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FUNDUSZE UNIJNE. Grodzisk Maz. pozyskał przez ostatnie 4 lata blisko 100 mln złotych, Pruszków niecałe 10,5 mln zł.

Do Warszawy 
przez Brwinów   S3

zatwierdzony przez MEN “ABC program wychowania przedszkolnego XXI wieku”

przyjmie dzieci w wieku od 2 do 6 lat
otwarte 
w godz. 

7:07 0 - 18:0000

otwarte 
w godz. 

7:00 - 18:00

Niebezpieczne zjazdy z drogi nr 719
REGION.  Wielki stres i brak cierpliwości – tak w skrócie  można opisać odczucia 
towarzyszące kierowcom, którzy z drogi 719 próbują skręcić w lewo do Komorowa,
Nowej Wsi lub Kań Helenowskich.  WIĘCEJ S4 

Starzyński 10 razy mniej skuteczny niż Benedykciński

P
ostanowiliśmy 
sprawdzić, jak 
w mijającej ka-
dencji władze 
dwóch naj-

większych miast naszego 
regionu – Pruszkowa i Gro-
dziska Mazowieckiego - ra-
dziły sobie z pozyskiwaniem 
i wykorzystaniem funduszy 
unijnych. Chociaż oba miasta 
uzyskały dofi nansowania na 

budowę nowoczesnych sys-
temów teleinformatycznych 
(internet), to jednak znacznie 
mniejszy Grodzisk dużo le-
piej radzi sobie z pozyskiwa-
niem funduszy europejskich. 
W minionej kadencji po-
zyskał w sumie 96,5 mln 
złotych środków unijnych. 
Większy i bogatszy Prusz-
ków - tylko 10,2 mln.
  WIĘCEJ S2



Pruszków
10,2 mln [16,2 mln] 

liczba mieszkańców: 54 tys. 

Grodzisk Mazowiecki
96,5  mln  [148,5 mln]

liczba mieszkańców: 39 tys.

SkalaJak czytać wykres?   Górne wartości przedstawiają kwotę unijnych środków pozyskanych na 
dany projekt, dolne wartości to całkowity koszt danej inwestycji. Wartości zaokrąglone zostały do 
tysiąca złotych. * W przypadku inwestycji w EURO przyjęto kurs 4 PLN. 

REGION. 
W mijającej kadencji 
Grodzisk Maz. pozyskał 
blisko 100 milionów 
złotych środków unijnych, 
czyli prawie 10 razy więcej 
niż władze Pruszkowa. 

P ostanowiliśmy sprawdzić, 
jak w mijającej kadencji 
władze dwóch najwięk-

szych miast naszego regionu 
– Pruszkowa i Grodziska Mazo-
wieckiego - radziły sobie z po-
zyskiwaniem i wykorzystaniem 
funduszy unijnych. Chociaż oba 
miasta uzyskały dofi nansowania na 
budowę nowoczesnych systemów 
teleinformatycznych (internet), to 
jednak znacznie mniejszy Grodzisk 
dużo lepiej radzi sobie z pozyski-
waniem funduszy europejskich 
[patrz wykres]. 

Grodzisk 10 razy lepszy!

Tylko jedno z grodziskich przed-
sięwzięć – rewitalizajca centrum 
miasta – uzyskało znacznie więk-
sze wsparcie z pieniędzy unijnych 
(ponad 17,5 mln zł), niż wszystkie 
projekty realizowane w trakcie 
czterech lat rządów Jana Starzyń-
skiego (10,26 mln zł). Ogółem 
pod względem wykorzystania 
dotacji Grodzisk przewyższa 
Pruszków niemal 10-krotnie. 
– To była absolutnie przełomo-
wa kadencja. Udało nam się 

pozyskać 100 mln zł środków 
unijnych, które przeznaczyli-
śmy między innymi na budo-
wę nowej siedziby Centrum 
Kultury oraz dróg i mieszkań 
– przyznał burmistrz Grodzi-
ska Grzegorz Benedykciński 
13 października podczas wręcze-
nia nagród w rankingu „Sukces 
mijającej kadencji” (Grodzisk 
zajął drugie miejsce).

Potrafi my pozyskiwać

Włodarze Pruszkowa nie raz 
chwalili się, że też potrafi ą po-
zyskiwać unijne dotacje. – Być 
może nie są to sumy olbrzymie, 
zgodne z oczekiwaniami, ale potra-
fi my je pozyskiwać i chętnie z tej 
umiejętności korzystamy – mówił 
wiceprezydent Pruszkowa Andrzej 
Kurzela podczas styczniowej sesji 
rady, odpowiadając Wojciechowi 
Gawkowskiemu, radnemu miej-
skiemu i obecnemu kandydatowi 
na prezydenta Pruszkowa, na za-
rzuty, że władze miasta wykazują 
się nieudolnością i amatorszczyzną 
w pozyskiwaniu dotacji (cytat za 
„Kurierem Południowym”). Skoro 
jednak jest tak dobrze, to dlaczego 
Pruszków w mijającej kadencji 
był w stanie pozyskać zaledwie 
ok. 10 proc. tego, co wywalczył 
Grodzisk Mazowiecki?

Bo nam nie chcą dawać

Prezydent Pruszkowa upatruje 
przyczyny takiej sytuacji m. in. 
w przyznawaniu dotacji z klucza 
partyjnego. W odpowiedzi na za-
pytanie jednego z mieszkańców 
Pruszkowa (www.pruszkow.pl, 

samorządowej formule jesteśmy 
bliżej mieszkańców, niż partie po-
lityczne, które muszą słuchać od-
górnych wytycznych. My słuchamy 
naszych sąsiadów.« Jak widać 
to twierdzenie kompletnie nie 
sprawdza się w przypadku sku-
teczności pozyskiwania funduszy 
europejskich. 

Czy zdanie prezydenta Starzyń-
skiego zmieniło się od 2006 roku? 
Na to pytanie nie jesteśmy w stanie 
odpowiedzieć, gdyż władze Prusz-
kowa skutecznie uniemożliwiają 
WPR zdobycie jakichkolwiek 
odpowiedzi drogą telefoniczną 
i e-mailową. Wszystkie odpowie-
dzi na nasze zapytania realizowane 
są drogą pisemną, w terminie moż-
liwie jak najdłuższym. Na ofi cjalne 
zestawienie kwot pozyskanych 
z UE czekaliśmy dziesięć dni, ale 
było warto, gdyż dowiedzieliśmy 
się, że...

... cudze sukcesy sukcesa-
mi miasta

W informacji dotyczącej wy-
korzystania dotacji unijnych 
przez miasto Pruszków w czasie 
obecnej kadencji samorządowej, 
sporządzonej na prośbę redakcji 
„Gazety WPR” i podpisanej przez 
wiceprezydenta Kurzelę, znalazła 
się również kwota ponad 38 mln zł, 
jaką pozyskał Szpital Tworkowski 
na utworzenie nowych oddziałów 
i modernizację już istniejących. 

Wniosek o dotację złożył jednak 
sam szpital, którego organem za-
łożycielskim jest samorząd woj. 
mazowieckiego, a nie miasto 
Pruszków. Jak poinformowała 
nas dyrektor szpitala Lidia Rudzka, 

RAPORT WPR.  Jak władze Pruszkowa i Grodziska Maz. radziły sobie z pozyskiwaniem unijnych dofi nansowań?
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MACIEJ SKOCZYLAS
maciej.skoczylas@gazetawpr.pl

umowę w sprawie dofi nansowania 
(łączna wartość inwestycji wynio-
sła 52 mln zł, z czego dofi nansowa-

nie – 38,6 mln zł, przewyższające 
ponad 3,5-krotnie wszystkie dota-
cje, jakie w trakcie kadencji wyko-
rzystało miasto) podpisali w marcu 
tego roku przedstawiciele zarządu 
woj. mazowieckiego i dyrekcja 
szpitala. Miasto nie miało więc z tą 
dotacją nic wspólnego. – Jednak 
szpital działa tu, w tym mieście, 
a więc te pieniądze będą też służyć 
lokalnej społeczności – pociesza 
dyrektor Rudzka.

Jak widać w pozyskiwaniu 
funduszy europejskich dyspro-
porcje między Grodziskiem 
Mazowieckim a Pruszkowem są 
dość wyraźne. Miejmy nadzieję, 
że w następnej kadencji efekty 
starań pruszkowskiego samorzą-
du na tym polu okażą się nieco 
bardziej skuteczne…

Pytania do Prezydenta, lipiec 
2006) o możliwość budowy 
w mieście bezprzewodowej sie-
ci internetowej, Jan Starzyński 
napisał, że miasto nie rozwa-
żało uruchomienia takowej, bo 
wnioski o środki unijne składa-
ne do marszałka województwa 
nie spotykają się z pozytywnym 
odzewem. Zasugerował też, że 
marszałek Adam Struzik (PSL) 
chętniej lokuje pieniądze unijne 
w miejscu, z  którego sam jest 

wybierany (Płock). W końcu jed-
nak udało się na internet otrzymać 
unijną dotację.

Z drugiej jednak strony Samo-
rządowe Porozumienie Prusz-
kowskie, którego liderem jest Jan 
Starzyśnki, szczyci się polityczną 
niezależnością. Na stronie ugru-
powania możemy przeczytać: 
» Nie jesteśmy partią polityczną. 
Celem partii politycznej jest zdo-
bycie władzy, a zadaniem SPP jest 
pracować dla Pruszkowa. W swej 

To kwota dofi nansowania 
uzyskanego przez Grodzisk 
na rewitalizację centrum 
miasta. Tylko to jedno 
przedsięwzięcie kwotowo 
znacznie przewyższa wszystkie 
projekty zrealizowane w trakcie 
czterech lat prezydentury Jana 
Starzyńskiego (10,26 mln zł)

17,5 mln zł

Unijny sposób na rozwój miasta

Grzegorz 
Benedykciński
Burmistrz Grodziska Maz.

pozyskał 96,5 mln złotych funduszy 

unijnych dla 11 projektów o łącznej 

wartości 148,5 mln złotych. 

Jan Starzyński
Prezydent Pruszkowa

pozyskał 10,2 mln złotych funduszy 

unijnych dla 9 projektów o łącznej 

wartości 16,2 mln złotych. 

Ile pozykali przez 4 lata?
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u nas: szeroki asortyment, wysoka jakość usług, zawsze niskie ceny

Pruszków, ul. Powstańców 3a
tel. 022 758 74 27

Apteka czynna 
pon-pt. 8-20, sobota 9-15

BODYMAX PLUS 
100 tab. + 30 gratis
wzmacnia i dodaje energii oraz 
wspomaga naturalne siły obronne 
organizmu. Preparat zawiera 
kompletny zestaw witamwin i 
minerałów, wzbogacony najwyższej 
jakości wyciągiem z żeń-szenia GGE

Tylko teraz za 49,90 ,-

 sklep                            22 758-88-05, PON.-PT 10:00 -18:00, SB. 10:00-14:00

PRUSZKÓW, 
KRASZEWSKIEGO 31
PRUSZKÓW, 
KRASZEWSKIEGO 31

SajaSaja

rabat -20%rabat -20%
sklep z porcelaną, ceramiką, szkłem i art. dekoracyjnymisklep z porcelaną, ceramiką, szkłem i art. dekoracyjnymiyyyjj yymid kdekodeko yydekoraccyjyjy nydekoracyjnyymiymideekkokor nymymiiiiij ioo yyoracaccyjy nyoracyjnyyymiimiymior ymmii

tanio, duży wybór
transport z wniesieniem

Do Warszawy przez Brwinów

O 
problemach z dojaz-
dem koleją z Prusz-
kowa i Piastowa do 
Warszawy pisaliśmy 

w ubiegłym tygodniu. Zmieniony 
na drugi miesiąc remontu rozkład 
jazdy KM i Szybkiej Kolei Miejskiej 
spowodował, że pasażerowie chcą-
cy dojechać rano z Warszawy do 
Piastowa i Pruszkowa oraz po 
południu z tych dwóch miast do 
stolicy, napotykają na poważne 
utrudnienia. Pociągów w tych 
kierunkach jest mało lub nie ma 
wcale, a podróż komunikacją 
zastępczą (pociąg wahadłowy 
Ursus – Grodzisk Maz. – Ur-
sus i autobus ZS2 z Ursusa do 
Warszawy Zachodniej) może 
się znacznie przedłużyć przez 
korki we Włochach.

Według Donaty Nowakow-
skiej, rzecznika spółki Koleje Ma-
zowieckie, nie ma żadnych szans 
na to, by ten rozkład zmienić. 
– Wprowadzenie dodatko-
wego pociągu w godzinach 
14.00 – 19.00 w kierunku Warsza-
wy, zdezorganizowałoby całko-
wicie przewóz pasażerów w tych 
godzinach w kierunku odwrot-
nym, tj. do Skierniewic – poin-
formowała Donata Nowakowska. 
Wskazała jednak inną możliwość 
szybszego dotarcia do stolicy. 
Wystarczy jakimkolwiek pocią-
giem jadącym w przeciwnym kie-
runku przejechać do Brwinowa, 
a tam wsiąść w pociąg jadący do 

Warszawy, który omija Pruszków, 
Piastów, Ursus i Włochy. Tych 
pociągów jest znacznie więcej, 
więc całkowity czas podroży 
wydłuży się tylko nieznacznie.

Problem polegał jednak na 
tym, że mieszkańcy Piastowa 
i Pruszkowa podróżują kole-
ją na wspólnym bilecie ZTM. 
Pruszków to granica strefy 
obowiązywania tego biletu. Na 

odcinku Pruszków – Brwinów 
pasażer mający tylko wspólny 
bilet, jest pasażerem na gapę. – 
Pasażerowie, którzy chcą w go-
dzinach 14.00 – 19.00 dojechać 
do Warszawy, a nie chcą korzy-
stać z zastępczej komunikacji 
autobusowej, mogą podjechać 
z Pruszkowa do Brwinowa i tam 
przesiąść się na pociąg jadący 
w kierunku Warszawy zarówno 

na bilecie KM, jak i ZTM – in-
formuje Donata Nowakowska.

Informację tę potwierdza tak-
że Konrad Klimczak, rzecznik 
ZTM. – Na odcinku pomiędzy 
Pruszkowem a Brwinowem i w 
pociągach omijających stacje 
w Pruszkowie i Piastowie obo-
wiązuje wspólny bilet ZTM waż-
ny w 1 i 2 strefi e – powiedział. 

ASR

REGION.  Pasażerowie, którzy chcą szybciej dotrzeć z Pruszkowa do Warszawy, mogą jechać 
przez Brwinów korzystając ze wspólnego biletu Zarządu Transportu Miejskiego. W związku 
z utrudnieniami spowodowanymi remontem przejść podziemnych na stacjach Włochy i Ursus, 
Koleje Mazowieckie i ZTM wydłużyły strefę obowiązywania wspólnego biletu do Brwinowa, ale 
tylko w przypadku pociągów omijających stacje we Włochach, Ursusie, Piastowie i Pruszkowie.

Aby skrócić czas przejazdu, koleje proponują podróż przez Brwinów. W pociągach, które 
na swojej trasie omijają Piastów i Pruszków obowiązuje tzw. wspólny bilet ZTM.  [Fot. ASR]

Koniec remontu 
najszybciej jak się da

Dwie nowe kamery monitoringu

REGION.   Zarząd Dróg Miej-
skich odpowiadający za remont 
ulicy Dźwigowej prosi kierowców 
o jeszcze trochę cierpliwości. Za-
powiada, że remont zakończy tak 
szybko, jak tylko się da. Kierow-
cy jednak chcą wiedzieć, kiedy 
drogowy koszmar we Włochach 
się skończy.

Obecnie drogowcy wymienili już 
680 mb drenażu przy ścianach 
obiektu, wszystkie przykanaliki, 
podbudowę pomiędzy obiektami 
wzdłuż osi kanału deszczowe-
go na połowie ulicy. Udało się 
uszczelnić 200 mb kanału desz-
czowego, zbudowano 4 studnie. 
Dopiero w połowie ubiegłego ty-
godnia robotnicy założyli tzw. 
igłofi ltry, które od 6 dni odpro-
wadzają wodę do kanału desz-
czowego i przepompowni. 

Najważniejszym przedsięwzię-
ciem jest osuszenie konstrukcji 
drogi, ponieważ mimo prawie 
tygodniowego odpompowywania 

PRUSZKÓW.   Urząd Miejski 
w Pruszkowie ogłosił przetarg na 
dostawę i montaż dwóch kamer, 
które mają rozszerzyć system 
monitoringu miasta.

Obecnie na terenie Pruszkowa 
znajduje się 17 kamer monito-
ringu wizyjnego. W najbliższym 
czasie kolejne kamery pojawią się 
w dwóch nowych lokalizacjach. 
W czwartek (21.10) Urząd Miejski 
w Pruszkowie ogłosił przetarg 
na dostarczenie i montaż no-
wych kamer. Ostateczny termin 

woda jest nadal na wysokim 
poziomie. Ważne jednak, że 
wymiana drenażu przyniosła 
oczekiwany skutek, ponieważ 
zgromadzona pod nawierzchnią 
ulicy woda zaczęła opadać. Przed 
drogowcami zostało jeszcze dużo 
pracy. Należy wykonać dalsze 
prace przy odwodnieniu terenu, 
wymienić podbudowę w drugiej 
połowie jezdni, założyć drenaż 
obiektu i wymienić warstwy bi-
tumiczne jezdni.

Miejmy nadzieje, że w ciągu 
najbliższych tygodni nie nastą-
pi załamanie pogody. Jeśli tem-
peratura spadnie do 5 stopni 
Celsjusza poniżej zera, to woda 
całkowicie zamarznie. To może 
sparaliżować inwestycje aż do 
wiosny. Drogowcy zaznaczają, 
że gdyby obecna aura nadal się 
utrzymała jest szanse, że prace 
na Dźwigowej zakończą się już 
w listopadzie. Jednak dokładnego 
terminu nie wyznaczono.

AS

składania ofert mija 2 listopada.
Wykonawca będzie musiał 

dostarczyć i zamontować dwie 
zintegrowane szybkoobrotowe 
kamery kopułowe, umożliwia-
jące przekaz obrazu w kolorze, 
oraz wykonać instalację umożli-
wiającą przekazanie sygnału do 
centrum monitoringu wizyjnego. 
Nowe kamery będą zamontowa-
ne przy ulicy Lipowej w pobliżu 
studni oligoceńskiej oraz przy 
ulicy Konrada Kurca w okolicy 
przejścia pod torami PKP.

AS
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Prezydent nazywa się Jan Starzyński

Z 
niedzieli na ponie-
działek na wysokości 
restauracji Mc’Donaldsa 
nad całą szerokością 

Alei Wojska Polskiego zawisł 
baner informujący, że aktualnie 
urzędujący Prezydent Pruszkowa 
nazywa się Jan Starzyński. Infor-
macja ta jest niezwykle istotna, 
ponieważ wielu kierowców sto-
jących w kilometrowych korkach 
w centrum naszego miasta w dro-
dze do stolicy lub z powrotem, nie 
miała o tym fakcie najmniejsze-
go pojęcia. Od teraz mieszkańcy 
nawet odległych miejscowości 
będą mieli sposobność zaspokoić 
swoją potrzebę wiedzy, a nawet 
na własne oczy zobaczyć, jak wy-
gląda pierwszy obywatel naszego 
miasta. Co bardziej spostrzegaw-
czy dowiedzą się dodatkowo, że 
Jan Starzyński jest posiadaczem 
własnej domeny internetowej ze 
skrótem „org.pl”, co wskazywało-
by, iż najprawdopodobniej jest on 
również organizacją o charakterze 
non-profi t. 

Ale nie czepiajmy się dro-
biazgów, non-profit czy nie, 
baner wisi, domena istnieje, 
mieszkańcy oraz przejezdni 
mogą ciekawość zaspokoić.  
Najprawdopodobniej nie było-
by najmniejszego powodu, aby 
o fakcie wspomnieć, gdyby nie 
pewien drobny szczegół.  Jest nim 
element grafi czny czyli tzw. lo-
gotyp lokalnego ugrupowania, 

którego przewodniczącym jest 
Jan Starzyński. Taką samą na-
zwę posiada komitet wyborczy, 
w ramach którego urzędujący 
prezydent stara się o kolejną re-
elekcję, a dodatkowo ubiega się 
o mandat radnego powiatu. Ten 
drobny fakt jest niezbitym dowo-
dem na to, że wspomniany baner 
nie został jednak wywieszony 
w celach edukacyjnych, a raczej 
bardziej przyziemnych, jest bo-
wiem, klasycznym przykładem 
zwyczajnej reklamy wyborczej. 

Słupy i miejsce na którym 
wywieszona jest jego wyborcza 
reklama są własnością miasta. 
Nie wątpię, iż wynajęte zosta-
ło odpłatnie z zachowaniem 

wszelkich przypisanych pra-
wem procedur. Aż tak naiwny 
nie jestem. Niemniej już sam fakt 
zarezerwowania przez prezydenta 
centralnego miejsca w mieście 
wywołuje u mnie pewien moralny 
dyskomfort oraz tzw. mieszane 
uczucia. Tym bardziej, że miejsce 
pod reklamą wynajęte zostało od 
instytucji, której jest zwierzch-
nikiem. Jakby na to nie spojrzeć, 
nie wygląda najlepiej, szczególnie 
w kontekście niedawnego incy-
dentu dotyczącego usunięcia pla-
katów wyborczych konkurencji… 

Życzę powodzenia i nieco 
bardziej fortunnych i przemy-
ślanych decyzji.

Bolo Skoczylas

Niebezpieczne zjazdy z drogi nr 719

S kręt do Komorowa 
to koszmar. – Skrzy-
żowanie drogi woje-
wódzkiej 719 z ulicą 

Brzozową w Komorowie to 
jeden wielki horror. Tu zde-
cydowanie już dawno powin-
ny być zainstalowane światła, 
ponieważ włączenie się do ru-
chu graniczy niemal z cudem 

Baner prezydenta Jana Starzyńskiego zawisł nad skrzyżowa-
niem w nocy z niedzieli na poniedziałek. [Fot. BS ]

– mówi pan Piotr, mieszkaniec 
Komorowa. Najgorzej jest przy 
skręcie w lewo, wtedy można 
liczyć wyłącznie na uprzejmość 
kierowców jadących trasą 719, 
którzy czasem przepuszczają 
wyjeżdżających z drogi podpo-
rządkowanej. Jeśli nie znajdzie 
się żaden uprzejmy kierowca, 
można tu bardzo długo czekać, 

aż zdarzy się okazja by bezpiecz-
nie wyjechać. 

Nie lepiej jest w Nowej Wsi 
i Kaniach 
Również mieszkańcy Nowej Wsi 
narzekają na dojazdy do swoich 
miejscowości: – W Komorowie zro-
biono przynajmniej dodatkowy 
pas do skrętu w lewo, a u nas nic, 

można czekać w nieskończoność, 
blokując przy tym ruch dla samo-
chodów jadących w stronę Gro-
dziska Maz. – mówi pani Dorota, 
mieszkanka Nowej Wsi.

Podobna sytuacja ma miejsce 
w Kaniach Helenowskich. Tutaj 
do 719 dołączają się aż dwie drogi 
podporządkowane. Również tu nie 
ma dodatkowych pasów dla skrę-
cających w lewo. Z tego powodu 
korki potrafi ą tworzyć się już na 
wysokości Helenówka.

Wielu walczyło i nic nie 
wskórało
Bitwa o sygnalizację świetlną na 
trasie 719 toczy się już od wielu lat. 
Jedną z osób, która prężnie działa 
na rzecz postawienia na skrzy-
żowaniach świateł była Aneta 
Kijuć, wówczas mieszkanka Kań 
Helenowskich: – To było około 
10 lat temu, bardzo zależało mi 
na tym, aby na skrzyżowaniu ulic 
Piłsudskiego i Kolejowej z trasą 
719, powstała sygnalizacja świet-
lna, ponieważ dwa razy dziennie 
musiałam pokonywać tę drogę 
jadąc do pracy. Za każdym ra-
zem wyjeżdżając stąd modliłam 
się o własne życie – opowiada. 
Wtedy udało się jej zebrać wśród 
mieszkańców ponad 500 podpi-
sów. Niestety, nic to nie dało i w 

końcu zrezygnowała, ponieważ 
wyprowadziła się z Kań.

Jest niebezpiecznie
O tym jak jest tu niebezpiecznie 
wie także policja. – Rzeczywiście, 
skrzyżowania trasy 719 z drogami 
podporządkowanymi nie należą do 
najbezpieczniejszych, dość często 
dochodzi tam do wypadków i kolizji 
– mówi komisarz Dorota Nowak, 
rzecznik prasowy Komendy Powia-
towej Policji w Pruszkowie. Tylko 
w tym roku, przy ul. Brzozowej 
w Komorowie doszło do 14 zdarzeń, 
a w Nowej Wsi, przy ul. Głównej do 
11. W Kaniach Helenowskich przy 
ulicach: Kolejowej i Piłsudskiego 
doszło do trzech kolizji.

Jest iskierka nadziei
Zarówno sołtysi poszczególnych 
wsi, wójt Michałowic, jak i władze 
powiatu pruszkowskiego długo 
głowili się nad tym, jak rozwiązać 
problem feralnych skrzyżowań. 
W tej sprawie, w 2003 roku za-
warto nawet porozumienie mię-
dzy Starostwem Powiatowym 
w Pruszkowie i Urzędem Gminy 
w Michałowicach oraz zabezpie-
czono fundusze przeznaczone 
specjalnie na ten cel.

Zdaniem Sławomira Walen-
dowskiego, przewodniczącego 

REGION. Wielki stres i brak cierpliwości – tak w skrócie można opisać odczucia towarzyszące kierowcom, którzy z drogi 719 próbują 
skręcić w lewo do Komorowa, Nowej Wsi lub Kań Helenowskich.  

rady gminy w Michałowicach, 
Mazowiecki Zarząd Dróg Woje-
wódzkich, zarządca trasy 719, nie 
podjął wówczas chęci współpracy: 
– Zrobiliśmy wszystko to, co do nas 
należało: zawarliśmy porozumie-
nie, wysłaliśmy je do marszałka, 
i do tej pory nic się nie dzieje, a cała 
sprawa trwa już siedem lat – dener-
wuje się Walendowski.

Wszelkie ustalenia w tej spra-
wie okazały się jednak nieaktualne, 
gdy okazało się, że trasa 719 będzie 
rozbudowywana. 

Jedź powoli i ostrożnie
Według zapewnień MZDW, trasa 
719 już niedługo zostanie przebu-
dowana a skrzyżowania zmoderni-
zowane. – Przy przebudowie drogi 
planowana jest instalacja sygnaliza-
cji. Inwestycja jest na etapie opraco-
wania dokumentacji. Jednak proces 
uzyskania decyzji środowiskowej 
trwa już ponad 28 miesięcy. Bez 
tej kluczowej decyzji projekt nie 
może być sfi nalizowany – powie-
działa Monika Burdon, rzecznik 
prasowy MZDW.

Do tego czasu kierowcy muszą 
się więc uzbroić w cierpliwość, 
a przede wszystkim zachować 
szczególną ostrożność przy wyko-
nywaniu manewru skrętu w lewo.

Karolina Gontarczyk
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Zapadlisko na Warszawskiej będzie naprawione

Z apadlisko na ul. War-
szawskiej, na wysokości 
ul. Bohaterów Wolności, 
powstało jeszcze w cza-

sie wakacji. Już w lipcu stało się ono 
bardzo niebezpieczne dla kierow-
ców jadących w stronę Pruszkowa. 
Było tym bardziej niebezpiecz-
ne, że słabo widoczne. 
Kierowcy wpadali tu 
w spore zagłębienie 
w jezdni. – Przy 
większej prędkości 
grozi to uszkodze-
niem zawiesze-
nia, albo utratą 
panowania nad 
pojazdem – mówi 
jeden z kierowców, 
który codziennie 
przejeżdża tą trasą. 
– Jak ktoś zna to miej-
sce, to wie, że trzeba 
uważać. Ale ci, którzy 
rzadko tędy przejeżdząją, 
są narażeni na prawdziwe 
niebezpieczeństwo. Tu jest prosta 
droga, ktoś nie zauważy, zacznie 
się rozpędzać i nieszczęście goto-
we - dodaje. 

Awaria kanalizacji
Kierowcy domyślali się, że zapad-
lisko jest związane z instalacją 

sanitarną. Biegnie ona pod ulicą, 
o czym świadczy ciąg studzienek na 
tym odcinku. Pod koniec sierpnia 
miejsce zostało ogrodzone i ozna-
kowane. Dzięki temu zrobiło się 

bezpieczniej, ale za to jeden 
pas ruchu został zatarasowany. To 
z kolei spowodowało utrudnienia, 
zwłaszcza w porannym i popołu-
dniowym szczycie. Taki stan rzeczy 
utrzymywał się przez trzy miesiące, 

uniemożliwiając kierowcom nor-
malne korzystanie z drogi.

Powiat pilnuje sprawy
Ul. Warszawska w Piastowie to dro-
ga powiatowa. – Dlaczego od lipca 
ani zarządca drogi, ani Miejskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji z Warszawy nie 

zainteresowały się stanem 
tego odcinka drogi – za-

stanawia się kierowca. 
Jak dowiedzieliśmy 
się w pruszkowskim 
starostwie, powiat 
zapadliskiem się 
zainteresował i jest 
w stałym kontakcie 
z MPWiK w tej spra-

wie. – To niebezpiecz-
ne miejsce na drodze 

zostało oznakowane 
w prawidłowy sposób, 

tak, żeby nie zagrażało bez-
pieczeństwu ruchu. Ale trzeba 

było stwierdzić, co jest przyczyną 
tego uszkodzenia i opracować plan 
naprawy. To są procedury, które zaj-
mują sporo czasu – poinformowano 
nas w starostwie.

Naprawa w ciągu kilku dni
– Przyczyną powstania uszko-
dzenia nawierzchni jezdni jest 

awaria kanału sanitarnego prze-
biegającego w osi ul. Warszaw-
skiej, a dokładnie zapadnięcie 
studni rewizyjnej – wyjaśnia 
Bartosz Milczarczyk, rzecznik 
MPWiK. Podkreśla, że w tym 
miejscu kanał sanitarny znaj-
duje się 5 m pod poziomem uli-
cy. Dodatkowo na tym terenie 
występują bardzo niekorzystne 
warunki gruntowo-wodne: wody 

PIASTÓW. Niebezpieczne zapadlisko na samym środku jezdni ul. Warszawskiej w Piastowie utrudnia jazdę kierowcom już od czterech 
miesięcy. Oprócz postawienia tam oznakowania nic się przez ten czas nie działo. Wygląda jednak na to, że coś drgnęło i uszkodzenie 
zostanie naprawione. Ostatnio w tym miejscu postawiono barak, a w minioną środę pojawiła się koparka i betonowe kręgi.

gruntowe mają tu bardzo wysoki 
poziom i występuje tzw. kurza-
wa. Jak mówi Bartosz Milczar-
czyk, te okoliczności sprawiły, 
że MPWiK nie mogło wykonać 
naprawy własnymi siłami, lecz 
musiało zlecić prace wykonaw-
cy zewnętrznemu.

Zlecenie prac wykonawcy 
zewnętrznemu to kolejna pro-
cedura, a więc i czas. – MPWiK 

w trybie przyśpieszonym uru-
chomiło procedurę zawarcia 
nowych umów, co umożliwi usu-
nięcie m.in. tej awarii. Aktualnie 
zakończyły się już negocjacje 
z wykonawcami – informuje Bar-
tosz Milczarczyk. – Natychmiast 
po zawarciu umów zlecimy usu-
nięcie awarii. Nastąpi to w ciągu 
kilku najbliższych dni.

Andrzej S. Rodys
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zadaniem będzie odprowadzanie 
wód deszczowych do kanału desz-
czowego w ul. Reja.

Podobne zmiany zapla-
nowano też przy budynkach 
Reja nr.: 8, 9 i 12 

Zdążą w terminie?
Problem w tym, że póki co, fi r-
ma która wygrała przetarg nie-
zbyt kwapi się do pracy. – Tu 
praktycznie nic się nie dzieje. 
Na razie wycięto nam około 20 
drzew i krzewów. Myślałem, że 
potem roboty ruszą pełna parą 
i jakoś tego nie widać – skarży 
się pan Mirosław, mieszkaniec 
bloku przy ul. Reja. Gdy lokatorzy 
dowiedzieli się o planach moder-
nizacji szczególnie ucieszyli się 
z budowy parkingów. – Miejsca 
parkingowe są tu bardzo potrzeb-
ne. Teraz samochody stawiane są 
praktycznie wszędzie – dodaje 
pan Stanisław, innym lokator 
okolicznych bloków. 

Nie tylko mieszkańcy zabudo-
wań przy Al. Tysiąclecia i ul. Reja 
martwią się powolnym postępem 
prac przy inwestycji. Jasiński nie 
kryje, że wykonawca był już upo-
minany z powodu powolnego 
postępu prac. – Z tego co wiem, 
to obecnie prace prowadzone są 
w rejonie Al. Tysiąclecia, Reja 
i Asnyka. Ich postęp pozostawia 
wiele do życzenia. Cóż, nie jest 
to prężnie działająca fi rma – do-
daje urzędnik. Nadmienia też, 
że w ostateczności pozostanie 
zerwanie umowy. 

Kamilla Gębska

Rewitalizacja osiedla z poślizgiem?

O d lat zmorą mieszkań-
ców osiedla sprzed 
ponad pół wieku 
jest brak miejsc par-

kingowych. Kierowcy stawiają 
swoje auta gdzie popadnie, przez 
co osiedlowe uliczki praktycznie 
są  nieprzejezdne, a trawniki roz-
jeżdżone. Nie najlepiej wyglądają 
też wysłużone chodniki. Beto-
nowe płyty są mocno popękane 
i praktycznie się rozlatują. Na-
wierzchnia wewnętrznych dróg 
wygląda nie lepiej. Władze Pia-
stowa zdecydowały się więc na 
gruntowne odnowienie terenu. 
Firma, która wygrała przetarg, 
ma za zadanie m.in. przebudo-
wać drogi i utworzyć parkingi wraz 
z odwodnieniem. 

Dużo do zrobienia
Przed wykonawcą nie lada 
wyzwanie. Z wyznaczonymi 
robotami musi uporać się do 
30 listopada, a jest co robić. Naj-
pierw trzeba usunąć drzewa 
i krzewy kolidujące z przebudową 
dróg i budową miejsc parkingo-
wych. Do wycięcia wytypowa-
no ponad 30 drzew i krzewów, 
pozostałe będą adaptowane do 
nowych uwarunkowań, czyli np. 
zostaną przycięte. Zniknie np. lipa 
drobnolistna, ponieważ koliduje 
z planowanymi miejscami posto-
jowymi i drogami wewnętrznymi. 
Podobnie jak jesion wyniosły czy 
jałowiec łuskowaty. Urzędnicy 
zapewniają, że na wiosnę prze-
prowadzone zostanie nasadza-
nie nowych drzew i krzewów. 

– Już wkrótce powstanie projekt 
nasadzeń, zatwierdzony przez 
inspektorów zieleni – mówi 
Grzegorz Jasiński, specjalista 
ds. inwestycji w piastowskim 
urzędzie miejskim.

Kolejnym etapem prac będzie 
rozebranie nawierzchni aktual-
nych chodników z kostki beto-
nowej, krawężników, obrzeży 
trawników, nawierzchni z płyt 
betonowych oraz regulacja 
studzienek. 

Duże zmiany
W sąsiedztwie budynków 
ul. Reja nr.: 5, 6, 7 powstaną nowe 
miejsca parkingowe. W chwili 
obecnej formalnie ich nie ma. 
Samochody parkują więc na dzi-
ko, zastawiając drogę, chodniki 
i trawniki. Po rewitalizacji miesz-
kańcy zyskają przy jezdniach 
28 miejsc parkingowych. Prze-
budowane zostaną też osiedlowe 
drogi. Obecnie część z nich jest sze-
rokości trzech metrów, pozostałe 

mają pięć. Po przebudowie wszyst-
kie wewnątrzosiedlowe drogi będą 
szerokości czterech metrów. Je-
dynie ta wyjazdowa w kierunku 
do ul. Reja będzie szeroka na pięć 
metrów. Nowe chodniki wykonane 
zostaną z kolorowej kostki bruko-
wej. Niektóre zostaną poszerzone. 
Obecnie mają 1,5 metra szerokości. 
Nowe mają mieć nawet 2 metry 
szerokości. W ramach inwestycji 
zaprojektowano też kanał odwad-
niający o długości 50 metrów. Jego 

PIASTÓW.  Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to mieszkańcy osiedli przy ulicach: al. Tysiąclecia i Reja w Piastowie, 
od grudnia będą mieć nowe parkingi, drogi manewrowe i chodniki. A na wiosnę w miejsce wyciętych drzew i krzewów, 
nasadzona ma być nowa zieleń. Za wewnątrzosiedlową rewitalizację miasto zapłaci ponad 621 tys. zł.

Prace rewitalizacyjne mają zakończyć się do 30 listopada. Na razie nic nie wskazuje 
na to, że fi rma która wygrała przetarg zdąży w terminie.  [Fot. MATT]

Na Nałkowskiej bez zmian. Mimo obietnic, że ulica zostanie 
wyrównana, nic się nie zmieniło.   [Fot. MATT]

Komunikacja miejska 
we Wszystkich Świętych

Trzy ulice do 
przebudowy

W Brwinowie 
powstaną 
nowe TBS

REGION.  W ostatni paździer-
nikowy weekend oraz w dniu 
1 listopada w niektórych mia-
stach uruchomione zostaną 
specjalne linie autobusowe.

W Brwinowie autobusy będą 
kursować na trasie Brwinów 
– Żółwin w godzinach 9.00 – 
15.30. Komunikacja ma funkcjo-
nować tylko w dniu 1 listopada. 
Również Milanówek zadba o do-
datkowe autobusy. Tu jednak 
autobusy będą one kursować 
na dwóch linach: WKD Kazimie-
rówka – WKD Grudów – Cmen-
tarz – WKD Kaziemierówka oraz 
PKP Milanówek – Cmentarz 

GRODZISK MAZ.  Trzy ulice 
w Grodzisku Mazowieckim zo-
staną przebudowane i zaopa-
trzone w kanalizację deszczową. 
Umowa z wykonawcą została 
już podpisana.

Zakres inwestycji przewiduje 
budowę kanalizacji deszczowej 
i sanitarnej z rur PCV oraz przebu-
dowę nawierzchni ulic Podgórnej, 
Leśnej i odcinka ulicy Myśliwskiej. 
Jezdnie i chodniki mają być wyko-
nane z kostki brukowej. 

Gmina szacunkowo określiła 
koszt tej inwestycji na 1,3 mln zł 
brutto. Jednak wykonawca wy-
łoniony w przetargu zapropo-
nował cenę w wysokości prawie 
790 tys. zł. Najwyższa oferta opie-
wała na kwotę ponad 2,7 mln zł. 
W postępowaniu przetargowym 
wzięło udział sześciu oferentów. 
Zwycięzcą została fi rma Mabau 
Polska Sp z o.o. z Baniochy. 

Umowa z wykonawcą została 
podpisana w ubiegłym tygodniu. 
Prace powinny się zakończyć 
30 kwietnia przyszłego roku.            

AS 

BRWINÓW.  Przy ulicy Ko-
lejowej w Brwinowie powstaną 
dwa nowe budynki TBS. Wybrano 
już zwycięzcę przetargu na bu-
dowę domów wielorodzinnych.

TBS Zieleń Miejska z Prusz-
kowa wyłoniła zwycięzcę 
przetargu na budowę dwóch 
budynków mieszkalnych przy 
ulicy Kolejowej w Brwino-
wie. W postępowaniu udział 
wzięło 11 oferentów, z czego 
dwóch zostało wykluczo-
nych. Najwyższa oferta wy-
niosła prawie 2,9 mln złotych. 
Zwycięzcą przetargu zostało 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno 
Handlowe „Pasat” Krzysztof 
Konstantinow z Płońska. Firma 
złożyła ofertę opiewającą na 
kwotę 2,2 mln zł. Wykonawca 
ma 14 miesięcy na wykona-
nie inwestycji.

Nowe budynki mieszkalne 
będą posiadały 2,5 kondygnacji 
nadziemnych (2 pietra i pod-
dasze mieszkalne). W każdym 
z nich będzie znajdowało się 
10 mieszkań o powierzchni od 
41 do 60 mkw. Dodatkowo na 
parterze przewidziano stwo-
rzenie mieszkania dla osób 
niepełnosprawnych ruchowo.

AS 

Na Nałkowskiej bez zmian
PRUSZKÓW. Na początku 
października wiceprezydent 
Andrzej Kurzela na łamach 
naszego tygodnika obiecywał 
mieszkańcom ulicy Nałkowskiej, 
że droga przebiegająca koło ich 
domów zostanie wyrównana. Do 
tej pory jednak nic nie zrobiono.

Październik zbliża się do końca, 
a olbrzymie dziury w drodze nie 
zniknęły. – Zróbcie coś proszę, 
bo tu dalej się nie da jeździć. 
Prezydent obiecywał, ale jak 
zwykle jego obietnice to grusz-
ki na wierzbie – napisał do nas 
pan Tomasz. – Ciekawe jak to 
się stało, że inne ulice wyrów-
nano, a naszą jak zwykle pomi-
nięto. Czyżby to zemsta władz 
za to, że zgłosiliśmy się z prośbą 
o interwencję do gazety – pyta 
pan Mariusz.

Nałkowskiej to mała uliczka 
prowadząca do domów jedno-
rodzinnych na Żbikowie. Droga 
wygląda tak, jakby równiarka nie 
wjeżdżała tu od wielu lat. Dziu-
ry są tak duże, że przejechanie 
zwykłym autem osobowym bez 

przetarcia podwoziem po na-
wierzchni, graniczy tu z cudem. 

Wiceprezydent Kurzela na 
początku miesiąca obiecał, że na 
dniach sytuacja ulegnie poprawie, 
bo wszystkie ulice w okolicy, które 
tego wymagają są równane. Nie-
stety na Nałkowskiej równiarka 
nie dojechała. Wiele wskazuje na 

to, że prace w tym rejonie zostały 
zakończone. Po specjalistycznym 
sprzęcie nie ma już śladu. 

Próbowaliśmy dowiedzieć się 
od miejskich urzędników dlacze-
go pominięto tę ulicę. Niestety, do 
tej pory nie otrzymaliśmy odpo-
wiedzi z urzędu miasta.                       

MATT

– PKP Milanówek w godzinach 
8:50 -17:50. 

Również mieszkańcy Prusz-
kowa będą mogli dostać się na 
cmentarze komunikacja miej-
ską. W tym roku na ulice miasta 
wyjadą linie PKS, obsługiwane 
również w dni świąteczne. Dodat-
kowo zostanie uruchomiona linia 
na trasie Os. Staszica – Cmen-
tarz Żbików. Natomiast autobusy 
MK2 będą kursować na swojej 
stałej trasie według rozkładu 
świątecznego. Przewoźnik zdecy-
dował się również na uruchomie-
nie linii wahadłowej kursującej 
z WKD Pruszków do Cmentarza 
Żbikowskiego.                                AS 
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Podziękowania dla burmistrza 
Zbigniewa Serwickiego

Burmistrz Gminy Brwinów zaprasza na spotkanie 
z przedsiębiorcami

GMINA BRWINÓW NAGRODZONA!

22 października, w Urzędzie 
Gminy Brwinów miała miejsce 
uroczystość pożegnania wyjątko-
wego pracownika naszego urzędu, 
Pana burmistrza Zbigniewa Ser-
wickiego, zajmującego się od 7 lat 

17 listopada 2010 r. w sali 
Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Brwinowie odbędzie 
się spotkanie informacyjne, 
zorganizowane z inicjatywy 
Związku Pracodawców War-
szawy i Mazowsza. Spotkanie 

Miło nam poinformować, że 
Gmina Brwinów została wyróż-
niona przez „Dziennik Gazeta 
Prawna” w IV edycji Rankingu 
Europejska Gmina Europejskie 
Miasto. Ranking Europejska 
Gmina Europejskie Miasto wska-
zuje, które samorządy w Polsce 
mogą poszczycić się najwięk-
szymi osiągnięciami w pozy-
skiwaniu środków unijnych. 
Brane są pod uwagę wszystkie 
programy pomocowe, których 

to ma na celu promocję ZPWiM 
oraz usług prowadzonych w ra-
mach Punktu Konsultacyjne-
go. Punkty te mają za zadanie 
informować przedsiębiorców 
lub osoby zainteresowane 
rozpoczęciem działalności 

inwestycjami gminnymi.  Po wielu 
latach wytężonej pracy, podjął on 
decyzję o przejściu na emeryturę.  

Burmistrz Gminy Brwinów 
Andrzej Guzik, dyrektorzy jed-
nostek organizacyjnych, sołtysi, 

radni oraz licznie zgromadzeni 
pracownicy Urzędu,  złożyli od-
chodzącemu „szefowi” inwestycji 
najserdeczniejsze podziękowa-
nia za trud wniesiony w pracę na 
rzecz naszej Gminy.

gospodarczej. W programie 
spotkania znajdzie się również 
przedstawienie możliwości 
fi nansowania zewnętrznego 
przedsiębiorstwa poprzez 
fundusze unijne i pożyczkowe. 
Serdecznie zapraszamy.

benefi cjentami są zarówno wła-
dze samorządowe, jak i przedsię-
biorstwa, rolnicy i organizacje 
społeczne. Ranking ten obej-
muje środki z unijnego budże-
tu na okres 2007 – 2013. Nasza 
gmina znalazła się w pierwszej 
dwudziestce na ponad 300 gmin 
województwa mazowieckiego.

Podstawą do oceny jest war-
tość przyznanej pomocy z UE, 
liczba realizowanych projektów 
oraz liczba mieszkańców według 

GUS. Dane pochodzą z doku-
mentacji Ministerstwa Rozwoju 
Regionalnego, Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości oraz 
Agencji Modernizacji i Restruk-
turyzacji Rolnictwa i obejmują 
umowy podpisane do połowy 
kwietnia 2009 r. (bez progra-
mów przedakcesyjnych). 

Uroczysta gala wręczenia dy-
plomów odbędzie się 3 listopada 
2010 r. w Warszawie. 
  Igor Starczak

Michałowice Mazowiecką Gminą Roku 
MICHAŁOWICE.   Zakoń-
czyła się III edycja konkursu 
Mazowiecka Gmina Roku 2010. 
Po raz pierwszy w historii 
konkursu, Gmina Michałowice 
została najlepszą gminą, otrzy-
mując tytuł Mazowieckiej Gmi-
ny Roku 2010 (kategoria gminy 
wiejskie) oraz złotą statuetkę 

Orła Mazowieckiego Samorzą-
du. Wśród wyróżnionych gmin 
znalazły się również Grodzisk 
Mazowiecki, Nadarzyn i Raszyn.

Konkurs został zorganizowany 
po raz trzeci przez fi rmę Europa 
2000 Consulting Sp. z o.o. oraz 
Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, 

Boiska treningowe Znicza otwarte
PRUSZKÓW. Dwa boiska pił-
karskie, w tym jedno spełniające 
normy UEFA. Syntetyczna trawa, 
sztuczne oświetlenie, trybuny – 
wybudowane niedawno boiska 
treningowe w kompleksie obiek-
tów Znicza Pruszków zostały 
ofi cjalnie otwarte. Uroczystego 
przecięcia wstęgi dokonali w nie-
dzielę 24 października o godz. 
17.00 m.in. dyrektor sportowy 
Polskiego Związku Piłki Nożnej 
Jerzy Engel, wiceprezes Mazo-
wieckiego Związku Piłki Nożnej 
Jerzy Pulikowski, prezydent 
Pruszkowa Jan Starzyński i szef 
pruszkowskiej rady miejskiej 
Henryk Wacławek.

Uroczystość stała się okazją do 
rozegrania na tym nowoczesnym 
obiekcie turnieju wewnątrzklu-
bowego, w którym udział wzięły 
zespoły najmłodszych piłkarzy 
Znicza. Po ceremonii otwarcia 
boisk rozegrano także towarzyski 
mecz pomiędzy drużyną gwiazd 
warszawskiej piłki nożnej a pił-
karzami, trenerami, działaczami 
i samorządowcami z Pruszkowa.

Nowo otwarty obiekt otrzymał 
także licencję PZPN. Podczas nie-
dzielnej uroczystości wiceprezes 
MZPN Jerzy Pulikowski wręczył 
władzom klubu dokument po-
twierdzający przyznanie licencji.

Boiska Znicza oddano do użyt-
ku z opóźnieniem. Termin ukoń-
czenia ich budowy przesuwano 
kilkakrotnie. Kiedy wreszcie we 
wrześniu były gotowe, okazało 
się, że większe z nich nie spełnia 

norm przewidzianych przez UEFA 
dla boisk znajdujących się w cen-
trach pobytowych na Euro 2012 (o 
uzyskanie statusu takie centrum 
Pruszków się stara). Konieczna 
była jeszcze poprawka, której do-
konano pod koniec września, tuż 
przed ogłoszeniem przez UEFA 
katalogu centrów pobytowych 
na Euro 2012. I choć ostatecznie 
Pruszków do katalogu nie trafi ł, 
to jego szanse na bycie centrum 
pobytowym jeszcze nie zostały 

przekreślone. Jak zapewniali 
nas włodarze miasta, Pruszków 
nadal będzie starał się o to, by 
gościć jedną z drużyn, które 
będą grać podczas Mistrzostw 
Europy w Warszawie. Boiska nie 
były jednak budowane wyłącznie 
w związku z Euro 2012. Jak wie-
lokrotnie wcześniej deklarowały 
władze Pruszkowa, mają służyć 
przede wszystkim miejscowym 
piłkarzom i szkoleniu młodzieży.

ASR

Przemysłu i Usług. Honorowy 
Patronat sprawował Marszałek 
Województwa Mazowieckiego, 
Adam Struzik. Konkursowi pa-
tronowali także Ministerstwo 
Infrastruktury , Urząd Miasta Sto-
łecznego Warszawy oraz Polska 
Agencja Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych SA.                        MS

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał m.in. dyrektor sportowy 
PZPN  Jerzy Engel  [Fot. ASR ]
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Zarząd Powiatu 
zawiadamia, 

że na 
urzędowych 

tablicach 
ogłoszeń został 

wywieszony 
wykaz 

nieruchomości 
przeznaczonych 

do sprzedaży
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Najważniejsze inwestycje Powiatu Pruszkowskiego 
w latach 2006-2010

• modernizacja zespołu budynków Szpitala Powiatowego
• przygotowanie kompleksowej koncepcji  rozbudowy szpitala 
• modernizacja izby przyjęć w Szpitalu Powiatowym przy al. Armii Krajowej w Pruszkowie
• remont oddziału chirurgicznego
• modernizacja budynku przychodni zdrowia na ul. Drzymały w Pruszkowie
• zakup sprzętu medycznego
• pomoc w spłacie kredytu restrukturyzacyjnego
• modernizacja budynku SPZ ZOZ w Pruszkowie przy ul. Andrzeja 23
• utworzenie Zespołu Ośrodków Wsparcia: Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Specjalistyczny 

Ośrodek Wsparcia dla Ofi ar Przemocy w Rodzinie
• utworzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej w Walendowie
• utworzenie rodzinnego domu dziecka w Piastowie
• realizacja programów skierowanych do osób niepełnosprawnych, usamodzielniających się, 

opuszczających rodziny zastępcze i repatriantów
• pozyskanie z Unii Europejskiej dotacji w kwocie 5,6 mln zł na programy skierowane do osób 

bezrobotnych (m. in. środki na szkolenia, staże, rozpoczęcie działalności gospodarczej)

• budowa Centrum Sportu Szkolnego w Pruszkowie
• sala gimnmastyczna z zapleczem w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
• sztuczne lodowisko
• rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 

przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie
• sala gimnastyczna wraz z łącznikiem przy LO im. Kościuszki w Pruszkowie

Fot: Zmodernizowany budynek „Starego Wrzesina”

Fot: Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie
• budowa i otwarcie Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie

Fot: Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Pruszkowie
• budowa budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej oraz Centrum Powiadamiania 

Ratunkowego w Pruszkowie

• zakup sprzętu oraz pomoc fi nansowa dla Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej Policji

Fot: Zmodernizowana hala Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego (MOS)

• ZDROWIE I SPRAWY SPOŁECZNE

• KULTURA

• BEZPIECZEŃSTWO

• SPORT I EDUKACJA

• DROGI

• FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE I ADMINISTRACJA

Fot: Al. Armii Krajowej w Pruszkowie
• remonty i modernizacja 60 km dróg powiatowych

• bieżące utrzymanie 168 km dróg powiatowych

Fot: Budynek Starostwa Powiatowego w Pruszkowie
• budowa budynku Starostwa Powiatowego w Pruszkowie

• pozyskanie 18 mln zł środków zewnętrznych, w tym ponad 13,2 mln zł środków europejskich, 
(całkowita wartość projektów 15,6 mln zł) oraz 4,8 mln zł innych środków
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 GRODZISK MAZ.

Tablica ofi ar katastrofy pod 
Smoleńskiem
30 października (sobota) na cmen-
tarzu parafi alnym w Grodzisku 
Mazowieckim odbędzie się odsło-
nięcie tablicy upamiętniającej ofi a-
ry katastrofy pod Smoleńskiem. 
Uroczystość zostanie poprzedzona 
mszą świętą w kościele św. Anny.
Start godz. 15.00

Bożyszcze kobiet
Centrum Kultury zaprasza 
4 listopada (czwartek) na spek-
takl Teatru Capitol - Bożyszcze 
kobiet. Doskonale napisana ko-
media autorstwa Neila Simona 
- jednego z najczęściej grywanych 
komediopisarzy na świecie. Wy-
stępują: Piotr Gąsowski, Hanna 
Śleszyńska, Anna Dereszowska, 
Anna Modrzejewska.
Start godz. 20.00, Bilety 70 i 80 PLN, 
Miejsce: Spółdzielcza 9

Projekt Volodia
5 listopada (piątek) w Centrum 
Kultury odbędzie się koncert Pro-
jekt Volodia czyli Piosenki Wło-
dzimierza Wysockiego w nowym 
brzmieniu. 
Start godz. 20.00, Bilety 35 PLN, 
Miejsce: Spółdzielcza 9

 MILANÓWEK

Kobiety Szekspirowskie
Centrum Kultury zaprasza 29 paź-
dziernika (piątek) na spotkanie 
z psychologiem i literaturoznaw-
cą z cyklu „Kobiety Szekspirow-
skie” - Dziewiąty krąg. Literackie 
zbrodniarki i ich motywacje. Gra-

PRUSZKÓW. W imieniu 
profesora Jana Dąbrowskie-
go chciałabym serdecznie 
zaprosić wszystkich zainte-
resowanych muzyką i śpiewem 
do wstąpienia w szeregi chóru 
Laus Deo. Chór działa przy ko-
ściele św. Józefa w Pruszkowie. 
Próby odbywają się raz w ty-
godniu, w środę o godz. 19.30 
i trwają do godz. 21. 

Laus Deo posiada bogaty re-
pertuar, na który składają się 
zarówno utwory sakralne, jak 
również okolicznościowe, ta-
kie jak kolędy, czy pieśni pa-
syjne. Celem chóru jest czynne 
uczestnictwo w muzycznej 
oprawie nabożeństw, lecz nie 
tylko. Chór Laus Deo bierze 
udział w najrozmaitszego ro-
dzaju krajowych przeglądach 
i konkursach chórów amator-
skich i parafi alnych. Śpiewanie 
w nim to ciekawie spędzony 

czas w przyjaznej i radosnej at-
mosferze, która z pewnością nie 
byłaby tak ciepła i rodzinna, 
gdyby nie osoba naszego chór-
mistrza, pana Jana Dąbrowskie-
go. Pan profesor, doświadczony 
chórmistrz i dyrygent, który 
na swym koncie posiada im-
ponującą ilość sukcesów, jakie 
odnosiły i odnoszą na różnych 
festiwalach chóry prowadzone 
jego ręką, to prywatnie człowiek 
przesympatyczny. 

Osoby chętne do śpiewania 
serdecznie zapraszamy w śro-
dę 3 listopada od godz. 19.30. 
Oczekujemy w sali, która mieści 
się na tyłach kościoła św. Józefa 
przy ul. Helenowskiej 3 w Prusz-
kowie (drzwi na przeciwko 
wejścia głównego gimnazjum). 
Dodatkowych informacji o Laus 
Deo udzieli chętnie chórmistrz, 
pan Jan Dąbrowski pod nr tele-
fonu 606 650 288. 

Beata Ślusarz - Przybysz, sopran.W sobotnie południe Podkowa 
Leśna stała się różowa. Wszystko 
za sprawą marszu różowej wstąż-
ki zorganizowanego przez Sto-
warzyszenie Nova Podkova. Jego 
celem było rozpowszechnienie 
informacji na temat raka piersi 
oraz edukowanie w zakresie jego 
profi laktyki. 
Różowy pochód z balonami w tym 
samym kolorze ruszył ul. Jana 
Pawła II. Korowód otwierał różo-
wy samochód Warszawa. Za nim 
kobiety na koniach i motocykli-
ści. Nie zabrakło też mieszkańców 
Podkowy Leśnej. Wszyscy stawili 
się w jednym celu – by nagłośnić 
założenia wielkiej kampanii życia 
– „Badam się, więc mam pewność”.
Organizatorzy chcieli uzmysło-
wić kobietom i mężczyznom, że 
czasy, gdy problem raka piersi 
stanowił temat tabu, już dawno 
minęły. Wczesne wykrycie jakich-
kolwiek zmian, zwiększa szansę na 
wyzdrowienie i normalne życie. 
W Podkowie Leśnej był to pierwszy 
marsz Różowej Wstążki. Po spo-
rej frekwencji i zainteresowaniu 
tematem można wnioskować, że 
nie ostatni. – Chcemy promować 

INFORMATOR KULTURALNY 
29 października - 5 listopada

Różowe wstążki
w Podkowie Leśnej

Rekrutacja nowych chórzystów

Przedstawiamy najmłodszych mieszkańców naszego regionu, 
którzy przyszli na świat w Szpitalu Powiatowym przy ul. Armii 
Krajowej 2/4 w Pruszkowie, na oddziale Ginekologiczno-
Położniczym,  tel. 22 758 20 65, 22 758 20 66.

Gratulujemy rodzicom a naszym najmłodszym mieszkańcom 
życzymy zdrowia szczęścia oraz beztroskiego dzieciństwa.

Zdjęcia dzieci publikujemy wyłącznie po wyrażeniu pisemnej 
zgody rodziców. 

 Kacper Jarząbek
ur. 25.10.10
3890 g, 60 cm

 Zuzanna Łapot 
ur. 25.10.2010
3430 g, 54 cm

 Wojciech Paćko
ur. 25.10.2010
3380 g, 57 cm

 Rafał Pytkowski
ur. 26.10.2010
3050 g, 54 cm

  Agata Polisiakiewicz
ur. 24.09.2010
2750 g, 53 cm

 Korczak Aleksandra
ur. 19.09.2010
3250 g, 58 cm

Rodzice, pochwalcie się swoimi dziećmi. Zgłaszajcie się na adres: redakcja@gazetawpr.pl
Autorem zdjęć jest Studio Szmiga&Kolasa | fotografi a ślubna - chrzty - komunie | tel. 509-867-330, 792-727-466, www.szmiga-kolasa.pl

WITAJCIE NA ŚWIECIE    –     Szpital Powiatowy w Pruszkowie

badania profi laktyczne. Zwrócić 
uwagę kobiet i ich partnerów, że 
warto badać piersi. Wcześnie wy-
kryta choroba zwiększa szansę 
na jej wyleczenie. Uczestniczki 
marszu mogły zrobić nieodpłatne 
badanie USG piersi, a wyniki skon-
sultować z lekarzem, oraz dowie-
dzieć się jak samemu badać piersi 
– powiedziała Katarzyna Tusińska 
ze Stowarzyszenia Nova Podkova.
W marszu uczestniczyły całe ro-
dziny. Państwo Czartoryscy nie 
wyobrażali sobie, by mogło ich 
zabraknąć. – To doskonały sposób, 
by przyjaźnie mówić o sprawach 
trudnych, jakimi jest choroba. Rak 
piersi nie dotyczy tylko kobiet. Ich 
partnerzy powinni namawiać 
i przypominać partnerkom o ba-
daniach – powiedział pan Marian 
Czartoryski, który na marsz przy-
szedł z żoną Zofi ą.
O tym, jak ważna jest profi laktyka 
nowotworowa świadczą chociażby 
dane statystyczne. W Polsce, każ-
dego dnia, na raka piersi umiera 13 
kobiet. By to zmienić, wystarczy 
tylko regularnie badać się samemu 
i korzystać z porad specjalistów

Kamila Gębska

nice między fi kcją a psychologicz-
nym prawdopodobieństwem.
Start godz. 18.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Kościelna 3

 PRUSZKÓW

Halloween Party
Bawialnia Artystyczna – Centrum 
Kultury dla Całej Rodziny zaprasza 
30 października (sobota) i 31 paź-
dziernika (niedziela) na „strasz-
liwie” roztańczoną dyskotekę 
połączoną z wesołymi zabawami 
i smakowitym poczęstunkiem. 
Przebrania mile widziane.
30 października 17.00 – 19.00 
dla dzieci 7 – 11 lat
31 października 16.00 – 18.00 
dla dzieci 5 – 7 lat
Miejsce: Budynek Toru Kolarskiego BGŻ 
Arena, Andrzeja 1

Lista nieobecności
5 listopada (piątek) w Spółdziel-
czym Domu Kultury odbędzie 
się koncert - Lista nieobecności. 
Występują: Ewa Tucholska, Alek-
sandra Drzewiecka,  Antoni Mu-
racki, Wojciech Gęsicki, Mirosław 
Czyżykiewicz, Marek Bartkowicz 
oraz zespół muzyczny.
Start godz. 19.00, Bilety 15 PLN, 
Miejsce: Hubala 5

Bajkowisko
Bawialnia Artystyczna – Centrum 
Kultury dla Całej Rodziny zaprasza 
w każdy piątek dzieci od 2 do 7 roku 
życia do wysłuchania pięknych opo-
wiadań, historii, baśni i przeniesie-
nia się w cudowny świat wyobraźni.
Start godz. 17.30, Wstęp wolny, 
Miejsce: Budynek Toru Kolarskiego 
BGŻ Arena, Andrzeja 1
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 PRACA

 dam pracę

Agentów ochrony do 50 roku życia zatrudni 
do pracy w Brwinowie Biuro Ochrony PERSONA. 
System pracy 24/48. Osoby zainteresowane 
prosimy o kontakt na numer 608 202 744 

Firma PASAT zatrudni kierowcę 
z uprawnieniami na HDS oraz dozorcę. 
Praca na budowie w Brwinowie. 
Telefon 512030239

Firma sprzątająca zatrudni pracowników 
z Janek i okolic do serwisu sprzątającego
na jednym z obiektów handlowych, 
na 1/2 i cały etat kontakt pod nr. tel. 
022/751-98-63 lub 508-316-265 

Księgowa – Kadrowa na 1/1 etatu, 
do PCPR w Pruszkowie. 
Szczegóły BIP Powiatu Pruszkowskiego 
( jednostki organizacyjne) 
oraz pod nr tel. 022 738 15 01/07

Poszukuję konsultantek do współpracy 
w fi rmie kosmetycznej kom.794125961  

Solid Security Sp. z o.o. zatrudni:
licencjonowanych miejsce pracy : Pruszków
oczekujemy:
licencja pracownika ochrony fi zycznej mile 
widziana
dopuszczenia do broni obiektowej
niekaralności
zgłoszenia: 508 – 195 – 347

Uczciwych do ochrony budowy w  Pruszkowie 
tel. 228433546, 228343400 

Kasacja pojazdów – złomowanie, 
22 723 46 66, 
501-139-173,  
www.szrotkasacja.pl

Kupię Toyotę Corollę z lat 88-97, 
502 327 936

 sprzedam

Opel Zafi ra(1,8) 2006 r. 601 939 460 

Opel Sintra(2,2) 1997 r. 601 939 460 

 KUPIĘ

ANTYKI WSZELKIE ZA GOTÓWKĘ 
601 336 063, 500 034 552 

 USŁUGI

ANTENY montaż serwis 603375875 

Brukarstwo – układanie kostki brukowej 
798 138 188 

DJ, wodzirej, wesela, bale, imprezy  
www.djbizzy.110mb.com, 697 574 161 

DOMOFONY VIDEODOMOFONY 603375875  

Geodeta 783 640 323 

Gdy brakuje czasu na porządki 
Zadzwoń! 516-022-093, 508-154-573
Sprzątamy biura, domy, mieszkania

Glazura, remonty, łazienka 510 610 743 
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Jak zamówić ogłoszenie:   W biurze ogłoszeń: Pruszków, ul. Bolesława Prusa 19/7 (w godz. 8.00 - 16.00),

Telefonicznie: 22 728 18 64 lub 600 924 925,    E-mailem:  ogloszenia@gazetawpr.pl

POSPRZĄTAM
- Dom
- Mieszkanie
- Biuro

Pruszków i okolice.
Tel 512 077 690

tanio, duży wybór
transport z wniesieniem

Wszystkich zainteresowanych tematem  „Sposób na zdrowie”  
i wszystkim z czym wiąże się profilaktyka prozdrowotna, zapo-
bieganie zagrożeniom infekcji, właściwa dieta i wielu podobnymi 
tematami - zapraszam do dyskusji i wyrażania swoich opinii         

…bo zdrowie jest najważniejsze  

e-mail: k.zaczynski@wp.pl, tel: 664 915 535, 606 894 200  
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej 
w Radzie Miasta Pruszkowa

Popołudniowe zajęcia twórcze dla dzieci i młodzieży.
Duży wybór. Wszystkie po 10 zł od osoby.

Bawialnia Artystyczna – Centrum Kultury dla Całej Rodziny
Pruszków ul. Andrzeja 1 Tel. 602 758 886
Sprawdź koniecznie: www.bawialniaartystyczna.pl

www.reklama.wpr24.pl NIERUCHOMOŚCI

 sprzedam

Brwinów - sprzedam mieszkanie 48m2, I p., 
3 pokoje, widna kuchnia, w b. spokojnej i zielonej 
dzielnicy, 518-490-612, 240 tyś. Dom 144m2/744m2 
Mościska, 606-435-296, 660-679-781 

DZIAŁKA PRACOWNICZA MILANÓWEK 
TEL.601131202 

Gostynin, Sierpc, działki budowlano-rekreacyjne 
od 3,5m2, 692 495 955 

Malichy, 769m2+domek(75m2) 601 939 460 

Pół bliźniaka 724 74 08 

Sprzedam mieszkanie 60m2 Piastów 606130399 

Żółwin 1000m2 budowlana 601 939 460 

 NAUKA

Angielski dojazd Pruszków i okolice, 784 884 230 

Angielski, rosyjski, ukraiński, profesjonalne 
korepetycje, tłumaczenia 509 359 659  

Matematyka  603 713 495 

 AUTOMOTO

 kupię

Darmowe złomowanie pojazdów, 
transport gratis tel. 502 534 080 

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

KOMINKI – projektowanie, montaż, 
dystrybucja ciepłego powietrza. 
Tel 503 718 798 

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

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

Świadectwa Energetyczne 515-140-455 

TRANSPORT – PRZEPROWADZKI 
Mercedes; kontener 20 m3; 1t.
609 475 414 

Układanie kostki brukowej i granitowej, 
660 306 446 
 
Usługi hydrauliczne. Pełen zakres.Solidnie.
tel.0602681344 

 509-867-330
792-727-466
WWW.SZMIGA-KOLASA.PL

  liceum ogólnokształcące 2-letnie
  liceum ogólnokształcące 3-letnie
  policealna szkoła informatyczna
  kursy przygotowujące do matury

ZESPÓŁ SZKÓŁ 
DLA DOROSŁYCH

niskie czesne    
zaświadczenia do ZUS i MOPS

kształcenie systemem zaocznym i wieczorowym
nabór do klas II i III, także w trakcie roku szkolnego

Pruszków ul. Helenowska 3 
(budynek domu katechetycznego)

Centrum Edukacyjne Perfekt

tel. 22 758 66 33    509 488 669    510 174 490

www.szkolydladoroslych.pl

uprawnienia 

szkół 
publicznych

Usługi glazurnicze 609 316 765 

Usługi malarskie solidnie i tanio 
0 668 295 288

 ZDROWIE

Psycholog dziecięcy, Piastów 
883-484-171, 
www.psychoterapiauzaleznien.pl 



Najbliższe mecze:
30 października

Atrego Bydgoszcz – Lider Pruszków (wyjazd)

OKS 1945 Olsztyn – GLKS Nadarzyn (wyjazd)
Znicz Pruszków – Start Otwock
18.00, Stadion Znicz, Bohaterów Warszawy 4
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BAL
 SYLWESTROWY

www.mazurkashotel.pl
ul.Poznańska 177, 05-850 Ożarów Mazowiecki / kontakt@mazurkashotel.pl , 22 721 47 47

360 pln/os

Znakomity zespół coverowy, DJ
Wykwintne menu mistrzów kuchni MCC

Tort noworoczny

zaprasza na

Mistrzostwa Europy elity 
w Pruszkowie

        Znicz Pruszków – 
        Start Otwock

Już w najbliższą sobotę, 30 października 
Znicz Pruszków będzie gościł na własnym 
boisku drużynę Startu Otwock.

ZAPRASZAMY NA
BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

ZAPRASZAMY NA
BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

APARATY SŁUCHOWEAPARATY SŁUCHOWE

Refundacja: NFZ, PCPR, PFRONRefundacja: NFZ, PCPR, PFRON
Pruszków, Szpital Kolejowy (czw. 12-16)
Piastów, ul. Hallera 18 (pn. 9-18, śr. i pt. 8-15)
Ożarów Maz., ul. Konopnickiej 8 - Przychodnia Rejonowa (wt. 8-12)

tel. (22) 723 43 30
kom: 509 853 674

www.asmed.org.pl

drzwidrzwi
raty

oknaokna
aluminium, drewno, 
PCV, rolety, moskitiery

Pruszków, ul. Kościuszki 8 paw.3, tel. (0-22) 425 58 82, 514 383 333

wewnętrzne, zewnętrzne, 
antywłamaniowe

Z awody na welodromie 
BGŻ-Arena przejdą 
do historii, gdyż po 
raz pierwszy odbędą 

się Mistrzostwa Europy dla za-
wodników elity. Co najważniejsze 
do Polski zjadą najlepsi kolarze, 
gdyż rywalizacja w Pruszkowie 
będzie pierwszą, na której można 
zdobyć punkty kwalifi kacyjne 
do Igrzysk Olimpijskich 2012 
w Londynie. 

Po Mistrzostwach Europy junio-
rów i młodzieżowców w 2008 roku 
i Mistrzostwach Świata w 2009 
roku, tegoroczne zmagania będą 
trzecimi międzynarodowymi za-
wodami na jednym z najpiękniej-
szych torów na świecie BGŻ-Arena. 

Zawody będą trwały pełne trzy 
dni od rana do wieczora. Swój start 
zapowiedziały największe gwiazdy 
kolarstwa torowego, w tym Brytyj-
czyk Sir Chris Hoy - trzykrotny zło-
ty medalista Igrzysk Olimpijskich 
w Pekinie. Ponieważ mistrzostwa 
w Pruszkowie będą kwalifi kacjami 
olimpijskimi rywalizacja odbędzie 
się zgodnie z programem, który 
będzie obowiązywał w Londynie. 

Zakupu biletów oraz karnetów 
można dokonać poprzez stronę in-
ternetową ebilet.pl. Po poprawnym 
przejściu procedury sprzedaży, 

KOLARSTWO TOROWE. W dniach 5-7 listopada 2010r. odbędą się historyczne zawody 
w kolarstwie torowym. Pruszków ugości najlepszych kolarzy z Europy, którzy będą 
uczestniczyć w pierwszych mistrzostwach starego kontynentu. Organizatorem jest 
fi rma Lang Team, która wykorzysta swoje ogromne doświadczenia z przeprowadzenia 
Tour de Pologne oraz zawodów MTB.

swój bilet otrzymacie Państwo 
mailem. Należy go wydrukować 
na białym papierze w formacie 
A4 tak, aby wydrukowane kody 
były dobrze widoczne. Następnie 
bilet należy okazać przy wejściu na 
welodrom w celu przeprowadzenia 
jego weryfi kacji.

Wejściówki można nabyć rów-
nież w kasie welodromu BGŻ-Are-
na  w czasie trwania mistrzostw:

Gimazjum 
Społeczne 

• wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej
• życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga, bezpieczeństwo
• nauczanie w zespołach klasowych - do 18 osób
• zwiększona ilość godzin z jęz. polskiego i matematyki
• język angielski i niemiecki w wymiarze rozszerzonym
•  dodatkowo do wyboru przedmioty w wymiarze rozszerzonym  

(w zależności od przewidywanych egzaminów maturalnych)
• zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie; klub 

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

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

e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl

Społeczne Liceum 
Ogólnokształcące 
Nr 23

tałcące 

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 1991

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 2004

 www.slo23.edu.pl

30% 
ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA

•  Piątek, 5.11.2010 - 
   w godzinach  16:00 - 22:00 
•  Sobota, 6.11.2010 - 
    w godzinach 10:00 - 22:00
•  Niedziela, 7.11.2010 - 
    w godzinach 10:00 - 22:00
Bilety zaproponowane zosta-
ły w cenie 30 zł - wejściówka 
jednodniowa, karnet na 3 dni - 
70 zł. Dzieci do lat 10 mogę wejść 
na całe zawody bezpłatnie. 

Ale nie tylko dzieci...! Bezpłat-
nie, każdy będzie mógł oglą-
dać zawody w piątek od godz. 
10:00 do 15:00, w sobotę 
od 9:00 do 17:30 i w niedzielę 
od 10:00 do 15:30.

Więcej informacji pod tel.: 
+48 22 622 00 60,   
+48 22 622 00 61
e-mail: biuro@ebilet.pl

Znicz Pruszków po 14. kolej-
kach znajduje się na trzeciej 
pozycji w ligowej tabeli z do-
robkiem 26 punktów. Prusz-
kowski klub może pochwalić 
się dorobkiem 6 zwycięstw, 
6 remisów i zaledwie dwóch 
porażek. Najbliższy rywal naszej 
drużyny znajduje się dopiero na 
16 pozycji. W ciągu rozgrywek 
ligowych Start Otwock odniosła 
zalewie 3 zwycięstwa, 4 remisy 
i aż 7 porażek.

Drużyna gości nie jest fawory-
tem tego spotkania, jednak pod-
opieczni Roberta Podolińskiego 
nie mają szczęścia w spotkaniach 
z zespołami znajdującymi się 
w dole tabeli. Piłkarze Znicza 
w starciu z ostatnim w tabeli Mo-
torem Lublin oraz beniaminkiem 
z Sokółki wywalczyli tylko remisy. 
Sobotnie spotkanie ze Startem 
będzie dla pruszkowskiego klu-
bu okazją do zdobycia cennych 
trzech punktów.                              AS

30 października, godz. 18.00 
Stadion Znicz, Bohaterów Warszawy 4
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WYBORY 
SAMORZĄDOWE 

zarezerwuj miejsce 
na reklamę już dziś!
ilość miejsc ograniczona!

Biuro reklamy “Gazety WPR”
Pruszków, ul. Bolesława Prusa 19/7
22 728 18 64  |  604 481 482  |  reklama@gazetawpr.pl

szczegóły oferty w internecie: reklama.wpr24.pl

już 21 listopada!
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