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Adres dobry i dla emerytów, 
i dla wielbicieli świata wirtualnego
GRODZISK MAZOWIECKI W sobo-

tę otworzyła swoje podwo-

je Mediateka, czyli nowo-

czesna biblioteka oraz cen-

trum aktywizacji seniorów 

w jednym. Choć obiekt jest 

wewnątrz jeszcze niemal 

pusty, w sobotę cieszyły 

się nim prawdziwe tłumy

Kto na burmistrza, kto na wójta?

Uczcili 100-lecie 
odzyskania 
niepodległości
PRUSZKÓW Podczas uroczystej sesji rady miej-

skiej, troje mieszkańców otrzymało Honoro-

we Obywatelstwo Pruszkowa. Był też wykład 

historyczny i koncert okolicznościowy
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KRONIKA POLICYJNA
GRODZISK MAZOWIECKI

PRUSZKÓW

POWIAT PRUSZKOWSKI

Oblał ją benzyną i zagroził, że podpali

Dla uciechy urywali lusterka

Weekendowe przejażdżki na „gazie”

Nie wyhamował, uderzył i uciekł

Nie posiadał „prawka”, za to miał „maryśkę”

Jaka matka, taka córka

 Do koszmarnego zdarzenia doszło kilka dni temu w jednej z podgro-
dziskich wsi. Pijany 45-latek oblał żonę benzyną i zagroził, że ją podpali. 
Wezwani przez kobietę policjanci obezwładnili agresywnego mężczyznę i 
zabrali do komendy. Decyzją sądu został on tymczasowo aresztowany na 3 
miesiące. Za znęcanie się nad małżonką oraz córką – które jak się okazało 
trwało od kilku lat – może trafi ć za kratki nawet na 5 lat.       

 Szli nocą ul. Ołówkową i niszczyli zaparkowane przy niej samochody 
– przede wszystkim urywali lusterka, w sumie uszkodzili 7 aut. Mowa o 
pięciu mężczyznach w wieku od 16 do 24 lat, których policja zatrzymała 
w niedzielną noc, po alarmie wszczętym przez mieszkańców. Jak się oka-
zało, wszyscy schwytani są mieszkańcami gminy Brwinów i byli nietrzeźwi 
– mieli od 0,5 do 1,5 promila alkoholu w organizmie. Do pruszkowskiej ko-
mendy zgłosiła się już większość poszkodowanych. Podejrzani odpowie-
dzą za uszkodzenie mienia, tylko jeden z czwórki dorosłych przyznał się 
do popełnienia przestępstwa. Wybrykiem 16-latka zajmie się sąd rodzinny. 

 Choć policja cały czas apeluje, aby nie kierować po wypiciu alkoholu, 
a także grozi karami, pijani za kółkiem cały czas wpadają. W poprzedni 
weekend w powiecie pruszkowskim policjanci zatrzymali ich czterech. 
Pierwszy został ujęty w Pruszkowie, w sobotę około godz. 10. Agresywny 
39-latek odmówił „dmuchania w balonik”, dlatego pobrano od niego 
krew. Niespełna dwie godziny później w Brwinowie, w pobliżu targowi-
ska, w ręce policjantów wpadł 47-latek, który kierował busem mając 2 
promile alkoholu w organizmie. Powiedział policjantom, że rano pił al-
kohol, a potem wsiadł do auta. Odebrano mu prawo jazdy. Kolejny pi-
jany kierowca został zatrzymany na ul. 3 Maja w Pruszkowie. Ukrainiec 
(52 lata) miał 1,8 promila alkoholu w organizmie. Też stracił prawo jazdy, 
podobnie jak i jego 29-letni krajan, który na „podwójnym gazie” jechał 
w niedzielę al. Wojska Polskiego i doprowadził do kolizji. W jego organi-
zmie znajdowało się 1,5 promila alkoholu.

 W poprzedni czwartek wieczorem na wiadukcie na ul. Okulickiego do-
szło do kraksy z udziałem czterech aut. Kiedy na miejsce przybyła policja 
uczestnicy zdarzenia oznajmili, że sprawca kolizji (który wjechał w poprze-
dzające go auto, a to uderzyło w kolejne i tak dalej) po wszystkim uciekł. 
Funkcjonariusze zatrzymali go w uszkodzonym land roverze kilka ulic da-
lej. Wyszło wówczas na jaw, że 62-latek miał w organizmie 1,5 promila al-
koholu we krwi i przy tym sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. 

 W poprzednim tygodniu pruszkowscy dzielnicowi, kilka minut po godz. 
10, na ul. Lipowej zatrzymali do kontroli bmw. Mieli nosa, ponieważ okazało 
się, że 27-kierowca nie ma uprawnień do kierowania pojazdami i nie po raz 
pierwszy został na tym nakryty na drodze. Kiedy policjanci zajęci byli spraw-
dzaniem auta i mężczyzny, ten z wnętrza auta wyciągnął coś niedużego i 
próbował to ukryć. Mundurowi kazali mu to wydać. Była to niewielka to-
rebka z marihuaną. Ponieważ były podejrzenia, że 27-latek mógł prowadzić 
auto pod wpływem narkotyku, została mu pobrana krew do badań. Mężczy-
zna usłyszał już zarzut posiadania narkotyków, za co grozi do 3 lat pozbawie-
nia wolności. Odpowie również za kierowanie autem bez prawa jazdy. 

 Dwie kobiety – matka (55 lat) z córką (31 lat) usłyszały zarzut kra-
dzieży telewizora oraz radioodtwarzacza. O zajściu powiadomił poli-
cję poszkodowany, który… rozpoznał swoje rzeczy będąc u 31-latki. W 
efekcie stróże prawa wezwali kobietę do dobrowolnego wydania rzeczy 
mogących pochodzić z przestępstwa. Podejrzana oddała funkcjonariu-
szom urządzenia. W czasie dalszego postępowania mundurowi ustalili, 
że w kradzieży 31-latce pomagała jej matka. Obie weszły do niezamknię-
tego mieszkania znajomego i stwierdziły, że kilka przedmiotów „im się 
przyda”. Mężczyzna twierdzi, że zginęła mu również biżuteria, ale do jej 
kradzieży kobiety się nie przyznają.

PRUSZKÓW

Warsztaty antydyskryminacyjne dla młodzieży
 Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie organizuje bezpłatne warsz-
taty antydyskryminacyjne, a także zajęcia poświęcone m.in. bezpieczeń-
stwu w internecie i podczas imprez. W ramach projektu odbędzie się także 
kurs samoobrony dla młodzieży w wieku od 16 do 19 lat. Warsztaty będą 
odbywały się od 15 października do końca listopada (zajęcia z samoobrony 
już się zaczęły). Więcej informacji na miejscu.

TW

BRWINÓW

Ruszyła budowa przedszkola w Żółwinie
 Zaraz po otwarciu gminnego przedszkola w Otrębusach, rozpoczęła 
się budowa przedszkola w centrum Żółwina. Placówka ma mieć sześć od-
działów i będzie uczęszczać do niej około 150 dzieci. Obiekt ma mieć dwie 
kondygnacje połączone windą, przystosowaną dla osób niepełnospraw-
nych. Budowa ma kosztować prawie 9 mln zł i zakończyć się za rok. 

TW

W trzech gminach pojedynki
jeden na jednego
POWIAT GRODZISKI W Grodzisku Mazowieckim, Podkowie Leśnej i Baranowie wybory sa-

morządowe zakończą się na pierwszej turze. Do urn pójdziemy 21 października

 Już za nieco ponad tydzień bę-
dziemy wybierali burmistrzów, wój-
tów (a także radnych gmin, powiatów 
i województwa) na dłuższą, bo trwa-
jącą 5 lat kadencję. Możliwe, że w po-
łowie spośród sześciu gmin w powie-
cie potrzebna będzie dogrywka. 
 Najwięcej kandydatów, bo aż pię-
cioro, pretenduje do najważniejsze-
go fotela w ratuszu w Milanówku. 
Oprócz nazwiska Wiesławy Celiny 
Kwiatkowskiej (55 lat) reprezentu-
jącej Komitet Wyborczy Wyborców 
(KWW) Wiesławy Kwiatkowskiej 
– Decydujmy Razem i zarządzającej 
miastem ogrodem od 4 lat, na kar-
cie do głosowania zostaną wymie-
nieni: Jarosław Paweł Paćko (49 lat, 
KWW Projekt Milanówek), Piotr Jó-
zef Remiszewski (47 lat, KWW Pio-
tra Remiszewskiego), Małgorza-
ta Diana Trębińska (49 lat, KWW 
Milanowianie), a także Marcin Tyl-
czyński (33 lata, KW Prawo i Spra-
wiedliwość). Czterech kandydatów 
ubiega się o stanowisko wójta gminy 
Żabia Wola. Są to: Piotr Artur Roz-
biegała (58 lat, KW Stowarzyszenia 
Porozumienie Inicjatyw Społecz-
nych), Piotr Rybka (37 lat, KW Pra-
wo i Sprawiedliwość), Beata Stud-
niarek (37 lat, KWW Czas na Zmia-
ny) oraz obecna wójt Halina Waw-
ruch (57 lat, KWW Nasza Gmina 
Wspólna Sprawa), piastująca to sta-
nowisko od 2001 roku. W Jaktoro-
wie na karcie do głosowania zosta-

ną umieszczone trzy nazwiska: Ada-
ma Banaszka (45 lat, KWW Uczci-
wi i Bezpartyjni), Anny Jadwigi Gą-
siorowskiej (44 lata, KW Stowarzy-
szenia Porozumienie Inicjatyw Spo-
łecznych) oraz Macieja Śliwerskiego 
(68 lat, KWW Wydmy Międzybo-
rowskie), który zarządza gminą Jak-
torów od 2006 roku.
 W trzech gminach dojdzie do 
pojedynku dwóch kandydatów. W 
Grodzisku Mazowieckim zarządza-
jący nim od sześciu kadencji 63-let-
ni Grzegorz Benedykciński (KWW 
Ziemia Grodziska) zmierzy się z Łu-

kaszem Lewandowskim (27 lat, KW 
Prawo i Sprawiedliwość). W Podko-
wie Leśnej rywalem obecnego bur-
mistrza Artura Michała Tusińskie-
go (47 lat, KWW Mieszkańcy dla 
Podkowy), zasiadającego na stano-
wisku od 4 lat, będzie Agnieszka Jo-
anna Szonert (58 lat, KWW Podko-
wa dla Pokoleń). Natomiast w Bara-
nowie z kończącym swoją szóstą ka-
dencję Andrzejem Kolkiem (62 lata, 
KWW Razem dla Gminy Baranów) 
zmierzy się Waldemar Brzywczy (49 
lat, KWW Postęp). 

PC

Włodarze wszystkich gmin 

w powiecie grodziskim ubiegają się o reelekcję

Ostrzelał szkołę i poszedł spać
PRUSZKÓW Dwa najbliższe miesiące spędzi za kratami 34-latek, który z wiatrówki strzelał 

w okna liceum przy ul. Daszyńskiego, narażając uczniów na zranienie

 Do bulwersującego zdarzenia do-
szło pod koniec września. W trakcie 
lekcji trwających w Liceum Ogólno-
kształcącym im. T. Zana w Prusz-
kowie w szyby okien zaczął uderzać 
śrut. Na miejsce natychmiast zosta-
ła wezwana policja. Szczęśliwie nikt 
nie odniósł obrażeń. – Mundurowi 
po przybyciu na miejsce niezwłocz-
nie ustalili świadków, a następnie lo-
kal, z okien którego padły strzały – 
informuje podkom. Karolina Kańka, 
rzeczniczka Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie. Funkcjonariu-
sze weszli do mieszkania podejrza-
nego i zastali w nim śpiącego męż-
czyznę. Okazało się, że miał w orga-
nizmie ponad 2,7 promila alkoho-
lu. W trakcie przeszukania policjan-
ci znaleźli pod wanną pistolet pneu-
matyczny, naboje gazowe oraz śrut. 
Wszystkie te przedmioty zostały za-
bezpieczone, a mężczyzna zatrzyma-
ny i przewieziony do komendy. 
 – Po wytrzeźwieniu 34-latek usły-
szał dwa zarzuty: narażenia na bez-
pośrednie niebezpieczeństwo utra-
ty zdrowia lub życia oraz uszkodze-
nia mienia, przyznał się do zarzuca-
nych mu czynów. Swoje zachowanie 
tłumaczył dużą ilością spożytego al-
koholu – podaje podkom. Kańka. 
 Sąd Rejonowy w Pruszkowie 
uznał, że postępowanie mężczy-
zny było na tyle groźne, że zastoso-
wał wobec podejrzanego środek za-
pobiegawczy w postaci aresztu na 
okres 2 miesięcy. Mężczyźnie grozi 
do 5 lat więzienia. 

PC

Mężczyzna tłumaczy, że strzelał w kierunku szkoły, 

bo wypił dużo alkoholu (fot. KPP w Pruszkowie) 
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W przededniu wielkiej wojny
 W najbliższą sobotę w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowiec-
kiego odbędzie się czwarte Rodzinne Spotkanie Weekendowe. Będzie 
można na nim dowiedzieć się jak wyglądała Europa na początku XX wieku, 
w tym m.in. jaka obowiązywała wówczas moda oraz jak uczono w rosyj-
skiej szkole. W programie pokazy, warsztaty i animacje. Spotkanie rozpocz-
nie się o godz. 11 i potrwa do 15. Wstęp wolny.

TW

MICHAŁOWICE 

Tańszy rower z Kartą Mieszkańca
 Od dwóch tygodni w gminie można odebrać Kartę Mieszkańca. Pierw-
szą wynikająca z jej posiadania korzyścią są zniżki dla użytkowników sys-
temu Rower Gminny. Od 1 października znajdujące się na terenie gminy 
wypożyczalnie są kompatybilne z systemami warszawskim i pruszkow-
skim. I mimo że zmieniły się z tego tytułu opłaty, posiadacze Karty Miesz-
kańca będą mogli korzystać z rowerów bezpłatnie do 12 godzin. Kartę 
mogą otrzymać wszystkie osoby płacące podatki na terenie gminy. 

TW

RASZYN

Otwarto rozbudowaną szkołę w Ładach
 Tydzień temu odbyło się ofi cjalne otwarcie powiększonej i wyremonto-
wanej szkoły w Ładach. Rozbudowa kompleksu szkolno-przedszkolnego 
rozpoczęła się pod koniec 2016 roku. 
 Szkoła zyskała 11 sal lekcyjnych, pomieszczenia socjalne, halę spor-
tową, aulę widowiskową i 4-oddziałowe przedszkole na 100 dzieci. Na bu-
dowę hali gmina otrzymała 1,8 mln zł dofi nansowania, a na budowę auli 
dodatkowy milion zł (m.in. z resortu kultury). W ramach rozbudowy wyre-
montowana została także stara część szkoły, parking i szkolne boisko.

TW

BRWINÓW

Iluminacja Piłsudskiego na 100-lecie niepodległości
 Z okazji przypadającej w tym roku, okrągłej rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości, od godz. 18 do godz. 23 na budynku ratusza przy ul. 
Grodziskiej 12 można podziwiać iluminację postaci marszałka Józefa Pił-
sudskiego oraz godło Polski na tle fl agi narodowej. Patriotyczne podświe-
tlenie ratusza będzie można oglądać do końca listopada. Potem na elewa-
cji pojawią się motywy świąteczne. 

TW

Czy uda się zagrać
pierwszy mecz w 2019?
GRODZISK MAZOWIECKI Do końca tego roku wybierzemy generalnego wykonawcę ośrodka 

treningowego w Książenicach – zapowiada Legia Warszawa

 Jak napisał portal Sport.pl, klub 
prowadzi obecnie negocjacje z sześcio-
ma firmami budowlanymi wyspecjali-
zowanymi w budowie obiektów spor-
towych. Tyle ofert zostało złożonych 
w przetargu ogłoszonym w kwietniu. 
Przy tym Legia zastrzega, że „nie ma 
szczególnego zagrożenia” jeśli cho-
dzi o realizację kompleksu. Prace - 
jak do tej pory zapowiadano - mają 
ruszyć na początku przyszłego roku 
i w sumie pochłonąć około 50 mln 
zł. Z tej kwoty 11 mln zł klubowi 
udało się pozyskać od Ministerstwa 
Sportu i Turystyki. Inwestycja bę-
dzie otwierana etapami.
 Ostatnia cisza wokół inwesty-
cji może niepokoić, tym bardziej, że 
klub podpisał umowę o współpracy 
z władzami Grodziska Mazowiec-
kiego na początku 2016 roku. Dzięki 
temu część nowoczesnego komplek-
su będzie ogólnodostępna.   
 Stołeczny klub podkreśla od wie-
lu miesięcy, że budowa nowoczesne-
go ośrodka w Książenicach jest jed-
nym z jego strategicznych projektów. 
Na 15 hektarach zaplanowano 8 peł-
nowymiarowych boisk z najwyższej 
klasy zapleczem szkoleniowo-tre-
ningowym, które staną się m.in. 
bazą dla pierwszej drużyny Legii. 
 Koncepcja ośrodka powstała na 
bazie wizyt legionistów w ponad 30 

centrach treningowych w całej Euro-
pie. Przeprowadzono analizę ponad 
80 projektów technicznych podobnej 
infrastruktury sportowej, w wyniku 
której zebrane i wykorzystane zostały 
najlepsze praktyki zagraniczne. Kon-
cepcja architektoniczna ośrodka zo-
stała przygotowana przez polską pra-
cownię we współpracy z międzyna-
rodowym biurem architektonicznym, 
które jest autorem m.in. projektu kom-
pleksu treningowego Realu Madryt w 
Hiszpanii - jednej z najnowocześniej-
szych i najbardziej znanych realizacji 
tego typu na terenie Europy.

 Warto dodać, że inwestor za-
mierza otworzyć na miejscu szkołę 
mistrzostwa sportowego oraz cen-
trum badawczo–rozwojowe, które 
ma być podobno czołową placówką 
tego typu w Europie. Jego zadaniem 
będą prace w zakresie szeroko poję-
tego sportu, zdrowego odżywiania, 
profilaktyki zdrowotnej, leczenia 
pourazowego, rehabilitacji, jak rów-
nież innych projektów technologicz-
nych mogących znaleźć zastosowa-
nie w sporcie zarówno zawodowym, 
jak i masowym.

PC

Pierwsze elementy kompleksu Akademii Piłkarskiej 

mają być gotowe w 2019 roku (fot. Legia.com)

MILANÓWEK

110 lat istnienia „Jedynki”
 Dziś obchodzony będzie jubileusz Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Pio-
tra Skargi w Milanówku. To najstarsza szkoła w powiecie i pierwsza, jaka po-
wstała w mieście ogrodzie. Kiedy doszło do jej otwarcia w 1908 roku, skła-
dała się z… jednej izby. W czasie I wojny izba została zamieniona na kwaterę 
wojskową, a już w niepodległej Polsce przeszła rozbudowę, aby w 1928 roku 
pomieścić ponad 400 dzieci. W 1944 roku w budynku mieścił się ewaku-
owany z palącej się Warszawy szpital Dzieciątka Jezus. Po wojnie placówka 
znów wymagała remontu i rozbudowy. Dzisiejsze uroczystości rozpocznie o 
godz. 11 msza św. w kościele pw. Matki Bożej Bolesnej, a następnie odbędzie 
się jubileuszowe spotkanie w budynku szkoły przy ul. Królewskiej 69.

PC 

R E K L A M A

Uhonorowano 
zasłużonych mieszkańców
BRWINÓW Trzem osobom nadano we wtorek godność 

Honorowego Obywatela Gminy Brwinów

 Wyróżnienia, będące formą podziękowania za pracę na rzecz lokalnej spo-
łeczności, otrzymali doktor Jadwiga Lebecka-Rumianek, prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Brwinowa Krystyna Nowicka oraz działacz społeczny Henryk Ty-
buś. Uroczystość wręczenia medali honorowym obywatelom uświetnił kon-
cert kwartetu smyczkowego Apertus Quartet, który zaprezentował w swo-
ich aranżacjach utwory polskiej muzyki fi lmowej – od walca z „Ziemi obieca-
nej” po motyw z komedii „Poszukiwany, poszukiwana”. Nie zabrakło też tortu, 
gromkiego „Sto lat”, życzeń i gratulacji.

TW
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Będzie jaśniej
i bezpieczniej
BRWINÓW Gmina inwestuje w nowoczesne oświetlenie. Zużywające 

mało energii lampy LED zostaną zamontowane przy przejściach dla 

pieszych. Jaśniej zrobiło się także na parkingu przy cmentarzu od stro-

ny ul. Powstańców Warszawy

 Lampy w technologii LED dają silne, białe światło, dzięki czemu piesi i ro-
werzyści są nocą lepiej widoczni. Tego typu technologię zastosowano już 
przy ul. Granicznej (w okolicy skrzyżowań z ul. Modrzewiową oraz Rodzinną) 
oraz przy Szkole Podstawowej w Żółwinie. Budowa nowego oświetlenia na 
parkingu przy cmentarzu od strony ul. Powstańców Warszawy została zakoń-
czona już w lipcu, ale dopiero teraz, kiedy dzień jest znacznie krótszy, widać 
efekty tych prac. W najbliższym czasie planowane jest oświetlenie lampami 
LED drogi wojewódzkiej 719 na odcinku od Otrębus do Kań oraz ulic w Otrę-
busach, Owczarni, Kaniach i Żółwinie.

TW

W ostatnim czasie gmina wydała 

na oświetlenie LED ponad 200 tys. zł

Nie dożył, by odebrać
należne podziękowanie
MILANÓWEK Porucznik Ignacy Wałęza, bohater Bitwy nad Bzurą, który spędził ostatnie 

lata swojego życia w Milanówku i tu spoczął, został pośmiertnie odznaczony Krzyżem 

Orderu Odrodzenia Polski

 Uroczystość wręczenia odzna-
czeń za wybitne zasługi w walce o 
suwerenność i niepodległość pań-
stwa polskiego odbyła się 26 wrze-
śnia w Pałacu Prezydenckim. W imie-
niu Andrzeja Dudy przekazania po-
śmiertnego odznaczenia dla por. 
Ignacego Wałęzy na ręce jego cór-
ki Ewy Galińskiej dokonał sekretarz 
stanu Kancelarii Prezydenta RP An-

drzej Dera. Wnioskodawcą nadania 
orderu zmarłemu w 1975 roku bo-
haterowi był Urząd do Spraw Kom-
batantów i Osób Represjonowa-
nych. – Dzisiejsza uroczystość od-
bywa się w czasie szczególnym, w 
wigilię 79. rocznicy powstania Pań-
stwa Podziemnego, w stulecie od-
zyskania niepodległości przez Pol-
skę. Wysokie odznaczenia państwo-
we dostali nasi bohaterowie. Wielu 
z nich niestety nie dożyło, aby mo-
gli odebrać to należne podziękowa-
nie ze strony Rzeczpospolitej. Ich 
postawę chyba najpiękniej i w naj-
krótszych słowach określiła Inka 
- po prostu zachowali się jak trze-
ba w tych trudnych czasach. Trze-
ba było mieć odwagę, chwycić za 
broń i walczyć w czasie okupa-
cji oczekując wolnej, suwerennej 
i niepodległej Polski. Chylę czoła 
przed bohaterami naszej niepodle-
głości – powiedział minister Dera. 
 Ignacy Wałęza urodził w gminie 
Głuchów na Mazowszu. Po ukoń-
czeniu seminarium nauczycielskiego 
i zdaniu matury odbył obowiązkowy 
dywizyjny kurs podchorążych re-
zerwy 26 Dywizji Piechoty przy 18. 
pułku piechoty w Skierniewicach. 

Podchorążówkę ukończył w stop-
niu plutonowego z 6 lokatą na 250 
żołnierzy. Następnie w roku szkol-
nym 1936/37 odbywał obowiązko-
we roczne praktyki nauczycielskie 
w szkole powszechnej w Spale, przy 
której działał dom wychowawczy dla 
sierot założony przez panie: prezy-
dentową Michalinę Mościcką i mar-
szałkową Aleksandrę Piłsudską.
 Od 1937 r. Ignacy Wałęza zwią-
zany był z macierzystym 18. pułkiem 
piechoty. W kampanii wrześniowej 
1939 r. jego szlak bojowy wiódł od 
miejscowości granicznych w Wiel-
kopolsce po Bitwę nad Bzurą, gdzie 
bronił bohatersko Sochaczewa wraz 
ze swoim I plutonem 5 kompanii II 
batalionu 18 pp 26DP Armii Poznań. 
15 września 1939 r. odniósł ciężkie 
rany podczas trzeciej, ostatniej prze-
prawy na zachodni brzeg Bzury. W 
czasie okupacji niemieckiej jako ofi-
cer ZWZ-AK (ps. „Wasiak”) obwo-
du „Sroka” Skierniewice szkolił mło-
dzież na kursach podoficerskich i od-
bierał zrzuty angielskie w okolicach 
Godzianowa. Po wojnie poszukiwa-
ny przez UB wyjechał wraz z rodziną 
na ziemie odzyskane i często zmie-
niał miejsce zamieszkania. Jako ab-
solwent Wyższej Szkoły Wychowania 

Fizycznego w Poznaniu Ignacy Wałę-
za związał swój los m.in. z milanow-
ską szkołą podstawową na ul. Żabie 
Oczko w Milanówku. W tym mieście 
zmarł w grudniu 1975 r. 
 Przed śmiercią bohater zdążył 
spisać część swoich wspomnień, do 
momentu ciężkiego zranienia w oba 
podudzia od wybuchu szrapnela na 
zachodnim brzegu Bzury w Socha-
czewie 15 września 1939 r. Na pod-
stawie tych niepublikowanych jesz-
cze pamiętników, wnuczka Justy-
na Galińska, przygotowuje obecnie 
film dokumentalny o swoim dziad-
ku w ramach Akademii Filmu Histo-
rycznego w Instytucie Pileckiego w 
Warszawie. – Cała nasza rodzina jest 
bardzo szczęśliwa i dumna, iż nasz 
ojciec, dziadek i pradziadek został 
przez Rzeczpospolitą Polską uhono-
rowany, po latach zapomnienia, za 
swoje bohaterskie czyny. To bardzo 
ważne, by współcześnie przywra-
cać pamięć nie tylko o żołnierzach
niezłomnych, czy powstańcach war-
szawskich, ale też o bohaterskich 
obrońcach ojczyzny wojny obronnej 
1939 r. – skomentowała przyznanie 
krzyża oficerskiego Orderu Odro-
dzenia Polski Ewa Galińska.

PC

Minister Andrzej Dera i córka por. Wałęzy, Ewa Galińska 
(fot. Justyna Galińska)
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Przed śmiercią bohater 
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Kiedy odbudują dworek 
Chełmońskich?
GRODZISK MAZOWIECKI Prace w parku w Adamowiźnie mają ruszyć na nowo wiosną. Po rozwiązaniu 

umowy z poprzednią fi rmą, gmina niebawem rozpocznie poszukiwanie nowego wykonawcy

 Renowacja zabytku i otaczają-
cego go parku rozpoczęła się w po-
łowie 2017 roku. Niestety, przero-
sła wykonawcę. Przestał on realizo-
wać prace i opóźnienie tylko rosło. 
W końcu - w połowie bieżącego roku 
- gmina zdecydowała się zerwać 
umowę z firmą. Od tamtej pory trwa 
przygotowywanie dokumentacji do 
ogłoszenia nowego przetargu na do-
kończenia robót. – Już zinwentary-
zowaliśmy wykonane dotychczas 
prace. Myślę, że firmę, która zreali-
zuje kontrakt, uda nam się wyłonić 
na przełomie tego i przyszłego roku. 
Zależy nam, aby kontynuacja inwe-
stycji rozpoczęła się najpóźniej wio-
sną – mówi Urszula Chrzanowska, 
naczelnik Wydziału Przygotowa-
nia Inwestycji i Funduszy Unijnych. 
Czas nagli, ponieważ na rewalory-
zację siedziby Chełmońskich gmina 
pozyskała 2 mln zł dotacji. – Uzy-
skaliśmy zgodę na późniejsze rozli-
czenie tej dotacji, pod koniec przy-
szłego roku – informuje Urszula 
Chrzanowska. 

Zabytek... powstanie 

niemal od nowa

 Zadaniem nowego wykonawcy 
będzie... odbudowanie zabytku zgod-
nie z pierwowzorem (na rozbiórkę 
znacznej części obiektu wyraził zgo-
dę Mazowiecki Wojewódzki Kon-

serwator Zabytków). Na miejscu, po 
starym dworze zastaliśmy jedynie 
piece oraz kominy i fragmenty ścian. 
Poprzednia firma wykonała solidną 
ławę fundamentową oraz sieci pod-
ziemne. Obok placu budowy leżą da-
chówki zdjęte z dworku oraz niedu-
ża liczba cegieł (mają być ponownie 
wykorzystane). Placu budowy pilnuje 
ochroniarz.      
 Drewniany, ale otynkowany dwór 
został wybudowany około 130 lat 
temu, a następnie na zlecenie dra Ma-
teusza Chełmońskiego, brata malarza 
Józefa Chełmońskiego, po rozłoże-
niu na części przewieziony z Kuklów-
ki (gdzie powstał) do Adamowizny. 
Właściciel budynku zwanego „rząd-
cówką” lub „dworem na górce” przez 
długie lata był ordynatorem oddziału 
internistycznego w szpitalu Dzieciąt-
ka Jezus w Warszawie. Obiekt wybu-
dowany nad stawem zasilanym przez 
wody Mrownej wraz z otaczającym 
go parkiem w 2003 roku został wpi-
sany do rejestru zabytków. Po drugiej 
stronie stawu rozciąga się park krajo-
brazowy, w którym znajdują się wspa-
niałe okazy starych, pomnikowych 
dębów,  powszechnie zwane Dębami 
Chełmońskiego.
 Gminie, która przygotowywa-
ła się do remontu zabytku od po-
nad czterech lat zależy, aby dwór i li-
czący 2,5 hektara park znów zaczę-

ły tętnić życiem. Wedle planów będą 
w nim organizowane wydarzenia 
kulturalne, m.in. plenery malarskie. 
Obiekt będzie też służył społeczno-
ści szkolnej z Adamowizny. 

Budynek groził zawaleniem

 W momencie zakupu przez gmi-
nę w 2006 roku, stan dworku wska-
zywał na konieczność remontu. Ele-
menty drewniane były uszkodzone 
przez szkodniki, a budynek groził 
zawaleniem. Wedle założeń inwesty-
cji, do której zalecenia wydawał kon-
serwator zabytków, oprócz gruntow-
nego remontu dworku i zakupu wy-
posażenia, dojdzie również do od-
nowienia założeń parkowych. Poja-
wią się nowe alejki parkowe i nowe 
nasadzenia. Nastąpi odnowienie ro-
ślinności przydomowego ogródka. 
Ponadto powstanie budynek zaple-
cza, a renowacji zostaną poddane 
kładka i most na Mrownej.  W ra-
mach unijnego projektu panora-
miczne zdjęcia dworku zostaną zdy-
gitalizowane, aby można było zwie-
dzać zabytek korzystając z internetu. 
Umowa z poprzednim wykonawcą 
opiewała na około 2,6 mln zł. Moż-
na się spodziewać, że z powodu pro-
blemów z dokończeniem inwestycji, 
jej koszty wzrosną. 

Piotr Chmielewski

Kolejna firma będzie musiała odtworzyć dworek. 

Pozostało z niego niewiele... 

MILANÓWEK

Wypożycz sprzęt za darmo
 Przy Milanowskim Klubie Seniora przy ul. Krakowskiej 11a została 
otwarta bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego oraz urządzeń 
pomocniczych. Wypożyczenia można dokonań na podstawie zaświadcze-
nia lekarskiego i po zawarciu stosownej umowy. Lokal jest czynny od po-
niedziałku do piątku w godz. 8-15, po wcześniejszym uzgodnieniu telefo-
nicznym pod nr 22 724 94 69. 

PC 

JAKTORÓW

Mistrz świata zaczynał u nas!
 Mieszkańcy gminy, a przede wszystkim Międzyborowa chwalą się 
nowo upieczonym mistrzem świata w siatkówce – Piotrem Nowakowskim. 
Środkowy kadry narodowej ukończył szkołę podstawową oraz gimnazjum 
w rodzinnej miejscowości i w tutejszym klubie Wrzos Międzyborów rozpo-
czynał karierę sportową. To już drugie mistrzostwo świata tego zawodnika, 
poprzednie wywalczył w 2014 roku. 

PC 

R E K L A M A
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Wypożycz i jedź razem z maluchem
GRODZISK MAZOWIECKI Na wszystkich 13 stacjach Grodziskiego Roweru Miejskiego można 

od niedawna korzystać z bicykla z fotelikiem dziecięcym

 Tegoroczny sezon GRM potrwa do 
końca listopada. Zatem jest jeszcze wy-
starczająco czasu na przetestowanie 
jednośladów z atestowanymi fotelika-
mi, którymi można przewozić dzieci o 
wadze od 9 do 22 kg. Na każdym z sie-
dzonek znajduje się skrócona instruk-
cja, która wyjaśni jak ich bezpiecznie 
używać. – System jest bardzo prosty i 
intuicyjny – zapewnia Jakub Giza z fir-
my Nextbike Polska, który jest operato-
rem GRM. – Najważniejsze to dokład-
nie zapiąć pasy w foteliku i nie pozo-
stawiać dziecka bez opieki.
 Grodziski magistrat zaznacza, że 
wykorzystanie rowerów wyposażo-
nych w foteliki do przewozu dzieci od-
bywa się na takich samych zasadach, 
jak rowerów standardowych. – Pamię-
tajmy zatem, by podróżując bez dziec-
ka wybierać zwykły rower. Tak, aby te 
z fotelikami były dostępne dla rodzi-
ców, podróżujących z pociechami – 
apelują urzędnicy.
 W tym roku GRM, po niedaw-
nym otwarciu stacji przy parkingu 
na ul. Żydowskiej, rozrósł się do 13 
stacji z łącznie 92 rowerami. Do tej 

pory w grodziskim systemie wypo-
życzalni, działającym od 4 lat, za-
rejestrowało się ponad 4300 osób. 
W sumie korzystały z bicykli GRM 
ponad 75 tys. razy. Pierwsze 20 mi-
nut każdego wypożyczenia jest cał-
kowicie bezpłatne. Opłata za kolej-
ne godziny (od złotówki za godzinę) 

pobierana jest ze środków, którymi 
użytkownik wcześniej zasilił swoje 
konto. Trzeba to zrobić już przy re-
jestracji, której można dokonać za 
pomocą strony internetowej, aplika-
cji mobilnej Nextbike lub przy termi-
nalu stacji wypożyczeń.

PC Foteliki są atestowane, ich obsługa jest łatwa (fot. grodzisk.pl)  

MILANÓWEK/POWIAT PRUSZKOWSKI

Ławka, 

która przemówi
 W Milanówku oraz w miejscu 
wskazanym przez samorząd po-
wiatu pruszkowskiego do końca 
tego roku staną Ławki Niepodległo-
ści. Konkurs na budowę takich ele-
mentów wystroju miasta, upamięt-
niających 100-lecie odzyskania przez 
Polskę niepodległości rozstrzygnęło 
właśnie Ministerstwo Obrony Naro-
dowej. W sumie 143 samorządów w 
całym kraju otrzyma po najczęściej 
30 tys. zł na wybudowanie ławek we-
dług przygotowanego przez MON 
projektu. Siedząc na ławce, każdy bę-
dzie mógł zapoznać się z najważniej-
szymi wydarzeniami, które doprowa-
dziły do odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Będzie można także od-
słuchać „Marszu Pierwszej Brygady”, 
przemówienia Marszałka Piłsud-
skiego i innych nagrań. Duży nacisk 
postawiono na nowoczesność – po-
mniki będą posiadać fotokody QR, 
które umożliwią ściągnięcie materia-
łów historycznych oraz ułatwienia, 
takie jak ładowarki urządzeń mobil-
nych oraz hot spot Wi-Fi. Projekt ławki 
pozwala na montaż jednego, dwóch 
lub większej liczby siedzisk. Ławka 
będzie podświetlana systemem LED.

PC 

GRODZISK MAZOWIECKI

Bierz rower i skacz

Rockowo na 
nowym parkingu

Jutro o godz. 11 przy ul. Sportowej 
zostanie otwarty najdłuższy tor ro-
werowy typu pumptrack w Polsce. 
W programie pokazowe przejazdy i 
spotkanie z gwiazdami sportu. 

PC

 W najbliższą niedzielę o godz. 16 
nastąpi otwarcie parkingu wielopo-
ziomowego na ul. Żydowskiej. Po czę-
ści ofi cjalnej impreza przerodzi się w 
koncert rockowy. Zagrają 4Szmery 
oraz Swear The Empress. Będzie 
można również obejrzeć pokaz mo-
tocykli stowarzyszenia White Arrows.    

PC

R E K L A M A
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PRUSZKÓW

Dworzec do wynajęcia
 Do 16 października można składać oferty na wynajem pięciu lokali usłu-
gowo-handlowych na terenie dworca PKP w Pruszkowie. Lokale mają po-
wierzchnię od 16 m kw. do 74 m kw. Cena wywoławcza za jeden metr to 40 
zł. Zainteresowani mogą kontaktować się z Wydziałem Najmu PKP S.A. Od-
dział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, tel. 515 059 966. 

TWMICHAŁOWICE 

Powstanie budynek socjalny
 Gmina ogłosiła przetarg na budowę budynku socjalnego, który ma po-
wstać do połowy przyszłego roku przy ul. Sieradzkiej w Komorowie. W bu-
dynku znajdą się cztery osobne lokale mieszkalne, których wielkość nie 
przekroczy 40 m kw. W skład każdego lokum ma wchodzić pokój dzienny z 
aneksem kuchennym, sypialnia, łazienka i przedpokój.

TW
GRODZISK MAZOWIECKI

Wiele hałasu o „Kler”
 Grodzisk Mazowiecki w ogólnopolskich mediach był wymieniany wśród 
miast, w których rzekomo z politycznych przesłanek miejscowe, jednosalowe 
kino nie będzie wyświetlać fi lmu „Kler”. Dementując te doniesienia dyrekcja 
Ośrodka Kultury wydała oświadczenie. „Uprzejmie informujemy, że fi lm ten za-
planowany jest w repertuarze począwszy od 2 listopada i będzie grany przez 
tydzień równolegle z innymi tytułami. Spowodowane jest to faktem, że warun-
kiem otrzymania od dystrybutora premierowej projekcji „Kleru” są niekorzystne 
naszym zdaniem warunki jego wyświetlania - dwa seanse wieczorne (w na-
szym przypadku są to godziny 18:00 i 20:30) codziennie przez dwa tygodnie. 
W praktyce wyklucza to możliwość pokazów fi lmowych innych ciekawych po-
zycji - np. nagrodzonych ostatnio na Festiwalu w Gdyni, również przez naszych 
widzów oczekiwanych. W związku z tym, podjęta została decyzja, by jego emi-
sja nastąpiła już po premierze, na korzystniejszych warunkach” – czytamy.

PC 

40 lat gminnego przedszkola

R E K L A M A

MICHAŁOWICE W sobotę przed-

szkole w Michałowicach obcho-

dziło 40 urodziny. Były występy 

artystyczne, pyszny tort i wiele 

ciepłych słów pod adresem osób, 

tworzących historię tej placówki
 W uroczystości główną rolę 
odegrały oczywiście dzieci, które 
powitały zaproszonych gości oka-
zjonalnym wierszykiem. Przygoto-
wany przez nie występ został po-
święcony w dużej części 100-leciu 
odzyskania przez Polskę niepodle-
głości i wzbudził zachwyt widow-
ni. W nagrodę każdy z przedszko-
laków otrzymał od wójta Krzyszto-
fa Grabki i dyrektor placówki Re-
naty Bontron upominek. - To miej-
sce nigdy nie było instytucją, tylko 
zwartą, świetnie rozumiejącą się 
społecznością tworzoną przez po-
kolenia dzieci, rodziców i nauczy-
cieli – mówiła dyrektor przedszko-
la. - W tej placówce zawsze naj-
ważniejsze było i jest dziecko. 
 Ciekawym elementem obchodów 
była historyczna prezentacja mul-
timedialna, podczas której można 
było zobaczyć stare zdjęcia. Sporo 
osób się na nich rozpoznawało, cze-

mu towarzyszyły liczne wzruszenia. 
Następnie Krzysztof Grabka przed-
stawił plany rozbudowy przedszko-
la. W przyszłości ma być ono więk-
sze i przestronniejsze. W ramach 
kompleksu powstanie także nowa 
sala do ćwiczeń i rekreacji. - Przygo-
towywany jest już projekt, mamy też 

pozwolenie na budowę – mówił wójt 
gminy Michałowice. - Pozostaje za-
bezpieczenie środków na tę inwesty-
cję w przyszłorocznym budżecie.
 Rozbudowa przedszkola, według kosz-
torysu, ma kosztować ponad 10 mln zł.

TW

Podczas urodzin nie mogło zabraknąć wspaniałego tortu
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Pięknymi głosami o niepodległości
GRODZISK MAZOWIECKI Jutrzejszego wieczoru w kościele pw. Miłosierdzia Bożego „Poznań-

skie Słowiki” zaśpiewają wyjątkowy koncert. Wstęp wolny

 Koncert w świątyni przy ul. 
Orzeszkowej 10 zatytułowany „Po-
znańskie Słowiki Niepodległej” roz-
pocznie się o godz. 19. Wykonawca 
jest wyjątkowy. Dzieje Chóru Chło-
pięcego i Męskiego  Filharmonii Po-
znańskiej nazywanego popularnie 
„Poznańskimi Słowikami” sięgają 
jesieni 1939 roku (czyli okresu tuż 
po wybuchu II wojny światowej) kie-
dy to 19-letni Stefan Stuligrosz sku-
pił wokół siebie garstkę śpiewaków 
chóru katedralnego i razem rozpo-
częli konspiracyjne próby. Ich kon-
certy w okupowanym Poznaniu były 
niezwykłą manifestacją polskości.
 Stefan Stuligrosz był szefem arty-
stycznym „Poznańskich Słowików” 
przez 72 lata, aż do śmierci w 2012 
roku. Profesor był przez całe swoje 
życie niezwykle aktywny jako dyry-
gent, kompozytor, organista, peda-
gog dyrygentury i śpiewu. Aktual-
nie zespół prowadzi Maciej Wieloch, 
wieloletni asystent i artystyczny wy-
chowanek profesora Stuligrosza.
 „Poznańskie Słowiki” są znane 
nie tylko w naszym kraju. Dają rocz-

nie kilkadziesiąt koncertów. Wystę-
powały we wszystkich niemal kra-
jach europejskich, a także w USA, 
Kanadzie, Korei Południowej oraz 
Japonii. Chór, śpiewający różnorod-
ny repertuar, występował dla korono-
wanych głów i prezydentów, a także 

wielokrotnie dla papieża Jana Paw-
ła II. „Poznańskie Słowiki” nagrały 
kilkadziesiąt płyt, zarejestrowały set-
ki nagrań radiowych i telewizyjnych. 
Obecnie zespół tworzy o prawie 90 
śpiewających chłopców i panów. 

PC

Poznański chór w przyszłym roku będzie obchodził 80-lecie 
(fot. Antoni Hoffmann) 

Bieg Pamięci
Powstańczej
PIASTÓW W niedzielę ponad stu biegaczy stanęło na starcie Biegu Pa-

mięci Powstańczej Warszawy, który odbył się dla uczczenia pamięci 

żołnierzy i ludności cywilnej, poległych podczas powstania 1944 roku

 Trasa 10-kilometrowego biegu wiodła traktem, którym szła wypędzona 
ze swoich domów podczas Powstania Warszawskiego ludność Warszawy i 
okolic. Był to już dziewiąty (przedostatni) bieg z cyklu Grand Prix Piastow-
skich Biegów Historycznych 2018. 
 Wśród panów trasę najszybciej pokonał Paweł Krochmal z wynikiem 33 
min i 59 s. Za nim uplasowali się Konrad Kobiałka i Filip Cholewiński. Wśród 
pań triumfowała Anna Szewczykowska z czasem 43 min 30 s. Drugie miejsce 
zajęła Anna Szymanek, a trzecie – Sylwana Gajda. 
 Ostatni w tegorocznym cyklu Bieg Niepodległości na dystansie 5 km za-
planowano na 10 listopada. Start o godz. 15. Po jego zakończeniu odbędzie 
się podsumowanie całego cyklu Piastowskich Biegów Historycznych.

TW

Uczcili 100-lecie 
odzyskania niepodległości
PRUSZKÓW Podczas uroczystej sesji rady miejskiej, troje mieszkańców 

otrzymało Honorowe Obywatelstwo Pruszkowa. Był też wykład histo-

ryczny i koncert okolicznościowy

 Sesja odbyła się 4 października w sali widowiskowej pruszkowskiego Cen-
trum Kultury i Sportu. – Równo sto lat temu matka nasza, ojczyzna odzyskała 
status wolnego państwa. Po straszliwej wojnie światowej i latach niewoli, w Po-
lakach zaświtała uzasadniona nadzieja, że wreszcie uda im się odbudować wła-
sne państwo – zwrócił się do zebranych prezydent miasta Jan Starzyński. Póź-
niej, po 21 latach wolności, wybuchła II wojna światowa, po której nasz kraj do-
stał się pod skrzydła Sowietów. Wolność odzyskał dopiero w 1989 roku. – Od 
tego czasu Polska zaczęła odradzać się również w samorządach – kontynu-
ował prezydent Starzyński. – To poprzez codzienną aktywność mieszkańców 
zrzeszonych w organizacjach młodzieżowych i obywatelskich buduje się tożsa-
mość państwa. Jestem dumny, że mogę uczestniczyć w tym procesie.
 Podczas sesji nadano Honorowe Obywatelstwa Pruszkowa. Zaszczytne 
tytuły otrzymali powszechnie znani ze swej, głównie publicystycznej działal-
ności Irena Horban, Zdzisław Zaborski i Tadeusz Hubert Jakubowski. Wyróż-
nieni odebrali z rąk prezydenta pamiątkowe tabliczki i kwiaty. Następnie nad-
szedł czas na lekcję historii. Niezwykle ciekawy wykład pt. „Drogi do niepod-
ległości 1918” wygłosił profesor Antoni Dudek. Sesję zakończył koncert ze-
społu Tango Fogg „Zapomniana piosenka”.

TW

Honorowe Obywatelstwo Miasta otrzymali  Irena Horban, 

Zdzisław Zaborski i Tadeusz H. Jakubowski

Człowiekowi 
od najtrudniejszych zadań
BARANÓW Jeszcze w tym roku w Drybusie stanie obelisk poświęcony Janowi Skrowa-

czewskiemu ps. Klamanio, żołnierzowi Armii Krajowej i postaci niezmiernie ciekawej

 O wykonanie miejsca pamięci w 
Drybusie, w którym przez część swo-
jego życia mieszkał Jan Skrowaczew-
ski, zwrócili się do urzędu Edmund 
Grzelak i Agnieszka Delis-Szeląg. 
Zależy im, aby we wsi została odsło-
nięta wmontowana w kamień tablica 
o treści: „Pamięci bohaterskich czy-
nów żołnierza Armii Krajowej Jana 
Skrowaczewskiego pseudonim Kla-
manio mieszkańca miejscowości 
Drybus. Wdzięczni mieszkańcy gmi-
ny Baranów.” 
 O zdanie w tej sprawie wójt An-
drzej Kolek zapytał mieszkańców w 
konsultacjach społecznych. - Napły-
nęły dwa głosy, jeden z podziękowa-
niem, a drugi wskazujący nieco inną 
lokalizację obelisku, nie obok przy-
stanku, ale na gminnej działce – in-
formuje Dariusz Dąbrowski, sekre-
tarz gminy Baranów. – Już mamy 
odpowiedni kamień, jeszcze musimy 
dopiąć niezbędne formalności, m.in. 
rada gminy musi podjąć w tej kwestii 
uchwałę – dodaje.

Najniebezpieczniejsze akcje   

 Jan Skrowaczewski był posta-
cią nietuzinkową. Urodził się 14 
października 1924 roku we Lwo-
wie jako syn administratora dóbr 
Drybus. Przed wybuchem II woj-
ny światowej był kadetem  lwow-
skiej Akademii Wojskowej i po za-
jęciu miasta przez Niemców po-
wrócił w rodzinne strony, do Puła-
piny (obecnie w gminie Baranów). 
W 1941 roku jako 17-latek Skrowa-
czewski wstąpił do Związku Walki 
Zbrojnej, a następnie działał w Ar-
mii Krajowej. Był łącznikiem, a na-
stępnie na ochotnika zgłosił się do 
13. plutonu likwidacyjno-dywersyj-
nego Ośrodka AK „Żaba”, posłu-
gując się przy tym fałszywym na-
zwiskiem Franciszek Rolicki lub 
pseudonimem „Klamanio”. Do-

wództwo wyznaczyło go do naj-
trudniejszych i najbardziej niebez-
piecznych akcji. Uczestniczył m.in. 
w wysadzeniu transportu wojsko-
wego w okolicy Pilawy, zniszczeniu 
niemieckiej stacji nasłuchowej pra-
cującej dla Krigsmarine w Grodzi-
sku Mazowieckim, unieruchomie-
niu żyrardowskiej podstacji elek-
trycznej, próbie odbicia aresztowa-
nego przez Niemców komendan-
ta obwodu AK kpt. Alojzego Mize-
ry „Siwego” na peronie w Milanów-
ku, w ochronie zrzutowisk i odbio-
rze zrzutów angielskich. 

Wielokrotnie pociągał 

za spust

 Jednak przede wszystkim „Kla-
manio” uczestniczył w likwidowa-
niu niebezpiecznych hitlerowców, 
volksdeutschów i konfidentów Ge-
stapo. Na terenie Ośrodka „Żaba” 
wykonywał wyroki kary śmierci wy-
dawane na osoby prześladujące 
Polaków. W sierpniu 1942 roku wy-
konał wyrok wydany na volksdeut-
scha Wilczyńskiego vel Wilkow-
skiego, który okazał się agentem 
niemieckim działającym w ośrod-
ku AK „Osa” w Grodzisku Mazo-
wieckim. Klamanio wyrok wykonał, 
a ciało wrzucił pod nadjeżdżający 
pociąg na trasie Milanówek – Brwi-
nów pozorując samobójstwo Wil-
czyńskiego, co zapobiegło repre-
sjom wobec Polaków. Z kolei 23 
marca 1943 roku wykonał wyrok 
wydany przez Wojskowy Sąd Spe-
cjalny na volksdeutscha Mathia-
sa Hegenbarta, przewodnika poli-
cji granatowej w Grodzisku Mazo-
wieckim. Następnie w Żyrardowie 
20 maja 1943 roku, pomimo wie-
lu trudności, wykonał wyrok wyda-
ny na Funka, tłumacza miejscowej 
żandarmerii, znanego z niebywałe-
go okrucieństwa wobec przesłuchi-

wanych Polaków. W dniu 21 czerw-
ca 1943 roku w Grodzisku Mazo-
wieckim wykonał wyrok kary śmier-
ci wydany na tłumacza żandarme-
rii Alojzego Kazimierza Wallhę. Ta-
kich zdarzeń było więcej, jednak 
„Klamanio” wykonywał nie tylko 
wyroki, czasem poprzestawał na 
ostrzeżeniu. 
 Po wojnie Jan Skrowaczewski zo-
stał zatrzymany przez funkcjonariu-
szy Urzędu Bezpieczeństwa Publicz-
nego, a także był po wielokroć przez 
nich szykanowany. Za działalność 
konspiracyjną odznaczono go Krzy-
żem Virtuti Militari V Klasy i Krzy-
żem Walecznych. Zginął tragicznie 
20 sierpnia 1970 roku w Żyrardowie, 
został pochowany na tamtejszym 
cmentarzu. Od 36 lat jest patronem 
jednej z ulic w tym mieście.

PC

W czasie okupacji Jan Skro-

waczewski wykonał szereg 

wyroków śmierci na prze-

śladowcach Polaków 

JAKTORÓW

Kierowcy już mogą „parkować i jechać”
 Budowa 199 miejsc postojowych przy stacji kolejowej w Jaktorowie 
jeszcze nie została zakończona, jednak kierowcy mogą już z nich korzy-
stać. Cała inwestycja ma się zakończyć na przełomie października i listo-
pada. Oprócz parkingu dla aut powstają drogi dojazdowe, zadaszone miej-
sce, w którym będzie można pozostawić rower, a także monitoring z 96 ka-
merami i jego centrum w siedzibie straży gminnej. Na tę inwestycje samo-
rząd pozyskał pokaźną, bo liczącą 7 mln zł unijną dotację.

PC 
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Spacer śladami 
„ludzi wolności”
BRWINÓW Ponad 100 osób wzięło udział w grze miejskiej zorganizo-

wanej przez Stowarzyszenie Projekt Brwinów. Podczas spaceru po 

mieście można było poznać wiele ciekawostek z historii miasta oraz 

sylwetki osób, które zasłużyły na miano „ludzi wolności”

 Na trasę gry miejskiej wyruszyło 36 drużyn. Po drodze na uczestników cze-
kali przebrani w stroje z lat 20. i 30. XX w. członkowie i wolontariusze Stowa-
rzyszenia Projekt Brwinów, którzy przygotowali zadania dla uczestników zaba-
wy. Układanie puzzli pozwoliło przypomnieć postać jednego z twórców har-
cerstwa i późniejszego mieszkańca Brwinowa Ignacego Kozielewskiego. Na 
cmentarzu uczestnicy zabawy byli kierowani do grobów wybitnych mieszkań-
ców, którzy odcisnęli piętno na historii miasta. Jeden z przystanków znajdował 
się także przy ul. Wacława Moczydłowskiego, pierwszego dyrektora szkoły nr 1 
w Brwinowie, a przebieranie w stroje z epoki „siostry Warnkówny” przypomina-
ło o tajnym nauczaniu prowadzonym pod zaborami. 
 Uczestnicy gry udali się też do domu państwa Wernerów, gdzie w cza-
sie II wojny światowej prof. Wacław Werner ukrywał przed Niemcami prepa-
rat radowy. Przy nieistniejącej już cegielni można było wziąć do ręki orygi-
nalne, wykonane przed laty cegły oraz obejrzeć przedwojenną mapę. Cieka-
wym wyzwaniem było też zatrzymywanie po drodze samochodu Oakland z 
początku lat 30., który był nawiązaniem do postaci Władysława Wiśniewskie-
go, szofera wojskowego, wyróżniającego się w służbie sumiennością i praco-
witością, któremu marszałek Józef Piłsudski osobiście dziękował za „wspólne 
chwile spędzone razem w samochodzie”.
 Po przejściu ok. 4-kilometrowej trasy wszyscy spotkali się przy ognisku 
obok dworku Zagroda. Była okazja do podzielenia się wrażeniami oraz zro-
bienia pamiątkowych zdjęć z parkującym w ogrodzie zabytkowym autem. 
Nagrodą dla uczestników zabawy była gra planszowa „Spacerem po Brwino-
wie”, opracowana i wydana przez Stowarzyszenie Projekt Brwinów. 

TW

Młodzi mistrzowie fechtunku
PODKOWA LEŚNA W mieście ogrodzie odbyła się druga edycja Podkowiańskiej Szabli, po raz pierwszy w wy-

miarze międzynarodowym

 Zawody dla szermierzy pod pa-
tronem burmistrza Podkowy Le-
śnej odbyły się 29 września w pod-
kowiańskiej Samorządowej Szkole 
Podstawowej. Do pojedynków sta-
nęło 106 zawodników i zawodniczek 
w dwóch kategoriach wiekowych 
– dziecięcej i młodzieżowej. Młodzi 
mistrzowie fechtunku reprezento-
wali czołowe kluby krajowe, przybyli 
również goście z Białorusi. W trakcie 
turnieju odbył się pokaz szermierki 
historycznej, przygotowano również 
strefę szermierki rodzinnej.
 Po siedmiu godzinach rywali-
zacji zostali wyłonieni zwycięzcy w 
poszczególnych kategoriach: dzieci, 
dziewczęta: 1. Amelia Siwek (UKS 
MOS Będzin), 2. Nela Maszewska 
(AZS AWF Warszawa), 3. Emilie 
Leduc (Grodziski Klub Szermier-
czy); chłopcy: 1. Franciszek Ogro-
dowczyk (Dragon Łódź), 2. Damian 
Palkowski (PTS Jagiellończyk Bia-
łystok), 3. Franciszek Kossut (Gro-
dziski Klub Szermierczy), w tej ka-
tegorii dobrze wypadł również 5. 
Oskar Zantonowicz z Grodziskie-
go Klubu Szermierczego; młodzież, 
dziewczęta: 1. Natalia Lipińska (Dra-
gon Łódź), 2. Vladislava Sidzelnika-

va (Mogilev Club), 3. Sonia Kozanec-
ka (Dragon Łódź) a także Emilia Ha-
bryn (TMS Sosnowiec); chłopcy: 1. 
Oskar Kusak (UKS Hajduczek Olsz-
tyn), 2. Benedykt Denkiewicz (UKS 
Szabla Ząbki), 3. Szymon Sulew-
ski (UKS 13 Białystok), na 8. pozycji 

uplasował się Leon Leduc z Grodzi-
skiego Klubu Szermierczego.
 Organizatorem turnieju był Gro-
dziski Klub Szermierczy (który pro-
wadzi sekcję szermierczą w Podko-
wie Leśnej) oraz władze miasta.

PC

W tym roku wśród medalistów znalazła się 

także zawodniczka z białoruskiego Mohylewa  

Za tydzień wybierzemy nowych
gospodarzy gmin
POWIAT PRUSZKOWSKI W zbliżających się wyborach na włodarzy sześciu gmin powiatu 

pruszkowskiego nie zabraknie nowych twarzy. Jednak faworytami do objęcia stano-

wisk prezydenta, burmistrzów lub wójtów są doświadczeni samorządowcy, od lat peł-

niący te funkcje

 W liczącej ponad 25 tys. miesz-
kańców gminie Brwinów o fotel 
burmistrza powalczą ubiegający się 
już o trzecią kadencję obecny bur-
mistrz Arkadiusz Kosiński (46 l.) 
kandydat Komitetu Wyborczego 
Wyborców Arkadiusza Kosińskiego 
„Dobro Wspólne” oraz Karol Stani-
sław Kuhn (38 lat) – kandydat Ko-
mitetu Wyborczego Prawo i Spra-
wiedliwość. 
 O wiele więcej kandydatów – bo 
aż pięciu - stanęło do wyścigu o fo-
tel prezydenta Pruszkowa. Najmłod-
szy, 33-letni Konrad Sipiera startu-
jący z Komitetu Wyborczego Prawo 
i Sprawiedliwość, jest synem woje-
wody mazowieckiego Zdzisława Si-
piery, doskonale znanego lokalnej 
społeczności. Oprócz niego kandy-
dują Piotr Adam Bąk (38 l.) z Koali-
cyjnego Komitetu Wyborczego Plat-
forma.Nowoczesna Koalicja Oby-
watelska, Robert Bąkiewicz (42 l.) z 

KWW Porozumienie Narodowo-Pa-
triotyczne Pruszków, Paweł Stanisław 
Makuch (42 l.) z Komitetu Wybor-
czego Wspólnie Pruszków Rozwijamy 
oraz dotychczasowy prezydent miasta 
pełniący tę funkcję od 1998 roku - Jan 
Starzyński (63 l.) z KWW Samorzą-
dowe Porozumienie Pruszkowa. 
 Czterech kandydatów będzie 
walczyło o stanowisko burmistrza 
Piastowa. Oprócz dotychczasowe-
go włodarza Grzegorza Szuplew-
skiego (57 l.), który sprawuje tę 
funkcję od 2014 roku z KWW Nasz 
Piastów-Wspólnota Samorządo-
wa będą to Magdalena Bonarow-
ska (63 l.) z  Koalicyjnego Komi-
tetu Wyborczego Platforma.No-
woczesna Koalicja Obywatelska, 
Krzysztof Smolaga (54 l.) z KWW 
Porozumienie Dla Piastowa oraz 
Przemysław Worek (39 l.) z KW 
Prawo i Sprawiedliwość. 
 Z kolei w Michałowicach w 

szranki z doświadczonym wójtem 
Krzysztofem Grabką (62 l.), kan-
dydatem KWW „Przyszłość Gmi-
ny” staną Leszek Biera (38 l.) z 
KWW Wybieramy oraz Małgorza-
ta Pachecka (53 l.) z KWW Przyja-
zna Gmina.
 Tylko jednego kontrkandydata w 
wyścigu o fotel wójta Raszyna ma 
urzędujący od 2010 roku włodarz 
Andrzej Zaręba (59 l.), reprezentu-
jący KW Prawo i Sprawiedliwość. 
Jest nim Dariusz Wieteska (49 l.) z 
KWW Wspólnota Gminy Raszyn. 
 Inaczej sytuacja przedstawia 
się w pobliskim Nadarzynie, gdzie 
z Dariuszem Zwolińskim (51 l.) z 
KWW Dariusza Zwolińskiego, pia-
stującym funkcję wójta od mar-
ca tego roku, zmierzą się Krzysztof 
Brański (65 l.) z KW Prawo i Spra-
wiedliwość oraz Dawid Koper (35 l.) 
z KWW Dawida Kopra. 

Tomasz Wojciuk

W Nadarzynie urzędujący od marca wójt Dariusz Zwoliński (w środku)

zmierzy się z Krzysztofem Brańskim (z lewej) i Dawidem Koprem

R E K L A M A
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Adres i dla emerytów,
i wielbicieli świata wirtualnego
GRODZISK MAZOWIECKI W sobotę otworzyła swoje podwoje Mediateka, czyli nowoczesna 

biblioteka oraz centrum aktywizacji seniorów w jednym. Choć obiekt jest wewnątrz 

jeszcze niemal pusty, w sobotę cieszyły się nim prawdziwe tłumy
 Budynek wykańczano w eks-
presowym tempie, jeszcze w nocy z 
piątku na sobotę dopinano ostatnie  
szczegóły. – Z zakończeniem budowy 
nie było problemów. Takowe mamy z 
meblami. Okazało się, że polskie fir-

my nie są w stanie dostarczyć wypo-
sażenia na czas – zdradzał w sobotę 
Kurierowi Południowemu burmistrz 
Grzegorz Benedykciński. – Już nie 
chcieliśmy z tego względu przesuwać 
otwarcia Mediateki, tym bardziej, 
że zaprosiliśmy zagranicznych go-
ści. Ale może na dobre wyszło. Gdy-
byśmy bibliotekę zastawili regałami, 
dzisiejsi goście niewiele by zobaczyli, 
a tak mogą podziwiać budynek w ca-
łej okazałości – powiedział.

Piorunujące wrażenie kontra 

przygotowanie do trumny

 Przed oficjalnym otwarciem Me-
diateki burmistrz tłumaczył zebra-
nym:  – W tym obiekcie nie ma jesz-
cze kompleksowego wyposażenia. Z 
dwóch powodów, jedna firma nas za-
wiodła. A drugi jest taki, że chcemy go 
wyposażyć z wami, bo my też się uczy-
my. Nie ma w Polsce tego typu obiek-
tu, nie ma wzorca, dlatego razem bę-
dziemy szukali rozwiązań, jak zrobić, 
żeby było fajnie, żebyście byli szczęśli-
wi, bo o to chodzi – przekonywał. 
 Kiedy włodarze wespół z re-
prezentantami emerytów przecię-
li wstęgę, od nowoczesnego obiektu 
u zbiegu ul. 3 Maja i Bartniaka wla-
ły się setki osób. – To dla nas, senio-
rów. Jestem zachwycona, że w tak 
krótkim czasie zbudowano coś tak 
wspaniałego – cieszyła się 79-let-
nia Bożena Kozłowska. Jej rówie-
śniczka Krystyna Bączyńska przy-
szła w sobotę, żeby zajrzeć do wnę-
trza Mediateki, ale i posłuchać kon-
certu Jerzego Połomskiego. Trochę 
się zawiodła, ponieważ artysta roz-
chorował się i zamiast niego zaśpie-
wał Bogdan Łazuka. Janina Jurec-
ka i Marianna Pazio nazwały nowy 
obiekt „fantastycznym”. – Drzewa z 
Parku Skarbków odbijają się w jego 
lustrzanej elewacji. Ma się wraże-
nie, jakby rosły wewnątrz. Efekt jest 
piorunujący – mówiła druga z se-
niorek. Jednak nie wszyscy byli za-
chwyceni. Część osób kręciła no-
sami z powodu niepomalowanych 
ścian w środku z tzw. betonu archi-

tektonicznego. Z kolei Olga Glapa 
nazwała budynek „przygotowaniem 
do trumny”. – Elewacje są czarne i 
smutne. Obiekt bardzo przytłacza, 
wprowadza w bardzo posępny na-
strój – oceniła na gorąco. – Budy-
nek dla nas powinien być bardziej 
rozjaśniony. Widziałam na zacho-
dzie domy w takim stylu, kopiujemy 
to co zachodnie – wtórowała jej ko-
leżanka, pani Maria. 

Jest gdzie napić się kawy i być razem

 Jak przekonują urzędnicy ratu-
sza, Mediateka powstała, aby słu-
żyć integracji społecznej. W obiekcie 
będą organizowane zajęcia dla róż-
nych grup wiekowych. Parter stanie 
się przestrzenią, gdzie będą odbywa-
ły się różnorodne zajęcia w ramach 
Strefy Aktywnego Seniora (ruszy-
ła ich czwarta edycja). Znajdą się tu 
m.in. jadalnia, strefa ruchu i relaksu, 
sala telewizyjna i pokoje lekarskie. 
– Największym problemem osób 
starszych jest samotność, izola-
cja społeczna, zamknięcie w czte-
rech ścianach. Jednak nie w Grodzi-
sku. Teraz zapraszamy do Mediate-
ki, gdzie będzie można się spotykać, 
przyjść na kawkę i być razem – za-
praszała w sobotę Joanna Wróblew-
ska, przewodnicząca grodziskiej rady 
miejskiej. – Bardzo chciałbym po-
dziękować wam, emerytom, którzy 
swoją aktywnością trochę na nas wy-
musili, abyśmy zaczęli coś robić. I gdy 
zaczęliśmy działać, okazało się, że 
nasz dom kultury nie do końca jest w 
stanie zaspokoić wszystkie wasze am-
bicje, potrzeby i marzenia. Dlatego 
wybudowaliśmy Mediatekę – mówił 
z kolei Grzegorz Benedykciński. Pod-

czas uroczystości szybkim rozwojem 
Grodziska Mazowieckiego zachwy-
cali się włodarze z partnerskich gmin 
z Austrii, Litwy i Francji.

Biblioteka skacze do nowej ery

 Na górną kondygnację nowo-
czesnego gmachu wprowadzi się bi-
blioteka publiczna. – Jestem bar-
dzo szczęśliwa. Niejedna dyrektor-
ka biblioteki chciałby móc pracować 
w takim obiekcie – powiedziała na-
szemu dziennikarzowi dyrektor pla-
cówki Dorota Olejnik. – Moim ma-
rzeniem jest, aby ludzie którzy raz 
nas odwiedzą, zatęsknili za tymi 
wnętrzami i chcieli do nich wracać 
nawet codzienne. A naszym zada-
niem będzie zadbanie o ciekawą i 
atrakcyjną ofertę – dodawała. 
 Nie będzie to jednak już ta sama 
książnica, co w centrum kultury. Po-
łączona w niej zostanie tradycyjna 
wypożyczalnia z działalnością mul-
timedialną i edukacyjną. Dorośli 
będą mieć salę komputerową, salę 
do pracy cichej oraz multimedia (au-
diobooki i filmy). Dla dzieci przy-
gotowano innowacyjne rozwiąza-
nie - salę YouMedia, w której do na-
uki i zabawy będzie wykorzystywa-
na m.in. bieżnia wirtualnej rzeczy-
wistości oraz druk 3D. W niedzie-
lę z udziałem marszałka wojewódz-
twa Adama Struzika w Mediatece 
została podpisana umowa na dota-
cję unijną (1,7 mln zł), która m.in. 
umożliwi zakup sprzętu kompute-
rowego do biblioteki, oprogramowa-
nia oraz przygotowanie e-usług dla 
czytelników. 

Piotr Chmielewski

W Mediatece seniorzy będą mogli zadbać o swoje zdrowie  

 Budowa Mediateki 

kosztowała gminę 

15 mln zł

Tory rowerowe 
z opóźnieniem
BRWINÓW Zakończyły się badania archeologiczne na placu, na którym 

powstanie tor rowerowy typu pumptrack 

 Pierwszy przetarg na budowę dwóch pumptracków na terenach zielo-
nych w okolicy ul. Sochaczewskiej został unieważniony z powodu braku ofe-
rentów. Gmina postanowiła więc wyłączyć z zamówienia tę część, której naj-
bardziej obawiały się fi rmy wyspecjalizowane w budowie torów rowerowych 
– badania archeologiczne. Znalezienie cennych artefaktów na terenie inwe-
stycji mogłoby sprawić, że nie udałoby się dotrzymać terminu określonego w 
warunkach przetargu. Gmina zleciła więc przeprowadzenie badań wykopali-
skowych pruszkowskiemu Centrum Archeologicznemu. Zakończyły się one 
w drugiej połowie września. Znaleziono  pozostałości dymarek oraz średnio-
wieczny piec z materiałem ceramicznym.  Przetarg na budowę pumptracków 
został ogłoszony ponownie na początku października. Inwestycja ma zostać 
zrealizowana w przyszłym roku.

TW

BARANÓW 

Premier łukiem omija Baranów
 W połowie września wójt Andrzej Kolek zaprosił do Baranowa premiera 
Mateusza Morawieckiego podróżującego po kraju w ramach samorządo-
wej kampanii wyborczej. Włodarz proponował, aby szef rządu bezpośred-
nio porozmawiał z mieszkańcami o lokalizacji Centralnego Portu Komuni-
kacyjnego. Minęło jednak kilka tygodni i premier się nie odezwał. – Podej-
rzewam, że woli odwiedzać większe miejscowości, w których na dodatek 
nie zadadzą mu nazbyt trudnych pytań – mówi nieco zawiedziony wójt. – 
Moim zdaniem premier chce również uniknąć niezręcznej dla kandydatów 
na prezydenta Warszawy dyskusji na temat przyszłości lotniska na Okęciu. 
Bo naszym zdaniem, jeśli CPK ma odnieść sukces, port w Warszawie będzie 
musiał ulec likwidacji – przekonuje Andrzej Kolek.

PC 

R E K L A M A
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DAM PRACĘ

Firma transportowa poszukuje kierowców, kat c+e 
w transporcie międzynarodowym chłodniczym, 
na trasie polska – hiszpania – polska, atrakcyjne 
wynagrodzenie, tel. 668 499 758

Wraz z rozwojem firmy poszukuję kosmetyczki z doświad-
czeniem oraz manikiurzystki, Piaseczno tel. 601 95 34 34

Pracownik do przeprowadzek, tel. 602 226 147

Zatrudnię kelnerkę do restauracji w Zalesiu Dolnym, 
tel. 606 492 420

Opiekunka Seniorów w Niemczech! Atrakcyjny bo-
nus jesienno-zimowy! Zadzwoń do naszego rekrutera 
i umów się na spotkanie w Warszawie! tel. 506 289 039, 
501 356 229 Promedica24 

Sprzątanie przedszkola i kameralnej szkoły oraz 
pomoc w kuchni. Józefosław tel. 882 008 720

Przyjmę do pracy : Sklep Mięsny-sprzedawca, 
Masarnia - pracownik produkcyjny, pracownik 
rozbiorowy. Piaseczno tel. 22 756 79 82

Przyjmę do pracy w masarni- pracownik produkcyjny, 
rozbiorowy. Piaseczno tel. 22 756 79 82

Ekspedientki, sklepy „Groszek”: Bobrowiec, Ustanów, 
Gołków, tel. 502 059 008

Firma zatrudni panią do sprzątania, Konstancin-Je-
ziorna, od 14,70 zł/1h, tel. 533 281 247

Kurier Południowy przyjmie osoby do rozdawania ga-
zet na skrzyżowaniach  w Piasecznie, praca w piątki, 
tel. 22 756 79 39 

KRAWCOWE ZATRUDNIĘ OD ZARAZ NA DOBRYCH 
WARUNKACH, TEL. 504 551 330

Pani do gotowania, tel. 607 034 382

Zatrudnię fryzjera pilnie, tel. 605 322 756

Zatrudnię kuriera, firma medyczna, tel. 602 637 732

Ludzi do pracy – remonty, wykończenia, glazura, 
tel. 601 304 250

Piekarnia wiedeńska w Prażmowie zatrudni piekarza, 
cukiernika oraz osobę do przyuczenia, tel. 22 727 05 80

Krawcową z doświadczeniem do pracowni krawieckiej, 
tel. 605 081 740

Do wymiany opon, Piaseczno, tel. 501 277 407

Zatrudnię do obsł. bufetu i do zmywania na pół etatu. 
Wa-wa Rembertów. 606 898 220 

Do montażu okien,  tel. 600 446 225

Zlecę pracę dla technika lub inżyniera, architekta, 
na emeryturze, tel. 502 580 355

Poszukujemy osób do pracy na produkcji.  
Miejsce pracy Piaseczno. Tel. 602 692 964, 607 230 418

Krawca/Krawcową do poprawek w pracowni krawieckiej 
(chałupnictwo) tel. 602 726 384

Piekarnia zatrudni piekarza, kierowcę, osobę sprzątającą, 
Zalesie Dolne, tel. 536 002 001

Pomoc przy osobie niepełnosprawnej i w domu, 
tel. 66 000 95 96

Firma ogrodnicza w Zalesiu Górnym zatrudni: brukarza, 
pilarza, ogrodnika tel. 607 811 727

Pracowników budowlanych, tel. 507 191 295

Pracownika do prac ogrodowych, tel: 696 039 978

Potrzebna osoba do pomocy w handlu obwoźnym, 
z Piastowa i okolic, tel. 664 132 533

Pilnie poszukuję fryzjera/ki do salonu w Zalesiu Górnym, 
tel. 515 233 014

Pracowników do usług wodno-kanalizacyjnych i opera-
tora mini-koparki z prawem jazdy B+E, tel. 691 043 846

Zatrudnię kierowcę kat. C, skład drewna i kruszów, 
Łazy, al. krakowska 210a, tel. 22 757 95 81, 602 476 553

Nauczycieli i pomoc do przedszkola, Nowa Wola  
k/Piaseczna, tel. 501 423 413

Zatrudnię pracowników ogólnobudowlanych, 
malarzy, szpachlarzy, glazurników, tel. 504 100 418

Stolarzy meblowych, pomocników, Tarczyn, 
tel. 608 207 265, 668 495 001

Pracowników ogólnobudowlanych, tel. 666 360 017

Pilne! Przyjmę do pracy w delikatesach, w Nowej 
Iwicznej, tel. 501 105 411

Poszukiwany pracownik sprzątający. Sprzątanie terenu 
zewnętrznego.  Piaseczno. Tel. 727 003 831, 571 330 639

Pracownik na stacji Paliw w Tarczynie, tel. 605 276 594

BABIK SKP praca na myjni automatycznej. Nie wymagane 
doświadczenie ale zaangażowanie oraz umiejętność ob-
sługi klienta. Sękocin Nowy lub Wilanów. Tel 662021324 

Poszukujemy pracownika porządkowego na terenie 
marketu w Górze Kalwarii.  Więcej informacji pod 
numerem telefonu 885  758 102

Firma produkcyjna zatrudni informatyka z min. 
2-letnim doświadczeniem. CV prosimy przesyłać 
na adres: kadry@plastservicepack.pl 

Firma zatrudni do sprzątania, praca w godz.popołudnio-
wych, Piaseczno,  ul. Puławska, tel. 512 117 967

Pilnie zatrudnię Opiekunkę/Pomoc nauczyciela do 
żłobka/przedszkola w Łazach koło Magdalenki 504 022 
284, 506 12 52 82 CV przedszkolefantazja@interia.pl 

Zatrudnię kierowcę kat. C+E. Tel.: 601 097 505

Firma zatrudni do sprzątania, praca w godz. popołudnio-
wych, Piaseczno,  ul. Puławska, tel. 512 117 967

Agenta ochrony Konstancin, Piaseczno tel. 506 158 658

Mechanika/elektromechanika i blacharza samochodo-
wego. umowa o pracę, dobre zarobki tel. 519 376 670

Zatrudnię pracowników do rozbioru mięsa i kierowców, 
tel. 22 726 83 42

Poszukuję pracownika do montażu schodów, drzwi, 
podłóg, prawo jazdy B, umowa o pracę, Piaseczno, 
tel. 504 198 844, 22 737 23 32

Zatrudnię ekspedientkę do sklepu mięsnego Warszawa, 
tel. 22 726 83 42 

Poszukuję osoby do pracy w pracowni ceramicznej 4 go-
dziny dziennie. tel. 501 016 127

Poszukuję osób do prowadzenia zajęć z ceramiki z 
dziećmi na terenie piaseczna i okolic. tel. 501 016 127

Zatrudnię ekspedientkę w sklepie spożywczym 
w Konstancinie, tel. 602 126 840

Zatrudnię pracowników do masarni i do przyuczenia, 
tel. 606 259 458

Stolarza lub pomocnika stolarza, Gabryelin, tel. 694 949 949

Praca dla kierowcy kat. C+E Polska-Rumunia, wynagro-
dzenie stałe 6000 zł, tel. 505 030 062

Pana na tereny zewnętrzne na osiedlu na Ursynowie 
w godz.6:00-12:00 i Panią na mycie klatek w godz.6:00-
14:00, tel. 730 001 281

Firma sprzątająca poszukuje Pani do sprzątania biura. 
Pełny etat, umowa o pracę, w godz. 15 - 22. Wynagrodze-
nie 2000 zł miesięcznie na rękę. Praca w Solcu k.Szyma-
nowa. Zadzwoń na nr 501 631 374

Firma sprzątająca poszukuje osoby do sprzątania hali 
produkcyjnej i magazynowej. Praca w systemie zmiano-
wym po 12 godz. raz dzień raz noc. Wynagrodzenie na 
rękę 12,00 zł za godz. plus premia, umowa o pracę. Za-
dzwoń na nr 501 631 374

SZUKAM PRACY 

Sprzątanie, prasowanie, tel. 889 975 129

Sprzątanie, tel. 880 450 968

Sprzątanie, tel. 508 848 599

Sprzątanie, tel. 880 255 904

KUPIĘ

Drzewo z wycinki kupię okazyjnie, tel. 793 213 493

Kupię Quada 110-250 cm, „chińskiego” 
- uszkodzonego, do remontu, tel. 698 698 839 

Antyczne meble, obrazy, srebra, platery, odznaczenia, 
szable, książki, pocztówki, tel. 504 017 418

SPRZEDAM

Drewno kominkowe, opałowe, każda ilość, tanio, 
tel.  502 544 959

Urządzenia do produkcji siatki ogrodzeniowej, 
tel. 22 756 25 03

Tuje, bukszpany i inne, tel. 880 479 679

Tanio, brama garażowa, automatyczna, Hormann,
tel. 531 702 742

Drewno kominkowe, tel. 730 767 493

Sosna opałowa, tel. 602 77 03 61

Sosna opałowa, tel. 791 394 791

AUTO - MOTO  SPRZEDAM

Opel Vectra,  98 r,  2,5 V6, benzyna, tel. 698 698 839

Cymerman przyczepy i akcesoria: nowe, remonty, 
przeróbki www.przyczepy.waw.pl. Tel. 601 449 898

Nissan Primera, 2004 r, tel. 723 706 295

AUTO - MOTO  KUPIĘ

Skup aut, tel. 793 304 091

Skup aut za gotówkę, szybki dojazd i wycena, 
tel. 533 525 533

NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAM

Nowe domy w zabudowie bliźniaczej, centrum 
Piaseczna, tel. 501 482 997, inwest-kul.pl

Dom 150/1550 m kw., wszystkie media, Gabryelin, 
tel. 602 10 21 30

Mieszkanie w Piasecznie, 47 m kw., bezpośrednio, 
tel. 518 671 375

Budowlana, 1200 m kw., Jeziórko gm. Prażmów, 
tel. 669 901 335

Budowlana 1515 m kw. Wszystkie media, Żabieniec k. 
Piaseczna, tel. 608 660 916

Tarczyn-3,85h-woda,prąd (1mln). Tel. 668 714 858
 
Mieszkanie dwupokojowe Piaseczno, tel. 735 037 247

Działki budowlane 800 - 1200 m kw. Prażmów, 
tel. 602 77 03 61

Działki rekreacyjno - budowlane, leśne, Prażmów, 
tel. 602 77 03 61

Słoneczne mieszkanie, 72 m kw. z dużym tarasem, 
okolice Piaseczna, tanio, tel. 739 44 12 75

Sprzedam super działki w Woli Prażmowskiej, 
tel. 602 340 549

Sprzedam działki na lokatę w cenie…telewizora, 
tel. 602 340 549

Sprzedam działkę w SIEDLISKACH, tanio może być pod 
budownictwo –wielolokalowe, tel. 604 624 875

Do sprzedania najładniejsza działka w Magdalence 
– Łazy, tel. 604 624 875

Sprzedam piękne działki budowlane bardzo tanio, 
tel. 602 340 549

Budowlana, 2364 m kw., Wólka Kozodawska, media 
w drodze, tel. 602 463 705

NIERUCHOMOŚCI

WYNAJMĘ

NIERUCHOMOŚCI

DO WYNAJĘCIA

Wynajmę magazyn 200m kw (80m kw i 120 m kw), 
Lesznowola ul. Polna 7, wjazd również od ul. Jedności, 
tel. 508 105 236

Lokal usługowy 49 mkw., Stara Iwiczna, parter, 
tel. 601 208 167

Domek wolnostojący (kawalerka) + garaż 38 m kw., 
Konstancin-Jeziorna, tel. 500 702 752, od 20:00 do 22:00

Pokój w Gołkowie tel. 696 542 216

Podnajmę pół salonu fryzjerskiego, Piaseczno, 
tel. 697 097 959

Kwatery, Chylice, tel. 513 626 068

Pawilon 50 m Szkolna 13c P-no, tel. 509 201 066

USŁUGI

CYKLINOWANIE, PARKIETY, 
WWW.SCHODYPODLOGI.PL, TEL. 502 514 388 

BRUKARSTWO. ODWODNIENIA. GWARANCJA. 
tel. 504 008 309

ROLETY MOSKITIERY TEL. 601 520 310

STUDNIE, tel. 601 231 836 

Elektryk - instalacje, awarie, przyłącza, tel. 506 498 222

Serwis AGD, pralki, zmywarki, lodówki, indukcje, 
Piaseczno, tel. 506 167 562  www.naprawy-agd.pl

Wylewki betonowe agregatem, tel. 600 87 27 37

Wycinki drzew z podnośnika koszowego, tel. 518 745 782

Malowanie, gładzie, tel. 798 828 783

Elektryk oraz naprawa urządzeń elektrycznych 
i spalinowych, tel. 503 471 422

Glazura, gres, spieki, tel. 601 21 94 82

Hydraulik z doświadczeniem i uprawnieniami; 
awarie instalacji i nowe sieci; Piaseczno i okolice,
tel. 605 079 907

Hydraulik tel. 886 576 148

KIEROWNIK  BUDOWY, INSPEKTOR NADZORU, 
TEL. 501 129 679

Remonty, wykończenia,pełny zakres, tel. 601 304 250

Remonty, glazurnictwo, tel. 503 004 639

Ogrodnictwo od A do Z, tel. 536 043 434

Hydraulik, tel. 535 872 455

Glazurnik, tel. 503 00 78 13

Złom, uprzątniemy, wywieziemy, tel. 502 898 418

Malarskie, tel. 696 120 208

Remonty, wykończenia, tel. 692 194 998

Dachy, podbitka, itp.., tel. 692 194 998

Podnośnik koszowy, 17m, usługi, wynajem, 
wycinka drzew tel. 609 828 998

Mycie i malowanie elewacji, dachów i kostki brukowej, 
tel. 609 828 998

Malowanie, panele, remonty, tel. 664 632 405

Naprawa pralek i lodówek, tel. 603 047 616

Wycinka drzew i pielęgnacja koron, alpinistycznie, 
tel. 604 616 890

Naprawa, serwis okien i drzwi, problem z uszczelką 
czy klamką ? Zacięte okno? Zbita szyba ? Wieje ? 
20 lat doświadczenia, tel. 22 307 27 91

Tynki gipsowe i tradycyjne kont 604 415 352

Oczyszczanie działek, ogrodnicze, tel. 519 874 891

Tynki wewnętrzne tel. 533 125 444

Docieplanie budynków, poddaszy, malowanie elewacji 
- kilkunastoletnie doświadczenie,  tel. 501 62 45 62

Docieplanie budynków szybko, tanio, solidnie, 
tel. 502 053 214

Malowanie, hydraulika, remonty, tel. 501 050 907

Naprawa pralek, tel. 602 322 951

Budowa domów, tel. 730 358 998

Elewacje, ocieplenia, tel. 730 358 998

Dachy, pokrycia, naprawy, tel. 502 473 605

Dachy - papą termozgrzewalną, tel. 502 473 605

Cyklinowanie, tel. 787 726 963

Koparka, tel. 518 730 539

Przeprowadzki, tel. 505 591 721

 RÓŻNE 

Szybka pożyczka na oświadczenie i bez BIK, 
tel. 690 016 555

Złom odbierzemy (ale również uszkodzone: narzędzia, piły, 
wiertła itp.; silniki, armaturę, baterie łazienkowe, stare piece 
na paliwa stałe, piece i podgrzewacze gazowe, boilery, ka-
loryfery), tel. 502 898 418

Pomoc drogowa, starter, tel. 503 471 422
 

NAUKA 

Matematyka, fizyka, programowanie, programy 
graficzne, tel. 533 854 896

Gitara, nauka akompaniamentu i gry klasycznej,
młodzież i dzieci od 8 lat, lekcje również w domu ucznia, 
tel. 605 852 107

Chemia, Fizyka. tel. 791 482 233

Pracownia rozwoju osobowości i twórczego życia, 
tel. 571 373 118

ZDROWIE I URODA 

Wsparcie psychologiczne, Piaseczno, tel. 571 373 118

Protezy zębowe 450 zł, tel. 508 357 334

ZWIERZĘTA

Adopcja czworonożnego przyjaciela - na dom czekają 
fundacyjne zwierzaki: pieski małe, większe i całkiem 
duże, a także koty. Wszystkie są zdrowe, zaszczepione 
i wysterylizowane. Przebywają w Piasecznie i okoli-
cach. Chętnie pomożemy przy doborze zwierzaka. 
Tel. w sprawie adopcji: 503 069 502, 502 906 532, 
604 531 952, 608 504 380

Owczarki niemieckie, tel. 600 588 040

POMOC KUCHARZA ORAZ PANIĄ NA ZMYWAK, 
KONSTANCIN, PIASECZNO, TEL. 515 308 886 

SPRZEDAWCA DO DELIKATESÓW W MROKOWIE, 
TEL. 502 251 356

KASJERÓW DO SKLEPU „ŻABKA” W PIASECZNIE. 
ETAT + PREMIA, OD ZARAZ, tel. 505 493 018

Pracownika ochrony, Góra Kalwaria, tel. 607 212 383, 
603 454 131

Kucharkę oraz pomoc w kuchni, Piaseczno, 
tel. 508 383 525

Przedszkole Niepubliczne w Piasecznie pilnie za-
trudni Nauczycielkę. Atrakcyjne warunki zatrudnienia. 
tel. 503 171 741

Drewno suche przyjmę/kupię okazyjnie, 
tel. 793 213 493

Pracująca para bez dzieci poszukuje bezpośrednio 
do wynajęcia domu, z samodzielną działką, na wy-
najem długoterminowy (minimum 2 lata), do 1400 zł, 
tel. 793 213 493

ELEWACJE, TEL. 792 456 182

DOCIEPLENIA PODDASZY, ZABUDOWY KARTON/
GIPS, TEL. 792 456 182

KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, 
GLAZURA, TERAKOTA, TEL. 792 456 182  

MALOWANIE, REMONTY, WYKOŃCZENIA, 
tel. 606 141 944

Instalacje hydrauliczno – gazowe, kompleksowo, 
tel. 784 363 960

Malowanie, tapetowanie, układanie glazury, 
tel. 600 254 705

Wycena nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy, 
Jakub Lewandowski, tel. 608 125 241

Hydrauliczne, gazowe, uprawnienia, tel. 501 299 360

Remonty budowlane, ogrodzenia , tel. 513 137 581 

Wycinka drzew – wszystkie metody, tel. 509 518 836

Elewacje, remonty, dachy. Budowa domów. 
Tel. 602 238 620

Klub i Świetlica Marzeń, spotkania, gry, okulary VR 
i wiele innych. Obok Szkoły Podstawowej nr 5, 
tel. 571 373 118

Anteny, wideo – domofony, montaż, naprawa, 
tel. 603 375 875

Anteny Tv/Sat - Montaż – Serwis, Tel. 502 129 161

BUDOWA DOMÓW, TEL. 792 456 182

KUPIĘ AUTA DOSTAWCZE, RÓWNIEŻ FLOTY 
FIRMOWE, TEL. 510 357 529

SKUP AUT OD ROCZNIKA 2003, CAŁE, 
USZKODZONE, RÓWNIEŻ WERSJE ANGIELSKIE, 
TEL. 510 357 529

największy nakład 
największa skuteczność 

w każdy piątek

cena od 3 zł za słowo

Zamów 
ogłoszenie drobne

Piaseczno, ul. Ludowa 2

tel. 22 756 79 39 pon-pt 8:30-18
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Otwarto przedszkole
w Otrębusach
BRWINÓW Obiekt jest nowoczesny, funkcjonalny, przyjazny dzieciom i ładny

 Podczas inauguracji gości powitała dyrektor placówki Irena Tokarewicz-
Romanowska. Podkreśliła, że w dotychczasowym budynku mieściło się tylko 40 
dzieci, a teraz jest ich aż 100. Nowe przedszkole ma cztery sale do prowadzenia za-
jęć, wyposażone w oddzielne łazienki oraz magazynki, salę rytmiczno-ruchową, 
część biurową z pokojem nauczycielskim, pokojem medycznym, sekretariatem i 
gabinetem dyrektora. Posiada własne zaplecze kuchenne oraz dwa place zabaw.
 Po przekazaniu pani dyrektor klucza do przedszkola przez burmistrza Arka-
diusza Kosińskiego, w niebo wzbiły się setki kolorowych motylków z konfetti. Po 
chwili można było wejść do środka i zwiedzić pachnącą nowością placówkę. Dzie-
ci uczęszczające do tej pory do budynku przy ul. Wiejskiej przygotowały dla gości 
bogaty program artystyczny, nawiązujący do 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Były patriotyczne wiersze, piosenki i tańce ludowe. Nie obyło się 
też bez poświęcenia budynku przez proboszcza miejscowej parafi i ks. Bolesława 
Bolka oraz podziękowań dla osób zaangażowanych z realizację inwestycji. 
 Dla dzieci i rodziców ważne było pierwsze spotkanie z personelem nowe-
go przedszkola. Panie wychowawczynie zaprosiły grupy do sal. Można było 
przetestować zabawki na wewnętrznym dziedzińcu, zrobić sobie zdjęcie z 
przechadzającym się korytarzami Bobem Budowniczym i zajrzeć w prawie 
każdy zakątek przedszkola, w którym już odbywają się zajęcia.

TW

Budowa obiektu pochłonęła ponad 6 mln zł

Hala na miarę XXI wieku
RASZYN Uroczyście otwarto Centrum Sportu Raszyn. Nowoczesny, przestronny obiekt 

robi niesamowite wrażenie. – Czuję duże wzruszenie i zadowolenie. To piękna chwi-

la – mówił wójt Andrzej Zaręba

 Hala centrum sportu wygląda no-
wocześnie i majestatycznie. Co waż-
ne, pomyślano także o zrobieniu 
przed nią dużego parkingu na 120 sa-
mochodów. Sama uroczystość, którą 
zorganizowano dwa tygodnie temu, 
także była elegancka i okazała. Popro-
wadził ją Dariusz Ślęzak, znany lepiej 
kibicom sportowym jako DJ Ucho. To 
właśnie on powitał wszystkich zapro-
szonych gości, wśród których byli tak-
że przedstawiciele sąsiednich gmin. 

Zatańczyła Grawitacja

 Imprezę otworzył występ tanecz-
ny formacji jazzowej KS Grawita-
cja z Piaseczna. Dziewczyny to ak-
tualne wicemistrzynie świata, a li-
derka grupy Maja jest - jak się oka-
zało - mieszkanką Raszyna. Później 
na scenie zagościła mieszanka ma-
gii, niesamowitych efektów wizual-
nych oraz zręczności. Wszystko to 
zaprezentował duet MultiVisual, fi-
nalista V edycji programu „Mam 
Talent”. Sami artyści swoje wystę-
py określają jako połączenie współ-
czesnej sztuki cyrkowej i iluzji z wy-
korzystaniem laserów. Trzeba przy-
znać, że występ był naprawdę wi-
dowiskowy i nic dziwnego, że zo-
stał nagrodzony rzęsistymi oklaska-
mi. Po jego zakończeniu na scenę 
wkroczyła Katarzyna Klimaszew-
ska, dyrektor Centrum Sportu Ra-
szyn. – Włożyliśmy w tę inwestycję 
wiele pracy, czasu i emocji – mówiła. 
– Na szczęście udało nam się wspól-
nie dojść do celu. Dziękuję wszyst-
kim, którzy przyczynili się do po-
wstania tego pięknego obiektu. 
 Katarzyna Klimaszewska przy-
bliżyła zebranym historię powsta-
nia hali. Wszystko zaczęło się od 
koncepcji, która została zlecona w 
2015 roku. Rok później gmina uzy-
skała duże dofinansowanie z mini-

sterstwa sportu. Budowa obiektu ru-
szyła w ubiegłym roku. Ma on 3,8 tys. 
m kw. powierzchni, a jego część cen-
tralną stanowi ogromna hala główna, 
która może być dzielona na trzy czę-
ści. Przy niej znajduje się trybuna z 284 
miejscami siedzącymi. W skład kom-
pleksu wchodzą także m.in. sala do 
zajęć fitness, miejsce dla sekcji pod-
noszenia ciężarów, siłownia oraz sala 
bokserska. – Dbaliśmy, aby hala była 
skrojona pod potrzeby i oczekiwania 
naszych mieszkańców i wydaje mi się, 
że udało się ten zamysł zrealizować – 
dodała na zakończenie dyrektor CSR. 
 Warto w tym miejscu dodać, że 
nowy obiekt jest bardzo uniwersalny 
i może służyć nie tylko do uprawiania 
różnych dyscyplin sportowych, ale 
także umożliwia urządzanie imprez 
wystawienniczych, targowych czy or-
ganizowanie wydarzeń scenicznych.

Wójt przekazał klucz do hali

 Podczas imprezy pokazano także 
nowe logo Centrum Sportu. Następnie 
odbyło się poświęcenie obiektu, doko-
nane przez ks. prałata Zdzisława Ka-
rasia i bpa Rafała Markowskiego, któ-
ry zarekomendował zorganizowanie w 

budynku... koncertu zespołu Perfect 
(jego liderem jest brat biskupa – Grze-
gorz Markowski). Zaraz potem odby-
ło się uroczyste przecięcie wstęgi, po 
którym odbył się występ czirliderek. 
Po chwili na scenę wkroczył Andrzej 
Zaręba, który przekazał na ręce Ka-
tarzyny Klimaszewskiej klucze do no-
wej hali. – Dziś jest dzień, w którym 
spełniamy swoje marzenia – mówił 
nie kryjąc wzruszenia wójt. – Wresz-
cie mamy miejsce, w którym możemy 
rozwijać tężyznę fizyczną i się integro-
wać. Hala powstała dzięki naszej de-
terminacji i wsparciu mieszkańców. 
Czasami były trudne momenty, ale 
szczęśliwie udało się je przezwycię-
żyć. To jest zamknięcie pewnego eta-
pu budowy infrastruktury służącej lo-
kalnej społeczności. Czuję z tego po-
wodu dumę i wzruszenie. 
 Wysiłek władz Raszyna docenił 
także premier Mateusz Morawiecki, 
który w liście odczytanym przez wo-
jewodę Zdzisława Sipierę pogratu-
lował wszystkim mieszkańcom pięk-
nego obiektu i podziękował osobom 
zaangażowanym w jego budowę.

Tomasz Wojciuk

Budowa hali kosztowała 19 mln zł

R E K L A M A

POWIATY 

„Przejazdy dla seniorów” bez ograniczeń
 Warszawska Kolej Dojazdowa zmodyfi kowała ofertę przejazdów dla 
najstarszych mieszkańców i od 8 października zniosła ograniczenia godzi-
nowe w korzystaniu z niej. Od poniedziałku seniorzy mogą podróżować 
wszystkimi pociągami na linii WKD bez względu na porę dnia oraz dzień 
tygodnia. Oferta ta jest skierowana dla osób, które ukończyły 60 lat i które 
na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek, mogą zakupić bilet jed-
norazowy lub okresowy z ulgą 50 proc. 

PC 
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