec 
płożący lub łuskowaty, berberys 
i ligustr.

Około 75 proc. z nich ma być 
posadzonych do października na 
terenie powstającego kompleksu 
boisk przy szkole podstawowej 
w Raszynie. Inwestycja ta roz-
poczęła się właśnie od wycinki 
drzew. Miało to miejsce pod ko- 
niec czerwca. Wcześniej projek- 
tant zrobił inwentaryzację  
drzew, które zostały przezna- 
czone do -usunięcia.

Jak poinformował nas za-
stępca wójta gminy Raszyn 
Mirosław Chmielewski, na 
terenie powstającego boiska 

szkolnego nasadzonych zostanie 
71 drzew i około 300 krzewów, 
tj. mniej więcej tyle, ile zostało 
wyciętych. – Gmina otrzyma-
ła decyzję na wycinkę ponad 
300 drzew i ponad 300 krze- 
wów. W związku z tym jesteśmy 
zobowiązani do nasadzenia 
podobnej ilości drzewostanu  
– mówi Mirosław Chmielewski.

Zamówiona roślinność po-
sadzona zostanie też m.in. na 
działce w Ładach, gdzie gmina 
prowadzi inwestycje, oraz w wy-
znaczonym miejscu zastępczym, 
po tym jak zostaną wycięte drze-
wa rosnące w rowie przy ul. Dłu- 
giej. Rów ten będzie odtwarzany,  
dlatego trzeba usunąć drzewo- 
stan, ponieważ blokuj przepływ 
wody.

Wicewójt Chmielewski przy-
znaje, że w związku z dużymi 
kosztami związanymi z wycin-
ką drzew, nasadzeniami oraz 
zakupem drzewostanu, gmina 
będzie musiała zwiększyć bu-
dżet na nasadzenia zastępcze 
drzew i krzewów. Ceny wy-
cinki drzew są zróżnicowa-
ne, w zależności od wielkości 
i rodzaju drzewa. Jednak koszt 
wycięcia jednego drzewa może 
wynieść nawet 1000 zł. Koszt 
nasadzeń kształtuje się od 150  
do 250 zł.   (KAM) 
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Posadzą drzewa tam, 
gdzie je wycięto

Reklama

Zły stan kwiatowych ulic
OPYPY
Nazwa ulicy to jeszcze 
nie wszystko. Mieszkańcy  
miejscowości marzą  
o tym, by drogi były tu  
równie piękne, jak ich nazwy.

W iększość nazw ulic we 
wsi pochodzi od nazw 
roślin. Są tu więc ulice:  

Polnych Kwiatów, Bratkowa, Je- 
miołowa, Jabłoniowa i inne. Pod-
czas XII sesji Rady Miejskiej w Gro 
dzisku Mazowieckim podjęto 
uchwałę, dzięki której kolejna uli- 
ca zyska nazwę Peoniowej. Za tym 
pełnymi uroku nazwami kryje 
się jednak prawdziwy dramat ich 
mieszkańców.

Co to za nazwa?
Ul. Peoniowa jeszcze do niedawna 
była drogą prywatną. Gmina posta-
nowiła ją odkupić i w ten sposób 
stworzyć dogodny przejazd dla 
mieszkańców Opyp. Nie wszystkim 
jednak nazwa nowej ulicy przy-
padła do gustu. – Peoniowa? Co 
to w ogóle za nazwa? Będzie się 
myliła z Piwoniową albo Pełniową 
– mówi Adam Sikorczyk, mieszka-
niec Opyp. Również zdaniem Mai 
Winiarskiej-Czajkowskiej, sołtysa 
Opyp, nazwa nowej ulicy może 
stwarzać kłopoty. – Ale to sami 
mieszkańcy ją zaproponowali. Po-
tem została rozpatrzona przez Ko-
misję Gospodarki Gminnej, a radni 
ją zaakceptowali, więc taką właśnie 
nazwę będzie nosiła – tłumaczy.

Piękne nazwy, błotniste 
nawierzchnie
Dylemat związany z nazwą nowej 
ulicy to jednak nie jedyny problem 
mieszkańców Opyp. Od długiego 
czasu domagają się oni poprawy 
stanu technicznego dróg w swo-
jej miejscowości. Dochodziło tu 
bowiem do takich sytuacji, że nie 
mogli dojechać do swoich posesji. 
Zdesperowani grozili nawet blo-
kadami oraz poinformowaniem 
o sprawie reporterów telewizji 
publicznej. Zdaniem sołtys Wi-
niarskiej-Czajkowskiej, ostatnio 
sytuacja nieco się poprawiła. – Do 
zrobienia zostały jeszcze dwie dro-
gi powiatowe – ulice Paprociowa 
i Polnych Kwiatów oraz gminna 
ul. Polnej Róży, na której moder-
nizację już został wykonany pro-
jekt. Stan dróg gminnych uległby 
znaczącej poprawie, gdyby wzdłuż 
nich wykonane było odwodnienie. 
Najlepiej widać to na przykładzie 
ul. Pałacowej, która jest bardzo 

podmokła i na sporym jej odcin-
ku nie ma rowu melioracyjnego. 
Trzeba przyznać, że gmina w eks-
presowym tempie wyremontowała 
ul. Porannej Rosy jako dojazd alter-
natywny do ul. Pałacowej, ale to 
nie zmienia faktu, że po opadach 
deszczu ul. Pałacowa staje się nie-
przejezdna – mówi.

Wstyd dla wsi
Według Winiarskiej-Czajkowskiej, 
sytuacja jest tym bardziej wstydliwa, 
że na jednej z ulic mieszka były pro-
minentny polityk. Zdarza się więc, 
że przyjeżdżają do niego inni poli-
tycy najwyższego szczebla, którzy 
muszą pokonywać wyboiste, pełne 
kolein drogi. Łatwo można na nich 
stracić zawieszenie samochodu.  
– To wielki wstyd dla naszej miejsco-
wości – denerwuje się pani sołtys.

Władze Grodziska zapewniają, 
że prace związane z poprawą stanu 
technicznego dróg na terenie gminy 
prowadzone są na bieżąco.  (KG) 
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Trzej mężczyźni podejrzani 
o napad na kantor w centrum 
handlowym w Nadarzynie  
23 czerwca 2010 r. zostali zatrzy-
mani przez stołeczną policję.  

Odpowiedzą 
za napad na kantor

Policjanci zatrzymali 33-letniego 
Michała S., który po pijanemu 
prowadził skradziony samochód 
i nie miał prawa jazdy. Tłuma-
czył, że samochód pożyczył od 

Pożyczył  
kradzione auto

znajomego. Funkcjonariusze  
ustalili, że kradzieży renaulta 
z posesji w Książenicach  
dokonał Marcin G. Mężczyzna 
przyznał się do winy i został 
aresztowany na trzy miesiące. 
Grozi mu do 10 lat więzienia. 
Michał S. za jazdę po pijanemu 
może spędzić w więzieniu  
dwa lata.  (ASR)

Po długim śledztwie  
policja zatrzymała trzech  
mieszkańców podwarszawskich 
miejscowości, którzy okazali się 
recydywistami. Podczas  
przeszukiwania ich mieszkań 
funkcjonariusze znaleźli  
narkotyki, amunicję oraz  
gotówkę, którą zatrzymano  
na poczet przyszłych kar.  (DP)

NADARZYNGRODZISK MAZOWIECKI

FOTOMIGAWKA

Premier Donald Tusk wraz z Robertem Korzeniowskim odwiedzili we wtorek 20 września 
Piastów. Szef rządu rozmawiał o bezpieczeństwie polskich dzieci, ich lepszej edukacji oraz o sporcie. 
Piastów był pierwszym przystankiem na trasie „Tuskobusu”, który we wtorek wyjechał z Warszawy. Premier 
podróżuje nim po kraju w ramach kampanii wyborczej.Towarzyszący premierowi Robert Korzeniowski 
mówił podczas spotkania z władzami i mieszkańcami Piastowa, że zależy mu na tym, aby dzieci miały 
jak najczęstszy kontakt ze sportem.  (DP) 
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Jesteśmy członkiem 
Związku Kontroli Dystrybucji Prasy 

Wybitna aktorka, reżyserka, współzałożycielka warszawskiego Teatru Adekwatnego Magda Teresa Wójcik zmarła w sobotę 17 września w Podkowie Leśnej – poinfor-
mował Teatr Adekwatny. Magda Teresa Wójcik w 1964 r. wraz z Henrykiem Boukołowskim założyła Teatr Adekwatny, który początkowo działał w Cieszynie, a następnie 
w Warszawie. Na dużym ekranie zasłynęła przede wszystkim z roli Łucji Król z filmu „Matka Królów” Janusza Zaorskiego (1982 r.), za którą w 1987 r. otrzymała Złote Lwy 
Gdańskie. Ponadto wystąpiła m.in. w filmach: „Matka Joanna od Aniołów” (1960 r.), „Człowiek z marmuru” (1976 r.), „Bez znieczulenia” (1978 r.) i „Szpital Przemienienia” 
(1978 r.). Miała 77 lat. 

Zmarła Magda Teresa Wójcik
PODKOWA LEŚNA

Kościół do remontu
ŻUKÓW
Drewniany kościół  
Przemienienia Pańskiego  
to jeden z najbardziej 
charakterystycznych 
i wartościowych obiektów 
zabytkowych na  
Zachodnim Mazowszu. 
Wkrótce w kościele  
zostaną wyremontowane 
podłogi, boczne  
ściany oraz sufit  
w prezbiterium.

K ościół Przemienienia 
Pańskiego w Żukowie 
został wybudowany  

w latach 1676–1677, uroczyście 
poświęcony został w 1682 r. 
Jego fundatorem był ówczesny 
proboszcz Mateusz Jacek Gó-
rzyński. Dominują tu wnętrza 
o wystroju barokowym pocho-
dzące z XVII i XVIII w., a na 
terenie kościoła znajduje się 
tu również drewniana dzwon- 
nica z końca XVII w., dach po- 
kryty jest gontem. Kościół 
miał również murowaną za-
krystię, która w 1889 r. została 
zastąpiona pomieszczeniem 
drewnianym.

Po raz pierwszy kościół był 
wyremontowany w XIX w., po 
raz drugi – w latach 1969–70. 
Obecnie obiekt ponownie wy-
maga renowacji. Władze Gro-
dziska Mazowieckiego chcą 
dofinansować tę inwestycję. 
W ramach prac restauracyjnych 
w kościele zostanie wymienio-
na podłoga, przeprowadzone 
zostaną również prace konser-
watorskie przy ścianach bocz-
nych oraz deskowanie sufitu 
w prezbiterium. Zgodnie z wa-
runkami zamówienia, prace 
w żukowskim kościele będzie 
musiał wykonać uprawniony 
konserwator dzieł sztuki. Kryte-
rium wyboru oferty będzie sta-
nowiła najniższa cena. – Kościół 
w Żukowie to jeden z najbar-
dziej wartościowych obiektów  
drewnianych na Mazowszu  
o wielkich walorach zabytko- 
wych. Ponieważ mieszka tu nie- 
wiele osób, parafia jest biedna. 
Czuliśmy się w obowiązku jej 
pomóc – mówi Grzegorz Be- 
nedykciński, burmistrz Grodzis- 
ka Mazowieckiego. Prace remon- 
towe w kościele potrwają do po- 
łowy grudnia tego roku.  (KG) 

Władza na wakacjach
REGION
Chociaż jesień zbliża  
się wielkimi krokami,  
a lokalni włodarze  
wrócili po wakacjach  
do stałych obowiązków,  
z sentymentem wspominają 
swoje tegoroczne urlopy.  
Sprawdziliśmy, jak je 
spędzali.

W iększość samorządow-
ców z naszego regio-
nu wakacje spędziła 

nad polskim morzem. Starosta  
pruszkowski Elżbieta Smolińska, 
burmistrz Milanówka Jerzy Wy-
socki, burmistrz Piastowa Marek 
Kubicki i burmistrz Brwinowa 
Arkadiusz Kosiński zażywali ką-
pieli morskich oraz opalali się na 
nadbałtyckich plażach. Z tej grupy 
wyłamał się burmistrz Grodziska 
Mazowieckiego, który tygodniowy 
urlop wraz z małżonką spędził 
w Chorwacji oraz kilka dni nad 
jeziorem. Starosta grodziski Marek 
Wieżbicki wypoczywał w Bieszcza-
dach, wójt Raszyna leniuchował 
na Mazurach, a wójt Nadarzyna 
Janusz Grzyb ładował baterie 
w sanatorium w Busku Zdroju. 
Wójt Baranowa Andrzej Kolek  
w tym roku w ogóle nie opuszczał 
rodzinnej miejscowości i urlop 
spędził w domu.

Na sportowo
Okazuje się, że większość naszych 
włodarzy to zapaleni sportowcy, 
dla których aktywny wypoczynek 
na świeżym powietrzu jest praw-
dziwym oddechem od codziennych 
obowiązków. – Jestem żeglarzem 
zaangażowanym – deklaruje bur-
mistrz Grodziska Mazowieckiego 
Grzegorz Benedykciński i zapew-
nia, że gdy tylko znajdzie wolną 
chwilę, od razu ucieka nad ma-
zurskie jeziora, gdzie może upra- 
wiać swój ulubiony sport. – Spę- 
dzając tegoroczny urlop w Miko-
łajkach, byłem niezwykle dumny 
widząc w porcie aż cztery żag- 
lówki z herbem Grodziska Mazo-
wieckiego – mówi burmistrz.

Aktywny wypoczynek prefe-
ruje również starosta grodziski 
Marek Wieżbicki. Urlop spędził 
więc chodząc po górach, jeżdżąc 
na rowerze oraz pływając kajakiem. 
Burmistrz Piastowa Marek Ku-
bicki lubi podczas wakacji pograć 
w tenisa i pojeździć na rowerze. 

Rowerowe wycieczki oraz długie 
spacery nadmorskimi plażami to 
ulubiony sposób spędzania wolne-
go czasu starosty  pruszkowskiego 
Elżbiety Smolińskiej. Pani starosta, 
jak sama twierdzi, lubi jednak rów-
nież dobrą książką oraz muzyką 
klasyczną. Turystyka piesza i rowe-
rowa to także domena burmistrza 
Milanówka Jerzego Wysockiego. 
Również burmistrz Brwinowa Ar-
kadiusz Kosiński preferuje aktywny 
wypoczynek. Andrzej Zaręba, wójt 
Raszyna ma wprawę w pływaniu 
na desce surfingowej. Tegoroczny 
urlop wykorzystał więc do dosko-
nalenia swoich umiejętności.

Familijnie  
i z przyjaciółmi
Niemal wszyscy, z którymi roz-
mawialiśmy na temat spędzania 
wolnego czasu podczas urlopów 
deklarują, że rodzina to podsta-
wa i właśnie w towarzystwie naj-
bliższych najchętniej oddają się 
urokom letniego wypoczynku. 
Burmistrz Brwinowa Arkadiusz 
Kosiński to ojciec trzech synów, 

więc właśnie z nimi oraz z mał-
żonką spędzał urlop. W gronie 
rodziny i najbliższych przyjaciół 
kilka wolnych dni spędził również 
burmistrz Piastowa Marek Kubic-
ki. Podobnie Andrzej Kolek, wójt 
Baranowa. Wójt Raszyna z kolei ża-
łuje, że na wakacje z rodzicami nie 
jeździ już dorosła córka. Andrzej 
Zaręba musi się zatem zadowolić 
jedynie towarzystwem małżonki 
oraz syna.

Na wakacjach  
myślą o pracy
Nie wszystkim lokalnym włoda-
rzom podczas wakacji udaje się za-
pomnieć o pracy. Tegoroczny urlop 
Grzegorza Benedykcińskiego przy-
padł na okres związany z proble-
mami komunikacyjnymi w mieście. 
Po zamknięciu wiaduktu nad tora-
mi kolejowymi mieszkańcy zaczęli 
masowo protestować przeciwko 
wzmożonemu ruchowi tirów, któ-
re jeżdżą nieprzystosowanymi do 
tego lokalnymi drogami. W związ-
ku z tym burmistrz Grodziska 
przerwał wakacyjny wypoczynek, 

aby pomóc w rozwiązaniu tych 
spraw, zwłaszcza mieszkańcom 
ul. Granicznej, gdzie problem jest 
szczególnie dokuczliwy. – Kocham 
swoją robotę, w ogóle nie jest dla 
mnie ciężarem, ale mamy tyle 
inwestycji i różnych problemów 
do rozwiązania, że podczas urlo-
pu o pracy nie da się nie myśleć  
– mówi Grzegorz Benedykciński.

Za to w stu procentach – jak 
sam twierdzi – od zawodowych 
obowiązków udało się oderwać 
staroście powiatu grodziskiego 
Markowi Wieżbickiemu, mimo 
że jego urlop był wyjątkowo krótki, 
bo trwał tylko cztery dni. Przez 
pierwsze dwa dni urlopu o pracy 
nie udaje się zapomnieć wójto-
wi Raszyna. – Potem już można 
było złapać dystans i odpocząć, 
ale w drodze powrotnej do War-
szawy znów się myśli o wszystkim  
– mówi Andrzej Zaręba.

Wszyscy włodarze nie ukrywają, 
że wolne chwile przydałyby im 
się znacznie częściej. Mamy dla 
nich dobrą wiadomość: następne 
wakacje już za rok.  (KG)
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Targ Przydasiów
25 lipca (niedziela) w Parku 
Miejskim zorganizowany  
zostanie Targ Przydasiów. 
Przewertuj szafy i półki, 
pozbieraj nietrafione  
prezenty, torebki, koraliki  
i apaszki, które nie są ci  
potrzebne, a dla innych  
mogą okazać się skarbem.
Start godz. 10.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Park Miejski

Koncert  
Mai Olenderek
Gminny Ośrodek Kultury  
zaprasza 25 września (niedzie-
la) na koncert Mai Olenderek. 
Artystka jest założycielką  
i wokalistką zespołu Maja  
Olenderek Ensemble.  
Jej utwory wyróżniają się na 
tle muzyki komercyjnej swoją 
oryginalnością i konsekwen-
cją. Brzmienia oscylują wokół 
muzyki etnicznej, folku oraz 
starodawnych motywów  
muzyki hiszpańskiej.
Start godz. 18.00,  
Miejsce: Wilsona 2

Grodzisk Mazowiecki

Koncert charytatywny
Centrum Kultury zaprasza 
30 września (piątek) do sali 
widowiskowej na koncert, 
podczas którego wystąpi m.in. 
Monika Kuszyńska, była wo-
kalistka zespołu Varius Manx 
oraz Hanna Chmielewska 
wraz z zakładową orkiestrą 
dętą Gedeon Richter Polska. 
Całkowity dochód z koncertu 
przeznaczony zostanie  na bu-
dowę ośrodka stałego pobytu 
dla osób niepełnosprawnych 
ruchowo w Odrano Woli.
Start godz. 18.00, Bilety: 40 zł, 
Miejsce: Spółdzielcza 9

 Milanówek

Salonik z Kulturą
Milanowskie Centrum kultury 
zaprasza 24 września (sobota) 
na koncert Tadeusza Woźniaka 
autora i wykonawcy takich 
piosenek jak „Zegarmistrz 
Światła” oraz „Pośrodku Świa-
ta” znanej z serialu „Plebania”. 
Gościem specjalnym saloniku 
będzie solista i współtwórca 

cygańskiego zespołu „Roma”  
– Witt Michaj.
Start godz. 19.00, Bilety: 20-25 zł, 
Miejsce: Kościelna 3

Otrębusy

Rodzinne muzykowanie
Punkt Przedszkolny „U Smoka 
Pompona” zaprasza 23 wrześ- 
nia (piątek) na rodzinne mu-
zykowanie prowadzone przez 
Aleksandrę Tkaczyk. Zajęcia 
odbędą się w ramach projektu 
32 warsztatów dla dzieci  
z Otrębus, Kań, Brwinowa  
i Podkowy Leśnej.
Start godz. 14.00,  
Miejsce: Jesionowa 10

Podkowa Leśna

„Debiutanci”
Kino Projekt zaprasza w dniach  
24-25 września (sobota) na 

projekcję filmu w reżyserii 
Mike’a Millsa „Debiutanci”. 
Obraz ten  opowiada histo-
rię Oliviera, poukładanego 
mężczyzny, który w pewnym 
momencie dowiaduje się,  
że jego ojciec jest gejem.  
Ta informacja dla Oliviera  
jest szokiem, ale pozwala  
mu na nowo poznać swojego 
ojca. W rolach głównych 
występują: Evan McGregor, 
Christopher Plummer,  
Melanie Laurent.
Start godz. 17.00,  
Bilety: 10/15 zł,  
Miejsce: Świerkowa 1

Tańce w kręgu
Centrum Kultury i Inicjatyw 
Obywatelskich zaprasza  
27 września (wtorek)  
na warsztaty tańców  
etnicznych „Tańce w kręgu".  
Zajęcia poprowadzi  
Anna Abramowicz.
Start godz. 19.30,  
Bilety: 10 zł,  
Miejsce: Świerkowa 1

Piastów

„Poszukiwacze 
Skarbów”
Miejski Ośrodek Kultury  
zaprasza najmłodszych  
25 września (niedziela)  
na spektakl teatralny  
pt: „Poszukiwacze Skarbu”  
w wykonaniu Grupy Teatralnej 

Rodziców z Przedszkola  
Sióstr Urszulanek .
Start godz. 12.30, Wstęp wolny, 
Miejsce: Warszawska 24

Wystawa  
malarstwa i grafiki
Miejski Ośrodek Kultury  
zaprasza 30 września (piątek) 
do sali kameralnej  na werni-
saż wystawy malarstwa i gra-
fiki Magdaleny Osiejewskiej-
-Kowalczyk pt: „Moje Sny”. 
Start godz. 18.00,  
Miejsce: Warszawska 24

Pruszków

III Pruszkowski  
Salonik z Kulturą
Młodzieżowy Dom Kultury oraz 
Agencja Warsztat Antoniego 
zapraszają 25 września  
(niedziela) na III Pruszkowski 

Salonik z Kulturą. Tym  
razem w sali koncertowej 
gościć będą: aktorka  
teatralna, filmowa 
 i telewizyjna oraz wokalistka 
Joanna Trzepiecińska-Ander-
man, aktor, reżyser i piosenkarz 
Andrzej Ozga oraz aktor  
Teatru Żydowskiego w War-
szawie, współtwórca i filar 
słynnego zespołu cygańskiego 
Roma Witt Michaj. 
Start godz. 19.00,  
Bilety: 20 zł,  
Miejsce: Kościuszki 41

Spotkanie z Aleksandrą 
Jakubowską
Młodzieżowy Dom Kultury 
zaprasza 30 września  
(piątek) na spotkanie  
z Aleksandrą Jakubowską,  
autorką powieści  
„Najpiekniejsza”. Pisarka 
jest absolwentką LO  
im. Tomasza Zana. Fragmenty 
książki czytać będzie 
Ewa Serwa. Sotkanie  
poprowadzi Grzegorz Zegadło
Start godz. 18.00,  
Wstęp wolny,  
Miejsce: Kościuszki 41

Kolorowo i sportowo na osiedlu
PRUSZKÓW
Już w najbliższą sobotę  
na ogrodzeniu administracji 
osiedla Prusa powstanie  
mural poświęcony  
pruszkowskim drużynom 
koszykarskim: Znicz Basket 
Pruszków oraz Matizol 
Lider Pruszków. Malowanie 
wielkiego obrazu na ścianie 
odbędzie się w ramach  
festynu sportowego  
„Kolorowo i Sportowo”.

C oraz częściej słyszy się 
o dewastacjach i aktach 
wandalizmu na terenie 

Pruszkowa. Dlatego też Stowa-
rzyszenie 5 plus, rady osiedli 
Prusa i Staszica B, Pruszkowska 
Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz 
kibice pruszkowskich drużyn ko-
szykarskich organizują imprezę, 
która ma się przyczynić do więk-
szej odpowiedzialności miesz-
kańców oraz poszanowania ich 
najbliższego otoczenia i dla pracy 
innych. Celem festynu „Kolorowo 
i Sportowo” jest aktywizacja dzieci 

i młodzieży poprzez zaproszenie 
do wspólnej pracy na rzecz popra-
wy wizerunku okolicy, w której 
codziennie przebywają.

Jedną z głównych atrakcji festy-
nu będzie malowanie muralu na 
ogrodzeniu siedziby administra-
cji osiedla Prusa, poświęconego 
drużynom koszykarskim: Znicz 
Basket Pruszków oraz Matizol Li-
der Pruszków. Zostanie on wyko-
nany wspólnie przez kibiców tych 
klubów oraz dzieci i młodzieży 
z Pruszkowa. Chętni będą mogli 
namalować również swoje własne 

obrazy na kartonach, kartkach 
lub chodniku.

Ponadto wszyscy uczestni-
cy festynu będą mogli wystar-
tować w licznych konkursach 
koszykarskich oraz wymienić 
swoje przeczytane ksiązki na 
inne. Organizatorzy zaprosili na 
imprezę zawodników oraz za-
wodniczki pruszkowskich klu-
bów koszykarskich.

Festyn odbędzie się w sobotę 
24 września w godz. 12.00–16.00 
w Pruszkowie przy ulicy Lalki  
6/8.  (DP) 
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Białostocki zespół chóru i orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej wystąpił w pruszkowskim  
kościele św. Kazimierza w sobotę 17 września. Od momentu powstania w 2006 r. zespół koncertował nie 
tylko w Polsce, ale również w Belgii, Francji, Litwie, Mołdawii, Niemczech, Rumunii, Włoszech oraz na Białorusi  
i Ukrainie. Bierze również udział w renomowanych festiwalach. Podczas koncertu muzycy wykonali utwory 
Wolfganga Amadeusza Mozarta oraz naszego Henryka Mikołaja Góreckiego.  (R) 
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kultura
24 września (sobota) odbędą się uroczystości związane z obchodami 90. rocznicy istnienia pruszkowskiego hufca. Obchody rozpoczną się od 
mszy polowej i poświęcenia pamiątkowego kamienia, które odbędą się w Parku Potulickich od strony ul. Lipowej. Następnie kolumna harcerzy 
przemaszeruje ulicami Pruszkowa. W trakcie drugiej części obchodów w Pałacyku Sokoła harcerze zaprezentują program „Rzeka Historii” 
przedstawiający losy pruszkowskiego hufca oraz otworzą Izbę Pamięci. Publiczność będzie mogła podziwiać również występy harcerzy  
w trakcie Festiwalu piosenki harcerskiej i zuchowej. Harcerze szukają również dokumentów i pamiątek związanych z Hufcem Pruszków, które 
mogłyby uświetnić Izbę Pamięci. 
Start godz. 10.00, Wstęp wolny, Miejsce: Park Potulickich, Pałacyk Sokoła

Obchody 90-lecia Hufca Pruszków 



12 | REKLAMA www.wpr24.plPiątek, 23 września 2011

Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, tel. (22) 738 26 15

S pod OSP w Brwinowie  
w dwa kolejne dni wyru-
szał popularny piętrowy, 

czerwony „londyńczyk” z chęt-
nymi na kilkugodzinne spotkanie 
z kulturą i sztuką.

Pierwszym przystankiem 
na muzealnej trasie był dwo-
rek Zagroda, niegdyś własność 
pisarza i malarza Zygmunta 
Bartkiewicza, a obecnie – sie-
dziba Towarzystwa Brwinowa. 
Następnie autobus przejeżdżał 
do Stawiska, którego wnętrze 
do dziś zachowało swój pierwot-
ny charakter domu polskiego  

z m.in. imponującą biblioteką 
Iwaszkiewicza. Po odwiedzeniu 
Brwinowa i Stawiska muzealny 
szlak prowadził do Otrębus: do 
Muzeum Motoryzacji i Techniki, 
gdzie państwo Mikiciukowie od 
ponad 40. lat gromadzą zabytko-
we auta, rowery, riksze, radio-
odbiorniki itp., a następnie do 
siedziby Państwowego Zespołu 
Ludowego Pieśni i Tańca „Ma-
zowsze”. Ostatni przystanek to 
Muzeum Sztuki Ludowej w Otrę-
busach, którego kustoszem jest 
prof. Marian Pokropek. Profesor 
osobiście oprowadza gości po 

"Otwarte Muzea" w gminie Brwinów
Za nami pierwszy weekend zwiedzania „Otwartych Muzeów” w gminie 
Brwinów. Są jeszcze bezpłatne bilety na wycieczki 24 i 25 września 2011 r.

muzeum, pokazując bogate zbio- 
ry o tematyce sakralnej, historycz-
no-patriotycznej i obrzędowej. 

"Otwarte Muzea" to projekt 
współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Osi 
IV Leader. Wycieczki są bezpłatne 
dla uczestników. Na kolejne - za-
praszamy już w najbliższy week- 
end 24 i 25 września.

Rezerwacji miejsc można doko-
nać w Biurze Promocji w Urzędzie 
Gminy Brwinów pod numerem 
telefonu 22 738 26 29 lub w Ośrod-
ku Kultury pod numerem telefonu  
22 729 59 34. (PR)     

Brwinów w plebiscycie EURO-GMINA

W dniu 16 września 
2011 roku w siedzi-
bie Polskiego Radia 

odbyła się Gala Plebiscytu 
EURO-GMINA wojewódz-
twa mazowieckiego. 
Burmistrz Arkadiusz 
Kosiński odebrał cer-
tyfikat oraz statuetkę 
dla gminy Brwinów  
– lidera ekologii.

Inwestowanie w budowę  
wodociągów i kanalizacji,  
program selektywnej zbiór- 
ki odpadów i jego współ- 
finansowanie przez gminę,  

program zapobiegania bez- 
domności zwierząt, współ-
działanie ze społecznikami,  
którym bliskie są tematy och- 
rony przyrody i opieki nad zwie- 

rzętami – to główne 
punkty, które przekona-
ły kapitułę do przyzna-
nia tytułu lidera gminie 
Brwinów.

Podczas uroczystej  
gali burmistrz Arkadiusz Ko- 
siński odebrał statuetkę oraz 
certyfikat nadany na  potwier- 
dzenie, że Brwinów spełnia  
standardy europejskie. (PR)

  

Kanalizacja w Kaniach i Otrębusach 

W e wtorek 20 września 
o godz. 12.00 w Urzę-
dzie Gminy Brwinów 

przy ul. Grodziskiej 12 odbyło 
się podpisanie umowy z fir-
mą SKANSKA S.A. na budowę 

kanalizacji sanitarnej w Kaniach  
i Otrębusach w ramach projektu 
„Czyste życie – kompleksowa 
gospodarka wodno-ściekowa 
na terenie Gminy Brwinów”, 
współfinansowanego ze środków 

Funduszu Spójności Unii Euro-
pejskiej.  Zakres umowy obejmuje 
budowę ok. 46,5 km sieci kana-
lizacji sanitarnej w Otrębusach 
i w Kaniach. Wartość umowy to 
prawie 28 mln zł brutto. (PR)

SPOTKANIA BURMISTRZA Z MIESZKAŃCAMI:
Owczarnia – 25 IX, g. 14.00, ul. Książenicka 40, Brwinów – południowa część miasta – 25 IX,  
g. 17.00, OSP Brwinów, Kanie – 27 IX, g. 19.00, Patataj, Otrębusy – 28 IX, g. 19.00, świetlica przy  
ul. Krótkiej 10, Parzniew – 29 IX, g. 18.00, plac zabaw, Brwinów – część północna miasta – 2 X,  
g. 16.00, ZS nr 1  

 

W Ruścu posprzątali świat

W akcji uczestniczyło oko-
ło 80 osób. Sprzątanie 
odbyło się w ramach 

edukacji obywatelskiej, realizo-
wanej jako jeden z elementów 
projektu „Powiat Pruszkowski 
Szansą Twojego Rozwoju”. Pro-
gram przewiduje bowiem eduka-
cję jego beneficjentów w kierunku 
wychowania ekologicznego  
i obywatelskiego. Chodzi o to, aby 
uczestnicy programu przekonali 
się, że nie tylko lokalna społecz-
ność może zrobić coś dla nich, 
ale także oni mogą zrobić coś 
pożytecznego dla lokalnej spo-
łeczności, a przy okazji dobrze się 
przy tym bawić. Akcja „Sprzątanie 
Świata” w Ruścu połączona zosta-
ła z zabawą. Po zakończeniu po-
rządków na beneficjentów czekał  
piknik z ogniskiem i pieczeniem 
kiełbasek.

Kolejnym etapem edukacji  
obywatelskiej realizowanej 
w ramach projektu będzie listo-
padowa konferencja poświęco-
na zagadnieniom życzliwości 
i tolerancji. Adresowana jest 
ona szczególnie do tych grup 
beneficjentów, którzy najsilniej 

odczuwają przejawy nietoleran-
cji: osób niepełnosprawnych 
i uchodźców.

Powiatowe Centrum Pomo-
cy Rodzinie realizuje obecnie 
IV edycję projektu „Powiat 

Pruszkowski Szansą Twojego 
Rozwoju”. Powiat Pruszkowski 
otrzymał na nią dofinansowanie 
z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 

w wysokości ok. 600 tys. zł. 
Wkład własny Powiatu to bli-
sko 80 tys. zł.

W IV edycji projektu bie-
rze udział 62 beneficjentów, 
z których najliczniejszą grupę 

stanowią osoby niepełnospraw-
ne (36 osób). Ponadto zakwalifi-
kowani zostali do niej uchodźcy 
i usamodzielniająca się młodzież 
z placówek opiekuńczo-wycho-
wawczych i rodzin zastępczych. 
Projekt ma na celu przygoto-
wanie beneficjentów do samo-
dzielnego życia społecznego 
i zawodowego. Uczestniczą oni 

m.in. w indywidualnych kur-
sach zawodowych, warsztatach 
kompetencji zawodowych oraz 
wizytach studyjnych w wybra-
nych zakładach pracy.

Projekt „Powiat Pruszkow-
ski Szansą Twojego Rozwoju”  
realizowany jest od 2008 roku.  
Od tego czasu wzięło w nim 
udział ponad 200 osób.

  

Beneficjenci projektu „Powiat Pruszkowski Szansą Twojego Rozwoju” wspólnie z rodzinami, w ramach 
akcji „Sprzątanie Świata” posprzątali teren wsi Rusiec i miejscowy las.
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Biuletyn Informacyjny Powiatu Pruszkowskiego Pruszków, ul. Drzymały 30, tel: 22 738-14-00, www.powiat.pruszkow.pl

O rganizatorem konkursu 
była Fundacja Gospodar-
cza Euro-Partner, a hono-

rowy patronat nad wydarzeniem 
przyjęli  między innymi Minister  
Gospodarki Wicepremier Wal-
demar Pawlak i Marszałek Woje-
wództwa Mazowieckiego Adam 
Struzik. 

Członkowie Kapituły, do której 
zaproszeni zostali ekonomiści, 
pracownicy naukowi, eksperci, 
przedstawiciele mediów patro-
nackich, oceniali osiągnięcia  
poszczególnych powiatów i gmin   
w takich  dziedzinach  jak: agrotu-
rystyka, bezpieczeństwo, eduka-
cja, ekologia, gospodarka, kultura, 
przedsiębiorczość, rolnictwo, 
sport i turystyka.

W każdej z kategorii przyznane 
zostały wyróżnienia.  

drogowe, bezpieczeństwo, służ-
ba zdrowia, kultura i polityka 
społeczna. 

Z roku na rok miasta, gminy  
i firmy coraz bardziej zbliżają 
się do swoich europejskich od-
powiedników pod względem 
rozwoju infrastruktury i przed-
siębiorczości, poprawy komfortu 
codziennego życia mieszkańców 
oraz aktywności władz lokalnych.

Nagroda ta jest wyrazem uzna-
nia za wdrożenie i sfinalizowanie 
działań w których centrum jest 
człowiek i jego potrzeby. 

Niniejsza nagroda upoważnia 
władze samorządowe Powiatu 
Pruszkowskiego do używania zna- 
ku i nazwy na tablicach informa-
cyjnych, materiałach promocyjno-
-reklamowych oraz pieczęciach 
urzędowych Powiatu.

16 września 2011 r. o godz. 18.00 w Studium Koncertowym im. Agnieszki Osieckiej  Polskiego Radia w Warszawie przedstawiciele samorządów 
województwa mazowieckiego odebrali nagrody Plebiscytu Euro-Gmina, Euro-Powiat.

Tubis Trio

Utytułowano również Wójta, 
Burmistrza, Prezydenta i Starostę 
Roku, a także Gminę, Miasto i Po-
wiat Roku za całokształt działań 
zrealizowanych w 2011 roku , które 
miały znaczący wpływ na popra-
wę jakości życia mieszkańców  
z poszczególnych terenów. 

W ostatniej z wymienionych ka-
tegorii Powiat Pruszkowski zo-
stał nagrodzony statuetką oraz 
certyfikatem dla najlepszego  
Powiatu Unii Europejskiej. Cer-
tyfikat przyznano na podstawie 
oceny dotychczasowych osią-
gnięć samorządu Powiatu. W uza- 
sadnieniu dla tak zaszczytnego 
wyróżnienia Członkowie Kapi-
tuły podkreślili działania zreali-
zowane na polu inwestycyjnym  
w 2010 r., które obejmowały wiele 
obszarów takich jak: inwestycje 

Urodziny Krzysztofa Komedy – czyli "JAZZ W MAZOWSZU"
W tym roku, już po raz 

piąty, mieszkańcy Po-
wiatu Pruszkowskiego 

uczestniczyli w największym wy- 
darzeniu muzycznym na naszym 
terenie. Na ten wyjątkowy wieczór, 
18 września, do siedziby Państwo-
wego Zespołu Ludowego Pieśni  
i Tańca Mazowsze im. Tadeusza 
Sygietyńskiego w Karolinie, tłum-
nie przybyli miłośnicy muzyki 
jazzowej. Koncert w całości po-
święcony był pamięci wybitnego 
pianisty i kompozytora jazzowe-
go, Krzysztofa Komedy, w 80–tą 
rocznicę jego urodzin. Imprezę 
brawurowo poprowadził inicja-
tor całego przedsięwzięcia, znany 
rzeźbiarz i największy fan jazzu  

w Otrębusach, Adam Fedorowicz. 
Miłym akcentem na początku 
uroczystości było uhonorowa-
nie Elżbiety Smolińskiej Starosty 
Pruszkowskiego wyjątkowym 
medalem przyznawanym osobom 

wspierającym i angażującym się  
w imprezy jazzowe na Mazow- 
szu, a przede wszystkim w im-
prezę „Jazz w Mazowszu”. Me-
dal „Jazzowe Słońce” w imieniu  
Starosty Elżbiety Smolińskiej 
odebrała Magdalena Kreter  
– Bartkiewicz Naczelnik Biura 
Zarządu Powiatu.

W pierwszej części koncer-
tu, na scenie wystąpiło Tubis 
Trio. Zespół Macieja Tubisa, 
pianisty jazzowego, laureata 
wielu nagród dla pianistów, 
a także wykładowcy improwi-
zacji jazzowej w Łódzkiej Aka 
demii Muzycznej oraz na wydzia- 
le jazzu w ZSM im. S. Moniusz-
ki w Łodzi, Marcina Lamcha  

– kontrabas i Przemysława Paca- 
na – perkusja, ujął wszystkich cie- 
kawymi i niekonwencjonalnymi  
wykonaniami utworów Krzysz- 
tofa Komedy. W repertuarze  
zespołu nie zabrakło, także ich  
własnych kompozycji. Na bis  
zagrali znany utwór Krzysztofa  
Komedy „Nim wstanie dzień”  
z filmu „Prawo i Pięść”.

W przerwie między pierwszą  
a druga częścią, licznie zgroma-
dzeni mieszkańcy powiatu, uczest-
niczyli w wernisażu, na którym 
podziwiać mogli prace nestora 
fotografii jazzowej, Marka Kare- 
wicza – 22 fotogramy o Kome- 
dzie, a także dwóch fotografi-
ków młodszego pokolenia - Jana  
Bebla i Tomasza Jakobielskiego.  

Obejrzeć można było również  
twórczość rzeźbiarza Adama 
Fedorowicza i, jak na prawdziwe 
urodziny przystało, zjeść kawa- 
łek wyśmienitego tortu.

W drugiej części koncertu sce-
na należała do zespołu Contem-
porary Noise Septet.

Zespół założony został przez 
braci Kapsa. Jego członkowie sami 
określają swoją muzykę, jako po-
łączenie jazzu, muzyki filmowej 
oraz improwizacji. Zespół wystą-
pił w składzie:

Bartek Kapsa – perkusja, 
Kuba Kapsa – pianino, Ireneusz 
Wojtczak – saksofon tenorowy, 
saksofon barytonowy, Wojciech 
Jachna – trąbka, Kamil Pater  
– gitara, Patryk Węcławek – bas. 

Oglądając ich występ okazało 
się, że jazz w ich wykonaniu to 
przede wszystkim niczym nie-
okiełznana wielka dawka wy-
obraźni i niesamowitej energii. 
W fenomenalny sposób wyko-
nali utwór Krzysztofa Komedy  
pt. „Po katastrofie”. 

Publiczność długo oklaskiwała 
artystów. Oni sami przyznali, że 
niespodziewali się aż tak gorącego 
przyjęcia. 

W tym dniu swoją premierę 
miało logo imprezy, którego 
autorami są Adam Fedorowicz  
i Tomasz Jakobielski. Organizato-
rzy zapowiedzieli fanom jazzu, że 
w przyszłym roku impreza uro-
śnie do rangi festiwalu, na który 
już dziś zapraszają.

Powiat Pruszkowski laureatem 
plebiscytu Euro-Partner
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reklamy&ogłoszenia
Ceny netto, bez VAT. Cena ogł. drobnego za 1 słowo. Dokładne wymiary modułu reklamowego 40,5 mm x 38,8 mm

jak
zamówić?

najlepsze 
ceny!

Drobne: 2 zł zwykłe, 3 zł pogrubione, 4 zł w ramce, 5 zł w kontrze

Modułowe (graficzne):  od 30 zł do 60 zł  za moduł ok. 4x4 cm

Dam pracę

 ► Biuro nieruchomości  
w Pruszkowie zatrudni agentów; 
wysoka prowizja;  
Tel 604 492 736, 22 730 33 43 

 ► Handlowca z doświadczeniem 
z branży budowlanej Łazy 
k.Magdalenki 22 757 99 59 

 ► Kierowca Kat. C, E +HDS Łazy  
k/Magdalenki 22 757 99 59  

 ► Sklep z markowym obuwiem  
w Pruszkowie zatrudni sprzedawcę 
na cały etat kontakt:  
biuro@redshoes.com.pl

 ► Wynajmę fryzjerce, kosmetyczce, 
manicurzystce, Grodzisk 502 771 636

Zatrudnię kierowcę  
z doświadczeniem kat C,  
z okolic Błonia 604 163 056

 ► Zatrudnię rencistę II grupy 
ochrona Pruszków 600 214 802

Szukam pracy

 ► Uczciwa emerytka zaopiekuje 
się dzieckiem lub osoba starszą 
784 373 924 

 ► Uczciwa emerytka zaopiekuje  
się dzieckiem lub osoba starszą  
lub osobą niepełnosprawną  
ok. Podkowy, Brwinów, Pruszków 
22 758 90 49

Ceny netto, bez VAT. Cena ogł. drobnego za 1 słowo. Dokładne wymiary modułu reklamowego 40,5 mm x 38,8 mm

Nieruchomości – sprzedam

 ► Pilnie sprzedam mieszkanie 57m2 
po remoncie kontakt 664976395 

 ► Pruszków dom na sprzedaż  
przy ul. Powstańców 120 m2 + 650 
m2 działka. 670 000 zł  
604-402-004 

 ► Sprzedam dom 80 m2 
wszystkie media 504 718 980, 
22 724 28 84 

 ► Sprzedam działki budowlane, 
Osowiec, bezpośrednio przy lesie  
z mediami, Tel. 510 521 952 

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► Lokal w centrum Pruszkowa 
ul.Prusa 19/7; 75m2+użytkowa 
piwnica 30 m2 666-955-902  
lub wiadomość na miejscu 

 ► Pruszków ul. Kraszewskiego  
lokal użytkowy 35 m2 na I piętrze  
1400 zł 604-402-004 

 ► Pruszków ul. Kraszewskiego  
punkt usługowy na parterze 500 zł 
604-402-004 

 ► Pruszków, ul. Kraszewskiego Ip. 
40m2, Lokal do wynajęcia  
604 402 004 

 ► Wynajmę Domek po remoncie,  
2 pokoje z kuchnią Piastów 
22 723 57 07; 661 891  456 

największa skuteczność!
CO TYDZIEŃ PONAD 30 000 CZYTELNIKÓW

 ► Wynajmę lokal usługowy 
przystosowany do produkcji 
pierogów lub pod catering  
z urządzeniami lub pusty  
ok.65 m2 w Pruszkowie przy  
ul. Jasnej (os. Staszica ) 
509 232 584

 ► Wynajmę pokój  
dziewczynie, Pruszków  
22 490 36 78 

Nauka

 ► Akordeon, kształcenie słuchu  
– lekcje, strojenie instrumentów 
504 197 086 

 ► Angielski dojazd 784 884 230 

 ► Angielski dojeżdżam 607 596 383 

 ► Matematyka, nauczyciel,  
603 713 495 

 ► Kursy, szkolenia: księgowość, 
obsługa komputera, wózki 
widłowe, elektryk do 1kV  
608 661 245; 22 758 71 60 

Automoto – kupię

Auto złomowanie bez kosztów, 
odbiór, obsługa prawna,  
do wyrejestrowania 22 723 46 
66, 501 13 91 73 

 ► Darmowe złomowanie pojazdów 
transport gratis 502 534 080

Kupię

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

 ► Telefon komórkowy, stan dobry 
okazyjnie 507 964 611 

Usługi

 ► ALARMY www.aisys.pl  
602 19 72 72 

Anteny montaż serwis 
603 375 875 

 ► ANTENY TV-SAT-HD-(A-Z) 
profesjonalnie expresowo  
– również weekendy 506 845 092

 ► Astrolog 796 683 070 

 ► Cyklinowanie  602 262 144 

 ► Cyklinowanie, lakier, tanio,  
sprzęt zachodni układam solidnie 
506 488 404; 22 724 91 28 

 ► Czyszczenie kostki brukowej www.
youtube.com – nazwa profilu 
MYCIEEE 508 759 410 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej 505 076 331 

Docieplenia budynków  
z materiałem (SILIKAT) od 82 zł/
m2 szybko i solidnie 507 964 611 

 ► Domofony i video domofony 
603 375 875 

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

 ► Glazura  terakota hydraulika 
660 336 695 

 ► Glazura remonty łazienka  
510 610 743 

 ► GLAZURA TERAKOTA, 
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ 
696 951 187 

 ► Hydraulik 24H 605 395 936 

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

 ► Pranie tapicerki, dywanów  
w domu klienta  
504 206 446 

 ► Sprowadzę każdy osobowy  
z zachodu 514 580 817

 ► Szafy zabudowa wnęk, drzwi 
przesuwne, projekt, montaż, 
788 125 100

 ► Transport Mercedes Sprinter 
504 206 446 

•	 W biurze reklamy w Pruszkowie, ul. Prusa 19/7
•	 Telefonicznie pod nr 22 728 18 64 lub 531 311 315
•	 E-mailem pod adresem reklama@wpr24.pl
•	 W biurze In-Form Grodzisk Maz.: 22 755 69 28, www.biuroogloszen.net

Najniższe ceny w mieście
Sprawdź !

Tel. 530 540 000
Tel. (22) 423 40 90

www.tanioidobrze.pl
ul. Wiosenna 16, Milanówek

Nie masz czasu?
Nie wiesz jak?

EVENTEO działa za Ciebie!

www.eventeo.com.pl
22 758 91 00 / 693 853 066

KOMPLEKSOWA
ORGANIZACJA

PRZYJĘĆ
OKOLICZNOŚCIOWYCH

USŁUGI BUDOWLANE 
– stany surowe, wykończenia, 
remonty, duże doświadczenie, 
referencje. Tel. 518 493 643 

 ► Wróżka 605 622 816 
 ► WYMIANA OPON 795 569 659 
 ► Żaluzje, rolety, moskitiery, 

verticale, pranie verticali, 9-20, 
501 175 813

Inne

Aż 3000 zł pożyczki, szybko, 
na jasnych zasadach i bez 
zbędnych formalności. 
Provident: 600 400 295  
7 dni w tygodniu 7:00-21:00  

Pożyczki pod zastaw 
nieruchomości bez zbędnych 
formalności tel 513 267084  

Poszukuję

 ► Proszę o kontakt, poszukuję osób 
internowanych za rozruchy  
w Ursusie w czerwcu 1976 r. 
Tel.  728 952 535 

Zdrowie i uroda

 ► ŁUSZCZYCA – badanie kliniczne 
z nowymi DARMOWYMI lekami.  
Kontakt na bezpłatną infolinie  
800 170 370
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Bezpłatna reklama Twojej firmy w internecie!

darmowe ogłoszenia 
www.ogloszenia.wpr24.pl

darmowa prezentacja
www.firmy.wpr24.pl

POSPRZĄTAM
- Dom
- Mieszkanie
- Biuro

Pruszków i okolice.
Tel 512 077 690

AUTO SERWIS
PEŁNY ZAKRES USŁUG

Pruszków, Aleje Jerozolimskie 451
(NA TYŁACH INTERCARS)

tel. 795 569 659

Wulkanizacja Elektryka Diagnostyka komupterowa
Mechanika

 

DLA CIERPIĄCYCH NA KRĘGOSŁUP Ośrodek Medycyny Manualnej

P ostęp medycyny akade-
mickiej jest niepodważal-
ny, lekarze często dokonują 

niemal cudu, jednak w obliczu 
bólu kręgosłupa warto sięgnąć 
do korzeni tej medycyny – od 
których wszystko to się zaczęło, 
czyli do naturalnych metod walki 
z bólem. Bo paradoksalnie w tych 
właśnie dolegliwościach – środki 
przeciwbólowe, leki sterydowe, 
blokady bólu – to na ogół walka 
z wiatrakami, bardzo małe efekty 
i bardzo duże uboczne działania. 
Niemal zawsze po takim leczeniu… 
trzeba leczyć powstałe powikłania.

 Z powodu chorego kręgosłupa 
– boli często nie tylko sam kręgo-
słup, ale wiele innych organów  
i zaczyna się bieganie od gabine-
tu do gabinetu, kolejne badania, 
kolejne leki, wytwarza się błędne 
koło.

 Warto podjąć walkę z bólem 
przez doświadczonego chiroprak-
tyka – jeżeli badania lekarskie wy-
kluczają inne choroby. W takiej 
walce bardzo często się wygrywa, 
bez skalpela i leków.

 Chemia wystarczająco w wielu 
dziedzinach nie tylko lecznictwie 
kopie nam grób, XXI wiek wciąż 
daje nam sygnały, by zacząć się 
bronić.

 Doskonały chiropraktyk – Lu-
cjan Zgorzałek – zaczynał ponad 
38 lata temu u boku swojego ojca  
– kręgarza, którego wówczas bar-
dzo cenili lekarze.

 To on wprowadził go w środo-
wisko lekarskie, między innymi 
do IZIS-u, a Lucjan bardzo szybko 
wykonywał swą pracę tak dobrze, 
że opinia wśród świata medycz-
nego była jednoznaczna: „perła 
kręgarstwa”.

 Pacjenci zaś twierdzą bardzo 
często, że gdyby taki jak on spe-
cjalista był przy każdym lekarzu 
rodzinnym – nie było by tylu nie-
potrzebnych operacji i cierpienia.

Styl przytaczania wypowiedzi 
pacjentów jest może zbyt po-
wszechny, ale jednak najbardziej 
uzmysławia temat.

„… mam 71 lat, przepracowałam 
uczciwie całe życie, przykro jet mi 

dziś stwierdzić, że to co przeży-
wam w leczeniu to chyba ukryta 
eutanazja: uzyskać skierowanie, 
badania i w końcu leczenie – gra-
niczy z cudem, terminy wielomie-
sięczne lub wcale, a mnie przecież 
boli dziś!. Gdyby nie p. Lucjan Zgo-
rzałek – pomocy bym nie miała,  
a dzięki niemu wróciłam do pełnej 
sprawności w dodatku bez laski…”

Wacława Tokińska l. 71

„Ból paraliżował mnie ponad 
6 lat. Drętwiały, rwały całe ręce, 
nie mogłam nawet drgnąć głową. 
Córka musiała mnie czesać i ubie-
rać. Wciąż nowe leki – metoda 
prób i błędów: zniszczyłam wą-
trobę i nerki, z niskiego ciśnienia 
– weszłam w duże nadciśnienie. 
Wykorzystałam „normalne” le-
czenie, w różnych sanatoriach  
i szpitalu. Wszystko bezskutecz-
nie. Dopiero decyzja pomocy u 
pana Zgorzałka w Naturmedzie 
wyzwoliła mnie z bólu! To na-
prawdę opatrznościowy człowiek. 
Bez cienia przesady”.

Maria W. Sochaczew l.49

„Nigdy bym nie uwierzył, że 
można bez leków zlikwidować 
ból bioder i barku trwający 3 lata! 
Nie mogłem siedzieć, prowadzić 
samochodu, ani leżeć. Spałem 
po 1-2 godz! Jadłem na stojąco, 
bo tylko stanie (nie za długo!)  
i chodzenie było najmniej bole-
sne. Koszmar . A jednak p. Zgorza-
łek swymi metodami wyprowadził 
mnie z bólu. Jego umiejętności 
zachwycają!”

Wacław Lisiecki l. 53

„Jestem lekarzem od 27 lat. 
Zawsze byłem oburzony na 
tego typu praktyki. Dziś jednak 
chylę czoła przed panem Lucja-
nem Zagorzałkiem. Ze wstydem 
stwierdzam,. że metody szpitalne 
i ambulatoryjne były dla mnie bez 
efektu. Pracuję w szpitalu, mam 
dostęp do wielu sposobów lecze-
nia, które… nie leczą. Sam sobie 
aplikowałem leki – bezskutecznie. 
Dziś wysyłam pacjentów do pana 
Lucjana. Poszerzył mi spojrze-
nie i podejście do bóli spowodo-
wanych chorym kręgosłupem. 

A mnie pomógł jedynie on. Jest 
rzeczywiście szalenie rozsądny 
i skuteczny. Bez niego bym sobie 
samemu nie pomógł. 

Lekarz internista lat 55

„Kiedy ortopeda stwierdził, że 
nic już  – poza skalpelem – zrobić 
nie może i zaproponował jesz-
cze spróbować w Naturmedzie u 
pana Zgorzałka – myślałem, że 
się wywrócę, że to żart. Ale tak 
zrobiłem. Pracował ze mną 3 razy 
w tygodniu. Ale to, czego doko-
nał – to rewelacja! To człowiek, 
który powinien być wielokrotnie 
sklonowany! Nikt nie uwierzy, 
kto tego nie doświadczy! Brak mi 
słów: mam zupełnie sprawne nogi 
i wróciłem do gry w tenisa, do 
normalnego życia!

Zygmunt Rudzki lat 59  

Ośrodek Medycyny Manualnej 
NATURMED

Ursus-Gołąbki, ul. Koronacyjna 15
Tel.: 0 22 662 49 07;  

Kom. 0 694 092 007
Zapisy od pon. do pt. 9.00 – 17.00

Pan Lucjan Zgorzałek jest niewąt-
pliwie czołowym polskim specja-
listą usprawniającym kręgosłupy. 
Ponad 38 lata doświadczenia mó-
wią same za siebie. Informacja  
o tym ośrodku jest cenna i potrzeb- 
na, ponieważ przybywa, a praw-
dziwej pomocy mimo ogromnej 
ilości gabinetów – niewiele. 

Dlatego kolejny raz informuje-
my Czytelników o tym renomowa-
nym ośrodku, w którym od ponad 
20 lat przyjmuje zespół doskona-
łych specjalistów, usprawniających 
kręgosłupy, m.in. p. L.Zgorzałek.

aRtykuł sponsoRowany
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Placówka Partnerska Meritum Banku
Pruszków, Al. Armii Krajowej 34/26, tel. 602 570 279

Poskramiamy 
Twoje raty!
Kredyt konsolidacyjny

• kredyt dostępny  
w kilka minut

• wysokie kwoty

• możesz mieć wiele  
źródeł dochodu


