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Przyjmujemy dzieci w wieku 2-6 lat,
otwarci jesteśmy już od 7-18.00.

TEL. 0-601-989-473
www.tuptus.net.pl

 UWAGA PRZEDSZKOLE TUPTUŚ

za 500zł
ZAPRASZAMY!

• opieka pediatryczna dla wszystkich dzieci
• jedzenie przygotowane przez kucharkę
• nauka języka angielskiego

• korektywa
• rytmika
• logopeda i logorytmika

wiele innych atrakcji

reklama

Brudno, drogo, niepunktualnie i bez 
wspólnego biletu – tak zdaniem pasażerów 
wygląda podróżowanie Warszawską Koleją 
Dojazdową. Przewoźnik zapowiada zmiany: 
nowy tabor i biletomaty. Gminy regionu chcą 
negocjować objęcie wspólnym biletem całej 
trasy kolejki    2
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Zablokują 
budowę A2?
Mieszkańcy północnego Pruszkowa 
i okolicznych miejscowości są 
zdesperowani. Jak do tej pory ich  
wystąpienia o umożliwienie normal- 
nego życia w okolicach budowy A2 nie 
przyniosły rezultatu. Powołali więc 
komitet społeczny i postawili ulti- 
matum: jeśli ich postulaty nie zostaną  
spełnione do 15 kwietnia, rozpoczną 
 blokadę dojazdu do budowy   4

PRUSZKÓW

Procedury  
do końca roku
Projektanci Mazowieckiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich i Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów  
i Kanalizacji przygotowują projekt 
przebudowy zwężenia Al. Jerozo-
limskich i budowy magistrali wodo- 
ciągowej. Inwestycja ma zostać 
wykonana w ramach jednego prze- 
targu. Jeśli nie będzie więcej żadnych 
komplikacji, jest szansa na to,  
by procedury związane z inwestycją 
zakończyć w tym roku  4

PIASTÓW

Pasażerowie  
narzekają,  
WKD obiecuje

Rozmowa 
z Markiem Kubickim, 

burmistrzem  
miasta

  7
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CYTAT TYGODNIA

Pasażerowie narzekają, 
WKD obiecuje

C o roku kolejką WKD 
podróżuje kilka mi-
lionów osób. Jedną 
z nich jest Marta, 

mieszkanka Pruszkowa, która 
pracuje w warszawskim biurze 
podróży. Do pracy codziennie 
dojeżdża wukadką. – To praw-
dziwa droga przez mękę. Bilety 
są coraz droższe, a warunki 
podróży coraz gorsze. Pociągi 
się spóźniają, poza tym często 
panuje w nich straszny tłok  
– mówi nasza czytelniczka.

Podobnego zdania jest Marcin, 
student. – W kolejkach śmierdzi, 
stan pruszkowskiej poczekalni 
to już w ogóle woła o pomstę do 
nieba. A przede wszystkim jest po-
twornie drogo – za kwartalny bilet 
na odcinku Pruszków – Opacz 
trzeba zapłacić 257 zł.

Bilety i opłaty
Ceny biletów okresowych na 
WKD rzeczywiście wzrosły od 
1 kwietnia, ale jednorazowych 
pozostały na niezmienionym 
poziomie. – Podwyżka cen bile-
tów okresowych została podjęta 
z uwagi na znaczący w okresie 
ostatnich dwóch lat wzrost kosz-
tów materiałów niezbędnych do 
bieżącego utrzymania infrastruk-
tury kolejowej, jak i energii elek-
trycznej – mówi Krzysztof Kulesza, 
rzecznik prasowy Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej. – Chciałbym 

temu pasażerom będzie łatwiej 
wsiadać i wysiadać. Każdy skład 
będzie objęty monitoringiem. Op- 
rócz biletomatów, w pociągach  
zostaną zainstalowane nowe ka-
sowniki elektroniczne. Zmieni 
się również napięcie elektryczne,  
z którego teraz korzystają po-
ciągi WKD – z 600 V na 3000 V.  
Obecny tabor zostanie wycofany 
z użytku.

Wspólny bilet
Bolączką wielu pasażerów wu-
kadki jest brak wspólnego biletu. 
Obecnie linia kolejki aż przez 2/3 
długości przebiega przez strefę 
nieobjętą wspólnym biletem. Czy 
to się zmieni?

– WKD jest przewoźnikiem 
świadczącym usługi przewozów 
pasażerskich w oparciu o zadania 
zlecone w drodze umów z organi-
zatorami publicznego transportu 
zbiorowego (samorząd woj. ma-
zowieckiego, warszawski Zarząd 
Transportu Miejskiego). Rozwój 
zintegrowanego systemu trans-
portu zbiorowego w aglomeracji 
warszawskiej jest procesem pos- 
tępującym i nie można wykluczyć, 
że prędzej czy później obszar obo-
wiązywania tzw. wspólnego biletu 
obejmie całą linię WKD. W chwi- 

li obecnej nie jesteśmy w stanie  
określić, kiedy będzie mogło to 
nastąpić. Ostateczna decyzja w tej 
sprawie nie należy jednak do nas, 
lecz do lokalnych samorządów, 
zainteresowanych rozwojem 
zintegrowanego transportu pu-
blicznego na swoim terenie, które  
w tym zakresie prowadzą roz-
mowy z ZTM. Wynikiem takiego 
porozumienia będzie zlecenie 
przewozów WKD na podstawie 
stosownej nowej umowy – dodaje 
Krzysztof Kulesza.

Porozumienie 
samorządów
Samorządy postanowiły ruszyć 
do walki o wspólny bilet i poprawę 
warunków korzystania z WKD. 
Podczas III sesji rady gminy Gro-
dzisk Mazowiecki, która odbyła 
się 15 grudnia 2010 r., burmistrz  
miasta Grzegorz Benedykciński 
przedstawił radnym koncepcję 
utworzenia porozumienia sa-
morządów miejscowości poło-
żonych wzdłuż linii WKD. Zespół 
ten miał podjąć próbę opraco-
wania strategii rozmów z ZTM 
bazującą na doświadczeniach  
i rozwiązaniach z innych krajów. 
Na zlecenie gmin miałby także 
zostać powołany specjalista, który 
opracowałby dokument dotyczą-
cy współpracy z ZTM. – Chodzi  
o to, aby współpraca z ZTM opie-
rała się na zasadach partnerskich, 
a nie narzuconych przez tę firmę.  
ZTM trzeba powiedzieć zdecydo-
wane nie – grzmiał podczas sesji 
burmistrz Grodziska.

Od tamtej pory minęły ponad 
trzy miesiące – sprawa ucichła. 
– Na razie porozumienie mię-
dzygminne nie zostało zawar-
te, jest w trakcie przygotowań. 
Władze poszczególnych miast, 
gmin i powiatów muszą najpierw 
zdobyć na to zgodę swoich rad. 
Ale sprawa zaczyna dochodzić 
do konkluzji – mówi Jan Pazio, 
sekretarz gminy Grodzisk.

Karolina Gontarczyk

podkreślić, że WKD jest nie tyl-
ko przewoźnikiem, ale także za-
rządcą infrastruktury, na której 
organizuje przewozy pasażerskie. 
Wykonywane modernizacje oraz 
remonty torowisk, peronów czy 
sieci trakcyjnej finansowane są 
m.in. ze środków pochodzących 
ze sprzedaży biletów. Poprzednia 
zmiana cen biletów na linii WKD 
miała miejsce dwa lata temu,  
w roku 2009. Narodowy zarząd-
ca infrastruktury kolejowej PKP 
Polskie Linie Kolejowe, wzrosty 
kosztów, o których mowa po-
wyżej, kompensuje wzrostami 
stawek dostępu przewoźników  
i operatorów do tej infrastruktury 
– dodaje.

Nowy tabor
W nowych pociągach, które już 
niebawem mają pojawić się na 
torach, zostaną zainstalowane 
automaty do sprzedaży biletów. 
Pierwszy egzemplarz nowego ta-
boru wyjedzie w trasę pod koniec 
listopada, kolejne zaczną kurso-
wać od marca 2012 r.

Nowe pociągi mają się znacz- 
nie różnić od obecnych. Ich wnę-
trza będą przestronne i klimaty-
zowane, a podłoga przy drzwiach 
wejściowych obniżona – dzięki 

REGION
Jest drogo, brudno  
i wciąż bez wspólnego 
biletu – tak najczęściej 
pasażerowie oceniają 
usługi świadczone  
przez Warszawską  
Kolej Dojazdową. Czy jest 
szansa, że ta sytuacja 
kiedyś się zmieni?

Jeżeli do 15 kwietnia nic się nie zmieni,  
rozpoczniemy blokadę budowy autostrady

Agata Wychowaniec  
wiceprzewodnicząca Komitetu Społecznego  
„W cieniu budowy autostrady A2”, o deklaracji  
rozpoczęcia akcji protestacyjnej na drogach 701 i 718.

będzie kosztować modernizacja (m.in. budowa  
nowej sali gimnastycznej i biblioteki) Szkoły 

Podstawowej nr 6 przy ul. Lipowej w Pruszkowie  5

5,7 mln zł

ZDANIEM NACZELNEGO

Gargamelizacja

Bolo Skoczylas
Redaktor naczelny
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Pięciodniowa prognoza na pogoda.wpr24.pl

Brutalny żart. Tak skomentował  
jeden z naszych czytelników infor-
mację, że zamieszczona w ostatnim 
numerze wiadomość o zakwalifikowa-
niu koncepcji rewitalizacji Pałacyku 
Porcelitu do finału europejskiego 
konkursu na najlepiej zorganizowaną 
przestrzeń publiczną była primaaprili-
sowym dowcipem.

Z całą powagą potwierdzam. Miał 
rację. Takiego międzynarodowego 

konkursu nie było. Został przez nas wymyślony. A szkoda, bo gdy-
by istniał, niektóre nasze koncepcje miałyby w nim duże szanse 
na wyróżnienie. A gdyby dopuszczano do niego tzw. wizualizacje, 
to sądzę, że nie tylko na finał, ale i Grand Prix byłaby w zasięgu 
naszych możliwości. Gdyż kreatywność i nowatorstwo myśli 
twórczej naszych architektów i inżynierów są niewątpliwe  
i niezaprzeczalne. Zauważcie Państwo, że w tle większości 
propozycji pojawiają się futurystyczne wizje czekającej nas 
świetlanej przyszłości, szerokie arterie komunikacyjne, podnieb-
ne gondole, imponujące drapacze chmur, szklane domy i tym 
podobne bajery, przy których barceloński korniszon, Torre Agbar 
to mały pikuś. Gargamele i Kurioza – taka nasza miejscowa 
endemiczna osobliwość.

Dokonania i zasługi w dziedzinie gargamelizacji mamy przecież 
ogromne. Tradycje również. Przykładem niech będzie nagroda  
w konkursie na najlepszą realizację architektoniczną roku.  
Przyznana za najbardziej przemyślaną technologię w budow-
nictwie wielorodzinnym. Otrzymali ją twórcy tworkowskich Gli-
niaków. Było to ponad pół wieku temu i w czasach nie do końca 
ideologicznie słusznych, a technologia polegała na mieszaniu 
słomianej sieczki z gliną, ale sukces był niewątpliwy.

A dywanowo-szeregowa zabudowa pruszkowskich osiedli  
mieszkaniowych? Równiutko, pod linijkę, okno w okno.  
Czyż nie była rozwinięciem idei le Corbusiera i twórczą kontynu-
acją architektury funkcjonalizmu i pojęcia domu jako maszyny 
do mieszkania?

A słynna tłuczona bańka – technologia zdobnicza wywodząca się 
z naszego miasta? Mozaikowe kompozycje z kawałków porcelitu 
na frontonach gmachów publicznych i prywatnych rezydencji. 
Były w swoim czasie synonimem piękna i kanonem estetycznym, 
symbolem dążeń i aspiracji zamożniejszej części społeczeństwa 
niemal całego zachodniego Mazowsza.

To już nie jest primaaprilisowy żart tylko brutalna rzeczywistość. 
Niech żyją nasi pruszkowscy wizjonerzy, twórcy Gargameli  
i Kuriozów. Bądźmy dumni z ich dokonań. Nie tylko 1 kwietnia.
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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

Slim coffee to Twój sposób
na proste odchudzanie! 

za jedyne 19,90

Zastąp zwykłą kawę Slimcoffee i zobacz,  jak chudniesz! 
Teraz możesz zapomnieć o kapsułkach, tabletkach czy miksturach  

bez smaku wybierz pyszną Slim coffee

reklama

reklama

czytaj codziennie na wpr24.pl

aktualności Zawodnik pruszkowskiego klubu UKS Kapry Armexim Wojciech Kaźmierczak otrzymał nagrodę Fair Play Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego. Na tej samej gali podobne wyróżnienie uzyskał Adam Małysz. Pływak w ubiegłym roku startował w XXI Memoriale 
Marka Petrusewicza we Wrocławiu. Kaźmierczak zdaniem sędziów zajął I miejsce. Zawodnik jednak wykazał, że inny pływak był 
od niego lepszy. Poprosił komisję o ponowne obliczenie punktów. Okazało się, że zajął drugą lokatę. Kaźmierczak bez wahania 
oddał otrzymaną nagrodę i puchar.                        (AS)

PRUSZKÓW

Pruszkowski pływak obok Małysza

Unijna kasa dla Grodziska
GRODZISK MAZOWIECKI 
Tylko w tym roku władzom 
gminy udało się pozyskać  
z unijnych funduszy 30 mln zł. 
Okazuje się, że to nie koniec 
boomu inwestycyjnego  
w tej gminie.

Do tej pory Grodzisk 
zdobył fundusze z Unii 
Europejskiej m.in. na: 
modernizację targowi-

ska, rewitalizację parków oraz in-
formatyzację urzędu miejskiego. 
W ubiegłym tygodniu do grodzi-
skich włodarzy dotarła kolejna 
dobra wiadomość: na listę klu-
czowych dla Mazowsza projektów 
zostały zakwalifikowane kolejne 
gminne inwestycje.

Kluczowe projekty
Projekty kluczowe to inwestycje, 
które mają strategiczne znaczenie 
dla regionu i ze względu na swój 
charakter i wagę wyłączone są  
z procedury konkursowej. Decyzja 
o wyborze nowych projektów jest 
podejmowana na podstawie oce-
ny dokonanej przez niezależnych 
ekspertów, przy uwzględnieniu 
opinii przedstawionych podczas 
trwających miesiąc konsultacji 
społecznych. Spośród inwesty-
cji zgłoszonych przez Grodzisk,  
w ramach kluczowych projek-
tów udało się pozyskać pieniądze  
na modernizację składowiska 
odpadów, przebudowę kompo-
stowni oraz budowę sortowni  
i centrum innowacji.

Kompostownia  
i sortownia
Obecnie działająca kompostownia 
odpadów komunalnych w Gro-
dzisku mieści się przy ul. Chrza- 
nowskiej i jest jednym z pięciu 

obiektów w Polsce, które przetwa- 
rzają śmiecie w tzw. technologii 
Dano. W ciągu doby przerabia się 
tu ok. 200 t odpadów na kompost, 
który potem jest wykorzystywa- 
ny do nawożenia roślin. Dodat- 
kową funkcją kompostowni jest  
segregacja odpadów takich jak  
opakowania wtórne, złom i części  
nieorganiczne. W związku  z tym,  
że dotychczas stosowane w zakła-
dzie technologie przestały spełniać 
wymogi Unii Europejskiej, kom-
postownia będzie musiała zostać 
przebudowana. Ma to nastąpić  
w 2013 r. Dzięki pozyskanym fun- 
duszom zmodernizowane zo- 
staną również składowisko i sor- 
townia. W ten sposób zakład zwięk- 
szy swoją pojemność i funkcjo-
nalność. Całościowy koszt przed- 
sięwzięcia szacuje się na 17 mln 
zł, a przewidywana kwota unijnej 
dotacji to prawie 14,5 mln zł.

Z tej inwestycji powinni ucieszyć 
się mieszkańcy Milanówka, któ-
rzy do tej pory często protestowali 
przeciwko uciążliwej, ich zdaniem, 
bliskości zakładu, szczególnie  
dochodzącym z niej nieprzyjem-
nym zapachom. – System będzie 
zmieniony, zhermetyzowany, więc 
nie będzie wydzielał odoru – obie-
cuje Andrzej Bugała, kierownik 
kompostowni w Grodzisku.

Centrum Innowacji
Na liście projektów kluczowych 
dla województwa mazowieckie-
go znalazła się także dotacja na 
utworzenie Interdyscyplinar-
nego Centrum Innowacji, które  
w swojej działalności ma połą-
czyć trzy dziedziny: naukę, biznes 
i nowe techniki. Według koncep-
cji władz Grodziska, placówka  
w przyszłości miałaby stać się 
zalążkiem wyższej uczelni dla 

młodych, zdolnych mieszkań-
ców tej gminy. Naukowcy, inży-
nierowie i badacze będą mogli tu 
poszukiwać nowych rozwiązań 
technicznych dla miejscowych 
firm i przedsiębiorstw. Inwesty-
cja będzie realizowana wspólnie 
z Agencją Rozwoju Mazowsza, 
ponadto ma współpracować  
z Politechniką Warszawską.

Centrum Innowacji powstanie 
w Natolinie na obszarze 4 ha, tuż 
przy skrzyżowaniu obwodnicy 
z autostradą A2. Budowa pla-
cówki będzie kosztowała około 
20 mln zł, a podłączenie do niej 
wszystkich niezbędnych mediów 
– ponad 11 mln zł. Zdecydowaną 
większość kosztów uda się pokryć 
z unijnych dotacji.

– Powstanie tego budynku to 
kwestia około trzech lat – mówi Jan 
Pazio, sekretarz gminy Grodzisk.

Jak oni to robią?
Sukcesy w pozyskiwaniu pienię-
dzy unijnych wzbudzają zazdrość 
miast i gmin sąsiadujących z Gro-
dziskiem. W jaki sposób władzom 
i urzędnikom z tego miasta udaje 
się zdobywać fundusze na więk-
szość złożonych projektów?

– Po pierwsze jest to sukces 
naszych pracowników, którzy 
bardzo przykładają się do opra-
cowania wniosków, obserwują, 
jakie są progi punktowe i dbają o 
to, żeby nasza punktacja była jak 
najwyższa. Po drugie – nie braku-
je nam dobrych pomysłów, a po 
trzecie – w budżecie rezerwujemy 
pieniądze przeznaczone na wkład 
własny, który jest niezbędny przy 
składaniu wniosków. Oto cała ta-
jemnica naszego sukcesu – mówi 
Piotr Galiński, wiceburmistrz  
Grodziska Mazowieckiego.

Karolina Gontarczyk

Od kwietnia prezydent zarobi mniej
PRUSZKÓW
O 415 zł mniej niż  
dotychczas zarabia  
od 1 kwietnia prezydent 
miasta Jan Starzyński.  
Rada miejska podczas  
VII sesji 31 marca  
uchwaliła obniżenie 
prezydenckiego 
wynagrodzenia.

O bniżenie płacy prezy-
denta miasta zostało  
wymuszone przepi- 
sami. Zgodnie z usta- 

wą o pracownikach samorzą-
dowych, wynagrodzenie prezy- 
denta miasta nie może być wyższe 
niż siedmiokrotność tzw. kwo- 
ty bazowej, określonej w ustawie  
budżetowej.

Dotychczasowe wynagrodzenie 
prezydenta rada miejska uchwaliła 
w grudniu, ustalając je na 12 777 zł. 

Po uchwaleniu przez Sejm ustawy 
budżetowej na 2011 r. i podpisaniu 
jej 1 lutego przez prezydenta RP 
okazało się, że kwota ta jest wyż- 
sza od siedmiokrotności kwoty 
bazowej na ten rok. Ustawa bud- 
żetowa na 2011 r. określiła kwo- 
tę bazową na 1 766,46 zł. Jej sied- 
miokrotność to 12 365,22 zł. Na- 
leżało więc obniżyć wynagrodze- 
nie prezydenta miasta.

Przyjęta 31 marca uchwała 
pruszkowskiej rady miejskiej nie 
zmieniła ani zasadniczej pensji 
prezydenta, ani dodatku funkcyj- 
nego, ani dodatku za wysługę lat.  
Pozostają one na tym samym 
poziomie i wynoszą odpowied- 
nio: 6 200 zł, 2 100 zł i 1 240 zł.  
Zmienił się tylko dodatek specjal- 
ny, który rada ustaliła na 34 proc.  
liczone łącznie od wynagrodze- 
nia zasadniczego i dodatku funk- 
cyjnego. Przed zmianą wypła- 
cano prezydentowi ten dodatek 
w wysokości 3 237 zł. Obecnie 
będzie on wynosił 2 822 zł.

Zgodnie z uchwałą, od 1 kwiet-
nia prezydent Pruszkowa zarabia  
12 362 zł. To o 415 zł mniej niż do  
tej pory i o 3,22 zł mniej od siedmio- 
krotności kwoty bazowej, która  
określa maksymalne zarobki pre-
zydenta miasta.       

Andrzej S. Rodys

12 362 zł
to kwota wynagrodzenia 
prezyenta Jana 
Starzyńskiego  
od 1 kwietnia 2011 r.
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POWIAT PRUSZKOWSKI
Mieszkańcy terenów 
leżących w pobliżu  
budowy autostrady A2 
mają dość. Zarejestrowali 
Komitet Społeczny  
„W cieniu budowy auto-
strady A2” i zapowiedzieli 
blokadę dróg wojewódz-
kich nr 701 i 718.

P rotesty mieszkańców 
Gąsina, Moszny, Doma-
niewa i Domaniewka 

przeciwko niszczeniu infra-
struktury drogowej w regio-
nie przez pojazdy budowy 
autostrady A2 trwają już kilka 
miesięcy. Wszelkie dotychcza-
sowe prośby, petycje, spotka-
nia i rozmowy nie przyniosły 
istotnych dla nich zmian. Na-
dal czują się tak, jakby żyli na 
placu budowy – spokoju nie 
mają ani za dnia, ani w nocy. 
Jak podkreślają, 50-tonowe cię-
żarówki i maszyny budowlane, 
które poruszają się po drogach 
publicznych, zagrażają także 
konstrukcjom ich domów.

Ultimatum
Zarejestrowany w marcu Komi-
tet Społeczny „W cieniu budowy 
autostrady A2” zagroził rozpo-
częciem akcji protestacyjnej na 
skrzyżowaniu dróg 701 i 718 (na 
tzw. rondzie marszałka Struzi-
ka) jeśli żądania mieszkańców 

Na ul. Okopowej będzie spokojniej
PRUSZKÓW
Dojazd do budowy  
osiedla Green Park  
st. Malichy będzie się 
odbywał drogą techniczną, 
a nie, jak dotychczas,  
ul. Okopową.

M ieszkańcy pruszkow-
skiej ul. Okopowej 
uskarżają się na kło-

potliwe sąsiedztwo budowy 
osiedla Green Park st. Malichy 
w Regułach w gminie Michało-
wice. Najbardziej przeszkadza- 
ją im samochody ciężarowe,  
które dowożąc materiały bu- 
dowlane, niszczą ich ulicę. – Ta 
ulica nie jest przystosowana do 
ruchu ciężarówek – mówi wice- 
prezydent Pruszkowa Andrzej 
Kurzela.

Ul. Okopowa jest wyłożona 
kostką bauma. Utwardzenie 
nawierzchni wykonała gmina 
przy finansowym współudziale 
mieszkańców. Nic więc dziwne-
go, że protestują oni przeciwko 
rozjeżdżaniu przez wielotonowe 
ciężarówki czegoś, za co sami 
zapłacili. Sprawy nie rozwiązało 

nawet postawienie zakazu wjaz-
du pojazdów o ciężarze powyżej 
3,5 t w ul. Okopową.

Jak poinformował nas wicepre-
zydent Kurzela, miastu udało się 
wynegocjować w Mazowieckim 
Zarządzie Dróg Wojewódzkich 
zgodę na dojazd do budowy 
bezpośrednio z Al. Jerozolim-
skich. Dzięki takiej możliwości 
ciężarówki nie będą musiały 
jechać ulicami Dolną i Okopo-
wą, lecz bezpośrednio z Al. Je- 
rozolimskich drogą techniczną. 
Jak poinformował nas Piotr Ko-
bierski, wiceprezes spółki Foksal 
Nieruchomości, dewelopera bu-
dującego Green Park st. Malichy, 
wybudowanie drogi technicznej 
to kwestia najbliższych tygodni.

Oznacza to, że problem po-
jazdów budowy jeżdżących ul. 
Okopową zniknie. Nadal jednak 
nie wiadomo, co będzie po wybu-
dowaniu osiedla. Jedyny dojazd 
do niego (a także do innych budu-
jących się w pobliżu domów) wie-
dzie przez Malichy – ul. Okopową. 
Mieszkańcy Malich są zdania, że 
ponieważ inwestycje powstają już 
na terenie gminy Michałowice, 

to ta gmina powinna zadbać  
o drogę dojazdową do osiedla. 
Chęć udziału w przebudowie  
ul. Okopowej po to, by mogła ona 
służyć jako droga dojazdowa do 
osiedla Green Park st. Malichy, 
deklarował deweloper. Ale – jak 
powiedział nam Piotr Kobierski 
– mieszkańcy ulicy nie chcą się 
na to zgodzić. W grę wchodzi-
łoby bowiem poszerzenie ulicy 
kosztem ich działek.

Jedna z osób zamieszkałych 
przy ul. Okopowej poinformowała 
nas o projekcie zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla tej części Ma-
lich, przygotowywanym z my-
ślą o poszerzeniu ul. Okopowej.  
– Komu i dlaczego zależy, by wy-
dać pieniądze z budżetu Pruszko-
wa, by poprawić warunki dojazdu 
do osiedla na terenie Reguł, kosz-
tem swoich mieszkańców – pyta. 
Jak utrzymują mieszkańcy, o pro-
jekcie nowego MPZP dowiedzie-
li się już po terminie wnoszenia 
uwag do niego. Zgłosili tę spra- 
wę pruszkowskim radnym wy- 
branym z tego terenu.

Andrzej S. Rodys

Procedury do końca roku
PRUSZKÓW
Prace przy przebudowie 
przewężenia Al. Jero- 
zolimskich rozpoczną się  
nie wcześniej niż pod 
 koniec roku. Ale jest za  
to szansa, by całą  
procedurę związaną  
z inwestycją zakończyć  
w 2011 r.

P rzebudowa zwężenia 
Al. Jerozolimskich na 
wjeździe do Pruszkowa 

od strony Warszawy miała się 
zacząć na jesieni ubiegłego roku. 
Prace projektowe, które prowa-
dził Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich, zostały jednak 
przerwane, bo na tym odcinku 
warszawskie Miejskie Przedsię-
biorstwo Wodociągów i Kana- 
lizacji zamierza budować ma-
gistralę wodociągową. Inwes- 
tycja stanęła w obliczu bardzo  
poważnych opóźnień, bo przed 
przebudową drogi MPWiK musi 
zaprojektować i zbudować ma- 
gistralę.

Jak jednak informuje Monika 
Burdon, rzecznik MZDW, za- 
rząd dróg porozumiał się  
z MPWiK w tej sprawie. – Nasi  
projektanci pracują razem z pro- 

jektantami MPWiK, a cała in- 
westycja zostanie przeprowa- 
dzona kompleksowo w ra- 
mach jednego przetargu – mó- 
wi.To uprości procedurę i z pew- 
nością skróci czas wykonania 
inwestycji.

Projekt i cała dokumentacja  
dotycząca budowy drogi i ma-
gistrali wodociągowej mają być 
gotowe do czerwca. Dopiero 
wtedy będzie można wystą-
pić do wojewody o wydanie 
zezwolenia na realizację in-
westycji drogowej (ZRID). Jak 
informuje Monika Burdon, 
uzyskanie ZRID spodziewane 
jest więc około września – paź-
dziernika. – Wówczas ogłosimy 
przetarg, w którym wybierze-
my jednego wykonawcę. On 
wykona zarówno magistralę 
wodociągową, jak i moder-

nizację drogi – mówi Monika  
Burdon.

W optymistycznym warian-
cie, przy założeniu, że nie będzie  
protestów w sprawie ZRID, 
a i przetarg uda się rozstrzy- 
gnąć bez odwołań, jest szansa 
na zakończenie całej procedu- 
ry do końca tego roku.

Przebrnięcie przez procedu-
rę jest w tym przypadku naj- 
ważniejsze. Monika Burdon za- 
pewnia, że pieniądze na moderni-
zację drogi są zapewnione i pod  
tym względem inwestycja nie 
jest zagrożona. Jeśli uda się za-
kończyć procedurę przed koń-
cem roku, a pogoda okaże się 
sprzyjająca, pewne prace mogą 
ruszyć niemal natychmiast. 
Ponieważ pod nową drogę trze- 
ba wymienić grunt i w tym celu  
wykonać głębokie wykopy, te  
najcięższe roboty mogły roz- 
począć się jeszcze w zimie. Za- 
kończenie prac jest przewidzia-
ne po ok. roku od ich rozpoczę- 
cia. Koszt przebudowy drogi bę- 
dzie wynosił ok. 40 mln zł nie li- 
cząc kosztu magistrali wodo- 
ciągowej. 5 mln zł dołoży miasto  
na ustawienie ekranów akustycz- 
nych wzdłuż drogi.

Andrzej S. Rodys

Prace związane z budową sieci 
wodociągowej w ul. Kazimierza 
Przerwy-Tetmajera rozpoczną się 11 
kwietnia. Raboty będą prowadzone 

od ul. Szarych Szeregów w kierunku 
ul. Dworcowej. Będą wykonywane 
etapami. Na czas budowy wodociągu 
ul. Przerwy-Tetmajera zostanie 
zamknięta – wprowadzone zostaną 
zmiany w organizacji ruchu. Utrud-
nienia będą występować na odcinku, 
na którym w danym dniu będą 
prowadzone prace.                                 (AS)

Utrudnienia  
na ul. Tetmajera

Powstanie serial o pracy personelu 
medycznego szpitala z Grodziska. 
Telenowela dokumentalna „Szpital 
Zachodni” ma na celu pokazanie 

Telenowela  
o szpitalu

trudów pracy lekarzy i pielęgniarek, 
którzy walczą o zdrowie i życie  
ludzkie. Serial będzie też opowiadał  
o losach pacjentów, którzy trafią  
do grodziskiej placówki. Producenci 
chcą pokazać realistyczny obraz  
i nagrywają prawdziwe sceny. „Szpital 
Zachodni” jest adaptacją holender-
skiej telenoweli dokumentalnej.    (DP)

PIASTÓWGRODZISK MAZOWIECKI

40 mln zł
to koszt poszerzenia  
Al. Jerozolimskich  
w Pruszkowie

Czy dojdzie do blokady 
budowy autostrady?

północnej części Pruszkowa  
i przyległych miejscowości nie 
zostaną spełnione. Domaga-
ją się oni opracowania nowej 
organizacji ruchu w rejonie 
budowy autostrady A2 i wybu-
dowania dróg technicznych dla 
pojazdów budowy, utrzymania  
w czystości nawierzchni dróg 
oraz pisemnego zobowiązania 
się wykonawców do wykonania 
bieżących napraw dróg znisz-
czonych z powodu budowy 
i naprawy ich nawierzchni po za-
kończeniu prac na autostradzie. 
Komitet dał czas inwestorowi 
i wykonawcom na spełnienie 
żądań do 1 kwietnia.

Kolejne spotkanie
– Na razie zdecydowaliśmy 
się na zawieszenie protestu 
– poinformowała Agata Wy-
chowaniec, wiceprzewodni-
cząca KS „W cieniu budowy 
autostrady A2”. Komitet do-
prowadził za to do kolejnego 
spotkania z przedstawicielami 
inwestora, Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad, 
wykonawców, firm Budimex  
i Strabag, oraz władz powiatu. 
Tym razem GDDKiA reprezen-
tował Tomasz Kwieciński, szef 
projektu. Wcześniej GDDKiA 
przysyłała na spotkania pra-
cownika niższego szczebla, 
nie mającego żadnych mocy 
decyzyjnych.

Po 15 kwietnia – protest
W wyniku spotkania komitet 
wnioskuje o udostępnienie kopii 
kontraktu zawartego pomiędzy 
GDDKiA i wykonawcami w części 
dotyczącej harmonogramu prac, 
sposobu, czasu oraz warunków 
użytkowania dróg publicznych 
oraz lokalizacji i terminów wy-
budowania dróg technicznych. 
Domaga się także bezwzględ-
nego zamontowania myjni dla 
pojazdów budowy przy każdym 
wyjeździe na drogę publiczną, 
udostępnienia do wiadomości 
zarządców dróg, policji oraz 
komitetu spisu podwykonaw-
ców wraz z wykazem numerów 
rejestracyjnych pojazdów dowo-
żących materiały do budowy 
oraz oznakowania wszystkich 
pojazdów budowy (również 
należących do podwykonaw-
ców) widocznymi tablicami  
o treści „Budowa autostrady A2”. 
Komitet chce także, by wyko-
nawcy podpisali zobowiązania, 
że po zakończeniu inwestycji 
naprawią lub będą partycypować  
w naprawie zniszczonych dróg 
publicznych.

GDDKiA dostała czas na 
odpowiedź na wnioski komi-
tetu do 15 kwietnia. – Jeżeli do 
tego czasu nic się nie stanie, 
rozpoczynamy blokadę budo-
wy autostrady – mówi Agata 
Wychowaniec.

Andrzej S. Rodys 
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Ruszył elektroniczny spis powszechny 
i niebawem rachmistrzowie będą 
odwiedzać domy mieszkańców. Policja 
apeluje o dokładne sprawdzenie 

identyfikatora rachmistrza. Identy-
fikatory, jakimi posługiwać się będą 
rachmistrzowie, jest łatwo podrobić. 
Oryginalny dokument powinien zawie-
rać zdjęcie, pieczątkę identyczną z tą, 
która obowiązuje w danym urzędzie 
statystycznym oraz podpis. Rachmi-
strzów można sprawdzić pod  
nr tel. 800 800 800, 22 444 47 77.  (DP)

Sprawdź
rachmistrza

Stowarzyszenie Związek Podkowian 
zaprasza mieszkańców Podkowy 
Leśnej oraz sąsiednich gmin na spot- 
kanie z przedstawicielami urzędu 

Plany i przyszłość  
w ruchu drogowym

miasta, straży miejskiej, policji  
i radnymi, poświęcone bezpieczeń-
stwu ruchu drogowego w mieście.
Będzie to okazja, by zapoznać się  
z koncepcją organizacji ruchu drogo- 
wego w Podkowie. Spotkanie odbę-
dzie się 9 kwietnia o godz. 11.00  
w Centrum Kultury i Inicjatyw Oby- 
watelskich przy ul. Lilpopa 18.    (KAM)

REGIONPODKOWA LEŚNA

ogłoszenie płatne

PRUSZKÓW
Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 6 muszą uzbroić się 
w cierpliwość, zanim będą 
mogli korzystać z nowej wielo-
funkcyjnej sali gimnastycznej. 
Inwestycja potrwa do 2014 r.

Z godnie z harmonogra- 
mem, prace budowlane  
rozpoczną się w przyszłym 

roku, ale zakończą w 2014. W ra- 
mach inwestycji powstanie wie-
lofunkcyjna sala gimnastyczna 
o powierzchni 18 x 30 m. Projekt 
zakłada, że znajdą się tam pełno-
wymiarowe boiska do siatkówki, 
koszykówki, tenisa ziemnego 
oraz niepełnowymiarowe boisko 
do gry w piłkę ręczną. Dzięki za-
stosowaniu ruchomych kurtyn, 
będzie możliwość podzielenia 
sali na trzy części. Rozwiązanie 
takie pozwoli, by jednocześnie 
ćwiczyły i nie przeszkadzały so-
bie trzy grupy uczniów. Jak na 
nowoczesną salę gimnastyczną 

Nowa sala gimnastyczna w „szóstce” Płatny parking przed Centrum Kultury
GRODZISK MAZOWIECKI
Koniec z zostawianiem  
samochodów na cały dzień 
przed Centrum Kultury.  
Prawdopodobnie już od  
czerwca zainstalowane 
zostaną tu parkomaty, więc 
za postój trzeba będzie płacić.

N a placu przed grodzi-
skim Centrum Kultury, 
przy ul. Spółdzielczej 

znajdują się 53 miejsca parkin-
gowe. Często swoje samochody 
zostawiają tu mieszkańcy oko-
licznych bloków lub osoby do-
jeżdżające do pracy kolejką WKD 
lub pociągiem. Z tego powodu 
brakuje miejsc dla korzystają-
cych z zajęć w Centrum Kultury. 
Grodziscy radni stwierdzili, że to 
niedopuszczalne i na ostatniej 
sesji podjęli uchwałę w spra-
wie opłat za parkowanie przy  
ul. Spółdzielczej. Pierwsza go-
dzina postoju będzie kosztowała 
złotówkę, druga godzina – tyle 

samo, zaś za trzecią i każdą na-
stępną godzinę trzeba będzie 
zapłacić 3 zł.

– Z jednej strony to dobry 
pomysł, bo rzeczywiście na tym 
parkingu trudno znaleźć wolne 
miejsce, ale płacenie 2 zł za dwie 
godziny postoju to jednak trochę 
za dużo. Lubię chodzić tu do kina, 
ale w ten sposób wyprawa na film 
będzie mnie kosztowała nie 18, 
ale już 20 zł – mówi Krzysztof, 
mieszkaniec podgrodziskiej Ku-
klówki. Innego zdania jest jego 
narzeczona Agnieszka. – Bardzo 
dobrze, że powstanie parkomat, 
bo znalezienie tu wolnego miej-
sca, zwłaszcza w godzinach po-
południowych, graniczy z cudem 
– mówi. – Wszystko przez to, że 
ludzie zostawiają swoje samo-
chody na cały dzień, a ja, żeby 
wymienić książki w bibliotece, 
muszę krążyć autem pół godziny 
po parkingu. Trochę szkoda, że za 
ten luksus trzeba płacić, bo i w 
bibliotece żądają kaucji za książki, 

przystało, nie zabraknie też 
miejsca na występy artystyczne.  
Projekt zakłada wyposażenie 
jej w składana scenę. Powsta-
ną też przebieralnie dla chłop-
ców i dziewcząt z pełnym 
węzłem sanitarnym dostoso- 
wanym do potrzeb osób niepeł- 
nosprawnych.

Dyrektor szkoły Anna Tybora 
potrzebę wybudowania nowej, 
większej sali gimnastycznej 
zgłosiła władzom miasta w maju 
2008 r. – Pod koniec 2008 r. już 
wiedzieliśmy, że taka inwestycja 
przewidziana jest w projekcie 
wieloletniej prognozy finansowej 
miasta. Od tego czasu nie może-
my doczekać się, kiedy zostanie 
zakończona. Już zastanawiamy 
się, jakie atrakcje przygotujemy 
na otwarcie, ponieważ dla nas 
będzie to duże święto – mówi 
dyrektor Tybora.

Obecna sala gimnastyczna 
lata świetności ma już za sobą. 
Powstała w latach 60. i dziś nie 

teraz jeszcze opłata za parking, 
no ale, jak to się mówi, coś za coś  
– dodaje nasza czytelniczka.

– Mieszkańcy nie muszą się 
obawiać opłat – mówi Piotr Ga-
liński, wiceburmistrz Grodziska. 
– Pierwsze 15 minut parkowa-
nia będzie darmo tak, aby np. 
rodzicie przywożący dzieci na 
zajęcia do centrum nie musieli 
płacić w ogóle. Poza tym z tyłu 
za ośrodkiem znajduje się duży 
parking bezpłatny i z niego rów-
nież będzie można korzystać. 
Celem wprowadzenia parko-
matów jest wymuszenie rotacji 
samochodów, czyli utrzymanie 
porządku – tłumaczy.

Również Grzegorz Benedyk-
ciński, burmistrz Grodziska, 
podczas VI sesji rady miasta 
podkreślał, że wszystkie zain-
stalowane w mieście parkoma- 
ty mają na celu utrzymanie po-
rządku, a nie osiąganie zysków, 
bo te są niewielkie.

     Karolina Gontarczyk

zaspokaja potrzeb szkoły. Ćwiczą 
na niej głównie uczniowie klas 
IV–VI. Młodsze dzieci korzystają 
z niej, jeśli uda się wygospoda-
rować chwilę, zaś uczniowie ze 
świetlicy szkolnej – sporadycz-
nie. Dyrektor Tybora nie kryje, że 
część zajęć z wychowania fizycz-
nego odbywa się na szkolnym 
korytarzu. Wybudowanie nowej 
sali było jednym z jej marzeń, 
ponieważ wiedziała, jak bardzo 
jest potrzebna. Wyremontowa- 
na zostanie też stara sala gim- 
nastyczna oraz zewnętrzne bo-
isko sportowe.

W ramach planowanej inwe-
stycji powstanie też nowoczesna 
biblioteka z czytelnią. Przewi-
dziano utworzenie tam stano-
wisk komputerowych. – Przez 
to, że nasza obecna biblioteka 
jest w małym pomieszczeniu, nie 
mamy możliwości by ją unowo-
cześniać. Niebawem to się zmieni 
– mówi z nieskrywaną radością 
dyrektor placówki.            (KAM)

Piastów, dn.08.04.2011

Ogłoszenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „Dworcowa – północ”
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 
2008 roku o udaostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, 
poz 1227) oraz uchwały Rady Miejskiej w Piastowie nr XVI/64/2007 z dnia 28 sierpnia 
2007 roku, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „Dworcowa – północ” wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, w dniach od 15.04.2011 do 17.05.2011 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Piastowie ul. 11 Listopada 2, pok. nr 5 w godzinach pracy Urzędu. Projekty 
planu i prognozy udostępnione będą na stronie internetowej www.piastow.pl. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu miejscowego 
oraz prognozie oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 16.05.2011 w siedzibie 
Miejskiego Klubu Sportowego „Piast” Al. Tysiąclecia 1 w Piastowie o godz 15.30.

Zgodnie z art. 18. ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz  art. 39 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu należy składać do Burmistrza Miasta Piastowa (Urząd Miejski 
w Piastowie ul. 11 Listopada 2, 05–820 Piastów) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 31.05.2011.

Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Miasta 
Piastowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
07.06.2011.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Piastowa.

Piastów, dn.08.04.2011

Ogłoszenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „E. Orzeszkowej – południe”
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 
2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, 
poz 1227) oraz uchwały Rady Miejskiej w Piastowie nr LXIII/301/2010 z dnia 10 marca 2010 
roku, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „E. Orzeszkowej – południe” wraz  
z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15.04.2011 do 17.05.2011 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Piastowie ul. 11 Listopada 2, pok. nr 5 w godzinach pracy Urzędu. 
Projekty planu i prognozy udostępnione będą na stronie internetowej www.piastow.pl. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu miejscowego 
oraz prognozie oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 16.05.2011 w siedzibie 
Miejskiego Klubu Sportowego „Piast” Al. Tysiąclecia 1 w Piastowie o godz 14.30.

Zgodnie z art. 18. ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz  art. 39 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu należy składać do Burmistrza Miasta Piastowa (Urząd Miejski  
w Piastowie ul. 11 Listopada 2, 05–820 Piastów) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jed- 
nostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekra- 
czalnym terminie do dnia 31.05.2011.

Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Miasta 
Piastowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
07.06.2011.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Piastowa.
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Miasto-ogród walczy  
z nielegalnymi reklamami
PODKOWA LEŚNA 
Ratusz idzie na wojnę z nie- 
legalnymi reklamami, które 
szpecą miasto. Urzędnicy 
sprawdzają, czy na te, które 
obecnie są zainstalowane, 
mieszkańcy mają zezwole-
nia. Oczyszczanie miasta 
zaczęto od głównych ulic.

P roblem umieszczania 
nielegalnych reklam to 
zmora wszystkich miast 

w Polsce. Władze Podkowy Leś-0 
nej mają dosyć reklam szpecą-
cych miasto.

Miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego generalnie 
zakazuje umieszczania reklam  
z pewnymi odstępstwami, które 
wyraźnie określa. Ilona Skawiń-
ska, główny specjalista referatu 
planowania i rozwoju miasta  
nie kryje, że gmina nie ma praw-
nych narzędzi do egzekwowania  
zapisów planów miejscowych. 
Należą one do starostwa i nad-
zoru budowlanego.

Ustawienie reklamy  
to samowolka
– Kiedyś pokusiłam się o przy-
gotowanie pisma do Minister-
stwa Infrastruktury z prośbą  
o wskazanie metod, jakimi mo-
żemy egzekwować zapisy pra-
wa miejscowego. Nie dostałam 
jednoznacznych wskazówek  
– mówi Ilona Skawińska. – Jed-
nak burmistrz Małgorzata Stę-
pień-Przygoda postanowiła zająć 
się sprawą. Zastosowała formułę 
zwrócenia uwagi mieszkańcom, 

reklamy w Podkowie były pod  
kontrolą konserwatora. Chodzi  
o to, by były traktowane, jak 
obiekty, na które potrzebne są 
zezwolenia na zamieszczanie,  
podobnie, jak pozwolenia na  
budowę, a nie tylko zgłoszenie  
– informuje Ilona Skawińska.

Przyjęty uchwałą miasta 26 
czerwca 2006 r. plan zagospo-
darowania przestrzennego na-
rzuca również wprowadzenie 
systemu informacji miejskiej. 
Projekt został już zatwierdzo-
ny i dostosowany do układu 
urbanistycznego Podkowy. 
Urząd wystąpił o wyznaczenie 
pierwszych punktów, w któ-
rych znajdować się będą takie  
tablice informacyjne.

(KAM)

by przestrzegali przepisów prawa 
miejscowego. Pokazujemy pod-
kowianom, gdzie dopuszczają się 
naruszenia przepisów i przypo-
minamy, że może to skutkować 
wszczęciem postępowania przez 
powiatowego inspektora nadzo-
ru budowlanego – dodaje.

Zawstydzenie  
przynosi efekty
Władze Podkowy Leśnej podej-
mowały już kroki, by uwolnić 
miasto od nielegalnych reklam. 
– Przygotowaliśmy komunikat, 
który został opublikowany na 
miejskiej stronie internetowej. 
Powoływaliśmy się na obowiązu-
jące przepisy prawa miejscowe-
go. Przyniosło to mizerne efekty  
i postanowiliśmy już indywi- 

dualnie informować właścicieli 
tych nieruchomości, gdzie te wy- 
kroczenia są jednoznaczne. Taka 
taktyka już przynosi skutek – in-
formuje Ilona Skawińska.

Jednocześnie miasto zaintere-
sowało się słupami energetycz-
nymi obwieszonymi reklamami. 
Z racji tego, że nie nie są własno-
ścią Podkowy, miasto zwróci- 
ło się do zakładu energetyczne- 
go z prośbą o wykaz, które z re-
klam wiszące na ich słupach są 
legalne.

Zadecyduje konserwa-
tor zabytków?
– Liczymy też na współpracę  
z konserwatorem zabytków. Ma- 
my już przygotowany projekt pi-
sma z wnioskiem, aby wszystkie 

Zmienią datę
rocznicy?
PODKOWA LEŚNA 
Na ostatniej sesji rady 
miasta Podkowy Leśnej 
podniesiono kwestię  
święta  upamiętniającego 
powstanie miasta. 
Przypada ono 9 kwietnia. 
Przewodniczący rady 
miasta, Bogusław Jestadt 
zastanawiał się, czy nie 
należy zmienić daty  
obchodów.

Z daniem przewodniczącego 
Jestadta, data 9 kwietnia, 
uznana za święto mia-

sta, wydaje się niefortunna, bo 
wypada w przeddzień roczni-
cy katastrofy prezydenckiego 
samolotu Tu-154M w Smoleń-
sku. Z tą opinią nie zgodziło 
się kilku radnych, którzy nie 
wyobrażają sobie zmiany daty 
obchodów rocznicy powstania 
miasta. W rozmowie z nami 
przewodniczący rady potwier-
dził, że jest za tym, by obchody 
święta miasta przenieść na inny 
termin. – Jeśli tak się stanie, to 
najwcześniej w przyszłym roku. 
W tym roku obchody odbędą 
się 9 kwietnia. Jednak uważam, 
że sprawę ewentualnej zmiany 
terminu trzeba przedyskutować 
z radnymi, burmistrzem i pod- 
dać głosowaniu. Ale to kwe-
stia przyszłości – mówił Bogu- 
sław Jestadt.

Z okazji 86. rocznicy powsta- 
nia Podkowy Leśnej przygo-
towano dwa wydarzenia. Jed-
no to terenowa gra miejska  
„Podkowa w Dobrym Towarzy-
stwie”. Zabawa, której uczest- 

nikami mogą być osoby indy-
widualne i zespoły – rodziny 
lub grupy znajomych, rozpocz-
nie się o godzinie 15.00, przy 
Pałacyku Kasyno, a zakończy  
o godz. 18.00. Do pokonania bę- 
dzie trasa, na której wyzna-
czono specjalne punkty zwią-
zane z historią Podkowy. Wygra 
osoba, która zbierze poprawne 
informacje ze wszystkich wy- 
znaczonych punktów w najkrót- 
szym czasie. Po zakończeniu  
gry przewidziano również quiz 
sprawdzający wiedzę uzyska-
ną na trasie. O godz. 17.00 roz-
pocznie się ognisko przy stawie  
obok Pałacyku Kasyna. – W pro-
gramie m.in. pieczenie kiełba- 
sek oraz koncert na żywo me-
lodii z lat 20.i 30. Atmosferę 
integracji wzbogacać będą też 
loterie – mówi Mateusz Wil- 
koń z Centrum Kultury i Inicja-
tyw Obywatelskich w Podko- 
wie Leśnej.

O godz. 19.00 rozpocznie się 
impreza „Światło na Młodych. 
Pokaz twórczości debiutan-
tów. Różne dziedziny sztuki!”. 
Miejscem wystaw, pokazów  
i koncertów będzie CKiIO przy 
ul. Świerkowej 1. – Chodzi  
o wyłonienie i wypromowanie 
młodych podkowiańskich ta-
lentów. Zaprezentują się Pauli-
na Gedymin – fotografia, Piotr 
Gago – malarstwo i rysunek, 
Franciszek Ledóchowski – film 
i videoart oraz zespoły muzycz-
ne Grupa Caraboo i Followers  
of Light – dodaje Mateusz Wil-
koń z CKiIO.

(KAM)

 Oczyszczanie miasta z nielegalnych reklam zaczęło się od głównych ulic
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Alternatywna kanalizacja ciśnieniowa
GMINA RASZYN
Wszystko wskazuje  
na to, że m.in. w Jankach  
i Sękocinie głównie  
w al. Krakowskiej  
powstanie kanalizacja 
ciśnieniowa. To alterna- 
tywne rozwiązanie dla 
grawitacyjnych systemów  
kanalizacyjnych, będzie  
w gminie zastosowane 
po raz pierwszy.

K analizację ciśnieniową 
buduje się w miejscach, 
gdzie nie jest możliwe 

wybudowanie systemów tra-
dycyjnych np. z powodu małej 

Nowe, nieznane w gminie roz- 
wiązanie, budzi obawy miesz-
kańców. Najczęstsze z nich do-
tyczą tego, czy taka kanalizacja 
w ogóle się sprawdzi. Wicewójt 
Chmielewski nie wątpi, że tak. 
– Upraszczając działanie ka-
nalizacji ciśnieniowej, można 
przyrównać ją do szlauchu, któ- 
ry może znajdować się w do-
wolnym miejscu, a wodę i tak 
przetłoczy pod odpowiednim 
ciśnieniem. Działa ona w opar-
ciu o specjalne pompy, które 
nie tylko tłoczą ścieki, ale i roz-
drabniają znajdujące się w nich 
naleciałości – tłumaczy. 

(KAM)

przestrzeni do dyspozycji dla 
projektantów i wykonawców. 
System ten ma mniejsze wy-
magania, jeśli chodzi o śred-
nice zastosowanych rur. Nie 
bez znaczenia jest też to, że 
rurociągi układa się na małych 
głębokościach (poniżej po-
ziomu przemarzania gruntu). 
Wiąże się to także z mniejszą 
ingerencją w działkę, na któ-
rej budowany jest system. To 
wszystko przekłada się na szyb-
sze i tańsze wykonanie.

Takie rozwiązanie wpro-
wadzono już m.in. w gminie 
Michałowice i Nadarzyn. Obec- 
nie do zastosowania systemu  

przymierza się gmina Raszyn. 
– Jesteśmy na etapie projekto-
wania tej inwestycji na terenie 
m.in. Janek, na ul. Godeb- 
skiego, al. Krakowskiej, ul. Po- 
niatowskiego oraz na terenie 
Sękocina. W przyszłości ka- 
nalizacja taka zostanie też 
prawdopodobnie zastosowana 
w wąskich uliczkach na tere-
nie gminy – mówi Mirosław 
Chmielewski, zastępca wójta 
gminy Raszyn. Otwarcie przy-
znaje, że etap projektowania 
jest zawsze najdłuższy z całe-
go procesu inwestycji, dlatego  
w tej chwili trudno podać ka-
lendarium prac.

Wojewoda mazowiecki apeluje  
o niewypalanie traw. To nie tylko 
stwarzanie niebezpieczeństwa, 
ale też łamanie prawa, bo zabrania 
tego ustawa o ochronie przyrody.  

W ubiegłym roku w ten sposób 
spowodowano ponad dwa tysiące 
pożarów w których zginęła jedna 
osoba, a dwie został zy ranne. 
Dla osób, które narażają życie 
lub zdrowie ludzi oraz ich mienie 
poprzez wywołanie pożaru, kodeks 
karny przewiduje kary pozbawienia 
wolności do 10 lat.                             (DP)

Nie wypalajmy traw

Lista budynków do wyburzenia  
w Grodzisku w latach 2008–2012 jest 
długa. Są to następujące budynki:  
ul. 11 Listopada 40 i 42, ul. Żyrardow- 

Porządkowanie 
miasta

ska 39, pl. Króla Zygmunta 6 i 8,  
ul. Bałtycka 20, pl. Wolności 2 (oficy-
na), ul. Obrońców Getta 13, 23, 25 i 27, 
ul. Hynka 10 i 12 oraz ul. Sienkiewicza 
20, 22 i 24. Według pracowników 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, 
planu nie da się zrealizować w pełni, 
bo nie wystarczy mieszkań dla loka- 
torów z wyburzanych budynków.  (DP)

REGIONGRODZISK MAZOWIECKI
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Policjanci w trakcie patrolu zatrzy- 
mali samochód, który jechał bez 
włączonych świateł. Kierowca spo-
dziewał się tylko pouczenia, jednak 

mundurowy zamierzał ukarać go 
mandatem w wysokości 100 zł i dwo- 
ma punktami karnymi. Gdy funk-
cjonariusz zaczął go wypisywać, 
mężczyzna zaproponował 50 zł 
w zamian za odstąpienie od kary. 
Mężczyzna oprócz mandatu za brak 
świateł, usłyszał również zarzut 
próby wręczenia łapówki.               (DP)

Próbował dać 
łapówkę

Funkcjonariusze z Centralnego Biura 
Śledczego zatrzymali w poniedzia-
łek samochód do rutynowej kontroli. 
Kierowca oświadczył, iż nie ma pra-
wa jazdy, bo zostało mu odebrane 

Nielegalna broń

wyrokiem sądu. Podczas przeszuka-
nia pojazdu funkcjonariusze znaleźli 
owinięty w materiał karabinek z 56 
sztukami amunicji. Zatrzymanego 
przekazano policjantom z Raszyna. 
Mężczyzna przyznał się do zakupu 
broni za granicą od nieznajomego 
człowieka. 43-latka objęto dozorem. 
Grozi mu do sześciu lat więzienia. (DP)

REGUŁYRASZYN

Pełni pan funkcję burmistrza 
Piastowa od kilku miesięcy. 
Jakie najważniejsze  
zadania inwestycyjne  
stoją przed panem  
w najbliższej kadencji?
– Mamy obecnie niepomyśl-
ną sytuację z tego względu, że 
uchwała o Wieloletniej Prognozie 
Finansowej dla Piastowa na lata 
2011–2019 została uchylona przez 
Rejonową Izbę Obrachunkową.  
W związku z tym będziemy mu-
sieli zweryfikować budżet na  
2011 r. i to głównie właśnie w za-
kresie inwestycji majątkowych.

Które inwestycje  
wchodzą w grę?
– Te, które są najbardziej kre-
dytochłonne, czyli np. remont 
Willi Millera i przekształcenie 
jej na potrzeby przedszkola, czy 
niektóre inwestycje związane  
z budową dróg. Nie ukrywam, 
że spłaty kredytów, które czeka-
ją nas na ten rok i lata przyszłe, 
to płacenie za inwestycje, które 
wykonywała poprzednia ekipa. 
Ale podejrzewam też, że niektó-
re kredyty zaciągnięte w 2010 r. 
nie były planowane. Wynikło to  
z tego, że gmina nie uzyskała do- 
tacji z Unii Europejskiej na wy-
konanie pewnych inwestycji in-
frastrukturalnych, które szybko 
trzeba było dokończyć. W każ- 
dym razie zrobimy wszystko, 
żeby nie pozbawić gminy najistot- 
niejszych inwestycji, które są nie-
zbędne mieszkańcom.

Które zatem inwestycje 
na pewno zostaną 
zrealizowane?

Wizerunek Piastowa musi się zmienić
ROZMOWA  |  Z MARKIeM KUbICKIM, burmistrzem Piastowa, rozmawia Karolina Gontarczyk

– Wszystkie bieżące projekty 
dotyczące dróg czy kanalizacji 
na pewno będą kontynuowane.  
Z naszych szacunków wynika,  
że w 2011 r. będziemy mogli wziąć 
około 5,5 mln zł kredytu. Ocze-
kiwania mieszkańców są bardzo 
duże. My to rozumiemy, ale jako 
gmina w tej chwili jesteśmy ogra-
niczani nową ustawą o finansach 
publicznych, szczególnie poprzez 
art. 243, w kwestii możliwości 
wykorzystywania kredytów  
w celach rozwojowych.

A co z inwestycjami  
oświatowymi? Czy pomysł 
budowy przedszkola  
będzie realizowany?
– Generalnie wszystkie inwe-
stycje oświatowe chcielibyśmy 
wykonywać w postaci przedsię-
wzięć bardziej nowoczesnych 

technologicznie, a jednocześnie 
oszczędnych w eksploatacji. 
Będziemy starali się wprowa-
dzić technologię przedszkoli 
modułowych, które np. w War-
szawie są już wykorzystywane, 
a były wcześniej sprawdzone 
w Norwegii. Są one tańsze pod 
względem inwestycyjnym  
i kosztów utrzymania w stosunku 
do budowanych metodami trady-
cyjnymi. Aktualnie prowadzimy 
rozmowy z firmą, która tę tech-
nologię wdrożyła w Polsce.

Jaka przyszłość czeka 
ośrodek kultury, czy 
planujecie państwo 
przebudowę obecnej  
lub budowę nowej siedziby 
dla tej placówki?
– Jeśli chodzi o przebudowę Miej-
skiego Ośrodka Kultury, to mamy 

taki problem, że poprzednie wła-
dze miasta nie przyjęły projektu, 
który został wykonany jeszcze  
w zeszłym roku. Zwrócono go 
firmie projektowej, która założyła 
sprawę o niedokonanie zapłaty, 
obecnie więc sprawa jest w sądzie. 
Do momentu jej rozstrzygnięcia 
nie będziemy podejmowali żad-
nych działań w tym zakresie.

Jak się układa współpraca  
z radą miejską?
– W tej chwili oceniam ją jak naj-
bardziej pozytywnie. Koalicja, któ-
ra została zawarta między PO, PIS 
i Porozumieniem dla Piastowa 
spełnia dobrze swoje zadanie  
w stosunku do znacznie szer-
szego spektrum mieszkańców. 
Przyświecają nam wspólne cele, 
które pragniemy razem realizo-
wać, racjonalnie wykorzystując 
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„Ścieżki naszego życia mogą nagle
skręcać w nieznanym kierunku
i kończyć się zbyt wcześnie.
Jednak te wędrówki mają zawsze cel: 
przynoszą nadzieję i nadają sens naszemu życiu”

Serdeczne wyrazy współczucia z powodu śmierci

Bogdana Koryckiego
Zastępcy Burmistrza Miasta Milanówka

pogrążonej w żałobie Rodzinie
składają

Burmistrz Miasta Milanówka Jerzy Wysocki 
Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka Maria Sobczak

Radni Rady Miasta Milanówka
Pracownicy Urzędu Miasta Milanówka

i Jednostki Organizacyjne Gminy

możliwości finansowe miasta. 
Natomiast jeśli chodzi o opo-
zycję, to staramy się włączyć 
jej doświadczenia wynikające 
z 20-letniego rządzenia tym 
miastem. Byłe władze dosko-
nale znają możliwości Piasto- 
wa, jego dochody własne, więc nie 
powinny być roszczeniowe i dążyć 
do rozdmuchanych wydatków 
niszczących budżet miasta.

A niszczą?
– Póki co, nie. Na razie dyskutu-
jemy. Te rozmowy przebiegają  
w spokojnej atmosferze, bez 
kłótni, po prostu wymieniamy 
wzajemne argumenty. Ja jestem 
jak najbardziej otwarty i uważam, 
że wiedza poprzednich władz  
jest bardzo pomocna.

Ale chyba nie najlepiej 
pan ocenia rządy  
ostatnich kadencji?
– Rządy poprzednich władz przez 
ostatnie dwa lata spowodowały, 
że miasto zostało zadłużone w ta-
kim stopniu, że tak jak wcześniej 
wspomniałem, mamy problemy z 
akceptacją Wieloletniej Progno-
zy Finansowej na lata 2011–2019 
przez RIO. Spłata kredytów w 2011 
r. w stosunku do roku 2010 wzro-
sła o 100 proc., a struktura docho-
dów miasta jest taka, jaka jest i tu 
musimy znaleźć consensus.

Jak wygląda kwestia pozys- 
kiwania funduszy zewnętrz- 
nych przez Piastów?
– Z tego, co wiemy, możliwości 
pozyskiwania funduszy z Unii 
Europejskiej będą coraz mniejsze. 
Jeżeli chodzi o fundusze na tzw. 

działania twarde, czyli związane 
z infrastrukturą czy rewitalizacją 
terenów miasta, to tutaj występu-
ją spore ograniczenia, ponieważ 
w dużej mierze zostały już wy-
korzystane. Poprzednie władze 
starały się uzyskiwać fundusze 
zewnętrzne, ale to się nie uda-
wało, więc lata 2006–2010 to pod 
tym względem czas dla miasta 
bezpowrotnie stracony.

Piastów, w powszechnej 
opinii, uważany jest za 
miasteczko smutne, szare, 
w którym nic się nie dzieje. 
Co zamierza pan zrobić, aby 
zmienić tę opinię?
– Taki stereotyp miasta funkcjo-
nuje od długiego czasu. Aby to 
zmienić, będą potrzebne inwesty-
cje obejmujące rewitalizację rejo-
nów miasta. Chcemy doprowadzić 
do tego, aby mieszkańcy, którzy 
wracają po pracy do Piastowa, 
mieli możliwość spojrzenia na 
to miasto przyjaznym okiem. Już 
sam fakt, że w ostatnim okresie  
w Piastowie powstały dwie restau-
racje o czymś świadczy, bo jesz- 
cze parę lat temu nie było żadnej, 
więc gdy ktoś przyjechał z wizytą  
to nawet nie było dokąd pójść na  
lunch. W tej chwili ta sytuacja 
się zmienia, natomiast drastycz- 
na zmiana wizerunku na lepsze  
będzie wymagała sporych na- 
kładów finansowych, a do tego 
trzeba się przygotować. My tę ka- 
dencję, przynajmniej w połowie, 
będziemy traktować jako okres 
finansowego przygotowywania 
się miasta do tych przedsięwzięć, 
które będą zmieniały wizerunek  
i stereotyp Piastowa.
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kultura Pruszkowski Klub Filmowy zaprasza 9 kwietnia (sobota) na bezpłatny pokaz filmu „Postrzyżyny”. To ciepły i szczerze 
zabawny film jedynego kontynuatora wielkiej tradycji czeskiej Nowej Fali, oparty na pełnym pogody opowiadaniu 
bohumila Hrabala. Podczas pokazu Akademia elfik zapewni bezpłatną opiekę nad dziećmi od lat 4. Na film zapraszają: 
Społeczne Stowarzyszenie „Forum Pruszków”, Miejski Ośrodek Kultury, Urząd Miejski oraz Agro-Man Sp. z o.o. 
Strat godz. 17.00, Miejsce: MOK, Zimińskiej-Sygietyńskiej 5, Więcej na www.forumpruszkow.pl                                    (AS) 

Pokaz filmu „Postrzyżyny” 

Brwinów

Wilk i zając  
w mieście
Ośrodek Kultury zaprasza  
9 kwietnia (sobota) na  
spektakl krakowskiego  
teatru „Duet” –  „Wilk i zając  
w mieście”. Spektakl opowiada  
o turystycznej wyprawie  
Wilka do miasta,w którym 
spotykały go zabawne  
perypetie oraz ... Zając.
Start godz. 12.30,  
Wstęp wolny,  
Miejsce: Wilsona 2

Gawęda Juliusza 
Słowackiego
Brwinowski Klub Filmowy 
zaprasza 10 kwietnia  
(niedziela) na Gawędę  
Juliusza Słowackiego
„Święcone na Dworze J.O. 
 Księcia Radziwiłła Sierotki”.
Start godz. 17.00,  
Wstęp wolny,  
Miejsce: Wilsona 2

Targ Przydasiów
10 kwietnia (niedziela)  
w OSP odbędzie się „Targ  
Przydasiów”. Przewertuj  
szafy i półki, pozbieraj  
nietrafione prezenty, koraliki, 
apaszki, wazony  i inne rzeczy, 
które nie są Ci już potrzebne, 
a dla innych mogą okazać się 
skarbem.
Start godz. 10.00,  
Wstęp wolny,  
Miejsce: Pszczelińska 3

Informator kulturalny  /08.04-15.04/

Grodzisk Mazowiecki

Artystyczny Kiermasz 
Wielkanocny
Centrum Kultury zaprasza  
9 kwietnia (sobota) na Arty-
styczny Kiermasz Wielkanocny 
– ręcznie robione ozdoby  
świąteczne oraz wypieki 
domowe.
Start godz. 11.00,  
Wstęp wolny,  
Miejsce: Spółdzielcza 9

Goło i wesoło
Centrum Kultury zaprasza  
9 kwietnia (sobota) na komedię 
„Goło i wesoło” autorstwa  
Stephena Sinclaire'a i Antho-
ny'ego McCartena. Spektakl 
opowiada historię kilku bezro-
botnych, którzy będąc zupełnie 
bez pieniędzy, bez perspektyw, 
wpadają na pomysł, aby założyć 
grupę striptizerów o nazwie 
„Napalone Nosorożce".
Start godz. 20.00,  
Bilety 75 i 85 PLN,  
Miejsce: Spółdzielcza 9

Milanówek

Koncert jazz 
nowoorleański
Centrum Kultury zaprasza  
9 kwietnia (sobota) na tradycyjny 

jazz nowoorleański w wykonaniu 
trio: Bogdan Ignatowski  
– gitara, śpiew, Ryszard Waniek  
– piano, Włodzimierz  
Szląskiewicz – saksofon. 
Start godz. 20.00,  
Bilety 20 PLN,  
Miejsce: Kawiarenka, uArtystek,  
Warszawska 36

Jaś i drzewo fasolowe
Centrum Kultury zaprasza  
10 kwietnia (niedziela) dzieci  
w wieku od 2 do 12 lat 
na poranek teatralny  
„Jaś i drzewo fasolowe”.  
Spektakl w wykonaniu  
Teatru z Krakowa. 
Start godz. 10.00,  
Bilety 5 PLN, 

Miejsce: Kościelna 3Nadarzyn

Poznajemy instrumenty  
perkusyjne
10 kwietnia (niedziela)  
w Ośrodku Kultury odbędzie  
się koncert „Poznajemy  
instrumenty perkusyjne”.  
W programie utwory:  
G. Bizeta, W. A. Mozarta,  
J. Straussa, P. Warlocka.
Start godz. 16.00,  
Bilety 5 PLN,  
Miejsce: Pl. Poniatowskiego 2

Piastów

Ciastko z bajką?  
Jak najBarciś!
Stowarzyszenie Możesz  
zaprasza 9 kwietnia (sobota)  
na spotkanie z cyklu  
„Ciastko z bajką” – Artur 
Barciś. Rodzice dali mu tylko 
jedno imię – Artur, bo – jak 
mówi – widocznie uznali,  
że jest wystarczająco  
oryginalne. Nazywano go 
„Bąbel” z racji niewielkiego 
wzrostu, ale został wielkim 
aktorem, gra w teatrze  
i wystąpił w stu filmach.
Start godz. 14.00,  
Miejsce: Studio Dance Zone, 
Warszawska 49/51

Podkowa Leśna

Światło na młodych
CKiIO zaprasza 9 kwietnia 
(sobota) pokaz twórczości 
debiutantów – „Światło na 
młodych”. Wystawy, pokazy, 
koncerty. Zaprezentują się: 
Paulina Gedymin (fotografia), 
Piotr Gago (malarstwo, 
rysunek), Franciszek 
Ledóchowski (film, videoart) 

oraz zespoły muzyczne: Grupa 
Caraboo i Followers of Light.
Start godz. 19.00,  
Wstęp wolny,  
Miejsce: CKiIO, Świerkowa 1

Filharmonia Dziecięca 
„Filharmonia Dziecięca  
w Pałacyku” to cykl edukacyjny 
przeznaczony dla młodych  
słuchaczy. 10 kwietnia (niedzie-
la) odbędzie się koncert wokal-
ny „Mistrz i uczeń”. Wykonają: 
Beata Wardak i uczennice: 
 Bożena Bujnicka, Dominika 
Matusiak, Ewelina Mrozowska,  
Katarzyna Okońska, Magdale-
na Szuplak, przy fortepianie  
– Marta Jarczewska.
Start godz. 12:30, Wstęp wolny,   
Miejsce: Pałacyk Kasyno,  
Lilpopa 18

Pruszków

Jazz na wiosnę  
w „Kamyku”
8 kwietnia (piątek) w Ośrodku 
Kultury odbędzie się Wieczór  
Konesera Sztuki – Jazz na  
wiosnę w „Kamyku”. Wystąpi  
Piotr Cieślikowski „Bocian” Trio.
Start godz. 18.00,  
Wstęp wolny,  
Miejsce: M. Zimińskiej-Sygietyńskiej 5

Nobliści znad Wisły,  
Odry i Niemna
Pruszkowska Książnica 
zaprasza 9 kwietnia (sobota)  
na spotkanie z Marią i Przemy-
sławem Pilichami, autorami 

książki „Nobliści znad Wisły, 
Odry i Niemna”. Spotkanie  
poprowadzi Gerard Położyński.
Start godz. 16.00,  
Miejsce: MDK, Kościuszki 41

Śmingusek Dyngusek
Ośrodek Kultury zaprasza  
10 kwietnia (niedziela) na 
poranek teatralny dla dzieci 
,,Śmingusek Dyngusek” 
– w wykonaniu Teatru ,,Narwal”. 
Artyści przedstawią historię 
małego króliczka, który urodził 
się błękitny … Bajka w wesoły 
sposób pokazuje życie na wsi 
ale przede wszystkim opowiada 
o polskiej tradycji obchodzenia 
Świąt Wielkiej Nocy”, w różnych  
zakątkach naszego kraju.
Start godz. 12.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: M. Zimińskiej-Sygietyńskiej 5

Wystarczy Ci siły
Filia 3 Pruszkowskiej Książnicy 
zaprasza 14 kwietnia (czwartek) 
na wieczór wspomnień „Wystar-
czy Ci siły” poświęcony pamięci 
księdza Romana Indrzejczyka. 
Spotkanie poprowadzi Dominik 
Czajkowski, a oprawę muzyczną 
zapewni zespół muzyczny DeGlor, 
działający przy parafii Św. Józefa 
w Pruszkowie. W programie: 
promocja najnowszej książki 
Księdza Romana, pod tytułem: 
„Słowa” poezja Księdza Romana 
czytana przez Jego wychowan-
ków wspomnienia przyjaciół.
Start godz. 18.00,  
Miejsce: Pałacyk nad Utratą, 
Szpital Tworkowski, Partyzantów 2/4 

PRUSZKÓW

reklama

Program Rock Pickniku
PRUSZKÓW
Już w przyszłą sobotę 
miłośnicy mocnych  
brzmień będą mogli  
podziwiać młodych  
rockowców na pruszkowkim 
stadionie Znicza.

W sobotę, 16 kwietnia 
na stadionie Znicza 
wystąpi dziewięć ama-

torskich zespołów rockowych, 
które zostały wyłonione spośród 
35 zgłoszonych. Gwiazdą impre-
zy będzie Oddział Zamknięty.
Poniżej zamieszczamy program 
imprezy: 

10.00  Konkurs artystyczny klas „0” pod tytułem  
„Anioły ciemności” 

11.00  Wyniki konkursu 
11.20  Zespół Precedens z Warszawy 
11.55  Pokaz uczniów szkół podstawowych  

„Bezpieczne dziecko”  
12.10  Zespół Alechandro z Radomia 
12.45  Start parady motocykli 
13.05  Zespół Followers Of Light z Pruszkowa 
13.50  Zespół Black and White z Warszawy 
14.40  Zespół Zazuu z Warszawy 
15.30  Zespół Kwiaty Rocka z Grębkowa 
16.20  Zespół Radosław Stolar z Warszawy 
17.10  Zespół Junk Hustler z Warszawy 
18.00  Zespół The Pillowers z Warszawy 
18.35  Obrady jury i ogłoszenie wyników 
19.45  Koncert laureata I nagrody 
20.30  Koncert zespołu Oddział Zamknięty 

Patronem imprezy  
jest Antyradio 94 FM i Radio WWW

Skład jury: 
•	 Andrzej	Królikowski	 

– Zastępca Prezydenta Miasta Pruszkowa 
•	 Anna	Rozbicka	 

– Antyradio 94 FM 
•	 Damian	Marciniak	 

– Radio WWW 
•	 Robert	Dubiński	 

– Klub Motocyklowy Route 18 
•	 Rafał	Komorowski	 

– IT Music 
•	 Michał	Szulawiak	 

– LO im. T. Zana w Pruszkowie 
•	 Konrad	Kapica	 

– LO im. T. Kościuszki w Pruszkowie
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P rzyjazd ukraińskich gości 
stał się okazją do oficjal-
nego zainaugurowania 
partnerskiej współpra-

cy oraz nawiązania ściślejszych 
kontaktów i wymiany młodzieży 
obu szkół.

Oficjalne spotkanie uczniów, 
nauczycieli i kierownictwa 
partnerskich placówek odby-
ło się w poniedziałek 28 marca  
w siedzibie ZSTiO w obecności 
władz Powiatu Pruszkowskiego, 
przedstawicieli Ambasady Repu-
bliki Ukrainy, Towarzystwa Pol-
sko-Ukraińskiego i Kuratorium 
Oświaty w Warszawie.

W odczytanym podczas spo-
tkania liście do dyrektorów szkół 
Markijan Malskyj, Ambasador Nad-
zwyczajny i Pełnomocny Ukrainy 
w RP napisał m.in.: „Pragnę wy-
razić przekonanie, że nawiązana 
współpraca partnerska pomiędzy 
szkołami będzie dobrze służyła 
umacnianiu i wzbogacaniu przy-
jaznych kontaktów i wspólnych 
wartości oraz pogłębianiu dobro-
sąsiedzkich stosunków między 
naszymi krajami. Ma ona służyć 
poprawie wzajemnego zrozumie-
nia, przezwyciężania uprzedzeń, 
umożliwić pojednanie i wspierać 
wspólną odpowiedzialność polskiej 

i ukraińskiej młodzieży w kształto-
waniu przyszłości Europy”.

Sympatycznym akcen-
tem był wspólnie wyko-
nany programy program 
artystyczny, w którym znalazły się  
ukraińskie ludowe dumki oraz 
pieśni lwowskich batiarów.  
W trakcie swego kilkudniowe-
go pobytu w Polsce ukraińscy 
uczniowie zwiedzili Warszawę  
i najciekawsze miejsca naszego 
regionu. Ostatnim punktem wizyty 
było spotkanie z Elżbietą Smo-
lińską Starostą Pruszkowskim, 
która wręczyła gościom drobne 
upominki. (JW)

Partnerstwo polskiej  
i ukraińskiej młodzieży

Tegoroczny konkurs przebiegał pod 
hasłem „Powódź, pożar, dniem czy 
nocą – straż przychodzi ci z pomocą”. 
Celem konkursu jest poszerzenie 
wiedzy w zakresie zachowania bez-
pieczeństwa w momencie występo-
wania wszelkiego rodzaju zagrożeń.

Powiatowa Komisja Konkursowa 
do etapu wojewódzkiego zakwalifi-
kowała prace następujących osób:

grupa I (6-8 lat)
Daria Palewska lat 8, uczennica Szko-
ły Podstawowej Nr 4 im. Bohaterów 
spod Darnicy w Piastowie - praca 
wykonana pod kierunkiem Pani 
Katarzyny Wadowiec.

grupa II (9-12 lat )
Katarzyna Witkowska lat 12, 

 Mariusz Brysiak

Powódź, pożar, dniem czy nocą  
– straż przychodzi ci z pomocą

Zdołbunów 
miasto liczące 
ok. 30 tys. 
mieszkańców, 
leżące niedaleko 
Równego na Wołyniu.  
W XVI – XVIII w. należało do 
Polski, później znalazło się 
w zaborze rosyjskim.  
W okresie międzywojennym 
ponownie znalazło się  
w granicach 
Rzeczypospolitej. Było 
stolicą powiatu  
w woj. wołyńskim.

40-osobowa grupa uczniów i nauczycieli ze Szkoły Średniej nr 5 w Zdołbunowie na Ukrainie gościła 
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Pruszkowie. Młodzież z Ukrainy przybyła do 
Pruszkowa w ramach rewizyty po ubiegłorocznym pobycie w ich mieście młodzieży z ZSTiO.

MSZA ŚWIĘTA 
W INTENCJI OFIAR 

KATASTROFY 
SMOLEŃSKIEJ

"A jeśli komu droga otwarta do nieba,
to tym, co służą Ojczyźnie"

                        "Pieśń o cnocie" Jan Kochanowski

10 kwietnia 2011 roku    
o godz. 18.00

 w Kościele św. Kazimierza 
w Pruszkowie  
odbędzie się  
Msza Święta 

w intencji ofiar 
katastrofy smoleńskiej.

Zapraszam do wspólnej modlitwy.

Elżbieta Smolińska
Starosta Pruszkowski

uczennica Szkoły Podstawowej 
Nr 4 im. Bohaterów spod Darnicy  
w Piastowie - praca wykonana pod 
kierunkiem Pani Urszuli Stachery.

grupa III (13-16 lat)
Paulina Marczak lat 16, uczenni-
ca Gimnazjum Nr 1 im. Prymasa 
Tysiąclecia Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Raszynie - praca 
wykonana pod kierunkiem Pani 
Lidii Skonecznej - Goli.

grupa IV (uczniowie 
niepełnosprawni)
Mariusz Brysiak, uczeń Specjalne-
go Ośrodka Szkolno - Wychowaw-
czego im. Ks. Jana Twardowskiego  
w Pruszkowie – praca wykonana pod 
kierunkiem Pani Justyny Adamiuk.

W ostatnim dniu marca odbyły się eliminacje 
powiatowe XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego dla dzieci i młodzieży.

 Katarzyna Witkowska
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reklamy&ogłoszenia
Ceny netto, bez VAT. Cena ogł. drobnego za 1 słowo. Dokładne wymiary modułu reklamowego 40,5 mm x 38,8 mm

W biurze reklamy w Pruszkowie, ul. Prusa 19/7•	
Telefonicznie pod nr 22 728 18 64 lub 531 311 315•	
E-mailem pod adresem reklama@wpr24.pl•	
W biurze In-Form Grodzisk Maz.: 22 755 69 28, www.biuroogloszen.net•	

jak
zamówić?

najlepsze 
ceny!

Drobne: 2 zł zwykłe, 3 zł pogrubione, 4 zł w ramce, 5 zł w kontrze
Modułowe (graficzne):  od 30 zł do 60 zł  za moduł ok. 4x4 cm

Dam pracę

Przyjmę na staż. Wypiek   ►
i sprzedaż ciastek Fornetti. 
Miejsce pracy: 
Nadarzyn, CH Maximus.  
Kontakt: 600-172-952.

Restauracja Elita   ►
w Otrębusach zatrudni  
osobę do sprzątania i na 
zmywak, kelnerów na etat  
i na przyjęcia w weekendy. 
tel. 667 476 273 

Solid Security Sp. z o.o. 
zatrudni: 
pracowników ochrony 
fizycznej 
(praca na terenie: Pruszków, 
Gąsin,). Oczekujemy: 
•  niekaralności 
•  licencja pracownika   
    ochrony fizycznej mile  
   widziana 
Zgłoszenia: 500-161-594

Ustawiacz wtryskarek   ►
Pruszków k. W-wy 2-3 lata 
doświadczenia, 3zm  
Kontakt: 506-047-950

Ceny netto, bez VAT. Cena ogł. drobnego za 1 słowo. Dokładne wymiary modułu reklamowego 40,5 mm x 38,8 mm

Zatrudnię pracownika  ►
fizycznego do pracy na placu 
przy segregacji odpadów, 
693 280 600

Zatrudnię wykwalifikowaną  ►
masażystkę lub masażystę. 
Milanówek 506 57 55 20 

Szukam pracy

Podejmę się sprzątania  ►
w Pruszkowie i okolicach 
511 738 104 

Nieruchomości – sprzedam

Bezpośrednio trzypokojowe   ►
z garażem, Pruszków, ul. Jasna, 
nowe, pełne wyposażenie kuchni, 
holu, łazienki, księgi wieczyste, 
cena ostateczna 385 i 35 tyś, 
609 315 496, 695 476 441

Dom 137/1368 m2 Jaktorów  ►
664 007 270  

SPRZEDAM BEZPOŚREDNIO   ►
– NOWE, Nowocześnie urządzone 
mieszkanie 44m2, 2pokoje, 
Brwinów, tel.:510-203-663,  
286 tyś, niski czynsz 

największa skuteczność!
CO TYDZIEŃ PONAD 30 000 CZYTELNIKÓW

Najniższe ceny w mieście
Sprawdź !

Tel. 530 540 000
Tel. (22) 423 40 90

www.tanioidobrze.pl
ul. Wiosenna 16, Milanówek

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

Gimazjum 
Społeczne 

• 
• 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  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
Z UPRAWNIENIAMI 

SZKOŁY PUBLICZNEJ 
OD 1991

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 2004

 www.slo23.edu.pl

30% 
ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA

BRUKARSTWO
BRUK-MAR

- układanie kostki brukowej
- odwadnianie terenu
- inne roboty drogowe

0-605-554-2280-605-554-228605 332 222 lub 692 196 292 

bezpłatne, profesjonalne porady kosmetyczne 

dobór linii pielęgnacyjnej podstawowej 
i specjalistycznej

pokaz i nauka makijażu

Oferta specjalna! 
ważna do końca Maja

kosmetyki firmy Mary Kay i firmy Colway 
(naturalny kolagen)  

KRZESŁA, FOTELE, STOŁY. ŁAWY, WIESZAKI...
DLA BIURA I DO DOMU. DLA DZIECKA I DOROSŁEGO
  specjalizujemy się w siedzeniu ....

SKLEP W PIASTOWIE  W PASAŻU TESCO
czynne od 9-21, niedziela 10-18

www.ewolucjasiedzenia.firmy.net; tel.: 22 729 02 78 
 

10% RABATU DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z REKLAMY GAZETY. 
ZAPRASZAMY!

Nauka

Angielski dojeżdżam  ►
 607 596 383

Matematyka nauczyciel    ►
603 713 495 

Automoto – kupię

Autokasacja, zaświadczenia  ►
transport gratis 502 534 080

Darmowe złomowanie pojazdów,  ►
transport gratis! 502-534-080

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

Zdecydowanie kupię każde   ►
auto od 1998r. 604 842 096 

Automoto – sprzedam

Audi 80 Combi, 93’, TDI, Zielony,  ►
TANIO, 604 200 048

Skoda Felicia Combi 2000,   ►
22 728 96 43 

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

Sprzedam mieszkanie   ►
os. Parkowa (przy kolejce WKD), 
38m2, po remoncie.  
Tel. 510 521 952 

Sprzedam mieszkanie 48m2,   ►
3 pokoje, Pruszków oś.  
Wyględówek, Bezpośrednio,  
tel 607176509 

Sprzedam segment 180 m2  ►
Grodzisk Mazowiecki  centrum, 
540 000 zł. tel. 723 695 359

Stary dom z ogrodem, Kosów  ►
Lacki 798 675 919 

Nieruchomości – do wynajęcia

Do wynajęcia pawilon   ►
usługowo-handlowy 50 m2  
w pobliżu Carrefour  
602 353 871

Pokój do wynajęcia Pruszków  ►
604 158 817 

Kupię

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

Usługi

Anteny montaż serwis   ►
603 375 875

Brukarstwo, 696437501  ►

Budowa domów, rzetelnie,  ►
terminowo 605 377 805 

Ciesielstwo, więźby dachowe,  ►
poszycia dachów, remonty, 
wiaty, tarasy 785 286 343

Cyklinowanie 602 262 144  ►

Domofony, videodomofony  ►
603 375 875 

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

GLAZURA, REMONTY, ŁAZIENKA  ►
510 610 743  

Glazura, Terakota, Hydraulika  ►
660 336 695 

KALSBUD budowa domów  ►
668101624 

Kwiaty na każdą okazję.   ►
Nowo otwarta kwiaciarnia 
zaprasza Pruszków,  
Ołówkowa 1e, 512 359 993 

Ogrody – opryski na choroby   ►
i szkodniki 696 039 978 

Ogrody – przycinanie  ►
żywopłotów, wertykulacja 
trawników 696 039 978 

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

Pranie tapicerki,   ►
dywanów w domu klienta  
504 206 446 

POSPRZĄTAM  
–  DOM 
–  MIESZKANIE 
–  BIURO 
–  PRUSZKÓW I OKOLICE  
511 738 104  
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Bezpłatna reklama Twojej firmy w internecie!

darmowe ogłoszenia 
www.ogloszenia.wpr24.pl

darmowa prezentacja
www.firmy.wpr24.pl

Pruszków ul. Berenta 18 (róg A.K.) tel. 22/758-78-90,   POLSAT
Grodzisk Maz. ul. Sienkiewicza 51     tel. 22/724-35-98,   POLSAT
Grodzisk Maz. ul. 11 Listopada 48     tel. 22/755-56-74
Żyrardów ul. Okrzei 2 (przy rynku)  tel. 46/855-41-91

AGD - MULTIMEDIA - RTV
duży wybór
niskie ceny

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

TELEWIZJA i INTERNET

AUTO SERWIS
PEŁNY ZAKRES USŁUG

Pruszków, Aleje Jerozolimskie 451
(NA TYŁACH INTERCARS)

tel. 795 569 659

Wulkanizacja Elektryka Diagnostyka komupterowa
Mechanika

Mariusz Bogucki
508 099 570

www.szybkiremont.com.pl

kompleksowe remonty 
i wykończenia wnętrz

Nie masz czasu?
Nie wiesz jak?

EVENTEO działa za Ciebie

KOMPLEKSOWA
ORGANIZACJA

IMPREZ
PRYWATNYCH
I FIRMOWYCH

www.eventeo.com.pl
22 758 91 00 / 693 853 066

Remonty, wykończenia   ►
696 296 740 

Sprzątanie mieszkań,   ►
biur, obiektów, pranie 
dywanów, tapicerki  
meblowej i samochodowej, 
mycie sprzątanie aut 
602 300 579 

ŚWIADECTWA  
ENERGETYCZNE  
TANIO!!! 692-550-555 

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

Transport Mercedes Sprinter  ►
504 206 446 

Wróżka 501 22 05 39  ►

WYMIANA OPON   ►
795 569 659

Wywóz złomu 601 340 698  ►

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

BEZPŁATNE LICEUM 
I SZKOŁY POLICEALNE DLA DOROSŁYCH

kształcące na kierunkach weterynaria, 
informatyka i ochrona �zyczna
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Biuletyn	Informacyjny	Urzędu	Gminy	Brwinów ul. Grodziska 12, tel. (22) 729 59 06, e-mail: brwinow@brwinow.pl

Podziękowania od Prezydenta Komorowskiego

Wyróżniona Agnieszka Dawidziuk 
mówi, że nagroda przyznana przez 
Prezydenta RP wzbudziła w niej 
duże emocje i wzruszenie. Podkre-
śla, że jest to nagroda dedykowana 
wszystkim wolontariuszom, któ-
rym pomaganie innym przynosi sa- 
tysfakcję. Pytana o plany dotyczą- 
ce wolontariatu, mówi, że w ob- 

Podziękowania za społecznie wy-
konywaną pracę na rzecz innych  
i gratulacje dla laureatów konkur-
sy „Barwy wolontariatu” to główne 
punkty X Gali Wolontariatu, uroczy-
ście obchodzonej w dniu 31 marca 
2011 r. Wśród dziesięciu wyróżnio-
nych wolontariuszy zaproszonych 
do Pałacu Prezydenckiego była 
pani Agnieszka Dawidziuk, wolon-
tariuszka związana ze Środowisko-
wym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  
w Brwinowie.

Podczas Gali Wolontariatu z wo-
lontariuszami – niezwykłymi ludźmi, 
którzy poświęcają swój czas, umie-
jętności i energię, aby pomóc innym 
– spotkał się Prezydent RP Bronisław 
Komorowski wraz z małżonką Anną 
Komorowską. Para prezydencka 
wręczyła nagrody wolontariuszom, 
którzy swą działalnością wyróżnili się 
na tle innych w minionym roku. Jed-
ną z takich osób jest pani Agnieszka 
Dawidziuk, koordynatorka koła wo-
lontariatu działającego przy Środowi-
skowym Ośrodku Pomocy Społecznej  
w Brwinowie oraz inicjatorka powsta-
nia takiego koła przy Zespole Szkół  
nr 1. Na uroczystej Gali laureatce to-
warzyszyli kierownik Środowiskowego 
Ośrodka Pomocy Społecznej i pomy-
słodawczyni zgłoszenia kandydatu- 
ry do konkursu –  Joanna Dzierzba  
oraz burmistrz Arkadiusz Kosiński. 

chodzonym w 2011 roku Europej-
skim Roku Wolontariatu chciałaby 
włączyć w wolontariat jak najwięcej 
seniorów.      

Okazuje się, że nie trzeba szukać 
daleko: tak blisko obok nas żyją 
i działają wyjątkowi ludzie. Takie 
konkursy jak „Barwy wolontariatu” 
stwarzają możliwość docenienia 

Lp. Nazwa zadania
Planowane 

wydatki na rok 
2011

1 Wsparcie organizacji oficjalnych obchodów 
Święta 3 Maja w gminie Brwinów w dniu  
3 maja 2011 r.

2.500,00

2 Wsparcie organizacji oficjalnych obchodów 
Rocznicy Powstania Warszawskiego  
w Gminie Brwinów w dniu 1 sierpnia 2011 r.

2.500,00

3. Wsparcie organizacji oficjalnych obchodów 
Rocznicy Bitwy Warszawskiej w Gminie 
Brwinów w dniu 15 sierpnia 2011 r.

2.500,00

4. Wsparcie działalności skierowanej do 
dzieci i młodzieży z terenu gminy Brwinów 
w zakresie wychowania patriotycznego 
i obywatelskiego oraz podtrzymywania 
tradycji harcerskich w 2011 r.

4.000,00

ich pracy i zaprezentowania na 
zewnątrz dokonań godnych naśla- 
dowania. Serdeczne gratulacje 
dla pani Agnieszki oraz na jej ręce 
podziękowania dla wszystkich pra-
cowników i wolontariuszy ŚOPS, 
którzy swoją pracą i zaangażowa- 
niem pomagają potrzebującym na 
co dzień.                          (PR)

Burmistrz Gminy Brwinów zaprasza organizacje pozarządowe oraz pod-
mioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i wolontariacie do wzięcia udziału w otwartym konkursie ofert na re-
alizację zadań publicznych w zakresie podtrzymania tradycji i rozwoju 
świadomości narodowej.

Oferty można składać do 19 kwietnia 2011 r. Więcej informacji:  
Biuro Promocji Urzędu Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, pok. 202,  
tel. 22 738 26 29.

Konkurs dotacyjny

Praca w Urzędzie Gminy Brwinów
Burmistrz Gminy Brwinów ogłasza nabór na stanowisko

Radca Prawny
Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert do 15 kwietnia 2011 r.  
w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Brwinów, przy ul. Grodziskiej 12, 
pok. 007. Szczegółowe informacje na stronie http://brwinow.bip-jst.pl/index.
php?grupa=41559 oraz pod numerem tel.: 0 22 738 26 23. 

Zdjęcie: J. Dzierzba


