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Willa Millera  
nie dla przedszkola

Dostosowanie zabytkowej  
willi w Piastowie do potrzeb 

najmłodszych użytkowników  
jest zbyt kosztowne.  

Powstanie tu Centrum  
Muzealno-Kulturalne    6

Irytująca 
modernizacja
Mieszkańcom miasta i kupcom 
coraz bardziej przeszkadza 
ciągnący się miesiącami remont 
miejskiego targowiska. Władze 
gminy uważają, że aby mogło 
być lepiej, przez jakiś czas 
musi być gorzej. Zakończenie 
remontu planowane jest na 
koniec roku    4

PODKOWA LEŚNA

Urząd miejski w swoim 
biuletynie straszy mieszkańców, 
że za używanie hałaśliwego 
sprzętu ogrodniczego będą 
karani. Robi to bezpodstawnie, 
bo – jak twierdzi Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska 
– osoby fizyczne, które używają 
zbyt głośnych urządzeń karane 
być nie mogą     7

GRODZISK MAZOWIECKI

Zakazane 
kosiarki?

Dworzec nie przed Euro

PRUSZKÓW  Modernizację dworca PKP kolej ma od dawna w planach. Miała ją przeprowadzić przed Euro 2012. Dziś już wiadomo, że nie zdąży.  
Dla pruszkowian najważniejsze jest, by przed mistrzostwami jeszcze zaczęła. Po nich inwestycja może się odsunąć w bliżej nieokreśloną przyszłość  2–3

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!

Dnia 26 czerwca baw się z Przedszkolem Tuptuś! 
Czeka na ciebie wesołe miasteczko, scena muzyczna, 

wiele innych atrakcji i pyszności, nagrody!
Gwiazda wieczoru koncert Zespołu 36i6 ZAPRASZAMY przyjdź 
Rodzicu z dzieckiem do Nas na ul.Pszczelińską 35 w Brwinowie 

czekamy na Ciebie już od 15.00! Otwarte Ogrody w Tuptusiu 
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Andrzej S. rodyS

PRUSZKÓW
Remont dworca PKP  
planowany jest od dawna. 
Jeszcze w ubiegłym roku  
zapowiadano, że do  
Euro 2012 stacja zostanie  
doprowadzona do porządku. 
Dziś już wiadomo, że nie.

P lany modernizacji prusz- 
kowskiej stacji PKP obej- 
mują nie tylko remont 

dworcowego budynku, peronów, 
uporządkowanie terenu wokół 
niej i zbudowanie parkingu po 
północnej stronie torów. Naj- 
poważniejsza inwestycja, jaka 
nas czeka, to przebicie tunelu dla 
pieszych pod stacją do ul. Waryń-
skiego. W związku z remontem 
linii kolejowej Warszawa – Łódź  
ma zniknąć kładka nad stacją,  
a jej rolę ma przejąć tunel, któ- 
ry nie tylko będzie prowadził 
z ul. Sienkiewicza na peron,  
jak obecnie. Ma jednocześnie  
stanowić dojście na peron z pół- 
nocnej i południowej strony 
torów oraz przejście pieszo-
-rowerowe przez torowisko. Jak  
informowaliśmy pod koniec  
2010 r., modernizacja dworca 
miała się rozpocząć na wiosnę 

tego roku i zakończyć przed mi-
strzostwami Euro 2012.

Wszystko w rękach PKP
Miasto jest zainteresowane tym, 
by do mistrzostw Europy w piłce 
nożnej tego typu inwestycje zo-
stały zakończone. Wiadomo, że  
część gości, którzy przyjadą na 
Euro, będzie kwaterować w oko-
licach Warszawy, m.in. w Pruszko-
wie. Warto, by zastali miasto czyste 
i uporządkowane. Jednak mo- 
dernizacja dworca jest inwesty-
cją PKP, a pruszkowski magistrat 
nie ma na nią wpływu. Budynek 
dworcowy jest przygotowany do 
remontu (wykwaterowano stam-
tąd mieszkańców zajmujących 
byłe mieszkania zakładowe).  
I czeka. I pewnie jeszcze poczeka, 
bo wszystkie kolejowe inwestycje 
na tej trasie mają opóźnienia.

– Rozpoczęcie modernizacji 
pruszkowskiego dworca jest  
w planach kolei na ten rok – in-
formuje zastępca prezydenta 
Pruszkowa Andrzej Kurzela.  
– Nie wiadomo jednak, kiedy 
się zakończy – dodaje.

Uporządkować teren
Oprócz nowego tunelu pod sta- 
cją i remontu budynku dworco- 
wego, przy ul. Waryńskiego ma 

OPAKOWANIE ZASTĘPCZE

Polnische Wirtschaft

Bolo SkoczylAS

RedaktoR naczelny

Sukces ma wielu ojców, porażka 
jest sierotą. Miarą naszego między-
narodowego sukcesu miała być  
realizacja planów budowy autostra-
dy A2. Do porażki, jak na razie, nikt 
się nie chce przyznać. Wszyscy  
odpowiedzialni za zamieszanie 
twierdzą, że to tylko chwilowe  
i przejściowe trudności. I ja im wierzę.

Po doświadczeniach z realizacją 
ostatniego 10-kilometrowego odcinka 
warszawskiej obwodnicy S8, której 

każdy metr kosztował podatnika średnio 2,18 mln zł, inwestor 
postanowił zmienić taktykę. Zamysł był prosty. Jeśli firmy pol-
skie budują zbyt drogo, nie dochowują terminów, a na dodatek 
knocą i nie rwą się do roboty, wpuśćmy im konkurencję. Nie 
radzą sobie Budimex, Strabag, Warbud i Mostostal? No to niech 
im Chińczycy pokażą, że można zrobić akuratnie, na czas, a co 
najważniejsze o wiele taniej.

I niewiele brakowało, by tak się stało. Gdyby autostradę 
realizowano w normalnym europejskim kraju, sukces byłby 
niemal pewny.

Azjatyccy konkurenci potraktowali sprawę z powagą i opty-
mizmem. Sądząc po wysokości złożonej w przetargu oferty, 
chyba nawet nieco zbyt daleko idącym. Niestety, goście nie 
przewidzieli specyfiki naszego mikroklimatu. Zaprezentowa-
na przez nich cena była nie tylko niższa od ofert rodzimych 
konsorcjów, ale również od wyceny zamawiającego. I to  
o prawie połowę. Już wówczas zrobił się spory dym. I słusznie. 
Bo jakiś porządek musi być. Jeśli rzeczoznawcy inwestora 
wycenili robotę na prawie 50 baniek za kilometr, to z jakiej 
racji Chińczycy wyrywają się, że mogą zrobić to samo za 26? 
No, tu już naprawdę przesadzili. Liczyć nie potrafią, czy życia 
nie znają? Pewno jedno i drugie.

Podniósł się krzyk, że dumping i granda, bo nikt przy zdrowych 
zmysłach nie będzie tyrać w kurzu i błocie za takie gówniane 
pieniądze. Toż zwyczajna obwodnica kosztowała prawie  
10 razy więcej (vide pierwszy akapit). Nie będzie byle komuch  
i w dodatku poganin uczyć nas kapitalizmu i kalkulacji  
kosztów! Tu jest Europa, nie Azja. Taki mocny w rachunkach? 
No, to podnieśmy mu parę zeta za kruszywo i transport.  
Jak się bambus przejedzie, to się może nauczy.

Z zasadami ekonomii rynkowej obowiązującymi w naszej 
szerokości geograficznej goście zaznajamiali się w miarę 
postępu robót. A nauka, jak wiadomo, kosztuje. Katastrofa 
była tylko kwestią czasu. Może i udałoby się doczołgać jakoś 
do szczęśliwego finału, gdyby nie bunt firm podwykonawców. 
Negocjacje nie przyniosły spodziewanego efektu żadnej ze 
stron. Roboty stanęły na amen.

Ale nie ma tego złego, co by nie wyszło na lepsze. Teraz bogatsi 
o doświadczenia zmobilizujemy się, weźmiemy do roboty  
i wszystko dobrze się skończy. A kto wie, może nawet dużo, 
dużo lepiej?

nie będzie – mówi wiceprezy-
dent Andrzej Kurzela.

Nie przed Euro, to kiedy?
Wiceprezydent Kurzela zazna-
cza, że choć remont dworca ma 
duże szanse rozpocząć się w tym 
roku, to na razie trudno przewi-
dzieć, kiedy się skończy. – Euro 
jest bardzo dobrą motywacją 
do takich inwestycji – mówi.  
– Jednak gdy mistrzostwa się 
skończą, tej motywacji zabrak-
nie. Po Euro wszystkie inwesty-
cje mogą stanąć – dodaje.

Wiadomo juz na pewno, że 
nawet jeśli kolej zacznie remon-
tować pruszkowski dworzec 
w tym roku lub na początku 
przyszłego, to do Euro i tak nie 
zdąży. Może się więc okazać, 
że goście, którzy przyjadą do 
Pruszkowa, nie tylko nie zo-
baczą nowego i porządnego 
dworca, ale nawet starego. Za-
staną za to rozgrzebaną stację, 
na której panować będą ekipy 
budowlańców. 

Jeśli jednak odłożenie re-
montu na po mistrzostwach 
ma oznaczać, że zostanie on 
przeprowadzony w nie dają-
cej się przewidzieć przyszło-
ści, to lepiej niech się zacznie 
przed Euro. 

powstać parking dla podróż-
nych. Znikną także nieestetycz-
ne budy i stragany od strony  
ul. Sienkiewicza przy wejściu 
do tunelu. Wiceprezydent Ku-
rzela jest zdania, że remont 
stacji to dobry moment, by 
uporządkować całą przestrzeń 
wokół dworca. 

– Kolej zwróciła się do mia-
sta o pomoc w zagospodaro-
waniu powierzchni budynku 
dworcowego – mówi. Podkre-
śla jednak, że miasto gotowe 
byłoby w ogóle przejąć budy-
nek dworca. Dodaje, że plany 
miasta są takie, by na dworcu 
znalazł się punkt informacji 
miejskiej, a resztę powierzchni 
przeznaczyć na działalność ko-
mercyjną: sklepy, małą gastro- 
nomię itp. A więc to, co obec- 
nie mieści się w kioskach i na 
straganach, mogłoby znaleźć 
się w budynku.

Nie wiadomo na razie, czy by-
łaby szansa przeniesienia kasy 
kolejowej i poczekalni do pawi-
lonu na peronie, jak to uczynio- 
no na kilku innych stacjach w re-
gionie. Wszystko zależy bowiem 
od planów wprowadzenia przez 
kolej biletów peronowych. – Jeśli 
peronówki zostaną wprowadzo-
ne, wówczas takiej możliwości  

Nie zdążą do Euro
Przed mistrzostwami modernizacja pruszkowskiej stacji może 
się rozpocząć, ale  na pewno się nie zakończy

FOTOMIGAWKA

Radością, śmiechem, okrzykami przerażenia reagowali naj-
młodsi widzowie przedstawienia baśni o Królewnie Śnieżce, 
wystawionej z okazji Dnia Dziecka w MDK w Pruszkowie. Aktora-
mi spektaklu byli opiekunowie i wychowawcy z niepublicznych 
piastowskich i pruszkowskich przedszkoli.

temat wydania
CYTAT TYGODNIA

Andrzej Kurzela  Euro jest bardzo dobrą motywacją do inwestycji.  
Jednak gdy mistrzostwa się skończą, tej motywacji zabraknie.  
Po Euro wszystkie inwestycje mogą stanąć.  Zastępca preZydenta prusZkowa
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Licealiści z ZSTiO mistrzami Polski
PRUSZKÓW
Byli najmłodszym  
zespołem turnieju.  
W finale spotkali się  
z dotychczasowymi  
mistrzami – zespołem 
 z V Liceum 
 Ogólnokształcącego  
z Sopotu. A jednak  
wygrali.

D rużyna Zespołu Szkół  
Technicznych i Ogól-
nokształcących wywal- 

czyła 3 czerwca w Gorlicach,  
podczas IX Ogólnopolskiej Li- 
cealiady Chłopców w Koszy- 
kówce, tytuł mistrza Polski szkół  
średnich. Zawodnicy z I i II  
klasy Liceum Sportowego 
ZSTiO udowodnili, że ich do- 
tychczasowe sukcesy (m.in. wi-
cemistrzostwo Polski z wrześ- 
nia ubiegłego roku, mistrzos- 
two Mazowsza) to nie przypa- 
dek. – Konkurencja w gorlic-
kiej Licealiadzie była bardzo 

23
o 15

o

Pt
22

o 13
o

Sob

19
o 13

o

Nd

POGODA NA WEEKEND

M
a

rc
in

 z
aw

a
d

zk
i

PRUSZKÓW
Samochody budowy,  
które dotychczas  
jeździły osiedlową  
uliczką w Malichach,  
już wkrótce zaczną  
jeździć drogą techniczną. 
Udręka mieszkańców  
ul. Okopowej nareszcie  
się skończy.

W alkę o wyprowadzenie 
ruchu samochodów 
budowy z ul. Okopo-

wej mieszkańcy osiedla rozpo-
częli niemal przed rokiem, kiedy 
w lecie ruszyła budowa osiedla 
Green Park st. Malichy. Inwe-
stycja ta, powstająca na terenie 
Reguł w gminie Michałowice, 
znajduje się w odległości zale-
dwie kilkudziesięciu metrów 
od domów przy ul. Okopowej  
w Malichach. Jedyna droga do-
jazdowa do budowanego osiedla 
i innych powstających tu do- 
mów to ul. Okopowa – wąska, 
osiedlowa uliczka o nawierzchni  
z kostki bauma. W lecie ubie-
głego roku zaczęły nią jeździć 
maszyny budowlane i ciężarów-
ki wożące materiały na budowę.

Uciążliwe sąsiedztwo
Mieszkańcy zaprotestowali 
od razu, bo nie dość, że cięż-
ki sprzęt niszczył nawierzch-
nię ulicy, za którą częściowo 
zapłacili, to jeszcze stwarzał 

Na ul. Okopowej znów zapanuje spokój

Reklama

LICZBA TYGODNIA wyda grodziski urząd miejski na rewitalizację  
Parku Skarbków, Stawów Goliana i willi Radogoszcz.  
W przetargu na wykonanie prac zwyciężyło konsorcjum 
firm Skanska z Warszawy i Skanska z Pragi w Czechach. 
Robotnicy powinni rozpocząć prace w pierwszym 
tygodniu lipca. (AS)17,7 mln zł

zagrożenie dla parkujących przy 
ul. Okopowej pojazdów. Poza 
tym zdarzało się, że ciężarów-
ki przyjeżdżały na budowę już  
ok. godz. 5.00, albo późnym wie-
czorem. Najbardziej irytowało 
ich to, że niszczona jest droga  
w Pruszkowie i zakłócany spo- 
kój mieszkańców cichego prusz-
kowskiego osiedla z powodu in-
westycji poza granicami miasta. 
Bo od strony Reguł żadnego do-
jazdu do powstającego osiedla 

Andrzej Kurzela: 
Green Park st. Malichy 
nie będzie wielkim 
osiedlem, więc po 
zakończeniu budowy 
ruch na Okopowej nie 
powinien znacząco 
wzrosnąć.

Zastępca prezydenta Pruszkowa

silna – mówi trener drużyny 
ZSTiO Bartłomiej Przelazły. 
– Graliśmy z doskonałymi za- 
wodnikami występującymi  
w ligach. I jako najmłodszy ze-
spół turnaieju wygraliśmy. W fi-
nale pokonaliśmy zawodników 
grających w Treflu Sopot trze- 
ma punktami – opowiada.

Do gorlickiej Licealiady za-
kwalifikowało się 12 zespołów 
z różnych regionów kraju.  
W drodze do finału pruszkowscy 
uczniowie musieli najpierw po-
konać w grupie drużyny IX LO 
z Łodzi (wynikiem 63:59) i LO  
z Oświęcimia (82:61). Następnie 
w ćwierćfinale rozgromili ze-
spół Sportowego LO ze Stalowej 
Woli (77:42) i w półfinale wygrali  
z II LO z Łomży (78:58). Finało-
wy mecz z reprezentacją V LO 
z Sopotu zakończył się wyni-
kiem 74:71. Pomimo przegra- 
nej ośmioma punktami pierw-
szej kwarty, licealiści z ZSTiO 
zmobilizowali się i wygrali 

kolejną dwoma punktami. Po 
minimalnie przegranej w trze-
ciej kwarcie znów nastąpiła 
pełna mobilizacja i w czwartej 
zadali przeciwnikowi decydują-
cy cios, wygrywając ją dziewię-
cioma punktami. Aż 33 punkty  
w meczu zdobył dla pruszko-
wian Łukasz Bonarek, grający 
również w kadrze narodowej 
do lat 17, która w ubiegłym roku 
wywalczyła wicemistrzostwo 
świata. Łukasz został rów- 
nież najlepszym zawodnikiem 
Licealiady.

– Za rok interesuje nas obro-
na tytułu – mówi Wojciech Ro- 
gowski, trener prowadzący  
wraz z Bartłomiejem Przela-
złym drużynę ZSTiO. Podkreśla, 
że to szczególne wyzwanie, bo  
w dotychczasowej historii Li-
cealiady nikomu jeszcze się to 
nie udało.

Bartłomiej Przelazły zazna- 
cza, że chłopcy z ZSTiO trenu- 
ją razem już piąty rok (najpierw  

grali w gimnazjum). Oprócz  
treningów w szkole, trenują też  
w MKS Pruszków. – Już ich wi-
dać, już są zauważalni – podkre-
śla trener Przelazły dodając, że 
kilku zawodników gra w kadrach 
narodowych do lat 15 i do lat 17. 
Zaznacza, że ten świetny zespół 
z jednej strony jest doskonałym 
zapleczem dla pruszkowskiej 
koszykówki seniorów, a z drugiej  
– daje dobry przykład młodszym 
rocznikom.

Jak twierdzą obydwaj tre-
nerzy, w ZSTiO sprawdza się 
idea wychowania przez sport.  
Bartłomiej Przelazły jest zda- 
nia, że mistrzowie Polski szkół 
średnich zdobyli nie tylko spor- 
towe umiejętności. Sport wy-
kształcił w nich także takie ce- 
chy jak waleczność, sumien-
ność, asertywność, punktual- 
ność, odpowiedzialność. Pod-
kreśla, że są to nie tylko dosko- 
nali sportowcy, ale także do-
brzy uczniowie.  (ASR)

nie ma, a gmina Michałowice 
dotychczas nie zrobiła nic, by  
taka droga powstała.

Jest droga techniczna
Po protestach mieszkańców 
miasto jeszcze w ubiegłym roku 
postawiło na Okopowej znaki 
zakazu wjazdu pojazdów o ma-
sie powyżej 3,5 t. Ale to nie po-
mogło. Dopiero na wiosnę tego 
roku udało się wypracować po-
rozumienie, które doprowadziło 

do tego, że Mazowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich wydał zgo-
dę na zbudowanie drogi tech- 
nicznej do budowy bezpośred- 
nio z Al. Jerozolimskich, a dewe- 
loper, spółka Foksal Nierucho- 
mości, zaplanował jej wykona- 
nie. W kwietniu wiceprezes  
spółki Piotr Kobierski mówił, że  
wybudowanie drogi technicz- 
nej jest kwestią najbliższych  
tygodni.– Ta droga już powstaje  
– mówi zastępca prezydenta  

Pruszkowa Andrzej Kurzela. Jak  
poinformował, w ubiegłym ty- 
godniu zbudowany już był  
ok. 150-metrowy odcinek.

Co po budowie?
Wszystko wskazuje na to, że dla 
mieszkańców osiedla przy ul. 
Okopowej cierpienia z powodu 
budowy się skończyły. Nadal 
jednak obawiają się oni tego, co 
będzie, gdy osiedle już powsta-
nie. Bo jak na razie, jedyna droga 

dojazdowa do niego wiedzie koło 
ich domów. Boją się, że z ich 
uliczki zrobi się droga komunika-
cyjna do osiedla. Wiceprezydent 
Kurzela jednak uspokaja. – Gre-
en Park st. Malichy nie będzie 
wielkim osiedlem, więc ruch na 

Okopowej nie powinien znaczą-
co wzrosnąć – mówi. Są też pla-
ny, by poszerzyć ul. Okopową  
i przy współudziale dewelopera 
wybudować normalną drogę 
dojazdową do osiedla. Potrzeb-
ne do tego są jednak stosowne 
zmiany w miejscowym pla-
nie zagospodarowania prze-
strzennego. Jak do tej pory, nie  
zostały jeszcze uchwalone,  
a mieszkańcy o tych zmianach 
nic nie wiedzieli.  (ASR)

 Dla pojazdów budowy osiedla Green Park st. Malichy powstaje droga techniczna
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Słowacka firma HB Reavis podpisała w miniony czwartek umowę z PKP na budowę nowego dworca PKP Warszawa Zachodnia. 
W planach budowy oprócz podziemnego dworca kolejowego, znajduje się galeria handlowa oraz pomieszczenia biurowe. 
Budowa ma rozpocząć się na początku 2012. Termin zakończenia prac nie jest jeszcze znany, ale dworzec na pewno nie 
zostanie ukończony do Euro 2012.    (DP)

REGION

Słowacy zmodernizują Dworzec Zachodni
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GRODZISK MAZOWIECKI
Remont targowiska przy  
ul. Montwiłła trwa od  
miesięcy. Kupcy i klienci 
mają go już serdecznie  
dosyć. – Żeby było lepiej,  
przez chwilę musi być  
gorzej – mówią władze miasta.

M odernizacja targu 
w Grodzisku Mazo-
wieckim potrwa jesz-

cze około pół roku. Dotychczas 
został już wybudowany parking 
od strony stacji WKD, wkrótce 
wyremontowane zostaną rów-
nież chodniki, stoiska handlo-
we, oświetlenie i ogrodzenie,  
a sam plac targowy oraz przyle-
gła do niego ul. Spokojna i część 
ul. Sprawnej zyskają nową na-
wierzchnię. Powstanie tu także 
zadaszenie stanowisk, obiekt 
handlowo-gastronomiczny z to- 
aletami oraz kanalizacja. Plac 
targowy ma przyciągać klien-
tów nowoczesnym i atrakcyjnym 
wyglądem. Teren zostanie wzbo-
gacony roślinnością: nasadzenia- 
mi klombów, drzew i krzewów. 
Pojawią się też elementy małej 
architektury, m.in. ławki, kosze 
na śmiecie i stojaki na rowery. 
Poczucie bezpieczeństwa użyt-
kowników zwiększy monitoring 
wizyjny, a śmiecie będą segre-
gowane. Dzięki tym zmianom 
handlujący zyskają dostateczną 
liczbę miejsc, a klienci – wygodę.

– Wysoka dotacja pozwala 
na wysoki standard tego zada-
nia – mówi burmistrz Grodziska 
Grzegorz Benedykciński. Ca-
łość inwestycji pochłonie blisko  
13 mln zł. Grodziski samorząd  
na jej realizację pozyskał dotację 
w wysokości ponad 10 mln zł.

Targ czyli przerąbane
Na razie jednak zarówno sprze-
dawcy, jak i klienci narzekają na 
niedogodności związane z mo-
dernizacją targowiska, które – 
zdaniem jednego z handlujących 

tu rolników – wygląda jak jeden 
wielki plac budowy. Handlowcy 
narzekają również na ciasnotę  
i bałagan. Prawdziwą bolączką  
jest jednak organizacja ruchu 
wokół targowiska.

– Przyjazd na targ do Grodzi-
ska to jest przerąbana historia 
– mówi Jacek, mieszkaniec po-
bliskiej Kuklówki. – Nie ma gdzie 
zaparkować, nie ma jak jeździć 
samochodem. Razem z moją 
narzeczoną śmiejemy się, że ro-
bimy zakupy naokoło, tzn. ona 
wychodzi z samochodu i idzie na 
targ, a ja jeżdżę naokoło i szukam 
wolnego miejsca.

Rzeczywiście, znalezienie 
wolnego miejsca postojowe-
go w okolicach targu graniczy  
z cudem. Kierowcy parkują do-
słownie wszędzie: pod znakami 
zakazu, na chodnikach i podjaz-
dach prywatnych posesji. Rów- 
nież sam przejazd ul. Spokoj-
ną, prowadzącą od stacji WKD  
do ul. Montwiłła, to istny spraw-
dzian cierpliwości kierowców. 

Irytująca modernizacja
Kupcy i mieszkańcy mają dosyć remontu targowiska

– W zwykłe dni cały Grodzisk 
jest zakorkowany, ale w środy  
i soboty, kiedy odbywa się targ, to 
już prawdziwa masakra. Miasto 
stoi praktycznie od skrzyżowania 
ulic Sienkiewicza i Nadarzyń-
skiej przez całe centrum aż do 
ul. Żyrardowskiej, rozluźnia się 
dopiero w okolicach Kozerek. 
Obwodnica Grodziska jest po 
prostu niezbędna – mówi Jacek.

Również piesi narzekają na 
brak możliwości poruszania się 
wokół targu. Chodnikiem przy 
ul. Spokojnej nie da się przejść, bo 
stoją tam zaparkowane samocho-
dy, piesi chodzą więc ulicą jeszcze 
bardziej tamując ruch.

Będzie drożej?
Część klientów grodziskiego targu 
obawia się także, że polepszenie 
warunków handlowców będzie 
oznaczało konieczność podnie-
sienia przez nich cen towarów. 
– Tak było ze stadionem w War-
szawie. Można tam było napraw-
dę tanio kupić fajne rzeczy i co? 

Stadion zlikwidowali, kupców 
przenieśli do hal przy ul. Mary-
wilskiej, za które muszą słono 
płacić, więc i ceny towarów od 
razu kilkakrotnie wzrosły. Straci-
liśmy na tym my – klienci. Czy to 
samo nie powtórzy się w Grodzi-
sku? Na razie ceny są przystępne, 
ale co będzie dalej? – pyta Lidka, 
stała bywalczyni grodziskiego 
targowiska.

– No i co ja biedny mogę po-
wiedzieć? My chcemy wpro-
wadzić ludziom udogodnienia, 
zależy nam na tym, żeby tu było 
lepiej, ładniej, żeby znalazły się 
miejsca dla wszystkich handlu-
jących, a oni jeszcze narzekają 
– nie ukrywa irytacji Grzegorz 
Benedykciński, burmistrz Gro-
dziska. – Robimy wszystko, żeby 
utrudnienia były jak najmniejsze, 
ale, żeby było lepiej, przez chwilę 
musi być gorzej. Jest mi przykro 
z tego powodu, ale tak musi być 
– dodaje.

Zakończenie inwestycji plano-
wane jest na koniec tego roku.   

 Remont targowiska ciągnie się miesiącami, a kupcy i klienci nie mają nawet gdzie zaparkować
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GRODZISK MAZOWIECKI
Wszystko wskazuje na to,  
że już w lecie rozpocznie 
się budowa nowej szkoły  
w Książenicach. Urząd  
miejski ogłosił przetarg  
na tę inwestycję.

O becnie do szkoły w Ksią- 
żenicach uczęszcza  
ok. 90 uczniów. Jednak  

w związku z intensywnym roz-
wojem miejscowości i wzrostem 
liczby mieszkańców, potrzeby 
są znacznie większe. Z danych 
demograficznych wykonanych 
przez gminę Grodzisk wynika,  
że zarówno Książenice, jak i są-
siadujące z nimi miejscowości 
Radonie i Szczęsne to tereny, 
na których dzieci wciąż będzie 
przybywało. Władze gminy po-
stanowiły wyjść naprzeciw tym 
potrzebom, dlatego już latem  
w Książenicach ma się rozpo-
cząć budowa nowej szkoły,  
w której będzie mogło się uczyć 
350 dzieci.

– Liczymy na to, że ta pla-
cówka odciąży także przepeł-
nione szkoły na terenie gminy,  
np. zespół przy ul. Westfala. 
Działka, na której powstanie no- 
wy obiekt, znajduje się na tere- 
nach popegeerowskich, należą-
cych obecnie do prywatnej firmy, 
która nam je przekazała, więc 
grzechem byłoby nie skorzystać 
z takiej okazji – mówi Rajmund 
Zalewski, naczelnik Wydziału 

Oświaty Urzędu Miejskiego  
w Grodzisku Mazowieckim.

Inwestycja powstanie na dział-
ce przy ul. Marylskiego, obok ko-
ścioła. Zgodnie z projektem, na 
ponad 12 tys mkw., poza samym 
obiektem szkolnym, w którym 
znajdą się m.in. dwupoziomo-
wy hol, pracownia komputero-
wa, stołówka i sale językowe,  
powstaną także dwa boiska 
sportowe, duża sala gimnastycz-
na, plac zabaw, parking oraz  
niewielki park o charakterze 
sportowo-rekreacyjnym i dy-
daktycznym, dzięki któremu 
mieszkańcy Książenic będą mo-
gli uprawiać różne dyscypliny 
sportu lub po prostu spędzić czas 
wolny na świeżym powietrzu.

Konkurs na opracowanie 
koncepcji architektoniczno-
-urbanistycznej budynku wygrał 
projekt wykonany przez spółkę  
PALK Architekci. Według pla-
nów, obiekt będzie nawiązywał 
do zabudowy jednorodzinnej 
charakterystycznej dla Książenic  
i zostanie oddany do użytku we 
wrześniu 2012 r. Szacunkowy 
koszt inwestycji to 14 mln zł.

Badania demograficzne prze- 
prowadzone w Grodzisku Ma-
zowieckim wykazały, że roz-
budowa Szkoły Podstawowej  
nr 1 oraz budowa szkoły w Ksią-
żenicach znacznie poprawią 
warunki lokalowe w istnieją-
cych placówkach oświatowych  
na terenie gminy.  (KG)

Budowa ruszy w lecie
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spotkajmy się w Łowiczu

26-26 czerwca

17 czerwca rozpoczyna się kolejny 
etap demontażu wiaduktu na 
ul. Traktorzystów w Ursusie. 
Robotnicy zdemontują elementy 
konstrukcji znajdujące się  

Wyburzą wiadukt

Od sierpnia Zarząd Transportu 
Miejskiego będzie miał nowe 
logo. Równoległobok z czerwono-
-żółtymi literami „ZTM” zostanie 

Nowe logo i wzory 
biletów ZTM

zastąpiony przez lekko zaokrąglo-
ny biały napis „ZTM” na czerwo-
nym tle. Wygląd zmienią  
również bilety jednorazowe.  
Po 16 sierpnia białe kartoniki  
z kolorowymi kwadratami zastąpią 
nowe jednolite, ale kolorowe 
bilety. Wzór biletów z bileto- 
matów nie zmieni się.  (AS)

bezpośrednio nad ul. Cierlicką.  
Z powodu prowadzonych prac  
od 17 czerwca od godz. 22.00  
do 20 czerwca do godz. 4.00, 
przejazd ul. Cierlicką będzie nie-
możliwy. Kierowcy będą kierowani 
na objazd przez ul. Posag Siedmiu 
Panien lub na wiadukt nad torami 
kolejowymi w Piastowie.  (DP)

URSUSREGION

kArolinA GontArczyk 

PIASTÓW
Debata na temat  
przyszłości Willi Millera  
toczy się już od długiego 
czasu. Zdaniem byłych 
władz, w tym miejscu  
powinno powstać  
przedszkole.

O kazuje się jednak, że do-
stosowanie budynku na 
potrzeby placówki dla 

dzieci zdecydowanie przekracza 
możliwości finansowe miasta. 
Willa Millera to niemal stuletni, 
zabytkowy budynek mieszczący 
się przy ul. Bohaterów Wolno- 
ści 23 będący perełką piastow-
skiej architektury. Przez 15 lat 
swoją siedzibę miała tu spo-
łeczna szkoła podstawowa. Od 
ponad roku stoi pusty.

Na przedszkole  
nie ma kasy
Według Zdzisława Brzeziń-
skiego, byłego burmistrza 
Piastowa, obecnie radnego z ra-
mienia ugrupowania Nasz Piastów,  
w Willi Millera powinno powstać 
przedszkole. Wyniki ekspertyzy 
technicznej wykazały jednak, że 
koszt przebudowy obiektu na 
placówkę dla dzieci wyniósłby 
w sumie ok. 5,7 mln zł. Obec-
ne władze zadecydowały więc,  
że powstanie tu Centrum Mu-
zealno-Kulturalne Piastowa, 
które nie będzie wymagało tak 
dużych nakładów finansowych, 
za to zgromadzi w jednym miejs- 
cu wszystkie historyczne pamiąt- 
ki związane z miastem.

Opozycja:  
„to niedobry pomysł”
Z tą koncepcją nie zgadza się 
Zdzisław Brzeziński. – Uwa-
żam, że to wyjątkowo niedobry 
pomysł. Pragnę przypomnieć, 
że przez wiele lat do 1991 r.  
w tym budynku funkcjonowało 
przedszkole – mówi. W wyniku 
zmniejszenia zapotrzebowania 
na miejsca przedszkolne budy-
nek został czasowo użyczony 
na prowadzenie szkoły spo-
łecznej. Po wprowadzeniu obo- 
wiązku przedszkolnego dla dzie-
ci pięcioletnich oraz wzrostu 
zatrudnienia obojga rodziców 
znacząco zwiększyła się presja 
na miasto na zwiększenie liczby 
dostępnych miejsc w placówkach 

publicznych. Rada Miejska wy-
raziła pogląd o nieprzedłuża-
niu użyczenia budynku Szkole 
Społecznej natomiast restytucji  
w nim placówki przedszkolnej. 
W pobliżu Willi Millera powstaje 
osiedle na ok. 200 mieszkań, co 
w sposób drastyczny zwiększy 
presję na nowe miejsca przed-
szkolne. Oczywiście jest to kwe-
stia wyboru priorytetów, przed 
którą stanęły nowe władze mia-
sta. Szacuję, że realną kwotą, za 
którą można byłoby wyremon-
tować Willę Millera jest poziom 

Willa Millera  
nie dla przedszkola
Koszt przebudowy wyniósłby blisko 6 mln zł

Według Marka Kubickiego, 
burmistrza Piastowa, koncepcja 
utworzenia w willi przedszko-
la jest niemożliwa do realizacji 
z przyczyn finansowych. – Pan 
Brzeziński opiera się na szacun-
kowym kosztorysie pochodzą- 
cym z 2009 r. i nie zdaje sobie  
sprawy z tego, ile kosztuje choć- 
by okap z blachy kwasoodpor- 
nej. Nawet sama firma, która bę- 
dzie przygotowywać projekt  
adaptacji willi potwierdziła, że 
utworzenie w tym miejscu przed-
szkola to nierozsądny pomysł.

Konieczna  
modernizacja
Zanim cokolwiek w Wilii Mil-
lera powstanie, budynek musi 
przejść generalny remont. 
Zwłaszcza ściany, okna, stropy  
i tynki wymagają moderni-
zacji. Konieczna jest również 
przebudowa klatki schodowej, 
instalacja nowych urządzeń 
oraz przystosowanie obiektu 
do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Swoje uwagi do projek-
tu wniósł także konserwator 
zabytków, mimo że obiekt nie 
figuruje w rejestrze, a tylko  
w ewidencji obiektów przewi- 
dzianych do objęcia ochroną.

Na remonty w projekcie tego- 
rocznego budżetu miasta za-
rezerwowano 3 mln zł. Część 
tych funduszy musi jednak zo-
stać przeznaczona na remont 
dachu w Gimnazjum nr 2 przy 
al. Tysiąclecia, bo jego stan jest 
katastrofalny. Ostatecznie więc 
na remont dachu szkolnego 
przeznaczono 2,2 mln zł, zaś na 
remont Willi Millera 400 tys. zł. 

 Byłe władze chciały urządzić w willi Millera przedszkole,  
ale obecne są zdania, że będzie to zbyt kosztowne
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400 tys. zł
wyniesie koszt 
modernizacji  
Willi Millera w Piastowie

3,5 mln zł. Ponadto tę inwestycję 
można by rozłożyć na dwa lata, 
a kredyty zaciągać w dłuższej 
perspektywie – dodaje.

Zdaniem byłego burmistrza, 
pomysł stworzenia w tym miejscu 
centrum muzealno-kulturalnego 
wymaga poniesienia praktycznie 
połowy nakładów, które mają być 
przeznaczone na przedszkole. 
W przeciwnym razie Powiatowy 
Inspektor Nadzoru Budowlanego 
nie dopuści go do użytkowania 
jako obiektu użyteczności pu-
blicznej, ze względu na zużycie 
techniczne, niedostatki konstruk-
cyjne i zagrożenie bezpieczeństwa 
w przypadku pożaru.

FOTOMIGAWKA

Żołnierze z Kompanii Reprezentacyjnej 
Wojska Polskiego odwiedzili 13 
czerwca Przedszkole nr 5 w Grodzisku 
Mazowieckim. Największą atrakcją dla 
dzieci była możliwość przymierzenia  
wojskowej czapki lub butów.

reklama
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Zakazane kosiarki w mieście-ogrodzie?
Andrzej S. rodyS 

PODKOWA LEŚNA
Uspokajamy mieszkańców 
miasta-ogrodu. Za używanie 
zmechanizowanych narzę-
dzi ogrodowych o napędzie 
elektrycznym i spalinowym 
nie grożą kary pieniężne.

O tym, że urząd miejski  
w Podkowie Leśnej stra- 
szy mieszkańców ka-

rami pieniężnymi za używa-
nie zbyt głośnych narzędzi 
ogrodniczych, zaalarmowali 
nas mieszkańcy miasta. Z ar-
tykułu „Miejskie uciążliwo-
ści” autorstwa Jacka Jakóbika 
(urzędnika Referatu do spraw 
Gospodarki Miejskiej i Inwesty-
cji podkowiańskiego urzędu), 
zamieszczonego w czerwco-
wym numerze „Biuletynu Mia-
sta-Ogrodu Podkowy Leśnej” 
dowiedzieli się, że mają zacząć 
posługiwać się narzędziami 
ręcznymi. Sekatory, piły ręczne, 
nożyce do żywopłotów, kosiarki 
bębnowe o ręcznym napędzie 
mają więc zastąpić spalinowy 
i elektryczny sprzęt ogrod-
niczy. W przeciwnym razie, 
tym, którzy używają narzędzi 
mogących przekraczać normy 

kosiarki bębnowej, czy mam 
więc strzyc trawnik sekatorem, 
a może nożyczkami? – to tylko 
niektóre z pytań, jakie zadawali.

Urząd wprowadza w błąd...
Okazuje się, że podkowiański 
urząd bezpodstawnie straszy 
mieszkańców. Prawo nie prze-
widuje bowiem karania osób 
fizycznych za używanie zbyt ha-
łaśliwego sprzętu. – Inspektorzy 

Urząd miasta straszy mieszkańców karami za używanie głośnego sprzętu ogrodniczego

WIOŚ nie kontrolują osób fizycz-
nych, nie prowadzących działal-
ności gospodarczej – informuje 
Maria Suchy, rzecznik prasowy 
WIOŚ. – Nie mogą też ukarać oso-
by fizycznej, np. takiej, która kosi 
przydomowy ogródek kosiarką, 
z której emisja hałasu przekracza 
określone normy – dodaje.

Jak nas poinformowała, ins- 
pektorzy kontrolują tylko pod-
mioty prowadzące działalność 

gospodarczą. – W odniesieniu do 
kosiarek trawy kontrolujemy pro-
ducenta, upoważnionego przed-
stawiciela producenta, importera, 
dystrybutora – zaznacza Maria 
Suchy. – Przy zakupie urządzeń 
o napędzie spalinowym i elek-
trycznym, jak np. kosiarki, gle-
bogryzarki, należy sprawdzić, czy 
producent wystawił dla urządze-
nia deklarację zgodności z dyrek-
tywą 2000/14/WE oraz umieścił 
na urządzeniu oznakowanie CE 
i oznaczenie lwa – radzi.

... a potem milczy
Z odpowiedzi udzielonej nam przez 
WIOŚ jasno wynika, że obywatel 
kupujący w sklepie odpowiednio 
oznakowany sprzęt ogrodniczy ma 
prawo domniemywać, że spełnia 
on wszelkie normy, bo przeszedł 
odpowiednie badania i uzyskał 
dopuszczenia na etapie produkcji 
i dystrybucji. I reszta obywatela nie 
interesuje, bo niby jak ma zmierzyć, 
czy jego kosiarka nie hałasuje za 
bardzo. To producent i dystrybu-
tor muszą zadbać i wykazać przed 
inspektorami, że ich sprzęt spełnia 
przewidziane w przepisach normy. 
W przeciwnym razie nie zostanie 
dopuszczony do sprzedaży.

Próbowaliśmy zapytać autora 
notki w podkowiańskim biule- 

Maria Suchy:  
Za używanie 
zmechanizowanych 
narzędzi ogrodowych 
o napędzie elektrycznym 
i spalinowym, nawet  
takich, które 
przekraczają normy 
hałasu, mieszkańcom 
nie grożą kary 
pieniężne.

Rzecznik Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska

hałasu, grożą kary pieniężne. 
Nakładać by je mieli inspekto- 
rzy Wojewódzkiego Inspekto-
ratu Ochrony Środowiska. Z py- 
taniami, czy to jest możliwe, od  
kilku dni dzwonią do naszej 
redakcji mieszkańcy Podkowy. 
– Skąd mam wiedzieć, czy moja 
kosiarka nie przekracza norm 
hałasu? Czy teraz mam przestać 
jej używać, bo może być za gło-
śna? Nie planuję teraz zakupu 

tynie, co skłoniło go do napisania  
takiego tekstu. Stwierdził jednak,  
że wywiadów nie udziela i odmó-
wił rozmowy. Przez trzy dni pró-

bowaliśmy również skontaktować  
się z burmistrzem miasta Mał- 
gorzatą Stępień-Przygodą, by 
zapytać, dlaczego z powodu nie- 
kompetencji urzędnika magistrat 
wprowadza w błąd i bezpodstaw-
nie straszy mieszkańców. Była dla 
nas niedostępna. 

zażądała od chińskiego konsorcjum Covec 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  
za niedokończony odcinek autostrady A2. Pieniądze 
te mają zostać wypłacone podwykonawcom, 
chociaż nie wszystkim, bo chińskie konsorcjum nie 
zarejestrowało wszystkich z nich. (AS)750 mln zł

REGION

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad zerwała kontrakt na 
budowę odcinka autostrady A2 
z chińskim konsorcjum Covec. 

Budimex 
dokończy A2?

Do zajęcia miejsca Chińczyków 
przymierza się Budimex. Po to,  
by dokończyć cały chiński odcinek, 
Budimex potrzebowałby jednak 
partnera, z którym zawiąże konsor- 
cjum. Decyzje, czy nowy wykonawca 
zostanie wyłoniony w przetargu,  
czy otrzyma zamówienie z wolnej 
ręki, jeszcze nie zapadły.  (DP)

LICZBA TYGODNIA
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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

reklama

W niedzielę do komendy zgłosiła 
się poszkodowana kobieta, której 
w trakcie imprezy w jednym  
z klubów skradziono z torebki dwa 

Odzyskali  
skradzione telefony

Funkcjonariusz z wydziału kryminal-
nego komisariatu na warszawskim 
Bemowie, jadąc z Pruszkowa na 
służbę na nocnej zmianie, zauważył 

Policjant z Bemowa 
ujął złodziei

na jednym z parkingów w mieście, 
złodziei kradnących paliwo 
z zaparkowanego tam żuka. 
Zatrzymał ich i poprosił o wsparcie 
kolegów z pobliskiej komendy. 
Zatrzymanych przejęli pruszkowscy 
policjanci. 21-letni Michał G i 20-letni 
Przemysław W. zostali ukarani 
500-złotowym mandatem.   (ASR)

telefony komórkowe o wartości 
ok. 1000 zł. Policjanci wytypowali 
podejrzaną osobę, którą zatrzy-
mano w Milanówku. 23-letnia 
Sylwia C. dobrowolnie oddała 
policjantom jeden z telefonów. 
Drugi znaleziono u niej w domu. 
Sylwii C. grozi do pięciu lat  
pozbawienia wolności.  (AS)

GRODZISK MAZOWIECKIPRUSZKÓW

RASZYN
Budowa kompleksu boisk 
przy szkole podstawowej 
rozpocznie się zgodnie 
z planem jeszcze w czerwcu. 
Boiska będą gotowe  
do końca października.

B oiskowa inwestycja, 
po budowie ośrodka 
zdrowia, jest drugim  

w hierarchii ważności przed-
sięwzięciem w gminie. Zgodnie 
z wcześniejszymi zapowiedzia-
mi władz Raszyna, budowa 
rozpocznie się 20 czerwca. Pra-
ce zaczną się od wycinki drzew. 
Wójt Andrzej Zaręba nie kryje 
radości. – Będziemy mieć ładny 
obiekt wykorzystywany przez 
naszą szkołę, kluby sportowe  
i mieszkańców. Ruszamy z dość 
dużą inwestycją wartą blisko  
3 mln zł. Jej finisz zaplano-
wany jest na 30 października. 
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie  
z planem, to pierwszy mecz ro-
zegrany zostanie jeszcze w tym 
roku – mówi.

Przy szkole powstanie peł-
nowymiarowe boisko do gry 

Boiska będą gotowe na jesieni
w piłkę nożną ze sztuczną 
nawierzchnią, czyli trawą syn-
tetyczną. Będzie można roz-
grywać na nim m.in. rozgrywki 
ligowe. Ponadto w kompleksie 
znajdą się również trzy małe 
boiska treningowe dla dzieci 
– o wymiarach 45 x 20 m. Ucz- 
niów z pewnością ucieszy też 
powstanie bieżni oraz skocz-
ni do skoków w dal. Zgodnie 
z projektem, bieżnia ma być 

Kompleks oświetlać będzie 
sześć lamp parkowych i 16 na-
świetlaczy umiejscowionych 
na ośmiu słupach. W takich 
warunkach lekcje wychowania 
fizycznego będą czystą przy-
jemnością. Jednocześnie będzie 
mogło tu grać kila grup uczniów.

Władze gminy chciały zre-
alizować jeszcze kolejny etap 
boiskowej inwestycji. Zakłada 
on wybudowanie wielofunk-
cyjnego boiska m.in. do piłki 
ręcznej i kortu tenisowego oraz 
placu, na którym znajdowa-
łaby się ścianka wspinaczko-
wa i urządzenia do ćwiczeń, 
zbliżone do tych, jakie znamy  
z siłowni. Na to jednak nie ma 
już pieniędzy w tegorocznym 
budżecie Raszyna. Gmina, 
chcąc zrealizować tę część 
projektu, szuka innych źródeł 
finansowania, np. z funduszy 
unijnych lub marszałkow-
skich. Problem polega na tym,  
że w ostatnim czasie nie ogła- 
szano konkursów umożliwia- 
jących staranie się o przyzna- 
nie dotacji na takie przedsię- 
wzięcia.  (KAM) 

3 mln. zł
ma kosztować budowa 
sportowego kompleksu 
przy raszyńskiej szkole 
podstawowej.

poliuretanowo-gumowa, od-
porna na kolce i mieć kolor nie-
biesko-szafirowy. Przewidziano 
też utworzenie boiska do gry 
w siatkówkę i koszykówkę. 
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kAmillA GęBSkA 

MILANÓWEK
W naszym rejonie  
przybędzie kolejna  
spółka wodna. Tym razem 
przymierza się do tego  
Milanówek, organizując  
spotkania z mieszkańcami  
i przedstawicielami  
niedawno zawiązanej  
tpruszkowskiej spółki.

W niecały miesiąc po 
tym, jak mieszkańcy 
pruszkowskiej dziel-

nicy Żbików zawiązali pierw-
szą w mieście spółkę wodną, jej 
przedstawicie zostali zaprosze-
ni do Milanówka na spotkanie  
z mieszkańcami i burmistrzem 
Jerzym Wysockim. – To dopiero 
pierwszy, przygotowawczy etap 
do utworzenia takiego podmio-
tu. Zanim spółka zostanie za-
wiązana, a myślę, że stanie się 
to jeszcze w tym roku, chcemy 
zebrać jak najwięcej informacji 
na temat korzyści i obowiązków 
wynikających z jej utworzenia  
– mówi Jerzy Wysocki.

W Milanówku, podobnie jak 
w każdej z okolicznych gmin, 
są rejony narażone na lokalne 
podtopienia. By im zapobiec, 
trzeba uporządkować stan  
rowów i drenów. Zawiązanie 
spółki wodnej daje szansę sta- 
rania się o dofinansowanie,  
m.in. u starosty lub w Wojewódz- 
kim Funduszu Ochrony Środo- 
wiska i Gospodarki Wodnej, na 
prace modernizacyjne infra-
struktury wodnej. Burmistrz  
chce, by zawiązanie spółki wod 
nej poprzedził cykl spotkań  
z mieszkańcami, których domy 

Kolejna spółka wodna

zlokalizowane są na obszarach, 
gdzie występują problemy z od-
wodnieniem. Dotyczy to okolic 
Rowu Grudowskiego, terenu  
zmeliorowanego Falęcin na  
północ od ul. Kwiatowej i ul. Li- 

jerzy WysocKi:  
To dopiero 
przygotowawczy 
etap do utworzenia 
takiego podmiotu. 
Zanim spółka zostanie 
zawiązana, a myślę,  
że stanie się to jeszcze  
w tym roku, chcemy 
zebrać jak najwięcej 
informacji na temat 
korzyści i obowiązków 
wynikających  
z jej utworzenia.

Burmistrz milanówka

powej oraz rejonów ul. Szczep-
kowskiego i ul. Ludnej.

Przewodniczący pruszkow-
skiej spółki wodnej i jednocze-
śnie pruszkowski radny Józef 
Moczuło służył uczestnikom 
spotkania swoją wiedzą. – Było 
to interesujące spotkanie. Dzie- 
liliśmy się naszym dotychcza- 
sowym doświadczeniem, mó- 
wiliśmy, co już udało się zrobić 
oraz z czym mamy problemy.  
Dopytywano też o procedury  
związane z utworzeniem spół- 
ki oraz o wysokość stawki, 
jaką uiszczają jej członkowie  
– mówi Józef Moczuło, który  
kibicuje Milanówkowi w pla-
nach utworzenia spółki. – Im 
więcej takich podmiotów, tym 
lepiej. W przyszłości będzie 
można myśleć o utworzeniu 
kolejnej struktury, tj. związku 
spółek wodnych na naszym te-
renie. Pozwoli to na to, że cały 
region zostanie zmeliorowany 
i problem podtopień będzie 
rozwiązywany kompleksowo. 
Bowiem na nic się zda uregu-
lowanie rzeki tylko na jednym 
odcinku, a innym nie – dodaje.  

Kronika
Kryminalna
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kultura

VI edycja konkursu „Działaj Lokalnie”

Brwinów

Pomarańczowa  Pantera
Gminny Ośrodek Kultury  
zaprasza 18 czerwca (sobota)  
na spektakl teatru duet  
pt. „Pomarańczowa Pantera”. 
Start godz. 12.30, Wstęp wolny, 
Miejsce: Wilsona 2

VIII Zlot Fanów ELO
W dniach 24-25 czerwca fani 
zespołu Electic Light Orchestra 
zapraszają na dwudniowy zlot.  
W programie imprezy kon-
certy zespołów z Żyrardowa, 
Brwinowa i Poznania, całonocna 
dyskoteka przy muzyce  
ELO, konkursy i wiele innych.
Start: 24.06 godz. 18.00,  
26.06 godz. 16.00, Wstęp: 
informacje pod nr. 604 431 091,  
Miejsce: Pszczelińska 99.

Miejsce: Kościelna 3Grodzisk Mazowiecki

Dzień Otwarty 
Alternatywy
Grodziska Alternatywa zaprasza 
18 czerwca (sobota) na dzień 
otwarty, podczas, którego będzie 
można zasięgnąć lekcji gry na 
gitarze elektrycznej, poznać 
podstawy tańca hiphopowego, 
czy poznać historię grodziskiej 
Alternatywy. Na koniec zaplano-
wany jest pokaz tańca z ogniem 
„Fireshow”.
Start godz. 13.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Kilińskiego 14 

Informator kulturalny  /17.06-01.07/

Przywitanie wakacji
18 czerwca (sobota)  na dzie-
dzińcu przed Centrum Kultury 
odbędzie się festyn na przywita-
nie wakacji. W programie: zawody 
sportowe, dmuchane wesołe 
miasteczko, oraz liczne konkursy. 
Start godz. 14.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Spółdzielcza 9

Brat Naszego Boga
Centrum Kultury zaprasza  
22 czerwca (środa) na spektakl  
„Brat Naszego Boga wg. Karola 
Wojtyły”. Widowisko przygoto-
wane przez Artura Dziurmana to 
projekt  
o charakterze filmowo-teatralnym, 
który wywołuje wiele refleksji. 
Start godz.. 19.00, Bilety: 50 zł 
(w dniu spektaklu 60 zł), Miejsce: 
Spółdzielcza 9

John Tucker & Leszek 
Cichoński Band
27 czerwca (poniedziałek)  
w grodziskim Centrum Kultury 
odbędzie się koncert bluesowe-
go zespołu John Tucker & Leszek 
Cichoński Band. Widzowie usły-
szą m.in. utwór „Sobą gram”.
Start godz. 19.30, Wstęp: 35 zł,  
(w dniu imprezy 40 zł),  
Miejsce: Spółdzielcza 9

Michałowice

Dni Gminy Michałowice
18 czerwca (sobota) odbędzie  
się festyn Dni Gminy 
Michałowice. W programie 
występy dzieci, pokaz 
akrobatyczny Anety Kajdy,  
oraz koncert zespołów  
The Stout oraz Melodia Band. 
Start godz. 13.00,  
Wstęp wolny,  
Miejsce: Popiełuszki,  
róg Raszyńskiej

Żagli piękny wiek
Klub poznajmy się lepiej 
zaprasza 20 czerwca 
(poniedziałek) na spotkanie 
zatytułowane „Żagli 
piękny wiek”. W programie 
piosenki żeglarskie i gawędy 
żeglarskie. Mile widziane 
smakołyki na wspólny stół.
Start godz. 19.30,  
Wstęp wolny,  
Miejsce: Główna 2 (Nowa Wieś)

Milanówek

Wakacyjne warsztaty  
„u Artystek”
Kawiarenka „u Artystek” zapra-
sza na wakacyjne warsztaty.  
W programie nauka decoupage, 
tkactwo, make-up i malarstwo. 
Więcej szczegółów na stronie: 
www.ckipmilanowek.pl
Data: 27.06- 08.07,  
Miejsce: Warszawska 36

Szanty z Tomkiem 
Potockim
1 lipca (piątek) w kawiarence  
„u Artystek” odbędzie się  
koncert Szanty z Tomkiem  
Potokiem Potockim.
Start godz. 19.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Warszawska 36

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

Nadarzyn

12.urodziny NOK
Nadarzyński Ośrodek Kultury 
zaprasza 18 czerwca (sobota) na 
12. urodziny NOK. W programie 
m.in. koncert gitarowy, występy 
grup tanecznych, wystawa prac 
plastycznych i wiele innych. 
Start godz. 15.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: pl. Poniatowskiego 42

Piotr Bałtroczyk 
18 czerwca (sobota) podczas  
12. urodzin NOK przed publiczno-
ścią wystąpi Piotr Bałtroczyk  
w autorskim monologu kaba- 
retowym: „Histeryjki, czyli  
80 minut dookoła Polski”.
Start godz. 20.00, Bilety 20 zł, 
Miejsce pl. Poniatowskiego 4

Otrębusy

Koncert zespołu 
Mazowsze
17 czerwca (piątek) w Matecz-
niku Mazowsze odbędzie się 
ostatni przedwakacyjny  
koncert zespołu. W programie 
kalejdoskop barw polskich, 
najpiękniejsze melodie,  
20 regionów podczas 120 minut 
pełnego koncertu w wykonaniu 
chóru, baletu i orkiestry  
PZLPiT Mazowsze.
Start godz. 19.00,  
Wstęp – informacje u organizatora, 
Miejsce: Świerkowa 2

Podkowa Leśna

Koza, która mówi 
Centrum Kultury i Inicjatyw 
Obywatelskich zaprasza  
18 czerwca (sobota), na spek- 
takl „Koza, która mówi”, w wy- 
konaniu młodzieżowej grupy 
teatralnej Hodowla Szczeżuchy.
Start godz. 16.00,  
Wstęp wolny,  
Miejsce: Świerkowa 1

Slam poetycki
CKIiO zaprasza 22 czerwca 
(środa) na podkowiański slam 
poetycki, który odbędzie  
się przy okazji trzeciej edycji 
cyklu Światło na Młodych. 
Będzie to okazja do zetknięcia 
się ze sztuką werbalną najróż-
niejszych gatunków – od prozy, 

przez poezję, freestyle, aż po 
performance.
Start godz. 20.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Świerkowa 1

Pruszków

Recital Ireny Santor
Miejski Ośrodek Kultury zapra-
sza 19 czerwca (niedziela) na 
recital Ireny Santor „Kreci mnie 
ten świat”, który odbędzie się  
w Ośrodku Kultury Chrześcijań-
skiej. Pierwsza Dama Polskiej 
Piosenki wykona swoje najpopu-
larniejsze utwory oraz piosenki 
z najnowszej płyty. Artystce 
będzie towarzyszyć Czesław 
Majewski (fortepian).
Start godz. 16.00, Wstęp wolny 
(ilość miejsc ograniczona),  
Miejsce: 3 Maja 124 

Już za chwilę wakacje
Młodzieżowy Dom Kultury  
zaprasza 19 czerwca (niedziela)  
na koncert „Już za chwilę 
wakacje”. W programie podsu-
mowanie pracy MDK, koncert 
zespołów Kumy, Bielany.
Start godz. 16.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Kościuszki 41

Wakacje z książką 
Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna zaprasza 18 czerwca  
(sobota) na spotkanie dla dzieci  
zatytułowane „Wakacje z książką”.
Start godz.11.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Kraszewskiego 7

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

POWIAT GRODZISKI
Organizacje  
pozarządowe i grupy 
nieformalne mogą  
startować po dotacje  
w szóstej edycji  
konkursu grantowego  
w ramach programu  
„Działaj Lokalnie”.  
Do rozdysponowania  
jest ok. 30 tys. zł.

D ziałaj Lokalnie” to program 
Polsko-Amerykańskiej Fun-
dacji Wolności realizowany 

przez Akademię Rozwoju Filantropii 
w Polsce oraz Stowarzyszenie Europa 
i My. Ideą programu jest finansowa 
pomoc fundacjom, stowarzysze-
niom i grupom nieformalnym z po-
wiatu grodziskiego na realizację ich 
przedsięwzięć.

– Wiemy, że wsparcie lokalnych ini-
cjatyw to dobra inwestycja, przynosząca  

korzyść wszystkim mieszkańcom 
powiatu. W ciągu minionych pięciu 
lat nasi grantobiorcy zrealizowali  
45 projektów na łączną kwotę blisko 
400 tys. zł – mówi Daniel Prędkopo-
wicz, prezes Stowarzyszenia Europa  
i My. – W ciągu pięciu lat pozyskaliśmy  
i przekazaliśmy na realizację lokal-
nych inicjatyw blisko 160 tys. zł. Dzię-
ki tym pieniądzom mieszkańcy mogli 
uczestniczyć w ponad 400 różnych 
wydarzeniach: warsztatach artystycz-
nych, przedstawieniach teatralnych, 
wystawach, koncertach, grach te-
renowych, wycieczkach, zajęciach 
sportowo-rekreacyjnych, warsztatach 
kulinarnych – dodaje.

Dzięki programowi „Działaj Lokal-
nie”, wspierane są różnorodne pro-
jekty angażujące do działania setki 
osób. Mieszkańcy Kask dzięki temu 
skatalogowali dokumenty, zdjęcia  
i pamiątki, zrobili wystawę, umieści-
li pamiątkowe tablice oraz kamień 

róże, bawiąc się przy tym w pikniko-
wej atmosferze. W Podkowie Leśnej 
obchodzono Europejski Tydzień De-
mokracji Lokalnej, a w Milanówku 
zorganizowano międzynarodowe 
zawody akrobacji rowerowych BMX  
i MTB. – Co roku dofinansowujemy  
ok. 8–10 takich przedsięwzięć – za-
znacza Daniel Prędkopowicz.

Do tegorocznego konkursu mogą 
przystąpić organizacje pozarządowe 
lub grupy nieformalne, które mają sie-
dzibę i planują prowadzić swoje działa-
nia na terenie gmin Baranów, Jaktorów, 
Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, 
Podkowa Leśna i Żabia Wola. Finanso-
we wsparcie mogą otrzymać projekty, 
które wynikają z potrzeb lokalnej spo-
łeczności, aktywizują mieszkańców 
oraz będą realizowane wspólnymi 
siłami mieszkańców i instytucji życia 
lokalnego. Projekty należy składać do 
10 lipca 2011 r. Kwota wnioskowanej 
dotacji nie może przekraczać 6 tys. zł, 

a sama organizacja musi mieć zapla-
nowany wkład własny w wysokości 
minimum 25 proc. wartości wnioskowa- 
nej dotacji, z czego min. 5 proc. w pos- 
taci finansowej. Projekt musi być zgod-
ny z formularzem wniosku programu 
„Działaj Lokalnie VI” dostępnym na 
stronie www.europaimy.org/dzialaj-
lokalnie. Czas trwania projektu nie 
może być dłuższy niż sześć miesięcy  
i musi zawierać się w terminie od 1 lip- 
ca 2011 do 31 marca 2012 r.

Szczegóły konkursu i dokumenty 
do pobrania są dostępne na stronie 
www.europaimy.org/dzialajlokalnie. 
Dodatkowe informacje można uzyskać 
po numerem telefonu: 606 131 593 lub 
mailowo: konkurs@europaimy.org.

Patronat medialny: Radio Bogoria, 
Grodziskie Pismo Społeczno-Kulturalne 
Bogoria, Gazeta WPR i WPR24. 

Patronat medialny: Radio Bogoria,  
Grodziskie Pismo Społeczno-Kultu- 
ralne Bogoria, Gazeta WPR i WPR24.  (R)

przybliżające historię kilkusetletniej 
wsi. W Żabiej Woli drugi rok z rzędu 
sadzono różany szlak – wzdłuż ście-
żek, traktów i dróg mieszkańcy sadzili  
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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

 ► Alkohole Grodzisk Mazowiecki, 
Przyjma osobę do obsługi klienta 
600 213 297

 ► Alkohole Prestige przyjmą 
osoby do obsługi klienta, 
Podkowa Leśna,  
502 075 557, Bachotek@o2.pl

 ► Avon konsultanci 604 147 566 

 ► Biuro nieruchomości  
w Pruszkowie zatrudni  
agentów, wysoka prowizja;  
Tel. 604 492 736,  
22730 33 43 

 ► Chcesz zarobić? Masz 2-3 wolne 
godziny na dodatkową lub stałą 
pracę. Poszukujemy Doradców 
Finansowych. Oferujemy dobre 
zarobki, darmowe szkolenia, 
elastyczne godziny pracy.  
Zadzwoń 664 741 742 lub wejdź na  
www.rekrutacja.proficredit.pl”

 ► Firma komunalna zatrudni 
pomocnika na samochód 
śmieciarka do bazy w Łazach 
k.Magdalenki, oraz pracownika 
fizycznego do sortowania 
odpadów pobudowlanych 
w Opaczy k.Michałowic 
693280600

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

 ► 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

Młodego do przyuczenia 
zawodu, betoniarz  
– posadzkarz 518 05 05 55

 ► Solid Security Sp. zo.o. zatrudni 
Pracowników ochrony fizycznej. 
Praca na terenie obiektów 
handlowych na terenie Janek. 
System pracy dzienny! 
Gwarantujemy stabilne 
zatrudnienie. Wymagamy 
niekaralności. 667 676 261

 ► Solid Security Sp. z o.o. zatrudni: 
pracowników ochrony fizycznej 
(praca na terenie :Pruszkowa i 
okolic,) oczekujemy: niekaralności 
licencja pracownika ochrony 
fizycznej mile widziana 
zgłoszenia: 500-161-594

 ► Specjalista ds. Utrzymania Ruchu 
Pruszków doświadczenie, 3zm 
Kontakt: 22 713-81-97

 ► Zatrudnimy pizzermana 
500 307 748

największa skuteczność!
CO TYDZIEŃ PONAD 30 000 CZYTELNIKÓW

Szukam pracy

 ► Podejmę pracę jako kierowca, 
samochód osobowy dostawczy 
606 922 564 

Nieruchomości – sprzedam

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

 ► Budowlana 858 m2 Owczarnia, 
606 505 559

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

 ► Mieszkanie w Brwinowie, 
trzypokojowe 55 m2,  
tel.509 379 342,  
www.mieszkaniewbrwinowie.pl 

 ► Sprzedam dom jednorodzinny 
80m2 działka, 1550m2, Grodzisk 
Mazowiecki, 22 724 28 84, 
504 718 980

 ► Zamienię mieszkanie 63 m2  
w Grodzisku Mazowieckim  
na dom z dopłatą  
782 103 119

Nauka

 ► Angielski dojazd 784 884 230  

Najniższe ceny w mieście
Sprawdź !

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

www.tanioidobrze.pl
ul. Wiosenna 16, Milanówek

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 

Nissan  Sunny, busy japońskie 
668 171 639 

Automoto – sprzedam

 ► Mercedes 310, 91r. 6500,- 
604 729 649

 ► Nissan Almera’96  r., 4900,- 
604 729 649

 ► Opel Astra 3 206 r., 24500,- 
604 729 649 

Usługi

 ► Antyki wszelkie za gotówkę 
601 336 063, 500 034 552 

 ► Książki 784 884 230  

Usługi

Autoklima atrakcyjne 
ceny 795 781 888 

 ► Brukarstwo 696 437 501

 ► 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 

 ► GLAZURA, REMONTY, ŁAZIENKA  
510 610 743  

Hydraulika 504 061 550

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

 ► Malowanie, gipsowanie, 
501 446 102

 ► Malowanie szybkie tanie i solidne 
wykonanie 602 719 024

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

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

 ► Pranie dywanów, tapicerki 
samochodowej  
661 826 920

 ► Remonty, zabudowy,  
K/G, Glazura, Gładź Gipsowa, 
Malowanie,  
Panele Fvat 501 421 812 
 
Rolety, Żaluzje, Moskitiery, 
Verticale, pranie verticali, 
501 175 813,  
www.verticale.net.pl  
9.00-20.00 

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

Usługi remontowo- 
-budowlane, gładzie, 
malowanie, sztukateria, 
glazura, solidnie 517 698 290 

Inne

 ► Pożyczki bez BIK-u, dla 
rolników, mających działalność 
gospodarczą, pracujących na 
umowę o pracę, emerytów 
i rencistów. Bez żądnych 
opłat wstępnych, sprawdź 
nas wystarczy jeden telefon 
664 741 716 lub wejdź na  
www.pogotowiegotowkowe.info”

Mariusz Bogucki
508 099 570

www.szybkiremont.com.pl

kompleksowe remonty 
i wykończenia wnętrz

WNC, joint veinture miedzy Groupą Le Piston Français (Francja) i Sevilla Control
(Hiszpania), jest przedsiębiorstwem przemysłowym działającym w branży lotniczej. 
Firma położona jest na terenie kompleksu przemysłowego EADS PZL na lotnisku 
w Warszawie. WNC produkuje i montuje elementy mechaniczne dla samolotów.

Kandydatów prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego, 
w języku polskim i angielskim, na poniższy adres e-mail 

(prosimy również o załącznie świadectw pracy i referencji): 

g.claude@groupe-lpf.com

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."

Obowiązki:
Organizacja i zarządzanie produkcją

Doświadczenie: 
•  Wykształcenie: średnie techniczne
•  Minimum 8 lat w obróbce na obrabiarkach sterowanych numerycznie

Wymagania :
•  Znajomość Komputerowego Wspomaganie Projektowaniem i Wytwarzaniem, 
   (ang. CAD/CAM)
•  Wiedza z zakresu miernictwa 
•  Umiejetność programowania maszyn CNC 
•  Doświadczenie w zarządzaniu ekipą 
•  Doświadczenie w konserwacji maszyn
•  Biegły język angielski
•  Język francuski lub hiszpański na poziomie konwersacyjnym będą mile widziane 

W związku z naszym rozwojem poszukujemy kandydatów 
na stanowisko:

Kierownik Hali Produkcyjnej

WNC, joint veinture miedzy Groupą Le Piston Français (Francja) i Sevilla Control
(Hiszpania), jest przedsiębiorstwem przemysłowym działającym w branży lotniczej. 
Firma położona jest na terenie kompleksu przemysłowego EADS PZL na lotnisku 
w Warszawie. WNC produkuje i montuje elementy mechaniczne dla samolotów.

Kandydatów prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego, 
w języku polskim i angielskim, na poniższy adres e-mail 

(prosimy również o załącznie świadectw pracy i referencji): 

g.claude@groupe-lpf.com

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."

Obowiązki:
•  Programowanie i obsługa maszyn sterowanych numerycznie
•  Produkcja seryjna zgodna ze specy�kacjami technicznymi produktu

Doświadczenie: 
•  Wykształcenie: średnie techniczne
•  Minimum 2 lata  w zakresie technik obróbki

Wymagania :
•  Znajomość procesów obróbki, 
•  Wiedza z zakresu miernictwa
•  Umiejetność przygotowania i programowania maszyn CNC
•  Podstawy języka angielskiego

W związku z naszym rozwojem poszukujemy kandydatów 
na stanowisko:

Operator maszyn CNC

WNC, joint veinture miedzy Groupą Le Piston Français (Francja) i Sevilla Control
(Hiszpania), jest przedsiębiorstwem przemysłowym działającym w branży lotniczej. 
Firma położona jest na terenie kompleksu przemysłowego EADS PZL na lotnisku 
w Warszawie. WNC produkuje i montuje elementy mechaniczne dla samolotów.

Kandydatów prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego, 
w języku polskim i angielskim, na poniższy adres e-mail 

(prosimy również o załącznie świadectw pracy i referencji): 

g.claude@groupe-lpf.com

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych 
w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm."

Obowiązki:
Techniczne przygotowanie produkcji

Doświadczenie: 
•  Wykształcenie: średnie techniczne
•  Minimum 2 lata  w zakresie technik obróbki mechanicznej

Wymagania :
•  Znajomość Komputerowego Wspomaganie Projektowaniem
   i Wytwarzaniem, (ang. CAD/CAM)
•  Wiedza techniczna z procesów obróbki
•  Biegły język angielski
•  Język francuski lub hiszpański na poziomie konwersacyjnym
   będą mile widziane 

W związku z naszym rozwojem poszukujemy kandydatów 
na stanowisko:

Specjalista ds. Inżynierii
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Bezpłatna reklama Twojej firmy w internecie!

darmowe ogłoszenia 
www.ogloszenia.wpr24.pl

darmowa prezentacja
www.firmy.wpr24.pl

ZAPRASZAMY NA
BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

ZAPRASZAMY NA
BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

APARATY SŁUCHOWEAPARATY SŁUCHOWE

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

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

www.asmed.org.pl

Pruszków ul. Ireny 120
tel. 602 623 950

Prowadzimy usługowo: księgi handlowe,
książki przychodów i rozchodów

www.bestpol.waw.pl
Biuro czynne: Pn. - Pt. w godz. 9.30 - 17.30

BESTPOL
Biuro Rachunkowe Sp. z o.o.

Lekarska Spółdzielnia Pracy „MEDICA”
Przychodnia w Pruszkowie 

przy ul. Niepodległości 5 
wynajmie 3 gabinety 

na działalność stomatologiczną 
lub inną działalność medyczną.

Tel. kontaktowy: 602324351

RATY 

Poczta Polska S.A.
Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Warszawie
z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 31/33; 00-941 Warszawa, 

Ogłasza ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki  
numer: 664/1, 672/1 i 670 o łącznym obszarze 69 660 m², położonej w miejscowości Otrębusy, przy ul. Nataliń-
skiej 34, gminie Brwinów, powiecie pruszkowskim, woj. mazowieckim, wraz z posadowionymi na niej, stanowią- 
cymi odrębną nieruchomość budynkami i budowlami.
Cena wywoławcza: 9.640.900 zł. netto. Cena nie zawiera podatku VAT, który zostanie doliczony w dacie 
sprzedaży
Minimalne postąpienie: 96.500,00 zł.
Wadium: 964.090,00 zł należy wpłacić na rachunek bankowy: Poczta Polska S.A nr. 85 1320 0019 0099 0718 
2000 0025 z dopiskiem „Wadium – nieruchomość w miejscowości Otrębusy” w dniu poprzedzającym licytację, 
przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania wpłaty na rachunku Poczty Polskiej S.A tj. w dniu 
29.06.2011 r.
Nabywca ponosi koszty sprzedaży nieruchomości, przez które rozumie się m.in. koszt sporządzenia ostatniego 
operatu szacunkowego, na podstawie którego ogłoszono przetarg, koszt sporządzenia aktu notarialnego.
Licytacja ustna odbędzie się w siedzibie Poczty Polskiej S.A. CIOR Warszawa, przy ul. Świętokrzyskiej 31/33,  
w dniu 30.06.2011 r. o godz. 11.00,  III piętro, pokój nr 2 

Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Panią Jolantą 
Szelerską tel. 0 519-064-112. 
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie www.poczta-polska.pl/nieruchomości.
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Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, tel. (22) 738 26 15

W sobotę 18 czerwca zapra- 
szamy miłośników róż-
nych dyscyplin sporto-
wych: biegania, szachów, 

sztuk walki, piłki nożnej  i wielu innych 
na Dzień Sportu do Brwinowa. Impre-
zę tę po raz drugi z rzędu organizują 
brwinowskie stowarzyszenia TG Sokół 
oraz KS Tennis Life. Zapraszamy do 
włączenia się w aktywne uprawianie 
sportu tego dnia, jak również podzi-
wiania prezentacji brwinowskich klu-
bów sportowych. Początek imprezy  
o godz.: 10.00. Główną atrakcją bę-
dzie II Sobótkowy Bieg Uliczny – trasa 
biegnie ulicami miasta. Start o godz.: 
12.00, ZS nr 2 w Brwinowie. 

Dzień Sportu to jedna z wielu im-
prez sportowych, które dzięki dobrej 
organizacji i dużemu zainteresowa-
niu mieszkańców, przyczyniły się do 
wyróżnienia gminy Brwinów tytułem 
„Sportowa Gmina 2011”. Wyróżnie-
nie to przyznawane jest za inwestycje  
w nowoczesną bazę sportową i rekre-
acyjną oraz skuteczne realizowanie 
programu rozwoju sportu i rekreacji 
w gminie. Burmistrz Arkadiusz Kosiń-
ski odebrał wyróżnienie z rąk przed-
stawicieli Zarządu Polskiego Klubu 
Infrastruktury Sportowej we wtorek 
14 czerwca 2011 r. 

Zaproszenie  
na Dzień Sportu
w Brwinowie

 
 
 
 

11.00–15.00 
Tajemniczy Ogród 
w Karolinie (organizator: 
Punkt Przedszkolny U Smoka 
Pompona)  Miejsce: 
Otrębusy, ul. Jesionowa 10
Warsztaty fotografi i ot-
workowej, atrakcje dla 
najmłodszych, m.in. zabawy 
i pląsy przy muzyce oraz 
wspólne czytanie książki 
“Tajemniczy ogród”.

15.00-18.00 Ogród 
w Magicznej Krainie 
(organizator: Niepubliczne 
Przedszkole Magiczna Kraina) 
Miejsce: Brwinów, 
ul. Borkowa 27
Spotkanie z ilustratorką 
książek dla dzieci, warsztaty
artystyczne rozwijające 
wyobraźnię i kreatywność, 
m.in. lepienie z gliny, gipsowe 
czary-mary, wykorzystanie 
darów natury w sztuce. 

godz. 16.00 Muzyka 
w Zagrodzie (organizator: 
Towarzystwo Przyjaciół 
Brwinowa) Miejsce: 
Brwinów, dworek Zagroda, 
ul. Grodziska 57 
Koncert chóru Warszawianka. 
Po koncercie spotkanie artys-
tów i gości przy ognisku. 

15.00-18.00 Ogród 
rodzinno-muzyczny 
(organizator: Niepubliczne 
Przedszkole Tuptuś) 
Miejsce: Brwinów, 
ul. Pszczelińska 35
W programie m.in. wesołe 
miasteczko, występ zespołu 
muzycznego 36i6, poszuki-
wanie zaginionego Tuptusia, 
pokaz grupy tanecznej „The 
Beściaki”, zabawy, zagadki, 
słodkości i wiele atrakcji.

14.00-19.00 Ogród 
gry w boule. Miejsce: 
Brwinów, ogród przy 
Ośrodku Kultury OK, 
ul. Wilsona 2
Organizator Fundacja Lo-
kalna Akcja Specjalna zaprasza 
wszystkich, którzy umieją 
grać lub chcieliby się nauczyć, 
oraz tych, co chcieliby tylko 
popatrzeć. 

9.00–15.00 Ogród 
w Otrębusach 
(organizatorzy: Biblioteka 
Publiczna w Otrębusach, 
Infocentrum, Otrebusy.pl) 
Miejsce: Otrębusy, 
Pałacyk Toeplitza, 
ul. Wiejska 1 
W programie m.in. pokaz 
strojów orientalnych i tańca 
brzucha, koncert akorde-
onowy, wystawy malarstwa 
i biżuterii. O godz. 12.00 
uroczysta inauguracja strony 
www Muzeum Sztuki Ludowej 
prof. Mariana Pokropka. 

10.00–15.00 Ogród 
Sportowy (organizator: 
Stowarzyszenie Długa Ławka) 
Miejsce: Brwinów, 
Boiska przy ZS nr 2, 
ul. Żwirowa 16  
Zawody i zabawy sportowe, 
towarzyszące turniejowi
dziecięcych drużyn piłkarskich. 
Wystawa plenerowa o Brwi-
nowie i Podkowie Leśnej.

godz. 12.00 Ogród 
klasyczny (organizatorzy: 
Towarzystwo Przyjaciół 
Brwinowa, rodzina państwa 
Wernerów) Miejsce: 
Brwinów, ul. Słoneczna 3 
Występ artystów Opery 
Narodowej oraz wystawa 
o warszawskiej fabryce 
Norblina, której historia jest  
związana z historią rodziny 
państwa Wernerów. 

    

Zapraszamy na Festiwal 

Otwarte Ogrody
w Brwinowie, w Otrębusach
                     oraz Owczarni

Zapraszamy 
do naszych 
gościnnych
ogrodów. 

sobota, 25 czerwca

niedziela, 26 czerwca
15.00-18.00 Ogród 
rzeźby monumentalnej 
Juana Soriano (organiza-
torzy Marek Keller oraz 
Stowarzyszenie Tartak ) 
Miejsce: Owczarnia, 
ul. Artystyczna (dawniej 
ul. Mała) 
Zwiedzanie ogrodu rzeźb i wys-
tawy obrazów meksykańskiego 
abstrakcjonisty Manuela 
Felguereza. Od godz. 16.00 
koncerty: skrzypcowy 
w wykonaniu Teresy Radoszew-
skiej-Zakościelnej 
oraz  muzyki celtyckiej 
w wykonaniu zespołu Stout. 
Bufet, parkowa aleja artystów.  

❦

❦
godz. 17.00 Walce, 
tanga i inne melodie 
(organizatorzy: państwo Las-
kowscy) Miejsce: Brwinów, 
ul. Okopowa 6

Koncert - jak inne imprezy 
OO - odbędzie się niezależnie 
od pogody. Wystąpi zespół 
„Machowska & Kopietz Duo”: 
muzyka klasyczna i rozry-
wkowa, wykonywana m.in. 
na argentyńskim bandeonie 
i francuskiej akordinie. 

w niedzielę 

w sobotę

Więcej informacji:

na stronach

brwinow.pl oraz
otwarteogrody.pl


