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Kolejny seans 
w Kinie Letnim

PRUSZKÓW

W niedzielę 23 sierpnia zobaczymy 
komedię „Sekretne życie Waltera 
Mitty”. To już przedostatni 
seans w ramach tej edycji 
Pruszkowskiego Kina Letniego, 
imprezy cieszącej się wielkim 
powodzeniem wśród miłośników 
dobrych fi lmów.  2

Reklama

Wiadukt 
z poślizgiem

PIASTÓW

Wiadomo już, że planowanego 
terminu zakończenia remontu 
wiaduktu im. gen. Leopolda 
Okulickiego nie uda się dotrzymać. 
Opóźnienie nie wynika jednak 
z opieszałości wykonawcy robót,
a z „niespodzianek” jakie ten
odkrył w trakcie prac.  4

Co się dzieje
w bibliotece?

MILANÓWEK

Media społecznościowe obiegły 
doniesienia, że zbiory biblioteki 
są niszczone, unikalne woluminy 
trafi ają na makulaturę.
– To nieprawda – mówi Anna 
Kowalska-Łukasik, p.o. dyrektora 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Milanówku.  14
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CDK rośnie w szybkim tempie
ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Centrum Dziedzictwa 
Kulturowego 
w Pruszkowie to 
największa, najbardziej 
kosztowna inwestycja 
realizowana w mieście. 
Rozpoczęły się 
już poszukiwania 
zarządcy obiektu.

T o, że Pruszków, w któ-
rym mieszka blisko 
60 tys. ludzi, potrzebuje 

Gotowy jest już poziom zero, robotnicy budują pierwszą kondygnację obiektu
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Scentrum kultury z prawdzi-

wego zdarzenia trudno pod-
ważać. Budynki, w których 
dziś mieszczą się np. Miejski 
Ośrodek Kultury czy Zespół 
Tańca Ludowego „Pruszko-
wiacy ” pozostawiają wiele 
do życzenia. Zorganizowanie 
koncertu możliwe jest jedynie 
w formie plenerowej, a o kinie 
blisko domu mieszkańcy mogą 
tylko pomarzyć. 

Gdy budowano Centrum Kul-
tury w Grodzisku Mazowieckim 
wielu pruszkowian pytało: A kie-
dy u nas? Władze miasta przez 
wiele lat szukały dogodnego 

położenia dla centrum. Wybór 
padł na tereny przy miejskim 
stadionie na ulicy Bohaterów 
Warszawy. Ta lokalizacja nie 
przypadła do gustu opozycji i nie-
którym mieszkańcom. Podobnie 
jak wysokość nakładów przezna-
czonych na Centrum Dziedzic-
twa Kulturowego. Pruszkowska 
inwestycja ma bowiem pochło-
nąć ponad 70 mln zł. 

Wraz z wbiciem pierwszej 
łopaty (listopad 2014 r.) było 
pewne, że powstania CDK nic 
już nie zahamuje.

Gotowy jest już poziom zero, robotnicy budują pierwszą kondygnację obiektu

WiĘceJ  2 

RASZYN
Radni Raszyna 
odrzucili uchwałę 
pozwalającą 
bez przetargu 
przedłużyć 
dzierżawę obecnemu 
operatorowi 
Centrum Medycznego.

Zamieszanie wokół Centrum Medycznego
Samo jej pojawienie się w po-
rządku obrad było zaskoczeniem. 
W uchwale zaproponowanej 
przez władze gminy zapisa-
no „wyrażenie zgody na na wy-
dzierżawienie oraz odstąpienie 
od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzier-
żawy” działki na której znajduje 

się Centrum Medyczne Raszyn 
oraz zgodę na „zawarcie umowy 
dzierżawy [...] na czas oznaczony 
powyżej 3 lat na rzecz dotychcza-
sowego dzierżawcy”. 

W praktyce oznaczałoby to 
aprobatę rady gminy dla pomy-
słu, aby usługi medyczne w pla-
cówce w dalszym ciągu świadczył 

Samodzielny Zespół Publicznych 
Zakładów Lecznictwa Otwartego 
Warszawa-Ochota. A do poziomu 
opieki obecnego operatora zarzu-
tów jest wiele. Problemem są kolej-
ki do specjalistów, absencja lekarzy, 
niepełne wykorzystanie nowocze-
snego i drogiego obiektu. Zastrze-
żenia pojawiły się też w ankietach, 

które mieszkańcy wypełniali w lip-
cu na prośbę władz gminy. Dodat-
kowo jeszcze kilka tygodni temu 
wójt Andrzej Zaręba zapewniał, 
że nowa umowa zostanie podpi-
sana ze zwycięzcą konkursu, a nie 
po prostu przedłużona. 

WiĘceJ  3

 Termin zakończenia budowy Centrum Dziedzictwa 
Kulturowego przewidziano na jesień 2017 r.
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GRODZISK MAZOWIECKI
Od dłuższego czasu krążyły po-
głoski, że Grzegorz Benedykciński, 
burmistrz Grodziska Mazowieckie-
go, wystartuje w jesiennych wy-
borach do Sejmu. – Nie od dzisiaj 
jestem związany z Polskim Stron-
nictwem Ludowym. W związku 
z tym jeśli kiedykolwiek doszłoby 

do decyzji o starcie w wyborach do 
Sejmu to tylko z ich listy – mówi 
burmistrz. Póki co, mieszkańcy Gro-
dziska nie mają powodów do obaw. 
Ich włodarz pozostanie na swo-
im stanowisku. – Owszem, o mo-
im kandydowaniu do Sejmu mówi 
się od dawna. Jednak w najbliższej 

przyszłości nie mam takich planów. 
Być może jak zakończę swoją mi-
sję w mieście to tak. Jednak moja 
miłość do Grodziska jest tak du-
ża, że nie zrezygnuję ze stanowiska 
burmistrza – wyjaśnia Benedykciń-
ski. Przypomnijmy, że piastuje swój 
urząd od ponad 20 lat. (SD)

Miłość do Grodziska
ponad start do Sejmu

Piątek, 21 Sierpnia 2015

ISSN: 2080–959X, PR: 18306

Wydawca: Grupa Wpr Media Sp. z o.o.
Redaktor naczelny: Maciej Skoczylas

Nakład kontrolowany 30 tys. egz.
Jesteśmy członkiem  
Związku Kontroli Dystrybucji Prasy

Drukarnia: Polskapresse Sp. z o.o.,  
Oddział Poligrafia, drukarnia w Warszawie

Redakcja:  
Pruszków, ul. Niecała 10/2 
tel/fax. 22 758 77 88 
e–mail: redakcja@wpr24.pl

 
Reklama: tel./fax 22 758 77 88 
biuro@wprmedia.pl

Ogłoszenia: tel./fax 22 758 77 88;  
Pruszków, ul. Niecała 10/2

Zespół redakcyjny: 
Bogdan Skoczylas, Maciej Skoczylas,  
Milena Skoczylas, Andrzej Golec, Anna Sołtysiak, 
Seweryn Dębiński, Ewelina Latosek,  
Anna Juszczak-Borysiuk, Jakub Małkiński

Nr konta bankowego – BNP PARIBAS  
92 1600 1286 1847 8862 8000 0001

Partnerskie biura ogłoszeń: IN–FORM
www.biuroogloszen.net, SMS>+48 695 818 067 
(info wyłącznie 9–15 > tel. 22 755 69 28)
TOM–OFFICE tel. 22 728 97 90
Pruszków ul.Kraszewskiego 27/16

Studio graficzne: Marcin Ziółkowski
Graphics & Design Studio,  
www.gdstudio.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania 
i adiustacji tekstów oraz nadawania 
tytułów listom. Tekstów i materiałów 
niezamówionych nie zwracamy. 
Anonimów nie drukujemy. Redakcja nie 
odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. 

E–wydanie dostępne na www.wpr24.pl

Kino Letnie 
zaprasza 
na komedię
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PRUSZKÓW
W najbliższą  
niedzielę 
przedostatnia 
odsłona tej edycji 
Pruszkowskiego  
Kina Letniego. 
Zobaczymy komedię 
„Sekretne życie 
Waltera Mitty”.

Film opowiada historię nie-
poprawnego marzyciela, ja-
kim jest tytułowy bohater. 
Walter (Ben Stiller) to pra-
cownik działu negatywów 
w magazynie „Life”. Nad-
chodzi kolejne wydanie pi-
sma, na okładce którego ma 
zostać zamieszczone zdję-
cie światowej sławy fotogra-
fa Seana O’Connella (Sean 
Penn). Ale pojawia się pro-
blem. Zdjęcia nigdzie nie ma. 
Nagle kariera Waltera sta-
nęła pod znakiem zapyta-
nia. Bohater wyrusza więc 
w podróż na koniec świata, 
aby znaleźć fotografa i od-
zyskać zdjęcie.

Projekcja już w niedzie-
lę 23 sierpnia o godz. 20.30. 
Miejsce: plac Jana Pawła II 
w Pruszkowie. Wstęp oczy-
wiście bezpłatny.

Natomiast ostatnim fil- 
mem, który zostanie wyświe-
tlony w ramach Pruszkow-
skiego Kina Letniego będzie 
„Jobs”. Projekcja 30 sierpnia.

Na filmowe wieczory 
w letniej atmosferze za-
praszają Prezydent Prusz-
kowa Jan Starzyński oraz 
Grupa Wpr Media. W tym 
roku sponsorem głównym 
jest Odyssey – nowy salon 
marki Nissan w Pruszko-
wie. Partnerami projektu są: 
Auto Service Zalewscy, De-
cathlon Okęcie, Maximus 
Fashion Center, Praktiker 
Polska, Uczelnia Technicz-
no-Handlowa im. Hele- 
ny Chodkowskiej.  (SD)  

Jest wykonawca, niedługo remont
PRUSZKÓW
Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich wybrał 
wykonawcę remontu 
pruszkowskiego mostu 
na Utracie. Na czas 
prac droga nie zostanie 
całkowicie zamknięta,  
ale utrudnienia będą.

Ten most jest elementem drogi 
wojewódzkiej nr 719. To ważny 
szlak komunikacyjny, ciągnie się 
od Żyrardowa aż po Warszawę.

Umowę z wykonawcą remon-
tu pruszkowskiej przeprawy nad 
Utratą już podpisano. Jakie są 
kolejne kroki? 14 dni od daty jej 
zawarcia wykonawca musi skom-
pletować dokumenty wymagane 
przez prawo budowlane i zama-
wiającego. Teren robót zostanie 
przekazany nie później niż dwa 
tygodnie od tego momentu.

Na czas remontu przeprawa 
nie będzie całkowicie zamknięta. 

Wprowadzony zostanie ruch waha-
dłowy. Przebudowę mostu podzie-
lono na fazy. – Pierwsza zawiera 
wprowadzenie tymczasowej or-
ganizacji ruchu, rozbiórkę poło-
wy przęsła mostu od strony wody 
górnej oraz montaż nowej połowy 
mostu wraz z wyposażeniem. Faza 
druga zawiera zmianę tymczasowej 
organizacji ruchu, rozbiórkę poło-
wy przęsła od wody dolnej, mon-
taż połowy mostu z wyposażeniem, 
odtworzenie nawierzchni na do-
jazdach oraz przywrócenie stałej 
organizacji ruchu – mówi Monika 
Burdon, rzecznik MZDW.

Zmieniona organizacja ru-
chu powinna się pojawić w oko-
ło siedem dni od wprowadzenia 
wykonawcy na budowę. Dodat-
kowo, w pierwszym etapie prac 
nastąpi poprowadzenie ruchu 
dwukierunkowego na północnej 
części drogi nr 719, a w drugim 
– na południowej, już wyre-
montowanej jezdni. W czasie 
remontu będzie obowiązywał za- 
kaz wyprzedzania.

Wykonawca ma skończyć prace 
do 11 grudnia tego roku. Za remont 
firma Skanska S.A. zainkasuje po-
nad 2 mln 278 tys. zł.  (SD) 

Krok w stronę odnowy stawów
GRODZISK MAZOWIECKI
Uprawomocniła się 
decyzja wojewody 
w sprawie pozwolenia 
na rewitalizację 
grodziskich Stawów 
Walczewskiego. Kiedy 
ruszą prace? 

– W tej chwili pozyskaliśmy 
wszystkie pozwolenia jakie 
są potrzebne aby przepro-
wadzić przebudowę Stawów 
Walczewskiego. Jednak do 
tego potrzebne są pieniądze, 
które chcemy pozyskać z do-
finansowania. Zamierzamy 
wnioskować do Mazowiec-
kiej Jednostki Wdrażania 
Projektów Unijnych o dota-
cję do tego przedsięwzięcia. 
Kiedy uzyskamy odpowied-
nie środki finansowe aby roz-
począć rewitalizację stawów 
wtedy ogłosimy przetarg, wy-
bierzemy firmę i będziemy 

mogli startować z pracami – 
mówi Stanisław Olkowski, 
kierownik Obsługi Technicz-
no-Inwestycyjnej z grodziskie-
go urzędu.

I dodaje: – Nie jestem w sta-
nie określić dokładnego ter-
minu, jednak chcemy zacząć 
rewitalizację stawów jeszcze 
w tym roku. Natomiast do koń-
ca następnego planujemy za-
kończenie całej inwestycji. Ale 
nie są to sztywne terminy tyl-
ko planowe

Modernizacja stawów za-
kłada m.in. remont instala-
cji hydrotechnicznych. Obok 
głównego zbiornika wodne-
go będzie wykopany nowy. 
Obydwa stawy zostaną po-
łączone. Pojawią się nowe 
ścieżki, alejki, oświetlenie 
oraz kładki. Niewykluczone, 
że na miejscu funkcjonowała 
będzie wypożyczalnia sprzę- 
tu wodnego.  (SD) 
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Jak teren budowy wygląda dziś? 
Po blisko 10 miesiącach od star-
tu robót Centrum Dziedzictwa 
Kulturowego idzie w górę. Goto-
wy jest już poziom zero, robotni-
cy budują pierwszą kondygnację. 
Warto dodać, że taki postęp był 
możliwy dzięki niezwykle ła-
godnej zimie. Prace na budowie 
CDK odbywały się praktycznie 
bez przerwy.  Dziś każdego dnia 
przy wznoszeniu centrum pracu-
je około 100 robotników.  – Budo-
wa centrum idzie w ekspresowym 
tempie. Strabag rzeczywiście 
świetnie do tego podchodzi. Nie 
mamy żadnych problemów z tą 
budową. Przyspieszamy harmono-
gramy realizacji – podkreśla An-
drzej Królikowski, wiceprezydent 
Pruszkowa. A co mówi wykonaw-
ca? – Planowany termin zakończe-
nia konstrukcji budynku to koniec 
2015 roku – poinformowali nas 
przedstawiciele Strabagu. 

Tak szybki postęp prac sprawił, 
że miejscy włodarze zdecydowa-
li się na przyspieszenie procedur 
związanych z wyborem zarządcy 
obiektu. Przypomnijmy w CDK 

Początkowo mówiło się, że za-
rządca będzie odpowiedzialny je-
dynie za Centrum Dziedzictwa 
Kulturowego. Ale plany uległy 
zmianie. – Chcemy, by zarząd-
ca był odpowiedzialny za całość, 
czyli centrum kultury, halę oraz 
stadion. Ten podmiot nie będzie 
organizował koncertu w MOK-
-u i nie będzie odpowiedzialny 
za mecz. Tu nie o to chodzi. Pod-
miot ma zarządzać obiektem. Bez-
celowe byłoby wyłączenie CDK 
z całej tej struktury – zaznacza  
Andrzej Królikowski. 

Termin zakończenia budowy 
Centrum Dziedzictwa Kulutu-
rowego przewidziano na jesień 
2017 roku. Obiekt trzeba będzie 
jednak również wyposażyć, a to 
oznacza kolejne wydatki. W tym 
zakresie miejscy włodarze liczą 
na wsparcie z zewnętrznych 
środków. Warto tu wspomnieć, 
że Unia Europejska odchodzi 
obecnie od finansowania inwe-
stycji dotyczących obiektów ku-
baturowych. W nowym rozdaniu 
pieniądze będą przeznaczane na 
gospodarkę niskoemisyjną, czyli 
m.in. na docieplenia budynków 
czy instalacje umożliwiające wy-
korzystanie odnawialnych źródeł 

swoją siedzibę będą miały aż trzy 
podmioty: Miejski Ośrodek Kultu-
ry „Kamyk”, Zespół Tańca Ludo-
wego „Pruszkowiacy” oraz Miejski 
Zarząd Obiektów Sportowych. 
– W ostatnim czasie podjęliśmy 

CDK rośnie w szybkim tempie 
Gotowy jest już poziom zero, robotnicy budują pierwszą kondygnację obiektu

energii. Nie zabraknie też kon-
kursów, które umożliwią wypo-
sażenie obiektu w innowacyjne 
rozwiązania. – Czekamy na kon-
kursy. Kwoty jakie możemy po-
zyskać to nawet 10 mln zł. Dzięki 
temu, że mamy zatwierdzony 
plan gospodarki niskoemisyj-
nej ich pozyskanie będzie dla 
nas łatwiejsze – mówi wicepre-
zydent Pruszkowa. 

Przypomnijmy: budynek Cen-
trum Dziedzictwa Kulturowego 

decyzję o rozpisaniu konkursu na 
zarządzanie obiektem. Nie mo-
żemy czekać z tym na oddanie 
do użytku centrum – podkreśla 
Królikowski. I dodaje: – W przy-
szłym roku chcemy mieć już wy-
łoniony podmiot, który będzie się 
tym zajmował. 

Szybki postęp  
prac sprawił,  
że miejscy włodarze 
zdecydowali się 
na przyspieszenie 
procedur 
związanych  
z wyborem 
zarządcy obiektu 

będzie miał trzy kondygnacje. 
Na poziomie -1 i 0 znajdą się 
miejsca parkingowe. W skład 
obiektu wejdą: sala widowisko-
wo-kinowa, w której będą mogły 
odbywać się koncerty i występy 
artystów, sale taneczne, pracow-
nie plastyczne, muzyczne, sala do 
ricocheta, siłownie, pomieszcze-
nia do masażu. Miasto zastana-
wia się również nad stworzeniem 
strefy dla lokalnych stowarzyszeń  
i inkubatora przedsiębiorczości. 

 Tak ma wyglądać Centrum Dziedzictwa Kulturowego

Dokończenie ze str. 1
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REGION
Zostań SuperW! Osoby chcące po-
magać innym mogą dołączyć, jako 
wolontarusze, do drużyny Szlachet-
nej Paczki. To już 14 edycja tej akcji. 
Jest to projekt pomocy bezpośred-
niej. Każdy może zostać darczyńcą, 
przygotować paczkę i pomóc in-
nym rodzinom. Akcja ma charakter 

ogólnokrajowy, w 2014 r. połączyła 
niemal 1 mln Polaków, a wartość pro-
jektu przekroczyła 340 mln zł. Szla-
chetna Paczka pomaga rodzinom, 
które z różnych powodów znalazły się 
w trudnej sytuacji materialnej. A jak 
zostać wolontariuszem – SuperW? 
Wystarczy wejść na stronę www.

Szlachetna Paczka 
szuka wolontariuszy

superw.pl/zostaje-superw, wpisać 
nazwę swojej miejscowości, znaleźć 
rejon i wypełnić formularz. Wszyst-
ko zajmie nie więcej niż pięć minut. 
W 2014 roku 19,5 tys. rodzin otrzyma-
ło nadzieję na to, że ich życie się 
zmieni. Przy akcji zaangażowało się 
12 tys. wolontariuszy. (SD)

Piątek, 21 Sierpnia 2015

Reklama

Skąd więc taka wolta? – Uchwa-
ła została przedstawiona na po-
siedzeniu rady, ponieważ musi 
ona wyrażać zgodę na dzierżawę 
gruntu na okres powyżej trzech 
lat. Radni ją odrzucili, dając tym 
samym wyraz swojej dezaprobaty 
dla działalności operatora Cen-
trum – mówi Andrzej Zaręba, 
wójt Raszyna. 

Uchwała w sprawie dzierża-
wy działki i budynku Centrum 
Medycznego znalazła się w po-
rządku obrad sesji rady gminy 
13 sierpnia. Odrzucono ją sto-
sunkiem głosów 15 do 2. Gdyby 
nie ten sprzeciw, władze gminy 
miałyby otwartą drogę do prze-
dłużenia z ZOZ Ochota umowy 
bez konieczności przeprowadza-
nia przetargu i konkursu. Dla-
czego w ogóle zdecydowano się 
przedłożyć uchwałę w takim 
kształcie? Jak przekonuje wójt 
Zaręba, stało się tak po to... aby 
radni mogli ją odrzucić. – Zgło-
siłem ją mając nadzieję, że rad-
ni właśnie tak zrobią. W obecnej 
sytuacji (umowa z obecnym ope-
ratorem wygasa z końcem tego 
roku – przyp. red.) mamy jako 
właściciel obiektu dwie możliwo-
ści. Przedłużyć dzierżawę ZOZ 
Ochota lub rozpisać konkurs. Ra-
da gminy jednoznacznie zajęła 
stanowisko w tej sprawie, wska-
zała kierunek, w którym pójdzie-
my – tłumaczy.

– Sprawa jest na tyle ważna, że ra-
da powinna się wypowiedzieć. Nie 
ma żadnej innej drogi formalnej 
dyskusji z radnymi w tej sprawie.

Konkurs zatem będzie. Zgod-
nie z zapewnieniami, powinien 
być rozpisany na początku wrze-
śnia. Pojawią się w nim dodatkowe 
wymagania. – Przede wszystkim 
chcemy, żeby w Centrum był od-
powiednio łatwy dostęp do opieki 
lekarzy POZ (podstawowej opieki 
zdrowotnej – przyp. red.). Ma ich 
być pięciu, aby uniknąć proble-
mów na wypadek absencji, czy 
urlopu któregoś z lekarzy. W pla-
nach mamy także uruchomienie 
gotowych i czekających na pacjen-
tów gabinetów ginekologicznego, 
kardiologicznego, laryngologicz-
nego, okulistycznego. Na opera-
tora chcemy nałożyć obowiązek 
ubiegania się o lekarzy specjalistów 
tych dziedzin – mówi wójt Raszyna.

Obecnie pod opieką Cen-
trum Medycznego znajduje się 

Decyzję o rozpisaniu konkursu 
na świadczenie usług medycznych 
w budynku przy ul. Poniatowskie-
go władze gminy mogły jednak 

Centrum medyczne pod lupą
Radni Raszyna odrzucili uchwałę pozwalającą bez przetargu przedłużyć dzierżawę

ok. 5 tys. dorosłych pacjentów 
i 4 tys. dzieci. To duży spadek 
w porównaniu ze statystyką z po-
czątku działalności. Przychod-
nia miała wtedy pod skrzydłami 
10 tys. pełnoletnich osób. – Wie-
le z nich uciekło do innych placó-
wek ze względu na poziom usług, 
część odeszła gdzie indziej za 
swoim lekarzem – przyznaje Za-
ręba. I dodaje: – Mam nadzieję, że 
w krótkim okresie się to zmieni.

Możliwość nieprzedłużenia 
umowy podobno już podziała-
ła motywująco na ZOZ Ochota. 
Tak twierdzą władze Raszyna. 
– Kiedy operator dowiedział się 
o naszych intencjach znacznie 
podwyższył poziom. Z dwóch 
lekarzy POZ zrobiło się sied-
miu, poprawił się dostęp do opie-
ki. Czyli można, jeśli się chce 
– mówi wójt. – Nie mamy jednak 
gwarancji, że po podpisaniu no-
wej umowy dzierżawy znów nie 
będzie gorzej, chcielibyśmy tego 
uniknąć – zaznacza.

Centrum Medyczne funkcjo-
nuje od końca 2014 r. Po dwulet-
niej budowie w nowym obiekcie 
pojawiły przestronne gabinety, 
zastosowano wszelkie standar-
dy wymagane w nowoczesnych 
placówkach zdrowotnych. Ca-
łość kosztowała budżet gminy 
prawie 7,5 mln zł. Z polepsze-
niem warunków lokalowych 
mała się wiązać trwała poprawa 
jakości opieki medycznej. Na to 
pacjenci będą musieli jeszcze
poczekać.  (EWELINA LATOSEK) 
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Westfala na ostatniej prostej
GRODZISK MAZOWIECKI 
Przebudowa grodziskiej 
ulicy Westfala jest na 
fi niszu. Prace mają 
zakończyć się szybciej 
niż przewidywano, 
prawdopodobnie przed 
pierwszym dzwonkiem 
w pobliskiej szkole nr 2.

To dobra wiadomość przede 
wszystkim dla rodziców uczniów 
podstawówki i gimnazjum. Do 
niedawna wyboje na Westfala 
musieli omijać slalomem. Od 
nowego roku szkolnego sytu-
acja zmieni się diametralnie. 

– Prace drogowe m.in. ukła-
danie podbudowy i ustawia-
nie krawężników wykonane sa 
już w połowie, natomiast prace 
związane z układaniem kanali-
zacji sanitarnej i deszczowej, sie-
ci oświetleniowej i telefonicznej 
są zaawansowane w ok. 80 proc. 
Na zmotoryzowanych rodziców 
czeka miła niespodzianka, plac 
manewrowy na końcu ulicy 
– informuje Jacek Grabow-
ski, rzecznik prasowy grodzi-
skiego urzędu miasta. I dodaje: 
– Wszystko wskazuje na to, że 

gruntowna przebudowa ulicy 
Westfala zakończy się pomyśl-
nie zanim usłyszymy dzwonek 
na pierwszą lekcję.

Formalnie wykonawca ma 
do końca października czas 
na opuszczenie placu bu-
dowy. Jeszcze na etapie po-
stępowania przetargowego 
wiadomo było, że jest to ter-
min z dużym „zapasem” i prace 
powinny zakończyć się wcze-
śniej. – Jest to jednak termin 
ostateczny, bo całość ma być 
wykonana w okresie wakacji. 
Chodzi o umożliwienie swo-
bodnego dojścia i dojazdu do 
szkoły stojącej przy Westfa-
la – mówiła wówczas Urszula 
Chrzanowska, która w grodzi-
skim magistracie odpowiada za 
realizację projektów.

Koszt przebudowy 200-me-
trowego odcinka to 650 tys. zł. 
Oprócz zmienionej nawierzch-
ni na Westfala pojawią się nowe 
chodniki, parking dla rowerzy-
stów i zatoki dla kierowców. 
Dwa przejścia dla pieszych 
i odgrodzenie barierkami jezd-
ni mają zapewnić bezpieczeń-
stwo uczniom „dwójki”.  (EL)
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 Centrum Medyczne w Raszynie funkcjonuje od końca 2014 r.

Dokończenie ze str. 1

rozpisać bez zasięgania opinii 
rady i przedstawiania tego typu 
uchwały. Dlaczego więc zdecydo-
wano się to zrobić? Wójt Zaręba: 

Wójt Zaręba: 
– Rada gminy 
jednoznacznie 
zajęła stanowisko 
w tej sprawie, 
wskazała kierunek, 
w którym 
pójdziemy
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MICHAŁOWICE
Wracamy do tematu rozbudowy 
przedszkola gminnego przy ul. Szkol-
nej w Michałowicach. Przetarg na 
wykonanie prac ogłoszono w marcu. 
Umowa miała zostać podpisana 20 
kwietnia, jednak gmina dokument od 
wykonawcy otrzymała dopiero pod 
koniec maja. Czas uciekał, a kwestie 

formalne trwały. Dopiero w lipcu 
przystąpiono do działań. Ostateczny 
termin oddania inwestycji określo-
no na 15 sierpnia. Czy udało się zmie-
ścić w czasie? – Przedszkole zostało 
przygotowane zgodnie z planem. Na 
wszystkie działania związane z roz-
budową potrzeba było 2,5 miesiąca 

Przedszkole przy ulicy 
Szkolnej prawie gotowe

– wyjaśnia Józef Kawiorski, kierow-
nik Referatu Inwestycji i Remontów 
w michałowickim urzędzie gminy. 
Budynek powstał w systemie modu-
łowym. Kawiorski: – Prowadzone są 
roboty wykończeniowe. Przedszkole 
z początkiem września powinno być 
gotowe na przyjęcie dzieci. (JM)

Piątek, 21 Sierpnia 2015
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Upały dały nam się we znaki
REGION
Wysokie temperatury 
jakie miały niedawno 
miejsce dały się 
we znaki. Karetki 
z naszych powiatów 
wyjeżdżały 80 razy do 
zgłoszeń związanych 
z omdleniami, udarami, 
odwodnieniami.

Od 3 do 13 sierpnia tempera-
tury utrzymywały się na po-
ziomie grubo powyżej 30 
stopni Celsjusza. – W powie-
cie pruszkowskim karetki po-
gotowia wyjeżdżały 55 razy do 

zgłoszeń związanych z upała-
mi, z czego 29 osób trafi ło do 
szpitala. Natomiast w powiecie 
grodziskim liczba wezwań była 
o połowę mniejsza, wyniosła 25, 
z tego 11 osób zabrano do szpi-
tala. W naszym regionie najwię-
cej zgłoszeń dotyczyło omdleń 
– poinformowała nas kilka dni 
temu Magdalena Orłowska, 
rzecznik Falck Medycyna.

Najtrudniejsze warunki pa-
nowały między godzinami 11 
a 15, kiedy słońce wykazywało 
wzmożoną aktywność. Upały 
najgorzej znosiły osoby star-
sze oraz dzieci.  (SD) 

Ściany nabrały barw
PIASTÓW
W wielu miastach 
królują szare mury. 
Piastów postanowił 
to zmienić. Na tyłach 
garaży przy 
ul. Harcerskiej świat 
nabrał innych barw.

Do tej pory zabudowania koło 
boiska Gimnazjum nr 2 w Pia-
stowie specjalnie się nie wyróż-
niały. Uczniowie podczas lekcji 
wf-u widzieli ciąg szarych, po-
nurych garaży. Ale nie teraz...

Nazwano je „Mam pomysł 
na siebie”. Są bardzo koloro-
we. Chodzi o rysunki naścien-
ne czyli murale, które ozdobiły 
garaże przy ulicy Harceskiej. 
Pojawiły się różne motywy 
graficzne. Niebiesko-czarne 
rysunki zostały namalowa-
ne na wcześniej przygotowa-
nym śnieżnobiałym podłożu. 
Całość jest miłym dla oka ob-
razem, obok którego trudno 
przejść obojętnie.

Malowidła zaprojektowała 
Ewa Milun-Walczak, absol-
wentka Akademii Sztuk Pięk-
nych w Warszawie i mieszkanka 
Piastowa. Wykonanie rysun-
ków możliwe było także dzięki 

wolontariuszom i właścicie-
lom garaży.

W ramach uzupełnienia pro-
jektu nowych barw nabierze ko-
lejna ściana. Tym razem mural 
powstanie na jednej ze ścian 
Świetlicy Środowiskowo-In-
tegracyjnej przy ulicy 11-go Li-
stopada.

Przedsięwzięcie zreali-
zowała Świetlica Środowi-
skowo-Integracyjna wraz ze 
stowarzyszeniem „Możesz”. 
Projekt udało się zrealizować 
dzięki pomocy Zarządu Woje-
wództwa Mazowieckiego w ra-
mach programu „Wspieranie 
świetlic socjoterapeutycznych, 
środowiskowych i klubów mło-
dzieżowych ze szczególnych 
uwzględnieniem realizacji pro-
gramów socjoterapii”.  (SD) 
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Naprawa wiaduktu z poślizgiem
Finał prac na piastowskiej przeprawie przesunie się maksymalnie o dwa tygodnie
ANNA 
SOŁTYSIAK

PIASTÓW
Nie mamy dobrych 
informacji dla kierowców. 
Prace związane 
z wymianą nawierzchni 
na piastowskim 
wiadukcie potrwają 
dłużej niż zakładano. 

N a remont wiaduktu im. 
gen. Leopolda Okulic-
kiego zmotoryzowani 

czekali z niecierpliwością. Nie-
równa nawierzchnia, dziury i ko-
leiny miały ogromny wpływ na 
komfort przejazdu tą istotną 
przeprawą. I trudno się dziwić, 
ponieważ wiadukt mający blisko 
20 lat nie przeszedł do tej po-
ry żadnej generalnej naprawy. 
Pruszkowskie starostwo powia-
towe już od początku tego roku 
zapowiadało, że zostanie wyre-
montowany. Pierwotnie mówiło 
się, że prace ruszą wraz ze star-
tem wakacji. Ostatecznie roboty 
na piastowskim wiadukcie roz-
poczęły się w pierwszych dniach 
sierpnia. Zgodnie z pierwotnym 
harmonogramem miały dobiec 
fi nału 31 sierpnia. 

Dziś wiadomo już, że plano-
wanego wcześniej terminu nie 
uda się dotrzymać. Opóźnienie 
nie wynika jednak z opieszałości 
wykonawcy, a z „niespodzianek” 
jakie ten odkrył w trakcie prac. – 
Sprawa nieco się skomplikowała. 

Po zdjęciu nawierzchni okazało 
się, że przy budowie musiało na-
stąpić tąpnięcie i płyta jest nie-
równa. Teraz zamiast wypukłej 

przy tego typu pracach czę-
sto pojawiają się takie niespo-
dzianki. Dopiero sfrezowanie 
nawierzchni pozwoliło nam na 
odkrycie tego problemu – wy-
jaśnia Andrzej Kutyński z Wy-
działu Infrastruktury i Ochrony 
Środowiska Starostwa Powia-
towego w Pruszkowie. – Przed 
zrobieniem zaplanowanych przez 
nas prac musimy to skorygować. 
Podejmujemy rozmowy co do za-
kresu robót, ale i obniżenia ceny 
za wykonanie tych prac. Gdyby-
śmy tego nie zrobili nowa nakład-
ka szybko by popękała – dodaje.

Dziś na wiadukcie ruch poza 
szczytem odbywa się dość płyn-
nie, ale z ograniczeniami. Aby 
utrudnienia były jak najmniej 
odczuwalne dla kierowców na 
przeprawie wprowadzono ruch 
wahadłowy, który jest sterowa-
ny sygnalizacją świetlną. Na 
czas remontu wyłączone zostały 

łącznice wjazdowe i zjazdowe 
z wiaduktu. Objazd poprowadzo-
no ulicami Orzeszkowej i Reja do 
ul. Tuwima oraz Dworcową.

Jak długo potrwa taka orga-
nizacja ruchu? – Termin zakoń-
czenia prac będziemy musieli 
przesunąć. Szacujemy, że będą 
to maksymalnie dwa tygodnie. 
Za wyrównanie płyty będzie-
my musieli dodatkowo zapłacić, 
ale zrobi to ten sam wykonaw-
ca, który jest odpowiedzialny za 
wykonanie nakładek – mówi An-
drzej Kutyński.

To jednak nie koniec utrud-
nień dla kierowców. W jeden 
z weekendów wiadukt im. gen. 
Leopolda Okulickiego będzie mu-
siał zostać całkowicie wyłączony 
z ruchu. Jest to niezbędne dla uło-
żenia nowej nawierzchni. O ter-
minie zamknięcia piastowskiej 
przeprawy będziemy informo-
wać z wyprzedzeniem. 
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Finał prac na piastowskiej przeprawie przesunie się maksymalnie o dwa tygodnie

płyty mamy wklęsłą i to musi-
my wypełnić. Nie spodziewali-
śmy się takich problemów. Ale 

W jeden 
z weekendów 
wiadukt im. 
gen. Leopolda 
Okulickiego 
będzie musiał 
zostać całkowicie 
wyłączony z ruchu

 Na remont wiaduktu kierowcy czekali z niecierpliwością
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PRUSZKÓW
Muzyka Chopina w znakomitym 
wykonaniu? Tak. I to w Muzeum 
Starożytnego Hutnictwa Mazo-
wieckiego w Pruszkowie. 1 paź-
dziernika w Warszawie rusza XVII 
Międzynarodowy Festiwal Piani-
styczny im. Fryderyka Chopina. 
Wśród 84 fi nalistów znalazło się 

15 pianistów z Polski. Ośmiu z nich 
już wkrótce wystąpi w oranżerii 
Muzeum Starożytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego. W trakcie czterech 
sobotnich wieczorów z muzyką 
Chopina publicznośći zaprezen-
tują się najlepsi pianiści młode-
go pokolenia. Przedstawią swoje 

interpretacje utworów wielkie-
go kompozytora. Cykl rozpocznie 
się 29 sierpnia (sobota) od koncer-
tu Adama Mikołaja Goździewskiego 
oraz Tymoteusza Biesa. Start: godz. 
19. Miejsce: Muzeum Starożytnego 
Hutnictwa Mazowieckiego, 
pl. Jana Pawła II 2. Bilety – 20 zł. (AS)

Młodzi pianiści wykonają w MSHM 
utwory Fryderyka Chopina

Piątek, 21 Sierpnia 2015

Promocja „Przytul odsetki” jest dostępna dla Klientów, którzy nie mają lub nie mieli kredytu gotówkowego, konsolidacyjnego lub pożyczki gotówkowej w Banku BPH w dniu wnioskowania lub 
w okresie 180 dni poprzedzających ten dzień. Promocja trwa od 1.06 do 31.08.2015 r. i dotyczy umów o kredyt gotówkowy (z wyłączeniem kredytu konsolidacyjnego) od 12 do 24 miesięcy na 
kwotę netto od 1000 zł do 20000 zł (tj. bez kwoty prowizji i ewentualnego kosztu ubezpieczenia). Klientom, którzy terminowo spłacą pierwsze 12 rat kredytu, Bank zwróci odsetki za ten okres. 
Przyznanie i wysokość kredytu zależy od zdolności kredytowej Klienta. Promocja nie jest dostępna u Agentów współpracujących z Bankiem. Regulamin promocji, Taryfa Opłat i Prowizji są 
dostępne w Placówkach Banku oraz na bph.pl. 
Pośrednik kredytowy jest upoważniony do zawierania w imieniu Banku BPH SA umów o kredyt konsumencki oferowany przez Bank BPH SA oraz umów niezbędnych do ustanowienia prawnego 
zabezpieczenia, a także do dokonywania czynności faktycznych związanych z zawarciem tych umów. W powyższym zakresie pośrednik kredytowy jest upoważniony do udzielania dalszych 
pełnomocnictw osobom pozostającym z nim w stosunku pracy.
Bank BPH SA, ul. płk. J. Pałubickiego 2, 80-175 Gdańsk.

Weź kredyt gotówkowy,  
spłacaj go terminowo,  
a po roku zwrócimy Ci  
wszystkie zapłacone odsetki.  

Sprawdź, czy możesz  
wziąć udział w promocji.

(koszt połączenia wg taryfy operatora)

Zapraszamy do Placówki Partnerskiej Banku BPH:

Pruszków, ul. Niecała 4, lok. 4, tel. 22 730 48 09, 604 065 513

Reklama

EWELINA 
LATOSEK

PRUSZKÓW
Wracamy do tematu 
komunikacji miejskiej 
w Pruszkowie. O swoje 
prawa upominają 
się pasażerowie 
niepełnosprawni. 

O trwających w mieście kon-
sultacjach w sprawie sieci 
pruszkowskich autobu-

sów informowaliśmy w poprzed-
nim numerze „Gazety WPR”. Po 
publikacji do redakcji zgłosił się 
jeden z mieszkańców, który po-
ruszył kwestię przejazdów osób 
niepełnosprawnych i ulg, które 
przysługują przy zakupie biletów. 
– Często korzystam z komunika-
cji miejskiej w Pruszkowie i ciągle 
pojawia się ten sam problem. Je-
stem osobą niedowidzącą, mam 
orzeczenie o niepełnosprawności, 
co uprawnia mnie do zniżki przy 
zakupie biletu. Tylko nikt nie jest 

honorowym dawcom krwi, dzie-
ciom wraz z opiekunami, emery-
tom i rencistom powyżej 67. roku 
życia, studentom i doktorantom, 
posiadaczom Karty Warszawia-
ka Plus oraz Pruszkowskiej Karty 
Mieszkańca. Które z tych propo-
zycji zostaną zrealizowane, tego 
jeszcze nie wiadomo. 

Decyzją pruszkowskiego urzę-
du czasu na zgłaszanie swo-
ich uwag i pomysłów będzie 

w Pruszkowie. – Jeśli problem 
się powtarza to prosimy o bezpo-
średni kontakt z nami. Wszystkie 
skargi przekazujemy do przewoź-
nika, który musi odnieść się do za-
rzutów i dostarczyć nam raport 
ze sposobu rozwiązania proble-
mu – dodaje. 

Zniżki? Kierowca autobusu musi informować
Pruszkowska komunikacja: Pasażerowie niepełnosprawni upominają się o swoje prawa

więcej niż początkowo plano-
wano. Konsultacje miały za-
kończyć się 31 sierpnia, ale na 
wniosek radnych zostały prze-
dłużone do 14 września. Propo-
zycje można składać pisemnie 
w kancelarii miasta przy ul. Kra-
szewskiego (z dopiskiem „kon-
sultacje komunikacji miejskiej 
na terenie Pruszkowa”) lub elek-
tronicznie na adres prezydent
@miasto.pruszkow.pl. 

 A jak przebiegają konsulta-
cje? Do urzędu miasta wpłynęło 
kilkadziesiąt wniosków. Miesz-
kańcy postulują m.in. wydłuże-
nie linii nr 1 i nowy przystanek 

– Kierowcy 
mają obowiązek 
informowania 
o tym, jakie ulgi 
komu przysługują 
– mówi Elżbieta 
Korach 

bo
lo

 S
ko

C
Zy

lA
Sw stanie powiedzieć, jaka dokład-

nie ulga mi przysługuje. Kierowcy 
albo rozkładają ręce, albo sprze-
dają bilet „na czuja” czyli jak im 
się wydaje. Brakuje jednoznacz-
nej informacji, próżno szukać jej 
w ogłoszeniach na szybach pojaz-
du – twierdzi pan Ryszard.

Informacja wraz z tabelą przy-
sługujących zniżek dostępna jest 
na stronie internetowej urzędu 
miasta. Dla naszego czytelnika 
to jednak marne pocieszenie, po-
nieważ w jego przypadku chodzi 
o poważne problemy ze wzrokiem. 

Z prośbą o komentarz zwrócili-
śmy się do pruszkowskiego urzę-
du miejskiego. – Kierowcy mają 
obowiązek informowania o tym, 
jakie ulgi komu przysługują, po-
winni więc posiadać odpowiednią 
wiedzę. Warunek ten jest zapisa-
ny w umowie z przewoźnikiem. 
Takie sytuacje nie powinny mieć 
miejsca – mówi Elżbieta Korach, 
naczelnik wydziału Wydziału In-
westycji, Remontów i Infrastruk-
tury Technicznej Urzędu Miasta 

przy ulicy Działkowej, co umoż-
liwi obsługę osiedla Parzniew. Na 
drugim krańcu trasy zapropono-
wano także dodanie przystanku 
Szpital Kolejowy. Powtarzają się 
prośby o uruchomienie nowych li-
nii do Ożarowa Mazowieckiego, 
Nadarzyna, Brwinowa, Józefo-
wa, Piastowa, Biskupic, Raszy-
na i Warszawy. Jest także mowa 
o ulgach i bezpłatnych przejaz-
dach. Te miałyby przysługiwać 

Pruszkowska komunikacja: Pasażerowie niepełnosprawni upominają się o swoje prawa
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DoDATEk PRZEDsZkolAk 2015
Przegląd przedszkoli niepublicznych

Placówki dla dzieci w wieku żłobkowym

Reklama

NAZWA 
PLACÓWKI

DANE  
TELEADRESOWE

CENA  
CZESNEGO

GODZINY  
OTWARCIA

WIEK PRZYjmOWANYCh
DZIECI/ZAjęCIA  W RAmACh CZESNEGO

KUChNIA/ 
/ CATERING

ZAjęCIA ADAPTACYjNE  
PŁATNE / BEZPŁATNE

Żłobek Tuptuś Brwinów, Dworska 5,
601 989 473

pakiet I 350, pakiet II 500;
 pakiet III 850; pakiet IV 1000

7:00 – 18:00 od 1 roku własna kuchnia płatne

Żłobek Baby Academy
Grodzisk Maz.. Ul. Dworska 2, 

tel.513 978 534, grodzisk@babyacademy.pl
www.babyacademy.pl

1000 zł – czesne
400 zł – wpisowe

7:00 – 18.00

od 5 miesiąca życia do 3 lat,
zajęcia plastyczne, warsztaty kulinarne,

roczny cykl audycji teatralno-muzycznych,
innowacja pedagogiczna – wychowanie do wartości

catering bezpłatne

Niepubliczny Żłobek 
Koziołki

Kanie, ul. Piłsudskiego 28,
www.przedszkolekoziolki.pl, 

kbrzeska@przedszkolekoziolki.pl

1100zł – czesne
500 zł – wpisowe

7:00 – 18.00 od 1- 3 lat własna kuchnia bezpłatne

Niepubliczne Żłobek 
 Kraina Cudów

 Pruszków, ul. Stalowa 28/30,  
501 274 549, 518 595 396,

przedszkole@kraina-cudów.pl
www.kraina-cudów.pl

1200 zł – czesne 7:00 – 18.00 od 1,5-3 lat własna kuchnia bezpłatne

NAZWA 
PLACÓWKI

DANE  
TELEADRESOWE

CENA  
CZESNEGO

GODZINY  
OTWARCIA

ZAjęCIA  
W RAmACh CZESNEGO

KUChNIA/ 
/ CATERING

ZAjęCIA ADAPTACYjNE  
PŁATNE / BEZPŁATNE

Przedszkole Niepubliczne 
Kajtek

Adamowizna, ul. Osowiecka 98D,  
600 399 694, www.przedszkole-kajtek.pl, 

info@przedszkole-kajtek.pl
590 zł – czesne 6:30 – 18:00

j. angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna, 
logopedia, ceramika, taniec, kulinaria

własna kuchnia bezpłatne

Niepubliczne  
przedszkole Tuptuś

Swietlica szkolna 7 – 12 lat

Brwinów, Dworska 5,
601 989 473

www.tuptus.net.pl

pakiet I 350, pakiet II 500;
 pakiet III 850; pakiet IV 1000

7:00 – 18:00
j. angielski codziennie, pediatra, korektywa, 

rytmika, szachy, logorytmika, logopeda, 
zajęcia plastyczne, kulinarne, teatralne

własna kuchnia płatne

Niepubliczne Przedszkole 
Koziołki

Kanie,  ul. Piłsudskiego 28, 515 275 420
www.przedszkolekoziolki.pl, 

kbrzeska@przedszkolekoziolki.pl
1100 zł – czesne 7:00 – 18:00

rytmika, korektywa, logorytmika, 
j. angielski, francuski

własna kuchnia bezpłatne

 Przedszkole
POMARAŃCZOWA CIUCHCIA 

Pruszków
 (także grupy integracyjne 

i terapeutyczne)

  Pruszków, ul. Gałczyńskiego 31,
Osiedle Sunhouse, 730 300 454,

pruszkow@pomaranczowa-ciuchcia.pl,
www.pomaranczowa-ciuchcia.pl

500 PLN – wpisowe 
1150  zł – czesne

(w tym  wyżywienie 
i zajęcia dodatkowe); 

Preferencyjne ceny dla klientów
LW Development

7:00 – 18:00  

Pakiet 10 zajęć:
 j. angielski codziennie (lektor polski, native speaker),

rytmika z orkiestrą dziecięcą, gimnastyka ogólnorozwojowa  
z elementami korektywy, warsztaty plastyczne, 

warsztaty ceramiczne warsztaty naukowe, spotkania ze sztuką,  
taniec i zabawy z baletem, warsztaty teatralne, klub sportowy

  własna zdrowa  
kuchnia,

system HACCP.
Nadzór dietetyka.
W cenie czesnego.

 
Przez cały rok bezpłatne

zajęcia w soboty 10-12 
 

Pogodne Przedszkole 
Montessori

 Pruszków, ul.Targowa 6 
(wejście od Pogodnej), 

603 444 589
990 zł 7:00 – 17:30

j. angielski, logopedia, zajęcia plastyczne, 
ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami tańca, 

korektywa, warsztaty kulinarne
catering bezpłatne

Niepubliczne Przedszkole 
Kraina Cudów

Pruszków, ul. Stalowa 28/30, 518 595 396,
 www.kraina-cudów.pl,

przedszkole@kraina-cudów.pl
od 200 – 950 zł 7:00 – 18:00

j. angielski, rytmika, zumba, 
taniec

własna kuchnia bezpłatne

 Punkt Przedszkolny 
„Wesołe Kangurki”

Pruszków, ul. Ceglana 14/11, 697 124 127,
przedszkole@wesolekangurki.pl, 

www.wesolekangurki.pl
 490 zł – czesne  7:00 – 18:00

 j. angielski, rytmika, plastyka, teatrzyki, 
realizacja podstawy programowej, gimnastyka, 

zajęcia logorytmiczne, uroczystości

 catering z innego  
przedszkola

 bezpłatne

Przedszkole  
Niepubliczne Jedynka

Centrum Edukacji Lokalnej 
w Pruszkowie

Pruszków, ul. Sadowa 62, 
22 758 22 71 lub 692 727 777,

sadowa\21-przedszkole.pl, 
www.1-przedszkole.pl

850 zł 6.30 – 18:00

zajęcia ogólnorozwojowe, wynikające z Podstawy Programowej i cykliczne  
a w tym autorskie: j. angielski 4x w tygodniu, bajowe podróże ze Smokiem 

Obibokiem; Koncerty muzyczne, Mały człowiek w świecie, Podróże  
z Feliksem, Przyjaciele Zippiego, Redukcja, wczesne wspomaganie,

umuzykalnienie, wychowanie ku wartościom chrześcijańskim

własna kuchnia,
jadłospisy układa dietetyk,
honorowane wykluczenia

pokarmowe

zajęcia adaptacyjne dwugodzinne:
całoroczne, wakacyjne  

w godz. przedpołudniowych,
popołudniowych,

w soboty płatne 30 zł

 Przedszkole Integracyjne 
„Mali Olimpijczycy”

Pruszków, ul. Akacjowa 1, 
730 730 688,

www.mail-olimpijczycy.pl
800 zł 7:00 – 18:00

j. angielski, plastyka, rytmika, zumba, 
zajęcia logopedyczne, sensoryczne, 
sportowe z elementami korektywy

własna kuchnia 
(wyżywienie w czesnym)

bezpłatne

Niepubliczne Muzyczne 
Przedszkole „Słoneczko”

Pruszków, ul. Promyka 49,
22 661 41 51, biuro@sloneczko.pruszkow.pl,

www.sloneczko.pruszkow.pl

 Pakiet poranny 8:00-13:00 490 zł 
z wyżywieniem/ Pakiet całodzienny 

6:30-18:00 690 zł z wyżywieniem
6:30 – 18:00 

realizacja podstawy programowej MEN, j. angielski codziennie
+ dodatkowo 2 x w tygodniu angielski Metodą H. Doron, 

2x w tygodniu rytmika, 2 x w tygodniu emisja głosu,
tworzenie zespołu muzycznego, logorytmika,

gimnastyka ogólnorozwojowa, zajęcia plastyczne, teatr dla dzieci,
koncerty muzyczne raz w miesiącu; zajęcia dodatkowo płatne

– religia, taniec z brzdącami, ceramika, słoneczne laboratorium

Własna zdrowa kuchnia
pod nadzorem dietetyka,

system HACCP,
uwzględniamy

specjalistyczne diety

 bezpłatne

Przedszkole Peregrini
Pruszków, ul. Szkolna 1/2, 

606 961 080, przedszkole@peregrini.pl, 
www.peregrini.pl

od 550 zł 
z wyżywieniem

7:00 – 18:00
j. angielski, w-f, rytmika, religia, plastyka,
zajęcia ogólnorozwojowe, muzykoterapia

catering bezpłatne

Niepubliczne Przedszkole
Montessori

Pruszków, ul. Bolesława Prusa 16, 
22 728 50 50 lub 608 783 589

www.przedszkole-montessori.com

Koszt pobytu ustalamy 
indywidualnie

dla każdego dziecka
7:00 – 17:00

nauka j. angielskiego, rytmika z umuzykalnieniem, 
 gimnastyka ogólnorozwojowa,  zajęcia z ceramiki (profesjonalne

zajęcia ze szkliwieniem i wypalaniem),  zajęcia kulinarne,  
spotkania z ciekawymi ludźmi (podczas których dzieci poznają np. 

różne zawody), koncerty muzyczne, teatrzyk dla dzieci

własna kuchnia
(śniadanie, obiad 
i podwieczorek)

bezpłatne
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NAUKA
Ludzki mózg z wiekiem „kostnieje”. 
Mówiąc wprost: coraz trudniej przy-
chodzi wtedy przyswajanie wiedzy, 
zwłaszcza nauka języków obcych. 
Warto więc taką naukę rozpocząć 
jak najwcześniej. Kiedy? Naukow-
cy twierdzą, że kobiety w 24 tygo-
dniu ciąży powinny na głos czytać 

literaturę w języku obcym. Nawet 
tę najprostszą. W ten sposób ma-
luch „osłuchuje” nowy język. A co 
gdy dziecko przyszło na świat? Na-
ukę języka obcego może rozpocząć 
już dwulatek, choć nie jest to jesz-
cze „świadome” działanie. Z upływem 
czasu język obcy wprowadzajmy 

Z językiem obcym „oswajajmy” 
dziecko od najmłodszych lat

w grach, zabawach, piosenkach. 
Warto zachęcić malucha np. do 
obejrzenia ulubionej bajki w języku 
angielskim. Jeśli malec złapie bakcy-
la należy zastanowić się nad... wysła-
niem dziecka na zajęcia dodatkowe. 
Niech nauka języka obcego stanie się 
jego prawdziwą pasją. (AS)

Piątek, 21 Sierpnia 2015

Grodzisk Mazowiecki
tel.: 510 173 666

w w w . b a b y a c a d e M y. p l

Żłobek baby academy oferuje:
•  opiekę nad dziećmi  

w godzinach 7-18
•  doświadczoną  

i wykwalifikowaną kadrę
•  rodzinną i serdeczną  

atmosferę
•  wnętrza stworzone  

od podstaw dla dzieci

•  bezpieczny plac zabaw
•  monitoring wizyjny  

w każdej sali
•  autorski plan zajęć
•  zajęcia języka angielskiego
•  zajęcia logopedyczne
•  zajęcia ZUMBY
•  zajęcia dogoterapii

Niepubliczne  
Przedszkole Montessori

ul. Bolesława Prusa 16, 
05-800 Pruszków

Tel. 22 728 50 50, 608 783 589

ZaPrasZaMy do PrZedsZkola 
Montessori w PrusZkowie

Posiadamy 15-letnie 
doświadczenie, oryginalne 
pomoce rozwojowe, kameralną 
grupę oraz wykwalifikowaną 
kadrę. Naszym atutem jest 
także duży ogród, własna 
kuchnia oraz parking. Od wielu 
lat patronuje nam Polskie 
Stowarzyszenie Montessori.

www.przedszkole-montessori.com

Niepubliczne Przedszkole 
i Żłobek Koziołki w Kaniach 
rozpoczęły działalność 
w 2013 r. Prowadzimy trzy 
kameralne grupy wiekowe 
(3-, 4- i 5-latki) oraz 
jedną grupę żłobkową 
dla dzieci od 1 r.ż.

Nasze atuty to:

DOGODNA 
LOKALIZACJA 
I WARUNKI LOKALOWE
Nasza placówka mieści się 400 m 
od stacji kolejki WKD Kanie oraz 
ok. 500 m od trasy Grodzisk-War-
szawa, w nowoczesnym, specjalnie 
zaprojektowanym dla zapewnie-
nia optymalnej opieki i edukacji 
dzieci budynku, z własnym zaple-
czem kuchennym i jadalnią. Swój 
gabinet ma u nas również logo-
peda i psycholog. Odpowiednie 
wyposażenie placówki pozwala 
dzieciom realizować zaintereso-
wania taneczne i sportowe.

DOŚWIADCZENIE , 
PASJA, WSPÓŁPRACA
Koziołki powstały z pasji i tro-
ski o wysoki poziom edukacji 
przedszkolnej. Wiek, którym 
dzieci zostają objęte wychowa-
niem przedszkolnym od kilku 
lat stopniowo się obniża, dlatego 
ważne jest stworzenie im moż-
liwie najlepszych warunków, 
w których będą mogły się rozwijać.

My postawiliśmy na doświad-
czoną, wykwalifikowaną kadrę. 
Nasi opiekunowie i nauczyciele, 
to osoby, które w tym zawodzie 
nie znalazły się przez przypadek, 
a dzięki uczestnictwu w szkole-
niach, kursach i konferencjach 
stale podnoszą swoje kompeten-
cje. Kameralne grupy z którymi 
pracują umożliwiają dokonanie 
wnikliwej diagnozy oraz indywi-
dualną pracę z dziećmi, co sprzyja 
rozwijaniu ich talentów oraz wy-
równywaniu różnic edukacyjnych.

Istotnym aspektem naszej pra-
cy jest stały, oparty na szczero-
ści, zaufaniu i dyskrecji kontakt 

aRTYkUŁ SPONSOROWaNY

z rodzicami. Wierzymy, że dobra 
współpraca placówki z rodzica-
mi jest kluczowa dla harmonij-
nego rozwoju dziecka. 

BOGATA OFERTA 
PROGRAMOWA
W żłobku, w czasie zajęć umuzy-
kalniających prowadzonych me-
todą Gordona rozwijamy  słuch 
muzyczny. Na zajęciach logoryt-
micznych stymulujemy prawidło-
wy rozwój mowy, a na zajęciach 
z gimnastyki pracujemy nad 
prawidłową postawą ciała i ko-
ordynacją ruchową. Nie zaniedbu-
jemy również edukacji językowej 
– raz w tygodniu odbywają się 
„zabawy z językiem angielskim”.

W przedszkolu dzieci aktywnie 
uczestniczą w rytmice, gimnastyce 
korekcyjnej oraz logorytmice gru-
powej i indywidualnej. Już od 3 r.ż 
biorą udział w zajęciach z języka 
angielskiego, a od 4 r.ż. również 
z języka francuskiego. Od września 
nasza oferta rozszerzy się o zajęcia 
z programowania komputerowego, 
których celem jest rozwój kreatyw-
ności i logicznego myślenia. Dużą 
wagę przywiązujemy do wychowa-
nia poprzez sztukę, podejmowania 
działań artystycznych – zarówno 
plastycznych jak i teatralnych. 
Raz w miesiącu spotykamy się ze 
sztuką w ramach audycji teatral-
no-muzycznych. Bierzemy udział 
w lokalnych i ogólnopolskich kon-
kursach, a nasi wychowankowie od-
noszą w nich sukcesy. 

Dzieci są w centrum naszej 
uwagi, dlatego w codziennej 
pracy dążymy do tego, aby sta-
wały się coraz bardziej twórcze 
i otwarte, pewne swoich możliwo-
ści, czerpiące radość z odkrywa-
nia świata, empatyczne, odważne 
i pełne optymizmu.

Reklama

Wyprawka, czyli w co wyposażyć dziecko
Zadbajmy, aby nasza pociecha do przedszkola poszła odpowiednio zaopatrzona
ANNA 
SOŁTYSIAK

ZAKUPY
Pierwsze dni 
w przedszkolu mogą być 
dla dziecka stresujące. 
Zadbajmy więc, by niczego 
mu nie zabrakło. Pomocna 
będzie tu wyprawka 
dla naszego malucha.

K redki, fl amastry, farby, 
klej, nożyczki, strój na 
zajęcia sportowe, bu-

ty na zmianę... – wyliczenie 
wszystkich rzeczy wchodzących 
w skład przedszkolnej wypraw-
ki nie jest łatwe. Większość pla-
cówek z dużym wyprzedzeniem 
przekazuje listę rzeczy potrzeb-
nych na zajęcia. A ta nie jest krót-
ka. Jej skompletowanie wymaga 
niekiedy dużej ilości czasu, a na 
pewno pieniędzy. 

Przygotowanie wyprawki naj-
lepiej rozpocząć miesiąc lub dwa 
tygodnie przed przysłowiowym 

„pierwszym dzwonkiem”. Dlacze-
go? Wyprawka dla przedszkolaka 
obejmuje strój na zajęcia sportowe, 
buty na zmianę – najlepiej na rze-
py lub wkładane, a warto pomyśleć 
również o dodatkowym komple-
cie ubrań na zmianę. Nabycie tych 
rzeczy, zwłaszcza butów, wymaga 

szczoteczka do zębów, ręcznik, 
chusteczki, papier toaletowy, 
szczotka lub grzebień – to podsta-
wowe artykuły w jakie powinniśmy 
zaopatrzyć naszego przedszkolaka.

Wyprawka, to w dużej części ar-
tykuły papiernicze. Tu lista może 
różnić się w zależności od wymo-
gów danego przedszkola. Jednak 
zawsze znajdziemy na niej ta-
kie pozycje jak: kredki, blok, pa-
pier kolorowy, farby plakatowe, 
akwarele, pędzelki, klej, nożycz-
ki, bibuła, ołówki i gumka. W nie-
których placówkach coraz częściej 

zamiast albo obok plasteliny wy-
magana jest glina. 

Wszystkie przedmioty wcho-
dzące w skład przedszkolnej wy-
prawki powinny być odpowiednio 
oznaczone – na artykułach pa-
pierniczych można obok imie-
nia i nazwiska (to pomocne jest 
dla przedszkolanek) narysować 
kwiatek lub słoneczko. Dzięki 
temu nasz maluch nie pomyli 
swoich przyborów z wyprawką 
kolegów. Do ubranek warto do-
szyć tasiemkę z inicjałami lub wy-
konać haft. 

w
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Zadbajmy, aby nasza pociecha do przedszkola poszła odpowiednio zaopatrzona

wizyty w sklepie wraz z maluchem. 
Jeśli będziemy kupować „na oko”, 
może się okazać, że ubranka są za 
duże, lub co gorsza za małe. 

Druga część wyprawki to ar-
tykuły higieniczne. Mydło, pasta, 

Przedmioty 
wchodzące 
w skład 
przedszkolnej 
wyprawki powinny 
być oznaczone

Przedszkole godne zaufania

Dane kontaktowe:
www.przedszkolekoziolki.pl
Katarzyna Brzeska tel. 515275420

Reklama
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ROZWÓJ
Dzieci, które w przedszkolu rozwinę-
ły umiejętności komunikacyjne lepiej 
radzą sobie w dorosłym życiu i ma-
ją większe szanse na sukces. Takie 
wnioski płyną z badania przeprowa-
dzonego przez naukowców z Uniwer-
sytetu Stanu Pensylwania (USA). Na 
jakiej podstawie wysnuto taką tezę? 

Jej sprawdzenie trwało długo. Prze-
szło dwadzieścia lat temu badacze 
rozpoczęli obserwację 800 dzieci. 
Na podstawie informacji od wycho-
wawców ocenili kompetencje inter-
personalne przedszkolaków. Po raz 
kolejny przyjrzeli się im już w wieku 
dorosłym. Sprawdzono jakie zdobyli 

Dziecko, które nawiązuje kontakty  
ma lepiej w dorosłym życiu

wykształcenie, jak radzą sobie za-
wodowo, czy mają skłonności do 
używek lub przestępstw. Okazało 
się, że najlepiej w życiu powiodło 
się tym, którzy w czasach przed-
szkolnych dobrze odnajdywali się 
w grupie rówieśniczej, łatwo na-
wiązywali kontakty. (EL)

Piątek, 21 Sierpnia 2015
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WYCHOWANIE
Konsekwencja – to słowo 
powtarzane jest jak 
mantra w przypadku 
wychowania dziecka. 
Trzeba zachować 
równowagę między 
zakazami a pochwałami. 
Jak właściwie nagradzać 
nasze pociechy?

W brew pozorom to nie 
takie łatwe zadanie. 
Przede wszystkim nie 

można „rozpuścić” dziecka. Na-
grody trzeba stosować wedle ściśle 
określonych reguł, które dotyczą 
wszystkich domowników. Wiado-
mo, że pochwały są zarówno me-
todą wychowawczą jak i środkiem 
motywacyjnym. Wiele zależy od 
wieku dziecka i sytuacji, w której 
chcemy nagrodzić naszą pocie-
chę. Ważne, aby pamiętać, że wraz 
z dorastaniem pewne rzeczy stają 
się już obowiązkiem dziecka. Nie 
można w żaden sposób umniej-
szać sukcesów innych w celu je-
go pochwały, gdyż w ten sposób 
wyrabiamy u malucha nawyk po-
strzegania swoich osiągnięć przez 
klęski pozostałych. 

Istotne jest zdefi niowanie nagro-
dy. Nie musi być materialna, mo-
że być słowna, w formie buziaka, 
uścisku. Ważnym warunkiem jest 
wręczenie nagrody w sytuacji, która 

powinno być bodźcem do wykony-
wania poleceń.  Najlepszym roz-
wiązaniem jest wspólne spędzanie 
czasu w ciekawy dla dziecka spo-
sób. Można pomyśleć o weekendo-
wym wyjeździe, spacerze, rodzinnej 
grze planszowej, zabawie z domo-
wym zwierzątkiem.

Do nagród łatwo się przyzwy-
czaić. Dlatego gdy dziecko poło-
wicznie zrealizuje powierzone mu 
zadanie raczej go nie nagradzaj-
my. Pociecha musi się nauczyć 
prawidłowych praktyk i zacho-
wań. Przede wszystkim nagrody 
są środkiem do celu – z czasem 
więc należy wydłużać okresy mię-
dzy przyznawaniem podarunków. 
Z nagradzania powinno się stop-
niowo zrezygnować, aby utrwalić 
określone zachowanie jak coś zu-
pełnie normalnego. Czy to możli-
we? Jak najbardziej. Warto jednak 
pamiętać, że jest różnica między 
nagradzaniem a chwaleniem. 
Z tego ostatniego nie powinno 
się rezygnować. 

tego wymaga. Nie można odkładać 
jej przekazania na później. Waż-
na jest forma pochwały, gdyż to od 
niej zależy jak dziecko zrozumie 
nasze działanie. Komunikat musi 
być konkretny, optymistyczny i ma 
doceniać zachowanie malucha. 

Kolejne ważne pytanie: czym 
nagradzać? Warto to zawczasu 
ustalić z dzieckiem. Nietrafi onym 

Jak nagradzać naszą pociechę?
Najlepsze jest wspólne spędzanie czasu w ciekawy sposób

pomysłem wydają się słodycze, 
ponieważ w dużej ilości nie służą 
zdrowiu. Ale nie tylko dlatego. Sło-
dycze są pokarmem, a jedzenie nie 

Nagroda nie musi 
być materialna, 
może być słowna, 
w formie buziaka, 
uścisku
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PRZEDSZKOLE
Pójście do przedszkola 
oznacza rewolucję 
w życiu kilkulatka. Jak 
przygotować dziecko 
na rozłąkę z rodzicami?

N owe otoczenie, inne 
niż w domu zwycza-
je związane z zabawą, 

jedzeniem, a nawet spaniem. 
To tylko niektóre ze zmian, do 
jakich trzeba przygotować po-
ciechę przed pierwszym dniem 
w przedszkolu. Stres często prze-
żywają też sami rodzice. Jak na 
to wszystko przygotować malu-
cha? Jest kilka sposobów. 

Oswajanie z tym, co czeka 
dziecko powinno rozpocząć 
się na długo przed pierwszą 
wizytą w placówce. Najlepiej 
zacząć od zwykłej rozmowy 
i opowiedzieć maluchowi jak 
będzie wyglądało życie przed-
szkolaka, w tym o nowych ko-
legach, miejscu, pani i wspólnej 
zabawie. Co zrobić jeśli rodzi-
ce przegapili czas na takie przy-
gotowania? – To, co na pewno 
trzeba zrobić, to oswoić malucha 
z miejscem. Np. podczas spaceru 
pokazać jak ono wygląda. I uwa-
żać na to, co mówimy, aby nie 
przedstawiać przedszkola ani 
w przesadnie atrakcyjny sposób, 
ani nie straszyć dziecka – mówi 
Ewa Ilczyszyn, dyrektor Porad-
ni Psychologiczno-Pedagogicz-
nej w Pruszkowie.

Większą uwagę należy zwró-
cić na emocje, które pojawia-
ją się przy „zapoznawaniu” się 
z nowym miejscem. – Jeśli wi-
dzimy, że dziecko boi się, przy-
tula, że pojawia się jakiś lęk, 
można np. porównać chodzenie 
do przedszkola z chodzeniem 
rodziców do pracy – wyjaśnia 
dyrektor pruszkowskiej poradni. 

nie spóźniać się po odbiór ma-
lucha. Nawet jeśli przedszkole 
będzie już lubianym i oswojo-
nym miejscem, takie sytuacje 
mogą wywoływać lęk – zazna-
cza Ewa Ilczyszyn. I dodaje: 
– Ważne jest ustalenie rytuałów 
i wprowadzenie regularnego try-
bu, czyli np. pobudki i czasu na 
sen o tych samych porach, czy 
sposobu pożegnania z rodzica-
mi w przedszkolu. W ten sposób 
unikniemy dodatkowych napięć 
i nerwowych sytuacji.

Na nadchodzące zmiany 
powinni przygotować się rów-
nież rodzice. – Jeśli nie jeste-
śmy przekonani, że przedszkole 
to dobre miejsce dla naszego 
dziecka, maluch natychmiast 
to wyczuje. Dobrym rozwią-
zaniem jest też, aby przynaj-
mniej na początku pociechę 
do przedszkola odprowadza-
ło to z rodziców, które reagu-
je mniej emocjonalnie na nową 
sytuację – mówi dyr. Ilczyszyn.

Jeśli po pierwszym miesiącu 
będą pojawiały się niepokojące 
sygnały, że maluch źle adoptuje 
się w przedszkolu, rodzice mogą 
skorzystać z pomocy pruszkow-
skiej poradni. – Czasami wystar-
czy jedna rozmowa – twierdzi 
dyrektor placówki. I zaznacza: 
– Na wszystko przygotować się 
nie da. Ważne, aby nie bać się tych 
pierwszych dni. 

Często w takich sytuacjach 
rodzice używają argumentu, że 
pociecha jest już duża i dlatego 
idzie do przedszkola. To błąd. 
Ewa Ilczyszyn: – Nie mówmy 
dziecku takich rzeczy, bo to 
nie jest prawda. Trzylatek nie 
jest duży. Dalej jest maluchem. 
Nie przekonujmy też, że sobie 

To nie musi być trudna rozłąka
Przygotowanie dziecka do pierwszej wizyty w przedszkolu

świetnie poradzi, ponieważ 
momenty mogą być różne. Po-
wiedzmy raczej, że to taki etap 
i czas na pójście do przedszkola. 

A jak postępować w pierw-
szych dniach rozłąki? – Przede 
wszystkim należy unikać pośpie-
chu rano i wieczorem. To często 
trudne, ale ważna jest dobra or-
ganizacja. Dziecko powinniśmy 
budzić odpowiednio wcześnie, 
aby miało czas na przytulenie 
się, spokojne zjedzenie śnia-
dania. Podobnie po południu. 
Rodzice powinni pilnować, aby 

Oswajanie z tym, 
co czeka dziecko 
w przedszkolu, 
powinno rozpocząć 
się na długo przed 
pierwszą wizytą 
w placówce 
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Najlepsze jest wspólne spędzanie czasu w ciekawy sposób
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PROBLEM
Zbyt duża ilość czasu spędzone-
go przez dziecko przed szklanym 
ekranem prowadzi do braku ak-
tywności fi zycznej, problemów 
ze snem, koncentracją. Jak temu 
zapobiec? Każdy rodzic powinien 
zacząć od siebie. Najpierw doro-
śli muszą ograniczyć oglądanie 

telewizji i poświęcić czas dziecku. 
Należy wyjść na spacer, jeździć na 
rowerze czy zainteresować pocie-
chę ciekawą grą planszową. Dzie-
ci to mali odkrywcy i chcą się uczyć. 
Należy angażować malucha do co-
dziennych czynności, np. sortowania 
prania. Wspólne pasje zbliżają tak 

Jak oderwać swoją pociechę
od oglądania telewizji 

jak i opowiadanie bajek czy wspólne 
ich czytanie. Efektywnie spędzony 
czas pozwoli dziecku na prawidło-
wy rozwój. Pamiętajmy: badania wy-
kazały, że dwulatek zapatrzony 
w szklany ekran zna mniej słów niż 
jego rówieśnik, który spędza czas 
w inny, aktywny sposób.  (JM)

aRTYkUŁ SPONSOROWaNY

Gwarantem dobrej  jakości 
i potwierdzeniem dla trafności 
wyboru  przedszkola są 
przede wszystkim ludzie, 
którzy działają z pasją 
i zaangażowaniem. To oni 
są wizytówką inicjatywy, 
którą tworzą.
 

T o ludzie, dla których kształtowa-
nie i rozwój małych podopiecz-
nych jest wartością samą w sobie. 

To dla nich poświęcają swój czas, kon-
sekwentnie się doszkalają, nieustannie 
podejmują wyzwania. To osoby, dla któ-
rych motywacją do dalszego działania jest 
wzmacnianie i kształtowanie zaintereso-
wań oraz umiejętności innych. Budowa-
nie świadomości i wzmacnianie wartości, 
które zacierają się w dzisiejszej rzeczywi-
stości. W tym widzą swój cel i przyszłość.

Do grona osób hołdujących właśnie 
takim wartościom, z pewnością można 
zaliczyć Panią Justynę Mazurczak – 
dyrektora przedszkola i żłobka Tup-
tuś z Brwinowa, która wraz z gronem 
zaufanych osób współtworzy placówkę, 
która otwiera przed dziećmi z Brwinowa 
i okolic możliwość rozwoju, nie tylko in-
telektualnego, społecznego oraz emocjo-
nalnego, ale również możliwość rozwoju 
pasji tanecznej małego przedszkolaka.

Natomiast w rodzicach swoich wycho-
wanków, poprzez profesjonalne podejście 
do powierzonych jej zadań, buduje świa-
domość dobrego wyboru.

Pani Dyrektor skąd pomysł 
na takie właśnie przedszkole? 
Placówka funkcjonuje już 7 lat to wy-
starczająco długo aby zdobyć renomę 

Sukces Niepublicznego Przedszkola i Żłobka 
Tuptuś na czym on polega?!

i doświadczenie w zakresie opieki i wy-
chowania dzieci w wieku od 1 do 6 lat. 
Stale jednak dostosowujemy swoją ofer-
tę do potrzeb środowiska lokalnego, posze-
rzając zakres współpracy ze specjalistami 
z różnych dziedzin oraz instruktorami w ra-
mach realizacji zajęć dodatkowych wspie-
rających umiejętności i zainteresowania 
dzieci. Ze względu na rosnące zaintereso-
wanie rodziców zapisami do przedszkola 
została wybudowana nowa, większa i no-
wocześnie wyposażona siedziba w pobliżu 
centrum miasta. Duży parking umoż-
liwia rodzicom bezkolizyjne parkowanie.

Tuptuś to nowe, designerskie 
przedszkole w Brwinowie, 
położone w cichej i zielonej części 
miasta. Co ważne znajduje się 
niedaleko centrum, co również 
stanowi o jego atrakcyjności. 
Czy „nowe” znaczy „lepsze”?
Rzeczywiście nasze przedszkole jest 
nowe. Jednak nie patrzymy na nie tylko 
przez sugerowany pryzmat. Stworzenie 
budynku od podstaw, w dzisiejszych cza-
sach, otwiera przed projektantami nowe 
możliwości. Jednak nam zależy na tym, 
by nasze przedszkole kojarzyło się z no-
wą jakością w kontekście pedagogicznym 

i wychowawczym. Choć nie mamy nic 
przeciwko by nowoczesny, przyjazny wy-
gląd budynku kreował pozytywne myśli 
nie tylko przechodniów, ale przede wszyst-
kim naszych obecnych i potencjalnych wy-
chowanków oraz ich rodziców.

Trzeba zaznaczyć, że nowatorskie 
i perspektywiczne podejście do 
projektu, to gwarancja bezpiecznej 
przestrzeni dla dzieci.
Bezpieczeństwo to podstawa naszej dzia-
łalności. To fundament zaufania, które 
ma ogromne znaczenie podczas budo-
wania poczucia bezpieczeństwa naszych 
podopiecznych. Nie jest tajemnicą, że to 
podstawowy warunek prawidłowego roz-
woju dziecka.

Poza tym świadomość bezpiecznego 
i przyjaznego otoczenia pozwala peda-
gogom efektywnie wykonywać powie-
rzone obowiązki, a rodzicom budować 
świadomość, że oddają swoje dzieci we 
właściwe ręce.

Oprócz wszystkich wymaganych 
zabezpieczeń, został wprowadzony 
obowiązek posiadania karty magne-
tycznej, która uprawnia do wejścia 
i wyjścia z terenu przedszkola.

W obecnych czasach, dodam – niebez-
piecznych – każdy rodzic, potrzebuje każ-
dego, choćby najmniejszego, zapewnienia, 
że jego dziecko jest bezpieczne.

Spersonalizowana karta, to gwaran-
cja, że nikt nieupoważniony nie dostanie 
się na teren obiektu. Poza tym wymaga-
my pisemnego upoważnienia osób do od-
bioru dziecka.

Kolorowe ściany, bogate wyposaże-
nie przestronnych sal, wyposażone 
w bogatą bazę dydaktyczną oraz 
nowoczesny sprzęt multimedialny 
ogromny ogród z placem zabaw 
to część tego co pozwala Państwu 
kreować rzeczywistość i rozwijać 
osobowość młodych ludzi.
Kolory pobudzają wyobraźnię i kreatyw-
ność. Wyposażenie pozwala na rozwijanie 
umiejętności poznawczych, w konsekwen-
cji kształtuje umysł, a także poszerza 
wiedzę. Duży ogród to przestrzeń, któ-
ra umożliwia zabawę i budowanie rela-
cji społecznych.

Takie otoczenie z pewnością 
pozytywnie wpływa na tempo 
rozwoju każdego przedszkolaka, ale 
niebagatelną rolę w tworzeniu tego 

wyjątkowego miejsca odgrywa 
kadra pedagogiczna.
Świadomość, że oddajemy nasze dzieci 
pod opiekę profesjonalistom, którzy z pa-
sją i w rodzinnej atmosferze oraz w kom-
fortowych warunkach dbają o ich rozwój, 
buduje poczucie bezpieczeństwa, a także 
satysfakcję, że jest miejsce, które poma-
ga wychowywać nasze dziecko zgodnie 
z zasadami, które są dla nas ważne – to 
niezaprzeczalny fakt. Sporym zaintereso-
waniem oraz uznaniem wśród rodziców 
cieszy się również oddział integracyjny. 
Nasi pedagodzy, w tym pedagog specjal-
ny, posiadają kwalifi kacje do objęcia dzie-
ci wczesnym wspomaganiem rozwoju, 
które opiera się na współpracy psycho-
loga, logopedy, terapeuty SI, nauczycie-
la korektywy i wysoko kwalifi kowanej 
kadry wychowawców, lektorów, którzy 
codziennie zapoznają dzieci z językiem 
angielskim. Ponadto pracujemy z dziećmi 
mającymi różny stopień zaburzeń psycho-
ruchowych i nie tylko. Podjęta współpra-
ca ze specjalistami w dziedzinie logopedii, 
psychologii, gimnastyki korekcyjnej czy 
terapii integracji sensorycznej pozwoli-
ła na stworzenie zespołu diagnostyczno-
-wspierającego. Ponadto każde dziecko 
objęte jest fachową opieką pedagogiczną, 

w ramach której prowadzona jest szcze-
gółowa diagnoza osiągnięć dzieci i ich 
możliwości rozwojowych.

Perspektywa takich warunków 
do rozwoju dla naszej pociechy 
jest krzepiąca…
Naszym celem jest budowanie przy-
szłości dla wszystkich podopiecznych. 
W realizacji tych założeń pomaga boga-
ty program podstawowy oraz możliwość 
urozmaicenia go przez  ciekawe zajęcia 
dodatkowe i projekty edukacyjne. 

Pani Dyrektor, patrząc na ofertę 
przedszkola i żłobka jest ona 
imponująca...
Dla dzieci, które dopiero rozpoczną 
przygodę z przedszkolem/żłobkiem or-
ganizujemy zajęcia adaptacyjne. Z do-
świadczenia wiemy jak ważny dla rozwoju 
sfery poznawczej i społecznej jest kontakt 
ze środowiskiem przedszkolnym. Pla-
cówka rozszerzyła od tamtego roku swoją 
działalność o świetlicę dla dzieci w wieku 
7-12at. Każdemu dziecku zapewniamy 
w niej opiekę pedagogiczną, pomoc w od-
rabianiu lekcji, udział w zajęciach z języ-
ka angielskiego oraz wybranych zajęciach
tj. pediatra, taniec, balet, jazda konna, 
basen, ceramika, szachy, judo, rytmikę, 
plastykę, zajęcia kulinarne teatralne.  

Dodajmy, że w przyjaznej i rodzinnej 
atmosferze…
To główne założenie władz przedszko-
la. Ale to niezwykle miłe, że docenia 
się nasze starania i zaangażowanie.

Dziękuję za rozmowę, życząc wielu 
sukcesów i … nieustannego rozwoju
Ja również dziękuję. 

Dodatek Przedszkolak 2015



11GAZETA WPRWPR24.pl Piątek, 21 Sierpnia 2015

PRZEWoDNIk  EDUkACYJNY

Ul. Tulipanów 38, Pruszków / Nowa Wieś
www.bystrzak-pruszkow.pl, tel. 603 59 94 95

www.facebook.com/bystrzak.pruszkow

 
zajęcia pokazowe.

Zajęcia dodatkowe  Zajęcia dodatkowe 
dla dzieci w wieku 1-12 lat:

• 

• warsztaty kulinarne, 
plastyczne i wiele innych

• język angielski
• melomaluszki

Twórcze urodziny
• w naszym ośrodku 

oraz w domu jubilata

Nasze atuty:
• scenariusze zajęć 

zatwierdzone przez MEN
• profesjonalna, 

doświadczona kadra
• otwarte i opiekuńcze 

podejście do dzieci

Oferta dla dzieci Oferta dla dzieci 
i młodzieżyi młodzieży
  Profilaktyka

i korekta 
wad postawywad postawy

  Rehabilitacja 
narządu ruchu

  Rehabilitacja młodych 
sportowców

  Konsultacje ortopedy 
dziecięcego.

Kontakt
KliniKa Promotus  ul. Pruszkowska 44, 05-806 Granica
 Tel.: +48 22 7306770  E-mail: promotus@promotus.eu

w w w . p r o m o t u s . e u

Malichy School of Languages
ul. Krótka 5, 05-800 Pruszków-Malichy, 

tel. 22 7303414, 
www.malichyschool.pl     fb.com/malichyschool

Najwyższa jakość nauczania od 2010 roku. 100% zdanych 

egzaminów. Wszyscy nasi Słuchacze zdali wszystkie 

egzaminy, do których przygotowywali się z naszą pomocą. 

WSZYSCY!
Angielski, niemiecki i francuski w kameralnych grupach 

w naszej siedzibie. Zajęcia także u Państwa w domu, 

w promocyjnej ofercie: cena jak za zajęcia stacjonarne 

+ jedynie 50 zł ryczałtu za dojazd miesięcznie!

Diagnozy-konsultacje-terapia:
• dysleksja, dyskalkulia, dojrzałość szkolna
• trudności szkolne i emocjonalne
• konsultacje i psychoterapia dzieci i dorosłych
• porady dla rodziców
• terapia pedagogiczna, reedukacja
• zajęcia rozwijające zdolności

ANIMUS
Niepubliczna Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. A. Mickiewicza 10a, Grodzisk Mazowiecki

tel. 503 107 149 lub 22 755 45 08

www.animus.pl

Oferujemy pomoc w zakresie:
n Diagnozy i terapii SI 
n	 Treningi	słuchowe	z	użyciem	Forbrain®

n	 Diagnozy	i	terapii	psychologicznej	 
(autyzm,	zespół	Aspergera,	dysleksja)

n	 Diagnozy	i	terapii	logopedycznej	 
(dla	dzieci	i	dorosłych).
Zapraszamy na zajęcia ogólnorozwojowe  

dla małych dzieci oraz Treningi Umiejętności 
Społecznych!

Centrum Terapii i Wspierania Rozwoju Dziecka SENSIS
Ul. Helenowska 26 lok. 40

www.sensis.edu.pl; tel. 500 466 250, 509 849 983

„Muzyczna Przygoda MeloMaluszka” to zajęcia 
umuzykalniające dla najmłodszych dzieci  (od 8 mcy do 3 lat). Pro-
gram zajęć został oparty  na naturalnej potrzebie zabawy, chęci po-
znawania świata i spontaniczności maluchów. Istotą zajęć jest rozwój 
wrażliwości muzycznej poprzez prezentację i osłuchanie melodii, ruch 
i improwizację. Dzieci uczą się słuchać (każdemu spotkaniu towarzy-
szy muzyka grana na żywo na skrzypcach), wypowiadać i myśleć mu-
zycznie, improwizować i bawić sztuką a do zabawy wykorzystywane są 
przeróżne rekwizyty – instrumenty perkusyjne, kolorowe chusteczki, 
piórka, chusta animacyjna i inne.
Podczas każdego spotkania dzieci wykonują również kreatywną pracę 
plastyczną.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki w dwóch grupach wieko-
wych: 8 mcy – 1,5 roku, 1,5 – 3 lata Miejsce: MOK „Kamyk”,  
ul. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5, 05-800 Pruszków

zaPisy: Katarzyna Wasilewska,506 063 947

T woje dziecko ma naturę odkrywcy, jest ciekawe świata? A może wszystko wskazuje na to, że świetnie radzi sobie z nauką języków obcych lub wy-
czuwa rytm muzyki, garnie się do tańca i gry na instrumencie? Z drugiej strony: może twoje dziecko, jak wiele innych, ma problemy z utrzyma-
niem poprawnej postawy, ale niezbyt chętnie bierze udział w ćwiczeniach korygujących? Jeśli na któreś z tych pytań twoja odpowiedź brzmi „tak”, 

to zachęcamy do zapoznania się z naszym Przewodnikiem Edukacyjnym. Prezentujemy szereg okolicznych placówek, które w ciekawy sposób proponu-
ją edukację czy rozwój ruchowy najmłodszym i tym nieco starszym. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Przedstawiane pozycje posiadają krótki opis, który 
umożliwi Państwu zapoznanie się z profi lem danej placówki oraz jej ofertą. A propozycje są bardzo bogate. Dodatkowo prezentacje opatrzono danymi 
kontaktowymi. Dzięki temu wybór placówki i zapisanie pociechy na wybrane zajęcia będą jeszcze łatwiejsze.  (AS) 

Reklama

DODATEK
PRZEWODNIK EDUKACYJNY

ZNAJDZIESZ RÓWNIEŻ 
NA PORTALU WPR24.PL
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Mieszkańcy pożegnają 
lato na imprezie plenerowej
PRUSZKÓW
Upały zbliżają się 
do końca. Podobnie 
wakacje. Z tej okazji 
władze Pruszkowa 
dla mieszkańców 
przygotowują imprezę 
plenerową, czyli 
pożegnanie lata.

„Żegnaj lato na rok...” to cy-
kliczne przedsięwzięcie. Co 
roku impreza organizowa-
na jest w Parku Mazowsze 
w pruszkowskiej dzielnicy 
Żbików. Tak stanie się i tym 
razem. Jakie atrakcje czeka-
ją na mieszkańców?

Pożegnanie lata otwo-
rzą zawody wędkarskie. Od 
godz.12 mieszkańcy Pruszko-
wa zobaczą pokaz ratownic-
twa wodnego, wezmą udział 
w wycieczce przyrodniczej 
oraz licznych zabawach i kon-
kursach. Nie zabraknie wspól-
nego ogniska.

Część artystyczna impre-
zy rozpocznie się o godz. 14 
paradą Górniczej Orkiestry 
Dętej KWK Muracki- Sta-
szic. O godz. 15 podopieczni 
Miejskiego Ośrodka Kultury 
„Kamyk” zaprezentują znane 
i lubiane przeboje. Godzinę 

później na scenie ponownie 
pojawi się orkiestra KWK 
Muracki-Staszic, tym razem 
z koncertem.

O godz. 17.30 scenę opanu-
je zespół Czerwony Tulipan , 
a od godz. 19 Andrzej i Maja Si-
korowscy zaprezentują utwory 
zespołu Pod Budą oraz muzy-
kę bałkańską.

Jak dotrzeć do Parku Ma-
zowsze na pożegnanie lata? 
W dniu imprezy uruchomiona 
zostanie komunikacja autobu-
sowa, która umożliwi łatwy do-
jazd do parku. Autobusy będą 
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 W Milanówku na wysokości skrzyżowania ulicy Królewskiej 
z Brwinowską tuż przed Galerią Podkowa 14 sierpnia bus zderzył 
się czołowo z osobówką. Siła zderzenia była tak duża, że oba po-
jazdy wylądowały w rowie. Przyczyną wypadku było wymuszenie 
pierwszeństwa przez samochód osobowy. – Główną drogą, czyli 
ul. Królewską poruszał się bus marki Mercedes. Z bocznej ulicy 
(Brwinowska) wprost pod nadjeżdżającego Mercedesa wyjechał 
osobowy Ford. Doszło do zderzania. Pasażerkę busa przetranspor-
towano do szpitala w Grodzisku – mówił asp. Sławomir Janowiec 
z grodziskiej komendy policji.  (SD) 
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PRUSZKÓW
Urząd Skarbowy w Pruszkowie 
przyłączył się do akcji informa-
cyjnej Ministerstwa Finansów. Jej 
celem jest uświadomienie kupują-
cym, że przy każdej transakcji po-
winni otrzymać paragon. Akcja „Nie 
daj się oszukać – sprawdź paragon” 
skierowana jest do konsumentów, 

ponieważ to oni powinni go zażą-
dać. Niektórzy sprzedawcy niepra-
widłowo wydają dowody zapłaty 
bądź nie wydają ich wcale. Jednym 
ze sposobów oszukiwania przez 
nieuczciwych sprzedawców jest 
wystawianie paragonów niefi skal-
nych. Taki „świstek” nie ma żadnej 

Akcja informacyjna „Nie daj się 
oszukać – sprawdź paragon”

wartości i nie powinien być przeka-
zany kupującemu. Najwięcej nie-
prawidłowości z wystawianiem 
paragonów niefi skalnych zauwa-
ża się w branży gastronomicznej. 
Często jako dowód zapłaty lokale 
przedstawiają tzw. rachunek bądź 
paragon kelnerski. (SD)

Walka z ogniem
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REGION
Strażacy z powiatu 
pruszkowskiego 
minioną sobotę 
mieli pracowitą.

Niestety pożar w Kajetanach 
przyniósł tragiczne następ-
stwa. Kiedy strażacy uporali 
się z ogniem, znaleźli w środ-
ku ciało. – Pożar miał miej-
sce przy ul. Rolnej. Zgłoszenie 
otrzymaliśmy o godz. 23.20. 
Palił się opuszczony budynek. 
Po stłumieniu ognia straża-
cy przeszukiwali pogorzeli-
sko i niestety natknęli się na 
zwęglone ciało jednej osoby. 
Lekarz pogotowia stwier-
dził zgon. Budynek jest nie-
zamieszkany dlatego można 
przypuszczać, że ofi ara jest 
osobą bezdomną – mówił 
st. kpt. Karol Kroć, rzecz-
nik Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Pruszkowie. Przyczyny tra-
gicznego w skutkach pożaru 
nie były jeszcze znane.

 W magistracie ma być wymieniona kotłownia

ANNA 
SOŁTYSIAK

GRODZISK MAZOWIECKI
OZE, czyli odnawialne 
źródła energii.
Instalacje umożliwiające 
ich wykorzystywanie 
mają pojawić się
na niektórych 
budynkach użyteczności 
publicznej w Grodzisku. 
Jest warunek: 
dofi nansowanie 
z Unii Europejskiej.

Grodziscy włodarze zabie-
rają się za termomoder-
nizację budynków. Nowy 

wygląd mają zyskać magistrat 
oraz strażnica OSP w Izdebnie 
Kościelnym. Prace trwają w bu-
dynku Szkoły Podstawowej nr 1 
przy ul. Kilińskiego. Ale termo-
modernizacja to nie wszystko. 
W dwóch pierwszych obiektach 
mają się pojawić instalacje fo-
towoltaiczne umożliwiające 
wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii. 

Magistrat ogłosił już prze-
targ na wykonanie dokumen-
tacji technicznej dla projektu 
„Głęboka modernizacja ener-
getyczna budynków użytecz-
ności publicznej”. – Wybrana 
w przetargu fi rma ma przygoto-
wać dla nas dokumentację tech-
niczną oraz wnioski aplikacyjne, 
które umożliwią nam ubieganie 
się o środki zewnętrzne – mówi 
Magdalena Okrasa z Wydziału 
Przygotowania Inwestycji i Fun-
duszy Zewnętrznych grodziskie-
go magistratu. 

Dokumentacja wraz z wnio-
skami aplikacyjnymi ma być go-
towa w połowie 2016 r. Czy nie 
za późno? – Nabór wniosków po-
winien rozpocząć się pod koniec 

uda nam się uzyskać. Wszystko 
zależy od kosztorysów, które ma 
nam przygotować fi rma i od li-
mitów. Bez tego ciężko oszaco-
wać wysokość dofi nansowania. 
Przy samej kotłowni liczymy na 
jakieś 70 tys. zł.

A co jeśli dodatkowych pie-
niędzy nie uda się zdobyć? Czy 
będzie to oznaczało rezygnację 
z prac w budynku urzędu i OSP? 
– Same inwestycje związane 
z remontami na pewno zostaną 
przeprowadzone. Projekt ter-
momodernizacji OSP jest wła-
śnie przygotowywany i władze 
na pewno będą chciały go zre-
alizować – twierdzi Magdale-
na Okrasa. – Co innego jeśli 
mówimy o instalacjach OZE. 
To jeszcze stosunkowo dro-
gie rozwiązania. Ich montowa-
nie bez dodatkowych środków 
z zewnątrz w naszym przypad-
ku nie jest opłacalne. Zwrot po-
niesionych kosztów nastąpiłby 
po bardzo wielu latach. W przy-
padku pozyskania dodatkowych 
pieniędzy „oszczędności” są od-
czuwalne dla nas znacznie wcześ-
niej – zaznacza. 

roku. Ale często jest tak, że jest 
on przesuwany o kolejne miesią-
ce. Liczymy na to, że procedury 
ruszą na początku przyszłego ro-
ku – podkreśla Okrasa. 

Gmina będzie aplikowa-
ła o dofi nansowanie realizacji 
trzech inwestycji. Mowa o ter-
momodernizacji Szkoły Podsta-
wowej nr 1, urzędu miejskiego 
oraz budynku OSP w Izdebnie 
Kościelnym. – W przypadku 
szkoły nie mamy zbyt dużych 
możliwości jeśli chodzi o za-
montowanie nowych instalacji 
odnawialnych źródeł energii 
(OZE). Modernizacja szkoły 
powoli dobiega końca i ciężko 
jest tu coś „dołożyć”. Ale mo-
żemy liczyć na środki za wy-
mienione okna czy docieplone 
ściany –  wylicza Okrasa. I pod-
kreśla: – W magistracie chcemy 
wymienić kotłownię, a w OSP na 
terenie działki ma powstać in-
stalacja fotowoltaiczna.

Pojawia się pytanie: ile pienię-
dzy gmina może pozyskać? Trud-
no jeszcze mówić o konkretnych 
kwotach. Okrasa: – Nie wiemy 
jeszcze jak duże dofi nansowanie 

Grodzisk mocno stawia na OZE
Magistrat planuje modernizację energetyczną budynków
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Nie zwlekaj, pomóż małej Asi
GRODZISK MAZOWIECKI
Asia ma wadę serca, 
wymaga pilnej i drogiej 
operacji. Dziecko trafi ło 
pod skrzydła fundacji 
SiePomaga. Można 
dziewczynce pomóc.

Jak już pisaliśmy, Asia jest 
mieszkanką Kozer (gm. Gro-
dzisk Mazowiecki). Przyszła na 
świat 26 listopada 2014 r., dwa 
miesiące przed planowanym ter-
minem. Podczas rutynowego ba-
dania USG w 21 tygodniu ciąży 
lekarze stwierdzili, że ze wzglę-
du na hipotrofi ę (zatrzymanie 
wzrostu) płodu trudno stwier-
dzić, czy budowa serca jest pra-
widłowa. Niestety Asia nie rosła 
tak, jak powinna. Trzy tygodnie 
później odbyło się kolejne bada-
nie – echo serca wykazało „te-
tralogię Fallota z zarośnięciem 

pnia płucnego, dodatkową żyłę 
główną górną lewą, prawostron-
ny łuk aorty i ubytek w przegro-
dzie międzykomorowej”.

Gdy Asia przyszła na świat 
ważyła 1370 g, mierzyła 39 cm. 
Pierwsze półtora miesiąca dziecko 
spędziło podłączone do przewo-
dów, rurek i leków podtrzymują-
cych życie. Asia musiała osiągnąć 
2,5 kg, aby można było przepro-
wadzić operację serca.

W Polsce dwuetapowa korek-
ta serca mogłaby zakończyć się 

niepowodzeniem. Dlatego Asia 
wymaga bardzo kosztownej ope-
racji w niemieckiej klinice.

Aby operacja stała się faktem 
potrzeba jeszcze ponad 119 tys. zł.
Każdy może pomóc małej Asi 
wchodząc na stronę internetową 
www.siepomaga.pl/serce-asi. 
Tam wystarczy kliknąć „Wes-
przyj” i wpłacić dowolną kwotę. 
Wszystko odbywa się w systemie 
PayU, zatem aby pomóc Asi wy-
starczy kilka minut. System jest 
prosty w obsłudze.

Wpłaty na leczenie Asi zbiera 
też Fundacja na rzecz dzieci z wa-
dami serca Cor Infantis. Numer 
konta: 86 1600 1101 0003 0502 
1175 2150. Koniecznie z dopi-
skiem „Joanna Dybińska”.

Operacja dziecka powinna 
się odbyć najpóźniej na prze-
łomie października i listopada
tego roku.  (SD) 

FA
C

eb
o

o
k

Również w sobotę (15 sierp-
nia) w godzinach popołudnio-
wych paliło się pół hektara 
lasu. Kpt. Kroć: – Pożar ob-
jął obszar lasu nieopodal ul. 
Szkolnej w Żółwinie. Straża-
cy szybko poradzili sobie z je-
go ugaszeniem.

Po godz.14 strażacy walczyli 
z pożarem trawy na wysypisku 
śmieci nieopodal ul. Promyka 
w Pruszkowie. Ogień był łatwy 
do opanowania, nie obejmował 
dużego obszaru.

Natomiast w niedzielę (16 
sierpnia) strażacy z Grodzi-
ska Mazowieckiego, Skuł 
i Żelechowa walczyli z poża-
rem domku jednorodzinne-
go w miejscowości Lasek (gm. 
Żabia Wola). – Ok. godz. 16.20 
wpłynęło do nas zgłoszenie. 
Na ul. Słonecznej w miejsco-
wości Lasek palił się drew-
niany budynek mieszkalny 
o wymiarach 5 m na 10 m. 
W domu zamieszkiwała jedna 
osoba, ale na szczęście znaj-
dowała się poza budynkiem 
– powiedział bryg. Krzysztof 
Tryniszewski z grodziskiej 
straży pożarnej.  (SD)  

W Kajetanach 
po stłumieniu 
ognia strażacy
znaleźli 
zwęglone ciało

 Park Mazowsze

wyruszać z przystanków: os. 
Staszica, WKD Pruszków, 
os. Malichy (ul. Spacerowa) 
z przystankiem przy ul. Wa-
ryńskiego. Czas odjazdów: co 
godzinę od 11.30 do 18.30. Po-
wroty z parku: co godzinę od 
12 do 18 oraz o 20.30.  (AS)

Impreza w Parku 
Mazowsze 
odbędzie się 
6 września

Magistrat planuje modernizację energetyczną budynków
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• 2 minuty pieszo do stacji SKM Piastów
• zielone ogrody na dachu oraz na patio
• restauracje, sklepy i punkty usługowe  na parterze
• mieszkania od 23 m2 do 91 m2

• światłowód w każdym mieszkaniu:  internet 300MB/s

Biuro sprzedaży przy inwestycji otwarte 7 dni w tygodniu, tel. 22 625 00 25Biuro sprzedaży przy inwestycji otwarte 7 dni w tygodniu, tel. 22 625 00 25Biuro sprzedaży www.rezydencjawarszawska.pl

15 min. 
do centrum 
Warszawy
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23 sierpnia 2015
Stadion Miejski w brwinowie

STADION MIEJSKI
UL. TURYSTYCZNA 4, BRWINÓW

MIEJSCA PARKINGOWE DLA GOŚCI 
DOŻYNKOWYCH W REJONIE RYN-
KU W  BRWINOWIE ORAZ PRZY 
CMENTARZU OD STRONY ULICY 
POWSTAŃCÓW WARSZAWY

DOZYNKI.BRWINOW.PL

13.00
MSZA POLOWA
14.00
CZĘŚĆ OFICJALNA
15.00
ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA
POLSKI ŁAN 
PREZENTACJA TAŃCÓW POLSKICH  

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA 
NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC 
DOŻYNKOWY

TAŃCE NA DECHACH
17.00
GWIAZDA WIECZORU
AKCENT KONCERT

18.00 
GALAXY KONCERT

19.00 
INWOX KONCERT

17.00_19.00
ZAGRODA DZIECIĘCA
ALPAKI – PROGRAM EDUKACYJNY POLSKIEGO
ZWIĄZKU HODOWCÓW ALPAK
ANIMACJE ARTYSTYCZNE NA LUDOWO
WARSZTATY BĘBNIARSKIE PATRYCJI NAPIERAŁY

ZABAWY SPORTOWE
20.00
SOUND FORCE KONCERT

22.00
FAJERWERKI NA FINAŁ

OPACZ KOLONIA
Na ul. Daktylowej w miejscowo-
ści Opacz Kolonia pojawi się kost-
ka betonowa. Gmina Michałowice 
rozstrzygnęła przetarg na wykonaw-
cę zadania. Zwycięzca za realiza-
cję prac otrzyma blisko 200 tys. zł. 
– Ulica jest utwardzona tłuczniem, 
jednak zostanie położona nowa 

nawierzchnia. Na Daktylowej pojawi 
się kostka, która z pewnością popra-
wi poruszanie się po niej. Mieszkań-
cy w trakcie remontu będą musieli 
się dostosować do działań wyko-
nawcy, aby ruch był płynny – mówi 
Piotr Pacyna z Referatu Inwesty-
cji i Remontów Gminy Michałowice. 

Daktylowa zyska nawierzchnię
z kostki betonowej

Prawdopodobnie umowa z wyko-
nawcą będzie podpisana 24 sierpnia. 
Termin wykonania inwestycji okre-
ślono na 40 dni od chwili zawarcia 
umowy. W ramach przebudowy zapla-
nowano też remont zjazdów (z kostki 
betonowej) na posesje. Na drodze po-
wstaną dwa progi zwalniające. (JM)

Wiadomości

Reklama

EWELINA 
LATOSEK

MILANÓNEK
Pojawiają się alarmujące 
informacje o sytuacji 
w milanowskiej Miejskiej 
Bibliotece Publicznej. 
Czy książki są niszczone, 
a pracownikom zabrania się 
rozmów z czytelnikami? 
– To nieprawda – mówi 
Anna Kowalska-Łukasik, 
p.o. dyrektora.

P lacówka w Milanówku od 
lipca tego roku funkcjo-
nuje pod kierownictwem 

Anny Kowalskiej-Łukasik, która 
została „pełniącą obowiązki dy-
rektora” po odejściu na emeryturę 
długoletniej szefowej, Zofi i Paw-
lak-Szymańskiej. Szybko pojawiły 
się zarzuty do nowego sposobu za-
rządzania. Media społecznościo-
we obiegły doniesienia, że zbiory 
biblioteki są niszczone, unikalne 
woluminy trafi ają na makulaturę 

dementowany. – To nieprawda. 
Mamy system komputerowy, któ-
ry przewiduje możliwość rezerwa-
cji przez internet. Można zrobić to 
także telefonicznie. Książki syste-
matycznie są odkładane – zapew-
nia p.o. dyrektora.

Skąd zatem oskarżenia? – Są 
to rozgrywki przed rozstrzygnię-
ciem konkursu na stanowisko 
dyrektora. Mogę tylko się do-
myślać kto i z jakich powodów je 

zostały zmarnowane pieniądze mi-
lanowskich podatników.

Na liście zarzutów pojawiły się 
ponadto: zakaz odkładania ksią-
żek dla czytelników, w tym zakaz 
rozmów z nimi, brak odpowied-
niego doświadczenia i wykształ-
cenia. O odniesienie się do sprawy 

Co się dzieje w milanowskiej bibliotece?
– Przeprowadziliśmy standardową selekcję zbiorów – mówi Anna Kowalska-Łukasik, p.o. dyrektora

rozpowszechnia – mówi Kowal-
ska-Łukasik. 

Nowego dyrektora placówki po-
znamy wkrótce. Kandydaci mają 
czas do piątku, 21 sierpnia, na skła-
danie aplikacji. Zwycięzca konkur-
su rozpocznie pracę od września. 
O tym, jaki będzie fi nał postępo-
wania poinformujemy czytelni-
ków po rozstrzygnięciu. Na razie 
wiadomo, że swoją kandydaturę 
zgłosi obecna p.o. dyrektora. 

poprosiliśmy bezpośrednio An-
nę Kowalską-Łukasik. – Zapew-
niam, że ani jedna książka ze 

Media 
społecznościowe 
obiegły doniesienia, 
że zbiory biblioteki 
są niszczone, 
unikalne woluminy 
trafi ają na 
makulaturę 

bo
lo

 S
ko

C
Zy

lA
Slub do magazynu z przeciekają-

cym dachem. 
Również nasza redakcyjna 

skrzynka wypełniła się prośba-
mi o sprawdzenie, co dzieje się 
w milanowskiej placówce. – Zaj-
mijcie się skandaliczną sytuacją 
w bibliotece publicznej. Osoba bę-
dąca p.o. dyrektora usuwa pozy-
cje z księgozbioru bez konsultacji 
z instruktorem powiatowym, po-
zbawia użytkowników możliwości 
korzystania ze zbiorów podręcz-
nych, ponad tysiąc woluminów 
przeniesiono do pomieszczeń 
magazynowych narażając je na 
zalanie – czytamy w jednym z li-
stów. W innym: – Swoje urzędo-
wanie dyrektor rozpoczęła od 
wyrzucania na makulaturę ksią-
żek. Wyrzuciła około pół tysiąca 
woluminów, w tym wiele pozycji 
unikalnych, które nie są już wzna-
wiane i w związku z tym niemoż-
liwe do odkupienia. Zresztą nie 
wiadomo, czy książki te nie trafi -
ły do antykwariatów i nie są obec-
nie sprzedawane w internecie. Tak 

zbioru podręcznego nie została 
zniszczona. Część została prze-
niesiona, bo tworzymy salę mul-
timedialną, ale to nie oznacza, że 
trafi ły na śmietnik – twierdzi p.o. 
dyrektora milanowskiej biblioteki. 
– Książki historyczne i encyklope-
die przesunięto na salę główną, są 
dla czytelników dostępne – dodaje. 

A co z pozostałymi tytułami? – 
Przeprowadziliśmy standardową 
selekcję zbiorów, taką jaka bywa 
we wszystkich bibliotekach. Oko-
ło 500 książek zostało przezna-
czonych do likwidacji ze względu 
na ich zniszczenie. Ale takiej de-
cyzji nie podejmuje samodzielnie 
dyrektor. Zbiera się komisja zło-
żona z pracowników biblioteki, 
spisywany jest protokół, pod któ-
rym muszą podpisać się trzy oso-
by. Dopiero wówczas książki mogą 
trafi ć na makulaturę. Dla porów-
nania w zeszłym roku takich po-
zycji było ponad 2 tys. – wyjaśnia 
Kowalska-Łukasik.

Zakaz odkładania książek i roz-
mów z czytelnikami również jest 

– Przeprowadziliśmy standardową selekcję zbiorów – mówi Anna Kowalska-Łukasik, p.o. dyrektora
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Zamów:  22 758 77 88  reklama@wprmedia.pl  Pruszków, ul. Niecała 10/2

CENY NETTO OGŁOSZEŃ ZA SŁOWO:
2 zł ....... ogłoszenie zwykłe
3 zł ....... ogłoszenie pogrubione
4 zł ....... ogłoszenie w ramce

Dam pracę

 ► Firma transportowa poszukuje  
kierowców kat C+E na PL 
+48 504 206 446 

 ► OFERTA PRACY: OPEN  SP. Z O.O. 
HK CHINSKI CENTRUM SPRZEDAWCA, 
KASJER MIEJSCE PRACY: 
UL. GRODZISKA 46, 05-840 BRWINÓW 

 ► Pracownik magazynowy Ołtarzew - 
kobiety i mężczyźni. Umowa o pracę, cały 
etat, system trzy zmianowy (pon-pt). 
12-14 zł brutto/h. Stałe i stabilne 
zatrudnienie. Wymagamy podstawowej 
obsługi komputera. Dojazd z Pruszkowa 
Ożarowa i Sochaczewa. 722 301 002 
lub ris.oltarzew@randstad.pl 

 ► Poszukujemy Kwalifi kowanych 
Pracowników Ochrony w Raszynie, 
wpis na KPOF, legitymacja osoby 
dopuszczonej do posiadania broni, 
system 12h, 667-676-277.  

 ► Podnajmę stanowisko
 manicure/pedicure kosmetyczce 
tel. 502 036 239

 ► Pracowników ochrony na obiekt 
spedycyjny w m. Moszna Parcela. 
Tel. 0 608 69 69 29 

 ► Przyjmę do pracy w zakresie ogólno-  
-budowlanym z doświadczeniem 
wiadomości po Tel. 695 455 389.

 ►  Solid Security poszukuje 
Pracowników Ochrony w Piasecznie. 
605-212-390

SPRZĄTAJĄCĄ DO HOTELU, 
OTRĘBUSY, 503 164 828 

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę 
tel. 502 036 239 

 ► Zatrudnię kobiety na wagę wozową, 
Pruszków Gąsin, 8 zł, 695-155-927. 

 ► Zatrudnię zgranych 
kierowców na PODWÓJNĄ 
OBSADĘ,doświadczonych,kat.C+E 
w transporcie międzynarodowym na 
chłodnie,karta kierowcy, 
TEL: 662-178-274 

 ► Zatrudnię kierownika budowy 
z uprawnieniami bez ograniczeń 
na sieci sanitarne zewnętrzne, 
601 304 833 

 ► Zatrudnię lakiernika samochodowego 
lub pomocnika lakiernika 
z DOŚWIADCZENIEM, atrakcyjne 
zarobki. 796 956 377 

 ► Zatrudnię rencistę I grupy stopień 
znaczny, ochrona Pruszków, 
600 214 802  

 ► Zatrudnimy monterów okablowań, 
światłowodowców. Prawo jazdy 
kat. B., umiejętność czytania 
projektów technicznych. CV na 
pw@teleartnet.com.pl, 883 394 988

Szukam pracy

 ► Podejmę się sprzątania domu, biura, 
mieszkania na weekendy. Pruszków 
i okolice. 500 891 490 

Nieruchomości – sprzedam

 ► Działka budowlana (plan miejscowy)  
w Grodzisku Mazowieckim  ul. Malinowa 
15- 836m2 media(gaz wod Kan), 
Tel. 605 338 255 

Mieszkania Pruszków, 60-100 mkw., 
ceny już od 5 500 zł/mkw., 
tel. 22 729 03 13 

 ► Mieszkanie w kamienicy 
w samym centrum Pruszkowa, 
po generalnym remoncie (w 2008 r.). 
Duży pokój 22m2, sypialnia 
9m2, oddzielna kuchnia 8m2, 
łazienka z wc oraz prysznicem 4m2 
oraz przedpokój 4m2. 
Do mieszkania przydzielona 
jest piwnica. 503 647 032  

 ► Okazja sprzedam mieszkanie 
70 m 3300 za m', 1piętro, 4pok., 
Blok ocieplony i odnowiony 
w tym roku. Cena 235 000.-. 
Tel. 600 214 802 

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

 ► Sprzedam mieszkanie w centrum 
Pruszkowa, trzy pokoje z widną kuchnią, 
łazienką, 54m2. Są duże windy,
tel.: 501 146 435 

 ► Zamienię mieszkanie 
komunalne, 98m2, 3 pokoje, 
kuchnia, łazienka na mniejsze, 
2-pokojowe około 50m2.
 Mieszkanie znajduje się 
w centrum Pruszkowa 
w odnowionej kamienicy, 
w pobliży parku. Mieszkanie 
w bardzo dobrym stanie, 
nowe okna, panele na podłodze, 
zadbane. Zamienie na mniejsze 
– może być komunalne lub 
spółdzielcze również 
w Pruszkowie. 509 683 032 

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► Do wynajęcia garaż podziemny 
ogrzewany ul. Dobra. Cena 200 zł. 
600 200 702 

 ► Warsztat/magazyn 80m2+plac, 800zł, 
Nadarzyn - 506 906 002 

 ► Wydzierżawię pod usługi plac 1000m2, 
Nadarzyn, 696 023 878 

 ► Wynajmę mieszkanie 
o wysokim standardzie 
w centrum Pruszkowa, 40m2. 
504 204 700 

Automoto – kupię

Auto-złomowanie 
do wyrejestrowania, odbiór, 
ekwiwalent, stacja demontażu, 
Pruszków, tel. 22 723 46 66, 
501 139 173 

Kupię

 ► Kupię Medale Odznaki Odznaczenia 
tel. 501 591 903 

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż 
serwis, 603 375 875 

 ► Brukarstwo, solidnie, 696 437 501 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

 ► Dachy papą, 605 606 914 

 ► Domofony, videodomofony 
603 375 875 

 ► Drzewa, krzewy, ścinanie 
pielęgnacja. Karczowanie 
działek. Utylizacja gałęzi. 
Tel. 661-880-661 

 ► Hydraulik, 535 872 455 

 ► Kompleksowe usługi hydrauliczne, 
601 818 310 

 ► Mycie okien, 511 259 852 

 ► Pranie tapicerki samochodowej, 
511 259 852 

 ► Projektowanie grafi czne 
oraz skład DTP. 
Kontakt: 509 443 977, 509 443 877
www.gdstudio.pl; 
marcin@gdstudio.pl
michal@gdstudio.pl 

Gimazjum 
Społeczne 

•  Wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej
•  Życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga, bezpieczeństwo
•  Nauczanie w zespołach klasowych – do 18 osób
•  Zwiększona ilość godzin z matematyki i języka polskiego
•  Język angielski w wymiarze rozszerzonym
•  Dodatkowo w liceum od 1 do 3 przedmiotów w wymiarze 

rozszerzonym – do wyboru
•  Zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie; 

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

     

  

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

e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl

Społeczne Liceum 
Ogólnokształcące 
Nr 23

tałcące 

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 1991

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 2004

 www.slo23.edu.pl

30% 
ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA

22 758 77 88

MIEJSCE
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

Nowy pasywny
Dom 100 m2

– 335 tys. zł
z działką 1200 m2

stan deweloperski

20 min do W-wy

OGŁOSZENIE 
Burmistrz Miasta Piastowa informuje, że w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Piastowie przy ul. 11 Listopada 8, na tablicy 
ogłoszeń na I piętrze, w okresie od  11.08.2015 r. – 01.09.2015 
r. zostały wywieszone wykazy nieruchomości lokalowych 
stanowiących własność Miasta Piastów przeznaczonych do zbycia 
oraz w okresie od 18.08.2015 r. – 08.09.2015 r.  został wywieszony 
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Studnie, 601 231 836 

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

 ► Usługi księgowe, doradztwo 
podatkowe – Biuro rachunkowe 
WERO-MONA, 728 963 965, 
wero-mona@wp.pl 

 ► WYMIANA OPON, 
795 569 659 

 ► Zakładanie żaluzji, rolet,
moskitier. Duży wybór 
asortymentu. Przystępne ceny.  
502 723 055 

 ► Zespół muzyczny. Wesela, 
bale, imprezy okolicznościowe. 
Atrakcyjne ceny. Na życzenie 
wysyłamy fi lm lub mp3. 
Tel. 514 458 887 

 ► Żaluzje, rolety, moskitiery, 
verticale, pranie verticali, 
9-20, 501 175 813 

Zdrowie

 ► Protezy zębowe 380 zł, 
508 357 334 

Różne

 ► Zamienię działkę z pozwoleniem na 
budowę w Nadarzynie na mieszkanie, 
696 023 878 
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