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Wyniki wyborów w regionie
21 listopada rozstrzygnęliśmy, 

którzy z kandydatów 
zdobyli mandaty naszego 
zaufania i przez najbliższe cztery 
lata reprezentować będą nasze 
sprawy, zasiadając  w radach 
gmin, miast i powiatów. Głosy 
większości mieszkańców połowy 
z dwunastu gmin naszego 
regionu zadecydowały już 
w pierwszej turze o wyborze 
wójtów, burmistrzów 
i prezydenta Pruszkowa.  Kto 
obejmie funkcje w pozostałych 
sześciu gminach rozstrzygnie 
druga tura wyborów. 
Prezentujemy listę nazwisk 
radnych powiatowych, miejskich 
i gminnych w naszym regionie, 
frekwencję wyborczą oraz 
nazwiska kandydatów na 
wójtów i burmistrzów, których 
wybierzemy w dodatkowym 
głosowaniu w dniu 5 grudnia br. 

Radni miast, gmin i powiatów s.2
Burmistrzowie, wójtowie, prezydent s. 2
Frekwencja i podział mandatów s.4
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Kto wygrał w wyborach samorządowych?

Oni już wygrali:
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Piątek, 19 listopada 
2010 roku – ten dzień 
mieszkańcy kamienicy 
przy ul. Stalowej 
16 w Pruszkowie 
zapamiętają do końca 
życia. To właśnie wtedy 
budynek, w którym 
mieszkali runął niczym 
domek z kart, a oni 
stracili dorobek niemal 
całego życia.  »STRONA 6

Zawalona 
kamienica 
i co dalej?

Przyjdź w dniach 27-28.11.2010  na Targi Przedszkolaka ul. Marsa 56c, a otrzymasz kupon, 
który upoważni Cię do nie wnoszenia opłaty z tytułu wpisowego. Czeka wiele atrakcji 

dla waszych pociech. Zapraszamy!

     Tel: 0-601-989-473, www.tuptus.net.pl
przyjmie dzieci w wieku od 2 do 6 lat

otwarte 
w godz. 

7:07 0 - 18:0000

otwarte 
w godz. 

7:00 - 18:00
zatwierdzony przez MEN “ABC program wychowania przedszkolnego XXI wieku”

Pediatria 
na Wrzesinie
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Mane, 
tekel, 
fares

Wybory zakończone, wyniki 
ofi cjalnie ogłoszone, man-
daty rozdzielone. Jedni mogą 
świętować, inni liczyć na 
lepszy wynik i kolejną szansę 
za cztery lata. 
Pozostało jeszcze tylko 
złożenie przysięgi, dogada-
nie ewentualnych koalicji, 
podzielenie ważniejszych 
funkcji i nowo wybrani radni 
gmin, powiatów i sejmików 
będą mogli bezzwłocznie 
i z zapałem przystąpić do 
reprezentowania swoich 
wyborców. By gminy, 
powiaty i regiony rosły w siłę 
a ludziom żyło się dostatniej. 
I lepiej. By nasze drogi były 
mniej dziurawe i prowadziły 
bez przeszkód do wspólne-
go celu jakim jest przyszły 
rozwój, dobrobyt i godziwe 
miejsce wśród krajów wspól-
nej Europy. A jeśli się da, 
to i za jej pieniądze. Czego 
sobie, wszystkim głosującym 
oraz wybranym przez nich 
radnym życzę. 
A zdobywcom mandatów 
gratuluję. Tym, którzy obej-
mą je niejako w promocji, 
również. Nie wiecie Państwo 
o co chodzi? Wyjaśniam. 
Kandydat startuje tylko po 
to, aby zdobyty mandat 
przekazać komuś innemu bo 
funkcji, którą będzie pełnić 
nie można łączyć z manda-
tem radnego. To dość często 
stosowana stara sztuczka 
wyborcza. Prosta, skuteczna 
i zgodna z prawem. A że nie 
do końca z intencjami wy-
borców? Spokojnie, nie takie 
rzeczy elektorat kupował. 
Wszystkim radnym 
winszuję. Przy okazji 
życzę spełnienia marzeń 
i zamierzeń. Wyborczych 
w szczególności.

Bolo Skoczylas
naczelny@gazetawpr.pl

Oni wygrali wybory samorządowe:

Baranów Grodzisk Maz Jaktorów Nadarzyn Pruszków Żabia Wola

Andrzej Kolek Grzegorz Benedykciński Maciej Śliwerski Janusz Grzyb Jan Starzyński Halina Wawruch

67,02% 71,74% 81,40% 81,59% 50,49% 60,75%

Wyniki wyborów samorządowych w powiatach pruszkowskim i grodziskim:

Powiat Pruszkowski – 27 Radnych
Cybulska Maria - KW Platforma Obywatelska RP
Dowgiłłowicz-Nowicki Lechosław - KW Platforma Obywatelska RP
Dymura Stanisław - KW Platforma Obywatelska RP
Jastrzębski Grzegorz - KW Platforma Obywatelska RP
Kuran Hanna Bogumiła - KW Platforma Obywatelska RP
Makowski Zbigniew - KW Platforma Obywatelska RP
Słowikowska-Żaboklicka Grażyna- KW Platforma Obywatelska RP
Smolińska Elżbieta - KW Platforma Obywatelska RP
Sutkowski Tadeusz - KW Platforma Obywatelska RP
Walczak Edwart - KW Platforma Obywatelska RP
Zielińska Zdzisława Maria - KW Platforma Obywatelska RP
Kużmińska Agnieszka Maria - KWW Krajowa Wspólnota Samorządowa
Lawrence Jadwiga Marianna - KWW Krajowa Wspólnota Samorządowa
Makowska Maria Anna - KWW Krajowa Wspólnota Samorządowa
Rymuza Krzysztof - KWW Krajowa Wspólnota Samorządowa
Sowa Ewa Bogusława - KWW Krajowa Wspólnota Samorządowa
Starzyński Jan - KWW Krajowa Wspólnota Samorządowa
Osiński Tomasz Michał - KWW Krajowa Wspólnota Samorządowa
Wojciechowska Urszula Anna - KWW Krajowa Wspólnota Samorządowa
Bazak Jerzy Krzysztof - KW Prawo i Sprawiedliwość
Borodzicz Ewa Zofi a - KW Prawo i Sprawiedliwość
Bryksa Przemysław Marcin - KW Prawo i Sprawiedliwość
Iwicki Piotr - KW Prawo i Sprawiedliwość
Malinowski Ryszard Jan - KW Prawo i Sprawiedliwość
Sipiera Zdzisław Tadeusz - KW Prawo i Sprawiedliwość
Włodarska Joanna Elżbieta - KW Prawo i Sprawiedliwość
Kulesza Lech Stanisław - Komitet Wyborczy SLD

Brwinów – 21 radnych
Guzik Andrzej - KWW Wspólnota Gminy
Sitnik Jadwiga Marianna- KWW Wspólnota Gminy
Olenderek Marek Adam - KWW Wspólnota Gminy
Tybuś Henryk- KWW Wspólnota Gminy
Górniak Aldona  - KWW Wspólnota Gminy
Rakowiecki Sławomir Wacław - KWW Wspólnota Gminy
Motyczynski Stanisław Franciszek - KWW Wspólnota Gminy
Nowocień Jarosław Piotr- KWW Wspólnota Gminy
Chrzanowska Wanda Teresa - KWW Razem dla Rozwoju
Falkowski Krzysztof - KWW Razem dla Rozwoju
Kucharska Małgorzata Mirosława- KWW Razem dla Rozwoju
Zieliński Mieczysław Jan - KWW Razem dla Rozwoju
Bartosik Zbigniew Tadeusz- KWW Razem dla Rozwoju
Krzemiński Dariusz Sławomir - KWW Razem dla Rozwoju
Szmyt Jacek Wiktor - KWW Arka Kosińskiego „Dobro Wspólne”
Wysocki Rafał Artur - KWW Arka Kosińskiego „Dobro Wspólne”
Kurządkowski Zbigniew- KWW Arka Kosińskiego „Dobro Wspólne”
Baranowski Mariusz Paweł - KWW Arka Kosińskiego „Dobro Wspólne”
Rybka Alfreda Henryka- KW Platforma Obywatelska RP
Van De Boel Sophia Maria Theodora - KW Platforma Obywatelska RP
Precigs Andrzej Cezary- KW Platforma Obywatelska RP

Michałowice – 15 Radnych 
Olak Popko Anna Halina – KWW Wszyscy Razem
Rajski Paweł – KWW Wszyscy Razem
Chruściak Tadeusz Jan – KWW Wszyscy Razem
Kordys Paweł Piotr – KWW Wszyscy Razem
Walendowski Sławomir – KWW Wszyscy Razem
Hanc Eugeniusz Szczepan – KWW Przyszłość Gminy
Zawadzka Elżbieta Barbara – KWW Przyszłość Gminy
Kamińska Anna Ewa – KWW Przyszłość Gminy
Herner Wojciech – KWW Platforma Obywatelska RP
Brzeska-Kalczuk Hanna Maria – KWW Platforma Obywatelska RP
Borzymowska Ewa Maria – KWW Platforma Obywatelska RP
Zacny Paweł Jan – KWW Wspólna Gmina Wspólne Dobro
Krzyżanowski Michał – KWW Solidarna Gmina
Zalewska Aurelia – KWW Solidarna Gmina
Majtyka Przemysław Piotr – KWW Niezależni Komorów – Granica

Nadarzyn – 15 radnych
Kucharski Eugeniusz Kazimierz – KWW Ponad Podziałami
Pietrzak Andrzej – KWW Ponad Podziałami
Wacławiak Danuta – KWW Ponad Podziałami 
Wójcicki Andrzej Witold - KWW Ponad Podziałami
Wiśniewski Włodzimierz Wojciech – KWW Ponad Podziałami
Piotrkowicz Marian – KWW Ponad Podziałami
Bajerska Renata – KWW Ponad Podziałami
Karolak Sylwester – KWW Ponad Podziałami
Jakubowski Andrzej Bogdan – KWW Ponad Podziałami
Krupiński Michał – KWW Ponad Podziałami 
Perzyna Jan Paweł – KWW Ponad Podziałami
Zdzebel Elżbieta – KWW Nadarzyn Walendów Wspólna Sprawa
Koper Dawid Roman – KWW Wolica
Karczmarczyk Marcin Paweł – KWW Marcina Karczmarczyka
Szmel Maciej – KWW Razem dla Nadarzyna

Piastów – 21 radnych
Korczak Agata - KWW Nasz Piastów – Wspólnota Samorządowa
Szuplewski Grzegorz - KWW Nasz Piastów – Wspólnota Samorządowa
Brzeziński Zdzisław - KWW Nasz Piastów – Wspólnota Samorządowa
Czyż Aneta Renata - KWW Nasz Piastów – Wspólnota Samorządowa
Dymek Kazimierz - KWW Nasz Piastów – Wspólnota Samorządowa
Kwatek Monika - KWW Nasz Piastów – Wspólnota Samorządowa

Sarnacki Tomasz - KWW Nasz Piastów – Wspólnota Samorządowa
Wójcikowska Katarzyna - KWW Nasz Piastów – Wspólnota Samorządowa
Kubicki Marek Andrzej - KW Platforma Obywatelska RP
Olejnik Iwona Maria - KW Platforma Obywatelska RP
Makowski Maciej - KW Platforma Obywatelska RP
Jankowski Krzysztof Tomasz - KW Platforma Obywatelska RP
Latek Marek Witold - KW Platforma Obywatelska RP
Urbanek Elżbieta - KW Prawo i Sprawiedliwość
Idźkowska Maria - KW Prawo i Sprawiedliwość
Ziółek Maria - KW Prawo i Sprawiedliwość
Kaleta Bogusław Stanisław - KW Prawo i Sprawiedliwość
Smolaga Krzysztof Paweł - KWW Porozumienie dla Piastowa
Zawiślak Wojciech Edward - KWW Porozumienie dla Piastowa
Lewandowicz Stanisław Edward - KWW Porozumienie dla Piastowa
Zaleśny Jacek Paweł - KWW Porozumienie dla Piastowa

Pruszków – 23 radnych
Chlebiński Karol – KW  Samorządowe Porozumienie Pruszkowskie
Habiera Zbigniew – KW  Samorządowe Porozumienie Pruszkowskie
Kulpa Eugeniusz – KW  Samorządowe Porozumienie Pruszkowskie 
Kurzela Andrzej – KW  Samorządowe Porozumienie Pruszkowskie 
Majewski Adam – KW  Samorządowe Porozumienie Pruszkowskie 
Maliszewski Mieczysław – KW  Samorządowe Porozumienie Pruszkowskie 
Moczuło Józef – KW  Samorządowe Porozumienie Pruszkowskie
Olszak Jarosław – KW  Samorządowe Porozumienie Pruszkowskie
Rybczyński Jacek – KW  Samorządowe Porozumienie Pruszkowskie 
Szydłak Krystyna – KW  Samorządowe Porozumienie Pruszkowskie
Wacławek Henryk – KW  Samorządowe Porozumienie Pruszkowskie 
Dobrowolska Julita – KW Platforma Obywatelska RP
Dubiel Magdalena – KW Platforma Obywatelska RP
Fabijaniak Seweryn – KW Platforma Obywatelska RP
Hejnowicz Anna – KW Platforma Obywatelska RP 
Gawkowski Wojciech – KW Platforma Obywatelska RP
Górniak-Uszyńska Halina – KW Platforma Obywatelska RP
Wrona Maciej – KW Platforma Obywatelska RP
Deptuszewski Marcin – KW Prawo i Sprawiedliwość
Mazur Kazimierz – KW Prawo i Sprawiedliwość
Porowski Czesław – KW Prawo i Sprawiedliwość
Osiński Józef – KW Prawo i Sprawiedliwość
Wróblewski Andrzej – KW Prawo i Sprawiedliwość

Raszyn – 15 radnych
Słoma Michał Ludwik - KWW Janusza Rajkowskiego Nasza Gmina
Pawlikowski Tadeusz Ignacy - KWW Janusza Rajkowskiego Nasza Gmina
Wieczorek Kazimierz Jan - KWW Janusza Rajkowskiego Nasza Gmina
Sieradzki Rafał - KWW Janusza Rajkowskiego Nasza Gmina
Koper Henryka - KWW Janusza Rajkowskiego Nasza Gmina
Karpiniak Magdalena Maria - KWW Janusza Rajkowskiego Nasza Gmina
Haczkur Sławomir Jerzy - KWW Janusza Rajkowskiego Nasza Gmina
Hoffman Janusz Augustyn - KWW Janusza Rajkowskiego Nasza Gmina
Marcinkowski Dariusz Tadeusz - KWW Janusza Rajkowskiego Nasza Gmina
Szarek Celina Grażyna - KWW Janusza Rajkowskiego Nasza Gmina
Matacka Anna Monika - KWW Praworządność i Sprawiedliwość
Kuran-Kalata Agata - KWW Praworządność i Sprawiedliwość
Nowak Teresa - KWW Mirosława Chmielewskiego 
Ostrzyżek Sławomir Jan  - KWW „Falenty”
Gotowicz Jolanta Teresa - KWW Inicjatywa Obywatelska

Powiat Grodziski - 21 Radnych
Hardt Wojciech Robert - KW Platforma Obywatelska RP
Zacny Małgorzata - KW Platforma Obywatelska RP
Kamiński Sławomir Aleksander - KW Platforma Obywatelska RP
Świdlicki Bogusław Jerzy - KW Platforma Obywatelska RP
Markowski Krzysztof Władysław- KW Platforma Obywatelska RP
Sankiewicz Krzysztof Tadeusz- KW Platforma Obywatelska RP
Burzyk Ewa Józefa - KWW Ziemia Grodziska
Pieniążek Paweł - KWW Ziemia Grodziska
Sędzińska Małgorzata Barbara - KWW Ziemia Grodziska
Śliwiński Maciej Sławomir - KWW Ziemia Grodziska
Wieżbicki Marek Zdzisław - KWW Ziemia Grodziska
Krzemiński Aleksander Andrzej - KWW Wspólny Powiat Grodziski
Owczarek Zofi a Maria - KWW Wspólny Powiat Grodziski
Filipiak Krzysztof - KWW Wspólny Powiat Grodziski
Lipińska Zofi a - KWW Wspólny Powiat Grodziski
Terlikowski Jerzy Tadeusz - KW Prawo i Sprawiedliwość
Kajak Zbigniew Stanisław - KW Prawo i Sprawiedliwość
Kopeć Jerzy Szczepan - KW Stowarzyszenie Grodziszczanie
Tuszyński Hubert Piotr- KW Stowarzyszenie Grodziszczanie
Reluga Zbigniew- KW Sprawiedliwy Powiat
Olizarowicz Andrzej- KW Sprawiedliwy Powiat

Baranów – 15 radnych
Szymańczak Ryszard Sylwester KWW Razem dla Gminy Baranów
Ziąbski Jacek KWW Razem dla Gminy Baranów
Parol Krzysztof KWW Razem dla Gminy Baranów
Ciołek Jan KWW Razem dla Gminy Baranów
Nowak Tomasz Janusz KWW Razem dla Gminy Baranów
Fabisiak Grzegorz KWW Razem dla Gminy Baranów
Boruszewska Bernadeta KWW Razem dla Gminy Baranów
Wit Stanisława Zofi a KWW Razem dla Gminy Baranów 
Kuran Mirosława Renata KWW Razem dla Gminy Baranów
Bodych Roman Wojciech KWW Razem dla Gminy Baranów
Wardziak Teresa KWW Razem dla Gminy Baranów

Sadoś Stefan KWW Razem dla Gminy Baranów
Konarski Witold Wojciech KWW Razem dla Gminy Baranów
Oracki Jarosław Michał KWW Razem dla Gminy Baranów
Bartuzi Mariusz Grzegorz KWW Postęp

Grodzisk Maz. – 21 radnych
Biegała Joanna Beata z KW Prawo i Sprawiedliwość
Kowalczyk Krzysztof – KW  Prawo i Sprawiedliwość
Ignasiak Roman Maciej – KW Prawo i Sprawiedliwość
Redel Jarosław Jerzy – KW Prawo i Sprawiedliwość
Gajowniczek Mirosław Ekspedyt – KWW Ziemia Grodziska
Galiński Piotr Stanisław – KWW Ziemia Grodziska 
Józefowicz Jarosław – KWW Ziemia Grodziska
Kolasa Stanisław – KWW Ziemia Grodziska
Grabowska Maria Jolanta – KWW Ziemia Grodziska 
Kapuściak Aleksandra Maria – KWW Ziemia Grodziska
Śliwińska Wiesława Zofi a – KWW Ziemia Grodziska 
Dziekańska Irmina – KWW Ziemia Grodziska
Okurowski Andrzej Edmund – KWW Ziemia Grodziska
Dziekański Robert Krzysztof – KWW Ziemia Grodziska 
Wróblewska Joanna Maria – KWW Ziemia Grodziska
Tuszyński Henryk Eugeniusz – KW Stowarzyszenie Grodziszczanie 
Mergner Piotr – KW Stowarzyszenie Grodziszczanie 
Pytlińska Alicja Elżbieta – KW Stowarzyszenie Grodziszczanie 
Górska Ewa Małgorzata – KW  Stowarzyszenie Grodziszczanie
Suchożebrski Tomasz Piotr – KW  Platforma Obywatelska RP 
Czarnecki Marek – KW Platforma Obywatelska RP

Jaktorów – 15 radnych
Byczak Mirosław Karol – KWW Wydmy Międzyborowskie
Szwed Rafał – KWW Wydmy Międzyborowskie
Czachorowski Jerzy – KWW Wydmy Międzyborowskie
Orliński Ireneusz - KWW Wydmy Międzyborowskie
Kilmiuk Andrzej Stanisław – KWW Wydmy Międzyborowskie
Stokowski Jan Piotr – KWW Wydmy Międzyborowskie
Aliszewski Grzegorz – KWW Wydmy Międzyborowskie
Idrian Elżbieta – KWW Porozumienie Samorządowe - Jaktorów
Regulska Hanna  – KWW Porozumienie Samorządowe - Jaktorów
Drązikowski Sylwester – KWW Porozumienie Samorządowe - Jaktorów
Swiderski Wiesław Jan – KWW Porozumienie Samorządowe - Jaktorów
Pertyt Leszek Karol – KWW Porozumienie Samorządowe - Jaktorów
Kurek Robert Grzegorz – KWW Nasz Wspólny Jaktorów
Świerżewski Antoni – KWW Antoniego Świerżewskiego 
Rosa Daniel Dariusz – KWW Nasza Wspólna Wieś

Milanówek – 15 radnych
Utrata Bożena KWW Stowarzyszenie Milanówek Dziś i Jutro

Wiśniewska Barbara KWW Stowarzyszenie Milanówek Dziś i Jutro
Starościak Włodzimierz KWW Stowarzyszenie Milanówek Dziś i Jutro
Młynarska Hanna KWW Stowarzyszenie Milanówek Dziś i Jutro
Trębińska Małgorzata KWW Stowarzyszenie Milanówek Dziś i Jutro
Wlazło Wojciech KWW Stowarzyszenie Milanówek Dziś i Jutro
Osiadacz Bożena KWW Stowarzyszenie Milanówek Dziś i Jutro
Parol Waldemar KWW Razem dla Milanówka
Swolkień – Osiecka Maria KWW Razem dla Milanówka
Wójcik Karol KWW Razem dla Milanówka
Słowik Katarzyna KWW Razem dla Milanówka
Kubek Ewa KWW Zawsze Milanówek
Galińska Ewa KWW Zawsze Milanówek
Sobczak Maria KWW Zawsze Milanówek
Krystek Aleksandra – KWW Wspólny Milanówek

Podkowa Leśna – 15 radnych
Siedlecki Paweł Tymoteusz - KWW Miasta Ogrodu
Dobrzyńska-Fross Anna - KWW Miasta Ogrodu
Konopka-Wichrowska Maria Jolanta - KWW Miasta Ogrodu
Skowron Helena Władysława - KWW Miasta Ogrodu
Łukaszewicz Anna - KWW Miasta Ogrodu
Jachimski Zbigniew Jerzy - KWW Miasta Ogrodu
Jestadt Bogusław - KWW Nova Podkowa
Foks Maciej Sławomir - KWW Nova Podkowa
Świderska Agnieszka - KWW Nova Podkowa
Stanecka Alina Grażyna- KWW Nova Podkowa
Krupa Adam Krzysztof - KWW Darka Murawskiego
Smoliński Grzegorz Marian - KWW Darka Murawskiego
Kubicki Jarosław Wojciech - KWW Darka Murawskiego
Chrzanowski Jarosław - KWW Niezależni
Bojanowicz Zbigniew Wojciech - KWW Niezależni

Żabia Wola – 15 radnych
Leśniak Waldemar Jan KWW Nasza Gmina Wspólna Sprawa
Małecki Roman Andrzej KWW Nasza Gmina Wspólna Sprawa 
Bęza Sebastian KWW Nasza Gmina Wspólna Sprawa
Malinowski Tomasz KWW Nasza Gmina Wspólna Sprawa
Badowska Regina Janina KWW Nasza Gmina Wspólna Sprawa
Świdlicki Wacław Tadeusz KWW Nasza Gmina Wspólna Sprawa
Redestowicz Wanda Elżbieta KWW Nasza Gmina Wspólna Sprawa
Wister Ryszard KWW Nasza Gmina Wspólna Sprawa
Bieganowski Mirosław Andrzej KWW Nasza Gmina Wspólna Sprawa
Filarczyk Roman Janusz KWW Nasza Gmina Wspólna Sprawa
Folwarski Stanisław Marcin KWW Nasza Gmina Wspólna Sprawa
Olczak Roman Tomasz KWW Nasza Gmina Wspólna Sprawa
Kujawa Tomasz Mieczysław KWW Nasza Gmina Wspólna Sprawa
Suchecki Stanisław Julian KWW Nasza Gmina Wspólna Sprawa
Prus Maria KW Prawo i Sprawiedliwość

II tura wyborów 5 grudnia 2010. W dogrywce zmierzą się:

K. Falkowski

32,92%
S. Walendowski

26,36%
H.Wolska

37,48%
M.Kubicki

26,06%
A.Zaręba

30,79%
M.Olejnik

25,72%

A.Kosiński

33,43%
K.Grabka

41,98%
J.Wysocki

47,30%
Z.Brzeziński

32,95%
J.Rajkowski

35,58%
M.Stępień-Przygoda

37,60%
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POSPRZĄTAM
- Dom
- Mieszkanie
- Biuro

Pruszków i okolice.
Tel 511 738 104

reh. Łukasz Kawczyński

www.leczenie-kręgosłupa.pl
ul. Kolejowa 7/8, 05-850 Ożarów Maz.

tel. 691 705 314

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

Möller’s Tran Norweski to olej z wątroby 
dorszy będący naturalnym źródłem 
kwasówomega-3(EPA i DHA)  
oraz witamin A, D i E

wzmacnia układ odpornościowy, wpływa na rozwój  
mózgu oraz rozwój intelektualny dzieci,  
zapewnia zdrowy rozwój dziecka.

250ml za 24,90 ,-

Tran 
Mollersa

BIZUTERIA SREBRNA

PRUSZKÓW, 

UL. KRASZEWSKIEGO 41

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



Pruszków
Brwinów

Piastów

Michałowice

Raszyn

Nadarzyn

Brwinów

Żabia Wola

Grodzisk Maz. Milanówek Podkowa Leśna

Jaktorów

Baranów

55,16%

55,04%
55,19%

45,49%

50,56%

48,14%

50,27%

44,12%

63,69%

50,30%

 40,56%

 63,69 %
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Tak źle jeszcze nie 
było. Mimo, licznych 
akcji zachęcających do 
aktywności obywa-

telskiej frekwencja w wyborach 
do organów samorządów 
Mazowsza odnotowana przez 
Państwową Komisję Wyborczą 
była bardzo słaba, a w niektó-
rych regionach najniższa od 
lat. W powiecie pruszkowskim 
udział w wyborach wzięło tylko 
47,80% uprawnionych do głosu 
mieszkańców. To najgorszy 
wynik spośród 37 powiatów 
z całego Mazowsza. W samym 
Pruszkowie wynik był jeszcze 
gorszy, swój głos oddało tylko 
40,56% wyborców.  

W powiecie grodziskim 
również rewelacji nie było, 
a frekwencja nie odbiegała od tej 
z poprzednich wyborów i wynio-
sła 48,76%. Była różna w rożnych 
gminach, ale np. w Podkowie 
Leśnej w wyborach wzięło udział 
ponad 63,69% mieszkańców! 
Przypomnijmy, że właśnie w tej 
miejscowości w poprzednich 
wyborach do samorządu i par-
lamentu europejskiego zanoto-
wano frekwencję powyżej 65% 
co było jednym z najwyższych 
wyników w skali kraju. 

Pomińmy wyniki wyborów, są 
jakie są. Były do przewidzenia, 
nie zaskoczyły. Bardziej dziwił 
brak aktywności mieszkańców. 
Szczególnie w samym Pruszko-
wie, gdzie frekwencja była fatalna 
i wręcz żenująca. Mocne słowa, 
ale wynik najgorszy na Mazow-
szu optymizmem nie napawa. 
Co jest jego przyczyną? Słaba 
i mało merytoryczna  kampania 
wyborcza, niedostatek informacji 
o kandydatach i ich programach, 
ogólne zniechęcenie i brak 
przekonania, że oddany głos 
może mieć jakikolwiek wpływ 
na wynik wyborów? A może 
jest jeszcze jakiś inny tajemniczy 
powód? Piszę tajemniczy, bo 
racjonalnego nie widzę. Zresztą, 
jakikolwiek by nie był, wynik jest 
faktem i poszedł w świat. Pozwól-
cie Państwo, że gratulować nie 
będę. Cóż, jak widać, łatwiej jest 
narzekać niż pójść na wybory.  
Bolo Skoczylas

Pruszków: Najgorsza frekwencja na Mazowszu

Szanowni Wyborcy!
Serdecznie ,
za to,   mnie P two 

 faniem 
i    na  . 
Nie  W  fania 
i  W  godnie reprezentowa
w Radzie Powiat  P .

Hanna Kuran

Z DALA 

OD POLITYKI

Powiat Pruszkowski
Platforma Obywatelska 11

Krajowa Wspólnota Samorządowa 8

PiS 7

SLD 1

Powiat Grodziski
Platforma Obywatelska RP 6

Ziemia Grodziska 5

Wspólny Powiat Grodziski 4

PIS 2

Stowarzyszenie Grodziszczanie 2

Sprawiedliwy Powiat  2

Frekwencja i podział mandatów:
Brwinów
Wspólnota dla Gminy 8

Razem dla Rozwoju 6

Dobro Wspólne Arka Kosińskiego 4

PO 3

Michałowice
Wszyscy Razem 5

Przyszłość Gminy 3

PO 3

Wspólna Gmina Wspólne Dobro 1

Solidarna Gmina 2

Niezależni Komorów – Granica 1

Nadarzyn
Ponad Podziałami 11

Nadarzyn Walendów  Wspólna Sprawa 1

Wolica 1

Razem dla Nadarzyna 1

Marcin Karczmarczyk 1

Piastów
Nasz Piastów – 

Wspólnota Samorządowa 
8

PO 5

PIS 4

Porozumienie 

dla Piastowa
4

Grodzisk Maz.
PIS 4

Ziemia Grodziska 11

Stowarzyszenie Grodziszczanie 4

PO 2

Jaktorów
Wydmy  Międzyborowskie 7

Porozumienie Samorządowe - Jaktorów 5

Nasz Wspólny Jaktorów 1

KWW Antoniego Świerżewskiego 1

Nasza Wspólna Wieś 1

Milanówek
Stowarzyszenie Milanówek Dziś i Jutro 7

Razem dla Milanówka 4

Zawsze Milanówek 3

Wspólny Milanówek 1

Podkowa Leśna
KWW Miasta Ogrodu 6

Nova Podkowa 4

KWW Darka Murawskiego 3

Niezależni 2

Żabia Wola
Nasza Gmina Wspólna Sprawa 14

PIS 1

Raszyn
KWW Janusza Rajkowskiego Nasza Gmina 10

PIS 2

KWW Mirosława Chmielewskiego 1

Falenty 1

Inicjatywa Obywatelska 1

Baranów
Razem dla Gminy Baranów 14

Postęp 1

Pruszków
Samorządowe Porozumienie Pruszkowskie 11

PO 7

PIS 5
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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
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Na Długiej zapadła się jezdniaKiedy dalszy ciąg remontu ulicy Promyka?
PRUSZKÓW. W czwar-
tek 18 listopada na ulicy Dłu-
giej w Pruszkowie zapadła 
się jezdnia. Remont uszko-
dzonego kolektora i kanału 
przełazowego może potrwać 
nawet kilka tygodni.

Jeden z naszych czytelników 
poinformował nas, że w ubie-
gły czwartek na ulicy Długiej 
w dzielnicy Żbików zapadła się 
jezdnia. - Aż strach pomyśleć 
co by się stało, gdyby w tym 
momencie przejeżdżał tędy 
samochód – napisał Pan Rafał. 

Mieszkańcy twierdzili, że 
przyczyną awarii może być 
uszkodzenie kolektora. Oka-
zalo się, że te przypuszczenia 
są trafne. – W tym miejscu do-
szło do awarii dużego kolektora 
ściekowego. Kolektor zapadł 
się, uszkadzając strop kanału 
przełazowego – poinformował 

PRUSZKÓW. Mieszkań-
cy Gąsina dziwią się, dlaczego 
przebudowa ul. Promyka zo-
stała zrobiona tylko w po-
łowie. – Czy to znaczy, że 
dalsza część ulicy nie będzie 
modernizowana? – pytają. 
Są zaniepokojeni tą sytuacją, 
bo nawierzchnia od dawna 
domaga się remontu.

Ul. Promyka to droga powiato-
wa. Jak informuje pruszkowskie 
starostwo, dokumentacja tech-
niczna modernizacji rzeczy-
wiście została wydana na całą 
długość ulicy. Powodem, dlacze-
go modernizację zakończono 
mniej więcej w połowie długości 
były warunki techniczne. – Ul. 
Promyka wyremontowaliśmy 
na odcinku od ul. Warsztato-
wej do ul. Wiśniowej, ponie-
waż tam została przebudowana 
kanalizacja sanitarna i nową 
nawierzchnię można było 

nas Bartosz Milczarczyk z biura 
prasowego Miejskiego Przed-
siębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji. – Obecnie ścieki 
przepompowujemy tzw. by-
passem. Niestety nie jesteśmy 
w stanie określić jak długo po-
trwa naprawa – podkreśla.

Okazuje się, że naprawa za-
padniętego kolektora będzie 
dość skomplikowana. Instalacja 
zamontowana jest na dużej głę-
bokości. Dodatkowym utrud-
nieniem jest zawalony strop 
murowanego kanału przeła-
zowego. Dlatego MPWiK posta-
nowiła zlecić remont instalacji 
zewnętrznej fi rmie. – Prowa-
dzimy właśnie negocjacje z fi r-
mami, które mogłyby wykonać 
naprawę. Zastanawialiśmy się 
czy nie trzeba wymienić kolek-
tora na nowy, ale okazało się, że 
nie jest to konieczne – zaznacza 
pracownik MPWiK. 

położyć bez obaw, że zostanie 
zniszczona przez prace prowa-
dzone przy budowie dalszego 
odcinka kanału sanitarnego – 
mówi Sławomir Walendowski, 
wiceszef Wydziału Inwestycji 
i Drogownictwa Staro-
stwa Powiatowego 
w Pruszkowie.
Co zatem będzie 
z dalszym od-
cinkiem dro-
gi? Sławomir 
Walendowski 
podkreśla, że jej 
modernizacja jest 
wpisana do Wielolet-
niego Planu Inwestycyj-
nego na lata 2011 – 2012.
Polska specyfika remontów 
i modernizacji dróg polega na 
tym, że po położeniu nowej 
nawierzchni droga jest roz-
pruwana, bo trzeba wykonać 
prace przy kanalizacji. Następ-
nie jest łatana i rozpruwana 

Co dalej z mieszkańcami 
zawalonej kamienicy?
PRUSZKÓW.   Piątek, 19 listopada 2010 roku – ten dzień mieszkańcy kamienicy przy ul. Stalowej 16 zapamiętają do końca 
życia. To właśnie wtedy budynek, w którym mieszkali runął niczym domek z kart, a oni stracili dorobek niemal całego życia.

Karolina Gontarczyk
karolina.gontarczyk@gazetawpr.pl

K amienica przy ul. Sta-
lowej 16 była 1-pię-
trowym budynkiem, 
powstała na początku 

zeszłego stulecia. Mieszkało tu 11 
osób. Wszyscy dobrze się znali, 
lubili i pomagali sobie nawzajem.

- Akurat gotowałam obiad, gdy 
usłyszałam dziwny hałas. Jedna 
z sąsiadek przybiegła do mnie 
i zaczęła krzyczeć: „Zosia, ja już 
pokoju nie mam” – opowiada Zo-
fi a Bojanowska, jedna z lokatorek 
zniszczonej kamienicy i dodaje: 
- Nie udało mi się już dokończyć 
jedzenia. Widziałam tylko, jak naj-
pierw znika strych, jedno miesz-
kanie, a potem drugie. Dobrze, że 
akurat w środku było mało ludzi, 
bo albo byli w pracy, albo akurat 
z niej wracali. Chyba jakiś anioł 
stróż nad nami czuwał, że nikomu 
nic się nie stało - dodaje.

Przyczyny 
- Jaka jest przyczyna tej tragedii? 
Na sąsiedniej działce chcieli po-
stawić nowy budynek i garaże 
podziemne, więc podkopali funda-
menty naszej kamienicy, ale przed 
rozpoczęciem robót nikt niczego 
nie sprawdził, nie sporządzono 
żadnych ekspertyz, dzięki którym 
można było dokładnie ustalić stan 
techniczny budynku. A przecież 
ziemia jest teraz rozmoknięta, 

poza tym to jakaś paranoja, żeby 
do tej naszej starowinki dostawiać 
nowy budynek. Jak można było 
doprowadzić do takiej katastrofy? 
– denerwuje się Zofi a Bojanowska.

Podobną hipotezę stawia Karol 
Kroć, rzecznik Powiatowej Straży 
Pożarnej w Pruszkowie: - Przy-
puszczalną przyczyną zawalenia 
się części kamienicy było niewłaś-
ciwe prowadzenie prac budowla-
nych przy wykopach na sąsiedniej 
działce. Do czasu wyjaśnienia 
sprawę prowadzi Powiatowy In-
spektorat Nadzoru Budowlanego.

Nikt się nami nie interesuje
Tuż po katastrofi e, w przedwy-
borczą sobotę mieszkańców 

kamienicy przy ul. Stalowej 16 
odwiedził prezydent Pruszkowa 
– Jan Starzyński. 

- No i co z tego, że był – mówi 
Anna Szadkowska, poszkodowana 
mieszkanka. - Prezydent przyje-
chał do nas razem ze swoją piękną 
małżonką, obiecał pomoc i tyle go 
widzieliśmy, a prawda jest taka, że 
pozostawiono nas na pastwę losu. 
Owszem, byli u nas także urzędni-
cy z Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, i podobnie jak prezy-
dent – przyszli, spytali, czego nam 
potrzeba i poszli sobie. A my nadal 
nic nie wiemy, co dalej z nami bę-
dzie. Czy naprawdę nie mogli nam 
kogoś przysłać, żeby udzielono 
nam jakichkolwiek informacji? 

No, ale wybory się skończyły, więc 
nasze głosy już nie są potrzebne – 
dodaje ze smutkiem.

Nie mogą odzyskać 
swoich rzeczy
Byli mieszkańcy kamienicy przy 
ul. Stalowej 16 całą sytuacją są moc-
no przygnębieni. W ocalałej części 
budynku pozostały ich rzeczy, ale 
nie mogą ich odzyskać, ponieważ 
dom grozi zawaleniem. Obowiązuje 
tam zakaz wchodzenia, porządku 
cały czas pilnuje straż miejska. 

- Ja nie rozumiem, dlaczego 
nasza kamienica nie jest zabez-
pieczona przed dalszymi znisz-
czeniami, przecież są specjalne 
maszyny budowlane przeznaczone 

do podpierania budynków w tym 
stanie – dziwi się Dariusz Boja-
nowski, jeden z poszkodowanych 
mieszkańców. - Od tragedii minął 
tydzień, więc po naszym dobyt-
ku na pewno grasują już szczury 
- twierdzi oburzony mieszkaniec.

Tymczasem Andrzej Królikow-
ski, wiceprezydent Pruszkowa 
obiecał mieszkańcom, że będą 
mogli wejść do swoich mieszkań 
pod opieką straży pożarnej.  

Władze na pewno pomogą
Wszyscy poszkodowani mieszkań-
cy kamienicy przy ul. Stalowej 16 
zostali tymczasowo umieszczeni 
na koszt miasta w domkach przy 
Domu Pedagoga, na ul. M. Zimiń-
skiej-Sygietyńskiej i w hotelu „Ca-
pital” przy ul. Ołówkowej. Mają 
również zagwarantowane posiłki 
oraz doraźną pomoc Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Po-
nadto dla mieszkańców przygoto-
wywane są lokale zastępcze. 

- Prezydent Starzyński wstrzy-
mał decyzję komisji mieszkaniowej 
o przydziale mieszkań komunal-
nych, dzięki czemu możliwe będzie 
znalezienie lokali zastępczych – 
zadeklarował Andrzej Królikowski, 
wiceprezydent Pruszkowa - Miesz-
kańcy składają wnioski o przydział 
lokali. Niedługo otrzymają lokale 
zastępcze, wyremotnowane.

Co dalej?
- W ogóle nie wiemy, co się dzie-
je, co nas czeka w przyszłości, 

nikt o niczym nas nie informu-
je. Niedawno mieszkanie wy-
remontowałam, włożyłam w to 
wszystkie oszczędności swoje 
i mojej mamy, i co? Wszystko 
runęło, a jestem ciężko chora, 
mam  raka, ja tego wszystkiego 
nie przeżyję, bo ile razy można 
się przeprowadzać, remontować 
i znów przeprowadzać – dodaje 
ze łzami w oczach Anna Szad-
kowska, jedna z mieszkanek 
kamienicy przy ul. Stalowej 16. 
- Co z tego, że na razie mamy, 
gdzie mieszkać i co jeść, chcieli-
byśmy najbliższe święta spędzić 
we własnych domach – dener-
wuje się również sąsiadka pani 
Anny – Zofi a Cegłowska.

Większość budynków przy 
ul. Stalowej jest w takim stanie, 
że prędzej czy później też się 
zawalą. Tylko czy władze Prusz-
kowa to tak naprawdę obchodzi, 
skoro przez tyle lat nie intere-
sowali się problemem? - mówi 
pan Stanisław, sąsiad mieszkań-
ców zawalonej kamienicy.

Obecnie postępowanie 
w sprawie katastrofy prowa-
dzi Prokuratura Rejonowa 
w Pruszkowie. Zlecona zosta-
ła także ekspertyza, na pod-
stawie której władze podejmą 
decyzję, czy budynek zosta-
nie wyremontowany czy ro-
zebrany. Miejmy nadzieję, że 
władza dotrzyma słowa i miesz-
kańcy Stalowej 16 szybko 
otrzymają lokale zastępcze.

ponownie, bo trzeba wykonać 
prace przy sieci telefonicznej. 
I znów kładzione są łaty. W ten 
sposób droga po remoncie jest 
od razu zniszczona. Ponieważ 
wiadomo, że na odcinku ul. Pro-

myka za ul. Wiśniową 
będą prowadzone 

prace przy budo-
wie kanału sani-
tarnego, powiat 
wolał poczekać 
z modernizacją. 
Przeprowadzi 

się ją po zakoń-
czeniu prac zwią-

zanych z kanalizacją.
– Termin rozpoczęcia bu-

dowy kanału sanitarnego nie 
został jeszcze określony – tłu-
maczy Sławomir Walendowski. 
Zapewnia jednak, że do czasu 
rozpoczęcia modernizacji dal-
szego odcinka ulicy, powiat bę-
dzie wykonywał na nim bieżące 
roboty utrzymaniowe.        (ASR)

Wielu mieszkańców twier-
dzi, że kolektor już wcześniej 
wielkrotnie ulegał awariom i po-
winien zostać wymieniony rok 
przed remontem ulicy Długiej. 
– Kanalizacja w tym miejscu nie 
była bardzo problematyczna. 
Awarie zdarzają się wszędzie, 
a żadne ze zgłoszeń dotyczą-
cych kanalizacji na ulicy Długiej 
nie wskazywały, że kanał może 
się zawalić – tłumaczy Bartosz 
Milczarczyk. – Tak poważnych 
awarii nikt nie jest w stanie 
przewidzieć, ale niestety się 
zdarzają – podkreśla.

MPWiK będzie starało się wy-
konać remont w najszybszym 
możliwym czasie, tak by utrud-
nienia mieszkańców i kierowców 
były jak najmniejsze. Niestety 
nie wiadomo jeszcze, kiedy roz-
pocznie się sam remont. Obecnie 
trwa tam przepompowywanie 
ścieków.                                          AS



Szanowni Państwo,

Składam tą drogą gorące podziękowania w imieniu własnym 

i członków Platformy Obywatelskiej za każdy pozytywny 

głos, oddany z wiarą w ludzi, którzy są gwarantem dalszych 

pozytywnych zmian w powiecie i nowych kierunków 

działania w naszym mieście.

Z wyrazami szacunku, 

Elzbieta Smolinska
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Serdeczne podziękowania dla wszystkich 
wyborców, którzy obdarzyli mnie zaufaniem 
w minionych wyborach samorządowych. 
Państwa wiara we mnie będzie moją 
motywacją do pracy nad pozytywnymi 
zmianami w naszym mieście. 

Jeszcze raz dziękuję.
Wojciech Gawkowski
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Wrzesin będzie miał pediatrię 

Wróciła harmonia na torach Gmina przejęła ośrodek zdrowia

O 
tym, że w Pruszko-
wie potrzebny jest 
oddział pediatrycz-
ny, nie trzeba niko-

go przekonywać. Obecnie, gdy 
dziecko potrzebuje hospitaliza-
cji, musi jechać albo do Szpitala 
Zachodniego w Grodzisku Ma-
zowieckim, albo do którejś z pla-
cówek w Warszawie. Dlatego nie 
ma się czemu dziwić, że i powiat 
pruszkowski (organ założycielski 
szpitala na Wrzesinie), i dyrektor 
placówki chcą uruchomić pedia-
trię. By tak się stało, konieczne jest 
rozbudowanie obecnego budyn-
ku. – W tej kubaturze obiektu nie 
ma możliwości zrobienia oddziału 
pediatrycznego. Budynek nada-
je się na takie funkcje jak teraz. 
A pediatria jest moim cichym 
marzeniem – mówi dyrektor 
szpitala na Wrzesinie Mieczy-
sław Brągoszewski.

Pacjentów będzie 
coraz więcej
Zdaniem dyrektora w Prusz-
kowie i okolicach przybywać 
będzie potencjalnych małych 
pacjentów. – Wystarczy popa-
trzeć, w jakim tempie budowane 
są nowe osiedla. W przeważają-
cej większości wprowadzają się 
tam młodzi ludzie z dziećmi. 
Naturalną koleją rzeczy jest 
też fakt, iż potomków będzie 
przybywać – dodaje Mieczy-
sław Brągoszewski.

Zdradzając koncepcję roz-
budowy szpitala nadmienia, że 

placówka nie stanie się drugim 
Szpitalem Zachodnim, bo nie 
o to chodzi. – Koncepcja stwo-
rzona została w taki sposób, 
aby zwiększyć dostęp pacjen-
tów do usług podstawowych, 
diagnostyki i lekarzy specjali-
stów – dodaje.

Funkcjonalność i komfort 
pacjentów
Modernizacyjny lifting budynku 
szpitala zachowałby jego aktual-
ny architektoniczny charakter. 
Rzut poziomy placówki nadal 
miałby kształt litery H. Wkom-
ponowano by w to dodatkowe 

skrzydło i przeszklone patio, 
z którego wychodziłoby się na 
ogród z ławkami. 

Na oddziale pediatrycznym 
zaprojektowano 11 sal dla 
starszych i młodszych dzieci 
z około 30 łóżkami. W poko-
jach maluchów przewidziano 

PRUSZKÓW. Oddział pediatryczny z przytulnymi salami dla młodszych i starszych dzieci, nowoczesny blok porodowy, 
komfortowa sala cięć cesarskich, dodatkowe bloki operacyjne. Jako dopełnienie częściowo zadaszone patio z wyjściem na 
ogród. Wszystko zaaranżowane w dobudowanej części szpitala powiatowego na Wrzesinie. Tak w skrócie wygląda koncepcja 
rozbudowy pruszkowskiej placówki.

także łóżka dla ich rodziców 
lub opiekunów. Wszystko prze-
szklone, by widać było, co się 
dzieje w danej sali. Sala cięć 
cesarskich byłaby większa, 
przez co bardziej komfortowa. 
Podobnie jak nowoczesny blok 
porodowy i bloki operacyjne. 

I coraz bardziej potrzebny od-
dział okulistyczny.

Zielone światło od powiatu 
pruszkowskiego
Funkcjonalna koncepcja rozbu-
dowy szpitala zaproponowana 
przez dyrektora Brągoszewskie-
go została przyjęta przez radę 
powiatu pruszkowskiego. Na 
ostatniej sesji rady pod koniec 
października wspomniano 
o planie rozbudowy szpitala 
na Wrzesinie. Dyrektor Brągo-
szewski ma nadzieje, że projekt 
budowlano-wykonawczy po-
wstanie w 2011 r. To podstawa 
by ruszyć z pracami. Jego kosz-
ty oszacowano na 800 tys. zł. 
– Jak mi wiadomo, w projekcie 
budżetu na przyszły rok przewi-
dziano na to pieniądze – mówi 
szef szpitala na Wrzesinie. Roz-
budowa placówki trwałaby do 
trzech lat i kosztowała około 
35 mln zł. Dyrektor Brągoszew-
ski nadmienia, że wszystko zale-
ży od możliwości budżetowych 
powiatu pruszkowskiego oraz 
przychylności radnych.

Należy mieć nadzieję, że kwe-
stia rozbudowy powiatowego 
szpitala na Wrzesinie nie stanie 
się pretekstem do partyjnych 
rozgrywek radnych. Bo przecież 
wszystkim powinno zależeć na 
poszerzaniu oferty usług zdro-
wotnych w naszym rejonie. A tak 
nowoczesnego obiektu będzie 
można tylko pozazdrościć.               

Kamilla Gębska

REGION. W nocy z 23 na 24 
listopada zakończył się trwają-
cy przez dwa miesiące remont 
stacji kolejowych Warszawa Ur-
sus i Warszawa Włochy. Pociągi 
na trasach podmiejskich na od-
cinku Warszawa – Skierniewi-
ce kursują według rozkładów 
sprzed remontu.

Długie oczekiwanie na pociąg, 
uciążliwe przesiadki, problemy 
z określeniem trasy przejazdu 
i honorowaniem biletów, czy 
wydłużenie czasu podróży z 20 
minut do dwóch godzin (trasa 
Pruszków – Warszawa Zachod-
nia) to niemiłe wspomnienia 
ostatnich dwóch miesięcy. 
Tyle czasu zajęła kolejarzom 
wymiana izolacji między to-
rowiskami a przejściami pod-
ziemnymi i naprawa konstrukcji 
zewnętrznej przejść na stacjach 
w Ursusie i Włochach. Roboty 
nie odbyły się bez niespodzia-
nek. W trakcie remontu od-
kopano fundamenty starego 

RASZYN. Wszystko wska-
zuje na to, że już nic nie stoi na 
przeszkodzie, by w Raszynie 
powstało nowoczesne centrum 
medyczne. 19 listopada pod-
pisany został akt notarialny 
zamykający procedurę prze-
jęcia przez gminę na własność 
ośrodka zdrowia i uzyskania 
prawa do gruntu. Teraz gmina 
będzie mogła zainwestować 
w remont i rozwój miejscowej 
służby zdrowia, bo właścicie-
lem raszyńskiej placówki nie 
jest już Warszawa.

O perturbacjach związanych ze 
staraniami władz Raszyna, by 
miejscowa placówka, należą-
ca do Samodzielnego Zespołu 
Publicznych Zakładów Lecz-
nictwa Otwartego Warszawa 
Ochota, stała się własnością 
gminy, pisaliśmy kilkukrotnie. 
Przełomem w sprawie było pod-
pisanie 4 października umowy 
dzierżawy z ochockim SZPZLO 
na okres trzech lat. Wówczas 

wiaduktu. Część z nich trzeba 
było wysadzić, pozostałe udało 
się rozebrać ręcznie. Mimo nie-
spodziewanych prac, remont 
udało zakończyć się w terminie.

W trakcie prac wyłączone 
były dwa z pięciu torów. Odwo-
łano siedem kursów pociągów 
Kolei Mazowieckich, czterem 
skrócono trasy. Zlikwidowano 
również 29 połączeń Szybkiej 
Kolei Miejskiej, natomiast 25 
pociągów jeżdżących w bar-
wach tego przewoźnika kur-
sowało na skróconej trasie. 
W początkowym etapie re-
montu ułatwieniem miały 
być pociągi wahadłowe SKM, 
które kursowały z Warszawy 
Zachodniej do Odolan. Stąd 
pasażerowie mogli dostać się 
do stacji w Ursusie dzięki au-
tobusom zastępczym linii S2. 
To rozwiązanie nie cieszyło się 
popularnością, dlatego w dru-
gim etapie remontu zrezygno-
wano z połączeń wahadłowych 
i zmieniono trasę autobusów 

wójt Janusz Rajkowski nie krył 
radości, że udało się wynego-
cjować tak krótki okres, a nie 
jak wnioskował właściciel – 25 
lat. Włodarz Raszyna nie tracił 
nadziei, że podpisanie aktu no-
tarialnego będzie formalnością, 
która pozwoli na rozpoczęcie 
działań przy zdrowotnej rewo-
lucji w gminie.

Rajkowski podkreślał, że 
jego marzeniem jest utworze-
nie w Raszynie nowoczesnego, 
dostosowanego do standardów 
centrum medycznego. Wszystko 
po to, by pacjenci mogli w jed-
nym miejscu uzyskać komplek-
sową opiekę medyczną. Wójt 
planuje wybudowanie nowego 
obiektu przy dotychczasowym 
ośrodku zdrowia oraz moderni-
zację starego. Przedsięwzięcie 
kosztować ma 10 mln zł, z czego 
prace budowlane 7 mln zł, a wy-
posażenie 3 mln zł. Rajkowski 
zapewnia, że w budżecie gminy 
są zapewnione pieniądze na tę 
inwestycję. Nie kryje radości, że 

zastępczych. Linia S2 kursowa-
ła na odcinku Warszawa Ursus 
– Warszawa Zachodnia.

Mimo zakończenia remontu, 
tunele nie są jeszcze w pełni 
gotowe. Pozostałe elementy 
zostaną wykonane wraz z re-
montem torów dalekobieżnych 
na odcinku Warszawa Zachod-
nia – Skierniewice, który ma 
się rozpocząć 12 grudnia. Ten 
remont nie spowoduje jednak 
utrudnień na linii podmiejskiej. 
PKP Polskie Linie Kolejowe pla-
nują w 2011 r. wyremontować 
część wewnętrzną tuneli we 
Włochach i Ursusie. Prace 
obejmą również przystoso-
wanie ich do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Remont 
zostanie przeprowadzony bez 
wprowadzania zmian w organi-
zacji ruchu kolejowego.

Natomiast już 12 grudnia 
zacznie obowiązywać nowy 
rozkład jazdy Kolei Mazowie-
ckich i Szybkiej Kolei Miejskiej.

(AS)

wizja diagnozowania, leczenia 
i rehabilitowania mieszkańców 
w godnych warunkach będzie 
mogła być zrealizowana. – Te-
raz najważniejsze jest ogłosze-
nie przetargu na wykonawcę. 
Wszystko po to, by prace ruszyły 
w przyszłym roku. Stan surowy 
zamknięty nowego obiektu go-
towy byłby na jesieni przyszłego 
roku. A na wiosnę 2012 r. obiekt 
zostałby wykończony. Miesz-
kańcy z nowoczesnego kom-
pleksu medycznego mogliby 
korzystać już w 2012 r. – mówi 
wójt Rajkowski.

Przypomnijmy, że w no-
wym budynku byłaby m.in. 
pediatria, chirurgia, gineko-
logia, interna oraz fi zyko-, hy-
dro- i kinezyterapia. Do tego 
gabinety z EKG, USG i RTG. 
Odremontowany ma być też 
obecny budynek ośrodka zdro-
wia. Na czas trzyletniej dzier-
żawy pozostanie w nim to, co 
znajduje się  obecnie.

 (KAM)
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AUTORYZOWANY SERWIS:

pon.-pt. 7.00-22.00, sob. 8.00-15.00

tel. 022 863 60 06, 022 87 30 222

SERWIS BLACHARSKO-LAKIERNICZY:

pon.-pt. 8.00-20.00, sob. 8.00-15.00

tel. 022 87 30 245, 022 87 30 244

CZĘŚCI ZAMIENNE:

pon.-pt. 8.00-19.00, sob. 8.00-15.00

tel. 022 87 30 230, 022 87 30 232,  022 863 62 57

SALON FIRMOWY FRANCE AUTOMOBILES
02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 217, tel. 022 863 63 43, 022 87 30 200, 022 87 30 202;  e-mail: automobiles@peugeot.com.pl

SALON FIRMOWY ZAPRASZA: poniedziałek-piątek godz. 9.00-19.00; sobota godz. 9.00-15.00

www.france.peugeot.pl
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Trudne życie rowerzystów Drogie palenie

Straż miejska przeszkoli młodzież
Biblioteka 
znów czynna

Kolejne 
zwycięstwo 
Liderek

P O D K O W A  L E ŚN A . Pod-
kowa Leśna to jedna z najbar-
dziej urokliwych miejscowości 
naszego regionu, szczególnie 
dla amatorów jazdy konnej 
i na rowerze. Okazuje się jed-
nak, że trasy wyznaczone do 
uprawiania tych sportów nie 
zawsze są bezpieczne, a po-
między jeźdźcami i rowerzy-
stami dochodzi do konfl iktów.

Jarek z Milanówka jest zapa-
lonym rowerzystą. Do tej pory 
swój ulubiony sport uprawiał 
przede wszystkim w podko-
wiańskich lasach. Jednak, jak 
sam twierdzi, ostatnio jest zmu-
szony do zmiany trasy. – Ścieżki 
rowerowe są tam niebezpiecz-
ne, zaśmiecone i źle oznaczone 
– twierdzi nasz czytelnik. – Już 
od kilku lat obserwuję w tym 
miejscu dużą ilość gałęzi i to 
dość pokaźnych rozmiarów. 
Najgorzej jest w nocy, wtedy 
naprawdę można zrobić sobie 
krzywdę. Problemem są rów-
nież fatalne oznaczenia, bardzo 
łatwo jest się zgubić, zwłaszcza 
na rozjazdach. Największym 
problemem są jednak końskie 
kupy. Pomimo tego, że koniarze 
mają wyznaczone swoje ścieżki 
do jazdy, to jednak pchają się na 
nasze. Poza tym od kopyt po-
wstają na ścieżkach wgniecenia, 
po których bardzo niewygodnie 
się jeździ – dodaje.

Gmina jest bezradna
– Do tej pory nie otrzymaliśmy 
żadnej skargi w tej sprawie. Zresz-
tą ograniczyć ewentualnie ruch 
konny może jedynie Nadleśni-
ctwo Chojnów, zarządca lasu, my 

możemy jedynie przekazywać im 
sugestie, nie mamy natomiast 
możliwości tworzenia przepi-
sów prawnych. Zawsze staramy 
się szukać takich rozwiązań, aby 
ludziom ułatwić życie, ale akurat 
w tej sprawie żadne pismo do nas 
nie wpłynęło – dowiedzieliśmy 
się w Urzędzie Gminy w Podko-
wie Leśnej.

Walka z naturą 
i z człowiekiem
Tymczasem Sławomir Mydłow-
ski - nadleśniczy z Nadleśnictwa 
Chojnów, zarządcy lasu w Podko-
wie Leśnej twierdzi, iż pracowni-
cy starają się dbać tam o czystość 
i przestrzeganie obowiązujących 
przepisów, nie zawsze to jednak 
jest proste: – Nadleśnictwo Choj-
nów nieustannie wykonuje prace 
porządkowe na terenie zarządza-
nych lasów (...). Zadanie to zleco-
ne jest fi rmie zewnętrznej. Z dużą 
starannością wyszukiwane są 
przez Służbę Leśną tzw. dzikie 
wysypiska oraz inne zaśmiecone 
miejsca, a następnie likwidowane 
przez wspomnianą fi rmę. Postęp 
i skuteczność prac jest ograniczo-
na poziomem zaśmiecenia lasów. 
Dlatego, niestety, często zadanie 
to przypomina „walkę z wiatra-
kami”. (...) Ponadto w ciągłej 
przejezdności utrzymywane są 
wszystkie drogi leśne. (...) Ścieżki 
rowerowe przebiegają właśnie 
głównie takimi drogami leśnymi 
a więc są przejezdne. Koniecznie 
należy zaznaczyć, że Nadleśni-
ctwo nie jest w stanie natych-
miast usunąć każdej przeszkody, 
co wynika z charakteru terenu 
i naturalnego procesu zrzucania 
gałęzi przez drzewa. Czy trasy 

konne kolidują ze ścieżkami ro-
werowymi? Tak, ale w niewiel-
kim stopniu. (...) Pamiętać jednak 
należy, że nie ma możliwości 
pełnego odizolowania wyzna-
czanych ścieżek rowerowych od 
szlaków konnych znajdujących 
się w jednym kompleksie leśnym. 
(...) Oczywiście rozłączenie ruchu 
rowerowego od ruchu konne-
go nie eliminuje przypadków 
niewłaściwego korzystania 
z infrastruktury turystycznej, 
co zauważył Czytelnik Gazety 
WPR. Występują przypadki jazdy 
konnej po  ścieżkach rowerowych 
(poza wyznaczonymi szlakami) 
i odwrotnie – rowerzyści czasami 

próbują jazdy szlakami konnymi. 
Świadczy to o niskiej kulturze 
osobistej części osób odwiedza-
jących lasy (...) i prowadzi czasa-
mi do sytuacji konfl iktowych. 
Nadleśnictwo Chojnów  nie jest 
w stanie zapobiec wszystkim 
takim sytuacjom. Jednocześnie 
należy zaznaczyć, że trasy rowe-
rowe i szlaki konne przebiegające 
przez las nie są oświetlone i ko-
rzystanie z nich nocą nie jest do 
końca bezpieczne i wskazane.

Rowerzyści nie są lepsi
W Podkowie Leśnej i okoli-
cach działa około 10 stadnin. 
Janina Kurek ze stadniny TKKF 

Podkowa Leśna twierdzi, że 
jeźdźcy starają się nie wchodzić 
rowerzystom w drogę. – Nie 
wiem, jak inni, ale my staramy 
się przestrzegać przepisów, żyć 
ze wszystkimi w zgodzie i ze 
zrozumieniem podchodzić do 
problemów, choć rowerzyści 
wcale nie są lepsi, bo sami jeż-
dżą po ścieżkach konnych. A my 
wcale się nie pchamy na ścieżki 
rowerowe, ponieważ są dla nas 
za wąskie, a obecnie, ze wzglę-
du na porę roku, nasze konie 
w ogóle nie jeżdżą – mówi.

Quady, motocrossy 
i grzybiarze
Janina Kurek twierdzi, ze jeźdź-
cy nie tylko sami przestrzega-
ją przepisy, ale również starają 
się pilnować porządku wśród 
innych użytkowników lasu, 
choć, jak mówi, wcale nie jest 
to proste. – Najgorsi są chyba 
grzybiarze. Zostawiają po sobie 
czasem niesamowity bałagan: 
pełno śmieci, torby, puszki, 
samochody zaparkowane 
w środku lasu – to wcale nie-
rzadki widok. Prawdziwą zmorą 
są również rajdy motocrossowe 
i wyścigi na quadach na leśnych 
drogach. W tym przypadku lu-
dzie także nie znają umiaru – 
denerwuje się.

Nie pozostaje zatem nic inne-
go, jak życzyć wszystkim miłoś-
nikom spędzania czasu w lesie, 
zgodnego współżycia, a przede 
wszystkim przestrzegania prze-
pisów w nim obowiązujących. 
Wtedy z pewnością wszystkim 
będzie żyło się lepiej, wygodniej 
i spokojniej.

Karolina Gontarczyk

Choć od zamknięcia skle-
pów z dopalaczami – po de-
cyzji głównego inspektora 
sanitarnego – minęły prawie 
dwa miesiące, a prezydent na 
początku listopada podpisał 
przeciwko nim ustawę, to prob-
lem z tzw. artykułami kolek-
cjonerskimi nie 
zniknął. Zmie-
niły się jedynie 
kanały ich dys-
trybucji i sprze-
daży. Właśnie 
tematyce dopa-
laczy poświęco-
ne będą szkolenia 
dla pruszkowskich uczniów. 
Opracowała je sekcja do spraw 
profi laktyki miejscowej stra-
ży miejskiej.

Autor szkolenia i jedno-
cześnie kierownik sekcji ds. 
profilaktyki pruszkowskiej 
straży miejskiej Piotr Depu-
towski zapewnia, że formuła 

spotkań z uczniami daleka jest 
od suchej moralizatorskiej po-
gadanki. – Opracowując mate-
riał szkoleniowy wiedziałem, 
że muszę unikać mentorskich 
tonów, bo to nie zainteresuje 
młodzieży. Stawiam na wy-
wołanie wspólnej dyskusji, 

refleksji, a wnioski nasuną 
się same – mówi. – Ucznio-
wie postawieni zostaną przed 
różnymi problemowymi za-
gadnieniami związanymi z do-
palaczami, m.in.: po co ktoś po 
nie sięga? Chodzi o to, by wy-
wołać dyskusję, obnażyć praw-
dę o dopalaczach. Naświetli ją 

wywiad z rzecznikiem praso-
wym sklepów z dopalaczami. 
Nie kryje on, że w sprzedaży 
chodzi o dochodowy biznes – 
dodaje Deputowski.

Na początku adresatem 
szkolenia będzie młodzież 
gimnazjalna. W następnej 

kolejności 
także chęt-
ni rodzice. 
Wielu z nich 
ma znikomą 
albo żadną 
wiedzę na 
temat do-
palaczy. Po-

cząwszy od tego, jak wygląda 
i zachowuje się młody człowiek 
po ich zażyciu, po zgubne skut-
ki ich działania.

Jako pierwsi z prezentacją 
zapoznają się dyrektorzy, 
psycholodzy i pedagodzy 
z pruszkowskich placówek. Ro-
bocze spotkanie odbędzie się 

R E G I O N .  Strażnicy miejscy 
mogą karać mandatami oso-
by palące w niedozwolonych 
miejscach - rozporządzenie, 
regulujące tę kwestię opubli-
kowano w piątek w Dzienniku 
Ustaw. Za złamanie zakazu 
grozi kara grzywny do 500 zł.

„Tym samym strażnicy miejscy 
mają narzędzie do tego by karać 
osoby, które palą w objętych zaka-
zem miejscach” - powiedziała PAP 
rzeczniczka MSWiA Małgorzata 
Woźniak. Do tej pory strażnicy 
miejscy mogli jedynie pouczać 
lub kierować wniosek o ukaranie 
do sądu.

Rozporządzenie rozszerzają-
ce uprawnienia straży miejskiej 
o możliwość nakładania man-
datów na osoby palące w za-
kazanych miejscach, podpisali 
szefowie MSWiA oraz Minister-
stwa Sprawiedliwości.

W poniedziałek weszła w życie 
nowelizacja ustawy antynikotyno-
wej, wprowadzająca zakaz pale-
nia m.in. w środkach transportu 
publicznego, na placach zabaw, 
na przystankach komunikacji 
miejskiej i w środkach publicz-
nego transportu. Całkowity zakaz 
palenia obowiązuje też w lokalach 
gastronomiczno-rozrywkowych 
dysponujących jedną salą.        (PAP)

niebawem w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej. Tam też 
ma być opracowany harmo-
nogram szkoleń w poszcze-
gólnych szkołach. Mają się one 
rozpocząć już w grudniu.

Tego typu inicjatywy są 
oczywiście potrzebne. Nie 
miejmy jednak złudzeń. 
Szkolenie trwające godzinę 
lekcyjną, nie załatwi sprawy. 
O dopalaczach i przyczy-
nach ich zażywania powinni 
z młodzieżą rozmawiać także 
rodzice i opiekunowie. Tylko 
wspólny antydopalaczowy 
front – dom – szkoła – służby, 
może przynieść skutek. – Jeśli 
po szkoleniu chociaż jedna 
osoba zawaha się przy zakupie 
artykułu kolekcjonerskiego, 
to będzie sukces – puentuje 
Piotr Deputowski zapytany, 
czego oczekuje po spotkaniach 
z młodzieżą. 

(KAM)

Już w grudniu mają się rozpocząć 

w pruszkowskich szkołach szkolenia na temat 

dopalaczy i zgubnych skutków ich działania.

PODKOWA LEŚNA. Dzia-
łania prowadzone w ramach 
projektu „Biblioteka źródłem 
iluminacji” umożliwiły udo-
stępnienie podkowiańskiej 
biblioteki mieszkańcom.

Projekt „Biblioteka źródłem 
iluminacji” fi nansowany przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego jest już w wysokim 
stadium zaawansowania. Wy-
miana instalacji elektrycznej 
w budynku biblioteki dobiega 
końca. Dzięki temu mieszkańcy 
Podkowy Leśnej już od ponie-
działku mogą ponownie korzy-
stać z biblioteki znajdującej się 
przy ulicy Błońskiej 50. 

Biblioteka czynna jest od 
poniedziałku 22 listopada, od 
godz. 10.30.

(AS)

SPORT. PTS. Lider Pruszków 
pokonał na własnym parkie-
cie drużynę Odry Brzeg. Mimo 
dwudziestopunktowej porażki 
koszykarki z Brzegu zaprezen-
towały się z dobrej strony. 

W pierwszej kwarcie druży-
na Odry Brzeg bardzo dobrze 
radziła sobie na parkiecie, 
pewnie dotrzymując kroku dy-
namicznie grającym Liderkom. 
Brzeżanki już od pierwszych 
minut mocno atakowały. W po-
łowie kwarty wyszły nawet na 
pięciopunktowe prowadzenie. 
Pruszkowianki jednak szybko 
uspokoiły grę i zniwelowały 
stratę do jednego punktu. 

Pozostała cześć spotkania 
przebiegała już pod dyktan-
do koszykarek z Pruszkowa. 
W drugiej  kwarcie nasz zespól 
wypracował dziewięciopunk-
tową przewagę, którą skrupu-
latnie powiększał. Ostatecznie 
mecz zakończył się wynikiem 
75:53 dla Liderek.

W piątkowym spotkaniu po 
raz pierwszy w barwach prusz-
kowskiego klubu wystąpiła 
Bernice Mosby, która zastą-
piła Rashandę McCants. Ko-
szykarka spędziła na parkiecie 
16 minut, w tym czasie zdobyła 
6 punktów i miała 10 zbiórek.

Lider Pruszków - Odra Brzeg 

75:53 (16:17, 18:6, 21:19, 20:11)

(AS)

PRUSZKÓW.  Sekcja do spraw profi laktyki pruszkowskiej straży miejskiej opracowała 
program szkoleń dotyczących dopalaczy.
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Zawsze dla 
Piastowa!

Czas Wspólnoty 
Samorządowej

Szanowni Państwo.

Za nami dzień wybo-
ró w  s a m o r z ą d o w y c h .                                                                                  
21 listopada mieszkańcy Piasto-
wa wybrali nową Radę Miejską 
i oddali swoje głosy na osoby 
ubiegające się o urząd Burmistrza.    
Dziękuję serdecznie wszystkim, 
którzy poparli moją kandydaturę 
na ten zaszczytny urząd.    Pragnę 
także podziękować za poparcie 
udzielone kandydatom KWW 
Nasz Piastów Wspólnota Samo-
rządowa w wyborach do Rady 
Miejskiej i kandydatom KWW 
Krajowa Wspólnota Samorządo-
wa w wyborach do Rady Powiatu 
Pruszkowskiego. 

Przed nami II tura wyborów 
na Burmistrza Miasta Piastowa. 
Moim kontrkandydatem w tych 

Wybory samorządowe AD 
2010 można oceniać wielorako 
i takie oceny są – ciągle jeszcze 
na gorąco – formułowane. Dla 
wielu ekspertów i komentatorów 
ważnym wydarzeniem jest niezły 
wynik komitetów bezpartyjnych, 
szczególnie w wyborach do rad 
powiatów, a w jednym wypadku 
– jakże spektakularnym – także 
sejmiku wojewódzkiego (woj. dol-
nośląskie). Polska samorządowa 
to Polska ludzi służących lokal-
nym społecznościom, wspólno-
tom mieszkańców gmin, miast, 
powiatów. Służba dobru wspól-
nemu tych wspólnot nie ma nic 
wspólnego z władzą naznaczoną 
partyjna etykietą, jakże często nie 
liczącą się z interesami owych 
wspólnot lokalnych. W imię zasa-
dy: dobro partii ponad wszystko.. 
Na szczęście wyniki ostatnich 
wyborów pokazują, że ten styl 
sprawowania władzy w samorzą-
dach nie ma przyszłości.

Wybory do Rady Powiatu 
Pruszkowskiego pokazują to wy-
raźnie na „naszym podwórku”. 

wyborach jest reprezentant 
partii politycznej, Platformy 
Obywatelskiej. 5 grudnia wy-
bierzemy zatem osobę, która 
przez najbliższe cztery lata 
będzie zarządzała naszym 
miastem. Musimy zdecydować, 
czy wybieramy samorządową 
drogę rozwoju naszego miasta 
sprawdzoną i dającą się przewi-
dzieć, bo opisaną w powszech-
nie dostępnych dokumentach  
– czy przeciwnie: polityczno-
partyjną  listę  haseł i obietnic 
składanych często na wyrost, 
mało realnych lub wręcz nie-
możliwych do spełnienia. 

Zawsze służyłem i służę 
naszemu miastu najlepiej jak 
mogę. Mój program na nadcho-
dzącą kadencję samorządową 
zakłada dalszy rozwój Piastowa 
opisany w „Strategii Rozwoju 
Miasta Piastowa na lata 2008-
2020” i innych dokumentach 
przyjętych w minionej kadencji 
przez Radę Miejską i powszech-
nie dostępnych. Jest to program  
realny, napisany odpowiedzial-
nie. Moje środowisko samorzą-
dowe – Komitet Obywatelski 

Partia rządząca, czyli PO, jest 
wprawdzie zwycięzcą tych wy-
borów, ale zwyciężyła nie tak 
bardzo dużą przewagą głosów 
nad Wspólnotą Samorządową, 
komitetem bezpartyjnym.  Nasz 
komitet uzyskał poparcie 17090 
osób, co dało w efekcie 31,34% 
oddanych w wyborach głosów! 
Wszystkim, którzy nam zaufali 
serdecznie dziękujemy.

Poparcie dla Wspólnoty Samo-
rządowej systematycznie rośnie, 
co znaczy, że jesteśmy środowi-
skiem, które swoją pracowitością 
– bez „partyjnego skrzywienia” 
– zasługuje na Państwa zaufanie. 
W wyborach 2002 roku otrzy-
maliśmy 5308 głosów (13,17% i 3 
mandaty w 25-osobowej radzie 
powiatu), cztery lata później już 
9138 głosów (17,89% i 5 manda-
tów na 27). W tym roku naszych 
kandydatów poparło 17090 osób, 
co sprawia, że w nowej 27-oso-
bowej Radzie Powiatu Prusz-
kowskiego zasiądzie 8 radnych 
Wspólnoty Samorządowej.

Ten wybór to wreszcie szansa 
na prawdziwy samorząd kadencji 
2010-2014.

Grzegorz Szuplewski
Pełnomocnik Mazowieckiej 
Wspólnoty Samorządowej 
w powiecie pruszkowskim

i Stowarzyszenie Nasz Piastów 
zawsze odpowiedzialnie trak-
towało zaszczytną służbę dla 
dobra wspólnego, jakim jest 
sprawowanie mandatu Burmi-
strza i Radnego. Nasz wspólny 
dorobek – dwadzieścia lat tak 
właśnie pojmowanej służby 
dla Naszego Miasta – to reali-
zacja wielu inwestycji miejskich 

wykonywanych przy Państwa, 
Mieszkańców Piastowa, akcep-
tacji i współpracy. Zawsze do-
trzymywaliśmy słowa. Zawsze 
będziemy dotrzymywać słowa, 
bo dla nas, dla mnie, dobro Pia-
stowa jest najważniejsze.

Zdzisław Brzeziński
Burmistrz i kandydat na 

Burmistrza Miasta Piastowa



muzyczna podróż przez życie 
Edith Piaf w wykonaniu zespołu 
TRIODEON. 
Start godz. 18.00, 
Bilety 20 i 25 PLN, 

Miejsce: KościelnaPĘCICE

Krystyna Tkacz śpiewa 
Kurta Tucholsky`ego
Stowarzyszenie K40 zaprasza 
28 listopada(niedziela) na 
s p e k t a k l  z at y t u ł owa ny 
„Krystyna Tkacz śpiewa 
Kurta Tucholsky`ego”. Aktor-
ce akompaniować będzie na 
fortepianie Urszula Borkowska.
Start godz. 12.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Dwór Polski w Pęcicach

Bezpłatne warsztaty aktorskie
Bawialnia Artystyczna zaprasza 
na bezpłatne warsztaty aktorskie 
Przesłuchania i pierwsze zajęcia 
odbędą się: Środa 1 grudnia - 
18.00 wiek 9-15 lat, 
19.00 wiek 15-18 lat; 
Czwartek 2 grudnia - 17.00 
wiek 5-9 lat, 18.00 wiek 10-18 lat
Wstęp wolny, Miejsce: Andrzeja 1

MILANÓWEK

Koncert „Mon Amour...”
Milanowskie Centrum Kultury 
zaprasza 27 listopada (sobota) 
na koncert „Mon Amour...” 

Andrzejki. W programie wieczór 
dobrych wróżb i zabawa taneczna. 
Oprawę muzyczną zapewni Wło-
dzimierz Ignaczewski. 
Start godz. 16.00, Bilety 14 PLN, 
Miejsce: M. Zimińskiej-Sygietyńskiej 5

Andrzejki
Bawialnia Artystyczna zapra-
sza 27 listopada (sobota) na 
Andrzejki. W programie: wróż-
by, przepowiednie, wesołe 
horoskopy i wiele innych, cie-
kawych zabaw.
Start godz. 15.00 - 17.00, wiek 5-7 lat, 
18.00 - 20.00, wiek 7-10 lat, 
Wstęp 20 PLN, Miejsce: Andrzeja 1

Szkoła pilotów w Grodzisku

Grodziskie lodowisko 
czeka na mróz
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pełnoletnich. Do popisów tanecz-
nych zaprasza zespół muzyczny 
APERKUS. W programie karaoke 
oraz konkursy przygotowane spe-
cjalnie na tę okazję.
Start godz. 17.00, Wstęp 15 PLN, 
Miejsce: Pl. Poniatowskiego 2

Wymień Firankę 
na Meblościankę 
27 listopada (sobota) w Ośrod-
ku Kultury odbędzie się spotkanie 
„Wymień Firankę na Meblościan-
kę”. Zamiast kupować wymień, 
zamiast wyrzucać oddaj. Każdy 
może przynieść coś, co nie jest 
mu już potrzebne, a jest w zbyt 
dobrym stanie, żeby wyrzucić.
Start godz. 10.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Pl. Poniatowskiego 2

 PODKOWA LEŚNA

Dziecko w Teatrze
CKiIO zaprasza 28 listopada 

(niedziela) na spotkanie z cy-
klu „Dziecko w Teatrze” - bajka 
żydowska „O dwóch narzeczo-
nych”.  Wykonanie: Joanna Sarne-
cka z muzyką na żywo - Katarzyna 
de Latour.
Start godz. 12:30, Bilety 5 i 8 PLN,  
Miejsce: Świerkowa 1

 PRUSZKÓW

Trzy Wieczory przy świecach
Muzeum Starożytnego Hutni-
ctwa Mazowieckiego zaprasza 
na koncerty z cyklu „Trzy wie-
czory przy świecach”. 26 listo-
pada (piątek) MSHM zaprasza 
na wieczór arii XVIII-wiecznych 
w wykonaniu Joanny Reszel – 
sopran „Canor Anticus”
Start godz. 19.00, Miejsce: pl. J.P.II 2

Andrzejki
Miejski Ośrodek Kultury zapra-
sza 27 listopada (sobota) na 

 GRODZISK MAZ.

Bal Andrzejkowy dla dzieci
Centrum dla Dzieci i Rodzi-
ców Tetona Jatutka zaprasza 
27 listopada (sobota) na Bal An-
drzejkowy dla dzieci. W programie 
lanie wosku oraz wiele wspaniałych 
zabaw i wróżb. 
Start godz. 14.00, Miejsce: Montwiłła 6

 NADARZYN

Bal  Andrzejkowy
Nadarzyński Ośrodek Kultury 
zaprasza 27 listopada (sobo-
ta) na Bal  Andrzejkowy dla osób 

INFORMATOR KULTURALNY 26 listopada - 03 grudnia

WITAJCIE NA ŚWIECIE      –     Szpital Powiatowy w Pruszkowie

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. 

 Krystian Szymaniak
ur. 11.11.2010
3250g, 54 cm

 Filip Łoźmirski
ur. 08.11.2010
2590 g, 52 cm

 Lidia Borończyk
ur. 11.11.2010
3950 g, 58 cm

 Weronika Fogiel
ur. 10.11.2010
3320 g, 56 cm

 Gabrysia Balsam 
ur. 14.11.2010
3570 g, 57 cm

 Jakub Parobczyk 
ur. 13.11.2010
3050 g, 53 cm

 Zofi a Kącka
ur. 12.11.2010
3700 g, 53 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

W Grodzisku mogą kształcić 
się przyszli piloci. W sobotę 20 
listopada odbyła się inaugura-
cja i dzień otwarty w szkole 
„Air Wings”.

-Szkoła jest związana z najstar-
szym w Polsce aeroklubem zie-
mi lubuskiej, w nim kształcili 
się nasi instruktorzy, obecnie 
piloci liniowi. Wybór miejsca, 
czyli Grodziska Mazowieckie-
go nie jest przypadkowy. Długo 
zastanawialiśmy się i szukali-
śmy dogodnej lokalizacji dla 
naszej placówki. Ostatecznie 
zdecydowaliśmy się na to mia-
sto, bo widzimy tu ogromny 
potencjał zarówno ludzki, jak 
i ten związany z infrastrukturą. 
Planujemy na terenie powiatu 
otworzyć lotnisko. Będą się na 
nim odbywały treningi i szko-
lenia – mówi współwłaścicielka 
szkoły Małgorzata Wilczyńska.

Pierwsze zajęcia w Centrum 
Lotniczym Air Wings rozpoczną 
się już za tydzień. Kurs teoretycz-
ny potrwa 72 godziny. Będzie to 
pięć zjazdów weekendowych. 

Adepci sztuki lotniczej poznają 
prawo lotnicze, procedury ru-
chu lotniczego, meteorologię, 
nawigację, a także zapoznają się 
z bezpieczeństwem lotu. W czę-
ści teoretycznej znajdzie się 
9 przedmiotów zakończonych 
egzaminem wewnętrznym. 
Potem kursanci muszą wylatać 
wraz z instruktorem minimum 

Konstrukcja sztucznego lo-
dowiska w Grodzisku Ma-
zowieckim jest już gotowa. 
Zaledwie trzy dni z tempe-
raturą poniżej zera umożliwią 
przygotowanie tafl i. 

Lodowisko znajdujące się przed 
grodziskim Centrum Kultury 
jest już gotowe. Otwarcie prze-
widziane jest na ostatni tydzień 
listopada. W ubiegłym roku 
pogoda dopisała i z lodowiska 

można było korzystać już 
w pierwszych dniach grudnia. 
Obecnie potrzebne są trzy dni 
z temperaturą poniżej zera, aby 
można było w pełni przygoto-
wać tafl ę.

Wszyscy chętni nieposia-
dający własnego sprzętu będą 
mogli wypożyczyć łyżwy. Na 
lodowisku będzie osoba czu-
wającą nad bezpieczeństwem 
uczestników. Obiekt jest dodat-
kowo podświetlony.            (AS)

[Fot. centrum
kultury.eu]

[Fot. A
Z

L]

45 godzin. Kurs kończy się li-
cencją ważną w całej Europie, 
a akceptowaną na całym świecie. 
Szkolenia z pilotażu będą odby-
wać się między innymi na samo-
lotach Cesna 172 i 152, Koliber, 
Socata Morane i na Zlinie Z-142

Szkoła mieści się przy uli-
cy Traugutta, a do dyspozycji 
kursantów jest bardzo dobrze 

wyposażona sala wykładowa 
w Mazovia Offi  ce Center. Szkoła 
jest jedyną tego typu placówką 
na terenie powiatów grodziskie-
go i pruszkowskiego. 

Szczegółowe  informacje 
dostępne są na stronie szkoły 
www.airwings.com.pl

(EA)
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Kolektory słoneczne

O G Ł O S Z E N I E

Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinówul. Grodziska 12, tel. (22) 729 59 06, e-mail: brwinow@brwinow.pl

portal regionalny
 

Najnowocześniejsze medium informacyjne w regionie
www.wpr24.pl

100 TYS. UŻYTKOWNIKÓW
300 TYS. ODSŁON!
*w listopadzie 2010

Informujemy, że dnia 24 listo-
pada na terenie Urzędu Gminy 
Brwinów przy ulicy Grodziskiej 
12 został otwarty Punkt Konsul-
tacyjny Związku Pracodawców 
Warszawy i Mazowsza. Punkt 
czynny będzie w każdą drugą 
i czwartą środę miesiąca w go-
dzinach 12.00 – 18.00, docelowo 
w pokoju nr 5. Więcej informacji 
można uzyskać pod numerem 
telefonu 22 738 26 51.

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że 30 li-
stopada 2010 r. mija termin 
dostarczenia brakujących do-
kumentów (np. wypisu z księgi 
wieczystej) do wcześniej złożo-
nych umów dotyczących insta-
lacji kolektorów słonecznych 
w ramach projektu, o którego 
dofinansowanie ubiega się 

Dzięki współpracy nawiązanej 
ze Związkiem Pracodawców nasi 
przedsiębiorcy, poprzez Punkt 
Konsultacyjny Związku, bez-
płatnie uzyskają informacje na 
temat pozyskiwania funduszy 
zewnętrznych, tworzenia biznes-
planów, ułatwienia współpracy 
gospodarczej z zagranicą, księgo-
wości, rozliczenia podatku VAT, 
spraw kadrowych i zatrudniania 
pracowników.             Igor Starczak

Gmina Brwinów. Niekompletne 
umowy nie będą uwzględniane 
w projekcie.

Prosimy o składanie brakują-
cych dokumentów do Urzędu 
Gminy Brwinów przy ul. Koś-
ciuszki 4a w pok. 21 lub w Biu-
rze Obsługi Interesanta przy ul. 
Grodziskiej 12. 

Marta Pyczot 
Ref. Inwestycyjno-Komunalny

Burmistrz Gminy 
Brwinów podaje 
do publicznej wiado-
mości, że na tablicach 
ogłoszeń w budynkach 
Urzędu Gminy Brwinów 
z siedzibą w Brwinowie 
przy ul. Grodziskiej 
12 i ul. Kościuszki 4A, 
zostały wywieszone 
ogłoszenia z wykazem 
nieruchomości grunto-
wych przeznaczonych do 
sprzedaży położonych 
w Brwinowie:

• działka nr ew. 76 
pow. 0,0933 ha  obręb 11,

• działka nr ew. 77 pow. 
0,0946 ha  obręb 11,

• działka nr ew. 78  pow. 
0,0927 ha  obręb 11,

• działka nr ew. 12 pow. 
0,2369 ha obręb 2,

Szczegółowe infor-
macje można uzyskać 
w Referacie Gospodarki 
Nieruchomościami, 
pokój 204 lub pod 
nr telefonu
(0-22) 738-26-53; 
(0-22) 738-26-13, 
oraz na stronie 
www.brwinow.bip-jst.pl

Otwarcie Punktu 
Konsultacyjnego ZPWiM



Przebudowa hali  MOS zakończona Doradztwo dla organizacji 
pozarządowych
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Biuletyn Informacyjny Powiatu Pruszkowskiego ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków,  tel: (22) 738-14-00,  e-mail: starostwo@powiat.pruszkow.pl

Nowy budynek Zespołu Szkół przy 
ul. Gomulińskiego oddany do użytku

O ddany do użytku 
w poniedziałek 15 
listopada br., budy-
nek jest jednym ze 

zrealizowanych etapów inwe-
stycji Powiatu Pruszkowskiego, 
wchodzącej w skład całościo-
wej przebudowy i modernizacji 
kompleksu szkolnego, w skład 
którego wchodzą budynki 
szkoły, sala gimnastyczna, no-
woczesny stadion ze sztuczną 
nawierzchnią boiska, tartano-
wymi bieżniami oraz trybunami 
dla widzów a także gruntownie 
zmodernizowana hala sportowa. 
Warto podkreślić, że całość prac 
związanych z budową nowego 
budynku szkoły przebiegła nad-
zwyczaj sprawnie i zakończone 
zostały w czasie około jednego 
roku. 

W nowoczesnym przestron-
nym, trzykondygnacyjnym 
budynku o całkowitej po-
wierzchni użytkowej ponad 
2,5 tys. m2 i kubaturze blisko 
7,9 tys. m2 znajdą miejsce sale 
lekcyjne, biblioteka, centrum 

multimedialne z czytelnią, sale 
pedagogów i psychologów, po-
koje przeznaczone dla samo-
rządu uczniowskiego i sklepik, 
a także pomieszczenia socjalne 
wraz z dwoma jadalniami i za-
pleczem cateringowym. Na każ-
dej z kondygnacji znajdują się 
niezbędne sanitariaty, z których 
część dostosowana jest dla po-
trzeb uczniów niepełnospraw-
nych. Ciągi komunikacyjne 
budynku zaprojektowane zo-
stały z zachowaniem wymogów 
stawianych tego typu obiektom. 
W podziemiach budynku ulo-
kowano szatnie oraz niezbęd-
ne pomieszczenia techniczne 
i magazynowe. 

Dziedziniec przed budynkiem 
szkoły pomyślany został, jako 
wewnętrzne patio w formie 
skweru i klombów obsadzonych 
zielenią z alejkami i ławeczkami 
gdzie uczniowie będą wypoczy-
wać w czasie wolnym od zajęć 
szkolnych. Całkowity koszt 
rozbudowy budynku wyniósł 
5, 675 mln. zł.

Uroczyste przecięcie wstęgi w wejściu do nowego skrzydła budynku szkoły dokonane przez Elżbietę Smolińską Starostę Pruszkowskiego, 

Wandę Kurek dyrektora szkoły i przewodniczącą samorządu uczniowskiego było symbolicznym aktem wieńczącym zakończenie rozbudowy 

Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie.

W czwartek 18 listopada, 
dokładnie w rok od rozpoczę-
cia inwestycji dokonano sym-
bolicznego przecięcia wstęgi, 
wieńczącego zakończenie prac  
budowlanych przy rozbudo-
wie hali MOS w Zespole Szkół  
Technicznych i Ogólnokształ-
cących przy ul. Gomulińskiego 
w Pruszkowie. W uroczystości 
wzięli udział Elżbieta Smo-
lińska, Starosta Pruszkowski, 
członkowie zarządu Powiatu 
Pruszkowskiego, radni po-
wiatowi, trenerzy i działacze 
sportu, dyrekcja, nauczyciele 
i uczniowie ZSTiO.  

Z akres prac budow-
lanych obejmował 
rozbiórkę części sta-
rego budynku, roz-

budowę, przebudowę oraz 
modernizację obiektu oraz 
terenu wokół hali sportowej. 
W samym budynku hali spor-
towej dokonano wymiany 
okien oraz fragmentów ścian 
zewnętrznych. Główne prace 
związane z przebudową i roz-
budową obiektu polegały na 

W środę, 17 listopada 2010 r. 
z inicjatywy Starosty Prusz-
kowskiego, Elżbiety Smoliń-
skiej odbyło się spotkanie 
z pełnomocnikiem Wojewody 
Mazowieckiego Andrzejem 
Rybusem-Tołłoczko, na 
temat form i możliwości 
współpracy organizacji po-
zarządowych z organami 
administracji publicznej.

S potkanie miało 
charakter informa-
cyjno, szkoleniowy 
i dotyczyło zmiany 

w przepisach prawa, wynika-
jących z aktualizacji przepisów 
ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie. 
Zmiany w prawie umożliwiły 
tworzenie instytucji centrów 
wsparcia, punktów konsultacji 
społecznych i lokalnych zespo-
łów opiniujących, w których 
mogą uczestniczyć przedsta-
wiciele organizacji pozarządo-
wych. Wprowadzenie nowych 
przepisów spowodowało 

dobudowaniu dwukondygna-
cyjnego budynku stanowiącego 
zaplecze hali sportowej. Dobu-
dowana część pełnić ma funk-
cję zaplecza dla sportowców 
i mieszkańców miasta. Oprócz 
szatni, przebieralni z wydzielo-
ną częścią sanitarną, pokojami 
wypoczynkowymi i pokojami 
masażu znajdą się tam po-
mieszczenia przeznaczone na 
siłownię i saunę oraz pokoje 
dla sędziów, pomieszczenia 
administracyjne i techniczne 
przeznaczone dla personelu 
obsługującego MOS.  Prace 
obejmowały również wypo-
sażenie budynku w system 
mechaniczno-nawiewnej in-
stalacji wentylacyjnej, elek-
trycznej i sanitarnej. Budynek 
przystosowany jest dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych. 

Zagospodarowane zosta-
ło również otoczenie hali, 
parkingi, chodniki oraz ciągi 
komunikacyjne z elementami 
zieleni. Powierzchnia użytko-
wa budynku wynosi 921,7 m2, 
a całkowity koszt inwestycji ok. 
5,6 mln. zł.

pojawienie się problemów z ich 
interpretacją i w rezultacie 
pewne utrudnienia procedu-
ralne w organizacji konkursów 
i ofert kierowanych do organi-
zacji pozarządowych na reali-
zację zadań publicznych. 

Spotkanie było pierwszym 
z cyklu planowanych szkoleń 
i konsultacji dla organizacji 
pozarządowych działających 
na terenie Powiatu Prusz-
kowskiego. Andrzej Tołłocz-
ko, Pełnomocnik Wojewody 
Mazowieckiego zapowiedział 
możliwość zorganizowania ko-
lejnych szkoleń i konsultacji, 
a także zadeklarował pomoc 
biura w rozwiązywaniu prob-
lemów związanych ze stoso-
waniem znowelizowanych 
przepisów prawa. 

Z biurem pełnomocnika 
wojewody można 
kontaktować się 
telefonicznie pod nr.: 
22 695 69 80, lub mailowo: 
arybus-tolloczko@mazowieckie.pl

Nowy budynek Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Pruszkowie

Elżbieta Smolińska, Starosta Pruszkowski podczas uroczyste-
go przecięcia wstęgi w nowo powstałej Hali Sportowej MOS.   
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 PRACA

 dam pracę

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:
500 – 161 – 594

Zatrudnimy doświadczonego frezera, ślusarza 
narzędziowego, tokarza na tokarkę CNC - praca 
w narzędziowni przy formach wytryskowych 
tel 22 755 83 76, 22 755 84 35, Milanówek 

Zatrudnimy kierowcę kat. C , 
wymagane doświadczenie 
i dyspozycyjność. Praca polega na 
serwisowaniu toalet przenośnych CLIP 
CLOP. Baza w Warszawie 
ul. Muszkieterów 31 Clipper Sp. z o.o. 
Tel. 0 503 122 716 

Zatrudnimy mechanika samochodów 
ciężarowych na samodzielne stanowisko. 
Wymagana doświadczenie w pracy 
z samochodami marki: KIA, MAN, IVECO. 
Baza w Warszawie ul. Muszkieterów 31 
Clipper Sp. z o.o. Tel. 0 503 122 716  

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

www.reklama.wpr24.pl

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

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

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

  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

Meble na wymiar
Szafy, kuchnie

Konkurencyjne ceny
Pomiar/montaż gratis

791 021 441

www.stanmeb.pl

Zatrudnię samodzielną osobę 
do serwisu wulkanizacyjnego 
wiadomości   pod nr. 501230101 PILNE

 szukam pracy

Podejmę się sprzątanie 
w Pruszkowie i okolicach   511 738 104 

Poprowadzę tanio KPiR, Ryczałt, Księgi, VAT, 
TAXES Biuro Rachunkowe, Raszyn 0509342510

Wieloletni pracownik ambasady Australii, 
biegły angielski, wysoka kultura osobista. 
Przyjmę pracę stałą 608 02 02 50

 NIERUCHOMOŚCI

 sprzedam

DZIAŁKA PRACOWNICZA MILANÓWEK 
TEL.601131202 

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

Żółwin 1000m2 budowlana 601 939 460 

 NAUKA

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

Matematyka  603 713 495

 SPRZEDAM

EKOGROSZEK - NISKA CENA, MINIMUM 5 TON, 
515-713-421, 
691-830-568

 KUPIĘ

ANTYKI WSZELKIE ZA GOTÓWKĘ 
601-336-063, 500-034-552 

 AUTOMOTO

 kupię

Darmowe złomowanie pojazdów, 
transport gratis tel. 502 534 080 

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

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

 sprzedam

Volkswagen golf 1,6 benzyna 1995r 4 200 zł 
tel. 509 281 371

 USŁUGI

ANTENY montaż serwis 603375875

Anteny naziemne, satelitarne, kablówka (od 
A do Z) – specjalista expressowo, niedrogo 
również w weekendy 504 66 29 55 

DOMOFONY VIDEODOMOFONY 603375875  

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

Glazura, remonty, łazienka 510 610 743 

Gładź, malowanie, remonty 510 044 357

Kompleksowe wykończenie wnętrz - remonty. 
502-331-297; 782-965-145

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

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

Świadectwa Energetyczne 515-140-455 

POSPRZĄTAM 
-DOM
-MIESZKANIE
-BIURO
PRUSZKÓW I OKOLICE. 
511 738 104  

Szycie fi ran, zasłon, lambrekinów, narzut, 
rolet rzymskich. Pruszków 502-286-273  

ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE TANIO!!! 
692-550-555 

Układanie kostki brukowej i granitowej, 
660 306 446 

Usługi hydrauliczne. Pełen zakres.
Solidnie. tel. 0602681344 

Usługi glazurnicze 609 316 765

 ZWIERZĘTA

W piątek 19 listopada znaleziono na osiedlu B. 
Prusa w Pruszkowie młodą (ok. roczną kotkę).
Proszę o kontakt właściciela  502 68 55 98 

Wejdź na portal www.wpr24.pl 
w zakłdakę katalog firm i dodaj bezpłatną 
prezentację firmy lub zadwoń pod numer 
(22) 728 18 64 a nasi konsultanci 
zrobią to za Ciebie

Bezpłatna reklama 
dla Twojej firmy!

ponad 

225 000 
odwiedzin 

w miesiącu!

 pracownia@efemeryda.com.pl

USŁUGI GEODEZYJNE

Certyfikaty energetyczne budynków
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