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Święto miasta  
z rozmachem

Wyjątkowo hucznie  
obchodzili w tym roku 
mieszkańcy Piastowa  

święto swojego miasta    4

Na zniczu  
musi być hotel
Od 21 maja hotel Ideal  
nie przyjmuje gości.  
Właściciel obiektu  
zawiesił działalność  
hotelową i zaproponował 
utworzenie w tym miejscu 
zakładu opiekuńczego  
dla osób starszych.  
Władze miasta nie  
zgadzają się na to    4

GRODZISK MAZOWIECKI

Parafianie jeżdżący  
na msze samochodami  
to utrapienie mieszkańców 
Osiedla Piaskowa. W pobliżu 
kościoła parkują gdzie  
się da, nawet w bramach  
posesji przy ul. Piaskowej  
i sąsiednich uliczkach    6

PRUSZKÓW

Parkowanie  
nie po bożemu

Pruszkowska nowa jakość

PRUSZKÓW  Będą tu galerie handlowe, kina, centra rozrywki, restauracje i sklepy wielkopowierzchniowe i... rewolucja w pruszkowskim handlu.
Budowy dwóch centrów Renomy i Manhattanu mają szanse rozpocząć się jeszcze w tym roku   2

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
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Andrzej S. rodyS

PRUSZKÓW
Najprawdopodobniej  
w tym roku rozpocznie  
się budowa dwóch  
nowoczesnych centrów  
handlowych – Renomy  
i Manhattanu.

O planach inwestycyjnych 
grupy Rekord, dotyczą-
cych budowy centrów 

Renoma i Manhattan, słychać 
już od dawna. Obecnie stają się  
one coraz bardziej realne. Na 
ukończeniu są dokumenta-
cje projektowe dotyczące obu  
przedsięwzięć. A jeszcze w lecie 
inwestor zamierza wystąpić  
do starostwa pruszkowskiego  
o pozwolenia na budowę.

Pylon Pruszkowa
Bazarek, który znajduje się 
przy rogu ulic Wojska Polskiego  
i Kościuszki wkrótce zniknie.  
W jego miejscu powstanie cen-
trum Renoma. Spółka Rekord 
Nieruchomości, należąca do  
Grupy Kapitałowej Rekord, wy- 
buduje obiekt na czterech dział-
kach, których jest właścicielem. 
Nowoczesna architektura Re-
nomy, zwanej także Małym 
Manhattanem, zdominuje per-
spektywę ul. Wojska Polskiego. 

– To będzie reprezentacyjny 
punkt Pruszkowa, pylon miasta, 

charakterystyczny i rozpozna-
walny, usytuowany w doskona-
łym miejscu od strony wjazdu  
z Warszawy – mówi Wiesław Go-
win, prezes Grupy Kapitałowej 
Rekord. Jak informuje, projekt 
Renomy będzie gotowy lada 
moment. – W lipcu powinniśmy 
złożyć dokumenty do starostwa 
w celu uzyskania pozwolenia na 
budowę – dodaje. Koszt inwe-
stycji szacuje się na ok. 50 mln 
zł. – Realny termin oddania do 
użytku Renomy to koniec 2012 r. 
lub początek 2013 r. – informuje 
Wiesław Gowin.

Renoma będzie siedmiokondy- 
gnacyjnym budynekiem o łącz- 
nej powierzchni użytkowej 11 tys. 
mkw. Dwie kondygnacje znaj-
dą się pod ziemią. Na poziomie  
-2 usytuowany będzie parking,  
a na poziomie -1 – wielkopo- 
wierzchniowy market. Pięć na- 
ziemnych kondygnacji pomieś- 
ci galerię handlową, centrum  
rozrywki i punkty usługowe.

Jak na Manhattanie
Z iście wielkomiejskim rozma-
chem zaprojektowano drugą 
z inwestycji – centrum Man-
hattan, które powstanie przy 
skrzyżowaniu ul. Prusa z nowym 
odcinkiem ul. Powstańców. To 
już nie tylko centrum handlowe, 
ale cały kompleks, w którym 
oprócz 20 tys. mkw. powierzch-
ni przeznaczonej pod handel, 

OPAKOWANIE ZASTĘPCZE

Człowieku, nie irytuj się!

Bolo Skoczylas
Redaktor naczelny

Za czasów słusznie minionego 
ustroju ważną rolę spełniały 
tzw. gry planszowe. Edukacyjną, 
integracyjną, rozrywkową i kultu-
rotwórczą. Telewizji i komputerów 
jeszcze nie było, w radio leciały 
głównie pieśni masowe albo poga-
danki na temat walki ze stonką.  
W kinach filmy wojenne wymien-
nie z przebojami ukraińskiej 
estrady. Zwyczajni ludzie pracy 

odreagowywali trudy budowy socjalizmu, pijąc wódkę  
z czerwoną kartką, a siły regenerowali rżnąc w karciochy, 
palanta albo cymbergaja i ogólnie nie sprawiali władzy 
kłopotów. Większy problem był z inteligencją pracującą. 
W durnia grać nie chcieli, bridge i poker były źle widziane 
jako ideologicznie obce, by więc zaspokoić jej potrzeby, 
wprowadzono do handlu bogatą ofertę gier planszowych. 
Największym powodzeniem cieszyła się gra w Chińczyka 
nosząca nową nazwę: „Człowieku, nie irytuj się”.

Dlaczego taka nazwa? Z ostrożności. Powodem była chęć 
niezadrażniania dobrosąsiedzkich bilateralnych stosun-
ków z zaprzyjaźnionym wielkim i bratnim mocarstwem. 
Pomimo podejmowanych starań ówczesnych speców od 
brandingu i polityki globalnej, tradycyjnej nazwy nie udało 
się wyrugować ani zastąpić sprytnym ersatzem. Wyszło, 
jak zwykle. Wysiłki decydentów spełzły jednak na niczym. 
Polacy gremialnie i z uporem grywali w Chińczyka. I to był 
błąd. Ale przekonujemy się o tym dopiero dziś. Nic nie dzie-
je się bez przyczyny, ani tym bardziej bez konsekwencji.  
A w tym przypadku sami jesteśmy sobie winni...

Mistrzostwa Europy tuż tuż, a końca budowy autostrady A2 
nie widać. Co więcej, budujące jej dwa strategiczne odcinki 
chińskie konsorcjum przebąkuje o wycofaniu się z interesu 
i pozostawieniu nas w polu i malinach. Media i politycy 
prześcigają się w domysłach na temat przyczyn takiego 
obrotu spraw. A ja wietrzę spisek i zmowę.

Dlaczego? A jeśli powodem przystąpienia Chińczyków do 
przetargu wcale nie była nasza twarda waluta, czy możli-
wość wejścia na europejski rynek, a powodowała nimi chęć 
wzięcia rewanżu za utraconą narodową godność? Rzecz 
wymaga gruntownego wyjaśnienia, bo może okazać się 
poważniejsza niż przypuszczamy. Dlaczego Chińczycy tak 
namolnie prosili się o tę robotę? W dodatku za pół ceny. 
Czy u siebie nie mają nic do zbudowania? Musieli jechać 
pół świata żeby grzebać łopatami w mazowieckim piachu? 
Gdzie tu sens, gdzie logika?

To jedyne racjonalne wytłumaczenie sytuacji. Pomyślmy, 
jak byśmy się czuli, gdyby gdzieś w głębokiej azjatyckiej 
prowincji, skośnoocy tambylcy umilali sobie trudy grą 
w Polaka? Czy nasza narodowa duma i cześć nie byłaby 
przypadkiem wystawiona na poważną próbę? Czy nie 
dążylibyśmy do wzięcia sprawiedliwego rewanżu?  
Więc nie irytujmy się.

miejscu ma być zbudowany 
Manhattan. Wiesław Gowin 
podkreśla, że oba obiekty znaj- 
dą się przy głównych ciągach 
komunikacyjnych miasta, na  
głównych kierunkach codzien- 
nych migracji mieszkańców.  
I oba będą stanowić swois- 
tą klamrę spinającą centrum  
Pruszkowa.

usługi i rozrywkę, znajdzie się 
również 250 mieszkań. O skali 
przedsięwzięcia, dotychczas 
w Pruszkowie niespotykanej, 
świadczy najlepiej fakt, że w czę-
ści podziemnej zaprojektowano 
parking na 700 miejsc.

Podobnie jak Renoma, obiekt 
będzie miał siedem kondygnacji, 
a w jednej części, usytuowanej od 
strony ul. Prusa – 10. I podobnie 
jak w przypadku Renomy, pla-
nowane są tu dwie kondygnacje 
podziemne. Także i tu znajdą 
się sklep wielkopowierzchnio-
wy oraz galeria handlowa, cen- 
trum rozrywki. Koszt Manhat-
tanu szacowany jest obecnie na  
ok. 175 mln zł.

– Do końca lipca dokumentacja 
Manhattanu będzie gotowa. Chce-
my jak najszybciej złożyć wniosek 
o pozwolenie na budowę – infor-
muje prezes Gowin. Biorąc pod 
uwagę czas trwania procedur, jest 
szansa, że budowa obu obiektów 
rozpocznie się jeszcze w tym roku.

Przemyślana koncepcja
Oba centra powstają w nieprzy-
padkowych miejscach. Grupa 
Rekord realizuje ściśle przemy-
ślaną koncepcję, którą prezento-
wała m.in. podczas konferencji 
„Kierunki rozwoju Pruszkowa”, 
która odbyła się 15 kwietnia  
w hotelu Victor.

Renoma powstanie w cen- 
trum miasta. W podobnym 

Pruszkowska nowa jakość
W mieście przybędzie ponad 30 tys. mkw. powierzchni handlowo-usługowej

225 mln. zł
mają łącznie kosztować 
inwestycje grupy Rekord

FOTOMIGAWKA

Na festynie z okazji inauguracji programu „Powiat pruszkowski 
szansą twojego rozwoju” dobrze bawili się nie tylko najmłodsi, 
ale również ich opiekunowie, także ci w habitach. Impreza 
odbyła się 27 maja w Domu Pomocy Społecznej w Czubinie 
w gminie Brwinów.

temat wydania
CYTAT TYGODNIA

WIESŁAW GOWIN  Pruszków jest dziś sypialnią. A takie punkty sprawią,  że stanie 
się miastem żyjącym samodzielnym życiem. Już niedługo do stolicy będziemy 
jeździć tylko do teatru, bo nawet kina będą na miejscu.  Prezes Grupy rekord

Zamysł inwestora jest taki, 
by wprowadziły one również 
nową jakość życia w mieście. 
– Te inwestycje spowodują, że 
ludzie zostaną w Pruszkowie. 
Tu na miejscu znajdą to, po co 
aktualnie jeżdżą do Warszawy 
i Janek – uważa prezes Gowin.  
– Pruszków jest dziś sypialnią.  
A takie punkty sprawią, że sta-
nie się miastem żyjącym samo-
dzielnym życiem. Już niedługo 
do stolicy będziemy jeździć  
tylko do teatru, bo nawet kina 
będą na miejscu – podkreśla. 
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Zakład opiekuńczo-leczniczy ruszy w lipcu?
KAmillA GębSKA

PRUSZKÓW
Prawdopodobnie od  
lipca zakład opiekuńczo- 
-leczniczy Stary Wrzesin 
zacznie przyjmować  
pacjentów. Jest szansa,  
że Narodowy Fundusz  
Zdrowia podpisze w końcu 
kontrakt na jego działalność.

P onad 100-letni budy-
nek szpitalny, potocz-
nie nazywany Starym 

Wrzesinem, mimo że przeszedł 
gruntowny remont i został wy-
posażony w sprzęt, stoi pusty. 
Zamysł był taki, by stworzyć  
w nim, tak potrzebny w naszym 
rejonie zakład opiekuńczo-lecz-
niczy. I mimo że wszystko jest 
gotowe na przyjęcie pensjona-
riuszy, placówka świeci pustka-
mi, generując koszty. Taki stan 
rzeczy niepokoi radnych powiatu 
pruszkowskiego, który jest or-
ganem założycielskiego Samo-
dzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Pruszkowie. Samorządowcy 
na jednej z sesji rady powiatu 
pytali, dlaczego nie można otwo-
rzyć placówki. Jedynym powo-
dem  jest brak kontraktu z NFZ.

Dyrektor SPZZOZ Mieczysław 
Brągoszewski otwarcie przyznaje, 
że placówka od dawna jest przy-
gotowana na przyjęcie pacjentów. 

spotkał też trzech z czterech ofe- 
rentów starających się o kontrakt  
na taką działalność. Teraz toczy  
się kolejne postępowanie kon- 
kursowe z naszym udziałem. 
Jego termin upływa 10 czerwca 
– mówi dyrektor Brągoszewski. 
– Jestem optymistą i przewiduję, 
że tym razem się uda i dostaniemy 
kontrakt od lipca. Nie wiem, jak  

duży on będzie, ale jestem spo- 
kojny o to, że obejmie co najmniej  
połowę z przygotowanych łó- 
żek, których jest 48 – dodaje.

Zapotrzebowanie na zakład  
opiekuńczo-leczniczy w na- 
szymrejonie jest duże. Placów 
ka o zbliżonym profilu znajduje 
się na terenie Szpitala Twor- 
kowskiego. To jednak kropla  

w morzu potrzeb. Dyrektor  
Brągoszewski przyznaje, że od  
miesięcy do szpitala powia- 
towego dzwonią ludzie za- 
interesowani miejscem w Sta- 
rym Wrzesinie.

Docelowo placówka przyjmo-
wać będzie osoby o dużym stop-
niu niepełnosprawno ści, które 
samodzielnie nie radzą sobie, 
a nie mają warunków by pro-
wadzić leczenie pozaszpitalne. 
– Rolą zakładu jest wypełnienie 
tej luki poprzez z jednej strony 
kontynuowanie leczenia szpital-
nego, z drugiej – profesjonalną 
rehabilitację. Wszystko po to, by 
przywracać pensjonariuszom 
role społeczne. Bo, długotrwa- 
ła choroba i niesprawność po- 
wodują wykluczenie i alienację  
społeczną – dodaje Brągo- 
szewski. Nad kondycją pod-
opiecznych czuwać będzie 
internista, neurolog, psychiatra 
i anestezjolog oraz rehabi- 
litanci. Zaś z czasem działal- 
ność placówki ma też poszerzyć 
się o sferę kulturalną, m.in. or-
ganizowanie wystaw. Dużym 
atutem placówki jest też bliskość 
szpitala, raptem 50 m.

Jak w większości publicznych 
zakładów tego typu, nie ma co  
liczyć, że placówka będzie przy- 
nosić zyski. Tak, jak jest w przy- 
padku podmiotów komercyj- 
nych. Liczy się z tym i dyrektor 
SPZZOZ. 

– Jego działalność nie będzie 
rentowna. Jesteśmy do tego 
przyzwyczajeni. Zajmujemy 
się wieloma chorymi, których 
leczenie jest ekonomicznie 

 Gdy tylko NFZ podpisze kontrakt, Stary Wrzesin będzie mógł przyjąć pacjentów

MASZ POMYSŁ NA ARTYKUŁ?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

  22 728 09 30  {W GODZ 10.00–16.00}

  600 924 925  {W GODZ 9.00–17.00}

  redakcja@gazetawpr.pl

aktualności
czytaj codziennie na wpr24.pl
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POGODA NA WEEKEND

Mieczysław 
Brągoszewski: 
Zajmujemy się 
wieloma chorymi, 
których leczenie  
się nie opłaca.  
To nie jest ich wina, 
że ubezpieczyciel tak 
wycenia szpitalne 
usługi. Naszym celem 
jest pomaganie 
ludziom i tej dewizy 
będę się trzymał.

dyrektor SPZZOZ w Pruszkowie
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PRUSZKÓW
W niespełna dwa tygodnie 
od uruchomienia nowej fon-
tanny w Parku Kościuszki,  
w nocy ze środy na czwartek 
ktoś próbował ukraść  
z niej jedną z rzeźb.

O tym, że na fontannie ma-
łych muzykantów, przy 
wejściu do Parku Ko-

ściuszki od strony skrzyżowania 
ul. Chopina z al. Niepodległości, 
brakuje chłopca z trąbką, zaalar-
mował nas czytelnik.

– W czwartek rano patrol 
straży miejskiej zauważył, że 
rzeźba chłopca jest uszkodzona 
– potwierdza Elżbieta Jakubczak-
-Garczyńska, naczelnik Wydzia-
łu Ochrony Środowiska Urzędu 
Miejskiego w Pruszkowie. – Oka-
zało się, że w nocy ktoś chciał 
ukraść rzeźbę. Była ona przymo-
cowana śrubami za każdą z nóg. 
Jedna ze śrub była przepiłowa-
na, a druga pod ciężarem rzeźby 
wygięła się. Musieliśmy wezwać 

specjalistę, który zdjął rzeźbę do 
naprawy – dodaje.

Elżbieta Jakubczak-Garczyń-
ska zaznacza, że rzeźba ocalała 
najprawdopodobniej dlatego, że 
albo złodziei ktoś spłoszył, albo 
jej wycięcie przerosło możliwości 

Zniknęła rzeźba z parkowej fontanny

Urząd miejski chce podjąć 
kroki, by zabezpieczyć obiekt 
przed podobnymi incydentami.  
– W trybie pilnym założymy tu 
monitoring – poinformował nas 
zastępca prezydenta Pruszko- 
wa Andrzej Kurzela.  (ASR)

Reklama

sprawców. Jak podkreśla, nie 
był to przypadek wandalizmu,  
lecz celowe działanie, by rzeźbę 
ukraść.

Czwarty muzykant powróci 
na fontannę prawdopodobnie 
pod koniec przyszłego tygodnia. 

Od murów, po wyposażenie  
i kadrę. 

– Możemy to zrobić w każdej 
chwili, ponieważ jesteśmy pod 
parą. Czekamy tylko na rozstrzy-
gnięcia kontraktowe ze strony 
NFZ. Do tej pory obyły się już dwa 
postępowania konkursowe,  
w których nie uznano naszej ofer-
ty za prawidłową. Podobny los 

nieopłacalne. To nie jest ich wina, 
że ubezpieczyciel tak, a nie ina-
czej wycenia szpitalne usługi. 
Naszym nadrzędnym celem jest 
jednak pomaganie ludziom i tej 
dewizy będę się trzymał. To się 
ludziom należy – mówi Mieczys- 
ław Brągoszewski.  
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Trzy panele dyskusyjne: „Społeczeństwo – Co zrobiliśmy z naszą wolnością?”; „Unia Europejska – Czy priorytety polskiej prezydencji 
odpowiadają potrzebom regionu?”; „Polityka międzynarodowa: Europa Środkowa – wspólnota interesów czy koalicja strachu?” 
złożyły się na konferencję „Perspektywy współpracy w Europie Środkowej” , która odbyła się 3 czerwca w Centrum Kultury z udziałem 
parlamentarzystów, samorządowców, wykładowców i dziennikarzy z Polski, Europy i USA.   (DP)

GRODZISK MAZOWIECKI

Perspektywy współpracy w Europie Środkowej
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Andrzej S. rodyS 

PRUSZKÓW
Spółka Investon, własciciel 
hotelu Ideal, zamknęła 
obiekt. Proponuje utworze-
nie zakładu opiekuńczego. 
Miasto się nie zgadza.

O problemach spółki, za-
miarze zlikwidowania 
hotelu i utworzenia  

w tym miejscu zakładu opiekuń-
czego poinformował na swoim 
blogu pruszkowski radny Ja-
rosław Olszak (Samorządowe 
Porozumienie Pruszkowskie). 

– 21 maja hotel Ideal zakoń-
czył działalność operacyjną 
– powiedziano nam w Inve-
stonie. Jak poinformował nas 
wiceprezydent Pruszkowa An-
drzej Kurzela, spółka zgłosiła 
zamiar utworzenia w budynku 
zakładu opiekuńczego dla osób 
starszych z demencjami, m.in. 
z chorobą Alzheimera. Jednak 
po przeprowadzeniu szerokich 
konsultacji prezydent Jan Sta-
rzyński nie wyraził na to zgody. 

„Cel szczytny, ale hotel od 
początku był przewidziany jako 
element zespołu obiektów spor-
towych, pozwalający na zakwa-
terowanie i treningi” – napisał 
na blogu radny Olszak. Miasto, 
sprzedając grunt pod budowę 
hotelu, zastrzegło w umowie 
kupna-sprzedaży przeznacze-
nie tej działki na hotel. – Taki 
zapis znalazł się również w ak-
cie notarialnym – mówi wice-
prezydent Kurzela dodając, że 
wykorzystanie działki na tym 
terenie na działalność hotelarską 
jest zgodne z zapisami studium 
uwarunkowań zagospodarowa-
nia przestrzennego.

Głośno na Zniczu
Powodów, dla których miasto nie 
chce zgodzić się na powstanie 
zakładu opiekuńczego w miejscu 
hotelu jest więcej. Chodzi przede 
wszystkim o to, że budynek byłego 

hotelu znajduje się w kompleksie 
obiektów sportowych, na któ- 
rym często odbywają się impre- 
zy sportowe i nie tylko. – Na 
obiektach znicza organizujemy 
także imprezy miejskie, podczas 
których odbywają się koncerty 
trwające niekiedy do godz. 23.00 
– podkreśla Andrzej Kurzela. Za-
znacza, że jakakolwiek impreza 
odbywałaby się na Zniczu, jed-
nym z jej skutków jest hałas. To 
wcześniej czy później doprowa-
dziłoby to do sytuacji konflikto-
wej, bo pensjonariusze zakładu 
opiekuńczego z pewnością będą 

Na Zniczu musi być hotel
Czy w zamkniętym Idealu może powstać zakład opiekuńczy?

woleli spokój i ciszę. – Takich  
konfliktów chcielibyśmy unik- 
nąć – dodaje wiceprezydent.

Hotel jest potrzebny
Mimo że hotel Ideal ma innego 
właściciela, to jednak jest inte-
gralną częścią kompleksu Zni-
cza. Miasto dlatego zastrzegło  
w umowie sprzedaży działki  
i akcie notarialnym takie prze-
znaczenie terenu, bo hotel w tym 
miejscu jest potrzebny. Zarówno 
Jarosław Olszak na swoim blo-
gu, jak i wiceprezydent Kurze- 
la w rozmowie z nami podkreśla- 

ją, że chodzi m.in. o to, by przyjeż-
dżający do Pruszkowa sportowcy 
z innych klubów mieli możli- 
wość zakwaterowania na miejscu.  
– To nie musi być luksusowy 
hotel. Chcemy jednak, by zespół 
obiektów sportowych był kom-
pletny, a więc by znajdowało się tu 
także zaplecze hotelowe – dodaje 
wiceprezydent.

Zakład gdzie indziej
– Utworzenie ośrodka dla osób 
starszych to wyśmienity pomysł, 
tylko nie w tym miejscu – uważa 
Andrzej Kurzela. Podkreśla, że 

także dlatego, że teren ten jest 
historycznie związany ze spor-
tem.  Umieszczenie tu zakładu 
opiekuńczego to nie najlepsza 
decyzja. – To, co proponują wła-
ściciele, jest zbyt odległe od spor- 
tu – mówi. Zaznacza, że w Prusz- 
kowie są inne, znacznie lepsze 
lokalizacje na tego typu działal-
ność. – Zaproponowaliśmy, by 
właściciele nawiązali kontakt  
z dyrekcją Szpitala Tworkowskie-
go, gdzie jest mnóstwo miejsca, 
by taki zakład umieścić. Jest też  
szpital na Wrzesinie, gdzie taki  
obiekt mógłby się znaleźć – dodaje.

Na razie nie wiadomo, jakie 
będą dalsze losy budynku po 
hotelu Ideal i co się w nim bę-
dzie mieścić. W spółce Investon 
dowiedzieliśmy się, że będzie 
on miał nowego dzierżawcę. 
Wiceprezydent Kurzela jest 
zdania, że właściciel hotelu po 
otrzymaniu odmownej decyzji 
prezydenta Pruszkowa w spra- 
wie utworzenia tu ośrodka 
opiekuńczego, powinien przed- 
stawić propozycje wykorzysta-
nia obiektu. Wówczas będzie 
można rozmawiać na temat 
tego, co się będzie tu mieścić.   

 Hotel Ideal 21 maja przestał przyjmować gości
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Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych podpisał umowę z firmą Strabag na budowę ul. Nowolazurowej w Warszawie. Austriacy mają  
zbudować dwuipółkilometrowy odcinek nowej ulicy od Al. Jerozolimskich do ul. Chrościckiego we Włochach. Trasa przetnie dwie linie  
kolejowe – do Grodziska Mazowieckiego wiaduktem i do Sochaczewa tunelem. Odcinek ten ma zostać ukończony do końca tego roku. Nowa 
droga ma usprawnić wyjazd z Włoch i Ursusa. Na razie nie wiadomo kiedy powstanie prowadząca aż do ul. Połczyńskiej druga część trasy.  (DP)

REGION

Rusza budowa Nowolazurowej

KArolinA GontArczyK

GRODZISK MAZOWIECKI
Samochody parkujące  
w niedziele i święta na  
ul. Piaskowej i przyległych 
uliczkach to istne utrapienie 
dla mieszkańców osiedla. 
Powody do narzekań mają 
także kierowcy, którym 
przyjdzie tędy przejechać.

K ościół Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy przy  
ul. Piaskowej powstał 

prawie 30 lat temu. W trakcie 
jego budowy nie myślano o stwo-
rzeniu parkingu. Efektem tego 
są samochody parkujące przy 
ulicy tak, że zastawiają bramy 
mieszkańcom lub uniemożliwia-
ją przejazd innym kierowcom.

Problem ten poruszył podczas 
ostatniej IX sesji Rady Miejskiej 
w Grodzisku Mazowieckim rad-
ny Roman Ignasiak. Jego zda- 
niem, sytuacja kierowców, którzy  
z braku miejsc parkują samo-
chody nawet niemal na przejeź-
dzie kolejki WKD, wymknęła się  
spod kontroli. – W tym miejscu  
trzeba stworzyć nową organiza- 
cję ruchu, ponieważ obecnie pa- 
nująca sytuacja stwarza ogrom- 
ne zagrożenie bezpieczeństwa  
– mówił radny podczas sesji.

Również pan Grzegorz, miesz-
kaniec pobliskiej ul. Jeleniej, 
przeklina niedziele i dni świątecz- 
ne. – Ostatnio córkę użądliła osa,  

a ponieważ jest uczulona, mu-
siałem szybko jechać na pogo-
towie. Niestety, nie dało rady, 
bo miałem zastawioną bramę 
przez jakiś samochód. Taka 
sytuacja nie zdarza się po raz 
pierwszy – dodaje zbulwerso-
wany mieszkaniec.

Proboszcz kościoła Matki Bo-
żej Nieustającej Pomocy przy ul. 
Piaskowej Jarosław Miętus zdaje  

parafianom na ich pozostawia-
nie na terenie kościoła – mówi 
ksiądz. – To jest problem, który 
występuje niemal w każdej pa-
rafii i jest on praktycznie nie do 
rozwiązania. Poza tym to także 
kwestia mentalności ludzi, jeżeli 
są w stanie zablokować wyjazd 
karetek w szpitalu, to co dopiero 
mówić o kościele? – denerwuje 
się duchowny.

sobie sprawę z trudnej sytuacji, 
dlatego wystąpił do gminy z proś- 
bą o budowę przykościelnego par-
kingu. – Nie ukrywam, że najlepiej 
by było, gdyby powstał najpóź-
niej jesienią, ponieważ ostatnia 
zima ostro dała nam się we 
znaki. Hałdy śniegu zalegające 
na ulicy spowodowały, że już  
w ogóle nie można było zaparko-
wać aut, dlatego też zezwoliłem 

Parkowanie nie po bożemu
Całe Osiedle Piaskowa jest w niedziele i święta zakorkowane. Samochody parkują nawet w bramach posesji.

Rzeczywiście, większość ko-
ściołów w naszym regionie nie ma 
odpowiedniego zaplecza parkin-
gowego. Taka sytuacja ma miej-
sce np. w kościele św. Kazimierza  
w Pruszkowie, w świątyni w Na- 
darzynie czy w kościele św. Anny 
w centrum Grodziska.

Zdaniem władz Grodziska Ma-
zowieckiego, jest szansa na roz- 
wiązanie problemu aut parku- 

porozumienie z radnymi, którzy 
kręcili nosami na zbyt wysokie 
koszty zakupu gruntu, jednak 
prędzej czy później trzeba będzie 
to zrobić – mówi Grzegorz Bene-
dykciński, burmistrz Grodziska 
Mazowieckiego. Grodziscy rad-
ni ostatecznie podjęli uchwałę  
w tej sprawie. Jednak kiedy par-
king przy ul. Piaskowej powsta- 
nie, tego nadal nie wiadomo. 

 Parafianie przyjeżdżający na nabożeństwa samochodami to utrapienie miezkańców Osiedla Piaskowa

Roman Ingasiak: 
Przy przystanku 
WKD na ul. Piaskowej 
trzeba stworzyć 
nową organizację 
ruchu, ponieważ 
obecnie panująca 
sytuacja stwarza 
ogromne zagrożenie 
bezpieczeństwa.

radny Rady Miejskiej 
Grodziska Mazowieckiego

ŁuKASz oleSzczuK
SiSkoM

FELIETON 
W zasadzie powinienem się 
cieszyć czytając kolejne in-
formacje o tym, jak starostwo 
powiatowe i urząd miasta w Prusz-
kowie działają na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego 
(BRD). Instalują otóż sygnalizacje 
świetlne na przejściach przy szko-
łach. Idee komunikacyjne samorzą-
dowców są jak najbardziej słuszne, 
tylko że rozwiązania bywają co 
najmniej nieprzemyślane.

Zapewne rodzice uczniów, czy-
tający niniejszy tekst, nie będą 
zadowoleni z faktu, że krytycznie 
odnoszę się do kwestii rozwiązania 
bezpieczeństwa ich dzieci. Jednak 
staram się podejść do problemu 

kompleksowo. Na ulicach takich 
jak Plantowa, Promyka, czy 3 Maja, 
czyli właśnie tam gdzie drogowcy 
planują lub już stawiają sygnaliza-
cje świetlne, zagrożenie pieszych 
przechodzących przez jezdnię wy-
nika z tego, że samochody rozwi-
jają tam nadmierne prędkości. 
 Te światła poprawią być może sy-
tuację w kilku miejscach, ale nie 
będą rozwiązaniem komplekso- 
wym. A właśnie o to chodzi w sztu-
ce poprawy BRD.

Na trzech wyżej wymienionych 
drogach notorycznie łamane jest  
ograniczenie prędkości do 40 km/h.  
A zatem należałoby się skupić 
na kwestii egzekwowania ograni-
czenia prędkości i zastosowania 
fizycznego uspokojenia ruchu na 
całych ciągach. Rozumiem przez 
to skrzyżowania z wyniesieniami 

(zmuszające kierowców do zwol-
nienia), czy zawężenie pasów ruchu 
przed przejściami. Wymaga to co 
prawda nieco większej ingerencji 
w pas drogowy, ale już same koszty 
eksploatacji pozostają na niezmie-
nionym poziomie, czego nie można 
powiedzieć o sygnalizacji świetlnej.

Podobnie jest z pomysłem sy-
gnalizacji na skrzyżowaniu ulic 
Armii Krajowej i ks. Józefa. W za-
sadzie rozwiązanie to tylko w ma-
łym stopniu rozwiązuje problem  
w tym rejonie – zabezpieczenie 
pieszych. Liczba punktów kolizji 
pozostała niezmieniona, a kierow-
cy jadący na wprost nadaj będą  
wymijać kolejkę pojazdów oczeku-
jących na skręt.

Powyższe przykłady stanowią 
potwierdzenie, że ani miasto, ani  
powiat nie mają żadnych strategii  

działania w kwestii poprawy BRD. 
W zasadzie jest to wypadkowa 
różnych pomysłów i doraźnych 
reakcji na pojawiające się proble-
my. Z jednej strony montuje się 
sygnalizacje świetlne, a z drugiej 
– likwiduje progi zwalniające na 
ul. Ołówkowej, bo rzekomo auto-
bus niskopodłogowy nie może po 
nich jeździć. Co ciekawe, istnieją na 

świecie takie miasta jak Suwałki, 
Sopot, Kraków, Ożarów Mazowiec-
ki, gdzie tego typu pojazdy codzien-
nie pokonują progi zwalniające 
i o dziwo nie niszczą zawieszenia.

W zamieszonym w WPR 120 
wywiadzie z prezydentem Janem  
Starzyńskim dużo miejsca poświę- 
cono problemom komunikacyj-
nym. Pojawiło się kilka pomysłów, 

idei i planów – cieszy mnie to per-
spektywiczne myślenie. Tylko 
najpierw wypadałoby uchwalić 
strategię transportową, która 
wskazałaby najważniejsze cele  
i sposoby ich realizacji. Bez jakie-
gokolwiek planu działania, będą 
coraz większe problemy komuni-
kacyjne, zaś władze będą szukać 
rozwiązań doraźnych. 

Rewia kiepskich pomysłów

jących przy ul. Piaskowej. – Ist- 
nieje działka przeznaczona 
na stworzenie parkingu przy  
ul. Piaskowej, ale jej właścicie-
le żądają zbyt wysokiej ceny. 
Problemem w tej sprawie było  
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 Niskopodłogowe autobusy bez przeszkód pokonują progi zwalniające na ul. Lipowej w Ożarowie Mazowieckim
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Jak pomóc dzieciom, które stają się 
ofiarami przemocy? Jak z nimi roz-
mawiać? Jak sprawić, by zapomniały 
o drastycznych doświadczeniach? 

Konferencja 
Dziecko krzywdzone

Firma Drogbet dokona remontu 
ul. Helenowskiej na Osiedlu Staszi-
ca. Remont obejmie m.in. wymianę 
nawierzchni jezdni, chodników 

Remont ulicy  
w czerwcu

oraz modernizacje parkingu. Prace 
powinny rozpocząć się jeszcze  
w czerwcu i potrwać ok. pół roku. 
Mieszkańcy osiedla będą się  
musieli w tym czasie zmagać  
się ze sporymi utrudnieniami 
drogowymi. Przebudowa ul. Hele-
nowskiej będzie kosztować  
ok. 1,2 mln zł.  (AS)

– na te pytania spróbują odpo-
wiedzieć uczestnicy konferencji 
„Dziecko krzywdzone”, która w piątek 
10 czerwca odbędzie się w Liceum 
Ogólnokształcącym przy ul. Żwiro-
wej 16. Uczestnicy konferencji będą 
dyskutować nad rozwiązaniami, 
które umożliwią szybką i efektowną 
pomoc ofiarom przemocy.  (DP)

GRODZISK MAZOWIECKIPRUSZKÓW

Nowy dzwon w tworkowskim kościele
PRUSZKÓW
Uroczystości związane  
z montażem nowego  
dzwonu odbędą się  
w najbliższą niedzielę  
w kościele Przemienienia 
Pańskiego w Tworkach.

O becnie na wieży koś- 
cielnej wiszą dwa małe 
dzwony. Każdy waży 

około 70 kg. Są już wysłużone, 
jeden z nich jest pęknięty. Tak 
zrodziła się potrzeba odlania 
nowego.

O tym, że nowy kościelny dzwon, 
ma być święcony i montowany  
w czerwcu, wspominano już  
w lutym, przy okazji odsłonięcia  
tablicy ku czci księdza Romana 
Indrzejczyka, wieloletniego ka-
pelana Szpitala Tworkowskiego  
oraz kapelana prezydenta RP.

Ojciec Jan Szubiński z tworkow- 
skiego kościoła Przemienienia  

Pańskiego nie kryje radości, że 
na wieży zawiśnie dzwon z praw- 
dziwego zdarzenia. 500-kilo-
gramowy bohater uroczystości, 
która odbędzie się w niedzielę  
12 czerwca o godz. 11.00, już od 
kilku dni znajduje się w koście- 
le. Zanim zawiśnie na wieży, zo-
stanie uroczyście poświęcony 
przez biskupa pomocniczego 
diecezji warszawskiej Piotra 
Jareckiego. 

Dla społeczności z Mazowiec- 
kiego Specjalistycznego Centrum 
Zdrowia im. prof. Jana Mazurkie- 
wicza w Tworkach oraz miesz- 
kańców dzielnicy, będzie to zna-
czące wydarzenie. Ojciec Szu-
biński podkreśla, iż kościół na 
taki dzwon czekał 100 lat. Przy- 
znaje też, że jego zakup był kosz- 
townym przedsięwzięciem. Uda-
ło się je sfinansować dzięki pozy-
skaniu sponsorów oraz datków 
od wiernych.

– Ten dzwon został odlany  
w Ludwisarni Felczyńskich (firma 
z ponad 200-letnią tradycją z Ta-
ciszowa na Śląsku – red.) i budzi 
zachwyt. Mamy na niego gwaran-
cję na 50 lat, ale takie dzwony wy-
trzymują znacznie dłużej, nawet 
300 lat – mówi ojciec Szubiński. 
– Nowy dzwon będzie nosił imię 
św. Kamila, który jest patronem 
wszystkich chorych i szpitali na 
świecie oraz opiekunem perso- 
nelu medycznego – dodaje.

Dwa stare dzwony nie znikną. 
Pozostaną na wieży kościelnej, 
jako pamiątka historyczna. Je-
den z nich, ten nieuszkodzony,  
od czasu do czasu będzie uży- 
wany. Jednak to dzwon św. Ka- 
mila swoim biciem będzie przy- 
woływał na uroczystości i nabo- 
żeństwa. O jakości jego brzmie- 
nia, czystości tonu będzie moż-
na przekonać się 23 czerwca  
w Boże Ciało.  (KAM)

WŁOCHY
Do groźnego wypadku 
doszło w środę 8 czerwca 
na skrzyżowaniu  
Al. Jerozolimskich  
i ul. Łopuszańskiej  
we Włochach.

O k. godz. 2.00 wjeżdża- 
jący na skrzyżowa-
nie tir na litewskich 

numerach rejestracyjnych  
uderzył w barierki ograni-
czające wysokość. Kabina tira 
została poważnie zdeformo-
wana. Przybyli na miejsce 
akcji ratunkowej strażacy 
musieli ją rozcinać, żeby wy-
dobyć z wnętrza kierowcę. 
Nic mu się jednak nie stało.

Pomimo tego, że wypadek 
wydarzył się w nocy, przejazd 
Al. Jerozolimskimi w kierun- 
ku centrum Warszawy był za-
blokowany jeszcze podczas 
porannego szczytu.  (DP)

Tir uderzył  
w barierkę
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KAmillA GębSKA

RASZYN
Na 22 czerwca zaplanowano 
uroczyste wmurowanie 
kamienia węgielnego pod 
budowę raszyńskiego 
ośrodka zdrowia.

O tym, że standard świad-
czonych usług w obec-
nym ośrodku zdrowia 

przy ul. Szkolnej pozostawia 
wiele do życzenia, nie trzeba ni- 
kogo przekonywać. Wystarczy 
spojrzeć na odrapany budynek  
i mało przytulne wnętrza. Gmina 
nie mogła inwestować w remont 
placówki, ponieważ właścicielem 
budynku był Samodzielny Zespół 
Publicznych Zakładów Lecznic-
twa Otwartego Warszawa Ocho-
ta. Zmieniło się to, kiedy Rada 
Warszawy 20 czerwca 2010 r.  
przyjęła uchwałę o przekazaniu 
placówki gminie Raszyn.

Koncepcja dotycząca utwo-
rzenia nowoczesnego ośrodka 
zdrowia w Raszynie powstała 
jeszcze w poprzedniej kadencji. 
Teraz rozpoczyna się jej realizacja. 
Koszt inwestycji ma nie przekro-
czyć 6 mln zł.

Rusza budowa ośrodka zdrowia

Na uroczystość wmurowa-
nia kamienia węgielnego pod 
budowę placówki zaproszono 
m.in. prezydenta Warszawy, sta-
rostę powiatu pruszkowskiego, 
przedstawicieli zarządu powia-
tu pruszkowskiego i radnych. 
Wójt Raszyna Andrzej Zaręba 

jest dobrej myśli, jeśli chodzi  
o finał inwestycji. Ten przewi-
dziany jest na połowę 2013 r. 
– Całe przedsięwzięcie zreali-
zowane zostanie w dwa lata. 
Nowy budynek powinien być 
gotowy do maja 2012 r. Wówczas 
przeniesiony zostanie do niego 

ośrodek zdrowia z ul. Szkol- 
nej. A ekipa budowlana przy-
stąpi do remontu starego i wy- 
służonego budynku. Końco-
wym elementem inwestycji 
będzie stworzenie łącznika 
pomiędzy dwoma obiektami  
– mówi Andrzej Zaręba.

Teren znajdujący się na ty-
łach obecnego ośrodka zdro- 
wia, na którym ma stanąć nowy 
budynek, zaczyna zamieniać 
się w plac budowy. Roboty 
budowlane mają rozpocząć 
się 14 czerwca. Zgodnie z za-
mierzeniami inwestycyjnymi, 

LICZBA TYGODNIA netto miesięcznie dochodu na członka rodziny – to limit,  
jaki pozwala starać się rodzicom dzieci z klas I–III szkół 
podstawowych i klas III gimnazjów o dofinansowanie z kasy 
miasta na zakup podręczników szkolnych na rok szkolny 
2011/2012. Szczegółowe informacje w Wydziale Edukacji  
Urzędu Miejskiego w Pruszkowie.351 zł

PRUSZKÓW

PIASTÓW
Remont dróg i dachu  
w jednej ze szkół to  
najważniejsze inwestycje, 
które powstaną jeszcze 
w tym roku. Na te cele 
konieczne było zaciągnięcie 
kredytów długoterminowych.

A by zaciągnąć kredyty na 
realizację niezbędnych 
w mieście inwestycji, 

potrzebna była zgoda piastow-
skich radnych. W tym celu, na 
wniosek burmistrza, zwołano 
nadzwyczajną IX sesję rady miej-
skiej, która odbyła się we wtorek 
7 czerwca. Uchwała, większością 
głosów została podjęta.

Dach w Gimnazjum nr 2
Remont dachu w Gimnazjum nr 2 
przy al. Tysiąclecia to niezbędna 
inwestycja, ponieważ nie dość, że 
jest dziurawy jak sito, to na dodatek 
pokryty materiałem zawierają-
cym szkodliwy dla zdrowia azbest. 
Zarówno nauczyciele, jak i sami 
uczniowie wielokrotnie prosi-
li władze Piastowa o zajęcie się 
tym problemem. Tłumaczyli, że 
podczas deszczu muszą chodzić 

po szkole w kurtkach, a na koryta-
rzach rozstawiane są miski i kubły.

Plany remontu dachu pojawi-
ły się już dwa lata temu, jednak  
w miejskiej kasie wciąż brako-
wało funduszy na tę inwestycję. 
Wreszcie w tegorocznym budże-
cie przeznaczono na ten cel 2,2 
mln zł, które wcześniej miały być 
wykorzystane na modernizację 
zabytkowej Willi Millera. Pierw-
szy przetarg na wykonanie in-
westycji nie wyłonił zwycięzcy, 
ponieważ firma, która go wygrała, 
nie dostarczyła odpowiednich 
dokumentów potwierdzających 
uprawnienia do zdejmowania po-
kryć dachowych z azbestu i ich 
utylizacji. Drugi przetarg już wy-
łonił odpowiedniego wykonawcę 
i zakończenie robót planowane 
jest na połowę sierpnia.

Zaciągnięty kredyt na tę inwe-
stycję wyniesie 1,45 tys. zł.

Remonty dróg
Jedną z ulic w Piastowie, która 
wymaga pilnej modernizacji ze 
względu na zły stan nawierzchni, 
jest al. Krakowska. W związku 
z tym, że od września władze 
chcą uruchomić lokalną linię 

Nowe drogi i dach w gimnazjum
autobusową, droga musi zostać 
odpowiednio przygotowana. Przy 
al. Krakowskiej na odcinku od 
ul. Tuwima do ul. Powstańców 
Warszawskich oraz na ul. Prusa 
zostaną wykonane nakładki as-
faltowe. Na ten cel miasto chce 

Miasto ma zamiar również  
wykupić grunty pod pas drogi, 
która połączy ul. Dworcową z dro-
gą serwisową obwodnicy. Wła-
dze Piastowa wkrótce mają w tej 
sprawie podpisać porozumienie 
z firmą Milowicz Development, 
która w tym miejscu będzie bu-
dować nowe osiedle i zobowiąza- 
ła się do wykonania drogi.

Niebawem mają ruszyć także 
prace związane z przebudową 
nawierzchni ul. Błońskiej i Wrzo-
sowej Na ten cel miasto zaciągnie 
kredyt w kwocie 1 mln 200 tys. zł.

Co zyskają mieszkańcy?
– Dzięki kredytom znacznie 
ułatwimy życie mieszkańcom. 
Wreszcie doprowadzimy drogi 
do stanu przyzwoitości, głównie 
al. Krakowską, która nastręcza-
ła niesamowitych problemów  
i trudności mieszkańcom. Ponad- 
to w Gimnazjum nr 2 zrobimy re-
mont dachu, dzięki czemu szko- 
ła wreszcie zacznie normal-
nie funkcjonować i przestanie 
być fatum w sytuacjach, kie-
dy występują większe opady 
deszczu – mówi Marek Kubic-
ki, burmistrz Piastowa.  (KG)

1,45 tys. zł
wynosi kwota kredytu 
zaciągniętego na remont 
dachu w Gimnazjum nr 2  
przy al. Tysiąclecia
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 Dach gimnazjum nr 2 wreszcie doczeka się remontu

Dwa śmietniki płonęły wieczorem 
4 czerwca na Osiedlu Staszica 
przy ul. Wojska Polskiego 52. 
W akcji gaszenia uczestniczyły 
trzy zastępy pruszkowskich 
strażaków. Podczas akcji 

Plaga podpaleń
strażacy zostali powiadomieni 
o pożarze w mieszkaniu, jednak 
okazało się, że to fałszywy alarm. 
Według świadka zdarzenia, to 
kolejne pożary śmietników  
w minionym tygodniu. Podobne 
zdarzenia miały miejsce także  
w kwietniu. Prawdopodobnie są 
to podpalenia.                  (DP)

powstanie trzykondygnacyjny 
budynek zlokalizowany od strony  
ul. Poniatowskiego. Na parterze 
ma być rejestracja, szatnia, gabi-
nety lekarskie oraz pomieszcze-
nia pomocnicze, na pierwszym 
piętrze – pokoje lekarskie, a na 
drugim – pomieszczenia m.in. do 
fizyko-, hydro- i kinezyterapii. 
W starym budynku, po remoncie 
również znajdą się gabinety le-
karskie, rehabilitacja, kotłownia, 
pracownia rentgenowska, USG, 
EKG i sale zabiegowe. Miesz-
kańcy gminy zyskają też dostęp 
do szerokiej gamy specjalistów. 
– Zgodnie z zapewnieniami ist-
niejącego ZOZ-u, z którym mamy 
umowę dzierżawy na działal-
ność w starym budynku ośrodka 
zdrowia na trzy lata, mamy mieć  
zapewnionych lekarzy większo-
ści specjalizacji. Łącznie z chirur- 
gią miękką i twardą oraz stoma-
tologią – informuje wójt.

Wójt ma nadzieję, że po od-
daniu ośrodka zdrowia liczba 
osób z niego korzystających 
wzrośnie. Dobra obsługa i wa-
runki leczenia przyciągną tych 
mieszkańców gminy, którzy 
obecnie zapisani są do innych 
ośrodków zdrowia. 

zaciągnąć kredyt w wysokości 210 
tys. Ma on być finansowany głów-
nie z wpływów z podatku od osób 
fizycznych w latach 2013–2018.

Kolejny kredyt w wysokości 
500 tys. zł będzie zaciągnięty na 
wykup gruntów i nieruchomo-
ści. Przy ulicach Piłsudskiego  
i 11 Listopada zostaną wykupione 
działki przeznaczone na inwesty-
cje komunalne i tereny zielone.

 Tak ma wyglądać nowy ośrodek zdrowia w Raszynie
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Policjanci z Błonia otrzymali informa-
cję o kradzieży walizki ze sprzętem 
elektronicznym, która znajdowała 
się w jednym z zaparkowanych przy 

Ukradł teczkę  
wartą 10 tys. zł

7 czerwca ok. godz. 23.30 przy 
ul. Strzykulskiej w Ożarowie policjanci 
zatrzymali do kontroli drogowej dwo-
je rowerzystów. Krystyna i Krzysztof 

Na rowerze  
z promilami

K. byli pod wpływem alkoholu.  
Ich styl jazdy wzbudził podejrzenia 
funkcjonariuszy. Badanie alkomatem 
wykazało, że mieli od 0,6 do 2,5 
promila alkoholu w organizmie.  
Małżeństwo usłyszało zarzut kiero-
wania rowerem w stanie nietrzeź- 
wości. Oboje przyznali się do winy  
i dobrowolnie poddali się karze.  (AS)

drodze samochodów. W wyniku 
dochodzenia funkcjonariusze  
ustalili miejsce pobytu i tożsamość 
sprawcy. Złodziejem okazał się 
Radosław W., który przyznał się  
do kradzieży. Policja odzyskała  
skradziony sprzęt i oddała 
 właścicielowi. Młody mężczyzna 
dobrowolnie poddał się karze.  (AS)

BŁONIEOŻARÓW MAZOWIECKI

KArolinA GontArczyK

GRODZISK MAZOWIECKI
Do 30 koncernów  
działających na terenie  
gminy wkrótce dołączy 
kolejny. A inne firmy  
chcą rozbudowywać  
swoje zakłady.

O becnie na terenie Gro-
dziska Mazowieckie-
go działają tak duże 

firmy, jak Danfoss, Frito-Lay, 
Polfa i Raben. Każda z nich za- 
trudnia ponad 300 osób. Wkrót- 
ce mają dołączyć kolejne: De- 
kofilm – producent folii termo- 
kurczliwych chce tu otworzyć 
duży zakład produkcyjny,  a Zwią- 
zek Przewoźników i Transpor- 
towców zamierza wybudo- 
wać ośrodek szkoleniowy. Rów- 
nież istniejące zakłady: Greiner  
Packaging – austriacki produ-
cent opakowań sztucznych dla 
przemysłu spożywczego oraz 
Hiestand Polska – producent 
pieczywa, zamierzają rozbudo-
wywać i modernizować swoje 
zakłady.

Same korzyści
Grzegorz Benedykciński, bur- 
mistrz Grodziska Mazowieckie-
go podkreśla, że bardzo zależy 
mu na nowych inwestorach.  
– Z trzech powodów: kasa, kasa  
i jeszcze raz kasa – mówi. – Dzię-
ki tym pieniądzom możliwy jest 
rozwój gminy, tworzone są nowe 
miejsca pracy, zakupywana jest 

ziemia od mieszkańców, dzięki 
czemu się bogacą, management 
buduje domy, więc sprowadza 
się do nas coraz więcej osób. 

Duże firmy to sukces gminy
Kolejny inwestor chce zbudować w Grodzisku Mazowieckim zakład produkcyjny

Poza tym, dzięki przeniesieniu 
standardów z Europy Zachodniej 
znacznie wzrasta kultura pracy, 
a zatrudnieni przez duże firmy 
ludzie uczą się języków obcych. 
Nie ma co ukrywać: inwestorzy 
są przyczyną sukcesów Grodzi-
ska – dodaje.

Galeria,  
aquapark i targi
Budowa fabryki Dekofilm ma 
rozpocząć się jeszcze w tym 
roku. Wszystko wskazuje na 
to, że również ośrodek szkole-
niowy niebawem powstanie, 

ponieważ inwestor – Związek 
Przewoźników i Transportow-
ców – zakupił już ziemię pod tę 
inwestycję.

Ponadto na terenach położo- 
nych przy autostradzie A2 mają  
pojawić się kolejne inwestycje.  
Ma tu m.in. powstać galeria  
handlowa. Nie ustają także ne- 
gocjacje w sprawie budowy 
aquaparku Adventure World 
Warsaw. Burmistrz Grodziska 
nie ukrywa jednak, że ta sprawa 
toczy się bardzo powoli, głów- 
nie ze względu na trudne nego- 
cjacje z właścicielami gruntów,  

które miałyby zostać zakupione 
pod budowę inwestycji.

Burmistrz ma talent
Fakt, że siedziby największych 
europejskich koncernów znalazły 
lokalizacje właśnie w Grodzisku,   
Grzegorz Benedykciński uważa 
za swój największy sukces. Jest 
on tym większy, że brak infra-
struktury drogowej, dogodnej 
komunikacji i gruntów nie roko-
wały dobrze rozwojowi gminy. Jak 
więc burmistrzowi udało się prze-
konać inwestorów? – Ja myślę, 
że przyczyną była świadomość 

30
koncernów działa na 
terenie gminy Grodzisk 
Mazowiecki

 Grodzisk coraz chętniej na swoje siedziby wybierają duże koncerny

moja i moich współpracowników, 
a muszę przyznać, że mam bar-
dzo dobrych współpracowników. 
Wspólnie robimy wszystko, aby 
inwestorzy byli obsłużeni na naj-
wyższym poziomie, staramy się 
im pomagać, no a poza tym mam 
talent – śmieje się burmistrz.

Sukcesy grodziskich urzęd-
ników już dwa razy zostały 
docenione – Grodzisk został 
dwukrotnie wyróżniony nagro-
dami dla gmin najbardziej przy- 
jaznych inwestorom.

Problemy i protesty
Nie wszyscy jednak cieszą się  
z biznesowych talentów urzęd-
ników grodziskiego ratusza. 
Mieszkańcy dzielnicy Łąki na- 
rzekają, że z powodu nadmierne-
go ruchu ciężarówek z pobliskich 
firm mają bardzo zniszczone 
drogi. Według nich problemem 
jest także hałas i brak dogodnej 
komunikacji.

- Ja tych ludzi doskonale ro-
zumiem. Rzeczywiście, niektó-
rzy kierowcy próbują skracać 
sobie drogę wjeżdżając w małe 
osiedlowe uliczki. Ten problem 
będzie trwał jeszcze dwa lata, 
potem zrobimy obwodnicę i na 
osiedle będzie obowiązywał za-
kaz wjazdu. A na terenie Łąk 
żadne firmy więcej budowane 
nie będą – obiecuje Benedykciń-
ski. – Ale mieszkańcy powinni 
pamiętać również o tym, że dzię-
ki dużym koncernom, mamy 
pieniądze na rozwój gminy,  
w tym ich dzielnicy. 

 

M
a

ri
u

SZ
 k

o
rd

el

Kronika
Kryminalna
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PRUSZKÓW
Część rodziców dzieci 
uczęszczających do  
Przedszkola Miejskiego  
nr 8 obawia się, że budynek 
placówki pokryty jest  
płytami z azbestu.  
Narzekają też na jego  
fatalny stan techniczny.

Ż bików jest jedną z dziel-
nic Pruszkowa, która 
systematycznie się roz-

wija. Stare, zaniedbane domy 
są likwidowane, a w ich miejsce 

powstają nowe bloki i kamieni-
ce, więc sprowadza się tu co-
raz więcej mieszkańców, często  
z małymi dziećmi. Do dyspozy-
cji mają tylko dwa przedszkola 
miejskie: przy ulicach Słowac-
kiego i 3 Maja. Zdaniem jednej 
z naszych czytelniczek, której 
dziecko chodzi do przedszkola 
przy ul. 3 Maja, obiekt ten bez-
względnie wymaga generalnego 
remontu, a najlepiej całkowitej 
likwidacji i zastąpienia go nową 
siedzibą, bo na podłodze leży 
zdarta klepka, a w chodnikach 
są dziury. – Mówi się, że płyty, 
którymi pokryty jest budynek 

Rodzice się boją o zdrowie dzieci, gmina uspokaja 
zawierają azbest. Widać, że pan 
konserwator, który tu pracu-
je, robi, co może, żeby usuwać 
usterki, ale ja się boję o zdro-
wie córki – mówi czytelniczka. 
– Chciałam zapisać dziecko do 
przedszkola nr 8 przy ul. Sło-
wackiego, jednak nie było na 
to szans, tam ludzie po prostu 
zabijają się o miejsca – dodaje.

Siedziba przedszkola przy  
ul. 3 Maja rzeczywiście nie pre- 
zentuje się najlepiej. Ten parte-
rowy budynek pokryty płyta-
mi typu siding powstał ponad  
30 lat temu, czasy świetności 
ma więc już za sobą.

Elżbieta Korach, naczelnik 
Wydziału Inwestycji, Remon-
tów i Infrastruktury Technicznej 
Urzędu Miejskiego w Pruszko- 
wie, zapewnia jednak, że stan 
techniczny placówki i terenu 

wokół niej w żaden sposób nie 
zagraża zdrowiu i bezpieczeń- 
stwu dzieci. – Elewacja budynku 
nie jest pokryta azbestem, zo- 
stał on usunięty w 2001 roku  
– mówi. – W ramach corocznych 
remontów jakie gmina przepro- 
wadza w placówkach oświato- 
wych, w tym budynku przedszko-
la do tej pory wymieniono: po-
sadzkę na gres, stolarkę okienną 
i drzwi zewnętrzne, dach został 
pokryty papą termozgrzewalną, 
usunięto płyty azbestowe, zo-
stał wykonany również remont 
elewacji (ściany obłożono sidin-
giem). Na terenie znajdują się  

31 lat
liczy budynek przedszkola 
przy ul. 3 Maja.

bezpieczne place zabaw dla dzieci 
starszych i maluchów – dodaje.

To nie koniec inwestycji w tej 
placówce. Jeszcze w tym roku 
mają tu być wyremontowane 
kuchnia i zaplecze, wykonane 
zostaną także prace malarskie, 
wymiana drzwi zewnętrznych 
do zmywalni, wymiana wanny 
na stół ze zlewem dwukomo-
rowym w obieralni, malowanie 
posadzki w magazynie warzyw, 
a w korytarzu z przedsionkiem 
i klatce schodowej zostanie po-
łożona posadzka z cokołami.   
Za dwa lata przebudowana ma 
być kuchnia. 
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Powiatowy finał Czwartków 
Lekkoatletycznych

Czwartki Lekkoatletyczne, 
jako wydarzenie sporto-
we, mają bogatą historię. 

W latach 60. była to masowa im-
preza dla młodzieży, na której 
zaczynało kariery wielu znanych 
sportowców, m.in. Irena Sze-
wińska, Marian Woronin, Jacek 
Wszoła oraz Władysław Komar. 
Tradycję czwartków lekkoatle-
tycznych podtrzymuje także 
Powiat Pruszkowski, finansując 
zawody i nagrody dla zwycięzców.

Zawody w ramach Czwart-
ków Lekkoatletycznych trwa-
ły od września ubiegłego roku, 
do 26 maja tego roku. Wzięło  
w nich udział 255 uczniów szkół 
podstawowych. Z tej grupy 
zawodnicy, którzy startowali 
minimum pięciokrotnie i uzy-
skali najlepsze wyniki, zmie-
rzyli się w powiatowym finale. 
O laury walczyło 70 osób. Byli 
to uczniowie szkół podstawo-
wych m.in. z Piastowa, Teresi-
na, Warszawy, Otrębus, Pod-
kowy Leśnej i Brwinowa.

Sportowej rywalizacji przy-
glądali się zaproszeni goście: 

Urząd Pracy realizuje kolejny projekt unijny  
Powiatowy Urząd Pracy  
w Pruszkowie w ramach pro-
wadzonych działań, od kil-
ku lat efektywnie realizuje 
projekty współfinansowane 
z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

Od 2008 roku, w ramach 
Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki Działanie 

6.1 „Poprawa dostępu do zatrud-
nienia oraz wspieranie aktyw-
ności zawodowej w regionie”, 
Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa 
zdolności do zatrudnienia oraz 
podnoszenie poziomu aktywno-
ści zawodowej osób bezrobot-
nych”, realizowany jest projekt 
pn. „Z podniesioną głową zrób 
karierę zawodową" współfinan-
sowany ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

W latach 2008-2010 w pro-
jekcie uczestniczyło 515 osób 
bezrobotnych. Na staż skiero-
wano 140 osób, 226 osób otrzy-

Uczestników finału, gości  
i mieszkańców Powiatu Prusz- 
kowskiego, którzy przyszli na 
stadion, przywitała Elżbieta  
Smolińska. – Bardzo miło mi  
gościć Państwa na naszym 
obiekcie sportowym w tak  
ważnym dniu. Życzę sukce- 
sów w rywalizacji sporto- 
wej, która buduje i wzmac- 
nia charaktery oraz kształtuje  

Olimpijska atmosfera zapanowała w czwartek, 2 czerwca w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Pruszkowie  
przy ul. Gomulińskiego. Wszystko to za sprawą rozgrywanego w tym dniu Powiatowego Finału XVII Edycji Czwartków 
Lekkoatletycznych. 

Elżbieta Smolińska Staro-
sta Pruszkowski, Hanna Ku-
ran Członek Zarządu Powiatu 
Pruszkowskiego, Urszula Woj-
ciechowska Przewodnicząca 
Rady Powiatu Pruszkowskie-
go, Andrzej Banasiak przed-
stawiciel Ministerstwa Spor-
tu oraz olimpijczycy: Marian 
Woronin, Zenon Licznerski  
i Ludwika Chewińska.

postawy koleżeńskie i oby-
watelskie. Wierzę, że wśród 
was są następcy Mariana Wo- 
ronina, czy Ireny Szewińskiej 
i wielu innych mistrzów, któ-
rzy godnie reprezentowali  
nasze barwy narodowe na sta- 
dionach świata. 

Goście dopingowali młodych  
lekkoatletów, którzy starto-
wali w następujących dyscy-
plinach: biegach na 60, 300, 
600 i 1000 m, skoku w dal, sko- 
ku w wzwyż i rzucie piłeczką 
palantową.

– Ci, którzy zdobędą miejsca  
medalowe, pojadą na ogólno-
polskie zawody. Odbędą się one 
od 10 do 12 czerwca na stadio- 
nie Orła w Warszawie, a ich zwy- 
cięzcy będą reprezentować  
Polskę w wielomeczu między- 
państwowym – mówił Tomasz  
Krawczyński dyrektor Między- 
szkolnego Ośrodka Sportowego. 

Lista zwycięzców Powia-
towego Finału XVII Edycji 
Czwartków Lekkoatletycz-
nych dostępna jest na stronie  
www.powiat.pruszkow.pl

mało jednorazowe środki na 
podjęcie działalności gospo-
darczej, 6 osób zostało zatrud-
nionych w ramach prac inter-
wencyjnych, a 143 osoby zosta-
ły skierowane na szkolenia.

W roku 2011 na realizację 
projektu Powiatowy Urząd Pra-
cy otrzymał ze środków EFS 
kwotę 1 424 817,65 zł. Z uwa-
gi na to, że wśród osób bezro-
botnych największym zainte-
resowaniem cieszą się staże  
i jednorazowe środki finan-
sowe na podjęcie działalno-
ści gospodarczej, beneficjen-
tami tego projektu będzie 109 
osób. Stażami objęte zostaną 
42 osoby bezrobotne, a 67 osób 
otrzyma jednorazowe środ-
ki na podjęcie działalności go-
spodarczej.

W dniach od 9 do 13 maja 
2011 Powiatowy Urząd Pracy  
w Pruszkowie przyjmował 
wnioski od pracodawców zain-
teresowanych organizacją sta-
ży. W wyniku naboru zostało 

wytypowanych 26 pracodaw-
ców, którzy zorganizują sta-
że dla 42 osób bezrobotnych 
przed 25 rokiem życia. Prefero-
wani byli organizatorzy dekla-
rujący zatrudnienie bezrobot-
nego po zakończeniu realizacji 
stażu, na okres co najmniej 6 
miesięcy. Rekrutacja bezrobot-
nych zainteresowanych taką 
formą aktywności oraz wyda-
wanie skierowań, rozpocznie 
się już w czerwcu br. Umowy 
o zorganizowanie stażu pod-
pisywane będą na okres 5 mie-
sięcy. W czasie stażu bezrobot-
ny będzie otrzymywał stypen-
dium stażowe, od którego bę-
dzie odprowadzana składka na 
ubezpieczenie społeczne.

Przyznawanie środków na 
podjęcie działalności gospodar- 
czej poprzedzone będzie skła-
daniem wniosków przez oso-
by zainteresowane taką formą 
wsparcia, w terminie wska-
zanym w ogłoszeniu Urzędu 
Pracy, które będzie opubliko-

wane na stronie internetowej  
www.puppruszkow.go3.pl.  
Najwyżej ocenione wnioski  
będą zakwalifikowane do do- 
finansowania. Osoby, których 
wnioski zostaną rozpatrzone  
pozytywnie otrzymają skie- 
rowanie na kurs ”ABC przed- 
siębiorczości”, również finan- 
sowany za śroków Europejs- 
kiego Funduszu Społecznego.

Realizacja projektu przyczy-
nia się do zmniejszenia pau-
peryzacji na terenie Powiatu 
Pruszkowskiego. Udział w pro-
jekcie to korzyści nie tylko dla 
osób biorących w nim udział, 
ale także dla ich rodzin po- 
przez materialną poprawę wa- 
runków życia .

Powiatowy Dzień Dziecka  
i Rodzicielstwa Zastępczego
Na festynie z okazji ob- 
chodów Powiatowego Dnia  
Dziecka i Rodzicielstwa Za-
stępczego nie brakowało 
atrakcji, a dobrze bawili się  
nie tylko najmłodsi, ale tak- 
że ich opiekunowie.

F estyn odbył się w sobo- 
tę 4 czerwca na terenie 
Liceum Ogólnokształ- 

cącego im. T. Kościuszki. Or- 
ganizator – Powiatowe Cent- 
rum Pomocy Rodzinie – za-
dbał o to, by wszystkie dzie-
ci świetnie się bawiły. Nie 
zabrakło więc konkurencji 
sportowych i rekreacyjnych: 
biegów w workach, rzutów 
ringo czy wyścigów na ska-
czących piłkach. Dzieci z po-
malowanymi buziami mogły 
puszczać ogromne bańki 
mydlane, szalały na trampo-
linie i dmuchanej zjeżdżalni, 
a także próbowały swoich sił 
w chodzeniu na szczudłach. 
Wszystkich zabawiał clown.  
W nagrodę za pokonanie 
ośmiu konkurencji sporto- 
wych i zręcznościowych 
można było zdobyć nagrody: 
książki, zabawki, gry.

Pięcioletniemu Adasiowi 
najbardziej podobał się wóz 
strażacki przeznaczony do 
drogowych akcji ratowni-
czych. Dzięki uprzejmości 
strażaków z Komendy Po-
wiatowej Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Pruszkowie, 
chłopiec mógł wejść do 
środka samochodu, założyć 
hełm i dokładnie obejrzeć 
sprzęt, jakim posługują się 
strażacy ratując ofiary wy-
padków drogowych. Po tej 
wizycie Adaś zdecydowanie 
oznajmił rodzicom, że w przy- 

szłości też chciałby być straża-
kiem. Szybko zmienił zdanie, 
gdy na teren boiska Liceum 
Ogólnokształcącego im. T. Ko-
ściuszki wjechały: samochód  
i motocykl policyjny. Te pojaz-
dy oraz opowieści policjantów  
z Komendy Powiatowej Poli- 
cji w Pruszkowie na temat wy-
konywanej przez nich pracy, 
bardzo przypadły Adasiowi 
oraz innym dzieciom do gu-
stu. Nie tylko dzieci świetnie 
się bawiły podczas festynu. 
Pan Robert, który przyszedł  
z córką Anią, próbował swo-
ich sił na przyrządach sporto-
wych: stacjonarnym rowerze 
i steperze. Natomiast Panią  
Elżbietę, która na imprezę przy- 
prowadziła wnuczkę Ewę, za- 
fascynowało strzelanie z łuku.  
Dla miłośników sztuki teatral- 
nej w Młodzieżowym Domu 
Kultury przygotowano spek- 
takl „Sen Jaśminowej Krainy”.

Festyn był okazją do świę- 
towania przypadającego 
30 maja Dnia Rodzicielstwa 
Zastępczego oraz obchodzo- 
nego 1 czerwca Dnia Dziec- 
ka. W organizacji festynu 
pomogli: Leszek Skrzypczak 
Dyrektor Liceum Ogólno-
kształcącego im. Tadeusza 
Kościuszki, Danuta Parys Dy- 
rektor Młodzieżowego Do- 
mu Kultury, st. bryg. Dariusz 
Drzewiecki Komendant Po- 
wiatowy Państwowej Stra- 
ży Pożarnej w Pruszkowie, 
Waldemar Perdion Komen-
dant Powiatowy Policji  
w Pruszkowie.

Wszystkim firmom i oso-
bom prywatnym, które wspar- 
ły organizację Powiatowe- 
go Dnia Dziecka, serdecznie 
dziękujemy!

POWIATOWY URZĄD PRACY
05-800 Pruszków
Ul. Drzymały  30
Tel.: 22 29-10-601
Fax: 22 29-10-600
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kultura Na miłośników aktywnego wypoczynku czeka III rajd pieszo-rowerowy Pruszkowskie Poruszenie, organizowany przez 
Stowarzyszenie „Forum Pruszków. W rajdzie mogą wziąć udział rowerzyści i piechurzy w każdym wieku. Uczestnicy będą 
musieli, w zależności od formy przemieszczania się, przebyć trasę o długości 9 lub 15 km i odwiedzić wszystkie wyznaczone na 
mapie punkty. W każdym z nich na uczestników będą czekać niespodzianki. Funkcjonariusze straży miejskiej, będą w tym dniu 
za darmo będą znakować rowery. Na najmłodszych czekać będą liczne zabawy, konkursy z nagrodami oraz malowanie twarzy.
Data: 18 czerwca, Start: godz. 11.30, Miejsce: Park Kościuszki w Pruszkowie, obok Pałacyku

Rajd Pruszkowskie Poruszenie

PIASTÓW
Tegoroczne Dni Piastowa 
były obchodzone  
wyjątkowo hucznie.  
Impreza trwała dwa  
dni i zgromadziła  
tłumy mieszkańców  
miasta i okolic.

P odczas obchodów nie 
zabrakło atrakcji spor-
towych, muzycznych  

i gastronomicznych. Na różnych 
imprezach coś dla siebie mogli 
znaleźć i amatorzy czynnego 
wypoczynku, i wielbiciele kul-
tury i fani muzyki.

Zawody i turnieje
Niemal wszystkie obiekty spor-
towe w mieście tętniły życiem. 

Na kortach przy ul. 11 Listopa-
da zostały rozegrane turnieje 
tenisowe i w bocce, a na boisku 
Klubu Sportowego Piast odbyły 
się emocjonujące mecze piłkars- 
kie w ramach Turnieju Dzikich 
Drużyn oraz o mistrzostwo ligi 
okręgowej pomiędzy MKS Piast 
i Olimpią Warszawa.

Zawodnikom piastowskich 
drużyn na stadionie kibicowa-
li zastępcy burmistrza miasta 
Krzysztof Smolaga i Zdzisława 
Zielińska. Na pytanie, czy wezmą 
udział w rozgrywkach, wicebur-
mistrz Smolaga ze śmiechem 
stwierdził, że jest już za stary, ale 
powiedział, że spróbuje swoich 
sił w przeciąganiu liny. Zdzisła-
wa Zielińska obiecała koledze 
doping.

zabrakło imprez plenerowych: 
pikników, zabaw dla dzieci i kier- 
maszu. W Niepublicznej Szkole 
Podstawowej nr 85 przy ul. Har- 
cerskiej odbył się piknik z gra-
mi planszowymi, a w parku 
miejskim przy al. Krakowskiej 
– festyn rodzinny „W świecie 
magii”, podczas którego dzieci 
mogły pomalować buzie, wziąć 
udział w licznych konkursach  
i spróbować swoich sił w chodze-
niu na szczudłach.

Dla miłośników literatury  
w ogrodzie Liceum Ogólnokształ-
cącego im. A. Mickiewicza odby- 
ło się ognisko „Poezja Piastowian”, 
można było również obejrzeć  
film w plenerze.

Głodni mieszkańcy Piastowa 
posilali się harcerską grochówką 

W Szkole Podstawowej nr 2 
przy al. Krakowskiej rozegrano 
VIII Otwarte Mistrzostwa Pia-
stowa w szachach szybkich oraz 
turniej finałowy Mistrzostw Ma-
zowsza w koszykówce chłopców 
z rocznika 2000. Na czas trwania 
festynu al. Krakowska została  
zamknięta dla ruchu samocho- 
dowego, więc bez przeszkód 
odbył się tu również Turniej Ko-
szykówki Ulicznej Piastball 2011.

W Szkole Podstawowej nr 1 
przy ul. Brandta natomiast ro-
zegrano XV Mistrzostwa Piasto- 
wa w scrabble.

Kiermasze, pikniki, 
konkursy
Jak na prawdziwy festyn przy-
stało, na Dniach Piastowa nie 

Święto miasta z rozmachem
oraz potrawami z grilla, przy 
którym zasiadł burmistrz  
Marek Kubicki.

Wielkim powodzeniem cieszy- 
ły się kiermasze obrazów, ksią- 
żek i rękodzieła artystycznego.  
Na placu przed siedzibą Ochot- 
niczej Straży Pożarnej widzo- 
wie mogli podziwiać występy  
dzieci i młodzieży z Miejskiego  
Ośrodka Kultury orazpiastow- 
skich szkół i przedszkoli.

Koncerty
Nie zachwyciła natomiast mu-
zyczna część Dni Piastowa.  
Z koncertami wystąpiły mało 
znane zespoły: 2Brothers, Beatl- 
men czy Ewka, choć i one zna-
lazły swoich zwolenników. 
Gwiazdą niedzielnego wieczoru  

była Ewa Farna, która wykona- 
ła swoje największe przeboje  
m.in.: „Ewakuacja”, „Laj, laj, laj” 
oraz cover z repertuaru Urszuli 
„Dmuchawce, latawce, wiatr”. 
Koncertem młodej, ale znanej  
już wokalistki, najbardziej zach- 
wycona była młodsza część pub- 
liczności, która pomimo półgo- 
dzinnego spóźnienia przywita- 
łają owacjami i długo nie pozwo- 
liła  zejść ze sceny.

To nie koniec atrakcji zwią- 
zanych z obchodami Dni Piasto- 
wa. 11 i 12 czerwca na kortach 
Piastowskiego Towarzystwa Te-
nisa i Bocce przy ul. 11 Listopada  
odbędzie się VII turniej Tenisa 
Ziemnego o Puchar Burmistrza 
Piastowa. 

Karolina Gontarczyk
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PODKOWA LEŚNA
Siódma edycja Festiwalu 
Otwarte Ogrody rozpoczy- 
na się w piątek 10 czerwca  
w Podkowie Leśnej.  
W mieście, w którym za- 
częła się historia festiwalu, 
impreza potrwa do niedzieli.

T egoroczna odsłona Festi-
walu, którego pomysło-
dawcami byli mieszkańcy 

Podkowy Magdalena Prosińska 
i Łukasz Willmann, obfituje  
w szczególnie bogaty program. 
W ramach Otwartych Ogrodów 
2011 w Podkowie Leśnej odbę-
dzie się aż 48 wydarzeń kultu-
ralnych, większych i mniejszych 
imprez, plenerowych wystaw, 

koncertów i prezentacji. Festiwal 
zainauguruje spektakl plene-
rowy „Dżentelmen i Spółka”, 
inspirowany życiem założycie-
la Podkowy Leśnej Stanisława  
Wilhelma Lilpopa, w wykonaniu 
Andrzeja Precigsa oraz miesz-
kańców Podkowy, Milanów- 
ka i Brwinowa (godz. 21.00 nad 
stawem w Parku Miejskim).  
Z kolei na zakończenie trzydnio-
wej podkowiańskiej uczty kultu-
ralnej przewidziano tradycyjną 
potańcówkę na dechach przy 
akompaniamencie zespołu Sha-
rena, wykonującego tradycyjne 
bałkańskie melodie i tańce.

Przez cały weekend Podkowa 
Leśna tętnić będzie ogrodowym 
życiem. Otwarte zostaną m.in. 

Festiwal Otwarte Ogrody w Podkowie Leśnej
ogród malarsko-kulinarny, ogród 
piosenki literackiej, ogród zdro-
wia, Tajemniczy Ogród, czy też 
ogród esperanto. Niewątpliwą 
atrakcją będzie zapowiadający 
się na wielką imprezę Bassgród, 
czyli ogród muzyczny, gdzie DJ-e z 
kolektywu Greenhouse Effect za-
grają sety muzyczne w klimatach 
drum’n’bass, break beat i dubstep. 
W ramach Festiwalu odbędą się 
rozmaite warsztaty, m.in. plener 
malarsko-fotograficzny oraz 
warsztat projektowania architek-
tury krajobrazu. Będzie również 
okazja do powędkowania, po- 
pływania łódką lub kajakiem, a na- 
wet zagrania w tenisa na otwar-
tym korcie. Czynny będzie także 
punkt wymiany książki używanej.

Podczas trwania festiwalu 
czynne będą punkty informa-
cyjne, w których będzie moż-
na dowiedzieć się wszystkiego  
o programie i atrakcjach impre-
zy. Punkt przy stacji WKD Pod-
kowa Leśna Główna czynny jest 
w piątek w godz. 17.00–20.00 
oraz w sobotę i niedzielę w godz. 
10.00–16.00. Punkt w Pałacy-
ku Kasyno czynny jest w piątek  
w godz. 17.00–21.00 oraz w sobo-
tę i niedzielę w godz. 10.00–16.00.  
Ponadto ze szczegółowym pro-
gramem imprezy można się za-
poznać na stronie internetowej 
Centrum Kultury i Inicjatyw 
Obywatelskich w Podkowie Leś- 
nej: www.ckiopodkowa.pl.

(opr. ASR)
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Grodzisk Mazowiecki

Wernisaż Anety Pliszki
Centrum Kultury zaprasza  
10 czerwca (piątek) na  
wystawę linorytów Anety  
Pliszki. Linoryt to technika  
graficzna, która należy do  
technik druku wypukłego.  
Inspiracja dla autorki  
jest otaczająca przyroda.
Start godz. 18.00,  
Miejsce: Spółdzielcza 9

Miejsce: Kościelna 3Milanówek

Dzień Dziecka
Milanowskie Centrum  
Kultury i Klub Milan Milanówek 
zapraszają 11 czerwca (sobota)  
na obchody Dnia Dziecka.  
W programie m.in. pokazy 
straży pożarnej, przedstawienia 
teatralne, gry, zabawy  
i konkursy z nagrodami.
Start godz. 12.00,  
Wstęp wolny, 
Miejsce; Turczynek 8

Otwarte Ogrody 
W dniach 17-19 czerwca  
w Milanówku w ramach Festiwa-
lu Otwarte Ogrody odbędzie się 
szereg imprez plenerowych  
m.in. wystawa malarstwa, 
koncerty, warsztaty.
Więcej szczegółów na:  
www.ckipmilanowek.pl

Nadarzyn

III Piknik Rodzinny
Nadarzyński Ośrodek Kultury 
zaprasza 12 czerwca (niedziela) 
na III Piknik Rodzinny. W progra- 
mie m.in. malowanie twarzy, 
gry, zabawy, wystawa prac 
plastycznych, koncert 
Orkiestry OSP Nadarzynoraz II 
Nadarzyński Bieg Rodzinny  
o puchar Wójta Gminy  
Nadarzyn
Start godz. 13.00,  
Wstęp wolny,  
Miejsce: Kościelna 1

Informator kulturalny  /10.06-17.06/

Otrębusy

Koncert zespołu 
Mazowsze
17 czerwca (piątek) w Matecz-
niku Mazowsze odbędzie się 
ostatni przedwakacyjny koncert  
zespołu. W programie kalejdo-
skop barw polskich, najpięk-
niejsze melodie, 20 regionów 
podczas 120 minut pełnego 
koncertu w wykonaniu chóru, 
baletu i orkiestry PZLPiT „Ma-
zowsze".
Start godz. 19.00,  
Miejsce: Świerkowa 2

Podkowa Leśna

Otwarte Ogrody 
W dniach 10-12 czerwca w Podko-
wie Leśnej w ramach Festiwalu 
Otwarte Ogrody odbędzie ię 
szereg imprez plenerowych  
m.in.  ogród herbaciany, wyciecz-
ka rowerowa, joga w ogrodzie  
i wiele innych
Więcej szczegółów na:  
www.ckiopodkowa.pl

Uniwersytet Otwartego  
Pokolenia
15 czerwca (środa) w Pałacyku 
Kasyno odbędzie się uroczyste 
zakończenie XI Semestru Uni-
wersytetu Otwartego Pokolenia.  
W programie część artystyczna 
"Kwiaty polskie i inne wiersze" 
– poezja Juliana Tuwima w wyko- 
naniu słuchaczy Uniwersytetu.  
Start godz. 17.00, 
Miejsce: Lilpopa 18 

Piastów

Warsztaty fotograficzne
Bawialnia Artystyczna zaprasza 
11 czerwca (sobota) na spotkanie 

z Pawłem Jakubkiem, fotogra-
fem i grafikiem wrocławskim,  
założycielem grupy fotograficz-
no-projektowej Pajot.  
Spotkanie połączone będzie  
z warsztatami foto, wykony-
waniem i omawianiem zdjęć. 
Przydatne będzie zabranie 
własnego aparatu. 
Start godz. 10.00 (dzieci),  
12.00 (dorośli), Bilety 10-25 PLN,  
Miejsce: al. Tysiąclecia 1

Dzień Dziecka Bożego 
Stowarzyszenie Możesz  
zaprasza 11 czerwca (sobota)  
na Dzień Dziecka Bożego.  
W programie m.in. gry,  
zabawy, warsztaty rzeźbiarskie, 
pokaz węzy, turnieje rodzinne  
i wiele innych. 
Start godz: 11.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Ogińskiego 41

Konkurs ArtLato,  
co Ty na to?
Bawialnia Artystyczna ogłasza 
konkurs: wystarczy ułożyć  
hasło o treści wakacyjnej,  
zgłosić się do 15 czerwca do Ba-
wialni Artystycznej i wypełnić 
kupon. Do wygrania wejściówki 
na zajęcia artystyczne oraz 
nagroda główna – tygodniowy 
turnus półkolonii ArtLato. 
Zgłoszenia i informacje:  
602 758 886 ,  
Miejsce: al. Tysiąclecia 1

Pruszków

„Fala” 
11 czerwca (sobota) Stowarzysze-
nie Forum Pruszków zaprasza 
na pokaz filmu „Fala” w reżyserii 
Dennisa Gansela. Opowieść  
o tym jak niewinny eksperyment 
może doprowadzić do tragedii.
Start godz. 18.00,  
Wstęp wolny, Miejsce; Miry  
Zimińskiej-Sygirtyńskiej 5

Muzyka organowa 
różnych epok 
12 czerwca (niedziela) w kościele 
p.w. św. Kazimierza odbędzie 

się koncert „Muzyka organowa 
różnych epok”. Przed publiczno-
ścią wystąpi rosyjska organistka 
Ludmiła Gołub. W programie 
m.in. utwory Cabanillesa, 
Bacha,, Gigouta.
Start godz. 19.00,  
Wstęp wolny,  
Miejsce: Kraszewskiego 23

Roztańczeni, Rozśpiewani, 
Uśmiechnięci 
12 czerwca (niedziela) w Miej-
skim Ośrodku Kultury odbędzie 
się podsumowanie całorocznej 
pracy zespołów artystycznych. 
W programie prezentacje prac 

plastycznych, występy tanecz-
ne i wiele innych. 
Start godz. 15.00,  
Wstęp wolny, Miejsce: Miry  
Zimińskiej-Sygietyńskiej 5

Spotkanie z Globtroterem
15 czerwca (środa) w Klubie 
Pruszkowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej odbędzie się  
spotkanie z Leszkiem Szcza-
snym, śląskim globtroterem  
i fotografem. W programie 
promocja książki „Świat na  
wyciągnięcie ręki”.
Start godz. 18.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: al. Niepodległości 12

Raszyn

Zakończenie roku 
kulturalnego
Gminny Ośrodek Kultury  
w Raszynie filia w Falentach 
zaprasza 10 czerwca (piątek)  
na I Galę Zakończenia roku 
kulturalnego. W programie  
m.in. występ dziecięcej grupy  
tanecznej, wystawa dziecię-
cych prac artystycznych. Dla 
wszystkich gości przygotowany 
zostanie poczęstunek.
Start godz. 17.30,  
Wstęp wolny,  
Miejsce: Hrabska 2

reklama

Gwałtowny spadek testosteronu, osteoporoza, zmęczenie, depresja – to tylko niektóre objawy męskiego klimakterium. O przypadłościach panów  
w podeszłym wieku w zabawny sposób opowiada spektakl 

"
Andropauza". W rolę kuracjuszy sanatorium wcielają się znani polscy aktorzy: Marek Siudym, 

Jacek Kawalec,  Maciej Damięcki, Ryszard Kotys, Dariusz Gnatowski, Andrzej Beja-Zaborski, Piotr Skarga i Michał Pietrzak. Spektakl w grodziskim Centrum 
Kultury będzie wystawiony po raz 250. Dla widzów przewidziano wiele atrakcji, m.in. lampkę szampana, uścisk dłoni aktora, wspólne zdjęcia i możliwość 
przeprowadzenia krótkiej rozmowy z producentem Leszkiem Kwiatkowskim. 
Data: 17 czerwca, Start: godz. 20.30, Bilety: 100 zł, Miejsce: Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim  ul. Spółdzielcza 9. 

"Andropauza" w grodziskim Centrum Kultury
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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

 ► Avon konsultanci 604 147 566 

 ► Centrum Kredytowe 
z Grodziska Maz zatrudni 
mobilnych doradców 
finansowych. CV na adres  
pirs.praca@gmail.com

 ► Do obsługi sklepu internetowego  
z wyposażeniem łazienek, 
Pruszków, 604 286 652, 
glazomat@gmail.com

 ► Firma komunalna zatrudni: 
pomocnika na samochód 
śmieciarka do bazy w Łazach 
 k. Magdalenki lub Opacz  
k. Michałowic i pracownika 
fizycznego do sortowania  
odpadów pobudowlanych  
w Opacz k.Michałowic  
693280600

 ► Osobę do pracy w pralni (magiel) 
Grodzisk Mazowiecki 601 213 415

 ► Panie na produkcję Pruszków 
k. W-wy doświadczenia, 3zm 
Kontakt: 22 713-81-97, 519-133-058

 ► Zatrudnię operatora  
koparko-ładowarki na  
½ etatu 22 498 12 13

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

 ► Zatrudnię kierowcę  
KAT C+E z praktyką  
na chłodni kraj i zagranica 
660 71 02 02 

 ► Pizzera 500 307 748 

 ► Zatrudnię rencistę z kat C, E  
z uprawnieniami kierowcy,  
praca okolice grodziska 
509 038 592

Szukam pracy

 ► Podejmę się sprzątania 
w Pruszkowie i okolicach 
511 738 104  

 ► Podejmę pracę chałupniczą 
883 637 700

Nieruchomości – sprzedam

 ► Domy 207, 260 m2, osiedle 
Żółwin, 602 459 175

 ► Budowlana 858 m2 Owczarnia, 
606 505 559

 ► Działka 1300 m.  
budowlana, media,  
Kajetany 601 731 690 

 ► Działkę ok. Brwinowa  
przy autostradzie 3000 m2. 
669 426 609 

największa skuteczność!
CO TYDZIEŃ PONAD 30 000 CZYTELNIKÓW

 ► Działkę, 460m2 795 807 399 

 ► MIeszkanie w Brwinowie, 
3-pokojowe, 55m2, tel. 509 379 342 
www.mieszkaniewbrwinowie.pl

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

 ► 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 

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► Domek 50m2 max 3 osoby, 
Owczarnia 606 505 559

 ► Do wynajęcia bezpośrednio, 
Pruszków, Al. Jerozolimskie, 
powierzchnia biurowo-handlowa 
100-400 m2 - cena od 18 pln/m2, 
pow. magazynowa 200-800 m2,  
od 9 pln/m2, 604 286 652

Najniższe ceny w mieście
Sprawdź !

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

www.tanioidobrze.pl
ul. Wiosenna 16, Milanówek

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

 ► Podnajmę pomieszczenie 
po lotto Pruszków Alma 
508 176 266 

Nauka

 ► Angielski dojazd 784 884 230  

Automoto – kupię

 ► Autokasacja pojazdów,  
transport gratis 502 534 080 

Auto złomowanie bez 
kosztów, odbiór, obsługa 
prawna, do wyrejestrowania 
22 723 46 66, 501 13 91 73 

Kupię

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

 ► Książki 784 884 230 

Usługi

 ► Anteny montaż serwis  
603 375 875 

Autoklima atrakcyjne 
ceny 795 781 888 

 ► Brukarstwo 696 437 501

 ► Brukarstwo, układanie kostki 
brukowej 669 163 891

 ► Cyklinowanie 602 262 144 

 ► Cyklinowanie, lakierowanie, 
sprzęt zachodni, układanie 
parkiet cena producenta, 
starannie, 506 488 404,  
22 724 91 28

Docieplenia budynków  
z materiałem (SILIKAT)  
od 78 zł/m2  
szybko i solidnie  
507 964 611

 ► Domofony, videodomofony  
603 375 875 

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

 ► GLAZURA, REMONTY, 
ŁAZIENKA  
510 610 743  

Hydraulika 504 061 550

 ► Jazdy doszkalające, kat. B 
Skierniewice, 722 352 947  

 ► Malowanie, gipsowanie, 
501 446 102

 ► Montaż parkietów, paneli, 
deski „barlineckiej”, okna 
drzwi transport 661 826 920

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

 ► Pielęgnacja, wycinka trudno 
dostępnych drzew 506 660 095

 ► Pranie dywanów, tapicerki 
samochodowej 661 826 920

 ► Pranie tapicerki,  
dywanów w domu klienta 
504 206 446 

Rolety, Żaluzje, Moskitiery, 
Verticale, pranie verticali, 
501 175 813, 9.00-20.00 
www.verticale.net.pl

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

Usługi remontowo- 
-0budowlane, gładzie, 
malowanie, sztukateria, 
glazura, solidnie 517 698 290 
do końca czerwca

Mariusz Bogucki
508 099 570

www.szybkiremont.com.pl

kompleksowe remonty 
i wykończenia wnętrz

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

POSPRZĄTAM
- Dom
- Mieszkanie
- Biuro

Pruszków i okolice.
Tel 512 077 690

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

OGŁOSZENIE
Rada Miejska w Pruszkowie rozpoczęła prace związane z wyborem ławników do Sądów 

Powszechnych na kadencję 2012 –2016.

Radni w głosowaniu tajnym na sesji wybierać będą:

1/  12 ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie,
2/  4 ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Pracy i Ubezpieczeń
     Społecznych,
3/  7 ławników do Sądu Rejonowego w Pruszkowie,
4/  2 ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy- Żoliborza w Warszawie,    
     Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Ustawa o zmianie ustawy o ustroju sądów powszechnych w części dotyczącej wyborów 
ławników wejdzie w życie w ciągu 14 dni po ogłoszeniu w Dz. U. tj. 14.06.2011 r. W związ-
ku z tym kandydatów na ławników należy zgłaszać od 15 do 30 czerwca br. – jest to termin 
ustawowy.

Szczegółowe informacje odnośnie kandydatów na ławników uzyskać można w Biurze Rady 
Miejskiej pod nr telefonu 22 758–68–61, tel. kom. 0 692 747 020 lub osobiście również 
w Biurze Rady Miejskiej p. nr 48 - II piętro Urzędu Miejskiego ul. Kraszewskiego 14/16.

   Przewodniczący Rady Miejskiej
   w Pruszkowie
   lek.med.Henryk Wacławek

AUTO SERWIS
PEŁNY ZAKRES USŁUG

Pruszków, Aleje Jerozolimskie 451
(NA TYŁACH INTERCARS)

tel. 795 569 659

Wulkanizacja Elektryka Diagnostyka komupterowa
Mechanika
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Bezpłatna reklama Twojej firmy w internecie!

darmowe ogłoszenia 
www.ogloszenia.wpr24.pl

darmowa prezentacja
www.firmy.wpr24.pl

SZCZEPIENIA
DIETY
LECZENIE,
DIAGNOSTYKA

Pruszków, Ul. Ołówkowa 35, tel.: 22 758 46 80
www.weterynarz.com.pl/pruszkow

STRZYŻENIA
I KĄPIELE

PSÓW
I KOTÓW

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

Lekarska Spółdzielnia Pracy „MEDICA”
Przychodnia w Pruszkowie 

przy ul. Niepodległości 5 
wynajmie 3 gabinety 

na działalność stomatologiczną 
lub inną działalność medyczną.

Tel. kontaktowy: 602324351

Nie masz czasu?
Nie wiesz jak?

EVENTEO działa za Ciebie!

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

KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA
PRZYJĘĆ OKOLICZNOŚCIOWYCH



16 |  REKLAMA www.wpr24.plPiątek, 10 czerwca 2011

Banery reklamowe 
tańsze nawet o 75%!

Zadzwoń do biura reklamy: 22 728 18 64 
lub napisz e-mail: reklama@wpr24.pl

350 000
odwiedzin/mc

tylko do końca czerwca, kto pierwszy ten lepszy!

www.wpr24.pl


