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Trasą Salomea-Wolica
nie prędzej jak za cztery lata

Zapraszamy na diagnostykę

badania kręgosłupa
wykonywane metodą topografii interferencyjnej
Uprzejme informujemy, że akcja badań prowadzona będzie

w dniach 7-8 czerwca 2010r.
badania odbędą się w Lekarskiej Spółdzielni Pracy „Medica”
przy ul. Niepodległości 5 w Pruszkowie, w godz. 9.00-18.00
Badania obejmą wszystkie odcinki kręgosłupa
(odc. szyjny, piersiowy, lędźwiowy).
Wyniki graficznie przedstawione są w płaszczyźnie czołowej
i strzałkowej, a parametry podane są w kątach i milimetrach.
Należą do grupy badań nieinwazyjnych i bezbolesnych. W
zależności od wykrytej wady, do każdego wyniku załączany jest
zestaw ćwiczeń bądź skierowanie do poradni rehabilitacyjnej.
Przeznaczone są dla pacjentów dorosłych, młodzieży
jak i dzieci powyżej 3 roku życia.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców

Kierowcy, którzy każdego dnia stoją w korkach w Raszynie muszą się jeszcze
uzbroić w cierpliwość. Budowa obwodnicy tego miasta nie rozpocznie się
wcześniej niż w 2012 roku. Zapowiada się na to, że będziemy tkwić w korkach
jeszcze przez cztery lata.
więcej na s. 6

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

otwarte
w godz.

7:00 - 18:00

Pruszkowa i okolic
Akcja promocyjna – całkowity koszt badań 19 zł.
(odcinek szyjny + piersiowy + lędźwiowy)
Rejestracja pacjentów codziennie w godz. 9.00 – 18.00

Tel. 698 249 683, 698 249 685, 794 154 574

• dyżury sobotnie
• opieka pediatryczna dla wszystkich dzieci
• zajęcia specjalistyczne
• jedzenie przygotowywane przez kucharkę
• dodatkowe atrakcje
• nauka języka angielskiego
zatwierdzony przez MEN “ABC program wychowania przedszkolnego XXI wieku”

KOLEKCJA WIOSNA - LATO 2010 JU¯ W SPRZEDA¯Y
CENTRUM MODY w Nadarzynie, AL. Katowicka 51, 05-830 Nadarzyn, tel. 022 739 55 00
czynne pon-sob.: 10.00 - 18.00 nd.: 10.00 - 15.00 www.centrummody.com.pl
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Gdzie można przekazać
dary dla powodzian
Większość miast z naszego regionu włączyła się
do akcji pomocy dla powodzian.

Zbiórki darów prowadzone są w Pruszkowie, Milanówku,
Nadarzynie, Brwinowie oraz Grodzisku Mazowieckim.
We wszystkich miastach zbierana jest żywność o przedłużonej
trwałości, środki czystości, czysta odzież w dobrym stanie, koce,
śpiwory itp. Dary można również przekazywać we wszystkich
kościołach w naszym regionie.
W Pruszkowie zbiórkę prowadzi do 12 czerwca hufiec w swojej
siedzibie przy ul. Jasnej 2 w podziemiach szkoły podstawowej, codziennie w godz. 18.00-20.00 lub w innym czasie po
uprzednim umówieniu się (tel. do komendantki hufca Beaty
Pawełczyńskiej 509 443 699 lub 505 004 671). Dary dla powodzian zbiera również pruszkowski MOPS. Można je przynosić
na ul. Helenowską 3a w poniedziałki w godz. 10.00-18.00,
a w pozostałe dni powszednie w godz. 9.00-16.00. Możliwy
jest też odbiór z domu. W tym celu należy skontaktować się
ze stowarzyszeniem „5plus” (tel. 608 129 340).
W Milanówku zbiórka darów potrwa do 2 czerwca do godz.
20:00. Miejsca zbiórki to MCK - ul. Kościelna 3, Budynek Straży Miejskiej, ZSG nr 1 - ul. Królewska 69, ZSG nr 3 - ul. Żabie
Oczko 1, Szkoła Podstawowa nr 2 - ul. Literacka 20, Przedszkole
nr 1 - ul. Podgórna 49, Społeczne Liceum Ogólnokształcące
nr 5 - ul. Fiderkiewicza 41. Ponadto 30 maja w trakcie obchodów
Dnia Dziecka w MCK, od godz. 16:00 odbędzie się licytacja dzieł
milanowskich artystów, dzieci i młodzieży oraz roślin i innych
przedmiotów. Dochód z licytacji zostanie przekazany na rzecz
poszkodowanych w powodzi.
CARITAS przy parafii św. Klemensa w Nadarzynie prowadzi
zbiórkę w domu parafialnym w godz. 09:00-10:00 oraz 17:0018:00. Jej zakończenie nastąpi w niedzielę 30 maja w czasie
Pikniku Rodzinnego.

Brwinów organizuje zbiórkę do 2 czerwca w ŚOPS przy ulicy
Kościelnej 4a, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:0017:00, w soboty w godzinach 09:00-13:00.
29 maja dary dla powodzian będzie można przekazać
w Grodzisku Mazowieckim w szkole przy ulicy Kilińskiego 8c
od godziny 10:00 do 18:00.
Powodzianom można też pomóc wysyłając SMS o treści
"Pomagam" na numer 72052 (koszt 2,44 z VAT) lub wpłacając
datki na konta organizacji charytatywnych:

Caritas Polska

ul. Skwer Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa
Bank PKO BP S.A. 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526
Bank Millenium S.A. 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384
z dopiskiem: "Powódź"

Caritas Archidiecezji Warszawskiej

Bank Millenium S.A. 10 1160 2202 0000 0000 4395 7726
z dopiskiem „Powódź 2010”

Polski Czerwony Krzyż

konto nr 93 1160 2202 0000 0001 6233 5614
z dopiskiem "Powódź 2010"

Milena Sołtysiak

PRUSZKÓW

Dodatkowa sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Nadzwyczajne bicie piany
Bolo Skoczylas
naczelny@gazetawpr.pl

We wtorek, 25 maja odbyła się
dodatkowa (kiedyś mówiło się
nadzwyczajna) XXXV Sesja Rady
Powiatu Pruszkowskiego. Zwołana została na wniosek dziewięciu
opozycyjnych radnych klubu PiS.
Głównym tematem zaproponowanym przez wnioskodawców
było podjęcie uchwały w sprawie
przyjęcia rezygnacji Dariusza Kowalskiego z funkcji wicestarosty.
Uchwały o tyle dyskusyjnej, że
rezygnacja wicestarosty następuje w ciągu 30 dni od daty jej złożenia, bez względu na podjęcie
jej przez radę. A termin w którym
rezygnacja staje się prawomocnym faktem mija za kilka dni. Tak
argumentował niezwoływanie
sesji w nadzwyczajnym terminie
Przewodniczący Rady Powiatu
Tomasz Osiński. W odpowiedzi
wnioskodawcy wniosek swój ponowili, rozszerzając go o dodatkowy punkt porządku - odwołania
z funkcji Przewodniczącego Rady.
W rezultacie dodatkowe obrady
zwołane zostały w przeddzień
sesji zapowiedzianej już miesiąc
wcześniej i na dwa dni przed

uprawomocnieniem się rezygnacji wicestarosty.
Kontrowersyjny był nie tylko
termin zwołania sesji, ale i wniosek o wycofanie z porządku obrad
punktu dotyczącego odwołania
przewodniczącego, złożony przez…
tych samych radnych, którzy wniosek składali. Rada większością głosów wniosek opozycji odrzuciła
i w rezultacie musiał znaleźć się
w porządku obrad sesji. W wyniku
przeprowadzonych głosowań nie
zostały przyjęte uchwały: w sprawie przyjęcia rezygnacji wicestarosty i powracająca po raz kolejny
sprawa przekazania skargi Krystyny Szydłak do komisji rewizyjnej.
Niepodjęciem uchwały zakończyło się również głosowanie rady

w sprawie odwołania przewodniczącego Tomasza Osińskiego.
Odnotowujemy fakt wyłącznie
dla porządku, bo z racji składów
liczebnych koalicji i opozycji
wyniki głosowań były łatwe do
przewidzenia.
Reasumując, zwołanie dodatkowej sesji poza prezentacją
stanowisk poszczególnych klubów radnych i ich poglądów politycznych, kolejnej dyskusji na
temat wzorców etycznych i zasad
sprawiedliwości społecznej oraz
reguł demokracji, tak naprawdę
nic nowego nie wniosło. Jedynym
pozytywnym elementem wtorkowych obrad był pomysł przyjścia
z pomocą samorządom z terenów
dotkniętych powodzią.

95 milionów
dla Brwinowa
Gmina Brwinów otrzyma prawie
95 mln zł dofinansowania do
Projektu „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodnościekowa na terenie Gminy
Brwinów”. To prawie 2/3 całej
wartości kontraktu.

Uroczyste podpisanie umowy
odbyło się w piątek 21 maja w siedzibie Urzędu Gminy Brwinów.
Sygnatariuszami dokumentu
byli Tomasz Skrzyczyński – Prezes Zarządu Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Andrzej Guzik – Burmistrz
Gminy Brwinów oraz Elżbieta Dolota – Skarbnik Gminy
Brwinów.
Projekt „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodnościekowa na terenie Gminy
Brwinów” polega na wybudowaniu ok. 120 km sieci kanalizacji sanitarnej w Brwinowie,
Otrębusach, Kaniach i Parzniewie. Z pieniędzy tych ma też
powstać ok. 30 km sieci wodociągowej w Otrębusach, Kaniach
i Parzniewie i dwie pompownie
sieciowe wody. Rozbudowana
ma być też Stacja Uzdatniania
Wody w Brwinowie i w Parzniewie. Koniec prac zaplanowano
na grudzień 2013 r.
MK

Obrona dobrego imienia… Pospieszalskiego
PRUSZKÓW W poprzednim numerze WPR zamieściliśmy list otwarty prezydenta Pruszkowa

Jana Starzyńskiego do redaktora naczelnego dziennika Rzeczpospolita. Prezydent protestował
przeciwko opublikowaniu materiału prasowego, zawierającego treści szkodzące wizerunkowi
miasta Pruszkowa i jego mieszkańcom.
Prezydent zażądał również przeprosin od Jana Pospieszalskiego,
który nazwał krytykę środowiska dziennikarskiego „działaniem
oprychów z Pruszkowa”, a ich
działania porównał do „spalenia
samochodu i wysadzenia klubu
niepokornemu restauratorowi”.
Protest prezydenta zamierzonego
skutku nie przyniósł. Nie dość, że
został przez Rzeczpospolitą zignorowany, to na dodatek wywołał
nieprzychylną reakcję wielbicieli
dziennikarskiego talentu redaktora Pospieszalskiego. Dostało się
i prezydentowi, i naszej gazecie,
i mnie osobiście. Telefonicznie
i na piśmie.

dumni jesteśmy z takich dziennikarzy co mówią i piszą prawdę.
To jest jedyna gazeta najbardziej
wiarygodna gdzie pisze się prawdę
a pan Pospieszalski niech w swoim programie „Warto rozmawiać”
piętnuje fałsz i obłudę w której
pan się tak lubuje. A prezydentowi
Pruszkowa niech się pan nie podlizuje bo będziemy się starać żeby
nie był znów wybrany na następną
kadencje, trzeba dać szansę komuś
innemu. Nie chcemy się podpisać
bo moglibyście nas prześladować.
Bolo nigdy nie pozwolę żeby was
„Rzeczpospolita” i Pośpieszalski
przepraszali!”

Anonim pierwszy

(pisownia jak w oryginale
- fragmenty)
„Ja w sprawie do artykułu
„Pruszków żąda przeprosin”.
Prezydent poczuł ból, ciekawe
na który odcisk nacisnęli- obraził się bolało. To nie w obronie
Pruszkowa staje, tylko o własny
tyłek chce zakryć swoje sprawy.(-)
Nie znam Prezydenta nie miałem
przyjemności z nim rozmawiać.
(-) Jeżeli chodzi o napisany artykuł – czy wywiad, nie znam treści
i dziennikarza Pospieszalskiego to
z wypowiedzią się nic prawie nie
pomylił, a że wybrał Pruszków,
a nie Wołomin lub inną miejscowość jego sprawa.(-) Teraz co do
dziennikarzy, ogólnie mam bardzo

(pisownia jak w oryginale)
„Chcielibyśmy się zapytać z jakiej to niby racji ma przepraszać
mieszkańców Pruszkowa i jej
prezydenta pan Pośpieszalski czy
którykolwiek dziennikarz z Rzeczpospolitej. Niech pan się zastanowi
co pan w ogóle pisze. Przecież to co
oni piszą i mówią jest prawdą, bo
czyż Pruszków to bezpieczne miasto? Czy tu nie było najgłośniejszej
mafii w Polsce i czy jeszcze nie
ma różnej maści szubrawców? Ani
Bolo żaden, ani prezydent niech
nie podlizują się mieszkańcom bo
my nie jesteśmy na dziennikarzy
„Rzeczpospolitej” i pana Pospieszalskiego obrażeni, przeciwnie,

Anonim drugi

nie tylko ja krytyczny stosunek.
85% oceniam jako kundli tchórzliwych z podwiniętymi ogonami
ujadającymi wściekle dla własnej
obrony lub ochłapów oraz ukrycia
swoich różnych wad i poczynań
pchających się do żłobu.
Przykładowo: taki pan Kraśko pcha się do żłobu – to tylko
za czasów Cyrankiewicza 1956
w Poznaniu skrzywdził wielu robotników. T. Lis kretyn, sadysta
torturuje wielu uczciwych Polaków. Taka E. Jaworowicz przez

dwadzieścia lat bierze za darmo
społecznie pieniądze i nic nikomu nie pomogła przykładowo
w Grodzisku Maz. (-) Tak by można wyliczać setkami. Nie ma do
tego sił - koniec na tym. Adresu
nie podaję, nie mam przyjemności
rozmawiać.”
A szkoda, bo nawet idol nadawców anonimów twierdzi, że warto.
Z pisaniem jest podobnie. Polska
to kraj wolny i pisać może każdy.
Choć nie wszyscy powinni.
Bolo Skoczylas
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14 lat doświadczenia!
Tysiące zadowolonych
klientów!

Biuro Podróży Akces
Pruszków, ul. Kraszewskiego 17
tel: 22 728 79 39
kom: 602 154 951
www.bpakces.eu

rok założenia
1996

AKCES

Biuro Podróży

Największa oferta wyjazdów turystycznych w Pruszkowie!

- powierzchnia od 120 do 128 m2
- podwyższony standard
- atrakcyjna cena 4250 zł/m2 brutto (z działką)

AGD - MULTIMEDIA - RTV

DENAR

Matchpoint

GALERIA

KLUB SPORTOWY

www.matchpoint.pl

OBOZY TENISOWE:

BIZUTERIA SREBRNA

dla dzieci i młodzieży 11.07-24.07 Rychwałd koło Żywca
dla dzieci i młodzieży 24.07-06.08 Rychwałd koło Żywca
dla dorosłych i dzieci 08.08-15.08 Łeba
dla dorosłych 22.08-29.08 Deresze koło Olsztyna

TELEWIZJA i INTERNET
Pruszków, ul. Berenta 18 (róg A.K.),
Grodzisk Maz., ul. Sienkiewicza 51
Grodzisk Maz., ul. 11 Listopada 48
Żyrardów, ul. Okrzei 2 (przy rynku)

tel. 22/728-44-96
tel. 22/724-35-98
tel. 22/755-56-74
tel. 46/855-41-91

POLSAT
POLSAT

www.elektro-market.pl
firma istnieje od 1990 r.

WAKACJE Z TENISEM:
zajęcia tenisowe w klubie w czasie wakacji
zajęcia od poniedziałku do piątku w godz. 9-14

ul. Turystyczna 2a, 05-806 Komorów, tel. (22) 423 52 25

PRUSZKÓW,
UL. KRASZEWSKIEGO 41
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Grodziszczanie nie chcą wytwórni asfaltu
Producent mas bitumicznych, potocznie zwanych asfaltem, chce wybudować swoją wytwórnię
w Grodzisku Maz. Szkoda tylko, że o jego kontrowersyjnych planach nic nie wiedzą okoliczni mieszkańcy.
Olgierd Lewan
olgierd.lewan@gazetawpr.pl

W dzielnicy Łąki w północnozachodniej części Grodziska Mazowieckiego firma Machpol ma
zamiar wybudować wytwórnię
mas bitumicznych. Z uwagi na pobliską autostradę A2 lokalizacja
zakładu jest dla przedsiębiorcy
bardzo dogodna. Nieco mniej dla
mieszkańców pobliskich osiedli
mieszkaniowych. Większość
z nich o pomyśle oficjalnie nic nie
wie. Dowiadują się o nim z krążących plotek.
- Mimo, że mieszkam zaledwie
100 metrów od tego terenu, dowiedziałem się o tym przypadkiem,
u fryzjera – mówi nam Tadeusz
Łyczko, mieszkaniec pobliskiej
ul. Szwedzkiej.
- Oczywiście natychmiast
poszedłem do Urzędu Miasta
dowiedzieć się ile jest w tym
prawdy, ale przez młodego, aroganckiego urzędnika zostałem
prawie wyrzucony za drzwi, bo
nie jestem stroną w tej sprawie.
Dowiedzieliśmy się z sąsiadami,

Nie mam prawa głosu, a mieszkam zaledwie 100 m od planowanej
asfalciarni - pokazuje Tadeusz Łyczko z ulicy Szwedzkiej. [Fot. OL]
że formalne zawiadomienia
dostało tylko dwunastu właścicieli kawałków łąk przyległych
bezpośrednio do tego terenu.
Ich właściciele w większości tu

nie mieszkają, więc nie czują
zagrożenia! - podkreśla mieszkaniec Łąk.
A zagrożenie jest, i to niemałe. Tego typu wytwórnie asfaltu

w procesie produkcyjnym emitują
dymy o intensywnym, nieprzyjemnym zapachu i szkodliwym dla
zdrowia składzie chemicznym.
Zdecydowanie nie powinny być
lokalizowane w zamieszkanych
okolicach. Wiedzą o tym najlepiej
mieszkańcy Konstancina, którzy
z tego typu zakładem walczą od lat.
Przeciwko inwestycji firmy
Machpol protestowali już wcześniej mieszkańcy Korytowa i Żyrardowa. Udało im się powstrzymać
budowę wytwórni. Teraz przedsiębiorstwo próbuje swoich sił
w grodziskich Łąkach, jedak i tu
mieszkańcy są przeciwni. Protest
pana Łyczko i wezwanie o uznanie
za stronę postępowania podpisało
ponad pięćdziesięciu okolicznych
mieszkańców. Protestują również
lokalne organizacje społeczne
i ekologiczne.
- Po wpłynięciu wniosku od inwestora rozpoczęliśmy standardową procedurę w sprawie decyzji
środowiskowej i dopiero ta ocena
może dać odpowiedź, czy w ogóle
ta inwestycja w tym miejscu jest
możliwa – odpowiada nam grodziski zastępca burmistrza, Piotr

Galiński – Zarzuty mieszkańców
o utrzymywanie sprawy w tajemnicy są niesłuszne. Zawiadomienia o wszczęciu postępowania
wysłaliśmy zgodnie z prawem do
właścicieli działek graniczących
z planowaną lokalizacją zakładu.
Widząc jednak reakcje pozostałych
mieszkańców już w tej chwili mogę
powiedzieć, że tej wytwórni tam
nie będzie. Nie pozwolimy na to.
- dodaje Galiński.
Zapewnienia burmistrza ucieszyły mieszkańców. - To dla nas
wspaniała wiadomość – cieszy
się Łyczko – Tylko po co w takim
razie cała afera, te tajemnice i nasze
niepotrzebne nerwy? Jak jeden
z sąsiadów wystąpił o lokalizację
warsztatu naprawy samochodów
na Granicznej, to powiadomiono
o tym jako strony wszystkich okolicznych mieszkańców. Sprawa
ciągnęła się aż dwa lata. Teraz o asfalciarni, która rzeczywiście mogłaby zatruć życie mieszkańcom
tej części Grodziska, powiadomieni
zostali tylko właściciele działek
graniczących. Czy prawo można
stosować raz tak, raz inaczej? - pyta
Łyczko.

Wielka Gala Biznesu w Grodzisku Mazowieckim
We wtorek, 18 maja w sali kinowej grodziskiego Centrum
Kultury odbyła się Wielka Gala
Biznesu, inaugurująca powstanie
Regionalnego Klubu Biznesu.
Gala zorganizowana została
przez Business Club Polska, nową
organizację biznesową z powiatu
grodziskiego. W imprezie wzięło
udział ponad 300 przedsiębiorców z regionu.
- Business Club Polska powstał,
aby aktywnie promować lokalnych przedsiębiorców. Klub to
miejsce spotkań i integracji przedstawicieli kręgów lokalnego biznesu, miejsce reprezentowania
ich interesów oraz realizowania
wspólnych celów - powiedział

Arnold Lis, prezes BCP. Jednym
z celów organizacji jest aktywna
współpraca z lokalnymi władzami
i samorządem. - Będziemy promować działalność miast i gmin,
szczególnie tę ułatwiającą działalność gospodarczą.
W gali udział wzięli przedstawiciele lokalnych władz: Burmistrz
Grodziska Mazowieckiego Grzegorz Benedykciński, Burmistrz
Milanówka Jerzy Wysocki, Burmistrz Podkowy Leśnej Andrzej
Kościelny, a także Prezydent
Pruszkowa Jan Starzyński i przedstawiciele władz Powiatu Grodziskiego, Żyrardowa i Łomianek.
Na imprezie zaprezentowano
spoty promocyjne miast Grodziska Maz., Milanówka i Podkowy

W gali udział wzięło ponad 300 przedsiębiorców oraz
przedstawiciele lokalnych władz [Fot. OL]

I Oddział w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 33, 05-800 Pruszków
telefon (+48) 022 739 07 66

Leśnej, które można także obejrzeć na stronie internetowej
www.bcp.pl. Przed budynkiem
Centrum Kultury goście mogli
zobaczyć m.in. motocykle Harley-Davidson i samolot ZLIN 526.
Część rozrywkowa imprezy objęła pokaz tańców nowoczesnych,
koncert kwartetu smyczkowego
Prima Vista z Podkowy Leśnej
oraz degustację win gruzińskich.
BCP planuje zorganizowanie
podobnych gal w ponad 50 miastach w Polsce. Więcej informacji
na temat działalności BCP oraz
warunków i możliwości przystąpienia do klubu można znaleźć
w oficjalnym portalu organizacji
pod adresem www.bcp.pl.
Maciej Skoczylas

60 tysięcy dotacji
dla powiatu
grodziskiego
Resort pracy i polityki społecznej przyznał blisko 60 tysięcy
złotych powiatowi grodziskiemu na programy z zakresu
opieki nad dzieckiem i rodziną.
MPiPS rozstrzygnęło konkurs na finansowe wspieranie
programów z zakresu opieki
nad dzieckiem i rodziną
w 2010 r. Dotację przyznano
dla 231 projektów na łączną
kwotę 7 mln 800 tys. zł.
Powiat grodziski otrzymał dotację w wysokości
20 tys. złotych na program
"Druga szansa" wspierający
współczesne rodziny żyjące
w społeczeństwie ryzyka oraz
27 900 złotych na program
Rodzina Wartością Ponadczasową wspierający niespokrewnionych z dzieckiem rodzin
zastępczych.
Do MPiPS wpłynęły 733
wnioski konkursowe na łączną kwotę 28,7 mln zł. Z przyczyn formalnych odrzucono
36 z nich.
- Przy ocenie projektów
brano pod uwagę innowacyjność projektów, uwzględnienie
potrzeb środowiska lokalnego,
zgodność z programem budowania lokalnego systemu
opieki nad dzieckiem i rodziną
oraz prawidłowość kalkulacji
kosztów – poinformował resort
pracy i polityki społecznej
MS

Komorowski z kartą
,,Duża Rodzina"
Grodzisk Mazowiecki jako
pierwsze miasto w regionie
i jedno z pierwszych w kraju
przyjął kartę Dużych Rodzin,
która uprawnia rodziny z trojgiem i więcej dzieci do wielu
zniżek. Kartę tą otrzymał także
marszałek Sejmu Bronisław
Komorowski, który spotkał
się z grodziskimi rodzinami wielodzietnymi.
Karta Duża Rodzina uprawnia rodziny z trojgiem i więcej
dzieci do 50- procentowych
zniżek na basen, na zajęcia
pozalekcyjne oraz do bezpłatnych przejazdów komunikacją
miejską. – Chcemy pomagać
rodzinom wielodzietnym i są
już tego efekty. Dzięki polityce
pro rodzinnej powiat grodziski
ma najniższą przestępczość ze
wszystkich powiatów wokół
Warszawy – powiedział Grzegorz Benedykciński, burmistrz
Grodziska Mazowieckiego.
Marszałek Sejmu Bronisław
Komorowski na spotkaniu
otrzymał kartę Dużej Rodziny.
Jak powiedział, razem z żoną
wychował pięcioro dzieci.
Do tej pory kartę Duża
rodzina przyjęły też Tychy
i Sandomierz. Podobna karta
funkcjonuje od 1921 roku we
Francji.
BM
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Trasą Salomea-Wolica nie prędzej jak za cztery lata
RASZYN Kierowcy, którzy każdego dnia stoją w korkach w Raszynie muszą się jeszcze uzbroić w cierpliwość. Budowa obwodnicy tego miasta
nie rozpocznie się wcześniej niż w 2012 roku. Zapowiada się na to, że będziemy tkwić w korkach jeszcze przez cztery lata.
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dojazd do pracy dla tysięcy mieszkańców południowej części stołecznej aglomeracji.
– Stojąc w ogromnych korkach
w Raszynie-Dawidach codziennie
odliczam czas do uruchomienia
obwodnicy Raszyna, która ułatwiłaby dojazd do Mokotowa, gdzie
pracuję – pisze do nas w mailu pan
Sławomir Kobacki, mieszkaniec
Strzeniówki. – Mam wrażenie, że
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad od jakiegoś czasu
szerokim łukiem omija temat Trasy
Salomea-Wolica. Pomimo zapewnień, że jest to jedna z kluczowych
inwestycji, przez rok nie wydarzyło
się w sprawie tej trasy nic. Po prostu NIC!... – denerwuje się nasz
czytelnik prosząc o wyjaśnienie
tej sytuacji.
Plany budowy tej trasy zaczęły
się częściowo „sypać” już w ubiegłym roku. Protesty mieszkańców
Magdalenki i korzystny dla nich

Tras
a

Na obwodnicę Raszyna, jaką miała być Trasa Salomea-Wolica (S8)
przyjdzie nam jeszcze poczekać.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podjęła decyzję
o przełożeniu rozpoczęcia budowy
głównej części inwestycji na rok
2012. Do niedawna miał to być termin oddania całej trasy do użytku.
Przejazd przez Raszyn to dla
kierowców prawdziwa przeprawa
przez mękę. Problem odwiecznych
korków ma rozwiązać Trasa Salomea-Wolica, która skieruje ruch
z tras katowickiej i krakowskiej
na nową, Południową Obwodnicę
Warszawy i Aleje Jerozolimskie.
Z uwagi na to, że kierunek ten łączy Warszawę z południem kraju,
Trasa S-W do tej pory miała być
ważnym elementem systemu
nowych dróg krajowych, budowanych z myślą o Mistrzostwach
Europy w piłce nożnej Euro 2012.
Była też nadzieją na lepszy, szybszy

RASZYN

CH JANKI
PARK HANDLOWY JANKI

Węzeł Magdalenka

wyrok NSA cofnęły plany budowy
na końcowym odcinku – łączącym
z trasą krakowską, do początkowego etapu decyzji środowiskowej. GDDKiA wpadło wówczas
na pomysł rozbicia inwestycji na
dwa etapy. Pierwszy – od węzła

Salomea w Alejach Jerozolimskich
do połączenia z trasą katowicką
koło Janek, miał być wykonany
w zaplanowanym terminie do
wiosny 2012 roku. Drugi – czyli
oprotestowana odnoga do trasy krakowskiej miała powstać

Pigoński oraz przedstawiciele
licznie przybyłych mieszkańców Rozalina.
Koszt inwestycji wyniósł 441
388,87 zł. Długość nowej nawierzchni wynosi 777 m. Przy
okazji budowy ulicy Krakowiańskiej, asfaltowa droga powstała
także na przylegającej do niej
ul. Rekreacyjnej.
MS - wpr24.pl

Wspomniane miejsce znajduje
się na granicy Pruszkowa i Komorowa. Obie drogi należą do powiatu pruszkowskiego. Rozwiązanie
pierwszeństwa przejazdu oraz
ogrodzenia okolicznych posesji
znacznie zwiększają ryzyko wypadków. Najlepszym rozwiązaniem, aby temu zapobiegać, jest
wybudowanie ronda.
- Zrobiliśmy już projekt - powiedział nam Sławomir Walendowski z wydziału inwestycji
i drogownictwa powiatu pruszkowskiego. Następnym krokiem
będzie wykup części działek na
podstawie specustawy drogowej.
Jak powiedział Walendowski, po
wstępnych ustaleniach nie widać zagrożeń i oporu ze strony
mieszkańców. Nikt bowiem nie
będzie przesiedlany.
Planowany termin zakończenia całej inwestycji to wrzesień
tego roku. Wciąż nieznany jest
jej koszt, ponieważ trwa wykup
części działek.
MM - wpr24.pl

w terminie późniejszym, czyli po
roku 2012.
– Założenia te jednak okazały
się błędne – mówi Łukasz Oleszczuk, specjalista komunikacyjny
ze Stowarzyszenia Integracji Stołecznej Komunikacji – SISKOM. –
Ze względów formalnych nie jest
możliwe wyłączenie oprotestowanego odcinka z całości trasy w jej
przebiegu pozamiejskim, gdyż
znajdują się one na tym samym
opracowaniu środowiskowym,
które musi zostać wykonane
powtórnie – dodaje Oleszczuk.
Właśnie z tego powodu, do roku
2012 możliwe będzie wykonanie
jedynie tzw. miejskiego odcinka
Trasy Salomea-Wolica, od Alei
Jerozolimskich do węzła Opacz
na połączeniu z Południową Obwodnicą Warszawy.
Niestety nie jest to zbyt dobra
wiadomość dla stojących codziennie w korkach w Raszynie,

bo nowy planowany termin oddania głównego odcinka obwodnicy to bardzo odległy rok 2014.
Na szczęście dla mieszkańców
Pruszkowa odcinek miejski Trasy S-W, który jest dla Warszawy
łącznikiem dojazdowym do autostrady A2, posiada własną, ważną decyzję środowiskową. Dzięki
temu przygotowania do budowy
toczą się zgodnie z harmonogramem. Miesiąc temu ogłoszono
przetarg na wykonawcę budowy,
która ma się rozpocząć jeszcze
w tym roku. Zważywszy, że tzw.
odcinek miejski do węzła Opacz
będzie miał długość 650 m, należy mieć nadzieję, że uda go się
wybudować w ciągu planowanych dwóch lat.
Pruszkowowi nie grozi więc
rola tranzytowego miasta wjazdowego na autostradę dla mieszkańców Warszawy.
Olgierd Lewan

KOMUNIKACJA
Pruszków: Co z mostkiem
na Utracie?

Komorów: Zmiana
organizacji ruchu

Nawierzchnia ul. Prusa w pobliżu
skrzyżowania z Poznańską pozostawia wiele do życzenia. - Doraźnie to załatamy - powiedział nam
Sławomir Walendowski z wydziału inwestycji i drogownictwa powiatu pruszkowskiego.
Jednocześnie otrzymaliśmy
zapowiedź większej inwestycji.
Starostwo jest na etapie wykonywania dokumentacji budowy
„nowego obiektu mostowego”.
Ma ona powstać do końca lipca.
Wtedy znane będą koszty inwestycji i zasady finansowania.
Projekt obejmie również fragment ul. Prusa od wiaduktu do
skrzyżowania z ul. ZimińskiejSygietyńskiej. W związku z tym
potrzebna jest zgoda miasta,
bo prace muszą wejść na teren
Parku Potulickich. - To musi
być nasza wspólna sprawa - dodał Walendowski.
MM - wpr24.pl

24 maja nastąpiła zmiana organizacji ruchu na odcinku od
ulicy Marii Dąbrowskiej do ulicy Mieczysława w Komorowie.
W okresie od 24 maja do 7 czerwca 2010 obowiązuje całkowity
zakaz ruchu pojazdów na odcinku
od ulicy Marii Dąbrowskiej do
ulicy Mieczysława.
Zmiana organizacji ruchu spowodowana jest remontem jezdni
ulic Podhalańskiej i Ireny.
MM - wpr24.pl

Gmina Nadarzyn: Nowa
droga w Rozalinie
21 maja otwarta została ulica
Krakowiańska w Rozalinie.
Droga doczekała się nowej
nawierzchni. Symbolicznego
przecięcia wstęgi dokonali
Wójt Gminy Nadarzyn – Janusz
Grzyb, Radny - Sylwester Karolak, Sołtys Rozalina – Ryszard

Nowe rondo na granicy
Pruszkowa i Komorowa
Powiat pruszkowski planuje
wybudowanie ronda na skrzyżowaniu ulic Komorowskiej
z Brzozową. Obecnie jest tam
bardzo niebezpiecznie.

Remont Curie-Skłodowskiej
powinien ruszyć w lipcu
Prace przy ulicy Marii CurieSkłodowskiej miały rozpocząć
się na wiosnę tego roku. Ostatnie
informacje mówią jednak o lipcu.
Ulica ta przypomniała o sobie
po ostatnich opadach, gdy znów
zamieniła się w jedną wielką kałużę. Jak pisaliśmy pod koniec
ubiegłego roku, deweloper budujący pobliskie osiedle Ogrody
Piastowskie wykonał projekt ulicy.
Sfinansowanie remontu spoczęło
na barkach gminy Pruszków i Piastów, które dzieli właśnie ulica
Curie-Skłodowskiej.
Obecnie przeprowadzany jest
przetarg na pozyskanie kredytu,

który ma sfinansować inwestycję. Jego wyniki mają być znane
16 czerwca. Jak poinformował
nas wiceprezydent Pruszkowa,
Andrzej Kurzela, niebawem
zostanie ogłoszony przetarg
na wykonawcę drogi. - Myślę,
że prace rozpoczną się w lipcu
- powiedział.
Inwestycja jest dwuletnia. Chodzi tu jednak o finansowanie. Kurzela przypuszcza, że wykonawca
będzie chciał skończyć prace jeszcze w tym roku.
MM - wpr24.pl

Zmiana rozkładów jazdy
ZTM w dniu 4 czerwca
Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że 4 czerwca (piątek)
tramwaje i autobusy kursować
będą według rozkładów jazdy
dnia świątecznego, metro według sobotniego rozkładu jazdy,
a SKM według rozkładu jazdy
z dnia powszedniego
MS - wpr24.pl

KARDIOLOG
EKG
ECHO
HOLTER
Wszystko w jednym miejscu!
PRUSZKOW, UL. DRZYMAŁY 19/21

TEL. 22 758 49 25
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Narodowy Fundusz Zdrowia nie chce dziecięcej izby przyjęć
GRODZISK MAZ. Rok temu

zamknięto Pediatryczną Izbę Przyjęć w grodziskim Szpitalu Zachodnim, ponieważ Narodowy Fundusz
Zdrowia nie zgodził się na jej finansowanie. Protesty społeczne
nie odniosły skutku. Społecznicy
mają jednak nowy pomysł.

Gdy prawie rok temu (WPR 59)
napisaliśmy o zamknięciu dziecięcej izby przyjęć zorganizowanej zaledwie 9 miesięcy wcześniej
przez grodziskich lekarzy, w obronie pomysłu pediatrów rozwinęła
się cała akcja społeczna. Wolontariusze pruszkowskiego Stowarzyszenia Społecznego „5Plus”, oraz
brwinowskiego Stowarzyszenia
„Projekt Brwinów”, które aktywnie

włączyły się w obronę tej idei, zebrali w trakcie organizowanych imprez i w dziecięcych przychodniach
zdrowia ponad 400 podpisów pod
protestem skierowanym do NFZ.
- Inicjatywa grodziskich pediatrów jest tak cenna, że nie możemy pozwolić na jej utopienie przez
urzędników bez wyobraźni – mówi
inicjatorka akcji Stowarzyszenia
„5Plus”, Marzena Wieteska. Trudno się dziwić społecznikom, bo inicjatywa grodziskiego szpitala była
godna pochwały. Dzięki niej, chore
dzieci przywożone przez rodziców
do szpitala nie stresowały się tak
bardzo. Nie musiały oglądać często
tragicznych przypadków jakie na
co dzień spotykamy w Szpitalnym
Oddziale Ratunkowym, takich jak

przywożone tam ofiary wypadków
czy zdarzeń patologicznych.
Okazało się jednak, że pomysł
grodziskich pediatrów wyprzedził
czas, bo urzędnicy NFZ nie znaleźli podstaw do finansowania
odrębnej, dziecięcej izby przyjęć. Nie pomogła społeczna akcja
zbierania podpisów i wysłanie
protestu do mazowieckiego oddziału NFZ.
W odpowiedzi na pismo Stowarzyszeniu „5Plus” urzędnicy
tłumaczą, że pośród przedmiotów kontraktowanych przez NFZ
nie funkcjonuje odpowiednik pediatrycznej izby przyjęć. Dodali
również, że na Mazowszu funkcjonuje 70 szpitali wielkoprofilowych udzielających pomocy

w stanach nagłych zachorowań
również dzieciom. – W świetle
obowiązujących przepisów brak
podstaw do odrębnego finansowania świadczeń szpitalnej izby
przyjęć pediatrycznej wyłącznie
w Grodzisku – napisali urzędnicy.
Społecznicy mają jednak nowy
pomysł. – Chcemy zaproponować
kierownictwu szpitala poszukanie
możliwości działania dziecięcej
izby przyjęć w organizacyjnych
strukturach szpitalnego SOR, ale
w osobnych pomieszczeniach lub
przynajmniej z osobną, dostosowaną dla dzieci poczekalnią – dodaje
Wieteska. Nie wiadomo jednak, czy
urzędnicy z NFZ po raz kolejny „nie
ukręcą głowy” temu pomysłowi.
Olgierd Lewan

Za dwa lata koleją
pojedziemy szybciej
REGION Już w czerwcu 2012 roku podróż

z Warszawy do Łodzi zajmie nam tylko 65
minut. Szybkobieżne pociągi mają jeździć
tą trasą nawet 160 km/h. W środę 26 maja
w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. podpisano umowę na wykonanie
przebudowy i modernizacji linii na odcinku
od Warszawy do Skierniewic.
Po ukończeniu tego odcinka czas
dojazdu znacznie się skróci. To
ważne szczególnie dla mieszkańców Łodzi, którzy dojeżdżają do pracy czy w interesach do
Warszawy. Już za dwa lata cała
linia będzie gotowa. To już kolejny etap prac. W pierwszym,
dostosowano do nowych wymogów odcinek Łódź – Skierniewice. Przebudowa ta odbyła
się w latach 2006-2008. Teraz
przyszła kolej na dalszą część
trasy – odcinek łączący Skierniewice z Warszawą.
Chociaż przebiega on prawie w całości po linii prostej,
będzie trudniejszy w realizacji. Wszystko dlatego, że jest
częścią najbardziej obciążonej
magistrali kolejowej w Polsce.
W trakcie przebudowy pociągi
dalekobieżne jeździły będą objazdem przez Koluszki. Władze
PKP zapewniają, że wydłuży on
obecny czas przejazdu do Łodzi
jedynie o 15 minut.
Mieszkańcom tranzytowych
dla tej linii powiatów pruszkowskiego i grodziskiego całe
to kolejowe przedsięwzięcie jawi
się jednak jako inwestycja dość
kontrowersyjna. Przebudowane
zostaną co prawda dworce we
Włochach, Pruszkowie i Grodzisku, oraz przystanki w Jaktorowie
i Międzyborowie. Zmodernizowane zostaną układy torowe,
a na całym remontowanym odcinku będzie przebudowanych
i unowocześnionych 12 przejść
dla pieszych i 13 przejazdów kolejowych. Dla bezpieczeństwa
mieszkańców wybudowanych
zostanie ponad 60 km ekranów
dźwiękochłonnych. Na odcinkach niezamieszkanych, tam
gdzie ekranów nie będzie, zamontowane zostaną aktywne
urządzenia płoszące zwierzęta.

W pobliżu lasów będą to odstraszacze akustyczne, a na polach
– odblaskowe.
Pesymizmem napawa natomiast mieszkańców fakt, że na
tym odcinku zostanie zlikwidowanych pięć przejazdów przez
tory, które dotąd były wykorzystywane przez miejscowych.
Znikną też wszystkie tzw. dzikie
przejścia przez torowiska.
PKP PLK uzgadniało z miejscowymi samorządami gdzie
i jakie przejścia oraz przejazdy
mają powstać. Dzisiaj wiadomo
jednak, że nie powstaną wszystkie, na których zależy mieszkańcom. Inwestora po prostu
na to nie stać. – Nie możemy
wziąć na siebie ciężaru zapewnienia wszystkim mieszkańcom
całej lokalnej komunikacji poprzecznej wszędzie tam, gdzie
występuje taka potrzeba – powiedział nam Krzysztof Groblewski z zarządu PKP PLK. Jak
zapewnia, w większych miejscowościach udało się uzgodnić możliwy zakres pomocy ze
strony spółki. – Zrealizowanie
jednak wszystkich zgłaszanych
potrzeb znacznie przewyższa
nasze finansowe możliwości.
Przeprowadzenie przebudowy
linii stałoby się niemożliwe –
dodał Groblewski.
Na przebudowie linii skorzystają pasażerowie, ale utrudni
ona życie mieszkańcom miejscowości położonych wzdłuż
modernizowanej trasy. Tylko
w samej gminie Brwinów jest
8 „dzikich” przejść przez tory.
Jeśli gmina nie znajdzie funduszy na budowę kładek lub tuneli
to 12 tysięcy mieszkańców skazanych będzie na komunikację
jedynym istniejącym przejazdem w centrum miasta.
Olgierd Lewan
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Konserwator kontra władze miasta – kto tu kłamie?
PRUSZKÓW Nie nakazywaliśmy,

aby nawierzchnia w Parku Kościuszki miała ranty – powiedziała nam
rzecznik Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Monika Dziekan. Wcześniej prezydenci
Pruszkowa położenie takiej kostki
tłumaczyli restrykcjami MWKZ.
Sprawa stała się głośna już na
początku maja, gdy zmieniono nawierzchnię w Parku Kościuszki. Asfalt w większości
zastąpiono wtedy betonową
kostką. Jeden z mieszkańców,
Adam Zaborski, dopatrzył się
jednak, że jest ona rantowa a nie
gładka. Oznacza to, że wielu dotychczasowych użytkowników

parku może mieć utrudnione
poruszanie się po niej. Niezadowoleni są głównie rowerzyści,
rolkarze, ale także matki, które
spacerują tu z wózkami, czy kobiety na szpilkach.
Nowa nawierzchnia może
się stać lada chwila przedmiotem sporu pomiędzy władzami Pruszkowa a wojewódzkim
konserwatorem zabytków.
Wiceprezydent miasta Andrzej
Królikowski tłumaczył położenie
takiej właśnie kostki koniecznością dostosowania się do wymogów konserwatora zabytków.
Wszak ta część parku wpisana
jest do rejestru. – Od konserwatora otrzymaliśmy zezwolenie

Asfaltową nawierzchnię w większości zastąpiono betonową
kostką z rantami. [Fot. MM]
tylko na taką kostkę. On decydował nawet czy ma być rantowa,
czy bezrantowa – powiedział

nam na początku maja wiceprezydent Andrzej Królikowski. Zupełnie inne zdanie na ten temat

ma MWKZ. – My nic takiego
nie nakazywaliśmy. Inwestor
mógł zastosować dowolną nawierzchnię, jaką można położyć
w parkach. Z naszej strony nie
było żadnych wytycznych co
do rodzaju kostki – tłumaczy
rzecznik konseratora.
Wszystkie strony bronią swoich argumentów. Zorganizowano nawet specjalne spotkanie,
podczas którego przetestowano
problematyczną nawierzchnię.
14 maja w Parku Kościuszki
spotkali się m.in. wiceprezydent Andrzej Kurzela i Adam
Zaborski. Wiceprezydent był
przygotowany i zabrał ze sobą
nawet swoich testerów – panie

Milanówek skarży
marszałka województwa
POWIAT GRODZISKI

Samorząd oraz organizacje
społeczne z Milanówka skarżą
marszałka Adama Struzika przed
sejmikiem województwa mazowieckiego. Nie zgadzają się z decyzjami podejmowanymi przez
marszałka i jego urzędników
w sprawie przebiegu tzw. południowej obwodnicy Milanówka
i Grodziska Mazowieckiego.
Burmistrza Milanówka, rada miejska oraz miejscowe organizacje
społeczne są oburzone tym, że
nikt nie liczy się z ich zdaniem.
Postanowili więc złożyć skargę
do władz sejmiku województwa
mazowieckiego. – Wyrażamy
głębokie oburzenie wobec ignorowania opinii zgłaszanych przez
przedstawicieli Milanówka do
opracowanego Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla nowego przebiegu
drogi wojewódzkiej nr 719 na
terenie gmin Milanówek i Grodzisk Mazowiecki. Zostało ono
sporządzone bez należytej dbałości o interesy mieszkańców oraz
szczególnego charakteru Miasta
Milanówka – Miasta Ogrodu –
czytamy w piśmie wysłanym do
władz sejmiku.
Nową trasę przedstawia się
w opracowaniu, jako trasę ruchu
tranzytowego dla gmin sąsiednich. Zdaniem skarżących, kompletnie ignorowane są postulaty
władz Milanówka oraz organizacji
pozarządowych. – Sztywne stanowisko władz wojewódzkich
oraz brak dialogu społecznego
odbiera wiarygodność celowości
przedsięwzięciu – napisali sygnatariusze .
Opracowanie, w którym wbrew
wcześniejszym zapewnieniom
całkowicie pominięto rozpatrzenie proponowanego przez Milanówek wariantu poprowadzenia
drogi po północnej stronie miasta,
dało podstawę marszałkowi do
zatwierdzenia przebiegu „obwodnicy” przez południowe, zielone
dzielnice miasta. Tak, jak to przewidywał projekt sprzed 40 lat.
Jeszcze ostrzej oceniają działania marszałka i jego urzędników

przedstawiciele społecznych
organizacji pozarządowych
z Milanówka. Postanowili oni
wystosować swoją własną skargę do sejmiku mazowieckiego.
Zarzucają oni marszałkowi działanie na szkodę gminy Milanówek i jej mieszkańców, całkowitą
arogancję, absolutne pomijanie
w procesie decyzyjnym stanowisk wyrażonych przez władze
samorządowe i organizacje społeczne. Twierdzą też, że marszałek Struzik działał w sposób
niezgodny z duchem ustaw,
a więc naruszający praworządność. Ich zdaniem, działał on
w interesie jednej gminy, a jednocześnie na szkodę drugiej.
Społecznicy twierdzą, że
planowana droga nie jest obwodnicą, gdyż nie prowadzi
dookoła Milanówka, lecz go
przecina. Jest więc sprzeczna z interesami mieszkańców.
– Jesteśmy gotowi iść z tym
nawet do Strasburga – mówi
Katarzyna Czajkowska, przewodnicząca Stowarzyszenia
Przyjazna Komunikacja. – Jeśli
z podobno pustej kasy województwa wydaje się 700 tys.
zł na tendencyjnie zlecone
opracowanie mające jedynie
formalnie uwiarygodnić podejmowaną decyzję, to nie
może być na to naszej społecznej zgody – dodaje oburzona.
Jej zdaniem podczas procesu
decyzyjnego nie wzięto pod
uwagę przepisów mówiących
o konieczności rozpatrzenia
różnych wariantów przebiegu
obwodnicy. – To co prezentuje tu marszałek Struzik i jego
urzędnicy nie jest niczym
innym, jak arogancją władzy
w stylu prezentowanym kiedyś
przez władze komunistyczne
– mówi społeczniczka.
W chwili obecnej władzom
Milanówka i społecznikom, nie
zostaje nic innego jak tylko oprotestować decyzję w momencie,
gdy inwestycja ruszy. Wtedy istnieje realna szansa na jej wstrzymanie decyzją Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego.
Olgierd Lewan

SALON PLAY: Pruszków, Al. Wojska Polskiego 60 (vis a vis LIDL’a)
tel: +48 790 030 216, +48 22 728 32 41
godziny otwarcia pon.-pt. 10-18, sob. 10-14

na wysokich obcasach. Urzędniczki przespacerowały się po
nowej nawierzchni i... stwierdziły, że kostka z rantem im nie
przeszkadza.
Pana Zaborskiego ta próba
jednak nie zadowoliła. – W parku nie ma wyznaczonej ścieżki
rowerowej, a ta nawierzchnia nie
jest zbyt przyjemna dla rowerzystów – stwierdził. Zapowiedział,
że nie odpuści i do skutku, co
miesiąc będzie składał wniosek
o przeprowadzenie przez tę część
parku ścieżki rowerowej z gładką powierzchnią o szerokości
dwóch metrów. Miejmy nadzieje,
że jego upór zostanie doceniony.
Mariusz Markowski
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„Szansa na przedszkole” pomaga rodzicom
PIASTÓW Miejsc w przedszkolach brakuje nie tylko w naszym regionie, ale także w Warszawie, do której

codziennie do pracy dojeżdża wielu mieszkańców. Piastowskie przedszkole nr 3, idąc za przykładem placówek
ze stolicy, skorzystało z funduszy unijnych, by zapewnić dzieciom opiekę przedszkolną.
– Pomysł zrodził się z naszej
współpracy z kilkoma warszawskimi przedszkolami oraz
z Towarzystwem Rozwijania
Aktywności Dzieci „Szansa”
– mówi Danuta Rusak, dyrektor
Przedszkola nr 3 w Piastowie.
Narastające od kilku lat kłopoty
z miejscami zmobilizowały ich
do szukania wsparcia w możliwościach, jakie dają programy
unijne. – Opracowany przez nas
projekt „Szansa na przedszkole” zakłada wykorzystanie tego
wsparcia do utworzenia przy
naszym przedszkolu dodatkowego Zespołu Wychowania
Przedszkolnego – dodaje Rusak.
Ma on zapewnić opiekę dla nowej
grupy 15 dzieci w wieku od 3 do 5
lat, dla których podczas rekrutacji
zabrakło już miejsc w przedszkolu. Podobne zespoły powstały
również w trzech partnerskich
przedszkolach w Warszawie.
Piętnaścioro dzieci, które bierze udział w projekcie uczęszcza
jednak do przedszkola codziennie. Zajęcia dla dzieci w wieku
3-5 lat są prowadzone trzy razy
w tygodniu w godz. 8-12. Dzieci
mają zapewnione całkowicie bezpłatnie posiłki i opiekę wykwalifikowanych wychowawczyń.

Program "Szansa na przedszkole" zakłada integrację z równieśnikami m.in. poprzez
wspólne zabawy, teatrzyki i wycieczki. [Fot. OL]
Oprócz bardzo ważnej dla dzieci
w tym wieku integracji z rówieśnikami, wspólnej zabawy, teatrzyków i wycieczek odbywają
się również zajęcia z logopedą.
Przygotowano również coś
dla rodziców. Zamysłem twórców programu jest zachęcenie
ich do aktywnego udziału w życiu

przedszkola. Specjalnie dla nich
są prowadzone treningi umiejętności wychowawczych. – To
bardzo ważne, bo wśród dzieci
objętych tą formą opieki przedszkolnej priorytetowo traktowane
były te z rodzin dysfunkcyjnych,
zagrożonych wykluczeniem
społecznym, a także samotnie

wychowujących je matek lub
ojców. Nic dziwnego zatem, że
warsztaty dla rodziców cieszą się
dużym powodzeniem – zapewnia
dyrektor Rusak.
Projekt, oprócz doraźnej
pomocy rodzicom w opiece
nad maluchami stawia sobie
za cel wyrównywanie szans

Wyniki rekrutacji do przedszkoli publicznych
Najlepiej jest w Raszynie, najgorzej w Grodzisku Maz. – tak można podsumować
tegoroczną rekrutację dzieci do przedszkoli w naszym regionie.
Brak miejsc spowodowany
był dużą ilością zgłoszeń dzieci z tzw. preferencjami, które
przyjmowane były w pierwszej
kolejności. Były to: 5- i 6-latki,
dzieci zamieszkujące na terenie
gminy, dzieci opiekuna samotnie je wychowującego, dzieci rodziców niepełnosprawnych lub
z rodzin zastępczych. Tak było
m.in. w Nadarzynie - nie przyjęto ponad 100 dzieci. Na terenie
tej gminy działają 3 przedszkola
publiczne – w Młochowie, Wolicy i samym Nadarzynie - oraz
3 niepubliczne.

W Podkowie Leśnej zostały
przyjęte wszystkie 5- i 6- latki. Są
jeszcze wolne miejsca dla dzieci
w tym przedziale wiekowym, ale
tylko zamieszkałych na terenie
Podkowy.
W Piastowie nie przyjęto
35 dzieci. To stosunkowo niewiele, jednak sytuacja wygląda
tak dobrze, ze względu na przyjęcie wszystkich sześciolatków
do szkół.
W Pruszkowie działa 14 przedszkoli publicznych. Nie przyjęto
głównie dzieci zamieszkałych
poza terenem gminy.

Najgorzej sytuacja wygląda
w Grodzisku Maz. W sumie do
grodziskich przedszkoli nie zostało przyjętych 478 dzieci na ponad
900 zgłoszeń, czyli ponad 50%.
W Michałowicach podania złożyło 276 osób. Przyjęto 214 dzieci.
Nie przyjęto 62, głównie 3 -latków.
Najlepiej sytuacja przedstawia się w Raszynie. W związku
z rozbudową przedszkola przy
ul. Pruszkowskiej wszystkie dzieci
zostaną przyjęte.
W trzech działających na terenie gminy Brwinów przedszkolach łącznie przyjęto 241 dzieci.

edukacyjnych, a realizowane
z dziećmi zajęcia mają za zadanie przygotowanie ich do
jak najlepszego startu w szkole.
Dzięki temu pomysł doskonale
wpisuje się w unijny program
pn. „Zmniejszanie nierówności
w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”.
Od początku bieżącego roku
dyrektor Rusak wprowadziła w swojej placówce program
upowszechniania wśród najmłodszych dzieci nauki języków
obcych. Wszystkie przedszkolaki
z piastowskiej „Trójki” codziennie
uczestniczą w popołudniowym
bloku zajęciowym prowadzonym
w języku angielskim. Poprzez
zabawy i piosenki oswajają się
z językiem, co z pewnością ułatwi
im naukę w szkole. – Efekty widać
już po kilku miesiącach.
Codzienny kontakt z językiem
pozwala im się z nim oswoić i poznać podstawowe słówka i zwroty
– chwalą pomysł pani dyrektor
rodzice przedszkolaków. Ich zadowolenie jest tym większe, że,
dzięki unijnemu wsparciu udział
dzieci w obu realizowanych projektach jest dla ich rodziców całkowicie bezpłatny.
Olgierd Lewan

MIEJSCE NA
TWOJĄ REKLAMĘ

JUŻ OD 70 PLN NETTO
TEL. (22) 728 18 64

Na terenie tej gminy planowane
jest otwarcie dwóch nowych
placówek: w Otrębusach i w zachodniej części Brwinowa, nie
wiadomo jednak dokładnie, kiedy
to nastąpi.
Nie są znane wyniki przedszkolnej rekrutacji w Milanówku.
Jak nas poinformowała dyrektor jedynej publicznej placówki w mieście, Danuta Malarska
- Do 10 czerwca prowadzony
jest nabór do szkół i wtedy dopiero będzie wiadomo jaką ilością
miejsc dysponujemy.
Karolina Gontarczyk

Miasto/gmina

Ilość przedszkoli publicznych

Ilość złożonych
podań

Ilość dzieci
przyjętych

Ilość dzieci
nieprzyjętych

Brwinów
Grodzisk maz.
Michałowice
Milanówek
Nadarzyn
Piastów
Podkowa Leśna
Pruszków
Raszyn

3
5 + 5 punktów przedszkolnych
2 + 8 punktów przedszkolnych
1
3
4
1
14
5

344
978
276
B.D.
351
505
140
1842
540

241
500
214
B.D.
248
470
114
1530
402

103
478
62
B.D.
103
35
26
312
0

Nowy budynek
przedszkola
w Raszynie
Od września część dzieci
z przedszkola nr 1 w Raszynie będzie uczęszczać do
nowego budynku.
Przedszkole pod Topolą
(nr 1) zmieni główną siedzibę
z Godebskiego na Pruszkowską. W czwartek odpowiednią
uchwałę w tej sprawie przyjęli
radni gminy Raszyn. Nie oznacza to jednak, że dotychczas
zajmowany budynek będzie
stał pusty. Przy Pruszkowskiej
będą cztery oddziały przedszkolne, a przy Godebskiego
zostaną dwa.
- Na razie nie planujemy
podziału wiekowego. W obu
budynkach będą dzieci w wieku 3-6 lat - powiedziała nam
Jolanta Osowiecka, kierownik
Referatu Oświaty i Spraw Społecznych w Raszynie.
Każdy oddział może liczyć
maksymalnie do 25 dzieci.
Przedszkole nr 1 będzie opiekować się zatem 150 dziećmi.
Gmina planuje także
otworzyć dwa oddziały
w budynku świetlicy środowiskowej w Rybiu przy
ul. Spokojnej 23. Według słów
Osowieckiej są tam dwa duże
pomieszczenia przeznaczone
na sale dydaktyczne.
W Raszynie funkcjonuje
jeszcze jedno przedszkole
miejskie przy ul. Poniatowskiego 18, które posiada pięć
oddziałów. Dwa lata temu dodatkowo otwarto dwa oddziały w punkcie przedszkolnym
przy ul. Szkolnej 2.
W całej gminie Raszyn
przedszkola publiczne znajdują się jeszcze w Falentach, Dawidach Bankowych
i Sękocinie.
MM- wpr24.pl

KLUB MALUCHA

„Wiosenna”
Zaprasza dzieci w wieku 2-5 lat
na zajęcia w formie zabawy edukacyjnej: muzyczne,
plastyczne, ruchowe, język angielski, zabawy logopedyczne.
Istnieje możliwość uczęszczania na zajęcia
2,3 lub 5 razy w tygodniu, w godzinach 9.00-15.00.

ZAPISY NA WRZESIEŃ 2010!
Kontakt i zapisy:
Brwinów, ul. Wiosenna 19
tel. (022) 729 31 74 lub 0 504 024 140
przedszkole@wiosenna.neostrada.pl
www.wiosenna.neostrada.pl
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Znicz Pruszków spada do 2 ligi!
Znicz Pruszków przegrał spotkanie z Dolcanem Ząbki 0:1. Tym
samym stracił już jakiekolwiek
szanse na utrzymanie w pierwszej lidze.
Cały mecz był nudny, niewiele
się działo - skomentował spotkanie tuż po jego zakończeniu Pan
Mieczysław, kibic pruszkowskiego Znicza. Jedyną bramkę zdobył

w 27. minucie napastnik gości,
Andrzej Stretowicz, który otrzymał prostopadłe podanie. Znicz
nie ma już szans na utrzymanie.
W dwóch ostatnich meczach
„o pietruszkę” zagra z Widzewem Łódź i KSZO Ostrowiec.
O pierwszoligowy byt walczy
jeszcze pogromca Znicza,
Dolcan Ząbki.
Mariusz Markowski

MKS Pruszków awansował do
półfinałów Mistrzostw Polski

Turniej Piłki Ręcznej w Brwinowie

W dniach 14-16 maja we Włocławku odbyły się ćwierćfinały
Mistrzostw Polski w kategorii
młodzicy U-14 (rocznik 1996
i młodsi). Drużyna MKS Pruszków awansowała do półfinałów.

22 maja w Zespole Szkół nr 2
w Brwinowie odbył się Turniej
Piłki Ręcznej chłopców szkół
gimnazjalnych Stowarzyszenia
Gmin Zachodniego Mazowsza MAZOVIA.

W turnieju uczestniczyły cztery
drużyny: MKS Pruszków, TKM
Włocławek, MKKS Żak Koszalin,
STK Czarni Słupsk. Pruszkowianie
pokonali koszykarzy ze Słupska
(79:58) i Koszalina (68:64). Przegrali tylko z zespołem z Włocławka (52:57), w tabeli zajęli jednak
pierwsze miejsce i awansowali
do półfinałów turnieju.
MKS Pruszków wystąpił
w składzie: Krzysztof Puchalski
(MVP turnieju), Robert Zatorski
(najlepszy zbierający turnieju),

Patryk Jasiński (czołówka rzucających za trzy pkt.), Mateusz
Stępowski, Seweryn Radomski,
Łukasz Popielski Mateusz Tymiński, Jan Walczak, Dariusz Kurowski, Mateusz Bonarek, Jakub
Strzelecki, Krzysztof Rutkowski,
Damian Przybysz, Patryk Leszkiewicz (wszyscy są uczniami
Gimnazjum Sportowego przy
ul. Gomulińskiego w Pruszkowie). Trenerami zespołu
są Bartłomiej Przelazły i Wojciech Rogowski.
Półfinały odbędą się
w Stalowej Woli w dniach
28-30 maja. MKS Pruszków
zmierzy się z TS Wisła Kraków, Basketem Kwidzyń i Stalą
Stalowa Wola.
MS - wpr24.pl

W turnieju udział
wzięło 6 drużyn reprezentujących
gminy: Błonie,
Na d a r z y n ,
Michałowice, Milanówek, Leszno
i Brwinów.
P i e r wsze
miejsce zajęła reprezentacja
Nadarzyna, drugie
Leszna, trzecie Błonia. Wyłoniono także najlepszego

FOTORELACJA

bramkarza, którym został Piotr
Potocki z Błonia, natomiast
najlepszym zawodnikiem na
boisku okazał się Patryk Ciołek
z Milanówka. W przerwach imprezę uświetniły pokazy tańca
fitness w wykonaniu dziewcząt z Zespołu Szkół
nr 2 w Brwinowie.
Prezes Stowarzyszenia
Mazovia,
Burmisrz Milanówka, Jerzy Wysocki
podziękował
organizatorom
za zorganizowanie
i sprawne przeprowadzenie turnieju.
Milena Sołtysiak - wpr24.pl

ABEXIM Sp. z o.o.
Warszawa, ul. Połczyńska 10, tel. 22 533 11 11, www.abexim.pl

Filip, Michał i Łukasz to miłośnicy sportów
wodnych. Na wielkiej kałuży przy markecie
LIDL (skrzyżowanie Bohaterów Warszawy
i Al. Jerozolimskich w Pruszkowie) postanowili
posurfować. Na „brzegu” zamontowali
wyciągarkę, która zastąpiła tradycyjne fale.
[Fot. BS]
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FOTORELACJA
W imprezie łącznie wzięło
udział klika tysięcy gości.
Największą publiczność
zgromadziły wieczorne
koncerty zespołów
Myslovitz i Łzy.

Parada motocykli,
ryk silników, palenie
gumy, pokazy jazdy
ekstremalnej, pokaz
akcji ratunkowej i skuter
Yamaha jako nagroda dla
krwiodawców
- takie atrakcje czekały
na pruszkowian
w ramach drugiego dnia
Dni Pruszkowa.

Dwunaste Dni Pruszkowa za nami

Gwiazdą sobotniego wieczoru był zespół Myslovitz. W niedzielę wystąpiły Łzy z wokalistką Anną Wyszkoni
[Fot. W.Konieczny]
[Fot. W.Konieczny]

Przed koncertem Myslovitz pruszkowianie mogli sprawdzić
się w roli strongmanów. Nietypowy konkurs przeciągania
W hali sportowej odbyły się występy artystyczne dzieci samochodu na czas przygotowała firma France Automobiles,
dealer Peugeot. [Fot. G.Wierzbicki]
z pruszkowskich przedszkoli. [Fot. BS]

W ramach kontynuacji akcji Motoserce motocykliści i goście
imprezy mogli dobrowolnie oddać krew. Na krwiodawców
czekała specjalna nagroda. Każdy, kto oddał krew i wypełnił
kupon konkursowy miał szansę wygrać skuter. [Fot. BS]
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WaypointRace coraz bardziej popularny
PATRONAT WPR Aż 342 osoby wystartowały w sobotnim wyścigu rowerowym na orientację WaypointRace. Impreza, która

odbyła się po raz trzeci na terenie powiatu pruszkowskiego i grodziskiego przyciąga coraz więcej rządnych przygody cyklistów.
Zawodnicy wystartowali ze zaprawionych w bojach, było
stadionu Znicza około 09.50. już trochę trudniej. W kategorii
W eskorcie straży miejskiej prze- „Fan” trzeba było odnaleźć sześć
jechali ulicami Bolesława Prusa punktów kontrolnych. Żeby zdoi Armii Krajowej. Lotny start odbył być punkty, które zaliczane są do
się kilka minut po godzinie 10.00 Pucharu Polski zawodnicy musiespod toru kolarskiego BGŻ Arena. li wystartować w kategori "Pro"
Wyścig pomyślany jest tak, i zaliczyć aż dwanaście punktów
by mogli w nim uczestniczyć kontrolnych, przejeżdżając blisko
nie tylko zapaleni w bojach ro- 110 km.
O końcowej klasyfikacji decywerzyści, ale także całe rodziny.
Właśnie dlatego podzielono go dowała przede wszystkim ilość
na trzy kategorie. W najprostszej zaliczonych waypointów. W przyformule „Family” wystartowały padku takiej samej ilości punktów
rodziny z dziećmi.
decydował czas
uzyskany przez
Uczestnicy musieli
rowerzystów. By
wybrać i zaliczyć
trzy dowolne punkty musieli przejechać ich wynik został
kontrolne z trzynauznany, uczestzawodnicy
nicy musieli
stu dostępnych na
trasie. W tej kategorii
w kategorii PRO stawić się na
nie było prowadzomecie najpóźniej
nej klasyfikacji, a jednak zgłosiło 6,5 godziny od wyruszenia na
się do niej ponad 20 rodzin. Każdy trasę. Za każde cztery minuty
z uczestników otrzymał pamiąt- spóźnienia organizatorzy nalikowe upominki.
czali jeden punkt karny.
W pozostałych dwóch ka– Cieszymy się niezmiernie,
tegoriach, dla tych bardziej że nasz wyscig tak się rozwija,

110 km

W wyścigu wzięło udział 342 zawodników, o ponad stu
więcej niż w roku ubiegłym. [Fot. MM]

Zawodnicy wystartowali ze stadionu Znicza około 9.50. W eskorcie straży miejskiej
przejechali ulicami Bolesława Prusa i Armii Krajowej. [Fot. MS]
a liczba uczestników rośnie co roku
– mówi Mirosław Szczepański, organizator wyścigu. Jego zdaniem,
powodem tak dużej frekfencji,
tym razem, było włączenie tej

imprezy do punktacji Pucharu
Polski w Maratonach Rowerowych na Orientację. Na starcie
stanęli uczestnicy z całej Polski.
Niektórzy przyjechali specjalnie

W najprostszej formule „F§amily" wystartowało ponad
20 rodzin. [Fot. MM]

nawet ze Szczecina. Większość
stanowili jednak mieszkańcy
Mazowsza, głównie warszawiacy,
ale nie zabrakło też mieszkańców Pruszkowa.

W najtrudniejszej kategorii
„Pro” rywali zdeklasował Piotr
Buciak, który po zaliczeniu wszystkich punktów kontrolnych przyjechał na metę z czasem 4 h 31
min. Nad kolejnymi zawodnikami
osiągnął blisko półgodzinną przewagę. Wśród pań tylko Urszula
Wojciechowska zaliczyła wszystkie
waypointy, co dało jej zwycięstwo.
Co więcej, przyjechała zaledwie
dwie minuty później od zawodniczek, które odwiedziły tylko sześć
punktów kontrolnych.
W kategorii „Fan” większość
uczestników zaliczyła wymagane
sześć waypointów. Wśród kobiet
najlepiej spisały się Monika Mróz
i Ewa Polak, które ex aequo zameldowały się na pierwszym miejscu.
Rywalizację mężczyzn wygrał Paweł Czosnowski.
Ciekawostką była także pierwsza
w historii tej imprezy transmisja
wideo z mety wyścigu. Obraz był
przekazywany także za pośrednictwem naszego portalu WPR24.pl.
Mariusz Markowski

Cieszymy się, że nasz wyścig tak się rozwija – mówi Mirosław
Szczepański, organizator wyścigu [Fot. MS]

FOTORELACJA

Wycieczka po Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego
Mariusz Markowski
mariusz.markowski@gazetawpr.pl

W sobotnie południe mieszkańcy
Pruszkowa mieli okazję w ciekawy
i niecodzienny sposób zapoznać
się z historią naszego miasta. Pretekstem do tego była wycieczka
po dawnym obozie przejściowym
Dulag 121.
Teren obecnego Millenium Logistic Park, to miejsce, które już na
zawsze będzie ważne dla historii
Pruszkowa, ale także Warszawy
i okolic. Obecnie w tym miejscu
swoje siedziby ma wiele firm, ale
niespełna 70 lat temu, w czasie
okupacji niemieckiej, na terenie

W wycieczce uczestniczyło około 300 osób

Były więzień obozu opowiedział swoje wspomnienia

ówczesnych Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego mieścił
się nazistowski obóz przejściowy
Dulag 121 (Durchgangslager 121

po zakończeniu powstania warszawskiego. Przez pół roku kiedy
działał obóz przeszło przez niego
około 400 tys. osób.

Pruszków). Był on przeznaczony dla cywilnych mieszkańców
Warszawy i okolic, wypędzanych
ze swoich domów w trakcie oraz

Organizatorem tego niecodziennego spaceru było stowarzyszenie Forum Pruszków,
Pruszkowskie Towarzystwo

Kulturalno-Naukowe oraz miasto Pruszków. Uczestnicy mieli
okazję razem z przewodnikami
przejść po fragmencie Żbikowa
i samym obozie.
Uczestnicy spaceru usłyszeli też opowieść o pomniku
Kościuszki u zbiegu ul. 3 maja
i Warsztatowej, a na terenie ZNTK
mogli obejrzeć m.in. fragment pociągu pancernego. Przy pomniku
poświęconym ofiarom Dulagu
i Powstania Warszawskiego jeden z kombatantów, który był
więźniem obozu w Pruszkowie,
opowiedział swoje wspomnienia.
Organizatorzy poprowadzili
także wycieczkę w okolice pałacu, który stoi przy napisie „Tędy
przeszła Warszawa”.
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Kurs na Mazury czyli
O Chopinie bez Chopina
Weekend Żeglarski w Grodzisku Festiwal „Chopin – Inspiracje. 1810 - 2010” w Podkowie Leśnej
PATRONAT WPR Centrum

Grodzisk Maz Dwudniowa impreza promująca żeglarstwo, która
odbyła się w ostatni weekend na Stawach Walczewskiego przyciągnęła
do Grodziska wielu miłośników sportów wodnych z całego regionu.
Pierwszy dzień imprezy upłynął pod znakiem rodzinnego
żeglowania. Pod czujnym okiem
wykwalifikowanej kadry z grodziskiego klubu żeglarskiego
„Czysty Wiatr” każdy mógł
wsiąść na łódkę i spróbować swoich sił w prowadzeniu żaglówki.
Drugiego dnia Grodzisk gościł
u siebie żeglarzy z Giżycka. Miasto to jest centralnym portem
północnej części Wielkich Jezior
Mazurskich i od kilku lat chętnie
współpracuje z Grodziskiem.
Na Stawach Walczewskiego
Giżycko zaprezentowało swoją
bogatą ofertę turystyczna i kulturalną. Na stoisku czekał na
wszystkich domowy smalec, kiszone ogórki i sękacz mazurski.
Można było zasięgnąć informacji na temat czarteru jachtów,
kursów żeglarskich, regat i bogatej oferty rozrywkowej jaką
proponują Mazury.
Giżycczanie przywieźli ze
sobą wystawę fotografii „Śladami Orłowicza”- Mazurska
Bregencja i świetne zespoły
śpiewające szanty. Na grodziskiej
scenie zagrali: „Kochankowie
Sally Brown” , „Fregata” i młodzieżowy zespół „Sukces”.
– Weekend żeglarski to pierwsza z cyklu imprez, które będą
odbywały się co roku na Stawach
Walczewskiego. Zamierzamy
pogłębić i poszerzyć stawy, tak
aby żeglarze mieli do dyspozycji dwukrotnie większy akwen
wodny – zapewnia Grzegorz

Każdy mógł spróbować swoich sił na żaglówce pod
czujnym okiem instruktorów [Fot. MM]
Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego.
Podczas Dnia Giżycka w Grodzisku odbyły się też młodzieżowe regaty o puchar prezesa
klubu „Czysty Wiatr”. Najlepszym wilkiem morskim okazał
się Janek Wisiński, wychowanek klubu.
Jolanta Piotrowska, burmistrz
Giżycka, przy okazji zaprosiła
wszystkich do głosowania na
Wielkie Jeziora Mazurskie, które

znalazły się w finale międzynarodowego konkursu „7. Cudów
Natury” obok takich magicznych miejsc jak Amazonka, Wyspy Galapagos czy Kilimandżaro.
Miłośnicy przygody pod żaglami, którzy przyszli nad Stawy Walczewskiego już czekają
na kolejny weekend żeglarski
w Grodzisku, bo jak mówią są
tylko trzy rodzaje ludzi: żywi,
martwi i Ci co pływają.
Elżbieta Abramczuk

Kultury i Inicjatyw Obywatelskich
w Podkowie Leśnej zaprasza na
niecodzienny festiwal do swojej
siedziby w Pałacyku Kasynie.
W dniach od 28 do 30 maja br.
rozbrzmiewać tam będzie wyłącznie muzyka fortepianowa
skomponowana pod wpływem
inspiracji dziełem Fryderyka Chopina. W trakcie pięciu kolejnych
recitali pod palcami pianistów
z Wielkiej Brytanii, Australii,
Ukrainy i Polski zabrzmią utwory
m.in. Rachmaninowa, Szymanowskiego, Debussy'ego, Schumanna
i Gershwina.

„Naszym festiwalem pragniemy złożyć hołd Chopinowi w 200.
rocznicę Jego urodzin w sposób
szczególny” - mówi autor koncepcji programowej i koordynator artystyczny festiwalu Paweł
Kamasa. „ Z okazji obchodów
Roku Chopinowskiego wiele
gra się Chopina i o Nim mówi.
Nie zawsze jednak zdajemy sobie sprawę z siły i zasięgu Jego
inspiracji dla następujących po
Nim pokoleń kompozytorów.
On wytyczył drogę największym,
jest jednym z filarów światowej
kultury muzycznej obok Bacha,
Mozarta czy Beethovena. Tak bardzo przyzwyczailiśmy się do Jego

obecności w naszym krajobrazie
kulturalnym, tak bardzo jest po
prostu <nasz>, że nie jesteśmy
chyba świadomi Jego znaczenia
dla historii kultury w ujęciu globalnym. Jego utworów nie usłyszymy podczas naszego festiwalu
i jest to zabieg jak najbardziej
świadomy – można je usłyszeć
nieomal wszędzie wokoło w różnej jakości wykonaniach. Wychodząc z założenia, że melomani
mogą odczuwać na półmetku
Roku Chopinowskiego pewne
znużenie tymi interpretacjami,
postanowiliśmy zaproponować
program, w którym wielkość
Chopina mierzymy obecnością
największych nazwisk kompozytorów z różnorodnych kręgów
kulturowych. Wspólnym repertuarowym mianownikiem jest oparcie się o wzorce chopinowskie
w postaci Preludiów, Mazurków,
Nokturnów i Etiud. Są to wszystko
formy muzyczne, w które dopiero
Fryderyk Chopin tchnął ducha
artyzmu inspirując zarazem kolejne pokolenia twórców. Będzie
On zatem naszym Wielkim Nieobecnym, przemawiając do nas
poprzez muzykę takich postaci
jak Debussy, Rachmaninow czy
Messiaen. Sądzę, że w ten sposób
zrozumiemy o wiele dobitniej,
jak wielkie piętno wycisnął ten

<nasz> Chopin na historii kultury
światowej w ogóle.”
Organizatorzy podkreślają,
że atrakcyjności festiwalowych
produkcji doda udział znakomitych pianistów pozyskanych
do wykonania kolejnych recitali. Obok występów Magdaleny
Lisak (Etiudy) i Pawła Kamasy
(Mazurki) usłyszymy m.in. Martina Roscoe i Piersa Lane'a – wykonawców, którzy od lat obecni
są na największych estradach
świata, zaś w Polsce pojawiają się
jedynie w Filharmonii Narodowej
w Warszawie. Tym razem zawitają
do kameralnej Podkowy Leśnej,
by tam właśnie złożyć swą grą
hołd Fryderykowi Chopinowi.
Zapowiada się zatem pianistyczny
weekend-maraton na najwyższym atystycznym poziomie,
podczas którego zarówno wytrawni melomani jak i miłośnicy
fortepianu w najszerszym pojęciu
znajdą bez wątpienia coś inspirującego dla siebie.
Szczegółowe informacje na
temat festiwalu „Chopin – Inspiracje. 1810- 2010” znaleźć
można na stronie internetowej
www.ckiopodkowa.pl, udziela ich także biuro festiwalowe pod numerem telefonu
22 729 13 84 w. 30.
Maciej Steppa

Milanówek: Oddaj krew na Dzień Dziecka
W sobotę, 29 maja wszyscy chętni
będą mogli wziąć udział w akcji
krwiodawstwa, która odbędzie
się na terenie Szkoły Podstawowej
nr 2 w Milanówku.

Inicjatywa związana jest z festynem organizowanym z okazji
Międzynarodowego Dnia Dziecka. Samorząd Uczniowski wraz

z Radą Rodziców postanowili do
typowych obchodów dołączyć
akcję krwiodawstwa.
Zebrana podczas akcji krew ma
trafić do warszawskich szpitali
dziecięcych. Dodatkowo podczas festynu przeprowadzona
zostanie zbiórka pieniędzy, które
wykorzystane będą na statutowe

cele organizacji „UNICEF”. SP nr
2 z Milanówka należy, bowiem do
Klubu Szkół UNIECEFU.
Ambulans z Instytutu Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa będzie dostępny w godzinach 10.00
– 14.00 na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Milanówku.
MM - wpr24.pl
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INFORMATOR KULTURALNY
POWIAT PRUSZKOWKI - POWIAT GRODZISKI
Spacer z Walerią

BRWINÓW

29 maja (sobota) w Centrum

Targ Przydasiów

30 maja (niedziela) w parku

w Brwinowie odbędzie się Targ
Przydasiów. Jeżeli chcesz wymienić, kupić, sprzedać, podarować lub obejrzeć rzeczy, które
dla jednych są niepotrzebne,
a dla innych mogą okazać się
skarbem, to miejsce jest właśnie
dla Ciebie.
Start godz. 10:00-14:00

Dzień Dziecka

Brwinowski Ośrodek Kultury
zaprasza 31 maja (poniedziałek)
na Dzień Dziecka. W programie
imprezy m.in. „Zaczarowany
Kuferek z Bajkami”, zjeżdżalnia,
ścianka do wspinaczki, konkursy
z nagrodami.
Start godz. 16:00,
Miejsce: Wilsona 2

Kabaret Paranienormalni

Centrum Kultury zaprasza
9 czerwca (środa) na spotkanie
z kabaretem Paranienormalni w programie „Niebezpiecznie śmieszni”.
Start godz. 18:00,
Miejsce: Spółdzielcza 9,
Bilety: 40 PLN

Kultury odbędzie się promocja
albumu fotograficznego „Spacer
z Walerią” po Letnisku Milanówek autorstwa Mariusza Koszuty. Podczas spotkania wystąpią:
Kamil Borkowski - pianista ze
Szkoły Muzycznej im. Zenona
Brzewskiego w Warszawie, Jacek
Łocz z zespołem „Interpretacje”
oraz znawcy historii Milanówka,
sztuki, architektury i fotografii
Start godz. 12:00,
Miejsce: Kościelna 3,
Wstęp wolny

MILANÓWEK

Miejsce: Ogródek przy kawiarence „u Artystek", Warszawska 36,
Wstęp wolny
30 maja (niedziela) - Dzień Dziecka
w MCK, godz 15.00- bajka „Doktor
Nieboli i jego zwierzęta”, godz.
16.00-18.30 - Festyn z okazji Dnia
Dziecka, Miejsce: Kościelna 3,
Wstęp wolny

NADARZYN
II Piknik Rodzinny

30 maja (niedziela) na terenie przy

kościele św. Klemensa odbędzie się
II Piknik Rodzinny. W programie:
„Myszka Pipi i Kot Rudi w programach cyrkowych”, występ Orkiestry Dętej, Bieg Rodzinny, Program
dla dzieci i wiele innych.
Start godz. 12:00,

Start PRUSZKÓW
godz. 12:00

28 maja - 11 czerwca
(niedziela) na I Doroczny Kon-

cert Uczniów. Na koncercie
w Muzeum usłyszymy dzieci
w wieku 5 i 6 lat uczęszczające
na zajęcia fortepianu oraz gitary Przedszkola Muzycznego
„Przednutki”. Starsi uczniowie
zaprezentują klasy fortepianu, gitary, fletu poprzecznego
oraz rytmiki.
Start godz. 12:00,
Miejsce: Muzeum Starożytnego
Hutnictwa

Zabawa taneczna

Ośrodek Kultury zaprasza
29 maja (sobota) na zabawę taneczną dla dorosłych „Wiosna,
wiosna hejże ty!…”. Wystąpi zespół Prestige.
Start godz. 16:00,
Miejsce: M. Zimińskiej-Sygietyńskiej 5,
Bilety: 12 PLN

Wśród swoich - Tadeusz Hubert
Jakubowski u sąsiadów

Filia Nr 3 Pruszkowskiej Biblioteki
zaprasza 7 czerwca (poniedziałek)
na spotkanie z Tadeuszem Hubertem Jakubowskim.
Start godz. 17:00,
Miejsce: Bohaterów Warszawy 11

Powiatowy Dzień Dziecka

GRODZISK MAZ.

Dzień Dziecka

Dzień Dziecka w Milanówku

30 maja (niedziela) w grodziskim

Centrum Kultury odbędą się obchody Dnia Dziecka. W programie: zabawy animacyjne, tańce
ludowe, pokazy straży pożarnej, koncert Jaszko Brody i wiele innych.
Start godz. 19:00,
Miejsce: Spółdzielcza 9

15

Fantasmagoria

Kawiarenka „Artystek” zaprasza
29 maja (sobota) na Koncert zespołu „Fantasmagoria” oraz jam
session z Tomkiem Tarczyńskim.
Start godz. 20:00,
Miejsce: Warszawska 36, Bilety: 15 PLN

Centrum Kultury zaprasza
w dniach 29-30 maja na obchody
Dnia Dziecka.
29 maja (sobota) - Wioska dziecięca – w programie m.in. kiermasz
„Wymień zabawkę”, warsztaty
robienia biżuterii, zabawy ruchowe i sportowe.
Start godz. 11:00,

I Doroczny Koncert Uczniów

Prywatna Szkoła Muzyczna
„Akolada” zaprasza 30 maja

Starostwo Powiatowe w Pruszkowie zaprasza 30 maja (niedziela)
na Powiatowy Dzień Dziecka
– Razem dla dzieci i rodzin zastępczych. W programie: zabawy
sportowe dla dzieci i młodzieży,
dmuchana zjeżdżalnia, małpi
gaj z piłeczkami, pokaz baniek
mydlanych i wiele innych.
Start godz. 11:00,
Miejsce: ZSTiO, Gomulińskiego 2
Wstęp wolny

Wojciech Kass i jego pieśni

9 czerwca (środa) w Klubie PSM

odbędzie się spotkanie z Wojciechem Kassem oraz promocja
Jego najnowszego tomu poezji
„41”. Laudację wygłosi i spotkanie
poprowadzi Katarzyna Zegadło.
Start godz. 18:00,
Miejsce: Al. Niepodległości 12
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Materiały prasowe redagowane na tej stronie przygotowywane są przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie

Biuletyn Informacyjny Powiatu Pruszkowskiego

ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, tel: (22) 738-14-00, e-mail: starostwo@powiat.pruszkow.pl

Uroczysta Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego
z okazji 20-lecia Samorządu Terytorialnego

Wszystkie uchwały podejmowane były przez radnych
jednomyślnie

Pamiątkowa tablica, którą uhonorowano radnych
z najdłuższym stażem

Jubileuszowy tort z wizerunkiem nowego budynku
Powiatu Pruszkowskiego

Z okazji 20 rocznicy powstania
Samorządu Terytorialnego w Polsce w dniu 26 maja 2010 zwołana
została XXXVI Uroczysta Sesja
Rady Powiatu Pruszkowskiego.
Sala konferencyjna nowego budynku Starostwa Powiatowego
z trudem mieściła ponad dwustuosobowe grono zaproszonych
gości: samorządowców, radnych
obecnej i czterech poprzednich
kadencji, wójtów, burmistrzów
i przewodniczących Rad Gmin
Powiatu Pruszkowskiego, prezydenta Pruszkowa, kierownictwo
jednostek i instytucji samorządowych, straży powiatowych,
pracowników Starostwa.
Jubileuszowa Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego miała
niezwykle podniosły i uroczysty
charakter. Po wprowadzeniu
Sztandaru Powiatu Pruszkowskiego i odśpiewaniu hymnu
państwowego, gości przywitali
Przewodniczący Rady Tomasz
Osiński i Starosta Pruszkowski Elżbieta Smolińska .

Uroczystą sesję zakończyło
wręczenie okolicznościowych
tablic pamiątkowych „ Samorządowiec dwudziestolecia 19902010”. Uhonorowano nimi trójkę
radnych, którzy pracują w samorządach od momentu ich powstania. W powiecie pruszkowskim
są to: Hanna Kuran – obecnie
radna i członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego, Tadeusz
Chruściak – radny Michałowic
i Józef Moczuło – radny miasta

Jubileuszową sesję uatrakcyjnił chór młodzieży
z LO im. T. Kosciuszki

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej powiatowi położonemu na terenie Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na
usunięcie skutków powodzi. Środki (w wysokości 200 tys. zł) pochodzą z oszczędności budżetowych.
Najważniejsza uchwała przyjęta
na tym posiedzeniu rady dotyczyła
inicjatywy ustanowienia medalu
okolicznościowego „Zasłużony dla
Powiatu Pruszkowskiego”, który
przyznawany będzie szczególne
zasługi na rzecz społeczności lokalnej. Podjęcie jej poprzedziło
przyjęcie stanowiska Rady Powiatu Pruszkowskiego w sprawie
uczczenia XX-lecia samorządu
terytorialnego w Polsce. W uzasadnieniu do uchwały zawarte są słowa podziękowania władzom gmin
i miast Powiatu Pruszkowskiego
„którzy swoim zaangażowaniem
doprowadzili do tego, ze dziś Małe
Ojczyzny SA stabilną podstawą
demokracji i cieszą się ogromnym
zaufaniem społeczności lokalnej.”

Pruszkowa. Wśród osób wyróżnionych pamiątkowymi tablicami
znaleźli się również burmistrzowie, wójtowie, przewodniczący
rad a także zasłużeni, wieloletni
pracownicy Starostwa Powiatu
Pruszkowskiego: Alicja Szpigiel

i Zygmunt Męcina.

Jubileuszowa sesja była znakomitą okazją do dokonania
oficjalnego, uroczystego otwarcia nowego budynku Starostwa Powiatowego.

Do przecięcia wstęgi poproszono jednego
z interesantów. Nie odmówił.

Budynek poświęcił ksiądz proboszcz parafii
Św. Kazimierza, Marian Mikołajczak

20 lat Samorządu Terytorialnego w Polsce
W maju bieżącego roku mija
20 lat od powstania samorządu
terytorialnego. Samorząd terytorialny jako forma organizacyjna
kierowania i zarządzania sprawami publicznymi reaktywowany
został w 1990 roku. Podstawą
działania samorządu określonego jako wspólnota mieszkańców
były ustawy Sejmu z marca 1990
r. o samorządzie terytorialnym,
ordynacja wyborcza do rad gmin.

funkcjonowanie jako jednoszczeblowy organizm w oparciu o system podziału kraju na gminy, które
otrzymały osobowość prawną
i władzę stanowiącą w postaci rad
gmin oraz władzę wykonawczą:
wójt, burmistrz i prezydent miasta. Wyposażenie gmin we własny
odrębny majątek doprowadziło do
załamania monopolu państwa na
świadczenie usług publicznych.

Koniec monopolu państwa

Pierwsze wybory odbyły się
dokładnie 20 lat temu, 27 maja
1990 roku. W ich wyniku wyłonionych zostało ponad 2 tys. rad
gmin. Powstanie samorządów wyzwoliło wielką aktywność, przedsiębiorczość i niezwykłą energię
obywateli. Związani miejscem

Zadania i kompetencje samorządu określone zostały w ustawach szczegółowych w maju
tego samego roku i określały
ich podział pomiędzy organami
gminy a administracją rządową.
Powołany samorząd rozpoczął

Bliżej obywatela

zamieszkania z terenem gminy
zdecydowanie lepiej znali potrzeby i oczekiwania wspólnoty,
którą reprezentowali. Dawało to
szansę na lepsze wykorzystanie
środków publicznych i bardziej
racjonalne i efektywne gospodarowanie finansami.

Możliwości rozwoju

Dążenie do rozszerzania
kompetencji samorządu terytorialnego zaowocowało uchwaleniem przez Sejm w czerwcu
1998 roku ustaw o samorządzie
powiatowym i wojewódzkim.
Pojawiły się dwie nowe, niezależne struktury organizacyjne
samorządu terytorialnego: powiaty i województwa. Dodatkowym czynnikiem stymulującym

rozwój efektywnego zarządzania i innowacyjności w realizacji
zadań publicznych było umożliwienie powoływania ponadlokalnych związków komunalnych
i współpracy międzynarodowej
na szczeblu regionów.
Największym sukcesem 20 lat
działania samorządu terytorialnego są zmiany jakie dokonały
się w świadomości obywateli,
mieszkańców poszczególnych
wspólnot i regionów. Mimo wielu problemów i niedoskonałości
w budowaniu struktur i form
działalności nie ulega wątpliwości, że jego działanie stworzyło nową jakość w tworzeniu
społeczeństwa obywatelskiego
i budowie demokracji na poziomie lokalnym.
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Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów

ul. Grodziska 12, tel. (22) 729 56 09, e-mail: brwinow@brwinow.pl

Gmina Brwinów beneficjentem dotacji z Unii Europejskiej!
Po zakończeniu wieloletniego okresu poświęconego na wykonanie prac,
których wynikiem było przygotowanie
aplikacji oraz na weryfikację dokumentacji przez właściwe instytucje Gmina
Brwinów podpisała umowę o dofinansowanie Projektu „Czyste życie – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa
na terenie Gminy Brwinów”. Uroczystość podpisania umowy odbyła się 21
maja 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy
Brwinów przy ul. Grodziskiej 12. Sygnatariuszami dokumentu byli Pan Tomasz
Skrzyczyński – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
oraz Pan Andrzej Guzik – Burmistrz
Gminy Brwinów i Pani Elżbieta Dolota
– Skarbnik Gminy Brwinów.
Uroczystość rozpoczęła Pani Ewa
Wierzgała – Sekretarz Gminy Brwinów, która przywitawszy przybyłych
gości przedstawiła powód, dla którego
spotkanie się odbyło. Następnie, Pan
Tomasz Skrzyczyński – Prezes Zarządu
WFOŚiGW w Warszawie złożył na ręce
Burmistrza Gminy Brwinów gratulacje, podkreślając wagę sukcesu jakim
jest możliwość wykorzystania przez
Gminę Brwinów blisko stumilionowej

dotacji z budżetu Unii Europejskiej na
budowę infrastruktury wodociągowokanalizacyjnej. Pan Prezes zaznaczył
jednocześnie, że podpisanie umowy
jest ważnym elementem przedsięwzięcia, jednakże kolejne etapy będą
wymagały również dużego zaangażowania. Następnie, w imieniu Zarządu
Powiatu Pruszkowskiego, głos zabrała
Pani Urszula Wojciechowska – Radna
Rady Powiatu, która odczytała list Pani
Elżbiety Smolińskiej – Starosty Pruszkowskiego skierowany do Burmistrza
Gminy Brwinów, w którym Pani Starosta

gratulowała znaczącego osiągnięcia,
mającego również wpływ na poprawę
atrakcyjności inwestycyjnej całego Powiatu Pruszkowskiego. Również Pan
Krzysztof Falkowski – Przewodniczący
Rady Miejskiej w Brwinowie – docenił osiągnięcie, jakim jest pozyskanie
94 mln zł z budżetu Unii Europejskiej
składając Panu Andrzejowi Guzikowi –
Burmistrzowi Gminy Brwinów wyrazy
podziękowania i uznania oraz gratulacje. Po wystąpieniu Burmistrza, który
przekazał podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w prace

związane z Projektem „Czyste życie…”
na wszystkich etapach, przystąpiono do
podpisania umowy o dofinansowanie
przedsięwzięcia.
Umowa o dofinansowanie Projektu
„Czyste życie…” pozwala na refundację,
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, kosztów ponoszonych na realizację zadań z zakresu
przedsięwzięcia do kwoty 94 238 225,86
zł (27 369 373 euro). Wartość całkowita
przedsięwzięcia wynosi 159 449 117 zł
(46 308 410 euro) w tym VAT – 28 305
870 zł (8 220 804 euro).
Dla przypomnienia warto dodać, że
Projekt „Czyste życie – kompleksowa
gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Brwinów” polega na wybudowaniu ok. 120 km sieci kanalizacji
sanitarnej w Brwinowie, Otrębusach,
Kaniach i Parzniewie, ok. 30 km sieci
wodociągowej w Otrębusach, Kaniach
i Parzniewie, dwóch pompowni sieciowych wody w Brwinowie i w Otrębusach
oraz rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody
w Brwinowie i w Parzniewie. Całość zadań
została podzielona na osiem kontraktów
budowlanych. Koniec przedsięwzięcia
został zaplanowany na grudzień 2013 r.
Adam Adamczyk

Diagnoza potrzeb edukacyjnych
dzieci niepełnosprawnych
w Gminie Brwinów
Kształcenie w warunkach integracji umożliwia
dzieciom niepełnosprawnym wzrastanie i rozwój
w gronie zdrowych rówieśników. Współczesne
systemy edukacyjne dążą do wprowadzania
kształcenia integracyjnego, tj. włączania dzieci
niepełnosprawnych w system edukacji masowej. Integracyjna klasa w szkole daje szansę
uczniom niepełnosprawnym na wspólną naukę
i zabawę z dziećmi zdrowymi. Klasa integracyjna
zapewnia każdemu uczniowi możliwość rozwoju,
stosownie do jego zdolności i predyspozycji,
pomaga przygotować dzieci niepełnosprawne
do przyszłego włączenia się w życie społeczne.
Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rodziców dzieci niepełnosprawnych,
planujemy w naszej gminie uruchomienie
oddziałów integracyjnych w jednej ze szkół.
Żeby móc wprowadzić ten projekt w życie, nieodzowna jest diagnoza potrzeb edukacyjnych
w tym zakresie.
Apelujemy do Rodziców dzieci niepełnosprawnych o zgłaszanie (w dowolnej formie)
problemów, pomysłów, sugestii, związanych
z edukacją swoich pociech, do Urzędu Gminy
Brwinów przy ul. Grodziskiej 12, pok. 202 (nr tel.
022 738-26-17), mail: hanna.krolikowska@brwinow.pl lub do Środowiskowego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Brwinowie (tel. 022 739-51-06),
mail: kierownik.ops@brwinow.pl.
Hanna Królikowska

www.france.peugeot.pl

SALON FIRMOWY FRANCE AUTOMOBILES

02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 217, tel. 022 863 63 43, 022 87 30 200, 022 87 30 202; e-mail: automobiles@peugeot.com.pl
SALON FIRMOWY ZAPRASZA: poniedziałek-piątek godz. 9.00-19.00, sobota 9.00-15.00
AUTORYZOWANY SERWIS:
pon.-pt. 7.00-22.00, sob. 8.00-15.00
tel. 022 863 60 06, 022 87 30 222

SERWIS BLACHARSKO-LAKIERNICZY:
pon.-pt. 8.00-20.00, sob. 8.00-15.00
tel. 022 87 30 245, 022 87 30 244

CZĘŚCI ZAMIENNE:
pon.-pt. 8.00-19.00, sob. 8.00-15.00
tel. 022 87 30 230, 022 87 30 232, 022 863 62 57
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OGŁOSZENIA

Biuro ogłoszeń:
Pruszków, ul. Bolesława Prusa 19/7
tel/fax: (22) 728 18 64, kom: (0) 883 77 74 76
email: ogloszenia@gazetawpr.pl

Zasięg: Brwinów, Grodzisk Maz. Jaktorów, Janki, Komorów, Kanie, Książenice, Michałowice, Milanówek, Nowa Wieś, Nadarzyn, Opypy, Otrębusy, Piastów, Pruszków, Podkowa Leśna, Raszyn
Dam pracę

• Agentów ochrony z licencją
– Warszawa. System 12 lub
24 godziny. Stawki do 10 zł
netto. Kontakt 605 95 55 73,
022 560 54 15
• Ochrona, praca 604 111 693
• Dziennikarzy redakcja@gazetawpr.pl
• Panie na produkcje (Pruszków
k/W-wy) umowa o pracę, system 3
zmianowy, | tel. 22 713 81 97
• Poszukujemy osobę do prowadzenia
kawiarni. Wymagane umiejętności
kulinarne. Nadarzyn.
kajetany@medincus.pl
• Prywatna poczta zatrudni
doręczycieli, wymagane samochód,
niekaralność, dyspozycyjność.
Również emeryci 791 647 639
Szukam pracy

• Emerytka zaopiekuje się
dzieckiem lub starszą osobą
na terenie Pruszkowa Żbikowa
tel.695 610 797
Nieruchomości - do wynajęcia

• Do wynajęcia mieszkanie ok. 60m2
w Pruszkowie na os. Staszica. 3
pok., 11 piętro, umeblowane po
remoncie, okna. Możliwość trzymania
zwierzątka. 1500 zł Blisko do
komunikacji miejskiej 664976395
• Wynajmę mieszkanie w Pruszkowie
(ul. Niklowa), nowe o pow. 70 m2
częściowo umeblowane (3pokoje,
aneks kuchenny, łazienka, 2 balkony),
wysoki standard wykończenia. 601
899 231, 602 178 391

• Wynajmę nowa kawalerkę
w Brwinowie przy ulicy
Sochaczewskiej 510 267 577
Nieruchomości - sprzedam

• Okazyjnie działkę 1500m w Starej
Woli, 1200m w Żelechowie, 2300m
w Żołwinie 883 999 358
• Segmenty w otrębusach,
powierzchnia od 120 do 128 m2,
podwyzszony standard, atrakcyjna
cena 4250 zł/m2 brutto (z działką)
tel. 604 074 096, 604 644 505
• Sprzedam dom jednorodzinny,
Milanówek 180 m2 na działce 480
m2. Przyjmę mieszkanie w rozliczeniu
603 982 978

• VW GOLF IV 2002r 1.9 TDI przebieg
150 tys., granat metalik, abs, 4
pp, jasny welur, 2 kpl kół, alufelgi,
autoalarm, immobiliser, el. szyby,
wiele dodatkow, 3 drzwiowy,
jestem włascicielem od 5 lat, po
przegladzie, stan bdb, cena 20 tys
pln, tel 604 931 453
Kupię

• Aktualnie antyki wszelkie za gotówkę.
601 336 063, 500 034 552
Usługi

• Anteny – montaż, serwis 603 375 875

• OGRODY MIODUSZEWSKI.
Kompleksowe projektowanie
wykonawstwo i pielęgnacja
ogrodów, tel. 501 716 866
www.ogrody-mioduszewski.pl
• Okna, drzwi - 514 383 333
• Tanie malowanie wydajną metodą
natryskową, mieszkania, domy , inne
602 719 024
• Tynki gipsowe agregatem. Solidnie
510 475 514

• Sprzedam działkę, atrakcyjna, przy
lesie, Żyrardów Chroboty 602 719 024

• Budowa domów, lokali użytkowych
605 377 805

• Układanie kostki brukowej.
Kompleksowo 660 336 695)

• Sprzedam mieszkanie, 2 pokojowe,
36,4 m2, Pruszków 691-808-878

• Brukarstwo, odwadnianie terenu,
inne roboty drogowe
tel. 605 554 228

• Usługi hydrauliczne. Pełen zakres.
Solidnie.tel.0602681344

Nauka

• Angielski dojeżdżam tel. 607 596 383
Automoto - kupię

• Kupię auta uszkodzone, rozbite,
zabytkowe 601 177 352
Automoto - sprzedam

• Kasacja pojazdów
(022) 723-46-66
www.szrotkasacja.pl

• Wykańczanie poddaszy 607612 176
• Wylewki betonowe miksokretem 605
443 826
• Złota rączka 606 905 983

CZĘŚCI NOWE I UŻYWANE
SERWIS SAMOCHODÓW FRANCUSKICH

• Studnie 602 536 376
• Układanie kostki brukowej
i granitowej, 660 306 446

• Sprzedam mieszkanie 53m2
w Piastowie, dwa pokoje + kuchnia
600 897 351

• Usługi graficzne, ulotki, foldery,
wizytowki, strony www,
email: abitmore@wp.pl

• Składanie mebli 796 259 198

• Anteny satelitarne serwis 513 513 303

• Sprzedam mieszkanie 44 m2 - do
remontu, w budynku wielorodzinnym
w Jaktorowie. Cena 85000 zł.
Tel: 22 728 83 32

• Usługi glazurnicze
609 316 765

OKNA,DRZWI I INNE

WULKANIZACJA!

Pruszków, Al. Jerozolimskie 458

Tel. (0-22) 728 73 73, (0-22) 728 15 40
Czynne: pn-pt 8.00 - 18.00
sob. 8.00 - 12.00

• DOCIEPLENIA STYROPIANEM,
USŁUGA Z MATERIAŁEM (STYRMAN,
TERMOORGANIKA, CERESIT, KABE)
CENY OD 75 ZŁ/M2 506 964 611
• Domofony – montaż, serwis 603
375 875
• FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA.
TANIO, SZYBKO. WOLNE TERMINY
504 254 479
• Gazowe usługi, kotły, kuchnie,
montaż serwis, instalacje
tel.601-391-858
• Gdy brakuje czasu na porządki
Zadzwoń! 516-022-093, 508154-573 Sprzątamy biura, domy,
mieszkania
• OGRODY - PROJEKT, WYKONANIE.
SYSTEMY NAWADNIAJĄCE.
www.architekturaogrodu.pl,
tel. 0 698 668 468

BRUKARSTWO
- układanie kostki brukowej
- odwadnianie terenu
- inne roboty drogowe

0-605-554-228

APARATY SŁUCHOWE

SPOTKANIA RODZINNE
URODZINY, IMIENINY, JUBILEUSZE, ROCZNICE
ZARĘCZYNY, WESELA
PRZYJĘCIA KOMUNIJNE
PRZYJĘCIA Z OKAZJI CHRZTU

(22) 423 5225
ZAPRASZAMY NA
BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

Refundacja: 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)

URODZINY/IMIENINY PREZESA
SPOTKANIA INTEGRACYJNE
GARDEN PARTY
ZESTAWY OBIADOWE NA WYNOS DLA FIRM
BUSINESS LUNCH
VIP ROOM

www.mazurkashotel.pl

ul. Poznańska 177, 05-850 Ożarów Mazowiecki, tel.: (22) 721 47 47, mail: kontakt@mazurkashotel.pl

tel. (22) 723 43 30
kom: 509 853 674
www.asmed.org.pl

okna
aluminium, drewno,

PCV, rolety, moskitiery

raty

drzwi
wewnętrzne, zewnętrzne,
antywłamaniowe

Pruszków, ul. Kościuszki 8 paw.3, tel. (0-22) 425 58 82, 514 383 333
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• 30.000 egzemplarzy: największy nakład wśród gazet lokalnych w regionie
• pełna wiarygodność: jedyna gazeta w regionie wydawana w nakładzie kontrolowanym!
• internet: bezpłatne ogłoszenia w internecie na 14 dni w serwisie ogloszenia.wpr24.pl
Ceny ogłoszeń: od 2 zł netto (2,44 zł brutto) za słowo.

Firma PSE-Centrum S.A. Warszawa 02-119 ul. Pruszkowska 17 ogłasza nabór na partnera
realizacji wniosków współfinansowany z funduszy strukturalnych
UE Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wymagania:
•

doświadczenie jako lider/partner projektu w tym minimum 3 zakończone i rozliczone projekty realizowane w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich lub Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

•

udokumentowany przebieg 2 zrealizowanych projektów jako lider projektu Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój
Zasobów Ludzkich realizowanego w ramach w tym jego ostatecznego rozliczenia z instytucją wdrażającą,

•

doświadczenie na następujących stanowiskach w zespole projektowym przy realizacji każdego projektu przez
co najmniej 4 osoby każdorazowo po stronie partnera: Koordynator, Zastępca koordynatora, Specjalista ds. rekrutacji,
Specjalista ds. promocji, Specjalista ds. szkoleń,

•

minimum 3 letnie doświadczenie w organizacji i obsłudze projektów szkoleniowych językowych
dla sektora energetycznego,

•

minimum pięcioletnie doświadczenie jako egzaminator projektów językowych za pomocą międzynarodowych narzędzi.

Oferty należy składać do dnia 18 czerwca 2010 r.

NAUKA JAZDY

wspó³pracujemy z programem

• profesjonalna kadra instruktorska
• nauka testów na komputerze
• szkolenia kierowców na przewóz
osób i rzeczy, szkolenia okresowe

TBC ABT
BODY BALL

ABS STEP
FAT BURNING

Wy¿sza Szko³a Kultury Fizycznej i Turystyki
Pruszków, ul. Staszica 1 (obok Urzêdu Skarbowego)
tel. 604-36-55-66; fitnessnrgclub@op.pl

Społeczne Liceum
Ogólnokształcące
Nr 23
Z UPRAWNIENIAMI
SZKOŁY PUBLICZNEJ
OD 1991

Gimazjum
Społeczne
Z UPRAWNIENIAMI
SZKOŁY PUBLICZNEJ
OD 2004

.pl
• wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej
.edu
lo23
s
.
w
• życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga
ww
• nauczanie w zespołach klasowych - do 18 osób
• bezpieczeństwo
• zwiększona ilość godzin z jęz. polskiego i matematyki
• język angielski i niemiecki w wymiarze rozszerzonym
• dodatkowo do wyboru przedmioty w wymiarze rozszerzonym
(w zależności od przewidywanych egzaminów maturalnych)
• zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie;
klub malarstwa, rzeźby i projektowania; klub filmowy; koła
przedmiotowe
• indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu
• własna biblioteka
• stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne
• zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie)
• taniec
ZNIŻKI CZESNEGO DLA
• koło strzeleckie
RODZEŃSTWA

30%

Pruszków, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10
Sekretariat 9.00-14.00, tel.: 022 758 76 80
e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl

• indywidualne dokształcanie osób
z prawem jazdy
• badania lekarskie na miejscu!

OSK

WADECKI

Centrum Edukacyjne PERFEKT
ZESPÓŁ SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
TECHNIKUM MECHANICZNE
POLICEALNA SZKOŁA INFORMATYCZNA
SZKOŁA JĘZYKOWA nowość
dla dorosłych, młodzieży i dzieci

niskie czesne
ce
przy bardzo dobrych wynikach wz nau
zwolnienie opłat!
zaswiadczenia do wku i zus
czorowym
kształcenie systemem zaocznym i wie

www.szkolydladoroslych.pl

Pruszków: ul. Hubala 5, tel. (022) 758 69 43
Błonie: ul. Okrzei 3A, tel. (022) 731-95-80
Grodzisk Maz.: ul. Kościuszki 36A, tel. (022) 724-34-04
Nadarzyn: Dom Parafialny, zajęcia w piątek o godz. 17:00
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Sprzeda¿ segmentów i bliźniaków w Grodzisku Maz.
Lokale ok 100 m2 powierzchni u¿ytkowej w cenie ju¿ od 330.000 z³
za stan surowy zamkniêty. Atrakcyjne lokalizacje, wszystkie media.

Biuro sprzeda¿y:
ul. Nadarzyñska 77, 05-825 Grodzisk Maz.
tel: 0 785 101 601; (022) 755 77 95; 0 695 702 802
e-mail: makbud@makbud.pl
www.makbud.pl

u nas: szeroki asortyment, wysoka jakość usług, zawsze niskie ceny

LISTERINE
Total Care

Najbardziej zaawansowany
i kompletny produkt Listerine.

Tylko teraz promocja!

250 ml za 11,50 ,500 ml za 13,90 ,-

