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zatwierdzony przez MEN “ABC program wychowania przedszkolnego XXI wieku”

przyjmie dzieci w wieku od 2 do 6 lat
otwarte 
w godz. 

7:07 0 - 18:0000

otwarte 
w godz. 

7:00 - 18:00

REGION  Rozpoczęła się najważniejsza część projektu budowy węzła Łopuszańska. 

Już za rok skrzyżowanie bez korków

« U nas wygrał 
Komorowski, jednak 
całą zabawę trzeba 
zacząć od nowa. 
Dogrywka 4 lipca » 
Bolo Skoczylas, więcej na stronie 2.
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Przejście przez tory 
zniknie za dwa lata
 WIĘCEJ S6

Wakacyjne remonty 
dróg w regionie

 WIĘCEJ S7

Nie, dla klimatyzacji, 
suszarek i anten
 WIĘCEJ S8

Ile zarabia Twój wójt 
czy burmistrz?
 WIĘCEJ S8

Złodzieje rozkradają 
pałacyk na Żbikowie
 WIĘCEJ S9
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Zagłosujmy 
im na złość

Nieszczęścia zwykły chadzać 
parami.  Dla zasady i dla pewności. 
Tak było z niedawną powodzią. 
Pierwsza fala zalała, druga popra-
wiła. A teraz nowe nieszczęście. 
Wybory prezydenckie. Też w dwch 
odsłonach. Pierwszą mamy już 
za sobą. Kampania przebiegła, 
jak dawniej zwykło się mówić, 
w ciepłej, przyjacielskiej atmos-
ferze wzajemnego zrozumienia. 
Żadnych afer, haków, teczek, 
dziadków z wehrmachtu, żad-
nych powiązań z „Pruszkowem”. 
Kandydaci też jakby jacyś inni niż 
zazwyczaj. Uśmiechnięci, mało-
mówni, unikający konfrontacji. 
Po prostu, nuda. Rezultat? Całą 
zabawę trzeba zaczynać od nowa. 
Dogrywka 4 lipca.

Wyniki wyborcze dwóch 
głównych kandydatów są zbli-
żone. Różnica jest nieznaczna. 
Bronisław Komorowski uzyskał 
6.981.319 głosów (41,54%), a na 
jego rywala Jarosława Kaczyń-
skiego głosowało 6.128.255 
osób (36,46%). Niespodzie-
wanie wysoki wynik osiągnął 
przedstawiciel lewicy, Grzegorz 
Napieralski, na którego odda-
ło głos 2.299.870 czyli 13,68% 
wyborców. I to oni, jak twierdzą 

znawcy tematu, będą mieli de-
cydujący wpływ na ostateczny 
rezultat wyborów. 

Wyniki w naszym regionie nie 
odbiegały od krajowych. W obu 
powiatach zwyciężył Bronisław 
Komorowski (44,75% w grodzi-
skim i 45,44% w pruszkowskim). 
Na Jarosława Kaczyńskiego głoso-
wało 36,88% wyborców powiatu 
grodziskiego i 36,67% w powiecie 
pruszkowskim. Słabszy od kra-
jowego wynik osiągnął Grzegorz 
Napieralski (10,92 i 10,27%). 

Na podkreślenie zasługuje re-
kordowo wysoka frekwencja wy-
borcza w powiecie pruszkowskim. 
Wynik 66,25% był najlepszy z po-
wiatów Mazowsza. W gminach 
naszego regionu tradycyjnie naj-
wyższą frekwencję odnotowano 
w Podkowie Leśnej 75,42% i Mi-
chałowicach 72,57%, a najlepszy 
wynik, w punkcie wyborczym nr 
13 przy Ks. Józefa w Pruszkowie, 
gdzie zagłosowało 77,65% osób. 

Wysoka frekwencja powin-
na cieszyć, ale patrząc z drugiej 
strony łatwo obliczyć, że w wybo-
rach nie wzięło udziału 13 883 917 
uprawnionych do głosowania Po-
laków. W powiecie pruszkowskim 
nie głosowało 40 081 czyli ponad 
1/3 mieszkańców, a w grodziskim 
25 149, około 40% wyborców. A to 
jest fakt już nieco mniej krzepiący. 

Ale jest i na to rada. Selekcja 
negatywna. W tym jesteśmy naj-
lepsi. Nie podoba się Państwu 
którykolwiek z kandydatów? 
Uważacie, że nie nadaje się na 
urząd Prezydenta RP? Sprawa 
jest prosta. Postawcie krzyżyk 
przy nazwisku tego drugiego. 
Gdziekolwiek będziecie. Na złość.

Bolo Skoczylas
naczelny@gazetawpr.pl

Komentarze internautów do 
artykułu zamieszczonego na 
wpr24.pl: Mieszkanie? Najtaniej 
od prezydenta

@ eryk b.: hahahaha... Króli-
kowski mieszka w Podkowie 
Leśnej - 377 tysięcy za dom 
z działką :) za tyle ziemian-
ki nie da się kupić - Panie 
Prezydencie - kupię od Pana 
ten dom za 400 000. 23 
tysie jeszcze Panu zostaną! 
Za takie kłamstwa powinni 
w kryminale zamykać! 

@dziwne: to może oni tę kasę 
z tych wszystkich „uczciwie” 

zarobionych intersów zakopują 
pod tymi „ruderami” w których 
mieszkają. bo na kontach 
prawie nic nie ma, chałupy nie 
oszukujmy się, nie są pierwszej 
jakości, wszystkie prawie poni-
żej 500 000. 

@ a to dobre: może Ci 
nasi włodarze nie potrafi li 
przeczytać instrukcji jak 
wypełniać takie oświadcze-
nie. i może myśleli że tam 
sie wpisuje wartość stanu 
developerskiego sprzed 10 
lat, albo wartość w dniu 
zakupu. no nie wiem myślę 
zwoje mi się zgrzewają i nic 

nie przychodzi do głowy, 
może zapomnieli pododa-
wać 1 przed tym wypisany-
mi liczbami.

@ dowpr: Może urządzicie 
konkurs, kto znajdzie dom 
do sprzedania w Pruszkowie 
za 550 tyś i w Podkowie no 
powiedzmy za 400 tyś. ja 
ufunduje nagrodę. Kupię tę 
nieruchomość a znalazcy 
wpyłacę dodatkowo 100 000 
zł chyab warto?. 

@ Paw: Andrzej - kupię od 
Ciebie tę działkę w Ma-
łym Cichym na pojezierzu 

brodnickim z tym domkiem 
za 120tys.zł i jeszcze dołożę 
dużo na powodzian. Nie będę 
szczędził grosza. 

@ up: skoro osoby zarządzające 
miastem Pruszków mają takie 
pojęcie o rynku nieruchomości, 
to dla mnie wszystko jest już 
jasne...Szczyt niekompetencji 
przejawiający się chociażby 
w postaci tragicznej skuteczno-
ści w pozyskiwaniu kasy z Unii. 
Bo wydawać kasę mieszkańców 
to kazdy głupi potrafi . I za to 
administrowanie powinna być 
pensja 8.000 zł, a nie 12 000 
plus dodatki. 
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to rok zakończenia przebudowy 
skrzyżowania Alej Jerozolimskich 
z ul. Łopuszańską.

«Za przechodzenie przez 
tory nie wystawiamy 
mandatów, sprawę kieru-
jemy do sądu»

Jacek Szczęsny, Straż Miejska w Grodzisku Maz. 

Olgierd Lewan
redaktor 
działu wydarzenia

Karolina Gontarczyk
dziennikarz

Maciej Kamiński 
zastępca 
redaktora naczelnego 

Bogdan Skoczylas 
redaktor naczelny 

Mariusz Markowski
dziennikarz

Anna Sołtysiak  
sekretarz redakcji 

Jedyna gazeta w regionie w nakładzie kontrolowanym! 
Jedyny wiarygodny partner dla reklamodawców!

www.wpr24.pl

FORUM CZYTELNIKÓW komentuj na www.wpr24.pl

NIEDZIELASOBOTAPIĄTEK

POGODA NA WEEKEND 25.06-27.06

Biuro reklamy:  ul. Boles³awa Prusa 19/7  |  tel/fax. (22) 728 18 64  |  mobile: (0) 604 481 482  |  email: reklama@wpr24.pl

portal regionalny
  zapraszamy na www.wpr24.pl

130 000 odwiedzin w maju. Dziękujemy!

Cytat WydaniaLiczba Wydania

FOTOKONKURS

Jak dobrze znasz swój region? Wytypuj miejsca, w których została zrobiona fotografi a i wygraj 
atrakcyjne nagrody. Wskazówek szukaj na portalu wpr24.pl. Na pierwszą osobę, która prześle 
odpowiedź na e-mail: kontakt@wpr24.pl z poprawną odpowiedzią czeka w tym tygodniu:

ZAPROSZENIE DO RESTARUACJI TGI FRIDAY’S 
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u nas: szeroki asortyment, wysoka jakość usług, zawsze niskie ceny

LenVitol  
Olej lniany
Najbadziej wartościowy, 
zawierający największą ilość 
kwasów tłuszczowych z grupy 
Omega-3. Olej lniany budwigowy  
firmy Oleofarm.

Tylko teraz  promocja!

500 ml za 19,90 ,-
1000 ml za 35,90 ,-

BIZUTERIA SREBRNA

PRUSZKÓW, 

UL. KRASZEWSKIEGO 41

1. Rudzia - ta młoda jamnikowata suczka straciła dom 
z powodu choroby Pani. Jest grzeczna, dobrze wychowana, 
czeka na Ciebie u wolontariuszy. Jest zaszczepiona, wyste-
rylizowana i zaczipowana.

2. Felek - niespełna roczny pies w typie pinczera miniatu-
ry. Wykastrowany, zdrowy i pogodny. Czeka na nowy dom 
i kochającego Pana.

3. Cortina - Ta radosna suczka będzie w przyszłości niewiel-
kim grzecznym domownikiem. Ma obecnie 19 tygodni, jest 
zdrowa, zaszczepiona i odrobaczona.
 
4. Vespa, Rico i Mela - Trójka z siedmioraczków uratowanych tej 
zimy przed śmiercią. Mają 20 tygodni, są zdrowe, wesołe i jak to 
szczeniaki trochę rozrabiają. Czekają na ciepły kąt w Twoim domu!

Telefon do wolontariusza: 882 225 522, 606 262 956
pokochajpsiaka@wp.pl
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Już za rok skrzyżowanie bez korków 

– Wkrótce na terenie budowy 
rozpoczną się prace ziemne. 
Powstanie tu ogromny wykop, 
który zamieni się w wielką, 
betonową wannę. To właśnie 
tędy będą biegły jezdnie Alej 
Jerozolimskich – tłumaczy Aga-
ta Choińska, rzecznik Zarządu 
Miejskich Inwestycji Drogowych 
w Warszawie. – Uruchomione 
obecnie tymczasowe, eliptyczne 
rondo wokół głównego terenu bu-
dowy jest tak pomyślane, żeby do 
czasu otwarcia węzła nie trzeba 
było robić kolejnych reorganizacji 
ruchu. Warto więc to rozwiązanie 
dobrze poznać i na prawie rok się 
do niego przyzwyczaić – dodaje.

Było bardzo źle
Skrzyżowanie z Łopuszańską 
jest ostatnim ogniwem planów 
przebudowy warszawskiego 
odcinka Alej Jerozolimskich. Po 
wybudowaniu w ostatnich latach 
bezkolizyjnych estakad na kolej-
nych skrzyżowaniach, to właśnie 
ono stało się miejscem w którym 
powstawały największe korki dro-
gowe w okolicy. Trudno się temu 
dziwić, bo zaprojektowane kilka-
dziesiąt lat temu skrzyżowanie 
już od dawna nie było w stanie 
przyjąć tak dużego natężenia ru-
chu. Szczególnie cieżko było tu  
skręcić w lewo z ul. Łopuszańskiej 
w kierunku Pruszkowa.

 – Czekanie w tym ogonie do 
skrętu zajmowało prawie pół go-
dziny – twierdzi Andrzej Cieślak 
z Piastowa – Dlatego od dawna, 
tak jak wielu innych kierowców, 
jechałem przez skrzyżowanie 
prosto i zawracałem za nim. To 
oszczędzało wiele czasu i ner-
wów. Potrzeba matką wynalaz-
ków, także i na drodze – dodaje 
z uśmiechem.

REGION   Obecnie, uciążliwe skrzyżowanie Alej Jerozolimskich z ul. Łopuszańską jest przebudowywane. Wkrótce zamieni się 
w trzypoziomowy, bezkolizyjny węzeł drogowy. Właśnie rozpoczęła się najważniejsza część projektu. Do wiosny 2011 roku, 
kierowcy będą poruszać się po czymś w rodzaju ogromnego, eliptycznego ronda. 

Olgierd Lewan
olgird.lewan@gazetawpr.pl

KRONIKA POLICYJNA
PRUSZKÓW Funkcjonariusze 
z Pruszkowa zatrzymali 22-latka 
za posiadanie marihuany. Bar-
tosz O. tłumaczył, że narkotyki 
otrzymał podczas warszawskie-
go Marszu Wyzwolenia Konopi. 
Grozi mu kara do 3 lat pozbawie-
nia wolności.

JAKTORÓW Dwoje gimnazja-
listów dotkliwie pobiło kolegę 
w szkole. O całym zajściu policję 
poinformował ojciec poszko-
dowanego. 14-letnia Monika O. 
i 16-letni Bartłomiej K. za pobicie 
odpowiedzą przez sądem rodzin-
nym i nieletnich w Żyrardowie.

PRUSZKÓW Pruszkowscy 
funkcjonariusze zatrzymali 
trzech braci, którzy na początku 
czerwca dokonali rozboju w oko-
licach dworca PKP w Pruszkowie. 
Paweł, Dominik i Grzegorz K. wy-
musili od przechodnia telefon 
komórkowy, plecak i portfel. 
Grozi im do 12 lat pozbawienia 
wolności. 

PRUSZKÓW Blisko 2,5 promi-
la alkoholu we krwi miał 61-letni 
mieszkaniec Pruszkowa, który 
jechał rowerem po zakupy. Te-
raz usłyszy zarzut kierowania 
pojazdem w stanie nietrzeźwości.

MAZOWSZE Centralne Biuro 
Śledcze oraz policjanci z Warsza-
wy, Pruszkowa i województwa 
kujawsko-pomorskiego rozbili 
kolejną grupę wietnamczyków 
produkujących narkotyki. Na 
sześciu plantacjach zabezpieczo-
no ponad 3 tys. krzaków konopi 
indyjskich i blisko 20 kg goto-
wego suszu. Policja zatrzymała 
12 wietnamczyków. 

PRUSZKÓW Policjanci 
z Pruszkowa przy pomocy straży 
pożarnej dostali się do jedne-
go z mieszkań przy ulicy Cho-
pina. W środku znajdował się 

poszukiwany przez Sad Rejono-
wy w Pruszkowie mężczyzna. Ro-
bert M. był poszukiwany w celu 
odbycia kary 40 dni pozbawienia 
wolności. Wyrok ten usłyszał za 
kierowanie rowerem w stanie 
nietrzeźwości. 

MIĘDZYBORÓW 17 czerwca 
doszło do kolizji na skrzyżowa-
niu w Międzyborowie. Pijany 
kierowca samochodu daewoo 
podczas wymijania uderzył 
w ciężarowego volkswagena. 
Kolizja skończyła się jedynie na 
uszkodzeniach samochodów. 
66-letni Jerzy B. miał ponad 2 

promile alkoholu w organizmie. 
Grozi mu utrata prawa jazdy 
i kara pozbawienia wolności 
do dwóch lat.

NADARZYN Pruszkowscy 
policjanci zabezpieczyli odzież 
z nielegalnymi znakami towa-
rowymi w jednym z centrów 
handlowych na terenie gminy 
Nadarzyn. Buty, torebki, biżu-
teria, bluzki i sukienki wstępnie 
wyceniono na około 700 tys. 
złotych. 

MICHAŁOWICE Policja z gmi-
ny Michałowice zatrzymała 

mężczyznę poszukiwanego 
przez mundurowych z Grudzią-
dza. Za Mirosławem K. został 
wydany list gończy i trzy nakazy 
doprowadzenia. Zatrzymano 
go po tym, jak próbował ukryć 
się przed radiowozem za wiatą 
przystanku WKD. 

GRODZISK MAZOWIECKI 
21 czerwca kierująca lanosem 
kobieta uderzyła w słup ener-
getyczny przy ulicy Świeżej. 
50-latka miała 3 promile alko-
holu w organizmie. Grozi jej do 
dwóch lat pozbawienia wolności 
oraz utrata prawa jazdy.

z nowocześniejszych w Polsce.  
Ruch będzie poprowadzony na 
trzech poziomach. Dwa z nich 
mają być całkowicie bezkolizyjne. 
Mają one rozprowadzić poszcze-
gólne kierunki ruchu obecnego 
skrzyżowania. Newralgiczny dotąd 
skręt w lewo z ul. Łopuszańskiej 
w kierunku Pruszkowa, zostanie 
poprowadzony na estakadach wy-
sokich na 15 metrów. Ruch „na 
wprost” Alejami Jerozoliskimi 
zostanie poprowadzony dołem, 
pod ogromnym rondem. Właśnie 
to rondo ma umożliwić wszelkie 
zmiany kierunku, także w połą-
czeniach lokalnych. 

Węzeł odgrodzony będzie 
od pobliskich osiedli ekranami 

ochronnymi  wy-
sokimi nawet na  
6 metrów. Wokół 
niego powstaną 
nowe chodniki 
i ścieżki rowe-
rowe o łącznej 
długości 3 km. 
Dla niektórych, 

zaskakujący w tym projekcie jest 
brak oddzielnego pasa skrętu dla 
intensywnego ruchu od strony 
Centrum w ul. Łopuszańską. 
Specjaliści tłumaczą to jednak 
tym, że większość ruchu tranzy-
towego i ciężarowego przejmie  
budowana w pobliżu Południowa 
Obwodnica Warszawy.

– Ta inwestycja będzie kosz-
towała miasto 160 mln zł. Mo-
dernizację Alej Jerozolimskich 
częściowo współfi nansuje Unia 
Europejska – podkreśla Choińska. 
– Węzeł będzie istotnym elemen-
tem nowego południowego wjazdu 
do Warszawy, jaki utworzy wybu-
dowanie Trasy Salomea-Wolica 
– dodaje rzeczniczka ZMID. 

Powstanie tego węzła umożli-
wi   wygodny,  bezkolizyjny dojazd 
z Alej Jerozolimskich, niemal do 
samego centrum Warszawy. 

3 km 
ścieżek rowerowych 

powstanie wokół  

nowego węzła

Jest nieco lepiej!
Objazd planowanego wykopu 
przeorganizował całkowicie 
ruch na skrzyżowaniu w formę 
ogromnego ronda z sygnalizacją 
świetlną. Przejazd przypomina 
wycieczkę przez środek placu 
budowy. Wielu kierowców, już 
w pierwszych dniach po jego 
otwarciu zauważyło, że korki 
przed skrzyżowaniem nieznacz-
nie się zmniejszyły. 

 – Już od dawna powinni tu 
o czymś takim pomyśleć – chwa-
li nowe rozwiązanie Krzysztof 
Jabłoński z Brwinowa, jeżdżący 
codziennie do pracy w Blue City. 
– Lepiej są teraz rozwiązane pasy 
skrętowe i dzięki temu okrężne-
mu ruchowi nie 
blokuje się środek 
skrzyżowania – 
dodaje. Dzięki 
temu rozwiązaniu 
jego czas dojazdu 
do pracy skrócił 
się o ponad pięć 
minut, które do-
tychczas spędzał stojąc w korku 
przed skrzyżowaniem. Niektórzy 
twierdzą też, że ruch na nowym 
rondzie przyspieszyłoby zasło-
nięcie placu budowy. – Kierowcy 
przestaliby się rozglądać i ruch 
stałby się bardziej płynny – twier-
dzi jeden z internautów.

 Rzeczywiście, mimo utrudnie-
nia jakim jest wymuszenie ruchu 
objazdowego, samo skrzyżowanie 
nie blokuje się tak bardzo jak do 
tej pory. Trzeba się jedynie przy-
zwyczaić do tej elipsy, szczególnie 
uciążliwej dla przecinających Ale-
je Jerozolimskie na linii Włochy 
– Łopuszańska.

Węzeł jakich mało
Na uruchomienie nowego wę-
zła przyjdzie nam poczekać 
jeszcze rok, bo aż do maja 2011. 
Nowy węzeł będzie jednym 
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Największa oferta wyjazdów turystycznych w Pruszkowie!Pruszków, ul. Kraszewskiego 17
tel: 22 728 79 39 
kom: 602 154 951
www.bpakces.eu

Biuro Podróży Akces

rok założenia
1996

AKCES
Biuro Podróży

14 lat doświadczenia!
Tysiące zadowolonych 
klientów!

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

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

odzież 

damska

GRODZISK MAZ., 
UL. 11 LISTOPADA 11A (DEPTAK)

biżuteria 

srebrna
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Tory kolejowe przechodzące 
przez Grodzisk Mazowiecki nie 
różnią się niczym od tych, któ-
re biegną z Łodzi do Warszawy. 
Jest jednak różnica w ich prze-
znaczeniu. Na całej trasie służą 
one pociągom, a w Grodzisku 
także pieszym.

W godzinach szczytu czyli  
o 07.00, 16.00 i 18.00 kilkanaście 
biegnących tu torów przekształca 
się w ogólnodostępne przejście 
dla wysiadających podróżnych.  
Obrazki, które można zobaczyć 
mrożą krew w żyłach. Młodzież, 
dzieci ale także panowie z tecz-
kami i elegancko ubrane panie 
w szpilkach biegną na perony 
by zdążyć na pociąg. Aby skrócić 
sobie drogę  przekraczają trzy, 
cztery lub nawet siedem torów. 
Podobnie jest po południu. Po-
ciągi przywożące pasażerów 
z Warszawy czekają aż wszyscy 
przejdą w niedozwolonym miej-
scu i dopiero ruszają w stronę 
Żyrardowa. 

   Dlaczego tak się dzieje? 
Odpowiedzi jest kilka. Miejsce 
to nie jest zagrodzone, a poza 
tym  kładka nad torami jest bar-
dzo wysoka, nie ma podjazdów 
i przejście nią zajmuje dużo 
więcej czasu. Tory te oddziela-
ją centrum miasta od dzielnicy 
Łąki, której mieszkańcy, często 
ci starsi, o kulach, czy z rowera-
mi lub młode matki z wózkami 
nie mają szans przedostać się 
na druga stronę w inny sposób. 

Ludzie listy piszą
O fatalnej sytuacji w pobli-
żu kładki wiedzą wszyscy w Gro-
dzisku. Mieszkańcy, którzy ze 
zgrozą patrzą na tych łamiących 

Przejście przez tory zniknie za dwa lata
GRODZISK MAZ.   Mimo, że nad torami kolejowymi jest kładka, podróżni ryzykują życie przechodząc przez tory

Składy kolejki ruszają dopiero po tym, jak prze tory przejdą podróźni. Większość z nich, 
właśnie tędy skraca sobie drogę. [Fot. EA]

PIASTÓW Trasa licząca około 
10 kilometrów, 18 przystanków, 
4 kursy w każdej godzinie poran-
nego i popołudniowego szczytu 
komunikacyjnego oraz po 2 kur-
sy w pozostałych godzinach - już 
wkrótce w Piastowie pojawi się 
lokalna linia autobusowa.

Od 1 września lub 1 października 
zostanie uruchomiona piastowska 
linia autobusowa.  Będzie to tzw. 
lokalna linia uzupełniająca dla 
zasadniczej sieci autobusowego 
i kolejowego publicznego trans-
portu zbiorowego we współpra-
cy Miasta Piastowa z Miastem 
Stołecznym Warszawą (ZTM).

W autobusach lokalnych 
wyposażonych w kasowniki 
ZTM będą obowiązywały okre-
sowe bilety ZTM (od dobowego 
w górę), jednorazowe miejskie 
i miejskie miesięczne emitowane 
przez przewoźnika i sprzeda-
wane przez kierowcę autobusu. 

Ceny biletów jednorazo-
wych ustali Rada Miasta. 
Koszty funkcjonowania linii 

w 80 proc. poniesie miasto, 
pozostałe 20 proc., to wkład 
ZTM. Autobusy będą kursowały 
w dni powszednie po 4 kursy 
w każdej godzinie porannego 
i popołudniowego szczytu ko-
munikacyjnego, oraz po 2 kursy 
w pozostałych godzinach. W dni 

wolne od pracy mia-
łyby jeździć z częstotliwością 
1 kursu na godzinę.

Linia obsługiwana będzie 
przez minibusy o długości ok. 
8m, na podstawie umowy między 

ZTM a przewoźnikiem wyłonio-
nym przetargu.

Autobusy mają pojechać trasą: 
przystanek początkowy skrzyżo-
wanie ul. J. Sowińskiego i ul. M. 
Ogińskiego – ul. J. Sowińskiego 
– ul. Toruńska – Al. Krakowska 
– ul. Warszawska – wiadukt nad 
torami PKP – ul. Dworcowa – ul. 
H. Sienkiewicza – ul. E. Orzesz-
kowej – ul. Harcerska – ul. 11 
Listopada – ul. Dworcowa – 

wiadukt nad torami PKP - ul. 
Warszawska - Al. Krakowska 
– ul. Toruńska – ul. J. Sowiń-
skiego – przystanek końcowy 
skrzyżowanie ul. J. Sowińskie-
go i ul. M. Ogińskiego.

Na trasie liczącej ok. 10 km 
znajdzie się osiemnaście przy-

stanków. Ich lokalizacje zostaną 
opublikowane po zatwierdzeniu 
organizacji ruchu przez Starostwo 
Powiatowe w Pruszkowie. 

Być może, od 1 stycznia przy-
szłego roku uruchomiona zosta-
nie druga linia, łącząca stacje PKP 
w Pruszkowie i Piastowie.             

                                                         MS

przepisy, piszą  do władz i me-
diów:  „Czy nie można wpłynąć 
jakoś na PKP, 
aby odgrodzili 
płotkiem tory 
podmiejskie od 
siebie i od części 
dalekobieżnej? 
Cud, że tam nie 
zdarzył się jeszcze 
żaden wypadek”.

„Czy coś się 
dzieje w sprawie 
przejścia przez tory pod kładką 
PKP? Tam nadal dzikie tłumy 
przechodzą w obie strony, sza-
leńcy również przechodzą przez 
tory dalekobieżne w Łąki.

„Dziś zrobiłem zdjęcie jak 
starsza kobieta zamiast górą 

przechodziła 
przez tory. Led-
wo nogi do góry 
podnosiła. Po-
lecam kilka dni 
pod rząd ukryć 
patrol po godzi-
nie 16.00, kiedy 
wszyscy wracają 
z pracy”.

Wszyscy wiedzą o problemie
– Patrole są, ale strażnicy miej-
scy nie są w stanie pilnować 
linii kolejowej przez cały dzień 
– mówi Jacek Szczęsny ze Straży 

Miejskiej w Grodzisku Mazo-
wieckim. – Gdy złapiemy kogoś 
na przechodzeniu przez tory, to 
odstępujemy od wypisywania 
mandatów. Po wylegitymowaniu 
kierujemy wniosek o ukaranie do 
sądu – dodaje.

Podobnie wypowiada się Ka-
tarzyna Zych, ofi cer prasowy Ko-
mendanta Powiatowego Policji 
w Grodzisku. – Wiemy, że docho-
dzi tam do wykroczeń. Manda-
tami oczywiście karzemy. Są to 
kwoty rzędu 200 i więcej złotych. 
Jeśli złapiemy osobę starszą, czy 
młodzież, to także pouczamy. Jed-
nak sprawę rozwiązałoby radykal-
ne zamknięcie tego miejsca przy 

kładce, a to już nie jest w naszej 
gestii – mówi Zych. 

Kto za to odpowiada?
Teren należy do Polskich Linii 
Kolejowych. Pieczę nad bezpie-
czeństwem na torach powinna 
sprawować Straż Ochrony Kolei, 
ale jej nie ma.

Robert Kuczyński, rzecznik 
prasowy PLK S.A. twierdzi, że 
kolej ma za mało strażników. 
–  Prawda jest taka, że SOK liczy 
nieco ponad 1 tys. osób. Do ich 
głównych zadań należy ochrona 
peronów, przejść podziemnych, 
czy dbanie o spokój na dworcach 
–  mówi Kuczyński. Władze spół-
ki wiedzą o całej sytuacji, ale jak 
twierdzi rzecznik, brakuje ludzi 
by kogoś tam postawić. 

Sedno sprawy
Powodem braku jakichkolwiek 
„ruchów” przy kładce w Gro-
dzisku jest planowana moder-
nizacja 57 km linii kolejowej od 
Miedniewic do Warszawy. Pla-
ny przebudowy tego odcinka   
obejmują tory, podtorza, tune-
le, perony i całą infrastrukturę 
sieci trakcyjnej. Zostaną także 
postawione ekrany akustyczne, 
które według rzecznika PLK będą 
spełniały funkcje odgrodzenia 
i zapobiegną nielegalnym przej-
ściom przez tory. 

Burmistrz Grodziska, Grze-
gorz Benedykciński dodaje że 
tymczasowe zagrodzenie wtym 
miejscu powstanie niebawem, ale 
remont kładki, windy i inne udo-
godnienia dla niepełnospraw-
nych będzie można zbudować 
dopiero w momencie ofi cjalnego 
przekazania tego terenu miastu.                                            

Elżbieta Abramczuk

RASZYN Do 2013 roku 
wszyscy mieszkańcy gmi-
ny Raszyn mają być podłą-
czeni do sieci wodociągów 
i kanalizacji. Inwestycje 
wesprze Unia Europejska.

Połowa gminy już ma ka-
nalizację, a przez najbliższe 
dwa i pół roku do sieci mają 
być przyłączeni pozostali 
mieszkańcy. Unia przekaże 
na ten cel 33 mln zł w ramach 
programu Fundusz Spójności. 

Unia sfi nansuje przyłącza 
w miejscach gęsto zaludnio-
nych. Pozostałe przyłącza 
gmina pobuduje na własny 
koszt.                                  MM 

Raszyn buduje 
kanalizacje

PRUSZKÓW Po rozwią-
zaniu stosunku pracy z do-
tychczasowym wicestarostą 
Dariuszem Kowalskim Rada 
Powiatu Pruszkowskiego 
15 czerwca powołała na 
stanowisko wicestarosty Jac-
ka Janowskiego.

Za powołaniem na to sta-
nowisko Janowskiego głoso-
wało 23 z 26 radnych. 

Jacek Janowski posiada wie-
loletnie doświadczenie w pracy 
w samorządzie terytorialnym. 
Do czasu przejścia na emery-
turę w sierpniu 2008 roku był 
zatrudniony w pruszkowskim 
starostwie, gdzie pełnił funkcję 
Skarbnika Powiatu Pruszkow-
skiego.                                                   BS

Nowy wicestarosta 
pruszkowski

PRUSZKÓW  Aż o 600 
tys. zł wzrośnie koszt inwe-
stycji w Pałacyku Sokoła i oto-
czeniu zabytkowo-parkowym. 
Powodem są wody gruntowe 
pod budynkiem.

Prace w budynku trwają 
od ponad dwóch lat. Obec-
nie inwestycja skupiona jest 
w parku, który otacza zabytek. 
I właśnie ten etap nieco się 
przedłuży. 

Powodem problemów 
są wody gruntowe pod bu-
dynkiem „Sokoła”. Pod 
pałacykiem przebiega gra-
nica zmiennej poziomu wód 
gruntowych. Przez różnicę 
poziomów, wody napierają 
na fundamenty budynku 
i niszczą je. Konieczne jest 
przeprowadzenie zabiegu 
regulującego ciśnienia.  MM

Oddanie do użytku 
„Sokoła” opóźnione

WIĘCEJ W PORTALU REGIONALNYM

Z PORTALU WPR24

Nowa linia autobusowa w Piastowie

1000 
funkcjonariuszy Służby 

Ochrony Kolei strzeże 

porządku na dworcach 

i w pociągach

GRODZISK MAZ. Nic mnie 
to nie interesuje, ma być, k..., ład 
i porządek, bo wyp... z roboty” 
- przeczytali pracownicy pogo-
towia ratunkowego w Grodzisku 
Mazowieckim na tablicy ogło-
szeń. Autorem słów był Grzegorz 
Riemer, dyrektor placówki.

 
Cały komunikat do pracow-
ników podzielony był na 
dwie części. Jedna z nich była 
ofi cjalna, a pod nią widniał 
dopisek. 

Treść komunikatu była 
jasna i zrozumiała: „Bardzo 
uprzejmie proszę o utrzymanie 
porządku na co dzień w po-
mieszczeniach socjalnych, 
sypialnych. Pomieszczenie 
przygotowania posiłku ma 
być czyste. Toaleta po od-
wiedzinach ma być pozosta-
wiona w stanie wskazującym 
na możliwość ponownego 
użycia. Dziękuję uprzejmie 
za zrozumienie” – napisał 

Wulgarne słowa szefa 
pogotowia do pracowników

dyrektor podpisując się swo-
im nazwiskiem i przystawia-
jąc pieczątkę.

To co znalazło się pod 
spodem, już odręcznie do-
pisane, nie było tak ładnie 
sformuowane. Jak to określił 
dyrektor Riemer, był to doda-
tek dla opornych: „Nic mnie to 
nie interesuje, ma być, k..., ład 
i porządek, bo wyp... z roboty”. 
Podpisano - szef.

– Tak, to ja napisałem. Kartka 
wisiała jeden dzień od rana do 
wieczora - przyznał się nam 
dyrektor Riemer. - Już mnie 
krew zalewała, żadne prośby 
nie skutkowały. Dopiero ta 
kartka poskutkowała. Problem 
nagle zniknął. A pracy nikt nie 
stracił – dodał.

W pogotowiu ratunkowym 
w Grodzisku pracuje ok. 70-80 
osób. – Problem dotyczył czte-
rech pracowników – powiedział 
nam autor komunikatu.

                                            MM
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Wakacje to tradycyjnie okres 
największych inwestycji w dro-
gownictwie. Najwięcej prac tego 
lata planują Pruszków i Grodzisk.

 W całej gminie Grodzisk 
utrudnień należy spodziewać 
się w ponad dziesięciu miej-
scach. W lipcu kończona bę-
dzie powiatowa ul. Montwiłła. 
Poza tym prace prowadzone 
będą na miejskich ulicach 
Zamoyskiego, Chłopickiego, 
Sowińskiego, Krupińskiego, Wa-
ryńskiego oraz na Marylskiego 
w Książenicach, Hiszpańskiej 
i Argentyńskiej w Janinowie, 
Osiedlowej w Kawęczynie i Kró-
liczej w Adamowiźnie.

– W wielu innych miejscach 
będą drobniejsze prace. Planu-
jemy budowę chodników, par-
kingów bądź zjazdów. Proszę 
zwracać uwagę na znaki dro-
gowe – zapowiedział Stanisław 
Olkowski, kierownik 
Obsługi Inwestycyj-
no-Technicznej 
w Urzędzie 
Gminy Gro-
dzisk.

W oko-
l i c a c h 
Grodzi-
ska swoje 
inwestycje 
p l a n u j e 
r ó w n i e ż 
powiat. Poza 
wspomnianą Mon-
twiłła przebudowywa-
na będzie droga z Grodziska do 
Józefi ny. Kierowcy będą musie-
li omijać zamknięty odcinek 
Józefi na-Adamowizna.

W Pruszkowie od pewnego 
czasu prace trwają już na ul. 
Ireny. W ostatnich dniach roz-
poczęły się remonty na Spra-
wiedliwości i Reja. Na wakacje 
zaplanowano rozpoczęcie budo-
wy przedłużenia ul. Powstańców 
- na razie powstanie odcinek od 
Prusa do Komorowskiej. Moder-
nizowana będzie ul. Chopina od 
Niepodległości do Kościuszki, 
a także Szkolna, Sosnowa, Pań-
ska i Dolna od stacji WKD do 
ul. Pęcickiej. Wkrótce maszyny 
mają zaryczeć również na Cu-
rie-Skłodowskiej, która tworzy 
granicę Pruszkowa i Piastowa.

– Na okres wakacyjny mamy 
jeszcze zaplanowaną budowę 
nowej ulicy Anielin, w pobliżu 
parku Anielin. Deweloper miał 
dostarczyć dokumentację, 
jednak jest ona niekomplet-
na i powiat nie wydał jeszcze 
zgody na prace - poinformował 
nas Andrzej Kurzela, wicepre-
zydent Pruszkowa.

Na granicy Pruszkowa i Ko-
morowa, gdzie przecinają się 
ul. Brzozowa i Komorowska, do 
końca września ma powstać ron-
do. Obecnie starostwo powiatu 
pruszkowskiego, które jest wła-
ścicielem obu dróg przymierza 

się do wykupu części okolicz-
nych działek.

Spore zmiany szykują się też 
w Piastowie. Z nieofi cjalnych in-
formacji wynika, że na skrzyżo-
waniu ulic Warszawskiej i Wojska 
Polskiego powstanie rondo. In-
westycja ta znacznie ułatwiłaby 
życie kierowcom. Często docho-
dzi tu do wypadków i kolizji. Re-
alizacja planów jest uzależnione 
od tego, czy powiat pruszkowski 
znajdzie na ten cel pieniądze. 
Spore utrudnienia będa czekały 
na  kierowców również w okoli-
cach ul. Daniłowskiego. W kilku 
innych miejscach będzie kładzio-
na nowa warstwa asfaltu. – Nie 
wiemy jeszcze gdzie dokładnie 
zostanie on położony. Zależy 
to od rozstrzygnięć przetargów. 
Zobaczymy, ile zostanie nam 
pieniędzy – tłumaczy Ryszard 
Wojciul, wiceburmistrz Piastowa.

W kilku miejscach 
prowadzone będą 

też prace przy 
b u d o w i e 

przystan-
ków auto-
busowych 
dla lokal-
nej linii, 
która ma 

z a c z ą ć 
f u n k c j o -

nować we 
w r z e ś n i u 

lub październiku.
Mieszkańców Brwi-

nowa duże utrudnienia czekają 
w centrum. Na chodnikach na 
rynku będzie kładziona nowa 
nawierzchnia. Tymczasowa 
organizacja ruchu nie jest jesz-
cze znana. Poza tym w gminie 
Brwinów 23 ulice doczekają się 
utwardzenia. W samym mieście 
Brwinów będą to Moniuszki, 11 
Listopada, Spółdzielcza, Prusa, 
Zielona, Piastowa, Akacjowa, 
Dębowa, Rodzinna, Świerko-
wa, Raszyńska, Borkowa, Wy-
gonowa i Jaśminowa. Poza tym 
prace mają być prowadzone na 
Marianka i Józefowskiej w Kro-
snach, Podleśnej w Otrębusach, 
Miłej i Prostej w Kaniach, Zary-
bie i Wodnej w Żółwinie oraz na 
dwóch drogach w Biskupicach 
i Domaniewie.

W Milanówku wszystkie ro-
boty drogowe rozpoczną się we 
wrześniu. Zaplanowano gruntow-
ną modernizację ul. Gospodar-
skiej od Przyszłości do Leśnego 
Śladu. Nowa nawierzchnia po-
jawi się też na ul. Sosnowej od 
Inżynieryjskiej do Polnej oraz na 
Zachodniej od Wielkiego Kąta 
do Słowackiego.

- W tym roku przeprowadzimy 
skromne inwestycje, bo większość 
budżetu pochłonęła budowa 
przedszkola i sieci wodno-ka-
nalizacyjnej - powiedział Jerzy 
Wysocki, burmistrz Milanówka.

Mariusz Markowski

REGION   W wielu miejscach naszego 
regionu trwają, lub wkrótce rozpoczną 
się, prace remontowe na ulicach. 

Uważaj, w czasie wakacji 
tędy nie przejedziesz PIASTÓW Jedyna w Piastowie 

szkoła społeczna w wyniku decyzji 
rady miasta musi opuścić budynek 
przy ul. Bohaterów Wolności dzier-
żawiony od miasta już od 10 lat. 
Prowadzące szkołę Piastowskie 
Towarzystwo Oświatowe przenie-
sie ją do gmachu Instytutu Przemy-
słu Gumowego przy ul. Harcerskiej.

 
O tym, że, zespół szkół społecz-

nych prowadzonych przez Pia-
stowskie Towarzystwo Oświatowe 
będzie musiał zmienić siedzibę 
pisaliśmy już w kwietniu br., gdy 
realne stało się zagrożenie wypo-
wiedzenia lokalu przez władze 
miejskie. Burmistrz i rada miasta 

Piastowa zdecydowali, że budy-
nek od dekady zajmowany przez 
szkoły PTO musi wrócić do swo-
ich dawnych funkcji przedszkol-
nych. Nie pomogły argumenty, że 
zabytkowa, niefunkcjonalna pod 
tym względem Willa Millera jest 
nieprzystosowana do standardów 
współczesnego przedszkola, a za 
dwa, trzy lata wyż przedszkolny 
przeniesie się właśnie do szkół. 
Miasto chce wydać ponad 3 
mln zł na jej gruntowny remont 
i adaptację. 

 – Niestety nasze alternatywne 
propozycje złożone Radzie nie 
znalazły uznania i do końca wa-
kacji musimy obecny budynek 

Piastowska szkoła społeczna znalazła nową siedzibę
opuścić – mówi Leszek Szczuka, 
dyrektor szkół społecznych. 

– Niskie koszty dzierżawy bez-
pośrednio od miasta pozwalały 
nam na obniżanie czesnego, dzięki 
czemu mamy  też dzieci z rodzin 
o niskich dochodach – dodaje 
Agata Woś z zarządu PTO. By 
w nowych  warunkach zachować 
ten niski poziom czesnego trzeba 
myśleć o dodatkowej, komercyjnej 
działalności. Zarząd PTO złożony 
z rodziców uczniów opracowuje 
więc plan dodatkowych zajęć, 
które mają zapracować na utrzy-
manie placówki.

 – Mamy już na szczęście nowy 
lokal, w którym po wakacjach 

będziemy mogli podjąć działal-
ność – zapwenia Ryszard Kosz-
czyński, prezes PTO. Wybór padł 
na budynek Instytutu Przemysłu 
Gumowego przy ul. Harcerskiej 30, 
w którym szkoły społeczne zajmą 
całe ostatnie piętro. – Zamierzamy 
już od września uruchomić tam 
popołudniową Akademię Umie-
jętności Dzieci i Młodzieży z nauką 
języków i różnymi zajęciami roz-
wijającymi. Chcemy też by działała 
tam czynna do późnego popołu-
dnia świetlica motosensoryczna 
pozwalająca na odrobienie lekcji 
i rozwijającą zabawę do czasu po-
wrotu rodziców z pracy – dodaje.

Olgierd Lewan



8    WYDARZENIA GAZETA WPR (81) Piątek, 25 czerwca 2010, www.wpr24.pl

Pruszkowska Spółdzielnia Mieszka-
niowa nie wyraża zgody na instala-
cję klimatyzacji, anten satelitarnych, 
suszarek, które mają kontakt z ele-
wacją budynków. Czy słusznie?

Pani Jadwiga ma 78 lat, od ponad 
20 zamieszkuje na ostatnim piętrze 
jednego z bloków na pruszkowskim 
osiedlu Wyględówek. W lecie jest 
tu bardzo gorąco, a temperatura 
w mieszkaniu potrafi  podnieść się 
do 45 stopni C. 

– Kilka lat temu wyłożono nam 
blok styropianem, wtedy my-
ślałam, że sytuacja się poprawi, 
niestety na próżno,  upał nadal 
jest nie do zniesienia. Mam cho-
re serce i według zaleceń lekarza 
nie powinnam przebywać w takiej 
temperaturze.Poza tym notorycz-
nie psuje mi się lodówka i cierpi 
pies – mówi pani Jadwiga. 

Jej syn postanowił kupić klima-
tyzator – przenośne urządzenie, 

Przepisy swoje, a mieszkańcy swoje. Każdy montuje na 
elewacji co mu się podoba [Fot. TW]

Nie, dla klimatyzacji, suszarek i anten satelitarnych
PRUSZKÓW.   Spółdzielnia mieszkaniowa na Wyględówku nie zgadza się na instalację urządzeń

Jak się rządzi Twój wójt czy burmistrz?

Oświadczenia majątkowe 
prezydenta Pruszkowa oraz 
burmistrza Grodziska i ich za-
stępców, opublikowane przez 
nas w ostatnim numerze WPR, 
wywołały dość żywe komenta-
rze czytelników. Streszczać ich 
nie będziemy. Można je znaleźć 
pod artykułem, na naszym por-
talu wpr24.pl. Jedyny zarzut, 
dotyczył faktu, że faworyzujemy 
Pruszków i Grodzisk zapomi-
nając  o mniejszych miejsco-
wościach. Dziś zajmiemy się 
oświadczeniami starostów, 
burmistrzów i wójtów.

Nic do ukrycia
Starosta, wójt i burmistrz oraz 
ich zastępcy, ale także radni 
mają ustawowy obowiązek skła-
dania corocznych oświadczeń 
o swoim stanie majątkowym. 
Dotyczą one informacji o po-
siadanych zasobach pienięż-
nych, akcjach i oszczędnościach, 
nieruchomościach, majątku 
ruchomym. Muszą także ujaw-
nić informacje o przychodach 
i dochodach z działalności go-
spodarczej, wysokości zarobków 
oraz zaciągniętych pożyczkach 
i zobowiązaniach.  Prawo zo-
bowiązuje ich do składania 
oświadczeń do 30. kwietnia 
każdego roku. Oświadczenia 
dotyczą stanu majątkowego 
za rok poprzedni. Wszystkie 
te informacje są jawne i ogól-
nodostępne. Prawo zobowią-
zuje gminy do niezwłocznego 
publikowania ich na stronach 

Biuletynu Informacji Publicznej 
dostępnych w internecie. 

Terminy
Przepisy ustaw samorządowych 
nakładają obowiązek ujawniania 
informacji w BIP, ale nie precyzują 
ściśle terminu, w jakim informacje 
te powinny zostać umieszczone. 
Prawo określa ten termin mało 
precyzyjnie: „bez zbędnej zwłoki” 
lub „niezwłocznie”. Co to oznacza? 
Zależy dla kogo. W jednych gmi-
nach oświadczenia opublikowane 
były w pierwszych dniach maja, 
w innych na początku czerwca, 
w jeszcze innych do dziś (24czerw-
ca 2010) nie zostały zamieszczo-
ne. Choć stosowne przepisy „nie 
przewidują wstrzymywania publi-
kacji oświadczeń w BIP do czasu 
zakończenia ich analizy”. Za nie 
złożenie oświadczenia w terminie, 

REGION.   Który z nich zaoszczędził najwięcej? Od którego z samorządowców warto kupić nieruchomość?

Ile wynosi dieta radnego? Jakim autem jeździ starosta? Jakie zobowiązania mają do spłacenia nasi decydenci?

Bolo Skoczylas
naczelny@gazetawpr.pl

wszystkim którzy są do tego zo-
bowiązani grozi wstrzmanie wy-
płaty diet.

Znajdziesz w oświadczeniu
Celem składania oświadczeń ma-
jątkowych przez samorządowców 
jest zapewnienie przejrzystości ży-
cia publicznego oraz umożliwienie 
kontroli społecznej nad osobami 
sprawującymi władzę. Sam cel nie 
budzi wątpliwości. Ale, jak to u nas 
bywa, diabeł tkwi w szczegółach.

 Oświadczenie podzielone jest 
na kilka części. Niektóre z nich wy-
myślono, chyba wyłącznie w celu 
wprowadzenia wypełniającego 
w dobry humor. Najzabawniej 
wygląda rubryka - zasoby pie-
niężne: środki pieniężne zgroma-
dzone w walucie polskiej i środki 
zgromadzone w walucie obcej.  
Gdzie zgromadzone? W banku, 

w portfelu, w sienniku? Jakie py-
tanie, taka odpowiedź. Jedni piszą 
500 zł, inni 64 000, 14 PLN, 300 
USD, jeszcze inni „nie dotyczy”. 
Pytanie miałoby sens, gdyby do-
tyczyło stanu konta na konkretny 
dzień np. 31 grudnia. Postawione 
w tej formie wzbudzać może tylko 
uśmiech politowania dla autorów 
przepisu. Chyba, że to dyrektywa 
unijna wzorowana na tej o dopusz-
czalnej krzywiźnie ogórka. 

Podobnie rzecz się ma z okre-
śleniem wartości składników nie-
ruchomości. Dom, mieszkanie, 
działka, grunt, gospodarstwo rolne 
o wartości, tytuł prawny? Wartości 
wg. jakiej i czyjej wyceny? Z dnia 
nabycia, czy aktualnej na rok 
składania oświadczenia? Wyceny 
starostów, burmistrzów i wójtów 
weryfi kuje wybiórczo wojewoda, 
a w innych przypadkach?  Pytania 

postawione w ten sposób inspirują 
i wręcz zachęcają wypełniających 
do kreatywnego traktowania rze-
czywistości. Spore pole do twór-
czej inwencji występuje również 
w przypadku składników mienia 
ruchomego o wartości powyżej 
10 tys. złotych, gdzie instrukcja 
nakazuje by w przypadku pojaz-
dów mechanicznych podać mar-
kę, model i rok produkcji a nie np. 
wartość podaną w ubezpieczeniu. 

Bez ściemy
W tabeli prezentujemy jakie pensje 
mają decydenci i jaki majątek uda-
ło się im zgromadzić. Trzeba przy-
znać, że starosta, burmistrzowie 
i wójtowie podeszli do oświadczeń 
z bardziej realną wiedzą na temat 
cen nieruchomości niż prezydenci 
i ich zastępcy opisani w poprzed-
nim numerze WPR.

za które zapłacił grubo ponad 
800 zł. Zakup jednak nie okazał 
się udany. – Od klimatyzatora 
odbiega rura, średnicy ok. 12 cm, 
którą należy umieścić na zewnątrz 
pomieszczenia. Niestety, urzęd-
niczka z Pruszkowskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej, do której syn za-
dzwonił z prośbą o  wyrażenie zgo-
dy na wywiercenie niewielkiego 
otworu kategorycznie odmówiła. 
– Nie wiem dlaczego, podobno jest 
to naruszenie konstrukcji budynku 
– opowiada starsza pani. 

imię i nazwisko funkcja
wartość 

nieruchomosci
wartość pojazdów

oszczędności 
na 31.12.2009

majątek razem zarobki roczne

1  Elżbieta Smolińska Starosta pruszkowski 1 288 050 PLN 92 000 PLN 148 855 PLN 
1 603 105 PLN

(wspólnota małżeńska)
163 983,07 PLN

2 Zdzisław Brzeziński Burmistrz Piastowa 300 000 PLN nie dotyczy 64 000,19 PLN 
366 000 PLN 

(wspólnota małżeńska)

132 313,20 PLN

plus 1 982,74 PLN (inne)

3  Krzysztof Grabka Wójt Michałowic 790 000 PLN
75 000 PLN

(dwa pojazdy)
337 000 PLN

1 202 000 PLN

(wspólnota małżeńska)

137 771,20 PLN

plus 38 720 PLN (inne)

4  Andrzej Guzik Burmistrz Brwinowa 450 000 PLN 15 000 PLN 25 000 PLN 490 000 PLN 116 915,08 PLN

5  Janusz Grzyb Wójt Nadarzyna 1 100 000 PLN 50 000 PLN
57 000 PLN

1400 USD

1 249 000 PLN

(wspólnota małżeńska)

142 083,42 PLN

plus 41 000 PLN (inne)

6  Jerzy Wysocki Burmistrz Milanówka 425 000 PLN 67 000 PLN 5 000 PLN
497 000 PLN

(wspólnota małżeńska)

156 423,77 PLN

plus 3 048,17 PLN (inne)

7  Andrzej Kościelny Burmistrz Podkowy Lesnej 815 000 PLN 51 000 PLN
8 108 PLN

1712 EU

970 666 PLN

(wspólnota małżeńska)
brak danych

8  Janusz Rajkowski Wójt Raszyna brak oświadczenia brak oświadczenia

9  Marek Wieżbicki Starosta grodziski brak oświadczenia brak oświadczenia

Ile zarobili w ostatnim roku i jaki majątek zgromadzili
GRODZISK MAZ. Już na 
początku lipca zostanie 
oddany do użytku skate-
park. Obecnie trwają tam 
prace remontowe.

Inwestorem jest Gmina 
Grodzisk Mazowiecki. Obiekt 
znajduje się na placu przy 
ul. Sportowej 29. 

Obecnie na terenie o ob-
szarze 1250 m. trwają inten-
sywne prace. Nawierzchnia 
ma być gotowa do końca 
czerwca. Następnie zo-
staną tam zainstalowane 
odpowiednie elementy 
i przeszkody.             MS 

Ruszyła budowa 
skateparku 
w Grodzisku

RASZYN Władze gminy 
chcą przejąć na własność 
budynek ośrodka zdrowia 
przy ul. Szkolnej razem z ota-
czającym terenem. Obecnie 
nieruchomość ta należy do 
miasta Warszawy.

Januszowi Rajkowskiemu, 
wójtowi Raszyna marzy się 
gminny ośrodek zdrowia 
z prawdziwego zdarzenia. Bu-
dynek jest w opłakanym sta-
nie, a pacjenci muszą czekać 
w długich kolejkach. Gmina 
chce przejąć nieruchomość 
na własność. Radni Miasta 
Warszawy mają zdacydować 
w tej sprawie. Być może War-
szawa odda Raszynowi ten 
obiekt.                                            MM

Raszyn walczy o 
ośrodek zdrowia

PRUSZKÓW  Muzeum 
Powstania Warszawskiego 
udzieli wsparcia powiatowi 
pruszkowskiemu przy budowie 
Muzeum Dulag 121. W trakcie 
sesji powiatowej podpisano 
porozumienie o współpracy.

Porozumienie zakłada 
wsparcie ze strony Muzeum 
Powstania Warszawskiego 
w zakresie merytoryczne-
go tworzenia muzeum oraz 
prowadzenia kwerend ma-
teriałów archiwalnych, iko-
nografi cznych i muzealnych. 
MPW pomoże także zorgani-
zować punkty zbierania pa-
miątek oraz udzieli wsparcia 
przy promocji powstającego 
obiektu. Każdy kto posiada 
pamiątki związane z Dulag 
121 może je przekazać do po-
wstającego muzeum.    EmEs

Strategiczny 
partner powiatu

WIĘCEJ W PORTALU REGIONALNYM

Z PORTALU WPR24

 Czy rzeczywiście lokatorzy są 
zupełnie bezradni wobec bezdusz-
nych przepisów obowiązujących 
w spółdzielni mieszkaniowej? 
– Nie. Członek spółdzielni, na 
zasadach określolonych w statu-
cie, może te uchwały zaskarżać 
– zapewnia Agnieszka Jędrzczak, 
radca z Kancelarii Radcy Prawnego 
Agnieszki Jędrzczak. – W statucie 
każdej spółdzielni mieszkaniowej 
powinny znajdować się regulacje 
dotyczące możliwości zaskar-
żenia uchwał, ponadto istnieje 
możliwość zaskarżenia uchwał 
organów, przede wszystkim zaś 
uchwał walnego zgromadzenia 
członków spółdzielni, do sądu. Jeśli 
sąd uzna taką skargę za zasadną, to 
wówczas może ją zmienić – dodaje. 

 W przypadku pani Jadwigi 
chyba jednak nie będzie takiej 
konieczności. – Myślę, że jest to 
sprawa do załatwienia, niech lo-
katorka złoży pismo do zarządu, 

to rozpatrzymy sprawę – zapewnia 
Mieczysław Kaniewski, zastępca 
prezesa Pruszkowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej ds. technicznych. 
– Nie wyrażamy zgody na instalację 
klimatyzatorów na zewnątrz, po-
nieważ hałas z takiego urządzenia 
przeszkadza sąsiadom. Podobnie 
rzecz ma się z antenami satelitarny-
mi, suszarkami, kratami w oknach. 
Jest to ingerencja w wygląd i kon-
strukcję budynku. Szczególnie do-
tyczy to bloków wyremontowanych 
i ocieplonych, wtedy kategorycznie 
nakazujemy demontaż. Obowiązu-
ją nas przepisy prawa budowlanego 
i  każdą zmianę musimy zgłosić do 
starostwa powiatowego – dodaje.

 Pan prezes sobie, życie sobie.
Wystarczy przejść się po osiedlu, 
by zobaczyć las anten satelitarnych, 
krat i suszarek. Czy naprawdę do 
montażu każdej z nich niezbędne 
jest uruchomienie biurokratycznej 
machiny?         Karolina Gontarczyk
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– Zabytkowy budynek przy ul. 
Broniewskiego jest dewastowany! 
Zniknął już prawie cały miedzia-
ny dach. Pomóżcie!– zaalarmo-
wali nas czytelnicy ze Żbikowa. 
Sprawdziliśmy…

Charakterystyczny, budynek 
z czerwonej cegły ze szpiczastą 
wieżą stojący na obrzeżu terenów 
kolejowych, prawie na granicy 
Pruszkowa i Piastowa, rzuca się 
w oczy każdemu jadącemu tą trasą. 
Jeszcze do niedawna dach willi był 
pokryty miedzianą blachą. Dziś nie 
ma już prawie po niej śladu. 

Otatnimi czasy łupem złodziei 
padły instalacje wewnętrzne i mie-
dziana blacha z dachu. Po drugiej, 
niewidocznej z ulicy stronie bu-
dynku złodzieje wyłamali kraty 
w oknie na parterze i tą drogą 
dostali się do środka. Z miedzia-
nego dachu pozostało w tej chwili 
w zasadzie tylko pokrycie na wie-
ży, chyba dla szabrowników zbyt 
strome do ściągnięcia.

Do kogo należy budynek?
Gdzie jest właściciel, który do tego 
dopuścił? Odpowiedź na to pyta-
nie nie jest taka prosta.

 Budynek powstał w 1908 r. 
z przeznaczeniem na szpital dla 
pracowników kolei warszawsko-
wiedeńskiej. Wkrótce jednak, 
w 1918 r. został przez koleje udo-
stępniony na potrzeby oświaty od-
radzającego się właśnie państwa 
polskiego. Ulokowano w nim szkołę 
podstawową i ten charakter użyt-
kowania okazał się jego najbar-
dziej długotrwałą funkcją. Pałacyk 
przetrwał II wojnę światową i jako 
pruszkowska Szkoła Podstawowa 
nr 5 im. Marii Curie-Skłodowskiej 
dotrwał do roku 1974. Finałem 
oświatowej kariery budynku był 

Złodzieje rozkradają pałacyk na Żbikowie
PRUSZKÓW.   Ratujmy zabytkowy, niszczejący budynek pruszkowskiej „Piątki”

Zabytkowy pałacyk niszczeje rozkradany przez zbieraczy złomu. Zarządzająca terenem 
fi rma nie interesuje się jego losem.  [Fot. OL]

GRODZISK MAZ.   Osadzeni 
w Zakładzie Karnym w Grodzi-
sku już dwukrotnie uczestniczyli 
w porządkowaniu miejscowego 
cmentarza żydowskiego.  - Tym 
cmentarzem będziemy się stale 
opiekować - obiecuje mjr Andrzej 
Sypuła, kierownik grodziskiego 
więzienia. 

Na co dzień nagrobkami na 
cmentarzu żydowskim w Gro-
dzisku opiekuje się Zakład Go-
spodarki Komunalnej. Już 
dwukrotnie teren ten porząd-
kowali także więźniowie 
osadzeni w miej-
scowym zakła-
dzie karnym.

- Uczest-
n i c z y m y 
w projekcie 
„Tikun - 
naprawa”, 
który ma 
za zadanie 
zachowanie 
w y b r a n y c h 
elementów dzie-
dzictwa żydowskie-
go w Polsce. Realizowany jest 
przez polską i izraelską służbę 
więziennictwa - wyjaśnił nam 
mjr Andrzej Sypuła, kierownik 
Zakładu Karnego w Grodzisku.

- To projekt ogólnopolski. Jed-
nostki same decydowały, czy 
w ramach resocjalizacji więź-
niów chcą w nim uczestniczyć. 
Placówka w Grodzisku jest blisko 
cmentarza żydowskiego, więc 
kierownictwo podjęło decyzję, 
że grupa więźniów będzie prze-
prowadzać prace porządkowe 
- wyjaśniła nam Magdalena 
Brol, koordynator akcji z ra-
mienia Centralnego Zarządu 
Służby Więziennej.

Program funkcjonuje od lip-
ca ubiegłego roku. W okresie 
jesienno-zimowym odbywały 
się spotkania służby więziennej 
i osadzonych ze specjalistami, 
którzy opowiadali o współist-
nieniu Żydów i Polaków przed 
wojną oraz wyjaśniali specyfi kę 
cmentarzy żydowskich.

- Zwracano uwagę, że to spe-
cyfi czny teren. Nie można tam 
wchodzić w ziemię, bo swego cza-
su Żydzi płytko chowali zmarłych 
i istniałoby zagrożenie naruszenia 
ludzkich szczątków. Można więc 

jedynie czyścić mace-
wy i pielęgnować 

zieleń - powie-
działa koor-

dynatorka 
z centrali.

Więź-
n i o w i e 
z Grodzi-
ska do tej 

pory dwu-
k r o t n i e 

o d w i e d z i l i 
miejscowy kirkut. 

Na tym zaangażowa-
nie osadzonych jednak się nie 

skończy. - To projekt, który bę-
dziemy realizować w kolejnych 
miesiącach. Cmentarzem żydow-
skim będziemy się stale opieko-
wać - zapowiedział mjr Sypuła.

Najprawdopodobniej więźnio-
wie wyjdą ponownie na kirkut na 
początku lipca. - Dużo zależy od 
pogody - wyjaśnił Sypuła. Pro-
jekt zakończy się w październiku. 
Wtedy planowana jest konferen-
cja, na której koordynatorzy z ca-
łego kraju podzielą się refl eksjami. 
- Jeśli będzie chęć kontynuowania 
akcji, to ją przedłużymy - zapo-
wiedziała Brol.

Mariusz Markowski

Więźniowie dbają 
o grodziski kirkut

kilkuletni okres funkcjonowania 
tam szkoły zawodowej. 

W latach osiemdziesiątych 
po niewielkich przeróbkach 
wewnętrznych posesję prze-
kwalifi kowano na hotel klasy 
turystycznej „Tramp”. W tym 
charakterze przetrwał do prze-
łomu naszego wieku, aż do 
likwidacji właściciela, czyli sąsia-
dujących Zakładów Naprawczych 
Taboru Kolejowego. Jako majątek 
skarbu państwa trafi ł w końcu 
w tzw. wieczyste użytkowanie 
w ręce polsko-greckiej firmy 
Ergo-Com Sp. z o.o. w ramach 
regulacji niespłaconych zobo-
wiązań likwidowanego ZNTK 
wobec tej fi rmy. 

A miało być pięknie
Według relacji mieszkańców 
spółka rozpoczęła nawet w bu-
dynku prace remontowe, ale 
szybko je zaniechała. Wkrótce 
przestała się nim w ogóle intere-
sować. Od tego czasu, już prawie 
10 lat budynek stoi zamknięty 
i nieużytkowany.

 – Jeszcze do czasu kiedy obiekt 
był dozorowany budynek utrzy-
mywał się w przyzwoitym stanie.
Od czasu gdy Ergo-Com zrezy-
gnowało z dozoru, posesja zaczęła 
popadać w stan dewastacji – mówi 
Lech Lewandowski mieszkający 
w sąsiadującej z budynkiem ofi -
cynie. Lewandowski żałuje że bu-
dynek popada w ruinę, bo jako 

młody chłopak chodził tutaj do 
szkoły. Nie rozumie, jak spółka 
mogła dopuścić do takich zanie-
dbań. – Od dwóch lat budynek 
jest systematycznie szabrowany. 
Wielokrotnie interweniowała po-
licja, zabezpieczała ślady, szukała 
sprawców, ale chyba nic z tego nie 
wyszło – dodaje Lewandowski 

 Próbowaliśmy skontaktować 
się ze spółką Ergo-Com, niestety 
bezskutecznie. Wszystkie dostęp-
ne adresy są już nieaktualne, a te-
lefony milczą. Wszystko wskazuje 
więc na to, że spółka już nie ist-
nieje. Jednak mieszkańcy ofi cyny 
ciągle płacą czynsz na jej konto i te 
wpłaty ktoś przyjmuje.      

Olgierd Lewan



10     WYDARZENIA GAZETA WPR (81) Piątek, 25 czerwca 2010, www.wpr24.pl

 BRWINÓW

Historia Brwinowa
Towarzystwo Przyjaciół Brwino-
wa zaprasza 26 czerwca (sobota) 
do Zagrody na otwarcie wystawy 
„Historia Brwinowa” w dokumen-
tach, starodrukach i zdjęciach. Po 
wystawie ognisko.
Start godz. 16.00, 
Wstęp wolny, Miejsce: Grodziska 57

Bezpieczne wakacje
27 czerwca (niedziela) przy remi-
zie Ochotniczej Straży Pożarnej 
odbędzie się spotkanie „Bezpiecz-
ne wakacje”. W programie: pokazy 
tresury psów policyjnych, pokazy 
sprzętów policyjnych, ratownic-
twa medycznego, gry i zabawy 
dla dzieci.
Start godz. 10.00, Wstęp wolny

 NADARZYN

Przygoda z historią oraz 
bogactwem Gminy Nadarzyn
26 czerwca (sobota) odbędzie się 
otwarcie szlaku turystyczno - kul-
turowego: „Przygoda z historią
oraz bogactwem Gminy 

Nadarzyn”. W programie: zaba-
wy dla dzieci, koncert kwintetu 
smyczkowego, koncert zespołu 
Classic, dyskoteka, pokaz sztucz-
nych ogni i wiele innych.
Start godz. 16:00, 
Wstęp wolny, 
Miejsce: Park Młochów

 OTRĘBUSY

Chopin a’ cappella
27 czerwiec (niedziela) w Ma-
teczniku Mazowsze odbędzie się 
koncert zespołu Voice Factory - 
Chopin a’ cappella. W programie 
koncertu znajdzie się również go-
ścinny występ pianisty jazzowego 
Włodka Pawlika, twórcy muzyki 
do fi lmu „Rewers”.
Start godz. 18:00, 
Bilety 15 PLN, 
Miejsce: Świerkowa 2

 KOMORÓW

Wernisaż Jerzego Antkowiaka
Stowarzyszenie K40 zaprasza 
25 czerwca (piątek) do Piwnicy 
Artystycznej na jubileusz 75-lecia 
Jerzego Antkowiaka, projektanta 
i kreatora mody. 
Start godz. 19.00, 
Wstęp wolny, Miejsce: Berylowa 34

 PODKOWA LEŚNA

Chopin w Kasynie
27 czerwca (niedziela) odbędzie 
się spotkanie z cyklu „Chopin 
w Kasynie”. „Chopin w Kasynie” 
to cykl niedzielnych recitali forte-
pianowych zorganizowanych we 
współpracy z Towarzystwem im. 
Fryderyka Chopina w Warszawie. 
Start godz. 16.00, 
Wstęp wolny,  Miejsce: Gołębia 1

Dominika Świątek z Zespołem
Muzeum Iwaszkiewiczów 
w Stawisku zaprasza 27 czerwca 
(niedziela) na koncert Dominiki 
Świątek z Zespołem - piosenki 
do wierszy Zbigniewa Herberta. 
Po koncercie wykład prof. Marii 

Poprzęckiej „Muzea - domy ar-
tystów” oraz otwarcie wystawy 
fotografii Ewy Januszewskiej 
„Miejsca zaginione”.
Start godz. 17.00, 
Wstęp wolny,  Miejsce: Lilpopa 18

 PRUSZKÓW

Żagli piękny wiek
Miejski Ośrodek Kultury zapra-
sza 26 czerwca (sobota) na „Żagli 
piękny wiek” - piosenki żeglarski 
i opowieści o morzu.
Start godz. 18.30, 
Wstęp wolny,  Miejsce: Miry Zimińskiej-
Sygietyńskiej 5

Dzień otwarty warsztatów
Muzeum Starożytnego Hutnic-
twa zaprasza 2 lipca (piątek) na 
dzień otwarty III Warsztatów 
Historyczno-Artystycznych dla 

dzieci „W osadzie starożytnych 
hutników”. W programie pokaz 
starożytnych domostw, opowia-
dania o magii pradziejowych me-
talurgów i wiele innych.
Start godz. 19.00, 
Wstęp wolny,  Miejsce: Park Potulickich

Chopin pod Gwiazdami 
3 lipca (sobota) na placu Jana 
Pawła II wystąpi światowej sławy 
pianista Karol Radziwonowicz. 
Zaprezentowane zostaną również 
dzieła Ignacego Jana Paderewskie-
go. Przed koncertem od godziny 
18.00 będzie można zwiedzić 
Muzeum Starożytnego Hutnic-
twa Mazowieckiego i Urząd Sta-
nu Cywilnego. 
Start godz. 22.00, Wstęp wolny

 RASZYN

Przedstawienie dla dzieci
27 czerwca (niedziela) w fi lii GOK 
w Falntach odbędzie się przed-
stawienie teatralne dla dzieci. 
Przed spektaklem plac zabawa 
oraz kiermasz książkowy.
Start godz. 13.00, 
Wstęp  wolny, Miejsce: Aleja Hrabska 2

Wieczór świętojański
Ośrodek Kultury zaprasza 3 lipca 
(sobota) na wieczór świętojań-
ski dla seniorów. W programie 
występ zespołu „Barwy jesieni”, 
wystawa ogólnopolskiej grupy 
malarskiej, konkurs na najmniej-
szy wianek  świętojański i zabawy 
przy ognisku.
Start godz. 17.00, 
Wstęp  wolny, 
Miejsce: Aleja Hrabska 2

Silk Jazz Cafe
Kawiarenka „uArtystek” zaprasza 
26 czerwca (sobota) na koncert 
Silk Jazz Cafe. Wystąpią: Makow-
ski (kontrabas), Cichocki (piano).
Start godz. 20.00, Bilety: 25 PLN, 
Miejsce: Warszawska 36

INFORMATOR KULTURALNY 
POWIAT PRUSZKOWKI - POWIAT GRODZISKI

25 czerwca - 9 lipca

LATO W MIEŚCIE 2010

 MILANÓWEK

Tuż po ostatnim szkolnym dzwonku rozpocznie się 
akcja „Lato w mieście”. Dzieci spędzające wakacje 
w swojej miejscowości będą mogły korzystać 
z ciekawych atrakcji.

 GRODZISK MAZ.

Centrum Kultury, Spółdzielcza 9
12 - 16 lipca, 19 - 23 lipca, 2 - 6 sierpnia, 9 - 13 sierpnia
Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży. W pro-
gramie: zajęcia ogólnorozwojowe, plastyczne, ani-
macyjne, szachy, karate, warsztaty twórcze oraz 
taniec nowoczesny.
Koszt: zajęcia są bezpłatne 
Godziny: 10.00-14.30, Kontakt: 22 734 79 00   

Centrum Kultury, Spółdzielcza 9
28 czerwca - 2 lipca - Warsztaty z gitarą dla począt-
kujących i średniozaawansowanych gitarzystów od 
11 roku życia.
Koszt: 150 zł za tydzień
Godziny: 10.00-17.00, Kontakt: 0 604 321 327   

 MILANÓWEK

Milanowskie Centrum Kultury, Kościelna 3
19 - 30 lipca, 2 - 13 sierpnia - Akcja „Lato w Mieście” 
dla dzieci w wieku 7-12 lat.  W programie: zabawy 
integracyjne, warsztaty, rozgrywki sportowe, zajęcia 
na basenie miejskim, kortach tenisowych, strzelnicy, 
kino letnie oraz jednodniowe wycieczki.
Koszt: wpisowe 10 zł + koszt wycieczki 
Godziny: 10.00-16.00, Kontakt: 22 729 89 15

 PRUSZKÓW

Bawialnia Artystyczna, Andrzeja 1
28 czerwca - 27 sierpnia - Półkolonie pod hasłem 
ArtLato Dookoła Świata dla dzieci od 5 do 11 roku 
życia. W programie m.in.: zajęcia teatralne, literackie, 
manualne i kreatywne, porcja zabaw ruchowych 
w sali i na świeżym powietrzu, Little English, ryt-
mika, karaoke i dwa razy w tygodniu basen.
Koszt: 250 zł za tydzień (z wyżywieniem)
Godziny: 08.00-16.00, Kontakt: 0 602 758 886

Pływalnia Kapry, Andrzeja 3
Kursy nauki i doskonalenia pływania z udziałem 
reprezentantów Polski w pływaniu
Koszt: 100 zł za kurs, Kontakt: 22 759 52 56

Nadarzyński Ośrodek Kultury, Plac Poniatowskiego 43
28 czerwca - 2 lipca, 5 – 9 lipca - „Warsztaty Twórcze” 
dla dzieci w wieku 7-12 lat. W programie zajęcia spor-
towe, zabawy integracyjne, warsztaty plastyczne.
Koszt: za tydzień pobytu 50 zł + bilet wstępu. 
Godziny: 10.00-16.00, Kontakt: 22 729 89 15

Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, Lilpopa 18
5 - 30 lipca -„Artystyczne wakacje” dla dzieci w wieku 
7-12 lat. W programie: zajęcia plastyczne, teatralne, 
modelarskie, muzyczne, gra w szachy, zajęcia spor-
towe oraz wycieczki.
Koszt: za tydzień pobytu - 75 zł i 100 zł
Godziny: 09.00-15.00, Kontakt: 22 758 94 41

Gminny Ośrodek Kultury, Poniatowskiego 2
28 czerwca - 9 lipca - Bezpłatne zajęcia komputerowe 
dla młodzieży. W programie: zajęcia grafi czne, nauka 
pakietu Offi  ce, gry sieciowe i on-line.
Godziny: 10.00-16.00, Kontakt: 22 720 09 87

Świetlica środowiskowa w Rybiu, Spokojna 23
12 - 23 lipca - Zajęcia artystyczne dla dzieci - wy-
cieczki do kina, na basen, kręgle, zoo, . 
Koszt: 120 zł za dwa tygodnie 
Godziny: 10.00-15.00, Kontakt: 22 720 09 87

Miejski Ośrodek Kultury, Warszawska 24
1-30 lipca - W programie: taniec nowoczesny, szachy, 
letnia piosenka, przedstawienia teatralne, fi lmy.
Koszt: Zajęcia bezpłatne
Godziny: od 10.00, Kontakt: 22 723 65 50

 PODKOWA LEŚNA

 NADARZYN

 RASZYN

PIASTÓW. Filmy pod 
gwiazdami, ogromny, pneu-
matycznym ekran (7,5 x 5m), 
ciekawy i wyszukany repertuar 
- 26 czerwca rusza Plenerowe 
Kino Letnie w Piastowie.

 
W każdą sobotę od 26 czerw-
ca do końca lipca, w ogródku 
Miejskiego Ośrodka Kultu-
ry w Piastowie wyświetlane 
będą fi lmy pod gwiazdami. 
Seanse będą rozpoczynać 
się po zmroku, ok. godz. 
21.00. Wstęp do kina będzie 
bezpłatny. 

Repertuar owiany jest ta-
jemnicą. Na pewno będzie to 
sześć hitów DVD ostatnich 
miesięcy. Będą komedie ro-
mantyczne, świetne anima-
cje, sensacja, kino przygodowe 
i science fi ction. Wybrano fi l-
my w reżyserii Jamesa Came-
rona, Johna Turteltauba czy 
Anne Fletcher. To zdobywcy 

„Zdrowy Rower” dla Leszka Buczyńskiego

Oskarów i Złotych Globów, 
z takimi sławami w rolach 
głównych jak Eddie Murphy, 
Sandra Bullock, Nicolas Cage 
i Amy Adams. Bez wątpienia 
każdy z fi lmów to miła nie-
spodzianka - kino przyjemne, 
ciekawe, bez brutalnych scen 

i wulgaryzmów, w sam raz na 
sobotni wieczór, dla każdego!

Miejsce: Miejski Ośrodek 
Kultury w Piastowie ul. War-
szawska 24, wejście bramą od 
Al. Krakowskiej

Szczegółowe informacje pod 
nr tel. 22 723 79 63                 MS

Piastowskie kino pod gwiazdami

Grupa „Zdrowy Rower” organi-
zuje w dniach 7-13 lipca chary-
tatywny wyjazd do Wilna. Tym 
razem uczestnicy wyprawy będą 
zbierać pieniądze dla Leszka 
Buczyńskiego - podopiecznego 
Stowarzyszenia MOŻESZ.

 
Stowarzyszenie Zdrowy Rower 
to grupa rowerzystów z róż-
nych części Polski.  Podróżując 
na rowerze promują aktywny 
wypoczynek, ekologię, wspierają  

rozbudowę infrastruktury rowe-
rowej oraz uczestniczą w akcjach 
charytatywnych. 

W tym roku organizują wy-
prawę do Wilna na rzecz Leszka 
Buczyńskiego - podopiecznego 
Stowarzyszenia MOŻESZ z Pia-
stowa. Leszek Buczyński jest czę-
ściowo sparaliżowany, wymaga 
stałej opieki. Ma niespełna 21 lat. 
20 lipca 2008 roku miał wypadek 
samochodowy. Doznał urazu gło-
wy i obrzęku mózgu. 

– Z wielką radością przyję-
liśmy propozycję specjalnej 
wyprawy rowerowej aż do 
Wilna, której celem będzie 
zbiórka środków na pomoc dla 
Leszka – opisują swoją decyzję 
uczestnicy grupy.

Trasa będzie obejmowała ma-
lownicze regiony naszego kraju 
oraz Litwy. Rowerzyści planu-
ją przejechać 550 km, aby po 
6 dniach dojechać do Wilna.     

                                                      MS

 PIASTÓW
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W sobotę, 20 czerwca, 
w pruszkowskim parku Potu-
lickich odbyły się tradycyjne 
wianki - święto związane z 
letnim przesileniem Słońca, 
czyli najkrótszą nocą w roku.  

Podczas imprezy nie zabra-
kło wielu atrakcji, takich jak 
koncerty, pokazy ratownic-
twa, konkurs zdalnie stero-
wanych modeli pływających, 
pokazów tańca, czy zabaw 
dla dzieci. 

W Pruszkowie, tradycyjne 
wianki z kwiatów z zapalomy-
mi świecami na wodę puścił też 
prezydent  Jan Starzyński wraz 
z żoną.   [Fot. Leo48]                                  

                                                MATT

Pruszkowskie wianki

W Podkowie Leśnej wspól-
ną zabawą taneczną „na de-
chach”, a w Milanówku kon-

certem wokalnym a cappella 
grupy Aff abre Concinui,  za-

kończył się tegoroczny Festi-
wal Otwarte Ogrody. Przez ca-
ły weekend w otwartych ogro-
dach prywatnych, placówkach 

kulturalnych, 
a nawet i w kościołach, odby-
wały się imprezy kulturalne, 

społeczne i towarzyskie. 
W 23 miejscach w Podkowie 

i w 25 w Milanówku odbyło się 
w tym czasie ponad sto róż-

nych koncertów, recitali, spo-
tkań, pokazów i prezentacji.

OL

Otwarte Ogrody 2010

W niedzielę, 13 czerwca, na 
stadionie K.S. Milan w Mila-
nówku odbył się ogólnopol-
ski fi nał zawodów Polcourt 

Orlik Cup. Najlepszą dru-
żyną okazał się UKP1 Zielo-
na Góra. W tym roku odby-

ła się druga edycja turnie-
ju. Zawody trwały dwa dni, 
udział w nich wzięli najlep-
si piłkarze urodzeni w 1998 
roku. Wystąpiło 16 drużyn 

wyłonionych w eliminacjach 
wojewódzkich oraz zespół 
z Litwy. W fi nale walczyły: 

UKP1 Zielona Góra i  Ekoball 
Sanok. Zwycięstwo odnie-

śli zielonogórzanie, osiągając 
wynik 4:0. 

 KG

Finał Orlik Cup

12 czerwca w Grodzisku Maz. 
odbyło się uroczyste otwarcie 
zmodernizowanej oczysz-
czalni. W ramach największej 
i najdroższej w historii gminy 
inwestycji wybudowano 
między innymi suszarnię 
osadów ściekowych, zbiornik 
retencyjny wód opadowych 
oraz kanalizację deszczowa. 
Koszt modernizacji obiektu 
to ok.33 miliony złotych. 
Podczas otwarcia można było 
m.in. zwiedzić oczyszczalnie 
angielskim piętrusem, czy po-
słuchać koncertu w wykonaniu  
orkiestry dętej, lub śpiewów 
artystów operowych.
                                                              EA

Oczyszczalnia otwarta
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Archiwalne dokumenty, uni-
kalne egzemplarze czasopism 
z sierpnia 1944 roku, pożół-
kłe fotografie, pamiątkowe 
przedmioty z czasów Powstania 
Warszawskiego to plon pierw-
szego dnia zbiórki pamiątek 
i eksponatów na rzecz powsta-
jącego Muzeum Dulag 121, or-
ganizowanego wspólnie przez 
Powiat Pruszkowski i Muzeum 
Powstania Warszawskiego.  

Wspólna akcja przeprowadzona 
została w ramach porozumienia 
o współpracy, podpisanego pod-
czas czerwcowej Sesji Powiatu 
Pruszkowskiego. Celem akcji jest 
dotarcie do świadków tragicz-
nych wydarzeń sprzed lat, gdy 
po upadku Powstania Warszaw-
skiego tysiące wysiedlonych siłą 
mieszkańców stolicy więzionych 
było w obozie przejściowym 
w Pruszkowie. Ideą organizato-
rów jest gromadzenie nie tylko 
przedmiotów materialnych, ale 
również zachowanie dla przy-
szłych pokoleń tego, co najbar-
dziej ulotne - relacji i wspomnień 
ich uczestników. Muzeum Dula-
gu 121 upamiętniać ma masowe 
wysiedlenia ludności Warszawy 

oraz pomoc niesioną wysiedlonym 
przez ludność Pruszkowa i okolic. 
Otwarcie muzeum planowane jest 
na październik 2010 roku. 

- Mam nadzieję, że powstanie 
Muzeum Dulag 121 przyczyni się 
do usunięcia ostatnich białych kart 
w historii XX wieku - powiedział 

Jan Ołdakowski, Dyrektor Muzeum 
Powstania Warszawskiego - Po 
upadku powstania tysiące miesz-
kańców Warszawy, pozbawionych 
środków do życia, trafi ło do obozu 
przejściowego w Pruszkowie. Były 
momenty, kiedy znajdowało się tu 
jednorazowo kilkadziesiąt tysięcy 

Materiały prasowe redagowane na tej stronie przygotowywane są przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie

Zbiórka pamiątek i eksponatów na rzecz muzeum Dulag 121 

jeńców, a w Pruszkowie mieszkało 
wówczas kilkanaście tysięcy ludzi. 
I tych kilkanaście tysięcy organizo-
wało pomoc i wsparcie. Warszawa 
rzadko mówi dziękuję, ale w imie-
niu jej mieszkańców, chcę powie-
dzieć wszystkim mieszkańcom 
Pruszkowa i okolic: bardzo Wam 

W dniu 2 grudnia 2009 r. 
Powiat Pruszkowski za-
warł umowę z Woje-
wództwem Mazowieckim 
o dofi nansowanie projektu pt. 
„Przebudowa drogi powiato-
wej nr 3113 W (ul. Pruszkow-
ska) w Raszynie” współfi nan-
sowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Priorytetu III 

Regionalny system transpor-
towy Działania 3.1 Infrastruk-
tura drogowa Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Mazowieckiego 
2007-2013. Całkowita war-
tość projektu wynosi 3 091 
075,05 zł, w tym wkład Unii 
Europejskiej 2 627 413,79 zł. 
W dniu 30 marca 2010 r. droga 
została oddana do użytku pu-

blicznego. (Więcej informacji 
o projekcie na www.powiat.
pruszkow.pl)

Projekt współfi nansowany 
przez Unię Europejską ze środ-
ków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2007-2013. 

Przebudowa ul. Pruszkowskiej w Raszynie

dla rozwoju Mazowsza

POGOTOWIE ARCHIWALNE
Starostwo Powiatowe w Pruszkowie
Pruszków, ul. Drzymały 30,  tel. 22 738 14 00

Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 – 16.00

za to dziękujemy. - dodał Ołdakow-
ski.  Zbiórka pamiątek na potrzeby 
powstającego muzeum poprze-
dzona była akcją informacyjną, 
przeprowadzoną przez pruszkow-
skich harcerzy. Młodzi druhowie 
i druhny przemieszczali się za-
bytkowym autobusem i rozdawali 

ulotki przechodniom na ulicach, 
na dworcach i w sklepach, zachę-
cając do udziału w akcji. 

Uroczyste otwarcie zbiórki zor-
ganizowane zostało przed starą 
bramą zakładów kolejowych, gdzie 
mieścił się obóz przejściowy. Obok 
budynku przyszłego muzeum sta-
nęły stoiska, w których pomocą 
i profesjonalną wiedzą służyli 
archiwiści z Muzeum Powstania 
Warszawskiego. W kinie, w na-
miocie obok, można było obejrzeć 
projekcje fi lmów dokumentalnych 
poświęconych uczestnikom wyda-
rzeń, a obok spróbować wojskowej 
grochówki. Atrakcją była wystawa 
zorganizowana przez Muzeum 
Motoryzacji oraz wycieczka z prze-
wodnikiem z Muzeum Powstania 
Warszawskiego po terenie dawne-
go obozu.   Zbieranie pamiątek, 
przyszłych eksponatów muzeal-
nych nie ogranicza się do tej jed-
norazowej akcji. W pruszkowskim 
Starostwie Powiatowym przy 
ul. Drzymały 30 zostało zorgani-
zowane Pogotowie Archiwalne, 
w którym prowadzone są stałe 
dyżury specjalistów muzealników. 
Dyżurują oni od poniedziałku do 
piątku w godzinach 13:00 – 16:00 
do dnia 1 października 2010 r.  



Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinówul. Grodziska 12, tel. (22) 729 56 09, e-mail: brwinow@brwinow.pl

Zakończenie roku akademickiego 
Brwinowskiego Uniwersytetu Każdego Wieku
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AUTORYZOWANY SERWIS:
pon.-pt. 7.00-22.00, sob. 8.00-15.00
tel. 022 863 60 06, 022 87 30 222

SERWIS BLACHARSKO-LAKIERNICZY:
pon.-pt. 8.00-20.00, sob. 8.00-15.00

tel. 022 87 30 245, 022 87 30 244

CZĘŚCI ZAMIENNE:
pon.-pt. 8.00-19.00, sob. 8.00-15.00

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

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

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

www.france.peugeot.pl

Przyjdź do salonu i skorzystaj z wyjątkowego kredytu na modele 207 i 308 - 0% przez 5 lat i 0% wpłaty własnej!

Dodatakowo mamy dla Ciebie specjalne oferty serwisowe. Szczegóły w salonie. Zapraszamy!

30

Na spotkanie przybyło wielu słuchaczy 
Uniwersytetu, którzy chętnie włączy-
li się w przygotowanie uroczystości 
i uświetnili ją  występem tanecznym, 
przygotowanym pod bacznym okiem 
p. Anny Abramowicz- Kalińskiej.

Słuchaczy Uniwersytetu przywitała 
p. Ewa Wierzgała – Sekretarz Gminy 
Brwinów, która podziękowała za liczne 
przybycie na zakończenie roku akade-
mickiego, jak również za  całoroczne 
pilne uczestnictwo w zajęciach o różnej 
tematyce. 

Po wytężonym roku nauki języków 
obcych, informatyki, aktywnym uczest-
nictwie w zajęciach sportowych, przy-
szła kolej na zasłużony odpoczynek 
podczas wakacji. Dlatego też, zaprosili-
śmy p. Ewę Szczepańską, wieloletniego 
pilota wycieczek krajowych i zagranicz-
nych, a obecnie właścicielkę biura po-
dróży mieszczącego się w Pruszkowie, 
która opowiadała o ciekawych miej-
scach, wartych odwiedzenia w czasie 
letniego wypoczynku.  

Prelegentka zachęcała słuchaczy 
Uniwersytetu do podróżowania, 

zwiedzania i poznawania świata. Pod-
powiadała, gdzie warto pojechać z wnu-
kami, jak podróżować bezpiecznie za 
niską cenę. 

Na pilnych studentów czekał po-
częstunek, przy którym można 
było powspominać kończący się 

rok akademicki i podzielić się wra-
żeniami z zajęć. Zadawano pytania 
o przyszłość Uniwersytetu. Słuchacze 
mocno podkreślali, że już nie mogą 
doczekać się inauguracji kolejnego roku 
akademickiego.  
 Marta Kubuszewska

21 czerwca br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Brwinowie odbyło się uroczyste 
zakończenie roku akademickiego Brwinowskiego Uniwersytetu Każdego Wieku. 
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praca

 dam pracę

Dziennikarzy Z DOŚWIADCZENIEM 
W DZIALE MIEJSKIM LUB GAZECIE 
REGIONALNEJ/LOKALNEJ do gazety 
i portalu (podstawa+ wierszówka), 
specjalistów ds. sprzedaży powierzchni 
reklamowej Z DOŚWIADCZENIEM 
(podstawa + wysoka prowizja, zarobki 
ok. 2.600-3.000 pln netto). CV + LM na 
adres rekrutacja@gazetawpr.pl

Nawiążę współpracę lub zatrudnię 
fryzjerkę. Grodzisk Maz. 608 357 716 

Panie na produkcje (Pruszków k/W-wy) um.o.pr, 
system 3zm, 22 713 81 97, 504 009 901, 
509 820 555 

Poszukujemy pracownika na stanowisko 
elektryk-mechanik do pracy przy samochodach 
elektrycznych. CV prosimy kierować na adres 
email: katarzyna.jablonska@imotive.pl lub 
osobiście do siedziby Firmy przy 
ul. Sienkiewicza 19, Pruszków

Zatrudnię 
PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ 

miejsce pracy: Pruszków
oczekujemy:

niekaralności
uczciwości

zaangażowania w wykonywane 
obowiązki
oferujemy:

atrakcyjne stawki godzinowe
zgłoszenia:

667 676 007

Zatrudnię do pracy w agencji 
nieruchomosći w Pruszkowie, 
tel. 22 728 77 77

 szukam pracy

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

nieruchomości

 do wynajęcia

Lokale użytkowe 10m2, 40m2, 
Pruszków-Kraszewskiego 604 402 004

 wynajmę

Poszukuję lokalu do wynajęcia 
w Pruszkowie o powierzchni 120 m2 
oraz w Brwinowie o powierzchni 60 m2 
z miejscami parkingowymi, 
Tel. 691-897-811

 sprzedam

Osowiec - działka bud. 2000 m2 
wodociąg, prąd, gaz bezpośrednio 
608 632 242 

Sprzedam dom jednorodzinny, Milanówek 180 
m2 na działce 480 m2. Przyjmę mieszkanie 
w rozliczeniu 603 982 978 

Sprzedam ładne M3 w Żyrardowie. Osiedle 
Wschód, tel 605 614 314

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

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

Sprzedam mieszkanie w Pruszkowie z roku 2009, 
60m2, wysoki standard wykończenia (wart.  ok. 
200 000 pln), cena 580 000 pln, tel. 604 481 482

automoto

 kupię

Darmowe złomowanie pojazdów. Transport 
gratis. 502 534 080 

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

Przyczepę do samochodu osobowego, 
dwuosiową, najchętniej fi rmy Niewiadow, do 
2.000 zł, tel. 602 12 15 19, kontakt 
po godzinie 17.00

 sprzedam

VW GOLF IV 2002r 1.9 TDI przebieg 150 tys., 
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 kupię 
601 336 063, 500 034 552 

usługi

Anteny – montaż, serwis 603 375 875

Antena – TV – SAT – Specjalista – Ekspert 
504 662 955

Budowa domów, lokali użytkowych 605 377 805

Budowy domów od A do Z 
tel. 600 120 701

Docieplenia budynków i poddaszy, prace 
wykończeniowe  501 606 408

Docieplenia budynków i poddaszy, prace 
wykończeniowe  500 076 158

DOCIEPLENIA STYROPIANEM, USŁUGA 
Z MATERIAŁEM (STYRMAN, TERMOORGANIKA, 
CERESIT, KABE) CENY OD 75 ZŁ/M2 506 964 611

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
TECHNIKUM MECHANICZNE

POLICEALNA SZKOŁA INFORMATYCZNA
SZKOŁA JĘZYKOWA nowość

dla dorosłych, młodzieży i dzieci

Centrum Edukacyjne PERFEKT
ZESPÓŁ SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

    niskie czesne

    przy bardzo dobrych wynikach w nauce 
zwolnienie z opłat!

    zaswiadczenia do wku i zus

    kształcenie systemem zaocznym i wieczorowym

www.szkolydladoroslych.pl

- WÓZKI WIDŁOWE /Kierowca wózków jezdniowych/

- OBSŁUGA Komputera /Podstawy/

- KADRY i PŁACE /Podstawy/

- NAUKA Gotowania – od podstaw

- Pracownik administracyjno biurowy 

- Księgowość od podstaw

- BHP – wszystkie stanowiska,

- Elektryk do 1 kV 

- UDT

KURSY SZKOLENIA
zdobądź atrakcyjny zawód!

ISO 9001:2001

możliwe 

raty!

Nowoczesne kształcenie  z tradycjami

Zakład Doskonalenia Zawodowego 
Ośrodek Kształcenia Zawodowego nr 9
ul. Armii Krajowej 46, 05-800 Pruszków

Tel/Fax (22) 758-71-60, kom. 0-608-661-245
e-mail: okz9@zdz.edu.pl,  www.pruszkow.zdz.edu.pl

Zapraszamy od pon. do pt. w godz. 8 - 17

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

Domofony – montaż, serwis 603 375 875 

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

Gazowe usługi, kotły, kuchnie, montaż serwis, 
instalacje tel.601-391-858 

Gdy brakuje czasu na 
porządki Zadzwoń!
516-022-093, 508-154-573
Sprzątamy biura, domy, mieszkania

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

OGRODY MIODUSZEWSKI. Kompleksowe 
projektowanie wykonawstwo 
i pielęgnacja ogrodów, tel. 501 716 866 
www.ogrody-mioduszewski.pl  

Przegrywanie, skanowanie, archiwizacja. 
www.medias.net.pl  tel. 502473643

Remonty, wykończenia, łazienki A-Z, 516 269 515

 Studnie 602 536 376  

Układanie kostki brukowej i granitowej, 
660 306 446 

drzwidrzwi
raty

oknaokna
aluminium, drewno, 
PCV, rolety, moskitiery

Pruszków, ul. Kościuszki 8 paw.3, tel. (0-22) 425 58 82, 514 383 333

wewnętrzne, zewnętrzne, 
antywłamaniowe

Jak zamówić ogłoszenie:   
W biurze ogłoszeń: Pruszków, ul. Bolesława Prusa 19/7 (w godz. 8.00 - 16.00),

Telefonicznie: 22 728 18 64 lub 600 924 925,    E-mailem:  ogloszenia@gazetawpr.pl

Z TYM KUPONEM
-5% RABATU
UL. MAJOWA 12

PRUSZKÓW

TANIA     ODZIEZ

Dystrybutor świeżych warzyw i owoców, 

lider w branży, w związku z rozwojem firmy 

poszukuje

Miejsce pracy: Jawczyce k.Bronisz

Wymagania: Aktualna książeczka Sanepid,

dobry stan zdrowia

Osoby zainteresowane proszone są o 

kontakt telefoniczny: (022) 444 94 09
lub przesłanie CV mailem: 

b.baranowska@gronex.pl

Pracownicy 
do krojenia owoców

Układanie kostki brukowej. Kompleksowo 
660 336 695 

Usługi hydrauliczne. Pełen zakres.
Solidnie.tel.0602681344 

Usługi glazurnicze 609 316 765 

Wykańczanie poddaszy 607612 176

WWW strony - abitmore@wp.pl

• dziennikarzy Z DOŚWIADCZENIEM W DZIALE 
MIEJSKIM LUB GAZECIE REGIONALNEJ/LOKALNEJ do 
Gazety WPR i portalu WPR24.pl (podstawa + wierszówka)

• specjalistów ds. sprzedaży powierzchni reklamowej 
Z DOŚWIADCZENIEM W BRANŻY WYDAWNICZEJ
(podstawa + wysoka prowizja, zarobki 2.600 - 3.000 PLN netto 
w zależności od skuteczności i doświadczenia)

CV + LM na adres rekrutacja@gazetawpr.pl do dnia 30.06.2010

WYDAWCA GAZETY WPR I PORTALU WPR24.pl 

pilnie zatrudni osoby na stanowiska:

Budowy domów od A do Z 
tel. 600 120 701



KARDIOLOG

Wszystko w jednym miejscu!
PRUSZKOW, UL. DRZYMAŁY 19/21              TEL. 22 758 49 25

(22) 758 88 11
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• wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej
• życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga
• 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
• 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

Gimazjum 
Społeczne 

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 2004

 www.slo23.edu.pl

30% 
ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA

SERWIS SAMOCHODÓW FRANCUSKICH

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

CZĘŚCI  NOWE I UŻYWANE

Pruszków: ul. Hubala 5, tel. (022) 758 69 43
 ul. Okrzei 3A, tel. (022) 731-95-80

 profesjonalna kadra instruktorska

 nauka testów na komputerze

 szkolenia kierowców na przewóz 
osób i rzeczy, szkolenia okresowe

 indywidualne dokształcanie osób 
z prawem jazdy

 badania lekarskie na miejscu!

NAUKA JAZDY

OSK 

WADECKI

Wy¿sza Szko³a Kultury Fizycznej i Turystyki
Pruszków, ul. Staszica 1 (obok Urzêdu Skarbowego)

tel. 604-36-55-66;  fitnessnrgclub@op.pl

Wy¿sza Szko³a Kultury Fizycznej i Turystyki
Pruszków, ul. Staszica 1 (obok Urzêdu Skarbowego)

tel. 604-36-55-66;  fitnessnrgclub@op.pl

TBC     ABT     ABS     STEP 
BODY BALL     FAT BURNING

TBC     ABT     ABS     STEP 
BODY BALL     FAT BURNING

wspó³pracujemy z programem
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