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Armia sześciolatków wróci do przedszkoli

EWELINA 
LATOSEK

REGION 
Tylko co piąty sześciolatek 
w Pruszkowie i co siódmy 
w Grodzisku rozpocznie 
od września naukę 
w pierwszej klasie. 
Reszta ich rówieśników 
prawdopodobnie 
trafi  z powrotem do 
przedszkoli. A to oznacza 
kłopot z miejscami 
dla młodszych dzieci.

O tym, że tegoroczna re-
krutacja do przedszko-
li może być wyjątkowo 

trudna, informowaliśmy kilka 

W Grodzisku i Pruszkowie problem braku miejsc dotknie głównie dzieci w wieku trzech lat 
tygodni temu. Wszystko przez 
zmianę reguł i likwidację obo-
wiązku szkolnego dla dzieci 
sześcioletnich. Taką decyzję po 
wygranych jesienią wyborach 
parlamentarnych podjął rząd 
Prawa i Sprawiedliwości. Dla 
samorządów ruch ten oznaczał 
nadejście kolejnej rewolucji. Jed-
ną już miały prawie za sobą – od 
miesięcy przygotowywały się bo-
wiem do przyjęcia sześciolatków 
w pierwszych klasach szkół pod-
stawowych. Rozpoczęły dosto-
sowywanie placówek do potrzeb 
dzieci w tym wieku i... nagle na-
stąpiła zmiana planów. 

Likwidacja obowiązku szkol-
nego dla tej grupy wiekowej 
polega na tym, że to rodzice 

zdecydują, czy maluch trafi na 
jeszcze jeden rok do przedszkola, 
czy rozpocznie naukę w pierwszej 
klasie, jak był do tego przygotowy-
wany. Z danych, którymi samorzą-
dy obecnie dysponują wynika, że 
większość rodziców zdecydowa-
ła się poczekać rok z posłaniem 
dzieci do szkoły. To wstępne sza-
cunki, jest jeszcze czas na zmianę 
decyzji, ale wszystko wskazuje na 
to, że armia sześciolatków wróci 
do przedszkoli, odbierając miej-
sce młodszym kolegom, przede 
wszystkim trzylatkom. 

Wyniki marcowej rekrutacji do 
przedszkoli w Pruszkowie pozna-
my w połowie maja, pracują jesz-
cze komisje. Jak dotąd wpłynęło 
119 deklaracji o posłaniu dziecka 
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do szkoły, co stanowi 17 proc. w tej 
grupie wiekowej. – Ta liczba mo-
że się zmienić, czas na podjęcie 
decyzji jest do sierpnia – zazna-
cza Zofi a Wasiota, naczelnik wy-
działu edukacji w pruszkowskim 

urzędzie. Więcej wiemy o sytuacji 
w Grodzisku, gdzie w czwartek, 21 
kwietnia, ogłoszono wyniki pierw-
szego etapu naboru do przedszkoli. 
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CYTAT TYGODNIA
– Jeżeli jest tak, że ktoś popełnia tego typu oszustwo, to powinien ponieść karę, ale od tego jest wymiar 
sprawiedliwości, a nie ministerstwo zdrowia. Obiecuję jednak, że przyjrzę się tej sprawie.

minister zdrowia Konstanty Radziwiłł do rodziców dzieci, którym ponad 
dwa lata temu w pruszkowskiej przychodni podano „lewe” szczepionki

Kontrowersje wokół
remontu linii nr 447
REGION
Jak na razie tylko 
jedna gmina z naszego 
regionu sprzeciwia 
się całkowitemu 
zamknięciu 
podmiejskiej linii 
kolejowej na odcinku 
Warszawa Włochy 
– Grodzisk Mazowiecki. 
Oznacza to, że 
póki co zwycięża 
22-miesięczny wariant
przeprowadzenia
remontu.

O sprawie pisaliśmy wiele 
razy. PKP Polskie Linie Ko-
lejowe zaproponowały dwa 
warianty zrealizowania in-
westycji. Pierwszy oznaczał-
by częściowe zamknięcie linii 
przy czasie modernizacji ok. 
33 miesięcy. Wówczas pociągi 
mogłyby jeździć jednym torem 
na odcinku Warszawa Wło-
chy – Pruszków, na pozosta-
łym fragmencie prowadzącym 
do Grodziska Mazowieckiego 
linia kolejowa nr 447 byłaby 
wyłączona z ruchu, a w za-
mian zostałaby uruchomiona 
autobusowa komunikacja za-
stępcza. Drugi wariant ozna-
cza zamknięcie podmiejskiej 
linii na ok. 15 miesięcy, przy 
założeniu, że cała inwestycja 
trwałaby 22 miesiące. Jak 
zapewniały nas władze PKP 
PLK, po upływie wspomnia-
nych 15 miesięcy prace byłyby 
realizowane dalej bez wpływu 
na ruch pociągów.

Dotychczas Pruszków 
i Grodzisk Mazowiecki opo-
wiedziały się za 22-miesięcz-
nym wariantem. Jednak na 
ostateczne ustalenia trzeba 
jeszcze poczekać, bowiem 
rozmowy z samorządowcami 
trwają. W ostatnim czasie do 
zwolenników krótszego prze-
prowadzenia przedsięwzięcia 
dołaczył Brwinów. – Nieza-
leżnie od wyboru wariantu 
odcinek między Pruszkowem 
a Grodziskiem Mazowiec-
kim musiałby być całkowi-
cie wyłączony z ruchu. Przy 
33-miesięcznym warian-
cie całkowite zamknięcie 
trwałoby 12 miesięcy. Na-
tomiast gdy wybierzemy 
krótszy wariant bez żadne-
go ruchu wahadłowego, za-
mknięcie nieco wydłuży się 

i potrwa 15 miesięcy. Druga 
z propozycji jest zdecydowa-
nie lepsza, ponieważ możemy 
ustrzec się wielu utrudnień 
– mówi Arkadiusz Kosiński, 
burmistrz Brwinowa.

Podobnego zdania są wło-
darze Milanówka. Kontak-
tując się z tamtejszym magi-
stratem również usłyszeliśmy, 
że krótszy wariant jest lep-
szą możliwością.

Inaczej na sprawę patrzy 
Piastów. Zdaniem włodarzy 
tego miasta lepiej wybrać roz-
wiązanie, w którym pociągi bę-
dą mogły poruszać się chociaż 
jednym torem. – Mówimy to 
zdecydowanie, bo ja nie mam 
zaufania do deklaracji skła-
danych przez kolejarzy i ich 
planów. Na dziś są one bardzo 
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chaotyczne. Wcale nie wynika 
z tego, że jak się zgodzimy na 
całkowite zamknięcie torów, 
to prace potrwają 15 miesięcy. 
Co więcej, jestem przekonany, 
że to takie trochę czarowanie. 
Myślę, że większość samorzą-
dów również zdaje sobie z te-
go sprawę, a cierpieć będą na 
tym ludzie. Niedawno była re-
montowana linia nr 1 i widać 
jakie to zrodziło kłopoty, m.in. 
w kwestii organizacji prac to-
rowych – mówi Grzegorz Szu-
plewski, burmistrz Piastowa.

Jakby nie patrzeć, bez utru-
dnień się nie obędzie. To bar-
dzo duża inwestycja. Na po-
c z ą t k u  p r z y s z ł e g o  r o k u 
kolejarze zamierzają ruszyć z re-
montem linii nr 447 na od-
cinku Warszawa Włochy – Gro-
dzisk Mazowiecki, a w ra-
mach tych prac wybudować 
m.in. nową stację w Parznie-
wie czy tunel w ciągu ul. Dział-
kowej w Pruszkowie.  (SD) 

Jak Grodzisk poradził sobie 
z niełatwą rekrutacją? – Mieli-
śmy bardzo wiele niewiadomych 
w związku z decyzją o przesu-
nięciu obowiązku szkolnego. 
Nie wiedzieliśmy ile osób zde-
cyduje się zapisać dziecko do kla-
sy pierwszej, ile do oddziałów 
przedszkolnych przy szkołach, 
ile rodziców będzie korzystało 
z prawa kontynuowania wycho-
wania w przedszkolu. Większość 
przyszłorocznych sześciolat-
ków (rocznik 2010) ma prawo 
zadeklarować wolę kontynu-
acji w tym przedszkolu, w któ-
rym w tej chwili są – mówi Ewa 
Burzyk, dyrektor grodziskiego 
biura oświaty.

Władze gminy starały się 
przekonywać, że sześciola-
tek w szkole to dobry pomysł, 
odbyło się kilka spotkań z ro-
dzicami, jednak bez rezultatu. 
– Prowadziliśmy kampanię, aby 
zachęcić do przenoszenia dzie-
ci sześcioletnich do budynków 
szkół, czyli albo do oddziałów 
przedszkolnych albo do klas 
pierwszych. Niestety, nie mo-
gę powiedzieć, aby przyniosła 
ona wielkie efekty, bo mamy 
tylko 81 sześciolatków zapi-
sanych do klas pierwszych, co 
stanowi 13 proc. rocznika – tłu-
maczy Ewa Burzyk. 

Grodzisk ma do zaoferowa-
nia 1278 miejsc dla wszystkich 
przedszkolaków. – Po tym, jak 
będziemy znać wolę rodziców 
i liczbę zapisanych dzieci, wte-
dy będziemy szukać brakujących 
miejsc, aby zapewnić każdemu 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Sześciolatki wrócą do przedszkoli
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cztero-, pięcio- i sześcioletnie-
mu dziecku opiekę przedszkolną 
– wyjaśnia dyrektor grodziskie-
go biura oświaty. 

Co zatem z trzylatkami? 
– W tym pierwszym etapie zakwa-
lifi kowało się 110 dzieci z tej gru-
py. To duży procent tego rocznika. 

W Pruszkowie 
działa 14 
publicznych 
przedszkoli, 
w których jest 
1700 miejsc 
i 26 niepublicznych 
z 1100 miejscami 

MILANÓWEK
Mieszkańcy Milanówka 
czekają, kiedy park 
przy zbiegu ulic 
Fiderkiewicza 
i Krótkiej ofi cjalnie 
otrzyma nazwę 
„Zielony Dołek”.

Jak już informowaliśmy, miesz-
kańcy mieli okazję wziąć udział 
w internetowej sondzie i wy-
brać nazwę parku. Spośród pię-
ciu propozycji wygrał „Zielony 
Dołek”, który uzyskał 47 proc. 
głosów. Miasto zapowiadało, że 
podczas otwarcia sezonu wio-
sennego nastąpi ofi cjalne nada-
nie nazwy. Dokładnego terminu 
jednak nie określono. – Na ofi -
cjalne otwarcie sezonu i nadanie 
zwycięskiej nazwy „Zielony Do-
łek” czekamy jeszcze ze względu 
na dopięcie wszelkich formalno-
ści z naszej strony. Ważne też, 
aby była ładna pogoda. Ofi cjal-
ne otwarcie planujemy wstępnie 
na 7 albo 21 maja – informowała 

niedawno Daria Gągała z Urzę-
du Miasta w Milanówku.

W ubiegłym roku park prze-
szedł modernizację. Miasto pla-
nuje kolejne prace. – Chcemy 
dostosować funkcjonalność tego 
miejsca pod kątem jego użytkow-
ników. Obecnie najistotniejsze 
jest zlokalizowanie całorocznej 

toalety przystosowanej do ko-
rzystania przez osoby niepełno-
sprawne oraz budynku wartowni 
wraz z pomieszczeniem dla ma-
tek z małymi dziećmi. Oprócz 
tego, ze względu na odnoto-
wane liczne akty niszczenia 
nowowykonanego sprzętu na 
terenie parku podjęto decyzję 

Kiedy park będzie ofi cjalnie „Zielonym Dołkiem”?
o uzupełnieniu istniejącego 
oświetlenia parkowego w do-
datkowe naświetlacze haloge-
nowe obejmujące newralgiczne 
obszary obiektu. Uzupełnione 
oświetlenie zwiększy sprawność 
funkcjonowania systemu moni-
toringu miejskiego jednocześnie 
zmniejszając liczbę występowa-
nia aktów wandalizmu – przed-
stawia Daria Gągała.

Na tym nie koniec. – Trwają 
również roboty związane z odno-
wieniem istniejącego ogrodzenia. 
Po zakończonych pracach cały 
obiekt zdecydowanie zyska na
estetyce. Ostatnią zmianą, w za-
sadzie mającą charakter czysto
techniczny, jest planowany mon-
taż bramy od strony Ośrod-
ka Pomocy Społecznej. Brama 
umożliwi wjazd ciężkiego sprzę-
tu w razie konieczności usunię-
cia poważniejszej awarii, a także 
ułatwi bieżącą konserwację, np. 
wymianę piasku na placu zabaw 
– wyjaśnia przedstawicielka mi-
lanowskiego urzędu.  (JM) 
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Listę dzieci zakwalifikowa-
nych do pruszkowskich placó-
wek poznamy 12 maja. Na jakich 
zasadach odbywa się rekrutacja? 
Przypomnijmy. Poszczególne sa-
morządy określają własne kryteria 
naboru, poza odgórnie narzucony-
mi przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej. „Ministerialne” punk-
ty przyznawane są za pochodzenie 
dziecka z rodziny wielodzietnej, 
niepełnosprawność dziecka, jed-
nego lub obojga rodziców, rodzica 
samotnie wychowującego dziec-
ko oraz dziecka wychowywane-
go w ramach pieczy zastępczej. 
Natomiast najczęstsze kryteria 
przyjmowane przez samorządy to: 
zamieszkanie na terenie gminy lub 
miasta, praca zawodowa obojga ro-
dziców, posiadanie przez dziecko 
rodzeństwa w tej same placówce, 
rozliczanie się rodziców z podatku 
dochodowego na terenie gminy. 

Piątek, 22 Kwietnia 2016

– Wcale nie wynika, 
że jak się zgodzimy 
na całkowite 
zamknięcie torów, 
to prace potrwają 
15 miesięcy 
– mówi burmistrz 
Szuplewski
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W drugim etapie będzie jednak 
tych miejsc mniej – przyznaje 
Ewa Burzyk.

Jeszcze gorzej może być 
w Pruszkowie, mimo, że wolę po-
słania sześciolatków do pierw-
szych klas wyraziło więcej osób 
niż w Grodzisku. W szkolnej ła-
wie zasiądzie co piąty z nich. 
W sumie 119 dzieci, co daje 17 
proc. rocznika. Pozostałe wrócą 
do przedszkoli „blokując” miej-
sce dla trzylatków. Szczególnie, 
że problem z ich przyjęciem mia-
sto ma od lat. W Pruszkowie dzia-
ła 14 publicznych przedszkoli, 
w których jest 1700 miejsc i 26 
niepublicznych z 1100 miejsca-
mi. Ale to wciąż może być ma-
ło. Sytuacja ma się poprawić po 
wybudowaniu kolejnej placówki, 
tym razem na Bąkach, gdzie bę-
dzie mogła uczęszczać setka dzie-
ci. Ale to wciąż pieśń przyszłości.  

W Grodzisku i Pruszkowie brak miejsc dotknie dzieci w wieku trzech lat 
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stoliki z drewna egzotycznego z Indonezji
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PRUSZKÓW
Rodzice małych 
pacjentów 
pruszkowskiej 
przychodni DOM MED, 
których ponad dwa lata 
temu zaszczepiono 
nieznaną substancją, 
nie dają za wygraną. 
O pomoc w wyjaśnieniu 
sprawy zwrócili się 
do ministra zdrowia. 

O skand alu z  „lewy-
mi” szczepionkami 
w pruszkowskiej lecz-

nicy ponad dwa lata temu 
usłyszała cała Polska. W lu-
tym 2014 r. wyszło na jaw, że 
małym pacjentom zamiast 
szczepionek na rotawirusa po-
dawano inny specyfik. Jaki? 
Tego do tej pory nie wiadomo. 
Procederu miała się dopuścić 
Małgorzata R., pielęgniarka 
zatrudniona wówczas w przy-
chodni. „Wpadła” bo okazało 
się, że zapasy szczepionki na 
rotawirusy nie maleją mimo 
przyjmowania kolejnych pa-
cjentów. Za te podmienione 
kobieta miała inkasować pie-
niądze do własnej kieszeni.

Choć od tego czasu minęły 
ponad dwa lata, nadal nie uda-
ło się wskazać i ukarać win-
nych. We wrześniu ubiegłego 
roku o zakończeniu śledztwa 

Rodzice wciąż nie dają za wygraną
Minister przyjrzy się sprawie „lewych szczepionek” w pruszkowskiej przychodni

bez postawienia zarzutów 
zdecydowała prokuratura 
rejonowa w Piasecznie. Wy-
wołało to oburzenie rodziców 
poszkodowanych dzieci. Dzię-
ki ich uporowi i zażaleniom 
sprawa jest rozpatrywana 
przez Sąd Rejonowy w Prusz-
kowie. O pomoc w dochodze-
niu sprawiedliwości zwrócili 
się do ministra zdrowia Kon-
stantego Radziwiłła, który we 
wtorek (19 kwietnia) gościł 
w Pruszkowie. 

– Pokrzywdzonych zostało 
ponad 300 dzieci, ich zdro-
wie zostało narażone, a nas 
oszukano. Nikt nie poniósł 
za to żadnej odpowiedzialno-
ści. Chcemy wiedzieć, co mi-
nisterstwo zdrowia może dla 

nas zrobić? – mówił podczas 
spotkania ojciec jednego z ma-
łych pacjentów DOM MED-u. 

od tego jest wymiar sprawie-
dliwości, a nie ministerstwo 
zdrowia. Obiecuję jednak, że 
przyjrzę się tej sprawie – od-
powiedział minister Konstan-
ty Radziwiłł. Przyjął też kopię 
korespondencji, jaką rodzice 
prowadzili z resortem jeszcze 
w poprzedniej kadencji, kie-
dy na czele ministerstwa stał 
Bartosz Arłukowicz. 

Czy kiedykolwiek pozna-
my prawdę o wydarzeniach 
w pruszkowskiej przychodni? 
Wiele zależeć będzie od de-
cyzji Sądu Rejonowego, który 
jest w trakcie rozpatrywania 
zażaleń na umorzenie śledz-
twa przez prokuraturę w Pia-
secznie. Na jakim etapie jest 
procedura? – 29 czerwca. Na 
tę datę zostało wyznaczone 
posiedzenie w przedmiocie 
rozpoznania zażalenia – mówi 
Grzegorz Godzina, wiceprezes 
pruszkowskiego Sądu Rejo-
nowego. Czy usłyszymy wte-
dy decyzję? – Z reguły tak się 
dzieje. Jeżeli na samym posie-
dzeniu nie ujawnią się nowe 
i nieznane wcześniej oko-
liczności, to zakładam, że 
29 czerwca zapadnie orzecze-
nie co do tego, czy postano-
wienie prokuratora powinno 
być utrzymane w mocy czy nie 
– wyjaśnia Grzegorz Godzina. 
Decyzja prokuratury w Pia-
secznie może zostać pod-
trzymana, uchylona w całości
lub w części. 
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– Jeżeli jest tak, że ktoś po-
pełnia tego typu oszustwo, 
to powinien ponieść karę, ale 

29 czerwca 
– na tę datę zostało 
wyznaczone 
posiedzenie sądu 
w przedmiocie 
rozpoznania 
zażalenia rodziców 

Nowe ścieżki dla rowerzystów
PRUSZKÓW
W Pruszkowie mają 
się pojawić nowe 
trasy rowerowe. 
Kiedy? Trzeba jeszcze 
poczekać, gdyż ruszyły 
prace projektowe.

W styczniu miasto ogłosiło 
przetarg na wykonanie doku-
mentacji projektowej czterech 
tras rowerowych. Długość tych 
ścieżek wyniesie ponad 4 km.

Wykonawcę dokumentacji 
projektowej wyłoniono w lu-
tym, jednak umowę podpisano 
w kwietniu. Projekt powinien być 
gotowy w marcu przyszłego roku.

Warto zaznaczyć, że inwe-
stycja wymaga porozumienia 
kilku podmiotów. Ścieżki bie-
gną w drogach wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych. Osią-
gnięto już porozumienie z Ma-
zowieckim Zarządem Dróg 
Wojewódzkich, co do pierw-
szego szlaku (al. Wojska Pol-
skiego od ul. Działkowej do ul. 
Powstańców). Kolejne dwie 
trasy wymagają zawarcia po-
rozumienia z powiatem.

Miasto wykorzysta środki unij-
ne. Aż 80 proc. inwestycji pokry-
ją fundusze uzyskane w ramach 

projektu „Zintegrowane Inwes-
tycje Terytorialne Warszawskie-
go Obszaru Funkcjonalnego”.

Planowany przebieg ście-
żek: 1. Al. Wojska Polskiego od 
ul. Działkowej do ul. Powstań-
ców, 2. ul. B. Prusa od ul. M. Zi-
mińskiej – Sygietyńskiej do 
ul. Poznańskiej, ul. Bohate-
rów Warszawy od Al. Jero-
zolimskich do granic mias-
ta; 3. Al. Armii Krajowej od 
ul. Andrzeja do ul. Ireny, ul. Li-
powa od Al. Armii Krajowej do 
ul. Kopernika, Łącznik ul. Ko-
pernika z ul. B. Prusa przez 
Park Potulickich; 4. ul. Kra-
szewskiego od ul. Lipowej 
do stacji WKD, ul. Ewy od 
stacji WKD do ul. Andrzeja, 
ul. Andrzeja od ul. Ewy do 
Al. Armii Krajowej.  (SD) 
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SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, ul. Pogodna 7

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

Reklama

Minister przyjrzy się sprawie „lewych szczepionek” w pruszkowskiej przychodni

11 000 
To liczba osób, która kliknęła „Lubię to” na fanpage'u portalu WPR24 w serwisie społecznościowym 
Facebook. Drodzy Czytelnicy i Internauci, dziękujemy za to, że jesteście z nami. Im jest Was więcej, 
tym dalej docierają nasze informacje. Taka liczba polubień pokazuje, że praca naszego zespołu jest 
doceniana i ważna. Dziękujemy i prosimy o więcej. 

 – Chcemy wiedzieć, co ministerstwo zdrowia może 
dla nas zrobić – mówił podczas spotkania ojciec jednego 
z małych pacjentów DOM MED-u
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REGION
W 966 roku książę Polan Mieszko I
przyjął chrzest, w ten sposób zapo-
czątkował się proces chrystianiza-
cji ziem polskich. Centralne obchody 
1050. rocznicy Chrztu Polski odbyły 
się w Poznaniu, jednak świętowano 
też w innych rejonach kraju. 17 kwiet-
nia, w Komorowie przy ul. Kotoń-

skiego dokonano aktu poświęce-
nia Krzyża Pamięci. Ustawiono go 
w symbolicznym dla michałowic-
kiej gminy miejscu. W uroczystości 
wzięli udział m.in. wojewoda ma-
zowiecki Zdzisław Sipiera, starosta 
pruszkowski Maksym Gołoś, wicesta-
rosta Krzysztof Rymuza, członkowie 

Uroczyście obchodzono 
1050. rocznicę Chrztu Polski

zarządu powiatu pruszkowskiego, 
prezydent Pruszkowa Jan Starzyń-
ski, burmistrz Piastowa Grzegorz 
Szuplewski oraz wójt gminy Micha-
łowice Krzysztof Grabka. Uroczysto-
ści związane z rocznicą Chrztu Polski 
miały także miejsce w innych miej-
scowościach naszego regionu. (JM)

Wiadomości Piątek, 22 Kwietnia 2016

EWELINA
LATOSEK

REGION
W Lesie Młochowskim 
trwa wycinka drzew 
prowadzona przez 
Nadleśnictwo Chojnów, 
które opiekuje się 
tym terenem. Skala 
działań zaniepokoiła 
jednak część naszych 
czytelników.

L as Młochowski to jeden 
z najcenniejszych przy-
rodniczo terenów w na-

szym regionie. Częściowo leży 
w administracyjnych grani-
cach Podkowy Leśnej, sięga 
do Otrębus i ciągnie się aż do 
Nadarzyna. Wchodzi w skład 
Nadleśnictwa Chojnów, któ-
re odpowiada za drzewostan, 
prowadzi sezonowe wycinki, ma 
dbać o równowagę ekosystemu. 

Czy odpowiednio wywiązuje 
się ze swoich obowiązków? Wąt-
pliwości zgłosił jeden z naszych 
czytelników. – Trwa intensyw-
na wycinka drzew. Spotkałem 
się z opinią, że to po to, aby no-
wy drzewostan miał lepsze wa-
runki. Jednak w mojej ocenie 
to, co tam się dzieje to przesa-
da. Na prawo od drogi ppoż nr 
41 (kiedy dochodząc do jej po-
łudniowego końca skręcimy 
w aleję w prawo idąc dalej już 
za znakiem oznaczającym re-
zerwat Zaborów) sukcesywnie 
widzimy nowe metry kubiczne 
zdrowych drzew, pociętych do 
wywozu – mówi. 

Z pytaniem o wycinkę zwróci-
liśmy się do Nadleśnictwa Choj-
nów. – Wszystkie prace związane 
z pozyskaniem drewna prowa-
dzone w Nadleśnictwie odbywa-
ją się w oparciu o obowiązujący 
Plan Urządzenia Lasu. Obecnie 
realizujemy PUL opracowany na 

Wycinka w Lesie Młochowskim
Nadleśnictwo Chojnów zapewnia, że prace odbywają się 
w oparciu o obowiązujący Plan Urządzenia Lasu  

Na powierzchniach 
gdzie drzewostan 
zostaje usunięty, 
sadzony jest 
młody las

prac to cięcia rębne, które pro-
wadzone są w drzewostanach 
dojrzałych. Sposób użytkowa-
nia dojrzałych drzew, czyli sto-
sowanie różnych rodzajów rębni, 
jest dostosowany do wymagań 
wzrostowych przyszłego mło-
dego pokolenia drzew i uwzględ-
nia jego potrzeby, dlatego też 
coraz częściej spotkać można 
w lesie wycięte niewielkie okrą-
głe powierzchnie tzw. gniazda 
– mówi Artur Pacia.

Jak zapewnia, na powierzch-
niach gdzie drzewostan zosta-
je usunięty, sadzony jest młody 
las. – Jest to naturalny cykl jaki 
występuje w przyrodzie, zarów-
no w świecie flory jak i fauny. 
Wszystkie powyższe działania 
uwzględniają utrzymanie sta-
bilności i trwałości lasów w Pol-
sce i są zaplanowane w taki 
sposób, aby nie szkodzić przy-
rodzie – twierdzi przedstawi-
ciel Nadleśnictwa. 

Okazję aby zrobić coś do-
brego dla Lasu Młochowskie-
go w sobotę, 23 kwietnia, będą 
mieć mieszkańcy Podkowy. 
O godz. 10 rozpocznie się sprzą-
tanie tego terenu. Zbiórka na 
ul. Krasińskiego. Po zakończe-
niu wspólne ognisko. 

lata 2008-2017. Niniejszy plan 
zatwierdzony został decyzją 
Ministra Środowiska. Jednym 
z elementów tego opracowania 
jest wskazanie drzewostanów, 
które będą podlegać zabiegom 
pielęgnacyjnym (w tym tzw. 

czyszczenia wczesne, późne 
oraz trzebieże wczesne i późne) 
oraz cięciom rębnym. Pierwszy 
ze wskazanych rodzajów cięć wy-
konywany jest w drzewostanach 
młodszych klas. Cięcia te mają 
za zadanie utrzymywanie stabil-
ności i zdrowotności drzewosta-
nów aż do zbliżenia się do tzw. 
wieku rębności – wyjaśnia Artur 
Pacia, zastępca nadleśniczego.   

Pojawiające się w Lesie Mło-
chowskim polany, to też zaplano-
wane działanie. – Kolejny rodzaj 

GRODZISK MAZOWIECKI
Niewidomi mogą już 
korzystać z zasobów 
Biblioteki Publicznej 
Gminy Grodzisk 
Mazowiecki. Placówka 
pozyskała Czytaki, 
na których można 
odtwarzać książki 
w formacie mówionym.

To ogromne ułatwienie dla 
osób niewidomych i słabo-
widzących, które chcą mieć 
kontakt z literaturą. W ja-
ki sposób Czytaki trafiły do 
grodziskiej biblioteki? Na-
wiązała ona współpracę ze 
Stowarzyszeniem Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym 
„Larix”. Następnym krokiem 
było przystąpienie do projektu 
„Wypożyczalnia odtwarzaczy 
cyfrowej książki mówionej dla 
osób niewidomych i słabowi-
dzących – edycja 2015”. Dzię-
ki temu do biblioteki trafiło 
urządzenie Czytak Plus, któ-
re posiada dostęp do książek 
w formacie audiobooków.

Każda osoba niewidoma 
może już korzystać z zasobów 
grodziskiej czytelni. Czytak jest 
prosty w obsłudze. Przede 
wszystkim posiada dużą kla-
wiaturę i niewiele waży.

Co trzeba zrobić, aby 
otrzymać urządzenie? Od 1 
kwietnia Czytak można wy-
pożyczyć w bibliotece przy ul. 
Spółdzielczej 9. Termin jego 
zwrotu nie może być dłuższy 
niż 60 dni. Osoby korzystające 
z urządzenia mogą wybrać do 
pięciu książek, następnie bi-
bliotekarz wgrywa zamówio-
ne pozycje.  (JM)

Dzięki Czytakowi 
poznają literaturę

PIASTÓW
Jeszcze w tym roku ma 
ruszyć budowa nowego 
domu komunalnego 
w Piastowie. – Mamy 
już projekty i wszystkie 
pozwolenia – zaznacza 
burmistrz Grzegorz 
Szuplewski.

Wiele miast w Polsce boryka 
się z problemem niewystarcza-
jącej liczby mieszkań komunal-
nych. Podobnie jest w naszym 
regionie. Lokale komunalne i so-
cjalne z reguły znajdują się w sta-
rych, walących się kamienicach. 
W ostatnich latach w Pruszko-
wie i Grodzisku Mazowieckim 
zaczęły powstawać nowe bloki 
komunalne. Do tego grona chce 
dołączyć Piastów.

Lista piastowian oczekują-
cych na przydział lokalu ko-
munalnego lub socjalnego jest 
długa. Włodarze miasta nie 
mają jednak zbyt wielu możli-
wości. Mieszkania tego typu naj-
częściej zwalniają się dopiero po 
wyprowadzce lub śmierci loka-
tora. Dlatego władze Piastowa 
już kilka lat temu stworzyły Wie-
loletni Program Gospodarowa-
nia Mieszkaniowym Zasobem 
Gminy. Zakłada on m.in. budowę 
nowych domów komunalnych. 
Wiele wskazuje, że pierwszy taki 
blok powstanie w najbliższych 
latach. – Mamy już pozwolenie 
na budowę i projekt budynku. 
W pierwszej kolejności myślimy 
o bloku, w którym znajdzie się 
38 mieszkań – mówi Grzegorz 

Szuplewski, burmistrz Piastowa. 
– To kropla w morzu potrzeb, 
ponieważ lista oczekujących jest 
bardzo długa. Jednak w ten spo-
sób zwiększymy zasób mieszka-
niowy miasta – dodaje.

Choć wszystko jest już prak-
tycznie gotowe, to przetargu na 
budowę domu komunalnego 
jeszcze nie ogłoszono. Piastow-
scy włodarze czekają bowiem na 
zakończenie inwestycji polega-
jącej na budowie odwodnienia 
północnej części miasta. – Budy-
nek ma powstać na działce, któ-
rą udostępniliśmy wykonawcy 
odwodnienia. To teren miejski, 
na którym dziś SKANSKA ma 
tymczasową bazę technologicz-
ną – mówi burmistrz Szuplewski. 

Lokale komunalne potrzebne

a
N

N
a
 S

o
ŁT

yS
ia

K

G
m

iN
N

a
 b

ib
Li

o
TE

Ka
 P

U
bL

ic
ZN

a
 W

 G
Ro

D
Zi

SK
U

c
Zy

TE
LN

iK

w oparciu o obowiązujący Plan Urządzenia Lasu  

Nadchodzi najbardziej 
wyczekiwana premiera 
tego sezonu! W salonie 
Autowola pojawiła się 
Astra Sports Tourer, 
czyli najnowsza odsłona 
bestselleru Opla. 

O uznaniu klientów świadczy aż 
130 000 zamówień na model Astra jesz-
cze przed ofi cjalną premierą. Sports To-
urer jest oparta na zupełnie nowej, lekkiej 
architekturze pojazdu i waży nawet do 
190 kilogramów mniej od poprzedniej 
wersji. Będzie również napędzana silni-
kami najnowszej generacji, dzięki którym 
samochód jest bardziej dynamiczny, ela-
styczny i dostarcza więcej przyjemności 

z jazdy. Jednocześnie ograniczono zu-
życie paliwa, co stanowi przekonujący 
argument dla fi rm oraz kierowców prze-
mierzających duże odległości, którzy czę-
sto poszukują zarówno praktycznych, 
jak i reprezentacyjnych samochodów 
kombi. Astra Sports Tourer, podobnie 
jak pięciodrzwiowa odmiana modelu, bę-
dzie dostępna z systemem Opel OnStar 
i nowymi systemami multimedialnymi 
IntelliLink, zapewniającymi ultranowo-
czesną i kompleksową łączność. Dotyczy 
to również licznych systemów podnoszą-
cych bezpieczeństwo i wspomagających 
kierowcę, w tym rozwiązań znanych do-
tychczas tylko z wyższych segmentów. 
Nie mniej ważna jest elegancka, smukła 
i sportowa sylwetka Astry Sports Tourer, 

która z pewnością będzie zwracać uwa-
gę na drodze. Ponadto, najnowsza Astra 
kombi ma dokładnie takie same wymia-
ry, jak poprzedni model, a jednak oferuje 
znacznie więcej miejsca wewnątrz. Oso-
by podróżujące z tyłu mają do dyspozycji 
więcej przestrzeni nad głową i na nogi, 
zaś pojemność bagażnika zwiększyła się 
o 80 litrów, co w sumie daje 1630 litrów. 
Ogólnie rzecz biorąc, model pod każ-
dym względem oferuje większy kom-
fort, w tym miejsce na trzy foteliki dla 
dzieci z tyłu. Dzięki temu idealnie na-
daje się do codziennego użytku jako 
wygodny samochód fi rmowy lub wie-
lofunkcyjny samochód rodzinny. Oby-
dwa skrajne siedzenia są wyposażone 
w zaczepy ISOFIX. Dodatkowo, dzięki 

AutoWola – premiera Astra Sports Tourer!
efektywnym rozwiązaniom konstruk-
cyjnym, do nowej Astry Sports Tourer 
można zapakować bagaż o objętości 
1630 litrów. Po raz pierwszy w tym 
modelu zastosowano klapę bagażni-
ka, którą można otworzyć bezdotykowo 
i bez pilota centralnego zamka. W eg-
zemplarzach wyposażonych w system 
otwierania bezkluczykowego wystarczy 
wykonać odpowiedni ruch stopą pod tyl-
nym zderzakiem, żeby klapa bagażnika 
sama się otworzyła. Powtórzenie tego 
ruchu spowoduje zamknięcie klapy. Po-
mysłowy system wykrywa ewentualne 
przeszkody i w razie potrzeby zatrzy-
muje mechanizm. Tylną klapę można 
również otworzyć w sposób tradycyj-
ny, czyli przełącznikiem w kabinie po 

stronie kierowcy, przyciskiem w bagaż-
niku lub pilotem zdalnego sterowania.

Pod maską Astry Sports Tourer bę-
dą montowane tylko silniki najnowszej 
generacji. Silniki wysokoprężne i ben-
zynowe o pojemności od 1 do 1,6 litra 
charakteryzują się najwyższą sprawno-
ścią i znakomitą kulturą pracy. Inteli-
gentne matrycowe refl ektory IntelliLux 
LED® w nowej Astrze to jeszcze jedna 
absolutna nowość w klasie kompakto-
wej. Refl ektory tego typu umożliwiają 
stałą jazdę na światłach drogowych poza 
terenem zabudowanym bez oślepiania 
innych kierowców. Auto wyposażone 
jest również w system rozpoznawa-
nia znaków drogowych, alarm przed-
kolizyjny oraz asystenta pasa ruchu, 

który aktywnie koryguje kierunek jazdy 
w przypadku wykrycia zagrożenia. Astra 
Sports Tourer jest już dostępna w salo-
nie  Autowola w Warszawie przy ul. Po-
łczyńskiej 33. Już 22, 23 i 24 kwietnia 
zapraszamy Państwa na Opel Business 
Day, podczas którego będą Państwo po-
czuć emocje związane z jazdą najnow-
szą Astrą Sports Tourer oraz skorzystać 
z wyjątkowych promocji na ten model. 
Do zobaczenia w Autowola!

aRTYkUŁ SPONSOROWaNY

Umów się na jazdę próbną: 
22 533 11 11

Nasz adres:
 ul. Połczyńska 33, 01-377 Warszawa

opel.autowola.pl

– Chodzi o działkę pomiędzy 
ul. gen. Maczka i ul. płk. Sułkow-
skiego. Z budową chcemy ruszyć 
jak najszybciej – twierdzi.

Kto może liczyć na mieszka-
nie w nowym budynku? – Bę-
dziemy chcieli ulokować tam 
osoby, które dziś są w najtrud-
niejszej sytuacji. Kilka mieszkań 
zaproponujemy mieszkańcom 
na zamianę z takich terenów 
jak okolice ruin Białego Pałacu 
– podkreśla burmistrz.  (AS)

W nowym bloku 
komunalnym 
znajdzie się 
38 mieszkań

 Nowy dom komunalny ma powstać na działce 
pomiędzy ul. gen. Maczka i ul. płk. Sułkowskiego
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DLACZEGO RADCA PRAWNY:
Radca prawny to profesjonalista, któremu mogą Pań-
stwo powierzyć wszystkie sprawy wymagające znajo-
mości prawa i doświadczenia w jego stosowaniu.

Radca prawny poprowadzi Państwa sprawy w:
●  sądzie (w tym spadkowe, rozwodowe, spory z pra-

codawcą lub kontrahentem oraz sprawy karne)
●  urzędzie (w tym sprawy podatkowe, ustalenie za-

siłku w ZUS lub KRUS)
●  gminie lub powiecie (w tym w zakresie wniosków  

o pozwolenia i zgody)

Radca prawny wesprze Państwa w kwestiach za-
wodowych i prywatnych. Oceni umowę z dewe-
loperem, pomoże złożyć reklamację lub napisać 
wniosek. Poprowadzi sprawę o podział majątku. 
Opracuje umowę spółki oraz wszystkie dokumenty 
niezbędne przedsiębiorcy.

JAK ZNALEŹĆ RADCĘ PRAWNEGO:
Radcę prawnego znajdą Państwo za pomocą wy-
szukiwarki radców prawnych prowadzonej przez 
Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie: 
www.szukajradcy.pl. 

Piątek, 22 Kwietnia 2016
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PORADY
Zarówno dla rodziców 
jak i dla samego 
dziecka jest to ogromne 
przeżycie. Jak więc 
przygotować malucha 
na pierwszy dzień 
pobytu w przedszkolu? 

O d urodzenia dziecko 
przebywa razem z ma-
mą i tatą, więc rozłą-

ka może być bardzo trudna. 
– Przede wszystkim istnie-
ją obawy, czy dziecko nie bę-
dzie płakało i tęskniło. Nawet 
czasowe rozstanie z rodzicami 
jest dla malucha dużym prze-
życiem. Dla mnie ważne było, 
jak moja pociecha zareaguje na 
spotkanie z innymi dziećmi – 
mówi Agnieszka, mama 4-let-
niego Marcela. 

Przed „debiutem” w przed-
szkolu należy przygotowywać 
malucha do kontaktu z rówie-
śnikami. Warto udać się z nim 
na spacer do parku bądź pójść 

Pierwszy dzień w przedszkolu to duże przeżycie
Jak przygotować nasze dziecko do nowego otoczenia, kontaktów z rówieśnikami

na plac zabaw, gdzie są inne 
dzieci. Ich widok powinien 
ucieszyć malucha i pomóc mu 
przełamać pierwsze bariery. 
Dzięki wcześniejszemu kon-
taktowi z rówieśnikami roz-
winie umiejętności wspólnej 
zabawy, współpracy. W cen-
trum jego uwagi będą współ-
towarzysze, a rodzice znajdą 
się nieco na drugim planie. 
Przyniesie to jednak korzyść: 
malec nie powinien w przed-
szkolu obawiać się obecności 
innych dzieci. 

Trzeba przecież uwzględnić 
fakt, że dziecko codziennie spę-
dzi w przedszkolu przynajmniej 
kilka godzin. Pociechę trzeba do 
tego przygotowywać stopniowo. 
– Dowiedziałam się, że nie nale-
ży przedłużać pożegnań z dziec-
kiem. Wypada zaznaczyć, kiedy 
może się nas spodziewać, np. 
„odbiorę cię o godz.12”. War-
to też sukcesywnie wydłużać 
czas pobytu dziecka w przed-
szkolu. Zacząć od 3-4 godzin 

i z każdym dniem odbierać je 
później – dzieli się swoim do-
świadczeniem mama 4-latka.

Ważnym aspektem w kontek-
ście uczęszczania do przedszko-
la jest samodzielność. Musimy 

Warto wcześniej 
wybrać się 
z dzieckiem do 
przedszkola 
i pokazać mu 
pomieszczenia, aby 
mogło spokojnie 
zwiedzić sale oraz 
poznać personel

kroku w swoim życiu. – Zawsze 
istnieje możliwość skorzysta-
nia z zajęć adaptacyjnych, 
które oferują przedszkola. To 
pozwala dziecku obyć się z no-
wym środowiskiem, zobaczyć 
przedszkole z bliska i je poznać 
– dodaje Agnieszka.

Wizyta w przedszkolu będzie 
dużym przeżyciem dla naszej 
pociechy. Proces przystosowa-
nia do nowego otoczenia może 
trwać nawet kilka tygodni. Pa-
miętajmy, aby zawsze żegnać się 
z dzieckiem i odbierać je o za-
łożonej porze.  (JM)

wczesniej nauczyć malucha np. 
informowania o potrzebach 
fizjologicznych. Przy okazji 
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Bistro Kolejka Cukierków 
to nowy adres na 
kulinarnej mapie 
Pruszkowa. Inspiracja 
do jej powstania stała 
się potrzeba stworzenia 
miejsca, w którym 
można pysznie zjeść, 
kreatywnie spędzić czas 
ze swoim dzieckiem na 
warsztatach lub wyrwać 
się na babski wieczór z 
przyjaciółkami.

Najmłodsi goście mają zapewnio-
ne odpowiednie menu,  zastawę, 
krzesełka, śliniaki, przewijak, 
huśtawkę i worek sako. Obsługa 

jest przychylna dziecięcym wy-
brykom: można pobaraszkować 
w kąciku zabaw z rodzeństwem 
lub kolegami lub pobawić się całą 
rodziną prawdziwą kolejką, która 
jest wizytówką restauracji. W Bi-
stro można także zorganizować 
tematyczne urodziny dla dzieci 
i  warsztaty na których mogą sa-
modzielnie wykonać pyszne liza-
ki czy ciastka.

 W menu znajdują się min. ro-
bione na miejscu pierogi, świeżo 
wyciskane owocowe soki, domo-
we ciasta i lody sorbetowe.

Tylko tu, można też kupić wy-
rabiane samodzielnie z natural-
nych składników lizaki i cukierki. 

Już od maja pojawią się rurki 
z bitą śmietaną i gofry.

Bistro to także świetne miejsce 
na organizację imprez okoliczno-
ściowych  - urodzin, chrztów, ko-
munii, jubileuszy, baby shower 

Kolejka Cukierków przyjechała do Pruszkowa
czy imprez fi rmowych. W piątek 
i sobotę restauracja jest czynna
do godz. 24.00

Niedługo planowane jest otwar-
cie  Kolejkowego Ogródka  ze 
stolikami na świeżym powie-
trzu. Będzie tu  m.in.: plac zabaw 
dla dzieci.

 
Najbliższe wydarzenia:
• 07.05.2016 -  II edycja Wymia-

ny książek, puzzli, dvd.  Czyta-
nie bajek, gry planszowe..... 

• 13.05.2016 - godz.: 20.30  
Babski Wieczór (porady spe-
cjalistów min.: fryzjerstwo, 
pogaduchy, drink, sałatka fi t,, 
konkurs... )

aRTYkUŁ SPONSOROWaNY

• 14.05.2016 - godz.: 12.00  Ro-
dzinne spotkania baśniowe.

 
Bistro czynne 7 dni w tygodniu. 
O wszystkich wydarzeniach, pro-
mocjach, konkursach i impre-
zach dowiesz się na facebooku 
wpisując „kolejka cukierków” 
polub nas.

Jesteśmy partnerem w działaniach Fundacji Toto Animo. Zorganizowa-
liśmy wspólnie Międzynarodowy Dzień Świadomości na temat Autyzmu 
w dniu 3 kwietnia 2016r., pod Patronatem Starosty Powiatu Pruszkowskiego.

Można u nas  nabyć w ramach zbiórki publicznej, prace rodzin osób z autyzmem. 
Wspólnie zorganizujemy dzieciakom wakacyjną terapię i odpoczynek.

Bistro Kolejka Cukierków
Pruszków, ul. Sienkiewicza 17

Tel. 535 333 034
    Kolejka Cukierków    Kolejka Cukierków

warto wpoić dziecku koniecz-
ność mycia rąk po skorzystaniu 
z toalety. Należy też popraco-
wać nad planem dnia, zrobić 
wszystko, aby był on podobny 
do obowiązującego w przed-
szkolu. Można przesunąć godzi-
nę podawania posiłków, a także 
urządzić smykowi leżakowanie.

Istotnym punktem są rozmo-
wy o przedszkolu do którego bę-
dzie uczęszczało nasze dziecko. 
Opowiedzmy maluchowi, co go 
czeka, ale należy unikać obiet-
nic i straszenia. Ciekawym do-
świadczeniem może być zabawa 
w przedszkole. 

Warto wcześniej wybrać się 
z dzieckiem do przedszkola i po-
kazać mu pomieszczenia, aby 
mogło spokojnie zwiedzić sale 
oraz poznać personel. Pozwoli 
to maluchowi nabrać pewności 
siebie i rozpocząć proces oswa-
jania się z nowym miejscem. 
Rodzice powinni pochwalić 
pociechę, żeby czuła się doce-
niona, dokona przecież ważnego 

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
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WYCHOWANIE
Ile razy zdarzyło się tobie obiecać 
coś maluchowi, a później „wykrę-
cić” się natłokiem pracy? Bywa, że 
dorośli bagatelizują potrzeby dzie-
ci. Dla naszych pociech niedotrzy-
manie prostej obietnicy wyjścia na 
spacer czy kupienia drobnostki ura-
sta do rangi ogromnego problemu. 

Dziecko, któremu coś się obiecało, 
a później nie dotrzymało się słowa 
czuje się pomijane. Zanim więc coś 
obiecasz maluchowi zastanów się, 
czy dasz radę to spełnić. Wyjście 
na karuzelę lub na lody – zapisz to 
w kalendarzu. Niech obietnica sta-
nie się dla ciebie równie ważna jak 

Dotrzymuj obietnic 
albo... nie obiecuj

spotkanie z prezesem. Jeśli już 
dałeś słowo maluchowi, a go nie 
spełnisz wytłumacz mu dlaczego 
tak się stało. Zapytaj, czy możesz 
to zrobić później. Ale niech „prze-
kładanie” nie wejdzie ci w nawyk.
A najlepiej: jeśli nie możesz 
czegoś spełnić to nie obiecuj! (AS)

Reklama

WYPOSAŻENIE 
Skompletowanie 
wyprawki dla 
świeżo upieczonego 
przedszkolaka to spore 
wyzwanie dla rodziców. 
W co wyposażyć swojego 
szkraba, aby niczego 
mu nie brakowało? 

W dzisiejszych czasach 
sukcesem jest to, że 
dziecko w ogóle do-

stanie się do przedszkola. Zabie-
ganych rodziców kosztuje to wiele 
energii i czasu. Jakby mało było 
stresu, maluchowi trzeba odpo-
wiednio przygotować i staran-
nie skompletować odpowiednią 

Idealna wyprawka dla naszego dziecka
szczoteczka do zębów, pasta, 
kubek, ręcznik do rąk, mydło, 
papier toaletowy, chusteczki 
higieniczne, a nawet szczotka 
lub grzebień do włosów. Kolej-
ne rzeczy możemy nabyć razem 
z dzieckiem, chodzi tutaj o przy-
bory takie jak m.in. kredki, farb-
ki, zeszyty. Najmłodsi uwielbiają 
takie zakupy! Poza tym będzie-
my mieli pewność, że „prezen-
ty” im się spodobają. 

Zorganizowanie odpowied-
niej wyprawki dla przedszko-
laka to sztuka, ale nie jest to 
zadanie niemożliwe do wykona-
nia. Pamiętajcie o odpowiednim 
oznakowaniu rzeczy malucha. 
Powodzenia!  (SD)

sznurowane, a na zatrzaski lub 
rzepy. Zrozumiałe, że do butów 
przyda się worek – ważne, aby go 
podpisać! Kolejny worek (lub ten 
sam) może posłużyć na strój spor-
towy, czyli wygodny dres, koszul-
kę i spodenki. Jeśli dziecko będzie 
leżakować, nie zapomnijmy o pi-
żamce oraz kocyku. 

Następnymi ważnymi elemen-
tami będą artykuły higieniczne: 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

„Uśmiech”
Jesteśmy niepubliczną poradnią psychologiczno-pedagogiczną działającąJesteśmy niepubliczną poradnią psychologiczno-pedagogiczną działającą

pod nadzorem pedagogicznym Kuratorium Oświaty w Warszawie.
Wystawiamy opinie na prawach poradni publicznej.

Badania diagnostyczne:
 dysleksji rozwojowej,

 specyficznych trudności matematycznych (dyskalkulia),
 gotowości szkolnej,

 przyczyn trudności szkolnych,
 diagnoza inteligencji,

 badania psychologiczne zachowań związanych 
z nadpobudliwością i zaburzeniami zachowania.

 Terapia i Konsultacje  Planowanie kariery i doradztwo 
zawodowe  Szkolenia i warsztaty Warsztaty dla rodziców Warsztaty dla rodziców 

Warsztaty dla kobietWarsztaty dla kobiet

Pływacka 16, 05-800 Pruszków (budynek Szkoły Podstawowej nr 10)
608 129 340, poradnia.uśmiech@wp.pl

www.poradniausmiech.pl
Znajdziesz nas na facebook’u: 

Poradnia-Psychologiczno-Pedagogiczna-Uśmiech

wyprawkę. Zatem nie ma chwi-
li wytchnienia. Jednak po-
dejmiemy ten niełatwy temat 
i mamy nadzieję, że pomożemy 
w przygotowaniach.

Jak mówi klasyk „pieniądze to 
nie wszystko”, jednak bez nich nie 
zapewnimy odpowiedniego wy-
posażenia naszemu przedszko-
lakowi. Warto zwrócić uwagę co 
ile kosztuje, aby później nie by-
ło niepotrzebnych rozczarowań. 
Drogie rzeczy niekoniecznie są 
dobre, a tanie niekoniecznie złe. 
Ale od czego zacząć? 

Warto kupić buty na zmia-
nę, które dziecko będzie mogło 
założyć po przyjściu do przed-
szkola. Najlepiej gdy nie będą 

Przedszkole czynne 6.30 - 18.00
Kuchnia na terenie przedszkola

Jak rozwijać talenty malucha
ROZWÓJ
Jedni rodzice nie 
doceniają talentów 
swojej pociechy, drudzy 
odwrotnie – znacznie 
je przeceniają. Jak 
dostrzec szczególne 
uzdolnienia malucha?  

Wielu rodziców uważa, że talen-
ty dziecka objawiają się w wieku 
szkolnym. Nic bardziej mylne-
go. Pierwsze uzdolnienia prze-
jawiają się już u trzylatków. Jeśli 
maluch jest ciekawski, chętnie 
angażuje się w zabawy eduka-
cyjne, dostrzega podobieństwa 
i różnice oraz ma bogatą wy-
obraźnię, to wiele wskazuje, że 
jego możliwości są większe niż 

u przeciętnego przedszkolaka. 
Jeśli dziecko jest uzdolnione 
muzycznie, to za 5-6 lat wcale 
nie musi być młodym Chopi-
nem. Może w przyszłości okazać 
się np. świetnym matematykiem. 
Dlatego warto zadbać o ogólny 
rozwój malucha. Dzieci nowości 
chłoną jak gąbka. Nie oznacza to 
jednak, że maluch, skoro zdol-
ny, to poradzi sobie sam. Do jego 
rozwoju potrzebne jest wspar-
cie i zachęta. A co jeśli nie jeste-
śmy pewni czy nasza pociecha 
jest uzdolniona? Albo przejawia 
wiele talentów? W takim przy-
padku warto skorzystać z pomo-
cy psychologa. Ten określi rodzaj 
zdolności oraz doradzi jak je roz-
wijać i poszerzać.  (AS) 

Pi
xa

ba
y.c

o
m

Naucz szkraba dobrych manier 
WYCHOWANIE
Jak wszędzie, 
także w przedszkolu 
obowiązuje 
„savoir-vivre”, czyli 
niepisany kodeks 
dobrego zachowania. 

Nauka manier to nieodłączny ele-
ment wychowania dziecka i roz-
poczyna się dużo wcześniej niż 
w momencie przekroczenia pro-
gu przedszkola. Jednak w nowym 
dla malucha otoczeniu mogą obo-
wiązywać zasady dotąd nieznane. 
Świeżo upieczony przedszkolak 
prawdopodobnie po raz pierwszy 
w życiu musi radzić sobie w tak 

dużej grupie rówieśników, bez 
stałego nadzoru rodziców i w 
zupełnie nowym miejscu. Jakie 
najczęściej pojawiają się wów-
czas problemy? Nawet grzecz-
nemu w domu malcowi mogą 
zdarzać się ucieczki na space-
rze, ignorowanie poleceń, nisz-
czenie zabawek czy ataki płaczu 
bez wyraźnego powodu. 

Z większością tego typu pro-
blemów przedszkolaki zazwyczaj 
potrafi ą sobie poradzić, jednak 
nie uda się to bez wsparcia ro-
dziców. Co mogą oni zrobić? 
Wpojenie dziecku podstawo-
wych nawyków samo w sobie 
uświadamia mu, że istnieją 

zasady, których wszyscy stara-
my się trzymać. Są to: używanie 
zwrotów grzecznościowych „pro-
szę”, „dziękuję”, „przepraszam”, 
okazywanie szacunku innym (nie 
mylić z uległością), witanie się 
z poznawanymi osobami. 

Ale to nie wszystko, czego 
dziecko powinno nauczyć się 
zanim pójdzie do przedszkola. 
Ważne są także „techniczne” 
umiejętności, czyli samodzielne 
jedzenie, korzystanie z toalety, 
ubieranie się, jasne komuniko-
wanie swoich potrzeb. Te wszyst-
kie czynności warto ćwiczyć 
w domu i nagradzać malucha 
za każdy postęp.  (EL) 
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CZAS WOLNY
Bajka niosąca pozytywny przekaz 
może przynieść wiele korzyści. Jed-
nak kolorowa kreskówka nigdy nie 
pokona czytanki! Dlaczego? Gdy 
nasz maluch słucha opowieści bu-
dzi w sobie wyobraźnię. Mózg dziec-
ka sam musi stworzyć las, domek na 
kurzej nóżce czy rycerza. Nawet jeśli 

książeczka jest ilustrowana, to obraz 
będzie raczej elementem wyjścia 
do tworzenia wizji. Dziecko w ten 
sposób rozwija twórcze myślenie 
i kreatywność. Czytanie bajek malu-
chowi zacieśnia więź dziecko-rodzic. 
To o wiele lepsze niż usadzenia po-
ciechy przed telewizorem. Wspólnie 

Kolorowa kreskówka
nie pokona czytanki

z maluchem można porozmawiać 
o przygodach, postaciach i przeży-
wanych przez nich uczuciach. Co 
więcej, bajki mogą być również wyj-
ściem do innych form aktywności 
dziecka, takich jak rysowanie boha-
terów czytanki czy samodzielne opo-
wiadanie ich dalszych losów. (AS )

Dodatek Przedszkolak Piątek, 22 Kwietnia 2016

Reklama

Przegląd przedszkoli niepublicznych

Placówki dla dzieci w wieku żłobkowym

NAZWA
PLACÓWKI

DANE 
TELEADRESOWE

CENA 
CZESNEGO

GODZINY 
OTWARCIA

ZAJĘCIA 
W RAMACH CZESNEGO

KUCHNIA/
/ CATERING

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE 
PŁATNE / BEZPŁATNE

Niepubliczne przedszkole TUPTUŚ 
Świetlica szkolna 7 – 12 lat

Brwinów, Dworska 5, tel. 601 989 473 
www.tuptus.net.pl

pakiet I 350zł, pakiet II 500 zł; 
pakiet III 850 zł; 

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  tel. 515 275 420  
kbrzeska@przedszkolekoziolki.pl, 

www.przedszkolekoziolki.pl

wpisowe – 500 zł      
 czesne – 1200 zł

7.00 – 18.00
rytmika, korektywa, logorytmika, język angielski i francuski, 
opieka psychologa i logopedy, wycieczki, koncerty i teatrzyki

własna kuchnia bezpłatne

Polsko-Angielskie
niepubliczne przedszkole

 PRESTIGE FOR KIDS

Komorów, ul. Krasińskiego 8, 
tel. 22 758 05 00, 609 810 614, 
www.przedszkole-komorow.pl

wpisowe – 200 zł 
czesne – 650 zł

7.00 – 18.00

codzienne zajęcia z j.angielskiego (lektorzy polscy i native speakers), 
zajęcia umuzykalniające, rytmika, zajęcia z zakresu żywego słowa rozwijające 
horyzonty umysłowe dziecka, grafomotoryka, zajęcia plastyczno-artystyczne, 

gimnastyka z korektywą, zajęcia ogólnorozwojowe, teatrzyki, 
cykle spotkań z ciekawymi ludźmi

catering
1 zajęcia gratis, 1 wejście 30 zł, 

karnet 12 wejść 300 zł

Przedszkole Niepubliczne 
BAŚNIOLANDIA 

Nowa Wieś/ Komorów, ul. Brzozowa 75C, 
www.basniolandia.com.pl

biuro@basniolandia.com.pl
tel. 660 260 004, 22 720 98 20

350 zł wpisowe 
(pokrywa wyprawkę, ubezpieczenie 

dziecka w I-szym roku
 uczestnictwa)

7.00 – 18.00
realizacja podstawy programowej, rytmika, gimnastyka, 

raz w tygodniu – język włoski i język angielski, 
zajęcia Kuchcikowania. Spotkania

kuchnia/catering 
– również posiłki dla alergików

zajęcia adaptacyjne;w każdy wtorek od godz: 16.00–18.00 
tydzień adaptacyjny bezpłatny udział dziecka w zajęciach

 od godziny 07.00-13.00 (opłata za wyżywienie), 
z udziałem rodziców lub bez.

Przedszkole  
POMARAŃCZOWA CIUCHCIA 

Piastów

Piastów, ul. Warszawska 43, 
Rezydencja Warszawska, 

tel. 505-064-505, 
mail: piastow@pomaranczowa-ciuchcia.pl 

www.pomaranczowa-ciuchcia.pl

500 PLN – wpisowe 1150 PLN
 – opłata miesięczna (w tym  

wyżywienie i zajęcia dodatkowe); 
Preferencyjne ceny dla klientów 

Rezydencji Warszawska.

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, warsztaty psychologiczne,

spotkania ze sztuką (koncerty muzyczne, wycieczki, spotkania z ciekawymi osobami)
taniec i zabawy z baletem, warsztaty teatralne, klub sportowy

własna, zdrowa kuchnia, 
system HACCP. 

Nadzór dietetyka. 
W cenie czesnego.

od września 2016 bezpłatne 
zajęcia w soboty 10.00–12.00

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi  
MALI OLIMPIJCZYCY

Pruszków, ul. Akacjowa 1, tel. 730 730 688, 
www.mali-olimpijczycy.pl

800 zł 6.30 – 18.00
 angielski (3x w tyg.) zajęcia logopedyczne, sensoryczne, 

sportowe z elementami korektywy, rytmika, zumba
kuchnia bezpłatne

Niepubliczne Przedszkole 
Montessori

Pruszków, ul. Bolesława Prusa 16, 
tel. 22 758 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

Przedszkolna 
AKADEMIA UŚMIECHU

Pruszków, ul. Bolesława Prusa 61 
(wejście od ul. Cmentarnej) 

tel. 533 033 122, 668 411 699, 
www.montessori-pruszkow.com

wpisowe – 300 zł 
czesne – 780 zł

7.00 – 18.00
j. angielski, zajęcia chemiczne, zajęcia taneczne, 

zajęcia plastyczne, nauka o kosmosie, geografi a z przyrodą, teatrzyki
catering bezpłatne

KRAINA LWA LEONA

Pruszków, Ul. Bursowa 4 
(przy SP1 i Zniczu), tel. 605 038 849, 
e-mail: krainalwaleona@gmail.com, 

www.krainalwaleona.com

600 zł 7.00 – 18.00

język angielski, profi laktyka logopedyczna, rytmika i zajęcia umuzykalniające 
z instrumentami, gimnastyka ogólnorozwojowa i korektywa, zajęcia plastyczne, 

arteterapia i spotkania ze sztuką, warsztaty kulinarne, warsztaty naukowe,  
warsztaty przyrodnicze we własnym ogrodzie

catering – zdrowy i specjalistyczny,
dostosowany do wszystkich 

rodzajów diet, system HACCP. 
Stawka dzienna 12 zł (odliczana 

w przypadku nieobecności)

bezpłatne

Przedszkole 
POMARAŃCZOWA CIUCHCIA 

Pruszków 
(także grupy integracyjne)

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

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

500 zł – wpisowe 1150 zł – opłata 
miesięczna (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 orkiestra dziecięca, gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami 

korektywy, warsztaty plastyczne, warsztaty ceramiczne, 
warsztaty naukowe, spotkania ze sztuk, 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 10.00–12.00

POGODNE PRZEDSZKOLE 
Montessori

Pruszków, ul.Targowa 6 lok. 5 i 6 
(wejście od Pogodnej), 

tel. 603 444 589 
www.pogodneprzedszkole.pl

wariant I 990 zł, wariant II 690 zł; 
wariant III 490 zł; wariant IV 349 zł 

w cenie zajęcia dodatkowe, 
ubezpieczenie i wyżywienie

7.00 – 17.30
j. angielski, taniec, rytmika, gimnastyka korekcyjna, logopedia, 

montessorialna praca własna dzieci realizowana w strefach: 
– sensorycznej, językowej, matematycznej, dnia codziennego oraz kosmicznej

catering bezpłatne

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, tel. 601 989 473 pakiet I 800; pakiet II 1000 7.00 – 18.00 od 1 roku własna kuchnia płatne

Niepubliczny Żłobek 
KOZIOŁKI

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

kbrzeska@przedszkolekoziolki.pl

wpisowe – 500 zł      
czesne – 1200 zł

7.00 – 18.00
od 1–3 lat. Zajęcia umuzykalniające prowadzone metodą Gordona, 

zajęcia  logopedyczne, zabawy z j. angielskim
własna kuchnia bezpłatne

Polsko-Angielski Żłobek 
PRESTIGE FOR KIDS

Komorów, ul. Krasińskiego 8, tel. 22 758 05 00, 
609 810 614, biuro@przedszkole-komorow.pl, 

www.przedszkole-komorow.pl

wpisowe – 200 zł 
czesne – 650 zł

7.00 – 18.00 od 1 roku catering
1 zajęcia gratis, 1 wejście 30 zł, 

karnet 12 wejść 300 zł

Żłobek 
POMARAŃCZOWA CIUCHCIA 

Piastów

Piastów, ul. Warszawska 43, Rezydencja 
Warszawska, tel. 505-064-505, 

mail: piastow@pomaranczowa-ciuchcia.pl 
www.pomaranczowa-ciuchcia.pl

500 zł – wpisowe 1310 zł – czesne;  
1170 zł – pół etatu; 820 zł – 10 dni.   
Preferencyjne ceny dla klientów 

Rezydencji Warszawska

7.00 – 18.00
od 18. miesiąca życia. W ramach czesnego: pełne wyżywienie, 

rytmika, gimnastyka, plastyczna akademia malucha,
 spotkania ze sztuką. Dodatkowo opieka lekarza pediatry oraz psychologa.

własna,  zdrowa kuchnia, 
system HACCP. Nadzór dietetyka. 

W cenie czesnego.

od września 2016 BEZPŁATNE 
zajęcia w soboty 10.00–12.00

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

MIEJSCE
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

22 758 77 88
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ZASADY
Dziś już nawet przedszkolaki świet-
nie radzą sobie z obsługą tabletu czy 
smartfona. Często idzie im to lepiej 
niż dorosłym. Wiele osób zastana-
wia się, czy dawanie dzieciom tego 
typu „zabawek” na tak wczesnym 
etapie rozwoju jest dobre. Tablet 
nie jest straszny, pod warunkiem, że 

nasza pociecha nie siedzi przez kilka 
godzin z głową nad ekranem. Jeśli 
maluch jest zainteresowany zdo-
byczami techniki to oczywiście nic 
złego. Trzeba jednak pamiętać o za-
sadach. Umów się z dzieckiem, że 
grać może maksymalnie 15 minut 
i to w czasie wyznaczonym przez 

Tablet – czy to dobra 
„zabawka” dla dziecka?

ciebie. Nie może tego robić w np. 
trakcie jedzenia. Ustalcie wspólnie 
z jakich gier maluch może korzystać. 
Staraj się dobierać aplikacje dosto-
sowane do jego potrzeb. Może się 
okazać, że tablet pomoże w nauce 
alfabetu, pierwszych działań  
czy słówek w obcym języku. (AS)

Dodatek PrzedszkolakPiątek, 22 Kwietnia 2016

Reklama

Reklama

KONTAKT
Każdy rodzic chciałby, 
aby jego pociecha  
była zadowolona  
z czasu spędzonego  
w przedszkolu.  
Ważną rolę odgrywają  
w tym pedagodzy,  
to ich zadaniem  
jest zaskarbienie 
sympatii najmłodszych. 
Zatem jacy  
powinni być?

S zczęście dziecka jest na 
pierwszym miejscu dla 
każdego rodzica. Sytuacja 

doskonała to taka, w której na-
sza pociecha idzie do przedszko-
la z uśmiechem na ustach i wie, 
że czeka ją kolejny dobry dzień. 
Bardzo dużą rolę w budowaniu 
odpowiedniej atmosfery odgry-
wają pedagodzy. Ale jak rozpo-
znać czy w danym przedszkolu 
zatrudniono odpowiednią ka-
drę? Spróbujmy wyjaśnić ten te-
mat, zwłaszcza, że nie każdy ma 
równie dobre podejście do dzie-
ci i potrafi zdobyć ich sympatię. 

Dobry pedagog, zadowolony przedszkolak
Pedagog powinien nie tylko wzbudzać sympatię dzieci, ale i ich zaufanie

dzieci są zainteresowane i ro-
bią to, co mówi im pedagog. Nie 
zmuszając dzieci do wykonywa-
nia pewnej czynności, dobry 
nauczyciel potrafi zaintereso-
wać grupę – podkreśla Monika  
Gromadzińska-Miszczak.

W istocie dobry pedagog po-
winien umieć porozumiewać się 

językiem dzieci. Przedszkola- 
ki muszą czuć, że jeśli mają ja-
kikolwiek problem to mogą 
się z nim zwrócić do swojego 
opiekuna i poprosić go o po-
moc. Wówczas nauczyciel nie 
ignoruje sygnałów, a stara się 
rozwiązać dany problem. Trze-
ba wziąć pod uwagę, że dzieci 
nie zawsze będą zadowolone 
z obrotu sprawy, jednak dogo-
dzić wszystkim jest niezwykle 
trudno. Pamiętajmy, że peda-
gog zawsze chce dobrze dla na-
szej pociechy. Warto słuchać 
jego rad.

A co robić gdy dziecko jest 
niezadowolone? Wtedy ko-
nieczna jest rozmowa. Ważne, 
aby współpracować z pedago-
gami. Jak podkreśla Monika 
Gromadzińska-Miszczak, ma-
ją oni odpowiednie wykształ-
cenie, wiedzę i doświadczenie. 
Nie można od razu rezygno-
wać z danej placówki, a sta-
rać się problem rozwiązywać. 
Bardzo dużo zależy od ro- 
dziców. Bo szczęście dziecka 
jest najważniejsze.  (SD)

Pi
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sądzić, że to właściwe miejsce  
dla naszej pociechy. Trzeba 
umieć zainteresować grupę 
dzieci. Podam przykład. Jeśli 
zaplanowano zabawę w ryso-
wanie, to sukcesem jest to, że 

W pierwszym kontakcie z pra-
cownikami i przedszkolem trud-
no będzie rodzicom określić, 
czy dana placówka jest ideal-
na. Jednak jest kilka rzeczy, 
na które warto zwrócić uwa-
gę. – Przede wszystkim rodzi-
ce powinni porozmawiać i nieco 
poznać osoby, którym zamierza-
ją powierzyć opiekę nad swo-
im skarbem. Następnie warto 
obejrzeć cały budynek, czy jest 
zadbany, czy pracownicy utrzy-
mują go w odpowiednim stanie, 
czy dysponują odpowiednim wy-
posażeniem itd. – mówi Monika 
Gromadzińska-Miszczak, wice-
dyrektor Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej w Pruszkowie.

Dobry pedagog powinien nie 
tylko wzbudzać sympatię dzie-
ci, ale i ich zaufanie. – Przede 
wszystkim nie można dzielić 
przedszkolaków, czyli jednego 
wyróżnić pozytywnie, a inne-
go negatywnie. Warto zwrócić 
uwagę, co dane przedszkole ma 
do zaoferowania pod względem 
dodatkowych zajęć. Jeśli tutaj 
jest bogata oferta, możemy 

Nie można od 
razu rezygnować 
z danego 
przedszkola,  
a starać się  
problem 
rozwiązywać

Okres rekrutacji do 
przedszkoli publicznych 
większość rodziców ma już za 
sobą, jednak z uwagi na dużą 
ilość dzieci nie wszystkie 
będą miały możliwość 
realizacji edukacji i rozwoju 
w tych placówkach. W tej 
sytuacji pomocne okazują się 
być placówki niepubliczne. 
Skąd rodzic ma wiedzieć  
co jest wartościowe i dobre 
dla naszego dziecka?

Co to, wg Pani, znaczy „dobre 
przedszkole” pytamy założy-
cielkę Przedszkola Tuptuś Panią 
Dyrektor Justynę Mazurczak? 
Przedszkole powinno być miejscem, 
które otwiera przed dzieckiem fascy-
nujący świat edukacji w bezpiecznym 
i inspirującym otoczeniu. Przedszko-
lak zdobywa umiejętności i wiedzę 
warunkujące dobry start w szkole 
i relacje z ludźmi na późniejszym eta-
pie życia. Ze szczęśliwych, otwartych 
na świat, wierzących w siebie dzieci, 
wyrastają szczęśliwi, odpowiedzial-
ni, odporni na niepowodzenia do-
rośli. Wybór przedszkola to ważna 
i trudna decyzja.

Czy uważa Pani, że edukacja 
przedszkolna jest potrzebna?
Zapewne czytelnicy uznają, że wła-
ściciel placówki przedszkolnej bę-
dzie nieobiektywny. Zatem fakty: 
wiek przedszkolny to okres 2,5 - 7 lat. 
Stąd też tradycyjna nazwa: poprzedza 
podjęcie obowiązku szkolnego. Wie-
my jednak, że te granice są względne. 

Pomysł na dobre przedszkole
dziecku formy staje się odkrywcą, ba-
daczem radzącym sobie w różnych 
sytuacjach. Mówimy dzieciom, że są 
dobre, potrafią, poradzą sobie. Sta-
ramy się je zrozumieć, dostrzec ich 
odrębność, swobodę, spontaniczność 
i szczerość, ale zwracamy uwagę na  
delikatność i wrażliwość. Wskazu-
jemy dziecku prawa i obowiązki. 
Prowadząc konsultacje, rozmowy 
wspieramy rodziców, mówimy, jak 
ważne jest tworzenie pozytywnego 
i prawdziwego obrazu samego siebie. 
Współpracujemy z Poradnią Psycho-
logiczno – Pedagogiczną więc nasi 
podopieczni mogą liczyć na fachową 
pomoc logopedy, psychologa, tera-
peuty SI a także pediatry. Dziecko 
uczęszczające do naszego przedszko-
la to dziecko radosne, w pełni rozwi-
jające swoje zdolności i zdobywające 
wiedzę o współczesnym świecie.

Jakie jeszcze atrakcje  
i zajęcia czekają na dzieci?
Dbamy o to, aby nasi wychowanko-
wie w przyszłości byli osobami po-
trafiącymi znaleźć swój cel w życiu 
i do niego dążyć. Szczególną uwagę 
zwracamy na nauczanie i wychowanie 
przez sztukę, a zwłaszcza przez muzy-
kę, także podczas rozwijania kompe-
tencji językowych. Dzieci prezentują 
własne umiejętności w spektaklach 
teatralnych w placówce i instytucjach 
zaprzyjaźnionych. Goszczą u siebie 
aktorów z teatrzykami dla dzieci.

Dzieci  mogą korzystać z zajęć do-
datkowo płatnych: taniec, judo, jazda 
konna, basen, Mali Twórcy. Propo-
nujemy bogatą ofertę edukacyjną 

i nauczycieli zależy uzyskanie przez 
dziecko we właściwym czasie wyma-
ganej dojrzałości szkolnej, co oznacza 
sprostanie wymaganiom zarówno pod 
względem umysłowym, emocjonal-
nym i społecznym.

Czym się różni Tuptuś  
od innych przedszkoli?
Dzieciństwo to czas, który powinien 
być pełen radosnych i przyjaznych 
wydarzeń, wspomagających pełny 
rozwój mądrego i wartościowego 
człowieka. W TUPTUSIU stara-
my się takie warunki stworzyć. Do-
starczamy wychowankom przeżyć, 
wrażeń i całej gamy uczuć związa-
nych z życiem i działaniem w spo-
łeczeństwie. U nas dzieci uczą się 
tolerancji, wrażliwości i otwarto-
ści. Poprzez różnorodne oferowane 

Znamy trzylatki nieprzystosowane 
do życia w grupie i dzieci, które mogą 
być zapisane do szkoły przed ukoń-
czeniem 7 lat. Każde jest odrębną in-
dywidualnością, różni się od innych 
cechami fizycznymi i psychicznymi. 
Ale u wszystkich dzieci zachodzą 
zmiany w psychice typowe i charak-
terystyczne dla wieku przedszkolne-
go. Mówię o zabawie, która pozwala 
skupić uwagę i zainteresować zada-
niami. Dzieci mają niespożytą ener-
gię, trudno im utrzymać koncentrację 
czy wysiedzieć  w miejscu. Pedagodzy 
uznają zabawę za najbardziej efek-
tywny sposób nauki, gdyż dzieci mają 
wrodzoną ciekawość, zadają pytania, 
szukają odpowiedzi, chętnie angażu-
ją się. Ale mówimy o przemyślanej 
zabawie, odpowiednio zaprojekto-
wanej aktywności pomagającej roz-
winąć indywidualne zdolności. Zaletą 
przedszkola jest przebywanie dziec-
ka w społeczeństwie. Ono uczy się 
koleżeństwa, cierpliwości, zaczy-
na rozumieć, na czym polega życie 
społeczne –trzeba ustąpić, zrezygno-
wać z przyjemności, bawić się zgod-
nie, wygrywać i przegrywać, okazywać 
uczucia i emocje w sposób społecz-
nie akceptowany.

Nie możemy zapominać, iż głów-
nym środowiskiem wychowawczym  
małego dziecka jest rodzina, której 
działania wychowawcze i edukacyjne 
są kluczowe dla jego prawidłowego roz-
woju. Przedszkole pełni rolę wspierają-
cą i dopełniającą a stosowanie metody 
nauczania i wychowania są właściwie 
dobrane do potrzeb i możliwości dziec-
ka. To od dobrej współpracy rodziców 

uwzględniającą wszystkie sfery ak-
tywności dzieci angażujące jak naj-
większą ilość zmysłów tj. spotkania 
z reprezentantami różnych zawodów, 
uroczystości przedszkolne, konkursy 
wew. i zew., wycieczki - kino, teatr, bi-
blioteka, akcje na rzecz najbliższego 
środowiska; realizacje ogólnopolskich 
programów edukacyjnych, profilak-
tykę i terapię logopedyczną, gimna-
stykę korekcyjną itp.

Dla kogo jeszcze stworzyła  
Pani ofertę?
W naszej ofercie mamy również 
ŻŁOBEK. Razem z przedszkolem 
znajdują się w zacisznym i otoczo-
nym zielenią miejscu w sąsiedztwie 
parku miejskiego. Mieścimy się w no-
wym, wolnostojącym budynku, któ-
ry spełnia wszystkie przewidziane 
prawem normy budowlane, sanitar-
ne i przeciwpożarowe. Budynek wy-
posażony jest w monitoring.

Nasz plac zabaw wyposażony 
jest w dostosowane do wieku dzie-
ci i posiadający wymagane prawem 
certyfikaty piaskownice, huśtawki, 
zjeżdżalnie, domki i  inne zabawki. 
W trosce o bezpieczeństwo dzieci 
jest on ogrodzony i zamykany.

Sale w naszym Żłobku i Przed-
szkolu są jasne i przestronne, utrzy-
mane w nowoczesnej stylistyce. 
Mamy własną kuchnię wyposażo-
ną w nowoczesny, profesjonalny 
sprzęt gastronomiczny. 

Po n a d t o  o f e r u j e my  p o b y t 
w ŚWIETLICY, w której łączymy 
nowoczesność z domową atmosfe-
rą. W godz. 7:00-18:00 zapewnia-
my opiekę dzieciom 6-12letnim. 
Nasi wychowawcy mają duże do-
świadczenie i dobrze rozumieją po-
trzeby dziecka, spędzającego wiele 
godzin poza domem. Oferujemy 
odbiór ze szkoły i odprowadza-
nie, salę do zabawy i nauki, jadal-
nię, pomoc przy odrabianiu lekcji, 
udział w zajęciach dodatkowych, 
wycieczkach i uroczystościach, 
zajęcia rozwijające kreatywność 
i twórcze myślenie.

Pragniemy zapewnić dzieciom 
wszechstronny rozwój, jak najlepiej 
przygotować je do dalszej edukacji 
i uczestnictwa w życiu społecznym

Dziękuję za rozmowę  
i życzę wielu zadowolonych 
wychowanków i rodziców.
Dziękuję bardzo. 

Niepubliczne Przedszkole  
i Żłobek Tuptuś
ul. Dworska 5, 05-840 Brwinów
tel. 601 989 473
e-mail: biuro@tuptus.net.pl 

www.tuptus.net.pl

PRZEDSZKOLE 

ARTYSTYCZNE

UL. BURSOWA 4, PRUSZKÓW

TEL. 605 03 88 49

ISTNIEJEMY

OD 2010

ROKU!
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Reklama

ROZWÓJ
Gama zajęć 
dodatkowych jest 
szeroka i przyjmuje 
coraz nowsze formy.  
Jak wybrać te najlepsze 
dla naszej pociechy?  
Nie ma złotego środka.  
Trzeba próbować.

Jeśli nasze dziecko jest 
prawdziwym wulkanem 
energii to warto zastano-

wić się nad zajęciami ruchowy-
mi. Najpopularniejsza jest tu 
piłka nożna – zarówno wśród 
chłopców, jak i dziewczynek. 
Grupy 3-, 4- i 5-latków może 
nie rozgrywają emocjonują-
cych spotkań, ale w tym wieku 
nie o to chodzi. Na takich zaję-
ciach uczą się równowagi, koor-
dynacji, zwinności.

Ruch to nie wszystko 
Warto zastanowić się nad wysła-
niem malucha na zajęcia umuzy-
kalniające. Gra na pianinie dla 

Znaczenie zajęć dodatkowych

Rodzice powinni 
pozwolić dziecku  
na wybór tych zajęć, 
które je interesują 

Zawsze chciałeś grać w pił-
kę jak Zidane? Marzyły ci się 
występy w roli skrzypaczki czy 
primabaleriny? Nie oznacza 
to, że twoja pociecha będzie 

chciała robić to samo. Rodzi-
ce muszą pozwolić dziecku na 
wybór tych zajęć, które je in-
teresują. Nie wolno do nicze-
go zmuszać. 

Nie, bo nie...
Bywa i tak, że nasza pociecha po 
kilku miesiącach nie chce już cho-
dzić na piłkę czy zajęcia taneczne. 
W takich przypadkach trzeba po-
znać przyczynę niechęci. 

Reklama

Jeśli dziecko jest energiczne to zapiszmy je na zajęcia ruchowe

POŻYWIENIE
Warzywa dostarczają dziecku nie-
zbędnych do rozwoju witamin.  
Problem w tym, że maluchy czę-
sto kręcą głową na widok jarzyn. 
Lepiej nie zachęcać ich sformuło-
waniami typu „jedz warzywka, bo 
są zdrowe”. Raczej nie zda to eg-
zaminu. Wszystko można załatwić 

sposobem. Warto przygotowywać 
ulubione potrawy dziecka z warzy-
wami. Burger z brokułów – brzmi 
smakowicie! Dzieci kochają ła-
kocie, a więc deser na bazie wa-
rzyw to znakomite rozwiązanie. 
Maluchy biorą przykład z doro-
słych, więc sami nie strońmy od 

Gdy twoja pociecha 
nie chce jeść warzyw...

warzyw i włączmy je do naszej die-
ty. Czasami warto stworzyć kolo-
rową kompozycję na talerzu i dać 
dziecku wybór, aby mogło zdecy-
dować, co chce jeść. Niech maluch 
uczestniczy z nami we wspólnym 
gotowaniu i widzi, że warzywa są 
składnikiem kolejnych potraw. (JM)

Zdarza się, że maluch wykręca 
się od treningu, bo posprzeczał 
się z kolegami lub ma problem 
z adaptacją w grupie. Warto po-
rozmawiać wtedy z trenerem 
i spróbować rozwiązać problem. 
Ale nie na siłę! Jeśli mimo sta-
rań sytuacja się nie poprawi, to 
wypiszmy dziecko z zajęć. Bywa 
i tak, że zwyczajnie zaczyna się 
ono nudzić na treningach. Po-
szukajmy wtedy innych ćwiczeń, 
sprawiających mu radość.

Nuda nie jest zła? 
Maluch powinien mieć czas na 
zajęcia dodatkowe, zabawę i... po-
nudzenie się. Dzieci, podobnie jak 
dorośli, muszą się zrelaksować. 

Zadbajmy nie tylko o atrakcyj-
ność „kalendarza” naszego ma-
lucha, ale i o to, by znalazł się 
w nim czas na odpoczynek. Je-
śli dziecko trochę się ponudzi, 
to nic mu się nie stanie. Dzięki 
temu gdy podrośnie nauczy się 
wynajdować zajęcia, które samo 
z siebie chce zrobić.  (AS)

trzylatka? Oczywiście. Nikt nie 
będzie mu kazał przecież wyko-
nywać dzieł Chopina. Za to nie-
jednej mamie zakręci się łezka 
w oku, gdy jej pociecha zagra 
pierwsze „Wlazł kotek na pło-
tek”. Zajęcia muzyczne wyrobią  
poczucie rytmu, które będzie po-
mocne w przyszłości. 

Kolejny dział zajęć dodat-
kowych to ćwiczenia języko-
we. Angielski to dziś podstawa, 
więc im szybciej nasz maluch 
zapozna się z językiem obcym, 
tym lepiej. Zwłaszcza, że malu-
chy uczą się przeważnie przez 
zabawę. Kolory, liczby, części 
ciała – te słowa dziecko pozna 
poprzez piosenki, rymowanki 
i zabawy ruchowe.

Zainteresowanie  
czy ambicja 
Gdy już wybierzemy malucho-
wi zajęcia dodatkowe pamiętaj-
my o ważnej rzeczy. Nie możemy 
przenosić własnych ambicji i nie-
spełnionych marzeń na dziecko. 
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GRODZISK MAZOWIECKI
Tym razem przeciwko przebiego-
wi linii 400kV zaprotestują głów-
nie mieszkańcy gminy Grodzisk 
Mazowiecki. W piątek, 22 kwiet-
nia, w godz. 15-20 będą blokować 
przejazd w rejonie węzła autostra-
dowego A2 w miejscowości Tłu-
ste. Stowarzyszenie Nasza Gmina 

Jaktorów, które wraz ze Stowa-
rzyszeniem Trudności Usuwamy 
Razem współorganizowało po-
przednie protesty, nie zamierza dłu-
żej blokować ulic. – Stwierdziliśmy 
w większym gronie organizatorów 
i mieszkańców, że ostatnie prote-
sty spełniły swoje zadanie. Pokazały 

Kolejna blokada przeciw 
przebiegowi linii 400kV

siłę sprzeciwu i determinację Jakto-
rowa. Choć nie wykluczamy innych 
protestów oraz ponownych blokad 
ulic, to póki co rezygnujemy z tej for-
my i czekamy na odpowiedź ze strony 
inwestora – powiedziała nam Anna 
Kurzela-Szybilska, prezes Stowarzy-
szenia Nasza Gmina Jaktorów. (SD) 

WiadomościPiątek, 22 Kwietnia 2016

Reklama

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Pruszków doczeka się 
nowej przeprawy przez 
tory kolejowe. Mazowiecki 
Zarząd Dróg Wojewódzkich 
szuka fi rmy, która 
zaprojektuje wiadukt 
w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 718.

D ziś na terenie Pruszko-
wa funkcjonują dwie 
przeprawy przez to-

ry PKP. Pierwsza to przejazd 
w ciągu ulicy Przejazdowej, dru-
ga to wiadukt w ciągu ul. Poz-
nańskiej (dw. 718). Ostatnia 
z tych przepraw nie jest w naj-
lepszym stanie technicznym. 
Po przeprowadzonych w ubie-
głym roku badaniach okaza-
ło się, że wiadukt „wytrzyma” 
jeszcze trzy lata. Początkowo 
brano pod uwagę, że po tym 
okresie zostanie on poddany 
generalnemu remontowi lub 

Będzie nowy wiadukt, ale na razie na papierze
MZDW szuka fi rmy, która zaprojektuje przeprawę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 718

Dziś drogowcy nadal podtrzy-
mują to stanowisko. – Budowni-
czych tego obiektu w ostatnim 
czasie było wielu. Od prezydenta 
miasta, przez starostę aż do woje-
wody. Mieszkańcy również ma-
ją swoje wizje. Wiadukt znajduje 
się w ciągu naszej, wojewódzkiej 

drogi, i to my (MZDW – przyp. 
red.) będziemy odpowiedzial-
ni za jego budowę – mówi nam 
Monika Burdon, rzecznik pra-
sowy Mazowieckiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich. – Nie ma-
my konkretnej koncepcji budo-
wy. Czekamy na propozycje jakie 
przedstawi nam wybrany w prze-
targu projektant – dodaje.

Póki co architekt może kie-
rować się tylko wytycznymi 
z przetargu. A tych jest nie-
wiele. Wiadomo jedynie, że 
nowy wiadukt miałby po jed-
nym pasie ruchu w każdym kie-
runku. Ruch miałaby usprawnić 
łącznica pozwalająca kierow-
com jadącym od A2 na bez-
pośredni wjazd w al. Wojska 

Polskiego. Przebieg wiaduk-
tu nie zmieniłby się znacząco. 
Projektanci będą musieli przy-
gotować dwie koncepcje włą-
czenia obiektu w skrzyżowanie 
z ulicami Bolesława Prusa i Bo-
haterów Warszawy. Dokumen-
tacja projektowa ma być gotowa 
w ciągu 21 miesięcy od podpi-
sania umowy.  

propozycja (bezkolizyjnego węzła 
– przyp. red.) ma rację bytu, gdy-
by Paszkowianka nie powstała. 
Szacowaliśmy, że koncepcja po-
chłonie 200 mln zł, a wojewódz-
two takich środków nie ma. Na 
budowę nowego wiaduktu chce-
my przeznaczyć 30 mln zł. No-
wa przeprawa powstałaby tuż 
obok istniejącej.

Budowa nowego 
wiaduktu może 
kosztować nawet
30 mln zł

MZDW szuka fi rmy, która zaprojektuje przeprawę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 718
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Lprzebudowie. W rezultacie 
wybrano jeszcze inne rozwią-
zanie – budowę zupełnie nowej 
przeprawy. Drogowcy rozpoczę-
li właśnie poszukiwania fi rmy 
projektowej, która zajmie się 
przygotowaniem dokumentacji 
nowego wiaduktu oraz uzyska-
niem wszelkich decyzji, w tym 
zezwolenia na realizację inwe-
stycji (ZRID). 

Władze Pruszkowa w miejscu 
istniejącego wiaduktu widziałyby 
raczej bezkolizyjny węzeł, podob-
ny do budowanych przy wjazdach 
na autostrady i trasy ekspreso-
we. Rozwiązanie to jest dokład-
nie opisane w obowiązującym dla 
tego obszaru Miejscowym Planie 
Zagospodarowania Przestrzen-
nego. Jednak o wcieleniu tej wi-
zji w życie nie ma raczej mowy. 
W kwietniu ubiegłego roku pod-
czas konferencji na temat dróg 
Zbigniew Ostrowski, dyrektor 
MZDW, o prezentowanej wizji 
mówił: – Mam świadomość, że 
wyłączenie tego wiaduktu dla re-
gionu jest katastrofą. Jednak ta 



14 GAZETA WPR WPR24.plWiadomości

NADARZYN
O nowej świetlicy w Parolach (gmi-
na Nadarzyn) mówiło się od dawna. 
Ogłoszono przetarg, wyłoniono wyko-
nawcę i rozpoczęto prace. Natomiast 
17 kwietnia tego roku wmurowano 
kamień węgielny pod budowę świetli-
cy. W uroczystości uczestniczyły wła-
dze gminy Nadarzyn, przedstawiciele 

Urzędu Marszałkowskiego, Rady 
Sołeckiej Parol, mieszkańcy. – Dla 
mieszkańców tego sołectwa jak 
i przyległych, wysuniętych najda-
lej na południe miejscowości gmi-
ny Nadarzyn, z pewnością będzie to 
miejsce sprzyjające integracji i po-
zwalające na korzystanie z bogatej 

Kamień węgielny pod  
budowę świetlicy w Parolach

oferty NOK – informuje nadarzyński 
urząd na swoim fanpage'u. W nowej 
świetlicy nie zabraknie miejsca 
na zajęcia dla dzieci i młodzieży. 
Na terenie obok powstanie też 
m.in. boisko o wymiarach 22 m 
na 44 m. Świetlica powinna być 
gotowa w sierpniu 2017 r. (JM) 

Piątek, 22 Kwietnia 2016

REGION
W Otrębusach 
odbyło się spotkanie 
przedstawicieli 39 
gmin położonych wokół 
Warszawy. Dyskusja 
dotyczyła współpracy 
przy budowie ścieżek 
rowerowych w ramach 
Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych 
Warszawskiego Obszaru 
Funkcjonalnego.

Do Matecznika Mazowsze 
samorządowcy zjechali się na 
zaproszenie Arkadiusza Kosiń-
skiego,  burmistrza Brwinowa. 
Włodarze chcą walczyć o środ-
ki w ramach ZIT-ów, jednak 
trzeba to robić z głową. Nie-
wykorzystane fundusze nie 
wrócą do puli, lecz przepadną.

Kilka tygodni temu dziewięć 
gmin połączyło siły, aby wal-
czyć o środki na budowę ście-
żek rowerowych. W tym gronie 
znalazły się Podkowa Leśna, 
Grodzisk Mazowiecki, Mila-
nówek, Żyrardów, Jaktorów, 
Brwinów, Pruszków, Micha-
łowice i Piastów.

Spotkanie w Otrębusach by-
ło kolejną odsłoną wspólnego 
działania, jednak już w szer-
szym gronie. Zjawiło się aż 

Gminy rozmawiały 
o współpracy
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39 gmin. – Mamy konkurs na 
ścieżki rowerowe. Do poło-
wy lipca trzeba złożyć wnio-
ski. Spotkanie było okazją do 
podzielenia się informacjami 
oraz analizy regionu – wyjaśnia 
Arkadiusz Kosiński.

Zatem w regionie może po-
jawić się kilka nowych ście-
żek rowerowych. Mają pełnić 
funkcję korytarzy transporto-
wych, aby łatwo można było 
dostać się z jednego miasta do 
drugiego. Burmistrz Kosiński: 
– Podczas spotkania padł apel, 
aby pamiętać o mniejszych 
gminach. Będziemy w zgo-
dzie szli po pieniądze. Inwe-
stycje trzeba zrealizować do 
2018 roku. Warto pamiętać, że 
musi to być dokładnie przemy-
ślane. Jeżeli przyznane środki 
nie zostaną wykorzystane to 
przepadną. Trzeba mierzyć si-
ły na zamiary.  (JM)

Na spotkaniu 
w Otrębusach 
zjawiło się 
aż 39 gmin

ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Warszawska Kolej 
Dojazdowa ogłosiła 
przetarg na zabudowę 
urządzeń samoczynnej 
sygnalizacji przejazdowej 
na ośmiu przeprawach 
przez tory. Co ciekawe, 
zmieniły się kategorie 
przejazdów i wymagane do 
montażu zabezpieczenia. 

W iele osób postrzega 
WKD jako lokalny 
tramwaj. Przez lata 

na peronach nie było barierek, 
a sygnalizacja na przejazdach 
praktycznie nie działała. Trud-
no się więc dziwić, że pojawia-
jące się jak grzyby po deszczu 
zabezpieczenia na przystankach 
i przejazdach budzą emocje. 
Uciążliwy dźwięk ze szlaba-
nów, „wgryzające” się w otocze-
nie żółte barierki czy labirynty 
przy dojściach na peron to tyl-
ko niektóre z długiej listy uwag 
do przewoźnika. 

WKD tymczasem nie ma wy-
boru i zabezpieczenia stawiać 
musi. Wszystko przez to, że prze-
woźnik, który jednocześnie jest 
odpowiedzialny za infrastrukturę 
kolejową na swoich liniach, tra-
fi ł pod lupę Urzędu Transportu 
Kolejowego. W ostatnich latach 
UTK nakazał wykonanie po-
miarów i wyznaczenie kategorii 
dla przejazdów na linii WKD. 
W ślad za tym kolejarze mu-
szą odpowiednio zabezpieczyć 
przeprawy. W najbliższym czasie 
odpowiednie oznakowanie i in-
stalacje mają się pojawić na kilku 

Przejazdy na nowych zasadach
Zmieniły się kategorie przejazdów WKD i zabezpieczenia 

przejazdach. Gdzie? W Grodzi-
sku Mazowieckim na przystan-
kach Jordanowice i Okrężna 
oraz na przystankach osobo-
wych Kazimierówka, Podkowa 
Leśna Zachodnia, Nowa Wieś 
Warszawska, Pruszków – Tworki 
i Malichy. Wykonawca wyłonio-
ny w przetargu może opcjonalnie 

zabezpieczenie. Po pierwszych 
kontrolach rozeszły się informa-
cje, że na poszczególnych prze-
prawach zamiast podstawowego 
oznakowania mogą pojawić się sy-
gnalizatory i rogatki. Po zmianie 
przepisów WKD wykonała kolej-
ne kontrole i ponownie wyznaczy-
ła kategorie przepraw. Wszystkie 
spośród wymienionych wcześniej 
mają nadaną kategorię D (wcze-
śniej B lub C). Co to oznacza 
w praktyce? – Na tych przejazdach 
zostaną zamontowane wszystkie 
wymagane zabezpieczenia oprócz 
rogatek, półrogatek i sygnalizato-
rów – mówi nam Krzysztof Ku-
lesza, rzecznik prasowy WKD. 
Kierowcy mogą więc odetchnąć 
z ulgą. O zbliżaniu się do przejaz-
du kolejowego informować będą 
jedynie znaki drogowe.

A co z przeprawami, na któ-
rych już są zabezpieczenia? – Tu 
nie planujemy zmian kategorii. 
Przetargi na ich ustawienie były 
ogłaszane zgodnie z ówczesny-
mi przepisami i zabezpieczenia 
zamontowane na przeprawach 
pozostaną bez zmian– pod-
kreśla Kulesza. 

podjąć się montażu zabezpieczeń  
na przystanku Reguły. 

Co ciekawe, od momentu kon-
troli UTK upłynął ponad rok. 
W międzyczasie zmieniły się prze-
pisy dotyczące kategorii przejaz-
dów. To właśnie w zależności od 
wysokości kategorii dobierane jest 

Po zmianie 
przepisów WKD 
wykonała kolejne
kontrole i ponownie 
wyznaczyła 
kategorie przepraw
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Problem z przyciskami SOS?
REGION
W przypadku 
zagrożenia 
w pociągach 
Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej pasażer 
może użyć przycisku 
SOS. Informacja 
trafi a do maszynisty, 
który powinien 
spieszyć z pomocą. 
Czy tak zawsze jest?

Osoba stojąca obok nas za-
słabła. Często w takich sytu-
acjach pojawiają się obawy, 
czy potrafimy odpowiednio 
pomóc. Używamy przycisku 
SOS i czekamy na reakcję 
maszynisty. W tym przypad-
ku było nieco inaczej. Pasa-
żer znał podstawowe zasady 
pomocy. Zawiódł natomiast 
system. – Po raz kolejny ja-
ko ratownik byłem zmu-
szony użyć przycisku SOS 
w pociągach WKD. Nieste-
ty, ponownie spotkałem się 
z brakiem jakiejkolwiek reak-
cji ze strony maszynisty, mi-
mo iż przycisk został użyty 
kilkukrotnie podczas dojaz-
du na przystanek Tworki i na 
peronie. W pociągu doszło do 
zasłabnięcia starszego męż-
czyzny, chorego na cukrzycę. 
Na pierwszą skargę o podob-
nym braku reakcji, otrzyma-
łem odpowiedź, że używając 
przycisku SOS przy zasłab-
nięciu lub omdleniu dopu-
ściłem się jego nadużycia 
– opisał całą sytuację czy-
telnik Kamil.

Warszawska Kolej Dojaz-
dowa zapewnia, że system 
jest regularnie kontrolowa-
ny. Wszystko więc powinno 
działać. – System podlega 
kontroli podczas okresowych 
przeglądów, nie rzadziej niż 
co miesiąc. Jak do tej pory 
podczas wykonywanych prze-
glądów nie stwierdzano uste-
rek w jego pracy – wyjaśnia 
Krzysztof Kulesza, rzecznik 
prasowy WKD.

W sytuacji zagrożenia re-
akcja maszynisty powinna 
być natychmiastowa. Chodzi 
przecież o zdrowie i życie pa-
sażerów. – Użycie przycisku 
jest sygnalizowane w kabinie 
maszynisty, przy czym nie 
jest bezpośrednio powiąza-
ne z systemem monitoringu. 

Średni czas przejazdu pocią-
gu WKD pomiędzy kolejnymi 
przystankami, a tym samym 
możliwość zatrzymania skła-
du wynosi od 1,5 do 3 minut. 
W czasie jazdy niezwłocz-
na reakcja maszynisty nie 
jest możliwa. Maszynista 
ma możliwość zareagowa-
nia w sprawie przyczyn uży-
cia przycisku po dojeździe do 
najbliższego przystanku i za-
trzymaniu składu. W tej sytu-
acji użycie przycisku SOS jest 
wskazane podczas postoju 
pociągu. W przypadku braku 
reakcji na nadawany sygnał 
SOS, w sytuacji szczególnego 
i uzasadnionego zagrożenia 
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możliwe jest użycie dźwigni 
hamulca bezpieczeństwa. 
Spowoduje to pozostanie 
pociągu w peronach i umoż-
liwienie wezwania służb ra-
tunkowych, które będą mogły 
dojechać w możliwie najkrót-
szym czasie. Użycie sygnału 
SOS w czasie jazdy nie spo-
woduje zatrzymania pociągu. 
Przyczynę użycia maszyni-
sta może wyjaśnić dopiero 
po zatrzymaniu pociągu na 
przystanku. Z dotychczaso-
wego przeglądu zdarzeń wy-
stępuje wiele przypadków 
nieuzasadnionego wykorzy-
stania przycisku – przedsta-
wia rzecznik WKD.

Okazuje się, że nie wszystkie 
składy WKD posiadają przy-
ciski SOS. Jednak spółka roz-
waża ujednolicenie systemu. 
– Aktualnie nie wszystkie po-
jazdy eksploatowane na linii 
WKD są wyposażone w tego 
typu przycisk. Po ostatecz-
nym wycofaniu taboru starej 
generacji rozważana jest moż-
liwość wprowadzenia ujedno-
liconych zasad dla personelu 
obsługującego pojazdy oraz 
dla użytkowników – twierdzi 
Krzysztof Kulesza.  (JM)

Okazuje się, 
że nie wszystkie 
pociągi WKD 
posiadają 
przyciski SOS 

PRUSZKÓW
Rozpoczęły się prace 
związane z przebudową 
ulicy Działkowej 
w Pruszkowie. Za 
około trzy miesiące 
pojawi się tam nowa 
nawierzchnia asfaltowa.

O sprawie już pisaliśmy. Dział-
kowa to jedna z ważniejszych 
ulic w mieście, pozwala przedo-
stać się z ul. Solidarności do drogi 
wojewódzkiej nr 719 i odwrotnie. 
Znajduje się przy niej wiele zabu-
dowań wielorodzinnych, a kie-
rowcy chętnie korzystają z tego 
szlaku. To w ciągu Działkowej 
ma powstać tunel pod torami PKP. 
Niestety przez lata użytkowania 
nawierzchnia uległa zniszczeniu. 
Pełno w niej ubytków i nierówno-
ści, lecz wkrótce to się zmieni.

Miasto postanowiło wyremon-
tować odcinek drogi pomiędzy ul. 
Przyszłości a Dębową. Pierwsze 
prace rozpoczęły się w sobotę, 

16 kwietnia. Obecnie wykonaw-
ca przystąpił do zrywania starej 
nawierzchni asfaltowej, co widać 
„gołym okiem”, ponieważ nie ma 
po niej śladu. Natomiast zmotory-
zowani muszą zmagać się z utrud-
nieniami, bowiem ulica Działkowa 
jest wyłączona z ruchu na przebu-
dowywanym odcinku. Aby ominąć 
roboty drogowe kierowcy muszą 
korzystać z pobliskich ulic, m.in. 
z Akacjowej, Dębowej, Jasnej 
czy Helenowskiej.

ulicę Przejazdową również czeka 
remont. Rozpocznie się niedługo, 
jednak najpierw trzeba zaprojek-
tować tam czasową organizację 
ruchu. Jak informowaliśmy na 
początku tego miesiąca będzie 
ona gotowa pod koniec kwietnia. 
Gdy prace wystartują, wówczas 
rozkopana zostanie Przejazdo-
wa na odcinku od ul. Południo-
wej do Promyka.

Firma P. P. U. H. Efekt za prze-
budowę ulicy Działkowej zainka-
suje 1 mln zł.  (JM)

Ruszył remont ulicy Działkowej

Działkowa to jedna 
z ważniejszych ulic 
w Pruszkowie 

Aby dojechać na Gąsin nale-
ży kierować się na ul. Przyszło-
ści, a następnie na Przejazdową. 
Jednak kierujący długo nie po-
jeżdżą tym objazdem, ponieważ 
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 Przejazd przez tory WKD w Tworkach

Zmieniły się kategorie przejazdów WKD i zabezpieczenia 
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Nadchodzi kres składów EN94
REGION
O tym, że Warszawska 
Kolej Dojazdowa 
będzie musiała w końcu 
wycofać składy EN94 
wiadomo od dawna. 
Znikną defi nitywnie 
z torów wraz z rewolucją 
w zasilaniu.

Ku niezadowoleniu miłośników 
wysłużonego taboru EN94 nad-
chodzi kres pewnej epoki. Po-
nad 40-letnie pociągi niedługo 
przestaną kursować. Większość 
z nich już i tak została „pocięta 
na żyletki”, a pozostałe czekają 
w kolejce. Wiele osób polubiło 
EN94 za niezawodność, nie-
stety, wraz ze zmianą napięcia 
(z 600V na 3000V) te składy 
nie byłyby w stanie poruszać się 
po torach, a ich przystosowanie 
jest nieopłacalne.

WKD szykuje specjalne po-
żegnanie, podczas którego 
upamiętnione zostaną kulto-
we pociągi. – Ostatni przejazd 
w regularnym ruchu pasażerskim 
taborem starej generacji, serii 
EN94 produkcji „PAFAWAG” 

oraz symboliczne pożegnanie te-
go taboru odbędzie się w dniu
27 maja, czyli po 44 latach eks-
ploatacji – mówi Krzysztof Ku-
lesza, rzecznik prasowy WKD.

Po 27 maja pociągi przesta-
ną jeździć po torowisku. Zastą-
pi je nowoczesny tabor 39WE 
wyprodukowany przez Ne-
wag. Jednak aby nowe pocią-
gi mogły korzystać ze szlaku 
potrzebna jest zmiana napię-
cia. Kiedy to nastąpi? – W dniu 
1 maja w związku z planowa-
ną zmianą napięcia zasila-
nia w sieci trakcyjnej z 600V 
do 3000V zostanie załączone 
napięcie 3000V na całej linii 
WKD oraz odbędzie się prze-
jazd pociągu służbowego w celu 
sprawdzenia możliwości eks-
ploatacji linii. W dniu 28 ma-
ja spółka planuje rozpoczęcie 
realizacji przewozów taborem 
przystosowanym do napięcia 
3000V – twierdzi Kulesza.

Testy, które odbędą się 1 maja 
zostaną przeprowadzone w po-
rze nocnej. Kolejarze nie prze-
widują utrudnień związanych 
z rewolucją w zasilaniu.  (SD)

Reklama

Reklama
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FALENTY
Żywe muzeum, gra 
rodzinna, warsztaty 
tańców dawnych – to 
tylko niektóre z atrakcji 
Rodzinnego Pikniku 
Patriotycznego, który 
odbędzie się 23 kwietnia 
w Falentach. 

To okazja, aby przenieść się 
w czasie. Na imprezie pojawi się 
bowiem wojsko napoleońskie. 
207 lat temu miała miejsce bi-
twa pod Raszynem, gdzie zmie-
rzyły się wojska polskie i saskie 
z korpusem wojsk austriackich. 
Mieszkańcy gminy Raszyn upa-
miętnią tamte wydarzenia. Na 
terenie parku i pałacu Instytu-
tu Technologiczno-Przyrodni-
czego w Falentach atrakcji nie 
zabraknie. Warto zabrać ze so-
bą domowników i spróbować 
np. sił w grze rodzinnej „z wizy-
tą u XIX-wiecznych rzemieśl-
ników”. Uczestnicy odwiedzą 
warsztat praczki, zakład wy-
robu kafl i czy też kuźnię. Or-
ganizatorzy przygotowali też 
zadania, których rozwiązanie 
otworzy drzwi do staropolskiej 
kuchni, gdzie nie zabraknie 
smakołyków. Będzie moż-
na również nauczyć się polo-
neza, kontredansa oraz innych 
tańców wykonywanych pod-
czas pałacowych balów. Gdy 
uczestników imprezy dopad-
nie głód skosztują grochówki. 
Rodzinny Piknik Patriotyczny 
Raszyn 2016 odbędzie się na 
terenie ITP w Falentach przy 
Alei Hrabskiej 3.  (JM)

Piknik z atrakcjami
NOWOCZESNE TERAPIE

 800 170 370 (bezpłatna infolinia)

 ciekawebadania.pl
 Ciekawe Badania

Chorujesz na:
   atopowe zapalenie skóry
   łuszczycę
   trądzik pospolity
  astmę
   cukrzycę
   chorobę zwyrodnieniową 

stawów
   reumatoidalne zapalenie 
  stawów?

Chciałbyś się leczyć w 
specjalistycznym ośrodku?
Zapraszamy na 
bezpłatne konsultacje.
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PRUSZKÓW
19 kwietnia w pruszkowskiej BGŻ 
BNP Paribas Arenie ofi cjalnie ogło-
szono wyniki konkursu na wykonanie 
koncepcji trzech przystanków oso-
bowych Warszawskiej Kolei Dojaz-
dowej. Chodzi o przystanki Grodzisk 
Mazowiecki Radońska, Podkowa 
Leśna Główna i Warszawa Aleje 

Jerozolimskie. Projektanci musie-
li opracować koncepcje architekto-
niczne obiektów małej infrastruktury 
oraz elementów informacji wizu-
alnej stacji. Spośród 17 prac komi-
sja wybrała trzy propozycje. W skład 
pierwszej nagrody wchodziła graty-
fi kacja pieniężna w wysokości 25 tys. 

WKD rozstrzygnęła konkurs 
na koncepcję przystanków

zł brutto oraz zaproszenie do nego-
cjacji w trybie zamówienia z wolnej 
ręki na wykonanie opracowań. Zdo-
byli ją: Konrad Basan, Paweł Dadok 
i Maria Roj. W Arenie czynna jest wy-
stawa pokonkursowa. Do 24 kwietnia 
w godz. 8-16 można przyjść i obejrzeć 
złożone w konkursie prace. (SD) 

JAKUB 
MAŁKIŃSKI

STARA WIEŚ
Ulice Pieczarkowa
i Poziomkowa w Starej 
Wsi to drogi gminne. 
Pojawiły się głosy, 
że miałyby się stać 
powiatowym łącznikiem 
innych miejscowości 
z węzłem Młochów. 
Mieszkańcy mówią – „nie”.

W lutym odbyło się spo-
tkanie sołtysów Żół-
wina, Tereni i Starej 

Wsi, mieszkańców, a także rad-
nych Brwinowa i Nadarzyna. 
Głównym tematem był problem 
dokonania usprawnień w połą-
czeniach drogowych między 
Żółwinem, Terenią oraz Starą 
Wsią. Modernizacja trasy S8 
i budowa węzłów Siestrzeń oraz 
Młochów sprawiły, że koniecz-
ne stało się zapewnienie odpo-
wiedniej komunikacji lokalnej. 
Priorytetem stała się więc nowa 
koncepcja komunikacyjna. Na 
jej podstawie ruch w kierunku 
Katowic miałby się odbywać za 
pośrednictwem ulicy Granicz-
nej i ul. Pigwowej do węzła Sie-
strzeń. Z kolei w stronę Warsza-
wy ul. Słoneczną do okolic węzła 
Młochów. Dzięki temu odciążo-
ne miałyby zostać ulice Pieczar-
kowa i Poziomkowa.

Jednak sprawy zaczęły się 
nieco komplikować. Powiat 
Pruszkowski wystosował pismo 
do gminy Nadarzyn, w którym 
prosił o „przedstawienie propo-
zycji ewentualnych zmian w za-
kresie własności dróg”. Celem 
takiego działania jest poprawa 

Co z Pieczarkową i Poziomkową?
Mieszkańcy Starej Wsi protestują przeciwko przekształceniu dróg

układu drogowego w powiecie. 
Mieszkańcy Starej Wsi niepo-
koją się o los ulic Pieczarkowej 
i Poziomkowej. Obawiają się, że 
do ich miejscowości trafi  cały 
ruch tranzytowy. 

Młochów. Ulice Pieczarkowa 
i Poziomkowa są ulicami, które 
powinny zachować charakter 
osiedlowych uliczek i powinny 
służyć wyłącznie ruchowi lokal-
nemu – napisali.

Gmina ustosunkowała się 
do stanowiska mieszkańców. 
– W obecnie opracowanym przez 
gminę projekcie przebudowy 
ul. Pieczarkowej przewiduje się 
dostosowanie ulicy do parame-
trów drogi osiedlowej służącej 
ruchowi lokalnemu, a nie tranzy-
towemu – napisano w odpowiedzi.

Warto podkreślić, że ul. Pie-
czarkowa leży na terenie gmin 
Nadarzyn i Brwinów. Co to zna-
czy? – Naturalną konsekwencją 
będzie przekształcenie tej uli-
cy na drogę powiatową, pełnią-
cą funkcję drogi lokalnej dla 
dwóch gmin należących do jed-
nego powiatu. W skierowanym 
piśmie do starostwa nie wyra-
żaliśmy zgody na zmianę funk-
cji drogi z lokalnej na zbiorczą 
– informuje Urząd Gminy Nada-
rzyn w piśmie skierowanym 
do mieszkańców. 

Mieszkańcy zmobilizowali się 
i wysyłali na adres gminy petycje. 
– My niżej podpisani, mieszkań-
cy Starej Wsi, stanowczo sprze-
ciwiamy się przekształceniu ulic 
Pieczarkowej i Poziomkowej, 
z ulic gminnych, w powiatowy 
łącznik drogowy służący sko-
munikowaniu innych miejsco-
wości położonych na północny 
zachód od Starej Wsi, z węzłem 

Warto podkreślić, 
że ul. Pieczarkowa 
leży na terenie 
gmin Nadarzyn 
i Brwinów   
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Znicz wiceliderem
Żółto-czerwoni awans do I li-
gi mają na wyciągnięcie ręki. 
Po 26. kolejkach II ligi Znicz 
Pruszków z dorobkiem 45 
punktów zajmuje 2. miejsce. 
W ostatnim starciu, w minio-
ną sobotę, zespół Dariusza Ba-
nasika zremisował 1:1 z ROW 
1964 Rybnik. Do końca sezonu 
zostało jeszcze osiem spotkań. 
W najbliższej kolejce Znicz za-
gra na wyjeździe ze Stalą Sta-
lowa Wola.

Trener Pogoni 
zwolniony
Dwa remisy i pięć porażek – 
tak wyglądają wiosenne do-
konania Pogoni Grodzisk 
Mazowiecki. Zespół z al. Mo-
kronoskich jest coraz bliżej 
spadku z III ligi. Pogoń zaj-
muje 15. miejsce w tabeli, 
a rywale jej uciekają. Władze 
klubu postanowili zakończyć 
współpracę z trenerem Mar-
kiem Końko, który w Gro-
dzisku pracował od grudnia 
ubiegłego roku. Do końca se-
zon Pogoń będą prowadzili 
Jakub Dębiec i Maciej Tataj.

Sukces chłopców 
z Komorowa
Koszykarze UKS Akademia 
Koszykówki Komorów rocz-
nik 2005 zwyciężyli w ogólno-

polskim turnieju w Bydgosz-
czy. Komorowianie wygrali 
wszystkie pięć spotkań. W fi -
nale UKS pokonał Czarnych 
Słupsk 41:38. Tytuł najlep-
szego zawodnika turnieju tra-
fi ł w ręce Franciszka Szulara 
z Komorowa.

Górak walczył 
o igrzyska
Daniel Górak z Bogorii Gro-
dzisk Mazowiecki w szwedzkim 
Halmstad walczył o kwalifi-
kację do Igrzysk Olimpijskich 
w Rio de Janeiro. Tenisista sto-
łowy wyszedł z grupy, jednak 
w fazie pucharowej przegrał 
z Parem Gerellem. Górak wy-
stąpił w turnieju dodatkowym. 
Tam lepszy okazał się Fran-
cuz Simon Gauzy. Zawodnik 
Bogorii znajduje się na trzeciej 
pozycji na liście rezerwowej.

Lider pokonał 
wicelidera
Pruszkowskie Liderki w I run-
dzie play-off  I ligi koszyków-
ki kobiet trafi ły na wicelidera 
po rundzie zasadniczej Grot 
Alles Pabianice. Podopiecz-
ne Jacka Rybczyńskiego 
sprawiły niespodziankę i wy-
grały dwa spotkania – 64:51 
i 58:48. Jednak w kolejnej run-
dzie nie dały rady zespołowi 
Enea AZS Poznań. Przegrały 
48:55 i 50:69.  (JM)

PRUSZKÓW
Kto nie był, niech żałuje. 
Międzynarodowa 
Wystawa Kotów 
Rasowych 
w pruszkowskiej Hali 
Znicz jeszcze raz 
potwierdziła piękno 
tych czworonogów.

W miniony weekend podziwiać 
można było liczne odmiany ko-
tów brytyjskich, rasy maine 

coon, rosyjskie niebieskie, sy-
beryjskie, persy, koty tajskie, 
bezwłose sfinksy petersbur-
skie a nawet norweskie leśne. 
„Mruczków” było naprawdę du-
żo, a impreza cieszyła się spo-
rym zainteresowaniem.

Naszym zdaniem wszystkie 
obecne na wystawie kociaki by-
ły piękne i intrygujące. Niektóre 
z nich lubiły być w kręgu zaintere-
sowania, drugie wolały w spokoju 
siedzieć czy leżeć w klatce, a inne 

były tak nieprzejęte wydarzeniem, 
że zasypiały nawet... w kuwetach. 
Zdecydowanie największą furorę 
robiły malutkie kociaki prezen-
towane na jednym ze stoisk. Ho-
dowcy pozwalali dzieciom nawet 
na zabawę z „futrzakami”.

Międzynarodowa Wysta-
wa Kotów Rasowych okazała 
się eventem nie tylko dla ho-
dowców. Dała też możliwość 
miłego, rodzinnego spędze-
nia weekendu.  (SD)

Rasowe koty dały się podziwiać
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KSIĄŻENICE
Piknik Ekologiczny 
w Książenicach 
stał się tradycją. 
To już szósty raz, 
gdy mieszkańcy 
grodziskiej gminy 
będą mieli okazję 
spotkać się, bawić, 
porozmawiać 
o ekologii, nabyć 
tradycyjne wyroby.

Książenicki piknik ściśle wiąże 
się ze światowym Dniem Zie-
mi, którego celem jest promo-
wanie szeroko pojętej ekologii. 
Jakie atrakcje czekają na gości?

7 maja na pikniku będzie 
można spotkać wystawców 
z całej Polski. Zaoferują ręko-
dzieło, żywność ekologiczną, 
sadzonki krzewów i drzew. To 
nie wszystko. – Będzie moż-
na nabyć tradycyjne wyroby 
koronki klockowej, czy też 
spróbować tradycyjnych se-
rów korycińskich. Czas umilą
koncert szantowy oraz po-
kaz żaglówek prowadzony 
przez Stowarzyszenie Czy-
sty Wiatr. Nikt nie będzie się 
nudził, a to za sprawą Dziupli 
Tropicieli Przygód. Brzmi ta-
jemniczo, ale wszyscy odważni 

Wkrótce Piknik   
Ekologiczny
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będą mogli wcielić się w We-
sołych Barbarzyńców i zmie-
rzyć się z przygotowanymi 
wyzwaniami – informują or-
ganizatorzy z Fundacji Mia-
sto-Ogród Książenice.

Oprócz stałych elemen-
tów pikniku szykują się no-
we punkty. – Zapraszamy do 
udziału w przygotowanych 
EKO-warsztatach. Stałym 
elementem pikniku jest wy-
miana elektroodpadów, baterii 
oraz makulatury na sadzonki 
roślin. Nowością będą wska-
zówki dla domu i ogrodu na 
stoisku Leroy Merlin – pod-
kreślają organizatorzy.

Podczas poprzedniej edy-
cji imprezy zaprezentowa-
ło się prawie 60 wystawców. 
Proponowano wiele atrakcji. 
Wygląda na to, że podczas 
tegorocznej edycji impre-
zy będzie podobnie! Piknik 
Ekologiczny w Książenicach 
odbędzie się 7 maja (sobota) 
w godz. 12-17.  (SD)

Piknik Ekologiczny 
odbędzie się 
7 maja w godz. 12-17

Mieszkańcy Starej Wsi protestują przeciwko przekształceniu dróg
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RTV Euro AGD w Nowej Stacji
PRUSZKÓW
50 metrów 
kwadratowych – taką 
powierzchnię będzie 
miał sklep RTV Euro 
AGD, który pojawi 
się w Nowej Stacji 
w Pruszkowie. To trzeci, 
po H&M i Carrefour, 
najemca planowanego 
centrum handlowego.

RTV Euro AGD to sieć sklepów 
znanych w całej Polsce. Poten-
cjalny klient może się tam udać 
po nowy telewizor, lodówkę, 
pralkę, odkurzacz, mikser czy 
wiele innych mniejszych urzą-
dzeń niezbędnych w domowym 
gospodarstwie. Sklep RTV Eu-
ro AGD pojawi się na I piętrze 
centrum handlowego Nowa
Stacja w Pruszkowie.

Wiadomo już, że kluczowym 
najemcą Nowej Stacji będzie 
Carrefour. Znajdzie się na par-
terze centrum, w pobliżu wejś-
cia głównego i dostępu do par-
kingu podziemnego. W prusz-
kowskim centrum handlowym 

nie zabraknie znanej marki 
odzieżowej, czyli H&M.

Pruszków cały czas rozwija się. 
– Szacuje się, że tylko od 2010 
do 2020 roku w mieście wybu-
dowanych będzie blisko 3,5 tys. 
nowych mieszkań, których wła-
ściciele będą potrzebowali sze-
rokiej oferty wysokiej jakości 
sprzętu RTV i AGD i wyposaże-
nia wnętrz. Blisko 10 tys. z tych 
nowych mieszkańców Pruszko-
wa stanie się już niebawem także 
klientami Nowej Stacji. Dlate-
go tak ważne jest, aby oferta 
naszego centrum odpowiadała 
ich potrzebom – mówił Maciej
Krzewiński z ECC Real Estate.

Pojawiają się pytania, kto bę-
dzie odpowiadał za zarządzanie 
siedmiosalowym kompleksem 
kinowym. Inwestor, ECC Re-
al Estate, zapowiada, że nie-
bawem zostaną ujawnione 
informacje na ten temat.

A kiedy ruszy budowa Nowej 
Stacji? Prace mają się rozpocząć 
się w drugim kwartale 2016 roku. 
Otwarcie centrum handlowego 
określono na rok 2017.  (JM)

 Ulica Pieczarkowa
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Giżycko miastem partnerskim 
Grodziska Mazowieckiego

T reść umowy part-
nerskiej,  którą 
podpisali burmi-

strzowie obu gmin: Grze-
g o r z  B e n e d y k c i ń s k i 
i Wojciech Iwaszkiewicz, 
została przyjęta przez rad-
nych w Giżycku i Grodzi-
sku tego samego dnia, 27 
stycznia tego roku. Doku-
ment jest wyrazem woli 
nawiązania i pielęgnacji 
obustronnych kontaktów 
m.in. w zakresie rozwoju 
gmin, planowania regional-
nego i ochrony środowiska, 
wymiany grup dzieci i mło-
dzieży, promocji i rozwo-
ju turystyki.

Burmistrz Grzegorz Be-
nedykciński przed podpi-
saniem umowy podkreślał 
walory turystyczne Giżyc-
ka jako symbolu sportów 
wodnych ze szczególnych 
uwzględnieniem żeglarstwa 

W czwartek, 7 kwietnia nastąpiło podpisanie umowy partnerskiej Grodziska Mazowieckiego 
z Giżyckiem. Jest to ofi cjalne przypieczętowanie kilkuletniej współpracy obu miast.

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim
Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

ul. T. Kościuszki 32A, tel. 22 755 55 34;
www.grodzisk.pl

i korzyści płynące z wymia-
ny doświadczeń w wielu 
obszarach. Natomiast bur-
mistrz Giżycka Wojciech 
Iwaszkiewicz odniósł się do 
tego, jak gminy się wzajem-
nie uzupełniają.

– Jedna z zasad fizyki 
mówi, że przeciwieństwa 
się przyciągają, a w na-
szym przypadku jest tak, 
że tego, czego brakuje nam 

macie wy, a czego brakuje 
wam mamy my. Naszą naj-
bardziej odczuwalną bie-
dą jest sfera gospodarcza, 
której możemy się od was 
uczyć. Wy macie nieurodzaj 
w akwenach, ale znakomicie 
sobie z tym radzicie – mó-
wił Wojciech Iwaszkiewicz.

Wszystko wskazuje na 
to, że będzie to początek 
owocnej współpracy.

  

Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Gminę Brwinów. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść. 

ul. Grodziska 12, tel. 22 738 26 15
www.brwinow.pl

Gmina Brwinów zaprasza 
na obchody święta narodowego.

Oficjalne uroczy-
stości rozpoczną 
się mszą w inten-

cji Ojczyzny, która zosta-
nie odprawiona w kościele 
św. Floriana w Brwino-
wie o godz. 10.30. Po niej 
uczestnicy przejdą pod 
pomnik Niepodległości, 
gdzie zostaną złożone 
kwiaty. Następnie będzie 
można wysłuchać koncer-
tu pt. „Witaj maj – koncert 

polskich pieśni patriotycz-
nych z XVIII wieku”.

O godz. 15.00 wyru-
szy z brwinowskiego Ryn-
ku „Rodzinna wycieczka 
rowerowa św. Floriana” 
organizowana przez Stowa-
rzyszenie Projekt Brwinów. 
Trasa o długości ok. 20 kilo-
metrów poprowadzi do OSP 
Moszna i PSP w Pruszkowie. 
Impreza zakończy się przy 
OSP w Brwinowie. (PR)

3 Maja 
w Brwinowie

Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza nabór 
na wolne stanowisko pracy: 

Podinspektor/Inspektor 
ds. drogowych 

w Referacie Inwestycji i Remontów. 
Dokumenty można składać 

do 29 kwietnia 2016 r. do godz. 12. 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie 

internetowej www.bip.brwinow.pl
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PRUSZKÓW
Wpadka mężczyzny poszukiwanego 
listami gończymi. Zatrzymany 20-la-
tek był poszukiwany przez pruszkow-
ską policję. Chodziło o odbycie
kary pozbawienia wolności za 
kierowanie pojazdem bez uprawnień. 
Mężczyzna od dłuższego czasu unikał
kontaktów z organami ścigania. 

Z tego powodu w kwietniu sąd wy-
dał za Michałem E. dwa listy goń-
cze. Funkcjonariusze wpadli na trop, 
który okazał się trafny. – 18 kwiet-
nia policjanci z wydziału kryminal-
nego ustalili, gdzie może przebywać 
20-latek. Dokonali jego zatrzyma-
nia i po przeprowadzeniu wszystkich 

Ukrywał się przed policją, 
został zatrzymany

czynności oraz sporządzeniu kom-
pletnej dokumentacji, zgodnie z po-
leceniem sądu, mężczyzna został 
przewieziony do najbliższego aresz-
tu śledczego w celu odbycia zasądzo-
nej kary – informowała asp. Karolina 
Kańka, rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie. (SD) 

Reklama

Reklama w radiu 
Bogoria 94,5 FM

>>>>>>>>>>
Dział Promocji i Reklamy
tel.: 603 589 233, 605 838 751

 MOC HITOW

JESTESMY Z WAMI OD 18 LAT

SEREWYN
DĘBIŃSKI

REGION
Długi majowy weekend 
nadchodzi wielkimi 
krokami. Jeśli nie możesz 
sobie pozwolić na wyjazd 
lub nie masz pomysłu 
na spędzenie wolnego 
czasu, sprawdź, co 
dzieje się w okolicy. 
Atrakcji nie zabraknie.

GRODZISK 
MAZOWIECKI
W Grodzisku Mazowieckim majo-
wy weekend zapowiada się teatral-
nie i sportowo. Już 30 kwietnia 
teatr będzie na wyciągnięcie rę-
ki. Totalnie Teatralnie – VIII Gro-
dziski Festiwal Teatralny – to nic 
innego jak siedmiogodzinny cykl 
widowisk teatralnych. Jako pierw-
si na scenę wyjdą aktorzy z Teatru 
Zaczarowanej Dorożki i zaprezen-
tują „Kleksografi ę”. Ale to dopie-
ro początek. Widzowie co godzinę 
będą mogli podziwiać inne przed-
stawienia. Wszystko na świeżym 
powietrzu w Parku Skarbków. Im-
preza startuje o godz. 12. 

Grodziski OSiR przygotował 
niespodziankę dla tych, którzy nie 
lubią siedzieć przed telewizorem. 
Majówka na sportowo (1 maja) to 
oferta dla dzieci młodzieży szkol-
nej. Nie zabraknie nutki rywaliza-
cji. Zaplanowano zawody w trzech 
dyscyplinach: tenis stołowy, wrot-
karstwo, piłka nożna. Szczegółowy 
harmonogram dostępny na stro-
nie www.grodzisksport.pl.

PRUSZKÓW
W Pruszkowie nie zabraknie go-
ści muzycznych. Przez trzy dni 

Sprawdź, gdzie wybrać się na majówkę
Dużo atrakcyjnych imprez w regionie, m.in. odbędzie się 
mecz piłkarski samorządowców Pruszkowa i Piastowa

w Muzeum Starożytnego Hut-
nictwa Mazowieckiego będą od-
bywać się ciekawe koncerty. 

W muzyczną podroż po Euro-
pie zabiorą nas Maria Jose Souza 
Guedes oraz Luis Meireles (30 
kwietnia godz. 18). W niedzielę 
1 maja (godz. 18) usłyszymy naj-
piękniejsze utwory baroku. Na-
tomiast na 3 maja zaplanowano 
koncert Witolda Palecznego 
(godz. 20).

PIASTÓW
Najbogatszy majówkowy program 
przygotował Piastów. A to wszyst-
ko z okazji Dni Miasta połączo-
nych z obchodami jego 90-lecia. 

30 kwietnia o godz. 9.30 przy 
Szkole Podstawowej nr 1 ruszy 
test Coopera, czyli 12-minutowy 
bieg. Na zwycięzców czekają pu-
chary. Zapisy pod adresem mo-
sir.piastow@op.pl. Drugi dzień 
świętowania również rozpocz-
nie się na sportowo Piastow-
skie Towarzystwo Tenisowe 

organizuje V Mistrzostwa Pia-
stowa w Bocce. Na 1 maja za-
planowano pierwszy turniej. Po 
zmaganiach sportowców, o godz. 
13 goście będą mogli udać się na 
Otwarcie Grodu Piastowskiego 
i ognisko o godz. 16.

Atrakcji nie zabraknie 2 i 3 
maja. W pierwszy z tych dni 
na godz. 15 zaplanowano mecz 
piłkarski samorządowców Pia-
stowa i Pruszkowa na miejskim 
stadionie. Natomiast 3 ma-
ja będzie można dopingować 
zawodników biorących udział 
w turnieju ulicznej koszykówki. 

W poniedziałek 2 maja na te-
renie piastowskiej OSP wystą-
pią: Artez (godz. 18.00), znany 
i lubiany zespół Akcent z Ze-
nonem Martyniukiem na cze-
le (godz. 19)! Dzień zakończy 
koncert zespołu Long&Junior. 

Finałem obchodów Dni Pia-
stowa będzie wtorkowy (3 maja) 
koncert popularnej grupy Enej 
(godz. 20). 

ZE
SP

o
La

Kc
EN

T.
PL

GRODZISK MAZOWIECKI
MZDW przygotowuje 
się do remontu przepustu 
w ciągu ul. Sienkiewicza 
w Grodzisku. Oznacza 
to cztery miesiące 
utrudnień w ruchu.

Ul. Sienkiewicza wpisuje się w je-
den z bardziej ruchliwych szla-
ków komunikacyjnych w mieście. 
Każde działania w tym rejonie po-
wodują trudności z płynnością 
w ruchu drogowym, zwłaszcza 
w godzinach szczytu, gdy ulica 
jest mocno zakorkowana. Mazo-
wiecki Zarząd Dróg Wojewódz-
kich planuje remont przepustu 
w ciągu ulicy Sienkiewicza, a to 
niezbyt dobra informacja dla kie-
rowców – szykują się bowiem 
cztery miesiące „kłopotów”.

Przepust w tej drodze znajdu-
je się tuż przy Stawach Goliana, 
a jadąc w stronę stolicy, przed 

skrzyżowaniem z ul. Okulic-
kiego i Nadarzyńską. Jego stan 
techniczny nie jest już najlepszy, 
stąd wymaga prac remontowych. 
Kiedy ruszą? – Umowa na wyko-
nanie tych robót została podpi-
sana 6 kwietnia. Fizycznie wszyst-
ko powinno rozpocząć się na po-
czątku maja. Termin zakończenia 
prac zgodnie z umową to koniec 
sierpnia – mówi Monika Burdon, 
rzecznik prasowy MZDW.

– W trakcie robót będzie obo-
wiązywał ruch wahadłowy. Nie-
stety, przy takim natężeniu ruchu 
żaden termin przeprowadze-
nia inwestycji nie będzie dobry 
i z pewnością kierowcy odczują 
tego efekty. Jednak remont prze-
pustu musi zostać wykonany i nie 
możemy zwlekać z jego przepro-
wadzeniem – podkreśla Monika 
Burdon. Koszt przedsięwzięcia 
to 280 tys. zł.  (SD)

Miesiące utrudnień na ulicy Sienkiewicza
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PRUSZKÓW
Akt erekcyjny podpisany, 
„Kapsuła Czasu” 
wmurowana – budowa 
nowej siedziby Liceum 
Ogólnokształcącego 
im. Tomasza Zana 
postępuje. Wśród rzeczy, 
które znalazły się 
w kapsule jest także 
352 numer „Gazety 
WPR”. 19 kwietnia 2016 r. 
stał się historyczną 
datą dla Zana.

„N owy ” Zan rośnie 
w oczach. Jednak 
droga do rozpoczę-

cia inwestycji nie była łatwa. 
W końcu udało się zrobić 
pierwszy krok i efekty są już 
widoczne. – To radosne przeży-
cie. Tyle lat zabiegaliśmy o to,
aby nowa siedziba szkoły po-
wstała. W końcu udało się roz-
począć budowę – mówił pod-
czas uroczystości wmurowa-
nia „Kapsuły czasu” wojewoda
mazowiecki Zdzisław Sipiera,
który będąc jeszcze starostą 
pruszkowskim przyczynił się 

„Kapsuła Czasu” w murach Zana

do startu budowy nowej sie-
dziby liceum.

Uczniowie, nauczyciele i dy-
rekcja szkoły obserwują postę-
py na budowie. Jednak nowa 
siedziba liceum to uwieńcze-
nie starań absolwentów, którzy 
czują się mocno związani z Za-
nem. To także ważna inwestycja 
starosta powiatowego. – Planu-
jemy ją otworzyć w listopadzie 
przyszłego roku. Prace realizo-
wane są w terminie i liczymy, 
że wszystko się uda. Będziemy 
myśleć o kolejnych szkołach 
– zapewnia Maksym Gołoś, 
starosta pruszkowski.

powiatu pruszkowskiego, pre-
zydent Pruszkowa Jan Starzyń-
ski, abp. Henryk Hoser.

Do „Kapsuły Czasu” wrzu-
cono akt erekcyjny podpisa-
ny przez gości oraz dyrekcję 
i przedstawicieli szkoły, li-
stę uczniów oraz nauczycieli 
liceum, 352. numer Gazety 
WPR. Symboliczny grosz do-
rzucił prezydent Pruszkowa Jan 
Starzyński. – Skoro ma być to 
„Kapsuła Czasu” musi się w niej 
znaleźć moneta z naszych cza-
sów – powiedział.

Liceum Ogólnokształcące 
im. Tomasza Zana liczy już 95 
lat i na stałe wpisało się w trady-
cję Pruszkowa. W ubiegłym ro-
ku starostwo powiatowe ogłosiło 
przetarg na budowę nowej sie-
dziby szkoły. Prace ruszyły we 
wrześniu. Pod koniec stycznia 
przyszłego roku ma być gotowe 
skrzydło dydaktyczne. Po uzy-
skaniu pozwolenia na użytkowa-
ne budynku i przeprowadzeniu 
szkoły ruszą prace związane 
z drugim etapem robót. Chodzi 
o rozbiórkę starej siedziby i bu-
dowę obiektu sportowego. Kie-
dy inwestycja dobiegnie fi nału? 
Przewiduje się, że będzie goto-
wa do 15 listopada 2017 roku. 

Pod koniec stycznia 2017 roku ma być gotowe skrzydło 
dydaktyczne pruszkowskiego liceum dydaktyczne pruszkowskiego liceum 

Uroczystość zgromadziła 
wielu gości. Oprócz wojewody 
mazowieckiego i starosty prusz-
kowskiego pojawili się: wicesta-
rosta pruszkowski Krzysztof 
Rymuza, członkowie zarządu 

Do „Kapsuły 
Czasu” wrzucono 
m.in. 352. numer 
„Gazety WPR”  
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 2 maja na terenie piastowskiej OSP wystąpi m.in. lubiany 
zespół Akcent z Zenonem Martyniukiem na czele
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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 stałą pracę dla kierowcy 
z Pruszkowa z kat. D na regularny 
przewóz pracowników na trasie 
Pruszków-Ożarów, tel. 601 202 088

 ► Do ochrony na sklep w Jankach stawka 
od 9 zł. Tel. 697 660 949 

 Doradca Provident. Dołącz do nas 
i zacznij zarabiać. Zadzwoń 
lub wyślij sms o treści „Doradca” 
nr 600 400 338. 

 Duża fi rma zatrudni od zaraz osoby 
z orzeczeniem o niepełnosprawności 
do sprzątania stacji I linii 
Warszawskiego Metra. Praca 
w pełnym wymiarze w systemie 
zmianowym. Umowa o pracę 
na cały etat. Wynagrodzenie: 
2000 zł brutto/mc. 
Kontakt: 510-014-898 lub 510-012-549. 

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

 ► Fryzjer – stanowisko wynajmę 
Pruszków 608 777 747 

 Nowo otwarty sklep API Market 
w Brwinowie zatrudni pracowników 
na stanowisko: 
-Sprzedawca 
-Sprzedawca działu 
  mięso/wędliny/sery 
Tel.22 415 03 03, biuro@apimarket.pl 

 ► Ochrona 601 350 459 

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

 ► Praca w ochronie. Obiekt handlowy 
- Ursus. Godziny pracy 07– 21:00. Stawka 
od 8,00 zł netto/godz. Tel: 668 914 732. 

 ► Pracownika ochrony w Jankach 10 zł 
netto. T. 605 955 459 

 ► Pracowników kwalifi kowanych 
z książeczka do broni służbowej, 
umowa zlecenie, system 24x48, 
poświadczenie zastrzeżone.
Borzęcin Tel. 695 950 863 

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

 ► Serwisant - Mechanik Maszyn Pakujących 
Sokołów k/Janek - 502-259-383 
e-mail: service@coffee-service.eu 

 ► Sklep “BONNA” w Piastowie 
zatrudni sprzedawcę telefon 
797-295-499 

 ► Sprzedawca(ni) do salonu Top Secret 
w Pruszkowie. Wyślij CV + zdjęcie na 
topsecret@onet.pl 

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę 
tel. 502 036 239 

 ► Zatrudnię kierowcę kat. C+E, Wymagana 
karta kierowcy, praca po kraju, 
weekendy w domu Tel.798-365-748 

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

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

 ► Zatrudnię technika farmacji 
na staż , Grodzisk Mazowiecki 
tel. 695-920-000 

Nieruchomości – sprzedam

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

 ► Mieszkanie 38m Milanówek 664 385 992 

 ► Dom do remontu w Pruszkowie, 
pow 122, działka 725 - tel. 518 276 329 

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

 ► Sprzedam mieszkanie na os. Przy Pałacu 
2 pokoje 44,5m2 329 000 złotych 
tel. 512715414 

Dam pracę

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 

Nieruchomości – inne

 ► Zamienię mieszkanie 
kwaterunkowe 39 m2, 
dwa pokoje z kuchnią na większe 
lub o podobnym metrażu,
może być zadłużone lub do remontu. 
Mieszkanie znajduje się w centrum 
Pruszkowa z małym czynszem. 
Tel. 664-647-613 lub 662-291-133 

Automoto – kupię

 ► Skup Aut za gotówkę. Szybki dojazd 
i wycena, 533 525 533

Sprzedam

 ► Sprzedam ubranka niemowlęce 
w bardzo dobrym stanie 
(zara, kappahl NEWBE, smyk, H&M) 
504-204-700 

 ► Sprzedam
- używaną pralkę samsung, ładowoność 
6kg, stan bardzo dobry, cena 400 zł
- używaną komodę Black Red White, kolor 
wenge, 150 szer. x 90 wys., widać ślady 
użytkowania, cena 100 zł
- używaną szafkę RTV, Black Red White, 
kolor wenge, 100 zł
- używany stół , Black Red White, 
brązowy, 173 x 92, dostawka 41 cm 
- cena 400 zł
Pruszków, proszę o telefon po 18.00, 
509 683 032 

Usługi

 ► Anteny profesjonalnie 796 154 214 

 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż 
serwis 603 375 875 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

 ► Drzewa, krzewy - ścinanie, pielęgnacja. 
Karczowanie działek. Utylizacja gałęzi. 
Małoinwazyjne usuwanie pni, karp 
(metodą frezowania). Tel. 661-880-661 

 ► DOCIEPLANIE BUDYNKÓW 
TEL:795 96 96 96 

 ► Drzewa, krzewy, pielęgnacja, 
modelowanie, karczowanie, wycinka; 
opryski ochronne (w tym róż)
 512 380 109, 22 758 16 65;
 agro-bio-ogrodnik@wp.pl 

 ► Domofony, videodomofony 603 375 875 

 ► Hydraulicy, instalacje nowe, 
modernizacje, kotłownie  
tel. 513623237

 ► Hydraulik, 535 872 455 

 ► MALOWANIE od 7 zł/mkw, 
szybko i solidnie, 788 882 780 

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

 ► 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 

Praca na magazynie 15 zł brutto 
Błonie/Kopytów

Agencja Pracy Adecco Poland Sp. z o.o.
nr. rejestru 364
Al. Wojska Polskiego 16 a lok. 44
05-800 Pruszków, tel. 22 738 88 20

www.adecco.pl

Poszukujemy  
od zaraz 40 osób! 

Bezpłatny dowóz  
z Pruszkowa! 

ZAPRASZAMY DO NOWEGO
SKLEPU ZOOLOGICZNEGO!

tel. 603-25-36-36
sklep@swiatzoo.eu
ul. Kraszewskiego 40
05-800 Pruszków

OTWARTE:
Pn.-Pt.:   10.00–18.30

Sob.:   10.00–14.00

KARMY MOKRE I SUCHE, PRZYSMAKI, ODŻYWKI

ARTYKUŁY PIELĘGNACYJNE ORAZ DO UTRZYMANIA 
HIGIENY I CZYSTOŚCI

AKCESORIA , ZABAWKI

AKWARYSTYKA SŁODKOWODNA
I WIELE INNYCH...

•
•

•

•

Burmistrz Miasta Milanówka
informuje, iż w dniach od 12.04.2016 r. do 04.05.2016 r. 
w siedzibie Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 
45 i przy ul. Spacerowej 4 został wywieszony na tablicach 
ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzier-
żawy. Wykaz został także zamieszczony w Biuletynie 
Informacji Publicznej (www.bip.milanowek.pl/gospodarka 
nieruchomościami).

Syndyk masy upadłości Roberta Jarząbka, w postępowaniu 
upadłościowym, sygn. akt X GUp 183/15 ogłasza prze-
targ na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa 
do lokalu mieszkalnego nr 35, położonego w Milanów-
ku, przy ulicy Piotra Skargi 9, dla którego Sąd Rejonowy  
w Grodzisku Mazowieckim prowadzi księgę wieczystą  
KW o nr WA1G/00055746/9.
Minimalna cena sprzedaży wynosi 158.461,00 zł brutto 
(sto pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt je-
den złotych).

Zainteresowani powinni składać oferty oraz dokonać 
wpłaty wadium na rachunek sprzedającego w nieprze-
kraczalnym terminie do dnia 10 maja 2016 roku. Oferty 
należy składać osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla 
m. st. Warszawy w Warszawie (00-454) przy ul. Czernia-
kowskiej 100A lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami 
poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 maja 2016 roku o godz. 15:00 
w gmachu Sądu w sali nr 119. 

Warunki przetargu oraz operat szacunkowy dotyczą-
cy nieruchomości dostępne są w Sądzie Rejonowym dla  
m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadło- 
ściowych i  restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A 
oraz w Biurze Syndyka w Warszawie, ul. Pięciolinii 3,  
adres mailowy: oferty@wydrzynska.com.pl

PAŁACYK OTRĘBUSY – HOTEL & SPA
W związku z rozwojem firmy aktualnie poszukujemy:

•Managera / -kę
•Kelnera / -kę

•Recepcjonistkę

•Pokojową

tel. 503-164-828 / info@palacykotrebusy.pl

 797 705 105
-  

wystarczy
dowód osobisty

-  
gotówka
w jeden dzień

Pożyczka
 ekspresowa

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

Nawet
do 6000zł

Sprawdź nas!
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

797 705 110
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