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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
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Ryzykują życie na torach
Nowa szkoła 
pilnie potrzebna

RUSIEC

Klasy w szkole w Ruścu są 
przepełnione, bo chodzą do nich 
pięcio- i sześciolatki. Wójt gminy 
Nadarzyn chce zbudować nową 
szkołę, jednak koniec prac prze- 
widziany jest dopiero na 2014 r.  4

REGION  W ostatnich dniach doszło do trzech śmiertelnych wypadków na kolei. Przyczyną była nieuwaga i bezmyślność ludzi, 
którzy przechodzili przez tory w niedozwolonych miejcach  2

Najpierw 
dokończenie 
inwestycji

PRUSZKÓW 

Mieszkańcy osiedla przy ul. Prusa 
chcieliby korzystać z ujęcia wody 
oligoceńskiej przy powstającym 
osiedlu Oligo Park. Na razie 
jednak w tym miejscu jest tylko 
stara pompa ręczna. Miasto chce 
zmodernizować ujęcie, ale dopiero 
po zakończeniu budowy  8

Reklama



2 www.wpr24.plPiątek, 21 października 2011

FOTOMIGAWKA

W poniedziałek 17 października na parkingu przy ul. Ewy   
w Pruszkowie spłonął czerwony seat. O zdarzeniu poinformo-
wał nas czytelnik. Nikt nie odniósł obrażeń. Trwa wyjaśnianie 
przyczyny pożaru. Prawdopodobne jest, że była nią instalacja 
gazowa w samochodzie. Więcej na WPR24  (DP) 

aktualności
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Ryzykują życie przechodząc  
na dziko przez tory
W ostatnich dniach doszło do trzech śmiertelnych wypadków na kolei. 
Przyczyną była nieuwaga i bezmyślność ludzi
AnnA SołtySiAk

REGION
Brak kładek i przejść  
podziemnych nie może  
być wytłumaczeniem  
dla bezmyślności ludzi. 

N ajczęstszą przyczyną 
takich wypadków jest 
nieuwaga i bezmyślność 

ludzi, którzy decydują się na prze-
prawę przez tory w niedozwolo-
nym miejscu. Codziennie robi 
tak wiele osób, które przechodzą 
dźwigając siatki pełne zakupów, 
przenosząc rowery, a nawet wózki 
z dziećmi. W ten sposób narażają 
nie tylko swoje życie.

Przechodzą na dziko
Problem ten potęguje brak kła-
dek lub podziemnych przejść. 
Mieszkańcy pruszkowskiej dziel-
nicy Żbików, która znajduje się 
pomiędzy stacjami Pruszków 
i Piastów, są wręcz zmuszeni 
do przechodzenia przez tory na 
dziko. Na odcinku około 2 km 
nie ma bowiem żadnej kładki. 
Kilkanaście lat temu w pobliżu 
Zakładów Naprawczych Tabo-
ru Kolejowego istniała kładka, 
jednak z powodu złego stanu 
technicznego została rozebrana. 
Mieszkańcy tłumaczą, że prze-
chodzą w tym miejscu przez tory, 
by zrobić zakupy w pobliskim 

sklepie spożywczym lub dotrzeć 
do stacji WKD w Tworkach.

Jednak brak przepraw przez tory 
nie tłumaczy bezmyślności ludzi. 
Zdarza się, że w okolicy peronów 
i kładek ludzie wybierają drogę 
na skróty i przechodzą przez tory. 
Taka sytuacja ma miejsce m.in. na 
stacjach w Pruszkowie i Grodzi-
sku, gdzie pasażerowie zeskakują 
z peronów i przebiegają tuż przed 
czołem pociągu lub z tyłu składu. 
Dzikich przejść przez torowisko 
jest pełno na całej długości linii ko-
lejowej od Warszawy do Grodziska.

Człowiek nie ma szans
Spotkanie człowieka z rozpę-
dzonym i ważącym kilkadziesiąt 
ton pociągiem zwykle kończy 
się śmiercią. Nim pociąg się za-
trzyma, ciągnie za sobą zwłoki 
rozrzucając szczątki na długim 
odcinku. Zdarza się jednak, że 
potrącone osoby w stanie ciężkim 
i z licznymi obrażeniami trafiają 
do szpitala. Gdy dojdzie do wy-
padku na kolei, ruch pociągów jest 
wstrzymywany, a na miejsce zda-
rzenia wzywane są liczne służby. 
– Zgodnie z procedurą, w takich 
przypadkach wzywana jest policja, 
pogotowie i prokurator. Zdarza 
się, że na miejscu potrzebna jest 
straż pożarna, która w razie po-
trzeby rozcina metalowe elementy 
albo unosi lokomotywę lub wa-
gon – informuje podkom. Dorota  

Nowak, rzecznik prasowy komen-
dy Powiatowej Policji w Prusz-
kowie. – Również kolej przysyła 
swoich pracowników, m.in. kie-
rownika zmiany lub nadzór tech-
niczny – dodaje.

Traumatyczne 
przeżycia
Wypadek na torach to nie tylko 
utrudnienia na kolei, ale również 
tragiczne przeżycia dla maszynisty 
i pasażerów. – Niestety, w przy-
padkach śmiertelnych potrąceń 
policja do czasu przyjazdu pro-
kuratora nie może zakryć zwłok 
ani zebrać rozrzuconych szcząt-
ków. Problemem jest również 

ustawienie parawanu. To oznacza, 
że pasażerowie pociągów prze-
jeżdżających innym torem mogą 
wszystko zobaczyć – zaznacza 
podkom. Dorota Nowak. – Gdy 
podobna tragedia ma miejsce na 
drodze, funkcjonariusze albo roz-
kładają parawan, albo ustawiają 
radiowozy w taki sposób by oso-
by trzecie nie widziały ciała. Jeśli 
nie ma wątpliwości, w jaki sposób 
doszło do wypadku, prokurator 
przed swoim przyjazdem może 
pozwolić na zakrycie zwłok po 
wcześniejszym udokumen-
towaniu. Taka procedura nie 
dotyczy jednak wypadków kolejo- 
wych – podkreśla. 
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 14 października tuż przed północą na stacji w Piastowie 
pociąg potrącił człowieka przechodzącego przez tory. Ofiara wy-
padku zginęła na miejscu. Przerwa w ruchu na torze podmiejskim 
w kierunku Pruszkowa trwała do ok. godz. 3.30

 15 października ok. godz. 7.00 przed stacją Warszawa Ursus 
mężczyzna wpadł pod pociąg Kolei Mazowieckich jadący w kie-
runku Warszawy. Również zginął na miejscu. Przerwa w ruchu 
na torze w kierunku Warszawy trwała do ok. godz. 11.00

 17 października o godz. 9.25 w rejonie stacji Warszawa 
Centralna pociąg dalekobieżny potrącił człowieka ze skutkiem 
śmiertelnym. Pociągi dalekobieżne skierowano na tory podmiej-
skie, a utrudnienia w ruchu trwały kilka godzin.

CYTAT TYGODNIA

GrzeGorz Benedykciński  Dotrzymam obietnicy 
budowy świetlicy w Opypach. Nie mogę jednak zrobić 
wszystkiego naraz. W pierwszej kolejności muszę 
ludziom zbudować drogi  8 burmistrz Grodziska mazowieckieGo

TRAGICZNE WYPADKI

Uwaga! Od poniedziałku 
zmieniamy siedzibę

Od poniedziałku 24 października  
wszystkich czytelników zapraszamy  
do nowej siedziby wydawnictwa WPR.

Pruszków, ul. Prusa 35A lok. 203 (I piętro) 

 BIURO REKLAMY I OGŁOSZEŃ: 
tel/fax 22 730 11 22,  reklama@wpr24.pl

 REDAKCJA GAZETY I PORTALU: 
tel 22 730 11 23,  redakcja@wpr24.pl

 ZARZĄD WYDAWNICTWA: 
tel 22 728 18 64,  biuro@wpr24.pl
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Ceramiczna

Nowa Siedziba
Prusa 35A, lok. 203
I piętro
(Osiedle Przy Pałacu)

Stara siedziba
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Wiercenia wykonane  
w tunelu na stacji  
w Pruszkowie to wstęp 
do prac  przy jego 
przebudowie i przebiciu 
na północną stronę 
torów, w kierunku  
ul. Waryńskiego.

GaGa Kafe dla małych i dużych
PRUSZKÓW
15 października miało
miejsce otwarcie kawiarni
GaGa Kafe To nie jest zwykła 
kawiarnia. Jeśli chcesz się 
spotkać z przyjaciółmi, nie 
musisz się już martwić,  
co zrobić z dzieckiem. Nowo 
otwarta kawiarnia GaGa 
Kafe to miejsce stworzone 
specjalnie dla rodziców  
i ich pociech.

R odzice, delektując się wy-
śmienita kawą, domowym 
ciastem lub rozpustnym 

deserem, będą mogli obserwować 
swoje dzieci bawiące się w specjal-
nie przygotowanych dla nich miejs- 
cach. Aranżacja naszej kawiarni  
stworzona jest tak, aby dzieci bez-
piecznie spędziły czas na zabawie, 
a rodzice z uśmiechem na twarzy ob-
serwowali ich szaleństwa. Wnętrze 
utrzymane jest w ciepłej, przytul- 
nej tonacji. Każdy choć na chwil- 
kę zapomni w nim o codzienności  
i przeniesie się w świat dziecka.

Dzieciaki mogą bawić się w spe-
cjalnie dla nich przygotowanych 
miejscach zabaw, takich jak kojec 
mieszczący się pomiędzy salami ka- 
wiarnianymi oraz kącik zajęć, w któ-
rym oprócz szaleństwa zabaw będą 
odbywały się dopasowane do po-
trzeb naszych pociech tematyczne 
warsztaty, a także imprezy okoliczno-
ściowe dla najmłodszych (urodziny), 
baby shower (dla przyszłej mamy).

Dla rodziców proponujemy mini 
warsztaty edukacyjne, rozwojowe, 
psychologiczne. Serdecznie zapra-
szamy na zajęcia mamusie i tatu-
siów, którzy chcą zrozumieć siebie 

i własne dzieci w różnych okresach 
rozwoju, podzielić się swoimi do-
świadczeniami i skorzystać w grupie 
z doświadczeń innych rodziców.

W naszej kawiarni jest mini skle-
pik dla małych i dużych. Zarówno 
mamusia, jak i maluszek znajdą 
tutaj coś wyjątkowego dla siebie.

Pomysł otwarcia naszej kawiarni 
zrodził się z potrzeby serca. Jest to 
jedyne takie miejsce w Pruszkowie 
i okolicach dedykowane obecnym 
i przyszłym rodzicom, którzy będą 
mogli wymienić się doświad-
czeniami i przeżyciami oraz dla 
wszystkich tych, którzy mają ocho- 
tę spędzić miło czas w tym uro- 
czym miejscu przy pysznej kawie 
i dobrej lekturze.

Dostęp do internetu umożliwi 
pracującym rodzicom spędzenie 
miłych chwil ze swoim dzieckiem.

GaGa Kafe to rodzinne miejsce 
spotkań, w którym można kre-
atywnie spędzić czas ze swoimi  
dziećmi.

Przygotowaliśmy dla Państwa 
warsztaty zarówno dla dzieci, jak 
i rodziców. Prowadzone będą przez 
wykwalifikowanych animatorów 
z odpowiednim wykształceniem 

pedagogiczno-psychologicznym. 
Zajęcia są bardzo ciekawe – nie 
ma czasu na nudę.

Zapraszamy do zapoznania się 
z cyklem warsztatów w GaGa Kafe 
na www.gagakafe.pl.

W GaGa Kafe zorganizujemy 
niezapomniane urodziny dla Two-
jego malucha. Mnóstwo atrakcji, 
w tym ścianka wspinaczkowa, 
strefa gęsi (każde dziecko może 
dowolnie pomalować naszą Gąskę), 
kredowa ściana oraz inne atrakcje 
sprawią, że przyjęcie będzie wspa-
niałym przeżyciem dla Jubilata.

Organizujemy również wszel-
kiego rodzaju spotkania okoliczno-
ściowe typu baby shower, a także 
spotkania dla tatusiów – kumpel-
skie, przyjacielskie i inne. Miła, do-
mowa i przyjazna atmosfera GaGa 
Kafe sprawi, że spędzą Państwo 
miłe chwile ze swoimi dziećmi 
i przyjaciółmi. 

GaGa Kafe Kawiarnia 
dla Małych i Dużych

ul. Bolesława Prusa 10 lok. 2,  
05-804 Pruszków; tel. 22 730 11 66; 

www.gagakafe.pl

aRtykuł sponsoRowany

Nowa szkoła coraz bliżej

KSIĄŻENICE
Pierwsi uczniowie  
naukę w nowym budynku 
Szkoły Podstawowej  
w Książenicach rozpoczną 
już w przyszłym roku 
szkolnym. 15 października 
odbyła się uroczystość 
wmurowania kamienia 
węgielnego pod budowę 
nowej placówki.

Nowa szkoła w Książenicach 
będzie się mieściła przy 
ul. Marylskiego, tuż obok 

kościoła. W uroczystości wmuro-
wania kamienia węgielnego wzięli 
udział: władze i radni gminy, soł-
tys Książenic, pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Grodzisku Mazo-
wieckim, uczniowie i nauczyciele 
ze Szkoły Podstawowej w Książe-
nicach, ks. Jarosław Miętus, który 
poświęcił fundamenty przyszłego 

budynku oraz rodzina państwa 
Śledzińskich, którzy nieodpłat-
nie przekazali grunt pod budowę 
przyszłej placówki. Po odczytaniu 
aktu erekcyjnego przez zastępcę 
burmistrza Grodziska Mazowiec-
kiego Marię Grabowską, włoda-
rze przystąpili do symbolicznego 
wmurowania kamienia węgielnego. 
Każdy z nich otrzymał pamiątko-
wą kielnię.

– Ta szkoła będzie piękna 
– zapowiedział Grzegorz Be-
nedykciński, burmistrz Grodzi-
ska Mazowieckiego i wszystko 
wskazuje na to, że będzie miał 
rację. W nowoczesnym niewy-
sokim obiekcie, nawiązującym 
do willowej zabudowy Książenic, 
znajdą się m.in. dwupoziomowy 
hol, pracownia komputerowa, 
stołówka i sale językowe. Powsta-
ną także dwa boiska sportowe, 
duża sala gimnastyczna, plac 

zabaw, parking oraz niewielki 
park o charakterze sportowo-
-rekreacyjnym i dydaktycznym 
wraz ze stawem. Projekt wykona-
ła spółka PALK Architekci.

Budowa szkoły rozpoczęła 
się w lecie i jest prowadzona 
przez firmę Dorbud. Jest to tym 
bardziej pilna inwestycja, że do 
Książenic sprowadza się coraz 
więcej mieszkańców, rodzi się 
coraz więcej dzieci i z roku na 
rok ta tendencja wzrasta. Koszt 
budowy nowej szkoły wyniesie 
ok. 14 mln zł.

Na razie prawie 100 uczniów 
ze Szkoły Podstawowej w Ksią-
żenicach musi się uczyć w sta-
rym niewielkim budynku. Nowy 
obiekt będzie przeznaczony dla 
450 dzieci, co znacznie poprawi 
sytuację lokalową innych placó-
wek na terenie gminy Grodzisk 
Mazowiecki.  (KG)
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POGODA NA WEEKEND LICZBA TYGODNIA nagrody przyznał zarząd woj. mazowieckiego Arturowi Radwanowi, 
prezesowi Kolei Mazowieckich. O nagrodę wystąpił zarząd KM  
(sam prezes i trzech członków), a umotywowano ją dobrymi wynikami 
pracy prezesa w 2010 r. i sfinalizowaniem umowy na zakup 16 nowych 
pociągów. Z powodu trudnej sytuacji finansowej województwa, premia dla 
prezesa wzbudziła kontrowersje wśród radnych sejmiku. A pasażerowie 
mają okazję codziennie obserwować wyniki pracy prezesa Radwana.40 tys. zł

 Burmistrz Grzegorz Benedykcińki podczas wmurowania kamienia węgielnego pod nową szkołę

W przejściach podziemnych zaczęło się coś dziać
Tunele dla pieszych w Ursusie i Włochach będą poprawione w ciągu kilku tygodni. Nowy tunel 
w Pruszkowie ma powstać do 2013 r. – zapewniają kolejarze.
Andrzej S. rodyS

REGION
Z blisko półrocznym  
opóźnieniem rozpoczął się 
drugi etap remontu  
przejść podziemnych  
na stacjach Warszawa  
Włochy i Warszawa Ursus. 
Trwają także wstępne  
prace związane  
z remontem przejścia  
podziemnego na stacji  
w Pruszkowie.

W tym tygodniu na sta-
cjach we Włochach i Ur- 
susie pojawili się robot- 

nicy, którzy zaczęli prace w przej- 
ściach podziemnych i na wyjś- 
ciach z nich. PKP Polskie Linie  

Kolejowe już dawno zapowiedzia- 
ły, że ta faza remontu odbędzie się 
bez żadnych utrudnień i zmian 
w ruchu pociągów, jakie przeży- 
waliśmy podczas pierwszej fazy 
na jesieni ubiegłego roku.

Jak poinformował rzecznik Cen-
trum Realizacji Inwestycji PKP PLK 
Maciej Dutkiewicz, drugi etap re-
montu przejść podziemnych we 
Włochach i w Ursusie realizowany 
jest przez Zakład Linii Kolejowych 
w Warszawie z własnych funduszy 
spółki. – Jest to estetyzacja przejść 
– mówi Maciej Dutkiewicz. Podkre-
śla, że prace izolacyjne, zabezpie-
czające tunele przed zalewaniem 
oraz inne prace konstrukcyjne zo-
stały wykonane w ubiegłym roku 
podczas pierwszej fazy remontu. 
Były one prowadzone poza samymi 

tunelami. Prace w tunelach robot-
nicy rozpoczną dopiero teraz.

Jeszcze w kwietniu, tuż przed 
planowanym rozpoczęciem dru-
giego etapu, ówczesny rzecznik 
CRI PKP PLK Robert Kuczyński 
informował, że w tunelach zo-
staną również przeprowadzone 
prace izolacyjne i uszczelnianie 
przerw dylatacyjnych. Jednak to, 
co najbardziej interesuje pasa-
żerów korzystających z tych sta-
cji, to poprawa wyglądu przejść.  
– Prace obejmą poprawę wystroju 
wewnętrznego przejść, wykona-
nie nowych warstw wykończe-
niowych oraz naprawę schodów 
i pochylni – informował na wiosnę 
Robert Kuczyński.

Zakres tegorocznych robót 
nie obejmuje układu torowego 

Robotnicy pojawili się rów-
nież w przejściu podziemnym na 
dworcu w Pruszkowie. Wywiercili 
w ścianach duże dziury i poszli. Jak 
udało się nam od nich dowiedzieć, 
wiercenia miały na celu pobranie 
próbek ścian tunelu do badań 
technicznych. Co z tych badań 
wynikło, tego jeszcze nie wiadomo. 
To jednak wstęp do poważnej, od 
dawna zapowiadanej przebudowy 
przejścia. W ramach modernizacji 
linii kolejowej Warszawa – Łódź na 
odcinku Warszawa – Skierniewice 
(Miedniewice), ma zostać rozebra-
na metalowa kładka łącząca obec-
nie ul. Sienkiewicza i Waryńskiego 
z peronem. Zastąpi ją podziemny 
tunel. Kolej zaplanowała, że zo-
stanie on przedłużony od pero-
nu aż na północną stronę torów 

z wyjściem na ul. Waryńskiego. 
Wcześniej zapowiadano, że prace 
te zostaną wykonane przed Euro 
2012. Ponieważ cała modernizacja 
linii Warszawa – Łódź ma kilku-
miesięczne opóźnienie, wątpliwe 
jest, by inwestycja w obrębie stacji 
w Pruszkowie zaczęła się jeszcze 
w tym roku. O wykonaniu jej do 
mistrzostw nie ma więc mowy. Na 
razie nie wiadomo jeszcze dokład-
nie, kiedy prace się rozpoczną. Ma-
ciej Dutkiewicz informuje jednak, 
że planowany termin zakończenia 
prac to 2013 r.

Kolej ma w planach także re-
mont i modernizację budynku 
pruszkowskiego dworca, które 
mają zostać przeprowadzone 
w porozumieniu z konserwato-
rem zabytków. 

i peronów. Maciej Dutkiewicz 
podkreśla, że prace powinny za-
kończyć się w ciągu kilku tygodni 
i nie powinny spowodować za-
kłóceń w ruchu pasażerów w ob-
rębie stacji.
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FOTOMIGAWKA

Po publikacji artykułu „Problem z reklamami” z 19 lipca, 
otrzymujemy wiele sygnałów i zgłoszeń dotyczących reklam 
ustawianych przy drogach i ulicach, wieszanych na ogrodzeniach, 
słupach, drzewach, a nawet na znakach drogowych. Nasi czytel-
nicy widzą to, fotografują i opisują. Jedna z naszych czytelniczek 
znalazła wiele takich przykładów i dokładnie je opisała – jej relację 
można przeczytać w portalu WPR24pl.  (R) 
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Już 30 października na boisku przy Gimnazjum nr 4 przy ul. Hubala 4 w Pruszkowie odbędzie się kolejna edycja piłkarskiego turnieju Malichy Cup. 
Głównym pomysłodawcą i współorganizatorem Malichy Cup był Adam Artymko, który 26 stycznia 2006 r. zginął tragicznie w wypadku samochodowym, 
przeżywszy 29 lat. Od 2006 r. zawody te noszą nazwę: „Turniej Malichy Cup im. Adama Artymko”. Zapisy do tegorocznej edycji turnieju przyjmowane  
są do soboty 22 października. Losowanie grup odbędzie się 22 października o godz. 12.30 na boisku przy Gimnazjum nr 4 w Pruszkowie. Więcej informacji 
na: wiadomosci.wpr24.pl i www.malichycup.pl.  (DP)

Turniej Malichy Cup 2011 
PRUSZKÓW

Mamy dość ciasnoty w szkole
kArolinA GontArczyk

RUSIEC
W związku z reformą 
szkolnictwa, która weszła  
w życie w tym roku,  
do Szkoły Podstawowej  
w Ruścu w gminie Nadarzyn 
przyjęto dzieci pięcio-  
i sześcioletnie. Zdaniem 
rodziców, spowodowało  
to taką ciasnotę w placówce,  
że uczniowie nie mają 
godnych warunków  
do nauki. – Niech władze 
gminy podejmą w tej  
sprawie wreszcie jakieś  
kroki – apelują.

W Ruścu buduje się co-
raz więcej domów. Do 
wsi sprowadzają się 

głównie młode rodziny z ma-
łymi dziećmi. Dotychczasowy 
budynek szkoły podstawowej 
przestaje wystarczać dla wciąż 
rosnącej liczby uczniów.

183 uczniów w 11 salach
Liczba uczniów w Szkole Pod-
stawowej w Ruścu gwałtownie 
wzrosła w tym roku, gdy do pla-
cówki trzeba było przyjąć pięcio- 

i sześciolatki. Obecnie w rusieckiej 
placówce uczy się 183 uczniów. 
Mają oni do dyspozycji 11 sal 
lekcyjnych. To spowodowało ko-
nieczność uruchomienia dwóch 
dodatkowych oddziałów. Szkoła 
zaczęła pracować na dwie zmiany. 
– I od tej pory zaczął się koszmar 
– mówi mama jednego z uczniów, 
prosząca o zachowanie anonimo-
wości. – Dzieci muszą się uczyć 
w strasznym tłoku. Poza tym mu-
szą chodzić do szkoły na drugą 
zmianę, a przecież jeszcze dodat-
kowo wymagają pracy w domu. 
Kiedy mamy to robić? – pyta zdru-
zgotana matka. Zdaniem rodzi-
ców uczniów ze szkoły w Ruścu, 
z powodu zajęć lekcyjnych odby-
wających się popołudniami, wielu 
uczniów musiało również zrezy-
gnować z uczestnictwa w kółkach 
zainteresowań, które odbywają się 
w tym samym czasie.

Dyrekcja robi, co może
Z zarzutami stawianymi przez 
naszą czytelniczkę nie zgadza się 
dyrektor szkoły w Ruścu Barbara 
Swatowska-Herczyk. – Ten rok jest 
rzeczywiście trudny – przyzna-
je. – Jednak powodem tej sytuacji 
jest zbyt późne podjęcie decyzji 

przez rodziców o posłaniu do szko-
ły dzieci sześcioletnich, mimo że 
mieli na to całe wakacje. Poza 
tym część mieszkańców nie ma 
meldunku, więc gdy w kwietniu 
pobierałam dane z urzędu stanu 
cywilnego (USC), były one niepeł-
ne. Na szczęście mam doskonałych 
nauczycieli, którzy są prawdziwy-
mi pasjonatami, którym trudności 
lokalowe nie przeszkadzają w rze-
telnym wykonywaniu obowiązków. 
Ale od przyszłego roku będzie le-
piej. Dla mnie obecnie priorytetem 
jest zadbanie o bezpieczeństwo 
dzieci i jak dotychczas udaje się 
to osiągnąć – podkreśla dyrektor.

Nowa szkoła  
za trzy lata
Z fatalnej sytuacji w szkole w Ruścu 
doskonale zdaje sobie sprawę wójt 
gminy Nadarzyn Janusz Grzyb. 
Dlatego podjął decyzję o budowie 
nowej placówki. Ma ona jednak 
zostać oddana do użytku dopiero 
w 2014 r. W nowym obiekcie mają 
się znaleźć: szkoła podstawowa dla 
200 uczniów z Ruśca oraz gimna-
zjum dla 250 uczniów z pobliskich 
miejscowości. Na terenie gminy 
funkcjonuje bowiem obecnie tylko 
jedno gimnazjum w Nadarzynie. 

Władze gminy Nadarzyn obiecują oddanie do użytku nowej placówki dopiero w 2014 r.

Nowy obiekt odciążyłby więc 
również i tę placówkę. Nie wia-
domo jeszcze dokładnie, jak nowa 
szkoła będzie wyglądała. Wstępna 
koncepcja ma zostać opracowana 
na wiosnę przyszłego roku, gdy 
do użytku zostanie oddane bo-
isko Orlik, obok którego ma pow- 
stać nowy obiekt. Obecna szkoła 

w Ruścu zostałaby przeznaczona 
na przedszkole.

Informacje o budowie nowej 
szkoły nie satysfakcjonują jednak 
rodziców uczniów z Ruśca. – Te 
same historie wójt opowiada od 
ośmiu lat. Żadnych konkretów 
nadal nie znamy. A zasłanianie 
się problemami z powodu braku 

danych z USC jest po prostu śmiesz-
ne, ponieważ obowiązek meldun-
ku został zniesiony, więc zarówno 
władze gminy, jak i dyrekcja szkoły 
mogły przewidzieć rosnącą liczbę 
uczniów. Niech nam ktoś wreszcie 
powie prawdę: ile mamy czekać, 
aż nasze dzieci zaczną się uczyć 
w godziwych warunkach – pytają. 
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Gmina będzie miała własną straż
NADARZYN
Poprawa bezpieczeństwa 
mieszkańców gminy oraz 
walka ze wzmożonym 
ruchem ciężarówek na 
nieprzystosowanych do tego 
drogach – to główne powody, 
dla których wójt Janusz 
Grzyb zdecydował się na 
powołanie straży gminnej. 
Ma ona zacząć funkcjonować 
od przyszłego roku.

S traż gminna w Nadarzynie 
będzie wykonywać te same 
obowiązki, co strażnicy 

miejscy, czyli strzec porządku pu-
blicznego. Ma być przede wszystkim 
wsparciem dla policji. Według za-
pewnień wójta, strażnicy nie będą 
walczyć z babciami handlującymi 
pietruszką, raczej skupią się na prze-
strzeganiu porządku na drogach 
gminnych. A z tym w Nadarzynie 
nie jest najlepiej. Mimo licznych 
ograniczeń dla pojazdów o masie 
powyżej 3,5 t, na wielu nadarzyń-
skich ulicach tiry szaleją w najlep-
sze, więc gmina ma spory problem 
z egzekwowaniem tych przepisów. 
W tym celu dla przyszłej straży mają 
zostać zakupione jeden lub dwa 
fotoradary. Już niebawem kierowcy 

szarżujący na drogach gminnych 
w Nadarzynie mogą się spodziewać 
kontroli przez patrole mieszane, 
czyli funkcjonariuszy straży gmin-
nej i policji.

Nie wiadomo jeszcze, ile osób 
będzie pracować w nowo powo-
łanej jednostce. O tym zadecyduje 
komendant, który od nowego roku 
zacznie kompletować zespół. Nie 
wiadomo również, kto nim zo-
stanie. – Chciałbym, żeby to była 
osoba z wysokimi kwalifikacjami, 

może ktoś z policji – mówi Janusz 
Grzyb. Wójt Nadarzyna podkreśla 
również, że chciałby, aby w przy-
szłej jednostce pracowały osoby 
z odpowiednim doświadczeniem 
i wykształceniem oraz dobrze wy-
szkolone. Straż gminna ma funk-
cjonować na zasadach podobnych 
do tych, które obowiązują w straży 
miejskiej w Brwinowie. – Tam one 
doskonale się sprawdzają, więc 
chcielibyśmy brać z nich przykład 
– mówi Janusz Grzyb.

Zanim jednak nadarzyńscy 
strażnicy rozpoczną pracę, naj-
pierw trzeba będzie zakupić od-
powiedni sprzęt niezbędny do 
funkcjonowania nowej jednostki, 
a więc przede wszystkim samo-
chody i sprzęt biurowy oraz wyre-
montować przyszłą siedzibę straży. 
Będzie się ona mieściła tuż obok 
kościoła, przy pl. Poniatowskiego, 
w miejscu, w którym dotychczas 
swoją siedzibę miał Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej.  (KG)
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 W Pruszkowie straż miejska działa od dawna. W Nadarzynie podobne służby mają zacząć działać  
w przyszłym roku.
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Ma być nowoczesny, kosztowny i z napędem na cztery koła. Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Izdebnie Kościelnym z niecierpliwością oczekują na nowy 
samochód. Do końca października mają otrzymać nowy wóz ratowniczo-gaśniczy na podwoziu mercedesa z napędem na cztery koła. Będzie on wyposażony m.in.  
w zbiornik wody o pojemności co najmniej 5 tys. l, zbiornik ze środkiem pianotwórczym i specjalną dwuzakresową autopompę. Koszt jego zakupu wyniesie 680 tys. zł. 
Część tej kwoty będzie pochodziła z dotacji uzyskanej w ramach Samorządowego Programu Wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych w Województwie Mazowieckim, 
80 tys. zł przekazał marszałek województwa Adam Struzik, a resztę, czyli 0,5 mln zł, pokryły władze gminy Grodzisk Mazowiecki.  (KG)

Do pożaru nowym mercedesem 
IZDEBNO KOŚCIELNE

Reklama

FOTOMIGAWKA

Na ul. Dźwigowej w warszawskiej dzielnicy Włochy wreszcie widać efekty pracy robotników. Dro-
gowcy z Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg na odcinku pomiędzy ulicami Parowcową i Połczyńską 
wbili palisadę z 15-metrowych grodzic. Dzięki temu na głębokości 5 m będzie można wykonać szczelną 
betonową wannę, która uniemożliwi wodzie podmywanie jezdni. Aby wykonać wannę, drogowcy zastosują 
metodę iniekcji strumieniowej, polegającą na wtłaczaniu pod wysokim ciśnieniem specjalnej mieszanki 
cementowej w grunt. Dodatkowo na głębokości 15 m powstaje kanał o długości 50 m, który będzie odpro-
wadzał wody gruntowe do przepompowni. Po zakończeniu prac związanych z odwodnieniem robotnicy 
zajmą się przebudową nawierzchni na ul. Dźwigowej.  (AS) 
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Ul. Traktorzystów prawie gotowa
WARSZAWA URSUS
Do końca dobiega  
prowadzony od kwietnia 
remont wiaduktu drogowego 
w ciągu ul. Traktorzystów.  
Inwestycja ma miesiąc  
opóźnienia.

P rzebudowa wiaduktu mia-
ła się rozpocząć w ubie-
głym roku. Z uwagi na 

prace modernizacyjne na stacjach 
PKP w Ursusie i Włochach oraz 

związane z tym utrudnienia 
w ruchu pociągów, termin roz-
poczęcia remontu wiaduktu nad  
ul. Cierlicką został przesunięty 
na wiosnę 2011 r.

Pierwsze prace rozpoczęły się 
w połowie kwietnia. Drogowcy 
zamknęli na blisko pół roku 
przejazd ul. Traktorzystów i zwę-
zili ul. Cierlicką, która biegnie 
pod wiaduktem. Wyremontowa-
ny obiekt miał być gotowy pod 
koniec września. Okazało się 

jednak, że inwestycja warta 3,5 
mln zł ma opóźnienie. Drogowcy 
podkreślali, że przez deszczo- 
we lato nie mogli na czas wyko-
nać wszystkich prac. Pod koniec 
sierpnia wykonawca remontu, 
firma WMP Mosty, zwróciła się  
do warszawskiego Zarządu Dróg  
Miejskich o przesunięcie termi- 
nu do końca października.

Obecnie na ul. Traktorzystów 
trwają prace związanie z przygo- 
towaniem podbudowy jezdni.  

W następnej kolejności drogowcy 
zajmą się układaniem nawierzch-
ni asfaltowej. 

Robotnicy zamontowali rów- 
nież barierki i otworzyli chodnik 
wzdłuż ul. Cierlickiej. W week- 
end na ul. Cierlickiej został przy- 
wrócony ruch dwukierunko- 
wy na całej szerokości jezdni. 
Prócz ułożenia nawierzchni dro- 
gowcy muszą jeszcze wykonać 
drobne prace wykończeniowe  
i pielęgnacyjne.  (AS)
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Przetargi rozstrzygnięte,
drogowcy gotowi na zimę?
PRUSZKÓW
Dopiero za dwa  
miesiące rozpocznie  
się kalendarzowa  
zima. W ubiegłym roku  
pierwszy śnieg spadł  
pod koniec listopada  
i sparaliżował nie tylko 
Pruszków i Warszawę, 
ale praktycznie cały kraj. 
Obecnie zarówno miasto, 
jak i powiat są już gotowe 
na nadejście zimy.

Samorządy co roku muszą 
wybrać firmę, która zajmie 
się zimowym utrzymaniem 

dróg, parkingów i chodników. Wy-
konawca, zgodnie z zaleceniami 
urzędników, ma odśnieżać, sypać 
piachem i solą, a niekiedy nawet 
wywozić odgarnięty śnieg. Z regu-
ły firmy te są wybierane w przetar-
gach. Postępowania przetargowe 
samorządy prowadzą w paździer-
niku lub na początku listopada.

W ubiegłym roku pruszkow-
skie starostwo spóźniło się z ogło-
szeniem przetargu. Dopiero 29 
listopada wiadomo było, która 
firma będzie odpowiadać za 
utrzymanie dróg powiatowych 
w sześciu gminach. Efektem 
opieszałości urzędników były 
nieodśnieżone i praktycznie 
nieprzejezdne drogi powiatowe 
w czasie listopadowego ataku 
zimy. Sytuacje uratował wówczas 

pruszkowski Miejski Zakład 
Oczyszczania, który na prośbę sta- 
rostwa do momentu ostateczne-
go rozstrzygnięcia przetargu od- 
śnieżał drogi.

Obecnie powiatowi urzędnicy 
wybrali już firmy, które zadbają 
o drogi w czasie zimy. W Pruszko-
wie, Piastowie i Nadarzynie za od- 
śnieżanie dróg powiatowych bę-
dzie odpowiedzialna firma MZO. 
Natomiast w Michałowicach i Ra-
szynie zimowym utrzymaniem 
dróg powiatowych zajmie się firma 
Arkazen. Gmina Brwinów we wła-
snym zakresie odśnieży zarówno 

Zarówno powiat 
pruszkowski,  
jak i miasto Pruszków 
rozstrzygnęły już 
przetargi na zimowe 
utrzymanie dróg.  
Zima nie powinna w tym 
roku nikogo zaskoczyć.

drogi gminne, jak i powiatowe. 
Za te ostatnie rozliczy się później 
ze starostwem. Również Urząd 
Miejski w Pruszkowie rozstrzygnął  
już przetarg na zimowe utrzyma-
nie ulic. Za odśnieżenie 154 ulic 
będzie odpowiadać MZO.  (AS)
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Mieszkańcy Milanówka już  
nie muszą stać w długich kolej-
kach na jednej miejskiej poczcie. 
10 października swoją działal-
ność rozpoczęła nowa agencja 

Nowa poczta 
w Milanówku 

pocztowa przy ul. Kościuszki 24a. 
Nowa placówka jest czynna  
od poniedziałku do piątku  
w godz. 8.00–18.00 i w soboty 
w godz. 8.00–13.00. Obecnie 
trwają rozmowy, których celem 
jest utworzenie na terenie  
miasta kolejnego oddziału  
Poczty Polskiej – w budynku C  
Urzędu Miasta Milanówka.  (DP)

MILANÓWEK

Pruszkowski magistrat  
ogłosił przetarg na przebudowę 
dwóch ulic w dzielnicy Gąsin: 
Szmaragdowej i Kaletniczej 
(od ul. Bursztynowej w kierunku 

Ulice do 
utwardzenia

składu celnego). Obie są  
drogami gruntowymi, z których 
korzystają głównie okoliczni 
mieszkańcy. Ulice zostaną 
utwardzone betonowymi płytami 
JOMB. Pobocza i przerwy między 
płytami zostaną uzupełnione 
tłuczniem lub kruszywem  
kamiennym. Prace mają  
zakończyć się 30 listopada.  (AS)

PRUSZKÓW

Reklama

Wiadukt od listopada

BRONISZE
Przejazd kolejowy 
przecinający ul. Piastowską 
w Broniszach wydłuża 
przejazd między trasą 
poznańską a Piastowem  
i Al. Jerozolimskimi. 
Kierowcy muszą tu 
zatrzymać się przed 
szlabanem i zaczekać  
na przejazd pociągu.  
Nie byłoby w tym nic 
dziwnego gdyby nie fakt,  
że kilka metrów dalej  
stoi tu gotowy i zamknięty 
wiadukt drogowy.

P rzed Euro 2012 liczba in- 
westycji drogowych w na-
szym rejonie wzrosła. Bu-

dowa trasy S2, autostrady A2, 
węzła Łopuszańska oraz przy-
musowe zamknięcie ul. Dźwi-
gowej we Włochach sprawiło, że 

kierowcy mają duży problem 
z dojazdem do Warszawy. Część 
kierowców chętnie korzystałaby 
z objazdu przez ul. Piastowską, 
jednak tu średnio co kilkanaście 
minut zamykany jest przejazd 
kolejowy i samochody ustawiają 
się sznurkiem w oczekiwaniu na 
otwarcie szlabanu.

Problem rozwiązałaby otwar-
cie wiaduktu drogowego, który 
w tym miejscu wybudowała 
Generalna Dyrekcja Dróg Kra-
jowych i Autostrad (GDDKiA). 
Obiekt warty 25 mln zł powstał 
jako uzupełnienie budowanego 
tuż obok węzła Konotopa i au-
tostrady A2. Wiadukt jest już 
gotowy jednak kierowcy nadal 
nie mogą z niego korzystać.  
– Przy zakończeniu każdej inwe-
stycji dostajemy informacje, że 
kierowcy się niecierpliwią. Wi-
dząc gotową drogę czy wiadukt 

chcieliby z nich korzystać. Jed-
nak bez odpowiedniej doku-
mentacji nie możemy wyrazić 
zgody na użytkowanie obiektów. 
Gdybyśmy udostępnili obiekt 
bez odbiorów technicznych, 
GDDKiA musiałaby zapłacić wy-
soką karę – zaznacza Małgorza- 
ta Tarnowska, rzecznik praso- 
wy GDDKiA.

Obecnie rządowa agenda zbie- 
ra ostatnie dokumenty potrzeb-
ne do złożenia wniosku o poz- 
wolenie na użytkowanie. Jeszcze  
w październiku ma on trafić do  
wojewódzkiego nadzoru budow- 
lanego. Po otrzymaniu pozwole-
nia specjalna komisja sprawdzi 
m.in. stan nawierzchni, oświe-
tlenia i oznakowanie, a następnie 
otworzy wiadukt na ul. Piastow-
skiej. Jest szansa, że pierwsi kie-
rowcy pojadą tu już na początku 
listopada.  (AS)

Nowy obiekt stoi gotowy od kilku tygodni, ale wciąż trwają 
procedury odbioru technicznego
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Jesteśmy członkiem 
Związku Kontroli Dystrybucji Prasy 

Najpierw dokończenie inwestycji, 
potem budowa ujęcia wody
Andrzej S. rodyS

PRUSZKÓW
Mieszkańcy osiedla  
przy ul. Bolesława Prusa 
chcieliby korzystać z ujęcia 
wody oligoceńskiej przy 
powstającym osiedlu  
Oligo Park. Na razie jednak  
w tym miejscu jest tylko  
stara pompa ręczna.

M iasto mogłoby wyre-
montować ujęcie wody 
oligoceńskiej przy ul. Bo- 

lesława Prusa – mówi nasz czy-
telnik. Zaznacza, że w mieście są 
inne ujęcia, z których mieszkańcy 
chętnie korzystają. – Jednak tu, 
na ul. Prusa, ciągle jest stara pom-
pa, z której nie ma jak nalewać do 
butelek. Wiadomo, że mieszkań-
cy okolicznych osiedli chętnie by 
tę wodę pili, bo ta pruszkows- 
ka kranówka nie zawsze nadaje 
się do picia. Czasem jest nie-
smaczna, a na herbacie robi się 
osad – dodaje.

Na terenie 
inwestycyjnym
Dotychczas miasto wyremonto-
wało ujęcia wody m.in. przy ul. Li- 
powej, na Osiedlu Staszica przy ul. 
Jasnej i przy ul. Żbikowskiej (mo-
dernizowana w 2011 r.), budując 
w tych miejscach stacje uzdat-
niania i miejsca poboru wody oli-
goceńskiej. Ze względu na to, że 
pruszkowska woda oligoceńska 
(wydobywana z pokładów trze-
ciorzędowych) zawiera ponadnor-
matywne ilości manganu i żelaza, 
konieczne było wybudowanie 
w tych miejscach stacji uzdatnia-
nia wody.

Zastępca prezydenta Pruszko-
wa Andrzej Królikowski podkre-
śla, że zamiarem władz miasta od 
dawna jest umożliwienie miesz-
kańcom korzystania ze studni 
przy ul. Prusa. Jednak ujęcie to 
znajduje się w miejscu, w któ-
rym od dłuższego czasu trwają 
inwestycje. Usytuowane jest ono 
tuż obok budowy osiedla Oligo 
Park w rejonie, gdzie wkrótce bę-
dzie przebiegał nowy odcinek ul. 
Powstańców.

Poczekajmy  
do końca budowy
Jak informuje wiceprezydent Kró- 
likowski, studnia znalazła się na 
terenie deweloperskim. Przyznaje, 
że mieszkańcy pobliskiego osie-
dla Pruszkowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, a w przyszłości 

także mieszkańcy Oligo Parku 
z pewnością chętnie by korzy-
stali ze studni. Jednak na razie 
trudno jest mówić, kiedy będzie 
możliwe zbudowanie tu ujęcia 
z prawdziwego zdarzenia. Dewe-
loper deklaruje architektoniczną 
zabudowę tego ujęcia, natomiast 
proponuje miastu współfinanso-
wanie jego rozbudowy (wymia- 
na złoża filtracyjnego, powiększe-
nie liczby kranów czerpalnych).

– Problem polega na tym, że to 
teren, na którym trwają inwestycje 
– mówi wiceprezydent Królikow-
ski. – Musimy więc poczekać, aż 
zakończą się prace związane z bu-
dową osiedla Oligo Park. Wtedy 
będzie można myśleć o uporząd-
kowaniu terenu i budowie punktu 
poboru wody – dodaje.

Przy ul. Prusa powstanie ujęcie wody oligoceńskiej z prawdziwego zdarzenia?

Ponad 2 kg mefedronu (silnego 
narkotyku powodującego  
halucynacje), maski gazowe,  
wagę oraz chemikalia mogące 
służyć do produkcji środków 

Nie zapiął  
pasów

odurzających znaleźli  
pruszkowscy policjanci  
w samochodzie zatrzymanym  
16 października do kontroli drogo-
wej. Funkcjonariusze zatrzymali 
pojazd, ponieważ zauważyli, że 
kierowca nie ma zapiętych pasów 
bezpieczeństwa. Kierowca  
32-letni Piotr P. najbliższe trzy 
miesiące spędzi w areszcie.  (DP)

PRUSZKÓW

Policjanci z Niemiec zatrzymali 
poszukiwanego przez pruszkow-
ską policję 48-letniego Macieja W. 
Mężczyzna był podejrzany  
o zabójstwo z użyciem broni 

Zatrzymany  
za zabójstwo

i uciekł z kraju. W 2007 r.  
warszawski Sąd Okręgowy  
wydał Europejski Nakaz Areszto-
wania. Funkcjonariusze ustalili,  
że przebywa w Niemczech  
i posługuje się fałszywymi  
dokumentami. Tożsamość  
Macieja W. ustalono na podstawie  
badań DNA. Za zabójstwo  
grozi mu kara dożywocia.  (AS)

PRUSZKÓW

W tegorocznym  
budżecie nie ma pieniędzy  
na budowę ujęcia przy 
ul. Prusa. Na razie nie 
wiadomo, czy znajdą  
się w budżecie  
na przyszły rok.

Może w przyszłym roku?
Kolejne inwestycje w tym rejonie 
(budowa ul. Powstańców i budo-
wa centrum Manhattan) będą się 
odbywać już nieco dalej, a budowa 
Oligo Parku wielkimi krokami zbli-
ża się do końca. – Niech więc mia-
sto pomyśli, by coś z tym ujęciem 
wody zrobić – mówi nasz czytelnik.

Jak się dowiedzieliśmy, w tego-
rocznym budżecie miasto nie prze-
widziało żadnej kwoty na budowę 
nowego ujęcia wody oligoceńskiej 
przy ul. Prusa. Wiceprezydent Kró-
likowski zastrzega również, że na 
razie trudno jest deklarować, że 
znajdą się pieniądze w budżecie 
przyszłorocznym. Podkreśla jednak, 
że mieszkańcy mogą być pewni, że 
po zakończeniu inwestycji nowy 
punkt poboru wody powstanie. 

Pamiętajmy o osobach 
bezdomnych
REGION
Ławka w parku, przystanek 
autobusowy, piwnica, 
opuszczony dom lub 
altanka – to miejsca,  
w których możemy spotkać 
osoby bezdomne. W okresie 
jesienno-zimowym te osoby 
są szczególnie narażone  
na niebezpieczeństwo. 
Spadki temperatury  
w ciągu dnia i zimne noce 
mogą zagrozić ich życiu. 

W styczniu w pożarze nie-
zamieszkanego budyn-
ku w Ursusie zginęła 

jedna osoba, a pięć zostało lekko 
rannych. Wszyscy byli bezdomni. 
W lutym policjanci z Grodziska 
Mazowieckiego z jednej z klatek 
schodowych zabrali wychłodzo-
nego 25-latka. Kilka dni temu 
również w Grodzisku policjanci 
w przydrożnym rowie znaleźli nie-
trzeźwego 62-latka. Mężczyzna 
został przewieziony na komendę.

Sezon zimowy dopiero przed 
nami. Dlatego warto zwrócić uwa-
gę na osoby bezdomne. Czasem 
wystarczy tylko jeden telefon, 

by ocalić komuś życie. Policja 
zachęca mieszkańców do prze-
kazywania informacji o miejscach, 
w których mogą znajdować się 
bezdomni lub nietrzeźwych oso-
bach, które leżą m.in. na ławkach 
w parku. Takie przypadki moż-
na zgłaszać na numer alarmowy 
112, bezpłatne numery policji 997, 
straży miejskiej 986 lub pogoto-
wia ratunkowego 999.

Po otrzymaniu zgłoszenia 
o zagrożeniu życia lub zdrowia 
osoby bezdomnej policja wysyła 
na wskazane miejsce patrol. Osoby 
bezdomne wymagają przeważnie 
pomocy medycznej, więc prze-
wożone są na pogotowie. Policja 
i straż miejska mają obowiązek 
udzielenia im pomocy. Często oka-
zuje się, że osoby te mają dokąd 
wrócić. Jeśli jednak nie mają wła-
snego lokum, policjanci proponują 
przewiezienie do noclegowni lub 
ośrodka pomocy. Jeśli dana oso-
ba spełnia warunki obowiązujące 
w ośrodku i wyraża chęć pozosta-
nia w nim, policjanci mogą ją tam 
odwieźć lub wskazać odpowiedni 
adres. Zdarza się jednak, że osoby 
odmawiają pomocy.  (AS)
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 Stara, wysłużona pompa przy ujęciu wody oligoceńskiej na ul. Prusa pozostanie tam przynajmniej do czasu 
zakończenia budowy osiedla Oligo Park. 
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Reklama

Policjanci z Pruszkowa i Brwi-
nowa zatrzymali dwie osoby 
podejrzane o handel narkotykami. 
W jednym z domów na terenie 
gminy Brwinów, który policjanci 

Pieniądze,  
broń i narkotyki

obserwowali po doniesieniu 
o tym, że są tam sprzedawane 
narkotyki, znaleziono ponad 280 g 
marihuany, broń, 70 sztuk  
amunicji oraz ponad 2,6 tys. zł. 
28-letni Tomasz B. oraz 25-letni 
Daniel G., którzy przebywali 
w domu, zostali aresztowani.  
Grozi im co najmniej sześć mie-
sięcy pozbawienia wolności.  (AS)

BRWINÓW

16 października ok. godz. 4.30 
patrol policji zauważył mężczyznę 
prowadzącego rower z wózkiem 
z metalowymi prętami. Na widok 
radiowozu 52-letni Andrzej K. 

Ukradł  
metalowe pręty

porzucił rower i zaczął uciekać. 
Kilka minut później mężczyzna 
został zatrzymany. Przyznał się, 
że ukradł metalowe elementy 
z pobliskiego placu budowy. 
Chciał sprzedać na złom.  
Mężczyzna był poszukiwany  
do odbycia kary pięciu miesięcy 
więzienia. Odpowie także  
za kradzież.  (DP)

PRUSZKÓW

Drogi ważniejsze od świetlicy
OPYPY
Mieszkańcy wsi już od 
długiego czasu domagają się 
budowy świetlicy wiejskiej, 
która ułatwiłaby życie 
ich lokalnej społeczności. 
Na razie bezskutecznie. 
– Świetlica powstanie, 
ale nie tak szybko. Teraz 
najważniejsze są drogi – mówi 
burmistrz Grodziska.

D o Opyp sprowadza się 
coraz więcej mieszkań-
ców. Są zgrani i chętni do 

podejmowania lokalnych inicja-
tyw. Szczególnie prężnie działa 
Stowarzyszenie „Nasze Opypy”, 
którego członkowie często pro-
wadzą różnego rodzaju działania 
w ramach wolontariatu. Zarówno 
sami mieszkańcy, jak i lokalni 
działacze nie mają jednak miej-
sca, gdzie mogliby się spotykać 
i organizować np. zebrania wiej-
skie. Korzystają więc z uprzejmo-
ści Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Książenicach lub właścicieli 

miejscowego przedszkola, którzy 
udostępniają im swoje siedziby.

– Świetlica bardzo by nam się 
przydała, choćby po to, żeby zor-
ganizować Andrzejki lub zabawę 
karnawałową. Nie mamy również 
gdzie organizować zebrań wiej-
skich. Ostatnie odbyło się na naszej 

Róży. Najpierw jednak musi zo- 
stać podjęta uchwała dotycząca 
zmiany w planie zagospodaro-
wania przestrzennego uwzględ-
niająca budowę świetlicy, później 
musi powstać projekt. Wciąż jed- 
nak brakuje funduszy na jej reali- 
zację.

Mieszkańcy własnymi siłami 
oczyścili działkę przeznaczoną 
pod budowę świetlicy, zasadzili 
na niej róże, organizują rodzinne 
pikniki i spotkania, myślą nawet 
o wybudowaniu małej „Chatki 
Trolla”. I mają żal do Grzegorza Be-
nedykcińskiego, burmistrza Gro-
dziska, który podczas wyborów 
obiecał, że świetlica w Opypach 
powstanie. – I obietnicy dotrzy- 
mam – zapewnia burmistrz Bene- 
dykciński. – Nie mogę jednak  
zrobić wszystkiego naraz. W pierw- 
szej kolejności muszę ludziom 
zbudować drogi – mówi.

Zdaniem burmistrza, realnym 
terminem budowy świetlicy jest 
2013 r. W przyszłym roku miałby 
powstać projekt budynku.  (KG)

zadaszonej scenie, gdzie rozsta-
wiliśmy krzesła – mówi Maja Wi-
niarska-Czajkowska, sołtys Opyp.

Wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom mieszkańców, gmina 
zakupiła działkę przy ul. Polnej 

2013 r.
to realny termin 
zbudowania świetlicy 
wiejskiej w Opypach

FOTOMIGAWKA

12 października w Pruszkowie przy ul. Parzniewskiej 10 odbyło się otwarcie drugiego etapu budowy 
nowej siedziby koncernu Strabag.  (R) 

Monitoring w Parku Kościuszki

PRUSZKÓW
Po czerwcowej 
próbie kradzieży figurki 
z fontanny w Parku 
Kościuszki, władze  
miasta obiecały,  
że zostanie tam 
zamontowany monitoring. 
Kamera ma się tu pojawić  
do końca roku.

Fontanna w części rekre-
acyjnej Parku Kościuszki 
została uruchomiona pod 

koniec maja. Jej elementem de-
koracyjnym są rzeźby czterech 
małych muzykantów. Każde 
z dzieci – dziewczynka i trzech 

chłopców – trzyma w ręku inny 
instrument muzyczny: trąbkę, 
flet, talerze perkusyjne i bębe-
nek. Rzeźbę zaprojektowała Do-
rota Dziekiewicz-Pilich, artystka  
znana m.in. z projektu i wykona-
nia statuetki nagrody muzycz-
nej Fryderyk.

Niespełna dwa tygodnie od 
uruchomienia fontanny ktoś 
próbował ukraść jedną z rzeźb. 
Złodzieje zdążyli jednak odpi-
łować tylko jedną ze śrub przy-
trzymujących figurkę. Kilka dni 
później rzeźba została ponownie 
przymocowana. Urząd miejski 
postanowił zabezpieczyć obiekt 
przed podobnymi incydentami. 

– W trybie pilnym założymy 
tu monitoring – podkreślał na 
początku czerwca zastępca 
prezydenta Pruszkowa Andrzej 
Kurzela. 

W parku ma zostać zamon- 
towana szybkoobrotowa kamera. 
Urządzenie będzie zamocowane 
na specjalnym wysięgniku. Ka- 
mera ma obracać się w poziomie  
o 360 stopni, co pozwoli na mo- 
nitorowanie części rekreacyjnej  
parku, a nie tylko fontanny. Urzą-
dzenie zostanie podłączone do 
systemu monitoringu wizyjnego, 
w którym obecnie pracuje 18 ka-
mer rozmieszczonych w różnych 
częściach miasta.  (AS)
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 Figurki pod nadzorem. Do końca roku w parku pojawi się szybkoobrotowa kamera.
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Szpital powiatowy czeka na lądowisko
kArolinA GontArczyk

PRUSZKÓW
Władze Szpitala na Wrzesinie 
już od kilku lat zabiegają 
o budowę lądowiska z 
prawdziwego zdarzenia dla 
śmigłowców ratunkowych. 
Ostatnio pojawiła się 
szansa na to, że ta pilna 
inwestycja wreszcie zostanie 
zrealizowana.

T eoretycznie lądowisko dla 
śmigłowców ratunkowych 
powinno istnieć przy każ-

dym szpitalu, zwłaszcza tam, gdzie  
funkcjonują oddziały ratunkowe.  
W praktyce różnie to wygląda.

Władze pruszkowskiej placówki 
już od dłuższego czasu zabiegają 
o to, aby taki obiekt wreszcie po-
wstał. Tymczasem formalności 
i procedury wciąż się przedłużają, 
mimo że miejsce na lądowisko jest 
już od dawna wyznaczone na dużej 
działce, tuż za budynkiem szpitala. 

– To jest naprawdę niezbędna 
inwestycja – mówi Mieczysław 
Brągoszewski, dyrektor szpita-
la powiatowego w Pruszkowie.  
– W czasach, gdy większość dróg 
jest zakorkowanych, tylko trans-
port lotniczy umożliwia szybkie 
dotarcie pacjenta do ośrodków 
wysokospecjalistycznych. Gdy 
w naszym szpitalu istniał dział 
ratownictwa medycznego, starty 
i lądowania helikopterów medycz-
nych odbywały się nawet kilka razy  
w tygodniu. Wciąż walczymy o przy- 
wrócenie ratownictwa, więc i lądo- 
wisko by się przydało do jego spraw- 
nego funkcjonowania – dodaje.

Dyrektor Brągoszewski zapew- 
nia, że ze strony organu prowadzą-
cego, czyli powiatu pruszkowskie-
go, jest wola, aby przyszpitalne 
lądowisko powstało. Kwestia ta 
ma się ostatecznie wyjaśnić pod-
czas październikowej sesji rady 
powiatu. Jeśli radni zaakceptują 
konieczność wydatkowania fun-
duszy na budowę lądowiska, nic 

już nie powinno stanąć na drodze 
do jego budowy. Na razie ratowni-
cze śmigłowce muszą lądować na 
prowizorycznym lądowisku, nie-
przystosowanym do ich obsługi, 
głównie ze względu na brak spe-
cjalistycznego oświetlenia w po-
rze nocnej. – W takich sytuacjach 
sprowadzamy wóz strażacki, który 
asekuruje helikopter – mówi dy-
rektor Brągoszewski.

Dyrekcja pruszkowskiego szpi-
tala chciałaby, aby budowa lądo-
wiska była zrealizowana zgodnie 
z wszelkimi normami. Dlatego też 
prowadzi postępowania certy-
fikacyjne. Projekt lądowiska ma 
spełniać wszelkie wymagania i być 
uzgodniony z Urzędem Lotnictwa 
Cywilnego. Obiekt powinien być 
utwardzony i oświetlony, a także 
wyposażony w nowoczesną nawi-
gację. Po uzyskaniu niezbędnych 
zezwoleń, inwestycja mogłaby 
zostać zrealizowana z funduszy 
Ministerstwa Zdrowia i dofinan-
sowana z unijnych dotacji. 

Jeśli rada powiatu zaaprobuje fundusze na budowę lądowiska, obiekt ma szanse wkrótce powstać

Samodzielny Publiczny Gminny 
Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Nadarzynie organizuje bez-
płatne badanie wzroku dla osób 
dorosłych w Ośrodku Zdrowia 

Bezpłatne  
badania wzroku

w Młochowie. Konsultacje  
będą się odbywać pod kątem  
dobrania szkieł korekcyjnych. 
Bezpłatne badania będą prowa-
dzone w piątek 21 października 
w godz. 11.00–18.00 w Ośrodku 
Zdrowia w Młochowie przy 
ul. Mazowieckiej 5a. Zapisy  
pod nr. tel. 22 729 91 46  
i 22 729 91 47.  (DP)

MŁOCHÓW 

Oficjalna witryna interneto-
wa Podkowy Leśnej została 
nominowana w konkursie „Polski 
Internet” w kategorii „Portal 
Miasta i Gminy – oficjalne strony”. 

Portal miasta 
nominowany

Portal znalazł się w śród  
pięciu finalistów, spośród  
których wyłonieni zostaną 
laureaci. Bardzo dobry wynik 
podkowiańska strona uzyskała 
w głosowaniu internetowym  
– zdobyła niemal 1150 głosów  
i zajęła szóste miejsce.  
Zwycięzców konkursu poznamy  
19 stycznia 2012 r.   (AS)

PODKOWA LEŚNA

FOTOMIGAWKA

W dniach 6 i 7 października przy ul. Polnej w Pruszkowie 
doszło do wycinki i przemiału zdrowych drzew. O wycince 
dowiedzieliśmy się od jednej z naszych czytelniczek. Wydział 
Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pruszkowie potwier-
dza, że wykonawca dostał zgodę na wycinkę. – W tym miejscu 
plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje powstanie 
budynków wielorodzinnych – mówi Elżbiet Jakubiak-Garczyńska 
naczelnik wydziału ochrony środowiska. – Jeżeli wykonawca 
dostał zgodę na budowę i wycinkę drzew, to my nie możemy 
nic zrobić. Ponadto deweloper został zobligowany do budo-
wy parkingu podziemnego, co wręcz wymusza taką wycinkę  
– podkreśla. Więcej na portalu WPR24.  (DP) 
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ja 105 tys. zł na stołówkę i świetlicę
PODKOWA LEŚNA
Radni miejscy przyjęli 
poprawkę do budżetu 
dotyczącą rozdysponowania 
przyznanej niedawno 
subwencji oświatowej. 
Blisko 105 tys. zł pozwoli  
na doposażenie stołówki  
i wyposażenie świetlicy 
 w Zespole Szkół 
Samorządowych. 

Uzasadnienie dla przyzna- 
nia blisko 105 tys. zł Ze- 
społowi Szkół Samorzą- 

dowych relacjonowała dyrek-
tor Miejskiego Zespołu Ekono-
miczno-Administracyjny Szkół 
w Podkowie Leśnej Anna Mar-
kowicz. – Doposażenie stołówki 
i wyposażenie świetlicy szkolnej 
potrzebne jest z uwagi na zwięk-
szoną liczebność dzieci. O to też 

wnioskowała dyrektor placówki 
zgłaszając to jako jedną z więk-
szych potrzeb Zespołu Szkół na tą 
chwilę – mówi dyrekor Markowicz.

Stołówka szkolna została roz-
budowana, przez co zwiększyła się 
jej wydajność. Dziennie korzysta 
z niej około 300 uczniów. Kuch- 
nia wydaje średnio 100 śniadań i 186 
obiadów. Posiłki jada tam też kadra 
pedagogiczna. Obecnie szkolna ja-
dalnia nie ma punktu wydawania 
posiłków, przez co coraz trudniej jest 
obsłużyć taką grupę osób. W ramach 
planowanej inwestycji, z pieniędzy 
zarezerwowanych w budżecie 
powstanie dostosowany do stan-
dardów unijnych i potrzeb punkt wy-
dawania posiłków. Ma on kosztować  
około 50 tys. zł.

– Będzie to punkt mający chłod-
nie, podgrzewacze, nazywany 
fachowo ciągiem wydawczym. 

Zakładamy, że będzie tam też sta- 
nowisko do wydawania kanapek 
na śniadanie. W związku z tym 
będą musiały być dwa stanowiska. 
Prócz tego zakupiona zostanie  
profesjonalna zmywarka do na- 
czyń. Wyparzać ona będzie także  

Mandaty i areszt za palenie śmieci
REGION
Wiele osób już  
rozpoczęło jesienne prace  
porządkowe na posesjach  
i działkach. Niektóre  
osoby zamiast wyrzucać 
odpady do śmietnika  
rozpala ognisko i tam  
je utylizuje. Należy 
pamiętać, że śmiecie  
i zgrabione liście nie  
mogą być palone.

Na terenie każdej nieruchomości  
musi znajdować się pojemnik na  
śmiecie. Nielegalne jest spalanie 
odpadów także w domowych  
kotłach grzewczych i komin- 
kach. Grożą za to kary: 500 zł  
mandatu, 5 tys. zł grzywny oraz 
30 dni aresztu.

Gdy pojawia się przypusz- 
czenie, że właściciel posesji spa- 
la śmiecie, wójt lub burmistrz  
może skontrolować posesję.  

Funkcjonariusze straży miejs- 
kiej sprawdzają piec, pobierają 
próbki i sprawdzają rachunki 
za odbiór śmieci. Jeśli wła-
ściciel nie udzieli informacji 
może otrzymać mandat. Gdy 
odmówi jego przyjęcia spraw 
zostanie skierowana do sądu. 
Odmowa udzielenia informa-
cji może zostać potraktowana 
jako utrudnianie czynności 
służbowych, za co grozi kara 

pozbawienia wolności do trzech 
lat.Pruszkowski magistrat pro-
wadzi zbiórki posegregowanych 
odpadów, sprzętu elektrycz- 
nego i elektronicznego, przeter-
minowanych leków i zużytych 
baterii, opon, starych mebli 
i odpadów ogrodowych. Szcze-
gółowe informacje na ten temat 
można uzyskać w Wydziale 
Ochrony Środowiska nr tel.  
22 758 64 31 w. 202.  (DP)

tace, na których wydawane będą  
posiłki – informuje Anna Markowicz.

Do stołówki zakupione zostaną 
też nowe stoły i krzesła. Na ten 
cel wydanych zostanie około 10 
tys. zł. Niektórzy radni dopytywa-
li się, czy ten zakup jest koniecz-
ny. Dyrektor Anna Markowicz 
tłumaczyła, że obecnie w sto-
łówce jest zbieranina różnych  
stołów i krzeseł. – Warto zainwe-
stować w podniesienie tam stan-
dardu i estetyki. A jeśli coś robić, 
to już porządnie, był służyło to 
długofalowo – mówiła burmistrz 
Małgorzata Stępień-Przygoda.

Pieniądze pozwolą też na wypo-
sażenie świetlicy szkolnej. Do tej 
pory miała ona 36 mkw. Po powięk-
szeniu ma już 52 mkw., ale docelo-
wo ma mieć 104 mkw. W związku  
z tym konieczne staje się jej do- 
datkowe wyposażenie.  (KAM)
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104 m.kw
to powierzchnia, jaką 
docelowo ma mieć 
świetlica szkolna 
w Zespole Szkół 
Samorządowych
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Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, tel. (22) 738 26 15

H istoria Dwójki sięga 
początku lat 30. XX w., 
kiedy Stanisław Lilpop 

przekazał teren pod budowę 
brwinowskiej Szkoły Publicznej 
nr 2. Podczas jubileuszu wspomi-
nano pierwsze lata funkcjonowa-
nia szkoły, trudny czas okupacji, 
postacie wybitnych pedagogów 
– m.in. nieżyjącego już Stanisława 
Zymmera, honorowego obywatela 
Brwinowa. Wiele ciekawych aneg-
dot można było usłyszeć podczas 
wieczornego spotkania uczniów  
i absolwentów z dawnymi nauczy-
cielami i pracownikami szkoły. 

Wyjątkowo uroczyste były 
tegoroczne ślubowania klas 
pierwszych: szkoły podstawo-
wej w Dniu Edukacji Narodowej, 
a gimnazjum – podczas głów-
nych uroczystości jubileuszo-
wych w sobotę 15 października. 
Nie zabrakło „urodzinowych” 
gratulacji i upominków. 

Z życzeniami dla szacownej 
Jubilatki wystąpili m.in. bur-
mistrz Arkadiusz Kosiński oraz 
por. Stanisław Rumianek, jeden 
z żołnierzy Armii Krajowej, któ-
rych imię nosi obecnie gimna-
zjum wchodzące w skład ZS nr 
2. „To przesłanie dla nas nadal 
jest ważne, rozsławić chwalebne 

Brwinowska Dwójka ma już 75 lat! Obchody jubileuszowe odbyły się  
w dniach 14 i 15 października.

czyny – zadania poważne” – to 
odśpiewane przez chór szkolny 
słowa hymnu ZS nr 2, odnoszące 
się do patronów szkoły podsta-
wowej i gimnazjum. Są one też 
zobowiązaniem, by kolejnym po-
koleniom uczniów przekazywać 
najlepsze tradycje brwinowskiej 
Dwójki. (PR)     

Pamięć o I wojnie światowej
W niedzielę 16 października 
2011 r. na brwinowskim 
cmentarzu została  
poświęcona odnowiona  
kwatera żołnierzy  
niemieckich i rosyjskich,  
poległych podczas walk,  
które stoczono w okolicach 
 Brwinowa w połowie  
października 1914 r.

"114
niemieckich oraz 
25 rosyjskich żoł- 
nierzy – tu spo- 

czywają zjednoczeni w po-
koju polegli w walce”. Sze-
ścienny obelisk oraz stojący 
za nim mur z odnowionymi  
i przeniesionymi tutaj tablica-
mi, umieszczonymi pierwotnie  
w murze cmentarza przypo-
minają o wydarzeniach, jakie 

rozegrały się 97 lat temu. Na po-
czątku października 1914 r. na 
przedpolu Warszawy rozgorzały 
intensywne działania zbrojne,  
a okolice Pruszkowa i Brwinowa 
stały się niebawem polem bitwy. 
Wojska rosyjskie zatrzymały na 
wiele miesięcy Niemców zmie-
rzających do Warszawy.

Szacunek dla historii oraz dla 
zmarłych nakazuje, by zadbać 
o miejsca ich pochówku. Prace 
konserwatorskie prowadziły: Pa-
rafia św. Floriana w Brwinowie, 
Urząd Gminy Brwinów – Referat 
Gospodarki Komunalnej, brwi-
nowskie koło Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami. Wsparcia finan-
sowego udzieliła Rada Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa. 

O wielu działaniach, które 
doprowadziły do odnowienia 
kwatery, opowiadał inicjator 
przedsięwzięcia, członek zarzą- 
du TOnZ – pan Henryk Komo-
rowski, brwinowianin z urodze-
nia, który niestrudzenie zabiega 
o ratowanie zabytków. Jego roz-
mowy, m.in. z architektem prof. 
Konradem Kucza-Kuczyńskim, 
zaowocowały wypracowaniem 
koncepcji odnowienia kwatery. 
Ponieważ wspólna mogiła łączy 
wyznawców różnych wyznań, 
poświęcenie kwatery miało cha-
rakter ekumeniczny. Dokonali 
go proboszcz parafii św. Floriana 
w Brwinowie ks. Maciej Kurzawa, 
ks. Piotr Rajecki z prawosław-
nej parafii św. Jana Klimaka na 

 

warszawskiej Woli oraz pastor 
Waldemar Radacz z parafii ewan-
gelicko-augsburskiej w Żyrardo-
wie. Za dzieło renowacji grobu 
serdecznie dziękował przedsta-
wiciel Ambasady Niemiec, szef 
działu militarnego pułkownik 
Klaus-Peter Kiser. Został też od-
czytany list od marszałka Adama 
Struzika, a burmistrz Arkadiusz 
Kosiński opowiadał o wojennych 
losach ludności Brwinowa – jest 
szczęściem dla obecnych pokoleń, 
że już tyle dziesiątków lat mogły 
przeżyć bez konfliktów i walk.

Złożenie kwiatów i zapalenie 
zniczy zakończyło uroczystość. 
Obecni na niej mieszkańcy, har-
cerze, radni, zaproszeni goście 
w zadumie podchodzili do kwa-
tery, przystając jeszcze na kilka 
chwil refleksji. (PR)     

Podczas jubileuszu w Zespole Szkół nr 2 spotkali się obecni i dawni 
nauczyciele oraz pracownicy szkoły, uczniowie oraz absolwenci  
z różnych roczników i przyjaciele szkoły.

Inicjator odnowienia kwatery  
– pan Henryk Komorowski.

Kwatera żołnierzy rosyjskich 
i niemieckich.

W dniach 20 października – 10 listopada drogowcy zamkną ul. Promyka w Pruszkowie – informuje zastępca naczelnika 
Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Powiatu Pruszkowskiego Zbigniew Binienda. – Zmiana organizacji ruchu jest 
spowodowana pracami nad nawierzchnią autostrady A2. Objazd zostanie poprowadzony ulicami: Przejazdową, Żbikowską, 
Domaniewską i drogą biegnącą w stronę Koszajca – wyjaśnia. Więcej w portalu WPR24.pl  (MS)

Ulica Promyka zamknięta
PRUSZKÓW

Remont ogrodzenia cmentarza żydowskiego
PRUSZKÓW
Kamienny mur otaczający 
cmentarz żydowski  
w Pruszkowie już od dawna 
prosił się o renowację.  
Nie było jednak chętnych  
do jej przeprowadzenia. 
Inwestycję postanowiła   
więc sfinansować jedna  
z pruszkowskich firm.

Cmentarz żydowski w Prusz-
kowie mieści się przy  
ul. Lipowej. Obiekt ten zo-

stał założony na początku ubiegłego 
wieku, obecnie znajduje się tu około 
200 nagrobków. Całość otoczona 
jest kamiennym murem, który od 
pewnego czasu jest systematycznie 
dewastowany przez wandali.

Remont
Renowację cmentarnego muru po-
stanowiła sfinansować firma Millen-
nium Logistic Park, która ma swoją 
siedzibę w Pruszkowie. – Potrzeba 

generalnego remontu ogrodzenia 
jest widoczna dla każdego miesz-
kańca Pruszkowa. Dbałość o miej-
sca pochówku wydaje się rzeczą 
oczywistą bez względu na charak-
ter wyznaniowy danego cmenta-
rza. Dlatego też w porozumieniu 
z prezydentem Pruszkowa i gminą 
żydowską, nasza spółka zgodziła 
się wykonać na swój koszt usługę 
odbudowy ogrodzenia – tłumaczy 
decyzję o sfinansowaniu remontu 
Małgorzata Ślusarczyk, specjalista 
ds. marketingu i sprzedaży w firmie 
Millennium Logistic Park Group.

Prace będą prowadzone w uzgod-
nieniu z wojewódzkim konserwa-
torem zabytków i mają potrwać do 
końca listopada. Czy termin ten 
zostanie dotrzymany, zależy od 
warunków pogodowych.

Nikt się nie interesuje?
Ogrodzenie zostanie wyremon-
towane, ale co z samym cmenta-
rzem? Do 2007 r. realizowany był 

program renowacji obiektu, w któ-
ry byli zaangażowani uczniowie 
z ówczesnego Zespołu Szkół Bu-
dowlanych (obecnie Zespół Szkół 
Technicznych i Ogólnokształcą-
cych) w Pruszkowie oraz młodzież 
z Esslingen w Niemczech – miasta 
partnerskiego Pruszkowa. Od tamtej 
pory nikt właściwie nie poczuwa się 
do dbania o to zabytkowe miejsce. 
Ani pruszkowski magistrat, któ-
ry formalnie nic nie może zrobić, 
ponieważ nie jest właścicielem 
obiektu, ani warszawska Gmina 
Wyznaniowa Żydowska, która od 

kilku miesięcy nim zarządza. Efekt? 
Cmentarz jest zarośnięty, część na-
grobków poprzewracana, a miłośni-
cy napojów wysokoprocentowych 
znaleźli tu idealne miejsce do spę-
dzania wolnego czasu. Z tą opinią 
nie zgadza się Joanna Korzeniewska, 
kierownik Biura Komunikacji Spo-
łecznej Gminy Wyznaniowej Ży-
dowskiej w Warszawie. – Formalnie 
Gmina nie jest jeszcze właścicielem 
obiektu. Procedura trwa i obecnie 
czekamy na podpisanie stosownej 
decyzji przez wojewodę mazo-
wieckiego – informuje. – Trudno 

się zgodzić ze stwierdzeniem, że 
cmentarz jest zaniedbany. Jest to 
obiekt, o który dbają nie tylko wła-
ściciele (do niedawna miasto), ale 
także ludzie dobrej woli, czy też 
różne organizacje pozarządowe. 
Współpraca między naszą gminą 
a władzami Pruszkowa przebiega 
bardzo dobrze. Oficjalnie to wła-
śnie miasto rozpoczęło inwestycję 
przy renowacji ogrodzenia. Jesteśmy 
w trakcie zmian proceduralnych, 
zgodnie z którymi gmina – już jako 
właściciel cmentarza – zakończy te 
roboty. Dzięki dobrej współpracy, 
udało się je rozpocząć bez dalszej 
zwłoki – mówi.

Emeryt bierze się  
do pracy
Na razie jednak wszystko wskazuje 
na to, że jedyną osobą, która obecnie 
troszczy się o żydowski cmentarz 
w Pruszkowie jest pan Eugeniusz 
Kuteń – emeryt, który wykonuje 
tu wszelkie prace porządkowe. – To 

było tak, że przewodniczący zarzą-
du Gminy Wyznaniowej Żydowskiej 
w Warszawie Piotr Kadlčik zwrócił 
się do Kościoła Zielonoświątko-
wego, do którego należę, o pomoc 
w utrzymaniu cmentarza. Mówił, że 
zupełnie nie ma się kto tym zająć, 
więc postanowiłem pomóc – wspo-
mina początki swojej pracy pan Eu-
geniusz. – Dostałem regulamin, co 
mi wolno, a czego nie, kupiłem nie-
zbędny sprzęt, czyli grabie i kosiarkę 
i tak się tym zajmuję już od dwóch 
lat. Emeryt wspomina, że zanim 
rozpoczął swoją działalność, nekro-
polia była obrazem nędzy i rozpaczy. 
– Wszędzie tu była puszcza, więc 
w pierwszej kolejności zabrałem 
się za ścinanie drzew. Z mojej strony 
to rodzaj służby, nigdy nie wziąłem 
i nie wezmę za to pieniędzy. Kiedyś 
chciałbym tu zacząć oprowadzać 
wycieczki, pokazywać ludziom hi-
storię Żydów z naszego miasta. Na 
razie pracuję na tyle, na ile wystarcza 
mi sił i zdrowia – dodaje.  (KG)
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Piastowskie Stowarzyszenie 
"
Możesz" zaprasza 22 października (sobota) na spotkanie z cyklu Ciastko 

z bajką, którego gościem będzie zespół teatralny TE-ART. Tematem przewodnim spotkania będą znane 
utwory z Akademii Pana Kleksa, m.in. „Witajcie w naszej bajce”, „Na wyspach Bergamotach” oraz „Kaczka 
dziwaczka”. Zabawny „Bajkoszafolot” wraz z profesorem Kleksem odwiedzi Miejski Ośrodek Kultury.
Start godz. 13.00, Bilety: 10 zł, Miejsce: Warszawska 24 

Ciastko z bajką

kultura

Informator kulturalny  /21.10-28.10/

Grodzisk Mazowiecki

Wernisaż  
Elżbiety Dudek
Centrum Kultury zaprasza  
22 października (sobota) 
na wernisaż wystawy ilustracji 
Elżbiety Dudek pt. „Baśnie  
i legendy japońskie”.
Start godz. 17.00,  
Miejsce: Spółdzielcza 9

Wesoła sobota
Centrum Kultury zaprasza 
22 października (sobota) do 
Szkoły Podstawowej w Izdebnie 
Kościelnym na imprezę „Wesoła 
Sobota z Centrum Kultury”.  
W programie m.in. występy 
muzyczne w wykonaniu Młodzie-
żowej Orkiestry Dętej pod batutą 
Ryszarda Klechy, warsztaty 
plastyczne, zabawy animacyjne  
i konkursy z nagrodami.
Start godz. 11.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Oziębłowskiego 5

Milanówek

Salonik z kulturą
Milanowskie Centrum Kultury 
zaprasza 22 października 

(sobota) na spotkanie z piosen-
karką Elżbietą Adamiak oraz 
satyrykiem Andrzejem Ozgą. 
Artystka znana jest z takich 
przebojów jak „Jesienna Zadu-
ma”, „Kołysanka dla Weroniki”.
Start godz. 19.00, Bilety: 20-25 zł, 
Miejsce: Kościelna 3

Nadarzyn

„Akademia bez indeksu”
Nadarzyński Ośrodek Kultury 
zaprasza 22 października  
(sobota) na spotkanie  
z cyklu „Akademia bez indeksu”. 
Podczas spotkania uczestnicy 
mieli okazję skosztować kilku 
gatunków wybornych win oraz 
skosztować oryginalnych serów 
z różnych zakątków świata. 
Ponadto będzie można uzyskać 
informacje o producentach  
i wysłuchać porad eksperta. 
Liczba miejsc ograniczona.  
Obowiązują płatne zaproszenia 
w cenie 40 zł od osoby do  
nabycia w sekretariacie NOK.
Start godz. 18.00,  
Miejsce: Pl. Poniatowskiego 42

Otrębusy

Magiczny sklep  
z zabawkami
Matecznik Mazowsze zaprasza 
22 października (sobota) na 
spektakl familijny pt. „Magicz-
ny sklep z zabawkami”. Akcja 
przedstawienia rozgrywa się  

w magicznym sklepie, w którym 
sprzedawane są niezwykłe 
zabawki. Gdy zapada zmrok, 
sklepowy magazyn zamienia 
się w baśniowe krainy, zabawki 
budzą się do życia i wraz z głów-
nymi bohaterami spektaklu 
przeżywają zabawne przygody.
Godz. 12.30 i 15.30, Bilety: 55 zł, 
Miejsce: Świerkowa 2

Piastów

Przedstawienie 
teatralne
Miejski Ośrodek Kultury zapra-
sza 23 października (niedziela) 
na przedstawienie teatralne  
w wykonaniu Agencji Artystycz-
nej „Bajlandia” pt. „O smoku i 
królu Leniuchu”. Jest to historia 
króla Histeriusza, któremu nic 
nie chce się robić. Na zamku 
pojawia się tajemniczy gość, 
przed którym cała królewska 
świta umyka . Jest to wspania-
ła zabawa i lekcja szlachetnych 
zasad w której bogactwo  
walorów plastycznych 
i muzycznych sprawia,  
że zapada na długo w pamięci.
Start godz. 12.30, Bilety: 7 zł, 
Miejsce: Warszawska 24

Pruszków

Promocja ksiązki
Pruszkowska Książnica  
i Młodzieżowy Dom Kultury 
zapraszają 21 października 

(piątek) na promocje książki 
Gerarda Położyńskiego  
„Arcy Tomasz Zan i Przyjacie-
le”. Fragmenty książki  
przeczytają Danuta Nagóna  
i Stanisław Banasiuk
Start godz. 17.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Kościuszki 41

Wernisaż  
Pauliny Naziębły
Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Pruszkowie zaprasza 
21 października (piątek) na 
wystawę prac Pauliny Nazię-
bły. Młoda artystka ukończyła 
Europejską Akademię Sztuki  
na wydziale malarstwa.  
Rysunku, malarstwa i grafiki 
uczyła się u profesorów: 
Franciszka Starowieyskiego, 
Antoniego Fałata i  Ryszarda 
Osadczy. Podczas wernisażu 
będzie można zobaczyć rysunki  
– studium martwej natury i po-
staci, malarstwo – w technice 
akrylowej i olejnej oraz grafiki  
– wykonane techniką linorytu  
i akwaforty. 
Start godz. 18.00,  
Wstęp wolny,  
Miejsce: Zimińskiej- 
-Sygietyńskiej 5

Spotkanie  
z Krystyną Drzewiecką
Stowarzyszenie 5plus zaprasza 
22 października (sobota) na 
spotkanie z Krystyną Drze-
wiecką autorką takich książek 

jak „Wielka wyprawa Karmuli”, 
czy „Piątka z zakątka”. Podczas 
spotkania dzieci będą mogły 
posłuchać fragmentów jej opo-
wiadań, porozmawiać z autorką 
oraz wziąć udział w konkursach 
związanych z przeczytanym 
opowiadaniem.Osoby dorosłe 
natomiast będą miały okazję 
porozmawiać przy kawie  
i ciastku na temat ulubionych 
lektur i autorów.
Start godz. 12.00,  
Miejsce: Niepodległości 12

„Brat Naszego Boga”
Miejski Ośrodek Kultury  zapra-
sza 23 października (niedziela) 
na spektakl teatralny Brat 
Naszego Boga” na motywach 
dramat Karola Wojtyły  
w wykonaniu Teatru Maska. 
Sztuka "Brat naszego Boga"  
to głęboka, uniwersalna 
opowieść o artyście, mala-
rzu, który porzucił sztukę by 
pomagać chorym i nędzarzom, 
który chciał naprawiać świat 
nie poprzez krew i walkę,  
a poprzez miłość i przywró-
cenie godności drugiemu 
człowiekowi.
Start godz. 18.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Zimińskiej- 
-Sygietyńskiej 5

Kultura bez barier
Pruszkowska Książnica,  
Spółdzielczy Dom Kultury  
i Agencja Warsztat Antoniego 

zapraszają 23 października 
(niedziela) na kolejny koncert 
w ramach projektu Kultura 
Bez Barier. W sali koncertowej 
Spółdzielczego Domu Kultury 
zagrają kolejno: Grażyna 
Łapińska, Katarzyna i Zygmunt 
Waraksa oraz Andrzej  
Garczarek. Koncert  
poprowadzi Antoni Muracki.
Start godz. 19.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Hubala 5

Pokaż jak grasz
Miejski Ośrodek Kultury 
zaprasza 28 października 
(piątek) na koncert rockowy 
Pokaż jak grasz. Impreza ta 
daje możliwość zaprezento-
wania się zespołom grającym 
muzykę niekomercyjną. Scena 
jest otwarta dla wszystkich 
trendów. Podczas ostatniego 
październikowego koncertu  
w Kamyku zagrają dwie  
młode znane na lokalnej  
scenie muzycznej kapele,  
Awaruk z Sochaczewa i Axis  
z Grodziska Mazowieckiego.
Start godz. 18.00, Bilety: 5 zł, 
Miejsce: Zimińskiej- 
-Sygietyńskiej 5

Cygańska Gala w Pruszkowie
Kolorowe stroje,  
efektowny taniec,  
znane piosenki a przede 
wszystkim możliwość 
podziwiania innej kultury 
– to wszystko czeka na 
mieszkańców Pruszkowa 
i okolicznych miejscowości 
podczas Gali Muzyki 
Cygańskiej.

D on Vasyl znany jest od pra-
wie 25 lat, jako lider po- 
pularnej cygańskiej gru- 

py Don Vasyl & Roma, której trzon 
stanowili artyści z legendarnej cy-
gańskiej grupy Roma. Z biegiem lat 
Don Vasyl odkrył talenty kolejnych 
cygańskich gwiazd. Artysta po-
mógł wypromować talenty m.in. 
Vasyla Juniora, Elzy, Dzianego, 

Lizy, Carmen oraz wielu innych. 
Z tego powody grupa zmieniła 
nazwę na Don Vasyl & Cygań-
skie Gwiazdy.

Artyści wypromowali wspólnie 
wiele przebojów. Wśród nich znaj-
dują się popularne „Ore, ore”, „Cy-
ganeczka Zosia” czy „Graj piękny 
cyganie”. Zespół ma również bo-
gatą dyskografię, na którą składają 
się 3 płyty analogowe, 30 płyt CD 
oraz 20 kaset magnetofonowych. 
Z czego aż 11 wydawnictw pokryło 
się złotem.

Don Vasyl jest również twórcą 
Międzynarodowego Festiwalu 
Piosenki i Kultury Romów w Cie-
chocinku. Obecnie festiwal ten 
odbywa się w Glinojecku. 

Już 27 października o godz. 
18.00 zespół Don Vasyl & Cygań- 
skie Gwiazdy wystąpi na prusz-
kowskiej Hali Znicz. Przed pub- 
licznością wystąpi blisko 30-oso-
bowa grupa artystów, która bę- 
dzie promować nową płytę. Bilety 
na to widowisko będzie można 
nabyć w Miejskim Ośrodku Kul-
tury MOK „Kamyk” w promocyj-
nej cenie 25 zł.  

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
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Październik miesiącem edukacji  
w Powiecie Pruszkowskim

Jubileusz „Zana”
Cały cykl uroczystości rozpoczęły 
obchody związane z 90– leciem 
powstania Gimnazjum i Liceum 
im. Tomasza Zana w Pruszkowie, 
dla którego organem prowadzą-
cym jest Powiat Pruszkowski. 
Impreza zgromadziła dużą rze-
szę uczniów, absolwentów oraz 
sympatyków „Zana”. W uroczy-
stościach wzięli udział przedsta-
wiciele Powiatu Pruszkowskiego: 
Agnieszka Kuźmińska Wicesta-
rosta Pruszkowski, Hanna Kuran 
Członek Zarządu Powiatu oraz 
Urszula Wojciechowska Prze-
wodnicząca Rady Powiatu i wielu 
innych znamienitych gości. Przy 
tablicach upamiętniających osoby 
zasłużone dla Szkoły zostały zło-
żone kwiaty. Program artystyczny 
przygotowała młodzież z klasy 2b 
pod kierunkiem Gerarda Położyń-
skiego i Michała Śniadowskiego. 

W skład dwudniowych ob- 
chodów weszło także jubileuszo-
we spotkanie z okazji 25-lecia 
Towarzystwa Absolwentów, 
Wychowanków i Przyjaciół tego 
najstarszego liceum w Pruszko-
wie. Przez wszystkie lata istnienia 
szkoła zmieniała się, dostosowując 
swoje profile kształcenia i wycho-
dząc naprzeciw potrzebom mło-
dych ludzi.

60-lecie „Kościucha”
W czwartek, 13 października od-
były się uroczystości związane  
z 60-leciem Liceum im. T. Kościusz-
ki w Pruszkowie. Było uroczyś- 
cie, podniośle i wspomnieniowo.  
Program artystyczny przygoto-
wany przez grono pedagogiczne 
wspólnie z uczniami, zaskakiwał 
pomysłowością i rozmachem.  
Bardzo ciekawa była scenografia.  

Październik w Powiecie Pruszkowskim jest miesiącem poświęconym przede wszystkim sprawom edukacji.  
Wiele szkół z terenu naszego powiatu obchodzi w tym roku swoje „okrągłe” jubileusze. 

Została ona stworzona z żywych 
figur, przebranych w stroje his- 
toryczne, między innymi z epo- 
ki patrona Szkoły. W obchodach 
wzięli udział uczniowie, absolwen-
ci, przedstawiciel Mazowieckie- 
go Kuratora Oświaty, władze Po-
wiatu Pruszkowskiego oraz mias- 
ta Pruszkowa.

Niestety w uroczystościach 
nie mogła wziąć udziału Elżbieta 
Smolińska Starosta Pruszkow-
ski – absolwentka „Kościucha”.  
W jej imieniu list do zebranych 
gości przeczytała Agnieszka Kuź-
mińska Wicestarosta. W liście tym 
Starosta nawiązała do swojego 
bardzo osobistego stosunku do tej 
szkoły: „W moim sercu »Kościuch« 
ma specjalne miejsce. Jest ono  

ściśle związane z moją młodoś- 
cią, tu poznałam wielu swoich 
przyjaciół. Z wieloma z nich do 
dzisiaj utrzymuję kontakty. Nie  
potrafię myśleć i mówić o »Koś- 
ciuchu«  bez szacunku i wzru- 
szenia.”

Uczniowie przygotowali wiele 
atrakcji na ten dzień. Nie zbrakło 
m.in. konkursu na najlepszy strój 
historyczny. Sale szkolne zamie-
nione zostały w sale wystawowe, 
w których można było obejrzeć 
wiele ciekawych rzeczy m.in. zbio-
ry kolekcjonowane przez uczniów, 
poczytać prasę z lat 60 tych ubie-
głego stulecia. 

Szkoła była otwarta do późnych 
godzin wieczornych. Przez jej gmach 
przewinęło się wielu mieszkańców 

wewnętrzną instalację centralnego 
ogrzewania oraz okna. Obie te in-
westycje wpłyną na zmniejszenie 
kosztów utrzymania budynków 
szkół, a także przyczynią się do 
polepszenia warunków, w jakich 
uczy się uczęszczająca do nich 
młodzież.

Istotną inwestycją Powiatu  
z punktu widzenia bezpieczeń-
stwa dzieci w drodze do szkoły, 
było wybudowanie i uruchomie-
nie sygnalizacji świetlnych na 
przejściach dla pieszych w pobli-
żu szkół. Sygnalizacje powstały 
między innymi na ul. Promyka  
i ul. Plantowej w Pruszkowie, 
ul. Piłsudskiego i ul. Wilsona  
w Brwinowie, ul. M. Dąbrowskiej 
w Komorowie oraz ul. Długiej  
w Ładach.

Na dzień dzisiejszy inwestycje  
w oświatę Powiatu Pruszkowskie-
go w 2011 roku wyniosły ponad  
2 mln 600 tys. zł.

Jeszcze w tym roku planowana 
jest wymiana niesprawnej sieci 

wodno-kanalizacyjnej zasila-
jącej budynek Zespołu Szkół 
im. St. Staszica w Pruszkowie 
oraz wykonanie ciągów pieszo-
-jezdnych na terenie Szkoły.  
Zarząd Powiatu zamierza rów- 
nież zlecić projekt termomo- 
dernizacji i osuszenia budyn- 
ku Zespołu Szkół im. F. Nansena 
w Piastowie.

W październiku na terenie 
Powiatu Pruszkowskiego odbyło 
się także 75-lecie Zespołu Szkół  
nr 2 w Brwinowie, 50-lecie szkoły 
Podstawowej w Nowej Wsi oraz 
inauguracja roku Akademickiego 
Wyższej Szkoły Kultury Fizycznej 
i Turystyki.

przy ul. Gomulińskiego w Pruszko-
wie. Położono tam nowy parkiet, 
zakupiono nowoczesne, składane 
trybuny oraz rozsuwaną kotarę. 
Cały teren wokół hali i sąsiedniego 
budynku Zespołu Szkół Technicz-
nych i Ogólnokształcących, został 
oświetlony nowymi latarniami. 
W starym budynku ZSTiO prze-
prowadzono prace termomoder-
nizacyjne. Został ocieplony cały 
budynek, ściany zewnętrzne i fun-
damentowe, a także stropodach. 
Wymieniono również okna oraz 
instalacje odgromowe. 

Ocieplono także budynek Ze-
społu Szkół Nr 1 przy ulicy Pro-
myka w Pruszkowie. Wymieniono 

wska Przewodnicząca Rady Powia-
tu, Radni Powiatu Pruszkowskie- 
go, nauczyciele ponadgimnazjal-
nych szkół publicznych i niepu-
blicznych oraz uczniowie.

Święto to stało się także oka-
zją do złożenia gratulacji oraz 
życzeń nauczycielom wszyst-
kich placówek oświatowych z te- 
renu Powiatu Pruszkowskiego. 
Dziękując im za pracę, Hanna 
Kuran podkreśliła szczególną  
rolę, jaką w obecnych czasach 
spełniają nauczyciele, życząc im 
wiele cierpliwości i zrozumie- 
nia dla uczniów oraz nieprzemi-
jającej satysfakcji z wykonywa-  
nej pracy.

powiatu, w tym gimnazjaliści, któ- 
rzy obecnie zastanawiają się nad 
wyborem nowej szkoły. Na tę oka- 
zję przygotowano także jubileu- 
szowe wydanie gazety szkolnej.

Dzień Edukacji  
Narodowej  
w Powiecie 
Pruszkowskim
Tego samego dnia, w Młodzieżo-
wym Domu Kultury w Pruszko-
wie, odbyły się uroczystości Dnia 
Edukacji Narodowej, który jest 
świętem wszystkich pracowni-
ków oświaty. Dla władz Powiatu 
Pruszkowskiego był on okazją  
do podkreślenia ważnej roli na-
uczycieli w zapewnieniu najwyż-
szej jakości edukacji na wszystkich 
poziomach oraz kształtowaniu 
postaw i umysłów młodego po-
kolenia. Udział w imprezie wzięli 
Agnieszka Kuźmińska Wicesta-
rosta Pruszkowski, Hanna Kuran  
i Lech Kulesza Członkowie Zarzą- 
du Powiatu, Urszula Wojciecho- 

Jak co roku, z tej okazji, wrę-
czono nagrody dla dyrektorów  
i nauczycieli ze szkół ponadgim-
nazjalnych i placówek oświato-
wych prowadzonych przez Powiat 
Pruszkowski. 

Podczas uroczystości przedsta-
wiciele powiatu przyjęli ślubowanie 
od nowo mianowanych nauczycie-
li. Uroczystość uświetnił występ 
przedszkolaków – wychowanków 
Młodzieżowego Domu Kultury oraz 
zespołu wokalnego „Kumy”, śpie-
wającego ludowe pieśni i piosen- 
ki z różnych regionów Polski.

Powiat Pruszkowski  
inwestuje w oświatę
Dzień Edukacji to także dzień pod-
sumowań. Rok 2011 jest rokiem,  
w którym realizowane były przed-
sięwzięcia korzystnie wpływające 
na poprawę warunków, w jakich 
uczy się i trenuje młodzież na 
terenie Powiatu Pruszkowskiego. 
Wyremontowano halę Międzysz-
kolnego Ośrodka Sportowego  
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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 

 ► Do obierania warzyw,  
produkcji i pakowania.  
Dawidy koło Warszawy.  
22 720 57 42 wew. 125. 

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

 ► Kierowcy KAT. C, E+HDS Łazy  
k/Magdalenki 22 757 99 59 

Pilnie!!! Kierownik apteki  
do Pruszkowa  
rekrutacja.apt@wp.pl  

 ► Solid Security Sp. z o.o. zatrudni: 
pracowników ochrony fizycznej 
(praca na terenie: Pruszków, Gąsin, 
Piastów) oczekujemy: 
- niekaralności 
zgłoszenia: 500-161-594 

 ► Zatrudnię fryzjerkę męsko- 
-damską w Milanówku 502 250 329; 
22 724 92 83.

 ► Zatrudnię fryzjerkę,  
Pruszków 22 728 04 68 

 ► Zatrudnimy kobietę do sprzątania 
biur popołudniami 501 574 697  

 ► Zatrudnię rencistę II grupy ochrona 
Pruszków 600 214 802   

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

Szukam pracy

 ► Podejmę się sprzątania 
w Pruszkowie i okolicach 
511 738 104 

 ► 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 

Nieruchomości – sprzedam

 ► Nieruchomość + działka 
Pruszków 605 780 603.

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

Nieruchomości – wynajmę

 ► PILNIE wynajmę mieszkanie 57m2, 
3-pokojowe w Pruszkowie os. 
Staszica, czynsz 1500zł/m-ąc tel. 
664976395 od zaraz!!!  

największa skuteczność!
CO TYDZIEŃ PONAD 30 000 CZYTELNIKÓW

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► Kawalerka 32m2. Pruszków  
663 340 637 

 ► 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

 ►  Pruszków, pomieszczenie 
usługowe 40m2 603 887 905 

Nauka

 ► Angielski dojazd 784 884 230  
 ► Angielski dojeżdżam 607 596 383 
 ► Matematyka, nauczyciel, 603 713 495 
 ► Niemiecki, nauka, korepetycje, 

tłumaczenia zwykłe, dzieci, 
młodzież, dorośli 668 058 116, 

Automoto – kupię

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

 ► Darmowe złomowanie  
pojazdów transport gratis 
502 534 080 

 ► Kupię rozbity i uszkodzony 
samochód 601 177 352. 

Automoto – sprzedam

 ► Opony zimowe Kleber 205/55/16  
663 340 637  

Sprzedam

 ► Bloczki, pustaki, betoniarkę  
501 75 74 50 

Kupię

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

 ► Kupię ciągnik rolniczy c-360  
601 177 352 

 ► Telefon komórkowy, stan dobry 
okazyjnie 507 964 611

Usługi

 ► Anteny – TV – SAT, DVB - T  
(darmowa telewizja cyfrowa) 
506 845 092 

 ► Awarie, ELEKTRYK  
z uprawnieniami, pełen zakres 
usług, 606-712-022 

Anteny montaż serwis 
603 375 875  

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej 505 076 331 

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

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

 ► Domofony, video - domofony 
506 845 092  

 ► Hydraulik 24h 605 395 936.

 ► Domofony i video domofony 
603 375 875 

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

 ► Glazura remonty łazienka 
510 610 743 

 ► Glazura Hydraulika  
660 33 66 95 

 ► Kominki, montaż, glazura,  
terakota 516 354 834  

 ► OGRODY - od projektu do wykonania  
- www.architekturaogrodu.pl,  
tel. 698 668 468 

 ► Pranie tapicerki, dywanów w domu 
klienta 504 206 446 

POSPRZĄTAM  
DOM, MIESZKANIE, BIURO 
PRUSZKÓW I OKOLICE.  
512 077 690  

•	 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

OPEL – SICZEK

 NAPRAWA KOMPUTERÓW (STEROWNIKÓW)
         wszystkie marki  samochodów
 NAPRAWA INSTALACJI
        czujniki i elementy wykonawcze
 NAPRAWA MAGISTRALI CAN
         i podobne

05-830 Nadarzyn, ul. Wierzbowa 16 
609 666 056, 22 729 81 25

www. siczek.com.pl

Remonty wykończenia solidnie 
fvat 501 421 812 

ŚWIADECTWA  
ENERGETYCZNE TANIO!!!  
692-550-555 

 ► Transport Mercedes Sprinter 
504 206 446

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

 ► Usługi remontowo- budowlane, 
glazury, malowanie, karton, 
gips, wszelkie drobne prace 
500 386 358

 ► 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   

Zdrowie

 ► Ściągam bóle głowy, stawy  
biodrowe po złamaniach rąk i nóg 
789 373 924 

Kupię
gospodarstwo
lub grunt rolny

tel. 664 944 635

MIEJSCE
NA TWOJĄ
REKLAMĘ
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Bezpłatna reklama Twojej firmy w internecie!

darmowe ogłoszenia 
www.ogloszenia.wpr24.pl

darmowa prezentacja
www.firmy.wpr24.pl

Środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
Oś 4 LEADER dla mieszkańców Gminy Brwinów i Miasta Podkowa Leśna.

ŚRODKI UNIJNE DLA CIEBIE!!!
Masz pomysł na:

działania lokalne  nowe miejsca pracy małe inwestycje turystyczne 
  dotacje na rozwój �rmy  inne?

Przyjdź, napisz lub zadzwoń do biura LGD
Nowy nabór już

od 24 października do 14 listopada 2011r!
Limity dostępnych środków na jesienny nabór wynoszą:

„Małe projekty”: 159 612,04 zł
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw: 250 000 zł

Najbliższe bezpłatne szkolenia:
2 listopada – Małe projekty

3 listopada – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Przyjmujemy zapisy na indywidualne bezpłatne konsultacje!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” zapewnia bezpłatną 
pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w Biurze LGD

ul. Świerkowa 1, 05-807 Podkowa Leśna.

Wzory formularzy na stronie www.zielonesasiedztwo.org.pl

AUTO SERWIS
PEŁNY ZAKRES USŁUG

Pruszków, Aleje Jerozolimskie 451
(NA TYŁACH INTERCARS)

tel. 795 569 659

Wulkanizacja Elektryka Diagnostyka komupterowa
Mechanika

POSPRZĄTAM

 • Dom
 • Mieszkanie
 • Biuro

Pruszków i okolice

511 738 104
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dla osób prywatnych
leasing konsumenckiPlacówka Partnerska Meritum Banku

Pruszków, Al. Armii Krajowej 34/26, tel./fax 22 464 83 43, tel. kom. 602 570 279


