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Porozumienie
samorządów w sprawie
tras rowerowych.
Ścieżki powstaną nawet
bez unijnych pieniędzy.

Czytaj więcej na stronie 3.

Nak³ad kontrolowany: 30.000 egz.
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Publikujemy nieznane zdjęcia lotnicze
terenu przyszłego obozu przejściowego
Dulag 121 z lipca 1944 roku.

Usługi Remontowo-Budowlane
hydraulika, malowanie,
tynki i glazury, projektowanie wnętrz,
pełen zakres prac wykończeniowych
tel. 22 424 36 63
kom. 512 440 198

Autoryzowane Centrum Biznesowe Era Biznes
ul. Centralna 22, 05-816 Michałowice, Opacz Kolonia
tel. 22 723 01 41

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
przyjmie dzieci w wieku od 2 do 6 lat
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Odezwały się nożyce...
Maciej Skoczylas
Dyrektor Biura Reklamy WPR
Po naszej ostatniej publikacji dotyczącej wstąpienia WPR do Związku
Kontroli Dystrybucji Prasy redaktor
naczelny Kuriera Południowego,
poczuł się, jak sam stwierdził,
wywołany do tablicy. W artykule
pt. „Karkołomny Zabieg” (KP nr
10/2010) usiłuje zdyskredytować
ZKDP i przy okazji wprowadza czytelników oraz reklamodawców około cztery i pół tysiąca. Czy to
w błąd. Czujemy się, więc w obo- tak naprawdę wiele za uwiarygodnienie swojej działalności?
wiązku wyjaśnić kilka faktów.
Po pierwsze wydawca i naczelny
KP opisuje sposób, w jaki według
niego ZKDP kontroluje tytuł bezpłatny. "(...) dlaczego wydawca,
deklarując określony nakład do
tej pory nie wstąpił do ZKiDP?
Ano dlatego, że Związek Kontroli
i Dystrybucji Prasy w przypadku
prasy bezpłatnej, wbrew swojej
nazwie, wcale nie kontroluje ani
nakładu, ani tym bardziej dystrybucji. Sprawdza jedynie raz w roku
faktury z drukarni, przedstawione
przez wydawcę, a kontrolę dystrybucji ogranicza do przyjęcia do
wiadomości deklaracji wypełnionej przez samego wydawcę (...)."
Twierdzenie to jest nieprawdziwe.
Gdyby redaktor Staniszek
zadał sobie minimalny trud,
w regulaminie Związku Kontroli
Dystrybucji Prasy (tak brzmi prawidłowa nazwa organizacji) z łatwością
znalazłby niezbędne informacje
(dostępne dla każdego na stronie
www.zkdp.pl), że poza fakturami
za druk i deklaracjami ZKDP kontroluje także wszystkie pozostałe
dokumenty związne z procesem
druku i dystrybucji gazety: zlece-

nia druku, dowody wydania gazety
z drukarni, umowę z kolporterem,
dokumenty wydania gazety kolporterowi, dowody zapłaty należności za
wymienione wcześniej usługi oraz co
najważniejsze, listę dystrybucji gazety
wraz z potwierdzniem odbioru każedego wydania, podpisanej przez osoby je
przyjmujące. Ponadto związek nie
tylko „przyjmuje do wiadomości”,
ale selektywnie kontroluje dystrybucję opisaną w deklaracjach
członka w ramach niezależnego
audytu.
W dalszej części artykułu, red.
Staniszek pisze: „Uznaliśmy więc,
że to wydatek zbędny - za te kilkanaście tysięcy złotych w skali roku
wydanych na „kontrolę" wolimy
dodrukować jeszcze więcej gazet
(...)".
Strategia być może słuszna, tyle,
że redaktor Staniszek po raz kolejny wprowadza swoich czytelników
w błąd. Bez zagłębiania się w stosy
dokumentów, wchodząc na stronę
związku (www.zkdp.pl - zakładka
członkowstwo>opłaty) wyczytałby,
że członkostwo w ZKDP to wydatek 300 złotych za jeden tytuł
w skali miesiąca. Do tego dochodzi jednorazowy koszt audytu, dla
lokalnego tygodnika jakim jest KP
w wysokości 825 zł, czyli roczne
uczestnictwo w związku kosztuje
4.425 złotych. Z kilkunastu tysięcy
złotych w skali roku pozostaje więc

Jeśli już jesteśmy przy kosztach
uczestnictwa w Związku to warto
sprostować kolejne twierdzenie
wydawcy KP: „Z podobnymi próbami podważenia wiarygodności
niezrzeszonych gazet spotkaliśmy
się już kilka lat temu w innym powiecie. Traktujemy je jako formę
walki niskonakładowych gazet, dla
których przynależność do ZKDiP
jest tańsza, z wysokonakładową
konkurencją, która za kontrolę
musi zapłacić więcej".
I znowu nieprawda. Składka
członkowska za każdy tytuł jest
taka sama - 300 pln miesięcznie.
Regulamin przewiduje nawet możliwość wnioskowania o zmniejszenie tej kwoty. Niewielka różnica
występuje wyłącznie w kosztach
audytu. Za dwutygodnik trzeba
zapłacić 687,50 złotych, za tygodnik 825 złotych. Oznacza to, że
za tygodnik wydawca zapłaci więcej

o kwotę 137,50 złotych brutto rocznie.
W ramach uatrakcyjnienia
swego tekstu, a także dania nam
srogiej nauczki, naczelny redaktor
Staniszek przyrównał naszą gazetę
do ratlerka, który próbuje ujadać
na wielkiego, potężnego rottweilera, czyli Kurier Południowy. Byłoby
rzeczywiście śmiesznie, gdyby nie
pominął faktu, że w regionie powiatu pruszkowskiego i grodziskiego jego wysokonakładowy organ
deklaruje druk i dystrybucję 20
tys. egzemplarzy, a WPR wychodzi w nakładzie 30 tysięcy. I do
tego kontrolowanym. Z prostego
rachunku wynika, że nakład ratler-

ka jest o 10 tys. większy od nakładu
rottweilera.
I jeszcze jedna uwaga. Czy
przedsiębiorcom działającym w rejonie pruszkowskim i grodziskim
zależy na dotarciu do mieszkańców gmin Pniewy, Goszczyn czy
Belsk Duży? Być może niektórym tak, jednak dla większości
ważniejszy jest konkretny, jasno
zdeﬁniowany i określony zasięg
oraz wyliczalny, jednostkowy koszt
dotarcia do grupy docelowej jego
oferty w regionie, w którym prowadzi swoją działalność.
Warto również wspomnieć
o powodach wstąpienia przez nasza gazetę do ZKDP. Od pewnego
czasu docierały do nas sygnały od
naszych stałych reklamodawców,
iż pracownicy biura reklamy jednej
z konkurencyjnych gazet, próbując
przejąć ich budżety reklamowe,
a także zdyskredytować naszą

wiarygodność, zarzucały nam
zawyżanie faktycznego nakładu.
Postanowiliśmy, więc ten nakład
uwiarygodnić poprzez wstąpienie do ZKDP – jak dotąd jedynej
organizacji na polskim rynku,
mogącej ten fakt zweryﬁkować
i potwierdzić. I jesteśmy gotowi
zapłacić nieco ponad cztery tysiące złotych rocznie za to, żeby
stać się w pełni wiarygodni. Z szacunku dla naszych czytelników
i reklamodawców.
Wydawca rottweilera red. Staniszek współczuje naszym reklamodawcom. Ja pragnę im serdecznie

podziękować za dotychczasowe zaufanie. Za to, że postawili na ratlerka.
A konkurencji proponuję, by
zamiast podejmować próby dyskredytowania obowiązujących
etycznych standardów prasowych,
rozważyła możliwość zweryﬁkowania deklarowanych przez siebie
nakładów w jedyny wiarygodny
sposób - poprzez przystąpienie
do ZKDP.

Postscriptum od wydawcy WPR
Gdyby koszt uczestnictwa
okazał się być dla wydawcy
tygodnika zbyt wygórowany niż to jest w przypadku
dwutygodnika, to publicznie
deklaruję istniejącą różnicę
(w wysokości 137,50 zł) wpłacić
na konto konkurencji. Z troski
o egalitaryzm szans, prawo
i sprawiedliwość. Oraz szacunek
dla ratlerka.

Dla reklamodawców
Polecamy również wywiad
z Piotrem Ludwickim, prezesem Zarządu Związku Kontroli
Dystrybucji Prasy, który publikujemy obok. Artykuł pochodzi
z materiałów prasowych Stowarzyszenia Gazet Lokalnych
(www.gazetylokalne.pl), organizacji skupiającej 73 lokalne tytuły prasowe z całej Polski oraz
prowadzącej ogólnopolskie porozumienie reklamowe, które
współpracuje z największymi reklamodawcami ogólnopolskimi,
domami mediowymi i agencjami
reklamowymi.

Zlecasz reklamę?
Pytaj o wiarygodne dane!
Z Piotrem Ludwickim, prezesem Zarządu Związku Kontroli
Dystrybucji Prasy rozmawiał
Krzysztof Harasimiuk:
ZKDP – co to za instytucja?
Piotr Ludwicki: Jest to organizacja, zrzeszająca przede wszystkim
wydawców, ale też przedstawicieli
kolporterów i środowisk reklamowych. Z założenia ma ona tworzyć
platformę współpracy, dbać o rzetelność danych o sprzedaży pism,
eliminować zjawiska nieuczciwej
konkurencji w ramach naszego
środowiska. Co ważne, Związek
Kontroli Dystrybucji Prasy powstał
z inicjatywy wydawców i jest przykładem samoregulacji środowiska. Każdy wydawca przekazuje
ZKDP dane o sprzedaży i zwrotach
swoich pism, które następnie (na
koszt wydawców) są weryﬁkowane
przez niezależnych audytorów.
Wydawca ma dzięki temu możliwość ustalenia pozycji rynkowej
swoich pism w odniesieniu do
otoczenia konkurencyjnego.

Komu i do czego potrzebne są dane
o nakładach i sprzedaży pism?
P.L.: Potrzebne są przede
wszystkim samym wydawcom,
ponieważ działamy na rynku silnie konkurencyjnym. Wiarygodne
dane są elementem prezentacji na
zewnątrz. Dla środowiska reklamowego są punktem odniesienia
o pozycji danego tytułu na rynku
prasowym. Domy mediowe, agencje reklamowe, mają do dyspozycji
dane Polskich Badań Czytelnictwa
(deklaratywne) i nasze (twarde)
dane o sprzedaży i nakładach, weryﬁkowane przez niezależnych
audytorów. To są doskonałe narzędzia do planowania kampanii
reklamowych i wydatkowania
budżetów promocyjnych.

Na rynku są obecne tysiące pism,
które zabiegają o reklamę. Co o tytule powinien wiedzieć potencjalny reklamodawca?
P.L.:W Związku Kontroli
Dystrybucji Prasy mamy zarejestrowanych około 500 tytułów.
Stanowią one udziałowo, pod

W naszej ofercie:
t bilety lotnicze
t wycieczki
t wczasy
t ørst PinXte
t last PinXte
t obozy
t kolonie

Piotr Ludwicki, Prezes Zarządu Związku Kontroli Dystrybucji Prasy
względem wielkości rozpowszechnianych nakładów, nie
mniej niż 80-90% rynku prasowego w Polsce (wszystkich
tytułów na rynku prasowym
wg różnych źródeł jest około
pięciu tysięcy). Moim zdaniem,
ﬁrma, zlecając reklamę, powinna
wiedzieć, jaką pozycję zajmuje
tytuł w swoim segmencie, np.
prasy lokalnej i na rynku, na
którym działa. Okazywanie się
przez wydawcę danymi ZKDP
o sprzedaży, uwiarygodnia tę
pozycję. Ogłoszeniodawca,
dysponując takimi danymi, będzie mógł lepiej spożytkować
swój budżet reklamowy i mieć
przekonanie, że jego reklama
będzie skuteczna.

Na rynku lokalnym jest wiele pism,
pozostających poza badaniami
ZKDP i PBC. Tak naprawdę nie
wiadomo, jaką pozycję zajmują
one na rynku prasowym.
P.L.:Poza deklaracją samego
wydawcy, nie ma żadnej możliwości zweryﬁkowania informacji o nakładzie i sprzedaży
pisma, pozostającego poza ZKDP.
W moim odczuciu powinny być
one mniej atrakcyjne dla reklamodawców jako potencjalny nośnik reklamowy.

Dlaczego udział wydawców
w Związku Kontroli Dystrybucji
Prasy jest dobrowolny?
P.L.:Nasz Związek opiera się na
szeregu regulacji, którym wydawca
musi się poddać, np. sposobu dokumentowania sprzedaży. Niektóre
z nich wiążą się z dodatkowymi
kosztami, np. opłacenie audytora.
Uznaliśmy, że formuła dobrowolnego przystąpienia do Związku jest
najbardziej odpowiednia. Wydawcom powinno zależeć na tym, aby
uwiarygodnić się wobec swoich czytelników i ogłoszeniodawców. Wydawcy, zrzeszeni w ZKDP, działają na
rzecz całego środowiska, poprawiają
wizerunek prasy jako skutecznego
medium reklamowego.

Jak rozpoznać pismo, którego
wydawca poddaje się weryfikacji?
P.L.:Taki tytuł, poddający się zewnętrznemuaudytowi,jestzarejestrowanywZwiązkuimaprawoużywać
naszegologo,takiejczapeczkigazetowej. W swoich prezentacjach podaje
informacje, że opiera się na danych
Związku Kontroli Dystrybucji Prasy.

Topotwierdzawiarygodnośćwydawcy?
P.L.:Jak najbardziej.
Źródło: Stowarzyszenie Gazet
Loklanych (www.gazetylokalne.pl)
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CENY!

Pruszków, ul.B. Prusa 35 lok. 3

www.verontravel.pl

0 801 000 172
22 291 16 16
biuro czynne:

pn - pt: 10.00-20.00; sob: 10.00-14.00
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Wycieczki lotnicze:
Tunezja 3* HB - 1288 pln - 25/03
Egipt 4* All Inclusive 2116 pln - 15/04
Gran Canaria 3* HB - 2325 - 14/04

Dojazd własny:
Bułgaria 3* śniadania - 362 pln - 10/04
Chorwacja 4* śniadania - 507 pln - 10/04
Austria - 3* HB - 589 pln - 10/04
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A jednak. Ścieżki rowerowe powstaną!
REGION. Negatywna decyzja zarządu województwa w sprawie unijnego doﬁnansowania budowy ścieżek rowerowych spowodowała,

że nad projektem zawisło niebezpieczeństwo odłożenia do szuﬂady. Nie można do tego dopuścić, orzekli zgodnie samorządowcy
z dziewięciu gmin zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia. Jest więc wspólna decyzja: ścieżki będą budowane!
Olgierd Lewan
olgierd.lewan@gazetawpr.pl

Rewelacyjny projekt
Koncepcja wspólnej budowy
sieci ścieżek wypracowana została przez Stowarzyszenie Gmin
Zachodniego Mazowsza „Mazovia”. Gminy: Błonie, Brwinów,
Leszno, Michałowice, Milanówek, Nadarzyn, Podkowa Leśna,
Pruszków i Grodzisk Mazowiecki
opracowały unikalną sieć ścieżek rowerowych na Mazowszu.
Główną „magistralą” systemu
ma być ścieżka poprowadzona
wzdłuż linii kolejki WKD, od
granicy gminy Michałowice
z Warszawą, aż po Grodzisk Mazowiecki. Od niej w poszczególnych gminach odchodziły będą
poprzeczne trasy, dające możliwość dojechania nie tylko do
lokalnych atrakcji turystycznych,
ale odbijające też na północ aż
do Puszczy Kampinoskiej, a na
południe do Lasów Nadarzyńskich i Młochowskich. Rolę lidera
i koordynatora projektu przyjął
na siebie Pruszków.

Patyk w szprychy
„126 km nowych ścieżek rowerowych do 2013 r.!”- informowaliśmy o podpisaniu przez gminy
wspólnego porozumienia i złożeniu do zarządu województwa
wniosku o doﬁnansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. Projekt „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych do rozwoju turystyki
i rekreacji” (tzw. priorytet VI pn.)
wydawał się wprost stworzony dla
tego rodzaju regionalnej inicjatywy. Tym bardziej, że podobne
opinie wypowiadał wówczas sam
marszałek województwa, podkreślając jego wagę dla całego zachodniego Mazowsza. Okazało się
jednak, że z powodu niekorzystnych przeliczników kursowych
budżet dotacji w mazowieckiej
kasie znacznie zmalał i nie stać go
na doﬁnansowanie rowerowego
projektu. Spodziewanych ok. 40
milionów z unijnej puli na turystykę i rekreację na razie więc nie
będzie. Co dalej?
Samorządy uczestniczące
w projekcie stanęły przed poważnym dylematem. Kontynuować prace na miarę posiadanych

Planowany przebieg
tras rowerowych

Piastów

Pruszków
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Obszar miast
Obszar gmin
Schemat lokalizacji
scieżki rowerowej

własnych środków i próbować
dalej walczyć o dotację? Czy zrezygnować, mając świadomość, że
projekt dalece przewyższa możliwości ﬁnansowe gmin?

Mobilizacja mimo przeszkód
10 marca w Pruszkowie odbyła się w tej sprawie narada burmistrzów i wójtów wszystkich
dziewięciu samorządów. Problem

.āPDI²X

do rozstrzygnięcia niełatwy,
tym bardziej, że przewidywany
60-milionowy budżet inwestycji głównie obciąża uboższe od
miast, „zielone” gminy, bo to na
ich rekreacyjnych terenach skupia
się większość planowanych tras.
- Z ﬁnansowym bólem serca, bo wpływy do budżetu nie
napawają na razie zbytnim
optymizmem, ale nie można

zaprzepaścić tak dobrej inicjatywy – mówił wójt Michałowic,
Krzysztof Grabka – Jesteśmy za
kontynuacją prac z własnych
środków i jednoczesnym ponowieniem wniosku.
- Zdecydowanie tak! – popierał
burmistrz Brwinowa, Andrzej Guzik – Jeżeli będziemy już na etapie
realizacji, a nie wstępnej koncepcji,
to znacznie łatwiej będzie prowadzić rozmowy i starania o uzyskanie doﬁnansowania.
- To przykre, że tak oczywiste
walory tego projektu i nasza regionalna konsolidacja nie znalazły
uznania w zarządzie województwa,
dzielącym unijne dotacje – podkreślał burmistrz Podkowy Leśnej,
Andrzej Kościelny, deklarując jednocześnie dalszy udział w projekcie.

Nawet samorządowcy z Leszna, początkowo sceptycznie
nastawieni do możliwości kontynuacji projektu, zmienili zdanie
i postanowili uczestniczyć w dalszych pracach.
- Kontynuujemy więc procedurę wyłonienia inwestora
zastępczego, by wdrożyć prace
projektowe – podsumował spotkanie wiceprezydent Pruszkowa,
Andrzej Kurzela – Jednocześnie
szukamy możliwości złożenia
naszego wniosku w innych programach pomocowych. W tej
sytuacji nie możemy oczekiwać
zakończenia inwestycji w 2013
roku, nasze dzisiejsze postanowienie daje duże szanse na oddanie
do użytku głównej trasy wzdłuż
linii WKD.
PROFESJONALNE DORADZTWO
I ZAWIERANIE UBEZPIECZEN

KOMUNIKACYJNE, MAJĄTKOWE, TURYSTYCZNE, NNW, ROLNE,
GRUPOWE I INDYWIDUALNE
WSPÓŁPRACUJEMY Z:

HESTIA, UNIQA, PTU, HDI, PZU, WARTA ,MTU, ALLIANZ
05-816 MICHAŁOWICE, UL. POLNA (róg ul. Sportowej 10)
Pn. – pt. 9:00 - 19:00, Soboty: 10:00 – 13:00
tel. 022-755-16-16; 0-507-580-507; email: u.juniora@op.pl
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Problem z zerówkami w Piastowie
Karolina Gontarczyk
Gdzie dziecko powinno rozpocząć swój pierwszy etap nauki w szkole czy w przedszkolu? Od
dłuższego czasu dyskusje na ten
temat, na łamach prasy, toczą pedagodzy, psychologowie i rodzice
przedszkolaków. Ustawa dała
opiekunom prawo wyboru placówki. Jednak, jak to często w życiu
bywa, teoria sobie a życie - sobie.
Mogli się o tym przekonać rodzice
sześciolatków w Piastowie.
O tym, że zerówki mają być
przeniesione z przedszkoli do
szkół, rodzice piastowskich sześciolatków dowiedzieli się kilka
dni przed terminem wydawania
kart zapisowych. Również forma,
w jakiej to zrobiono, ich zdaniem,
pozostawiała wiele do życzenia
- zostali powiadomieni nagle
i nieoﬁcjalnie. -Jesteśmy oburzeni
tym, że nasze maluchy zmuszane
są do chodzenia do szkoły, która

jest przeładowana i kompletnie
nieprzygotowana na przyjęcie tak
małych dzieci – mówi mama sześcioletniej Ali, i dodaje: - Zabranie
zerówek z przedszkoli jest bezprawne. Za chwilę dowiemy się,
że miejsc zabraknie również dla
trzylatków. W Piastowie nie ma
żłobka, przedszkoli jest mało i do
tego jeszcze zabierana jest nam
możliwość zapisania dzieci do
zerówek przedszkolnych. Dobrem
dzieci tutaj nikt się nie kieruje.
Również pani Dorota, mama
Marcina jest zbulwersowana
działaniami piastowskich władz: Dzieci w ogóle nie są przygotowane do pójścia do zerówki w szkole:
ani pod względem edukacyjnym,
ani emocjonalnym. W swojej macierzystej placówce kontynuowały program pod kątem zerówki
przedszkolnej. Warunki nauki
w zerówce szkolnej drastycznie
różnią się od tych w przedszkolu,
również szkoły nie są przygotowane na przyjęcie sześciolatków.
W okolicznych gminach, na przykład w Pruszkowie, taki problem

w ogóle nie istnieje, a u nas tak.
Obiecywano rodzicom, że jeszcze ten rocznik będzie korzystał
z zerówki przedszkolnej, tej
obietnicy nie dotrzymano. Jeszcze w grudniu mieliśmy prawo
wyboru, a nagle pod koniec lutego
sytuacja uległa diametralnej zmianie. Dlaczego?- ze smutkiem pyta
mama przedszkolaka.
Pikanterii całej sprawie dodaje
fakt, że poza burmistrzem nikt
o sprawie nie wiedział, również
radni zajmujący się w Piastowie
oświatą. O problemie dowiedzieli
się dopiero od rodziców, podczas

posiedzenia sesji Rady Miasta,
która miała miejsce w środę,
10 marca.
Swoją decyzję burmistrz
Piastowa – Zdzisław Brzeziński motywuje brakiem miejsc
w przedszkolach dla 5- latków,
które na podstawie ustawy muszą zostać przyjęte do placówki.
Natomiast zbyt późne przekazanie informacji rodzicom usprawiedliwiał planami stworzenia
przedszkola w budynku przy
ul. Bohaterów Wolności 23, i aż do
lutego nie było wiadomo, czy się to
uda czy nie. Dzisiaj już wiadomo,

że remont placówki wymaga olbrzymich nakładów i do września
br. nie uda się go przeprowadzić.
Jednocześnie burmistrz, podczas
spotkania zorganizowanego dla
rodziców sześciolatków, zapewnił,
że do września 2010 roku szkoły
zostaną przygotowane do przyjęcia ich dzieci.
Obecnie, w piastowskich przedszkolach brakuje miejsc w sumie
dla 360 dzieci, we wszystkich grupach wiekowych.
Za posłaniem dziecka do zerówki w przedszkolu opowiadają się również eksperci. Znane
dziecku środowisko – zarówno
koleżanek i kolegów, jak i opiekunów, przebywanie w atmosferze zabawy, bardziej przyjazne
i bezpieczne miejsce dla dziecka
– to zdaniem specjalistów zalety zerówek przedszkolnych.
Ponadto dziecko w przedszkolu
przebywa dłużej niż w zerówce
szkolnej. W przypadku posłania
dziecka do tej ostatniej, rodzice
zmuszeni są do zorganizowania
dodatkowej opieki.

Nie jest dobrze z Willą Millera Kolektory słoneczne
już podgrzewają...

PIASTÓW Budynek przy ul. Bohaterów Wolności 23 w Piastowie, w którym obecnie mieści się
Społeczna Szkoła Podstawowa,
a wkrótce ma powstać przedszkole, bezwzględnie wymaga
remontu.
Podczas LXII sesji Rady Miasta Piastowa omówione zostały
wyniki ekspertyzy technicznej
budynku przy ul. Bohaterów
Wolności 23 i koncepcji wykorzystania go na przedszkole. Willa
Millera ma około 100 lat i niewątpliwie stanowi historyczną
wartość piastowskiej infrastruktury. Chociaż pełna uroku, jej stan
techniczny pozostawia wiele do
życzenia. Zwłaszcza ściany i okna
wymagają generalnego remontu.
Obecnie mieści się tu Społeczna
Szkoła Podstawowa, jednak, jak
już Państwa informowaliśmy

PRUSZKÓW / MICHAŁOWICE
Na razie, co prawda, tylko nadzieje i wyobraźnię przyszłych
użytkowników, ale zainteresowanie innowacyjnym programem
jest nadspodziewanie duże.
Mieszkańcy chcą skorzystać
z unijnych dopłat.

wkrótce powstanie tam przedszkole. Na chwilę obecną, budynek jednak nie nadaje się do
zorganizowania w nim planowanych trzech oddziałów przedszkolnych, szczególnie strome,
kręcone schody nie są bezpieczne
dla małych dzieci. W obecnym
stanie ten budynek w ogóle nie
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powinien funkcjonować – głosi
wynik ekspertyzy. Koszt samego
remontu bez rozbudowy szacowany jest na ok. 1 mln złotych, zaś
remont wraz z rozbudową w celu
przystosowania go na potrzeby
przyszłego przedszkola to wydatek rzędu 2 mln 600 tys. złotych.
KG

Gmina Michałowice, która
jako pierwsza wystartowała
w unijnym programie, zebrała już ponad 700 deklaracji od właścicieli domów
jednorodzinnych. Organizowany w tym tygodniu cykl
spotkań informacyjnych (15
marca w Nowej Wsi i 17 marca
w Michałowicach) cieszył się
wielkim zainteresowaniem
mieszkańców. Ostatnie spotkanie odbędzie się 19 marca (piątek)

o godz. 18.00, w budynku szkoły
w Komorowie.
Pruszków wyraził chęć uczestnictwa w programie nieco później,
dlatego organizuje tylko jedno
spotkanie informacyjne, ale za
to w obiekcie, który z pewnością
pomieści wszystkich chętnych.
Mieszkańcy miasta zainteresowani udziałem w programie instalacji kolektorów słonecznych
na swoich domach spotkają się
w środę 31 marca o godz. 18.00
w hali sportowej „Znicz”.
ol

Spotkania informacyjne
dla zainteresowanych:
Michałowice: 19.III. g. 18.00,
szkoła w Komorowie
Pruszków: 31.III. g. 18.00,
hala sportowa „Znicza”

Biegnij po
pomoc dla
Hospicjum
PATRONAT WPR
11 kwietnia (niedziela) w Parku
Potulickim w Pruszkowie odbędzie się II Charytatywny Bieg
„Biegnij po pomoc”. Dochody
z imprezy zostaną przekazane
Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci.
Bieg organizowany jest
przez uczniów LXVII LO im.
Jana Nowaka-Jeziorańskiego
w Warszawie we współpracy
z Fundacją Warszawskie Hospicjum dla Dzieci i Urzędem
Miasta Pruszkowa. Rozpocznie
i zakończy się na Placu Jana
Pawła II.
Impreza ma charakter
otwarty. Prawo uczestnictwa
w biegu mają wszystkie osoby
pełnoletnie oraz niepełnoletnie posiadające pisemną zgodę
rodziców. Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu biegu
w Biurze Zawodów. Opłata
startowa wyniesie 5 zł dla
dzieci i młodzieży do lat 18
oraz 10 zł dla osób pełnoletnich Szczegółowe informacje
dostępne są pod numerem telefonu 600 395 339.

Program Biegu:
11:00- Otwarcie Biura Zawodów, początek zgłoszeń
13:00- Uroczyste otwarcie
zawodów
13:20- Start biegu na dystansie
2km (1 pętla)
14:00- Start biegu głównego na
dystansie 10km (5 pętli)
15:00- Dekoracja zwycięzców
16:00- Zakończenie zawodów
ms - wpr24.pl
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Komunikacja

Będzie nowy
parking przy
WKD Reguły?
REGUŁY Być może przy

stacji WKD w Regułach powstanie nowy parking. Powinno to chociaż częściowo
rozwiązać problem braku
miejsc parkingowych w gminie Michałowice.
Wójt Krzysztof Grabka w tej
sprawie rozmawia z Agencją
Nieruchomości Rolnych.
Parking miałby powstać przy
samej stacji WKD w Regułach.
Szczegółów rozmów wójt
nie chce jeszcze zdradzać.
Wiadomo jedynie, że gmina
otrzymałaby teren za darmo
na określonych warunkach.
Głównym warunkiem miałoby
być zapewnienie, że kierowcy
nie będą tam płacić.
- Rozmowy są zaawansowane. Mam nadzieję, że w tym
roku wszystko się wyjaśni powiedział nam wójt Grabka.
Reguły to jedyne miejsce,
gdzie taki parking może powstać. Nie ma na to szans w Komorowie i Nowej Wsi. Gmina
nie ma tam możliwości pozyskania terenów. Zła sytuacja
związana z parkowaniem jest
zwłaszcza w Komorowie, gdzie
toczy się już swoista walka na
noże o miejsca parkingowe.
mm - wpr24.pl

WPR74 • 19 marca 2010 • www.wpr24.pl

Miasto wyda ponad 10 milionów
na inwestycje drogowe
PRUSZKÓW. Problem niebezpiecznych dziur w jezdniach wraca po każdej zimie i należy do żelaznego

repertuaru naszych wiosennych narzekań. Dlaczego? Bo drogi nie są remontowane, tylko łatane.

Powszechna jest praktyka łatania i doraźnego zalewania asfaltem
dziur w starych jezdniach. Metoda
ta likwiduje problem jedynie na jakiś czas. W najlepszym przypadku
do następnej zimy. Ale najczęściej
bywa, że dziury powstają w tych
samych miejscach już po kilku
dniach, a najdalej tygodniach od
naprawy. Zużyta nawierzchnia nasiąka wodą, a jej zamarzanie rozsadza kolejne partie starego asfaltu.
W tym przypadku pomóc może
tylko generalny remont drogi.
Ile takich remontów czeka nas
w bieżącym roku w Pruszkowie?
Sporo!
Przede wszystkim ulica Ireny.
To chyba najdłużej wyczekiwana remontowa inwestycja drogowa w mieście, o którą od lat
dopytują czytelnicy. Trudno się
dziwić – jedna z ważniejszych
ulic łączących Pruszków z Komorowem, znajduje się obecnie
w stanie katastrofalnym. Jazda
po niej możliwa jest z prędkością
20-30 km/godz. Wieloletnim
zaniedbaniom winien jest m.in.
graniczny charakter ulicy, a więc
konieczność uzgadniania inwestycji przez dwie gminy, Pruszków i Michałowice. W ubiegłym

Trudna sytuacja na
Park&Ride do lata
PRUSZKÓW Obecne ceny
za parkowanie na "Parkuj
i Jedź" przy dworcu kolejowym
w Pruszkowie utrzymają się co
najmniej do lata - dowiedzieliśmy się w PKP.
Od 1 stycznia parkingiem
przy dworcu w Pruszkowie
zarządza ﬁrma Uniwersum.
Jednocześnie z jej pojawieniem
się, drastycznie wzrosły ceny
za parkowanie. Na początku
roku pisaliśmy, że umowa
dzierżawy pomiędzy Uniwersum i PKP potrwa do marca lub
kwietnia. Teraz wiemy, że została podpisana do 30 czerwca.
O czas trwania umowy zapytaliśmy Grzegorza Święckiego,
dyrektora parkingów w ﬁrmie
Uniwersum. Nie uzyskaliśmy
od niego informacji, gdyż zasłonił się tajemnicą handlową.
Sekretu z terminu zakończenia
umowy nie robił jednak Andrzej Dudziński, naczelnik wydziału zarządzania mieniem
w PKP Nieruchomości.

i Przechodniej (od Wierzbowej do

Olgierd Lewan

Istnieje możliwość przedłużenia obecnej umowy pomiędzy
PKP i Uniwersum. Jak powiedział
nam Dudziński, obniżenie cen
za parkowanie będzie możliwe
dopiero, gdy do utrzymania
obiektu dopłaci samorząd wojewódzki, który jest właścicielem
Kolei Mazowieckich.
O wsparcie ﬁnansowe pytane
były również władze Pruszkowa.
- Jeden z zastępców prezydenta
miasta powiedział, że nie ma na
to funduszy w tegorocznym budżecie - zdradził nam Grzegorz
Święcki z Uniwersum. Dodał
jednocześnie, że ﬁrmie zależy
na poprawie sytuacji kierowców,
ale nie od niej to zależy.
Parking świeci pustkami,
a okoliczne chodniki zastawione są od wczesnych godzin
porannych. Kierowcy skarżą się,
że zaparkowanie w okolicach
dworca po godzinie ósmej rano
graniczy z cudem. Niestety taka
sytuacja potrwa przynajmniej
do lata.
mm - wpr24.pl

Przejezdna stanie się wreszcie ul Ireny… i nie tylko ona. To przecież rok wyborczy, a a doświadczenie
uczy, że w takiej sytuacji… więcej się udaje niż zazwyczaj.
roku przeprowadzono tu remont
instalacji gazowych i wodnych.
Wybudowany został nowy kolektor burzowy, który odprowadzając
wody opadowe, powinien zlikwidować dotychczasowe problemy
rozmywania podziemnych instalacji kanalizacyjnych. W tym roku
zapowiadany jest generalny remont ulicy. Prace mają rozpocząć
się wiosną, co daje szansę na ich
zakończenie przed końcem roku.

Fazy sﬁnalizowania doczeka się
też inna graniczna droga, wspólna
z Piastowem ulica Curie-Skłodowskiej. Mieszkańcy pobudowanych
przy niej osiedli doczekają się
wreszcie normalnej nawierzchni,
aczkolwiek…prace rozłożono na
dwa lata, więc radzimy nie pozbywać się jeszcze kaloszy.
Całkowita wymiana nawierzchni nastąpi też na słynnej już z ogromnych dziur oraz

blokujących ją korków ulicy Działkowej. Nawierzchnie wymienione
zostaną również na ul. Reja, na
ul. Chopina (od Niepodległości
do Kościuszki), na ul. Szkolnej na
Żbikowie oraz na słynnej z łatania
od lat ul. Dolnej w Malichach (na
miejskim odcinku od Pęcickiej do
torów kolejki WKD). Nawierzchnie zostaną wymienione również
na kilku mniejszych ulicach:

Pańskiej, Sosnowej, Sprawiedliwości

Wrzosowej).
Osobnym rozdziałem w tegorocznych inwestycjach drogowych będzie budowa zupełnie
nowych ulic. Największą tego
typu inwestycją (aż 3 mln zł) będzie wybudowanie przedłużenia
ul. Powstańców (od Al. Wojska Polskiego do ul. Komorowskiej). Nowa
ulica stanowiła będzie konieczny
i oczekiwany przez mieszkańców
wyjazd z pobudowanych w tym
rejonie nowych osiedli na Al. Wojska Polskiego. Podobny charakter,
ale na znacznie mniejszą skalę, będzie miała przebudowa drogi na
osiedlu Dąbrowskiego (od Lipowej
do Kraszewskiego) oraz budowa
ul. Anielin.
W sumie miasto planuje wydać
na te inwestycje drogowe ponad
10 mln zł. Dużo to, czy mało?
W skali miejskiego budżetu
sporo, ale w stosunku do oczekiwań mieszkańców, mogłoby
być więcej.
Na razie złotym środkiem na
poprawę ich stanu pozostaje tam
łatanie dziur.
Ważne, że zaplanowany na
ten rok ambitny plan inwestycji
drogowych powinien się udać! To
przecież rok wyborczy, a doświadczenie uczy, że w takiej sytuacji…
więcej się udaje niż zazwyczaj.

Grodzisk ma nowe studium zagospodarowania
POWIAT GRODZISKI Rada
gminy Grodzisk Mazowiecki na
sesji w dniu 3 marca przyjęła
nowe Studium Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta
i gminy. Zupełnie niepotrzebnie
przyjęto je w atmosferze „decyzji kapturowej”, nie dopuszczając do wypowiedzi z sali.
Radni obawiali się wysłuchania
stanowiska krytycznego wobec
utrzymania przez nich przebiegu
południowej obwodnicy miasta
w starym, oprotestowanym śladzie wiodącym przez podgrodziską wieś Kady oraz Milanówek.
Otrzymaliśmy w tej sprawie list:
„Szanowna Redakcjo! Chcę
wyrazić swoje oburzenie sposobem traktowania mieszkańców
i organizacji pozarządowych
w mojej gminie. Jako mieszkanka
wsi Kady, należącej do gminy Grodzisk Mazowiecki, wzięłam dzień
urlopu wypoczynkowego aby
uczestniczyć w Sesji Rady Gminy, dotyczącej nowego Studium
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Przy tak ważnym
temacie liczyłam na możliwość
zabrania głosu w imieniu swoim

i mieszkańców, których reprezentuję pracując w organizacji
społecznej Stowarzyszenie
Przyjazna Komunikacja. Niestety, moje trzykrotne zgłoszenia
do głosu przy kolejnych tematach były odrzucane. Jedynie
dlatego, że reprezentuję mieszkańców mających odmienne
stanowisko od prezentowanego
przez urzędującego burmistrza
i zapisanego w przyjmowanym
Studium. Mam prawo tak sądzić,
bo inni mieszkańcy prezentujący
stanowiska w mniej istotnych
sprawach, byli podczas tej sesji do
głosu dopuszczani. Prowadzący
obrady radny Marek Czarnecki,
na moją ponowioną prośbę o dopuszczenie do głosu skoro inni są
dopuszczani, posunął się wobec
mnie nawet do gróźb użycia siły
i wyprowadzenia z sali przez
służby porządkowe. Tego rodzaju
zachowanie Pana Radnego i jego
koalicyjnych kolegów głosujących
za niedopuszczeniem do wysłuchania głosu opinii społecznej
jest tym bardziej szokujące, że
ma miejsce na sesji rady gminy,
która szczyci się mianem „transparentnej”, a nawet „najlepszej

Ewa Bogdaniuk, reprezentująca wieś
Kady, nie została dopuszczona do głosu
w Polsce w 2009 roku”(!). Jak
wygląda praktyka za tymi fasadowymi tytułami przekonałam się
na tej sesji: nowa wersja studium
zagospodarowania gminy została
uchwalona bez uwzględnienia
protestów i uwag mieszkańców
oraz organizacji społecznych,
za to przy zastraszaniu użyciem
siły. Oczywiście wszystko w majestacie demokracji i rzekomym
poszanowaniu unijnych praw.
Ewa Bogdaniuk”
Poprosiliśmy o komentarz
przewodniczącą grodziskiej Rady
Gminy, panią Alicję Pytlińską:
- Prowadzący obrady tej sesji wiceprzewodniczący Marek
Czarnecki mógł dopuścić ten

głos z sali nawet bez głosowania
radnych. Tym bardziej, że było to
jedyne wystąpienie społeczne
zgłoszone w tym punkcie obrad. Kolega Czarnecki poddał to
jednak pod głosowanie, a radni
przewagą jednego głosu to odrzucili. W mojej ocenie był to
błąd. Głosowanie nad przyjęciem
studium zagospodarowania nie
było przecież zagrożone, a wysłuchanie opinii pani Bogdaniuk,
mieszkanki i przedstawicielki
społecznej organizacji, także wynikowi tego głosowania nie zagrażało. W ocenie mieszkańców
takie zachowanie rady może być
odbierane jako jej zamknięcie na
głosy społeczne, czy też niechęć
brania pod uwagę krytycznych,
obywatelskich opinii. Wygląda
to w tej chwili tak, jakby część
radnych nie chciała dopuścić do
głosu przedstawicielki mieszkańców w obawie przed siłą jej
argumentacji. A przecież wyborcy czyniąc nas swoimi przedstawicielami oczekują od nas, że
przynajmniej wysłuchamy ich
stanowiska w ważnych dla nas
wszystkich sprawach.
Olgierd Lewan
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Błędy urzędników przedłużają gehennę staruszki
PRUSZKÓW Od dziewięciu lat toczy się sprawa sądowa
w sprawie zaniedbań w utrzymaniu kamienicy przy
ul. Kościelnej w Pruszkowie. Przez błędy
w pruszkowskim sądzie i na poczcie przedłuża się
tragiczna sytuacja staruszki, która mieszka sama
w rozpadającym się budynku.

Mariusz Markowski
Warunki, w jakich żyje pani
Anna opisywaliśmy w WPR68.
Kobieta mieszka w kamienicy,
która zgodnie z decyzją inspektora nadzoru budowlanego już
dawno powinna być wyłączona
z użytkowania. Staruszka nie ma
się jednak gdzie podziać. Pani
Anna skierowała pismo do prezydenta Pruszkowa o przyznanie
mieszkania, ale Jan Starzyński
odpowiedział negatywnie. Wiążą
go przepisy, które nie pozwalają
przyznawać lokali komunalnych
właścicielom budynków przeznaczonych do wysiedlenia. A pani
Anna jest współwłaścicielką.
Sytuację staruszki może zmienić jedynie sprawa sądowa, która
toczy się od dziewięciu lat. Kobieta założyła ją, ponieważ część
współwłaścicieli (rodzina zmarłego męża staruszki) nie dzieliła
się zyskiem z wynajmu mieszkań
i lokali użytkowych. Poza tym nie
interesują się oni stanem budynku. Ostatnio nawet zapadł wyrok,
który dawał nadzieję na koniec
sprawy. W sądzie jedna doszło do

pomyłki w danych osobowych
męża staruszki, który za życia był
właścicielem kamienicy.
Drugi problem leży po stronie
poczty. Wszyscy współwłaściciele
kamienicy otrzymali wyrok sądowy. Potwierdziła nam to pani
Anna, która ma kontakt telefoniczny z rodziną męża. Do sądu
nie traﬁło jednak potwierdzenie
odbioru od jednego ze współwłaścicieli. Wyrok więc nie może
wejść w życie.
Pani Anna na naprawę błędów czeka jak na zbawienie.
Tymczasem musi liczyć na doraźną pomoc życzliwych ludzi.
Na szczęście są tacy. Jeden pan
przyniesie czasem wody, inna
pani pomoże załatwić sprawę
urzędową. Staruszka może liczyć
również na wsparcie ze strony
policji. Dzielnicowy często dogląda kamienicy i sprawdza części
już niezamieszkałe.
- Lokale są zdewastowane. Dachy przeciekają, przez co w wielu
miejscach na podłodze znajduje
się woda. Wilgoć doprowadziła
do spróchnienia schodów oraz
do powstania dziur w podłogach.
Poza tym ściany są popękane,

Kolejny hotel w Pruszkowie?
Przy ulicy Stalowej w Pruszkowie
ma powstać nowy hotel. Na razie
nie wiadomo jednak kiedy.
Hotel zostanie wybudowany w miejscu dawnej hurtowni
odzieżowej Interszyk. Jej konstrukcja jeszcze stoi, ale już ponad
rok temu zostały zburzone ściany. Prace rozbiórkowe przerwał
kryzys gospodarczy.

Właścicielem terenu jest Skarb
Państwa, ale wieczystym użytkownikiem ﬁrma Veris Hotele. Jej
przedstawiciele wystawili obiekt
i projekt hotelu na sprzedaż. Jeśli
jednak nikt nie będzie chętny,
sami podejmą się budowy.
Budynek ma mieć pięć kondygnacji. Będzie mógł pomieścić 139
gości w 75 pokojach. Hotel zaprojektowano jako trzygwiazdkowy.

BEZPŁATNE
MASAŻE

Ogólnopolska Akcja „Na Zdrowie”
Komorów ul. Szmaragdowa 1
100m od stacji WKD

tel: 22-728-04-02
503-132-510

a szyby powybijane. - opisuje
nam asp. Tomasz Barański. Według jego relacji w budynku nie
ma rzeczy wartościowych, ale jest

możliwość wtargnięcia do kamienicy bezdomnych. Wówczas, ze
względu na stan budynku, pojawiłoby się zagrożenie życia.

Kamienica należy do pięciu
osób. Wśród nich znajduje się
pani Romualda, która wyjaśniła nam podział majątku. Całość
składa jest z 36 części. Pani Romualda ma 15 z nich. Do staruszki, która została w ruinie, należy
sześć. Pozostała część kamienicy należała do siostry zmarłego
męża, pani Ireny. Ona majątek
przepisała na trzech synów, którzy mają obecnie po 5 części.
Pruszkowski dzielnicowy
chcąc ustalić zarządcę budynku,
podjął próbę kontaktu z jednym
ze współwłaścicieli. - Rozmawiałem z jednym z synów, który nie

przyznał się do administrowania
tym budynkiem. Utrzymuje, że
administratorem jest pani Romualda - mówi. My również próbowaliśmy z nim porozmawiać.
Niestety nie chciał udzielić nam
żadnych informacji.
- Mam 15 części, ale to jest
współwłasność, więc na każde
działanie w sprawie kamienicy muszą zgodzić się wszyscy
właściciele - tłumaczy nam
pani Romualda. Dodała jednocześnie, że synowie pani
Ireny kompletnie lekceważą
zarządzenia inspektora nadzoru budowlanego.
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Co dla nas z lotniska w Modlinie?
REGION „Zrób jak największy pożytek ze
swojego lotniska.” To hasło stowarzyszenia
regionów i miast Europy, w których granicach
lub sąsiedztwie działają międzynarodowe porty
lotnicze. W 2009 roku delegaci stowarzyszenia
z kilkudziesięciu krajów oglądali przyszły port
lotniczy Modlin, budowany w miejscu obiektów
wojskowych przez samorząd Mazowsza wraz
z partnerami. Pamiętajmy – aby robić pożytek
z lotniska, trzeba je mieć.

Metropolia Warszawska ma
tylko jeden port lotniczy. Jeden,
więc chwilami żadnego. Ostatnia
awaria elektryczności na Okęciu
pokazała, jak niewiele trzeba, by
odciąć stolicę i centralne Mazowsze od świata. Jesienią tego roku
władze lotniska planują remont
skrzyżowania pasów startowych.
Prace wyłączą na kilka kolejnych
weekendów metropolię warszawską z sieci transportu lotniczego. Niefortunnie na czas
Europejskich Igrzysk Olimpiad
Specjalnych – jednej z największych międzynarodowych imprez
sportowych. Świat zobaczy, czego
nie mamy. A jeśli wydarzyłby się
wypadek lotniczy, albo atak terrorystyczny? Nie wolno zakładać,
że ryzyko jest zerowe. W razie
niespodziewanych zdarzeń na
Okęciu, nie wystartuje, ani nie
wyląduje żaden samolot. Nawet
gdyby wynikła nagła i dramatyczna potrzeba. Pod tym względem
nie jesteśmy jeszcze Zachodem.

okolic lotniska Okęcie i sąsiednich
miejscowości to wielka ulga, gdyż
wraz z rozbudową portu lotniczego wzrastałaby jego uciążliwość. Rachunek zysków i strat
z punktu widzenia mieszkańca
dałby wynik ujemny. Oﬁcjalny
obszar ograniczonego użytkowania nieruchomości obejmuje już
teraz fragmenty terenów czterech
dzielnic zachodniej i południowej
Warszawy. Są to Włochy, Ursus,
Mokotów i Ursynów. Także części Piaseczna i Lesznowoli oraz
Raszyna i Michałowic. W powiecie pruszkowskim rozciąga
się aż do granic Piastowa. Hałas
sięga często jeszcze dalej. Dodanie trzeciego pasa startowego,
zwielokrotnienie liczby startów
i lądowań na dwóch istniejących
– skutkowałoby poszerzeniem
strefy ochronnej. A to burzyłoby względną równowagę pomiędzy lotniskiem, a jego ludzkim
i przyrodniczym otoczeniem.
Okęcie położone jest w środku
3 milionowej metropolii, mniej niż
10 kilometrów od ścisłego centrum stolicy. Według standardów
światowych to stanowczo za blisko, aby inwestowanie w rozbudowę miało sens.

Konflikt interesów

Ograniczenia i specjalizacja

W metropolii stołecznej państwa aspirującego czołówki potęg Europy i grupy G20 jedno
lotnisko to stanowczo za mało.
Zwłaszcza, że brak możliwości
istotnego powiększenia tego
lotniska. Właśnie rozpoczęła
się budowa europejskiej autostrady A2. Przebiega ona bardzo
blisko lotniska. Bezpośrednie
sąsiedztwo autostrady i lotniska
jest nowoczesne i korzystne, ale
oznacza, że na Okęciu nie ma już
miejsca pod nowe pasy startowe.
Bez nich rozwój terminali i wzrost
liczby pasażerów będzie mocno
ograniczony. Dla mieszkańców

O wiele korzystniejszym rozwiązaniem jest stopniowa specjalizacja w obsłudze wybranej
części ruchu lotniczego. Być
może Okęcie za kilkanaście lat
stanie się lotniskiem służącym
obsłudze pasażerów latających
w interesach, ceniących bliskość
centrum metropolii i gotowych
za nią płacić wyższą cenę. Dziś
koszty cywilizacji ponoszą
mieszkańcy bezpośrednich
okolic portu lotniczego. I to nie
tylko w ciągu dnia. Ruch lotniczy
musi odbywać się również nocą.
Transport lotniczy, najszybszy
z istniejących, wykorzystuje

Grzegorz Kostrzewa-Zorbas
Specjalnie dla WPR

Jeden to tyle, co żaden

Gdy port lotniczy Modlin powstanie, skorzystają nie tylko mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego i okolic,
obszaru wokół Okęcia, powiatów pruszkowskiego, piaseczyńskiego i samej Warszawy. Skorzystamy wszyscy.
noc na wyładunek i załadunek
przesyłek ekspresowych. Wielu
pasażerów, a zwłaszcza turystów,
jest gotowych niedosypiać w zamian za niższą cenę lotu nocnego
czarterem lub tanimi liniami. Na
trasach międzykontynentalnych
podróż nocna to konieczność. Te
rodzaje ruchu – a będą jeszcze
większe po wyjściu światowej gospodarki z kryzysu – potrzebują
nowego lotniska. Dalej od centrum metropolii, poza skupiskami
miejskimi, na terenie rzadko zaludnionym, słabiej dotąd rozwiniętym gospodarczo, czekającym
na swoją szansę.

Szansa dla metropolii...
Lotnisko Modlin – właśnie
wpisane do rejestru lotnisk cywilnych – leży cztery razy dalej
od centrum Warszawy, niż Okęcie.
Korytarze powietrzne Modlina
biegną nad polami. Uciążliwości
takiej, jak w Ursusie czy Piasecznie, nikt nie odczuje, a nieliczne
wyjątki byłyby łatwe do rekompensaty. Mieszkańcy Nowego
Dworu Mazowieckiego, gdzie
leży Modlin, zyskają impuls rozwojowy. Wokół Okęcia taki impuls
się wyczerpuje – wokół Modlina
dopiero zacznie działać. Wszędzie
w świecie otwarcie portu lotniczego oznacza skok cywilizacyjny. Wokół jak grzyby po deszczu
zaczną wyrastać siedziby ﬁrm

obsługujących ruch lotniczy, lub
korzystających z bliskości lotniska
w celach biznesowych. Oznacza
to wyższą wartość nieruchomości
i nowe miejsca pracy, a przez to
wyższe dochody lokalnych samorządów, większe inwestycje
w infrastrukturę i jakość życia.
Impuls ekonomiczny obejmie
całą Metropolię Warszawską, bo
nowy port lotniczy i koniec monopolu Okęcia ułatwi tanie i szybkie podróżowanie wszystkim jej
mieszkańcom oraz jej gościom.
Już teraz można kupić bilet tanich
linii za kilkadziesiąt złotych i lecieć z drogiego portu lotniczego
Okęcie na przykład nad Morze
Śródziemne. Wybudowanie portu
lotniczego w Modlinie sprawi, że
ceny biletów lotniczych będą mogły być jeszcze niższe, co zwiększy
dostępność latania i dla Polaków,
i dla turystów z zagranicy. Z dnia
na dzień w Modlinie pojawią się
tysiące pasażerów dziennie – setki
tysięcy, a potem miliony rocznie.

W tym wspaniałym zabytku,
którego część została zaprojektowana przez samego Napoleona,
mógłby powstać park edukacyjny
lub nowoczesne interaktywne
muzeum, które ściągałoby turystów z Polski i świata, ci zaś
zostawialiby swoje pieniądze
w sklepach, restauracjach, hotelach i pensjonatach, gospodarstwach agroturystycznych czy
ośrodkach sportów wodnych
nad Wisłą, Narwią i Jeziorem
Zegrzyńskim. Razem z potencjałem turystycznym Twierdzy
zwiększy się potencjał całego
północnego Mazowsza – nie
tylko powiatu nowodworskiego,
ale i sąsiednich na obu brzegach
Wisły. Życie wstąpiłoby również
w piękną ideę metropolitalnego
szlaku wodnego dwóch twierdz –
od Twierdzy Modlin na północy
do Zamku w Czersku na południu
wśród sadów i ogrodów Królowej
Bony. Kto oparłby się urokowi tak
bardzo europejskiej wycieczki?

... i Twierdzy Modlin

Kolej na kolej

Beneﬁcjentem lotniska będzie
popadający w ruinę światowej
klasy zabytek – Twierdza Modlin.
Agencja Mienia Wojskowego od
dawna nie może znaleźć na nią
kupca. Bliskość międzynarodowego portu lotniczego sprawi,
że inwestycja w Twierdzę stanie
się o wiele bardziej atrakcyjna.

Dwa lotniska Metropolii Warszawskiej muszą się uzupełniać,
i musi między nimi być dobra
komunikacja lądowa. W razie
problemów na Okęciu, ruch lotniczy odbywałby się przez Modlin
i odwrotnie. Sprawne powinny
być też zwykłe przesiadki. Wielki plan komunikacyjny już jest

realizowany. Jego część to nowe
drogi dla samochodów: autostrada i nowe ulice dla Okęcia, a dla
Modlina rozbudowywana międzynarodowa szosa Warszawa
Gdańsk i drogi wojewódzkie po
wschodniej stronie Wisły.
Najważniejsze będą nowe połączenia kolejowe. PKP buduje
tunel kolejowy na Okęcie, a samorząd województwa linię kolejową zakończoną podobnym
tunelem pod przyszłym terminalem pasażerskim w Modlinie.
Pociągi Kolei Mazowieckich albo
warszawskiej SKM w niecałą godzinę przejadą z jednego lotniska
na drugie przez samo centrum
Warszawy. Nowoczesne składy
są zamawiane dzięki doﬁnansowaniu z Unii Europejskiej
– podobnie, jak doﬁnansowana z Brukseli budowa modlińskiego portu lotniczego z linią
i stacją kolejową. Planowane jest
powstanie nowej „lotniczej” linii
metra nie tylko warszawskiej ale
metropolitarnej. To rozwiązanie
na miarę światową, wzorem najnowocześniejszych metropolii
Europy zachodniej i Azji wschodniej. Nie można pójść na łatwiznę – odstąpić od budowy tuneli
kolejowych i stacji końcowych
pod terminalami. W wysoko rozwiniętym świecie buduje już się
tylko tak i tylko takie rozwiązanie
zalecają międzynarodowe organizacje. Trzeba odrzucić tanią
prowizorkę. W Modlinie linia
i stacja kolejowa na powierzchni
byłyby nie tylko kompromitacją
międzynarodową, także hamulcem dalszego rozwoju nowego
portu lotniczego. Podziemna linia i stacja udowodnią każdemu
przybyszowi, że jest na Zachodzie
i że warto tu inwestować, albo
spędzać czas dla przyjemności.
Inwestycja w wielkie, międzynarodowe lotnisko, wyzwala
grę potężnych interesów ekonomicznych i politycznych. Są siły
przeciwne portowi lotniczemu
Modlin, bo boją się konkurencji z jego strony. Potrzebna jest
jak najszersza koalicja na rzecz
Modlina – dla interesów bezpieczeństwa, gospodarki i wizerunku Polski, Mazowsza i metropolii
stołecznej. Gdy port lotniczy
Modlin powstanie, skorzystają
nie tylko mieszkańcy Nowego
Dworu Mazowieckiego i okolic,
obszaru wokół Okęcia, powiatów
pruszkowskiego, piaseczyńskiego
i samej Warszawy. Skorzystamy
wszyscy. Zrobimy jak największy
pożytek z naszego lotniska.
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Zdjęcia lotnicze Dulagu z 1944 roku
Grzegorz Przybysz
Bogdan Skoczylas
Publikowane przez nas unikalne
zdjęcia lotnicze zostały wykonane
przez niemieckie Luftwaﬀe latem
1944 roku. Pochodzą z centralnych
zbiorów amerykańskiego The
National Archives at College Park
pod Waszyngtonem. Traﬁły tam ze
składów Abwery i Luftwaﬀe odkrytych i wywiezionych przez wojska
amerykańskie pod koniec II wojny światowej, dzięki temu ocalały.
W magazynach archiwum znajduje
się jeszcze ok. 4 ton (!) podobnych
dokumentów. Odnalezione po 65
latach zdjęcia zostały skopiowane i sprowadzone do Polski przez
Zygmunta Walkowskiego znanego
varsavianistę, i dokumentalistę, laureata Nagrody Kustosza Pamięci Narodowej. Amerykańskie archiwum
udostępnia kopie zdigitalizowanych
dokumentów (zapisane na płytach
CD) każdemu i bezpłatnie. Warto
byłoby podjąć starania mające na
celu sprowadzenie (lub choćby
wypożyczenie) tych dokumentów
w celu udostępnienia ich zawartości
historykom i archiwistom.

Pierwsza fotograﬁa wykonana
jest w dniu 27 lipca1944 roku na
kilka dni przed wybuchem Powstania Warszawskiego. Druga

jest jedną z serii czterech zdjęć
wykonanych przez lotnictwo niemieckie w dniu 15 sierpnia 1944
roku i obejmuje obszar miejsco-

wości: Pruszków, Brwinów, Błonie
i Grodzisk Mazowiecki.
Fotograﬁe wykonał pilot Luftwaﬀe, Oberleutnant Wishnewski,

co potwierdza widoczny na obrazie
specjalny stempel z datą i godziną
oraz podpisem autora. Zdjęcia zrobione były z wysokości 2000-2500

Zdjęcie lotnicze Pruszkowa z 27 lipca 1944 z zaznaczonym tere- Pruszków. Zdjęcie z 15 sierpnia 1944 roku. Powiększony fragment
nem Zakładów Kolejowych, późniejszym obozem przejściowym. przedstawia teren obozu Dulag 121. W prawym dolnym rogu fotografii
Dokument oznaczony jako Tajny! (Geheim!)
znajduje się oryginalny stempel z datą, godziną oraz nazwiskiem pilota.

metrów specjalnym aparatem wyposażonym w znakomitą optykę
Zeissa. Wykonane były techniką
diapozytywową na płytach szklanych o wymiarach 29,5x29,5cm,
umożliwiających prezentację na
ekranie za pomocą rzutników. Zaawansowana technika, zastosowany sprzęt oraz materiały o wysokiej
rozdzielczości (jakość fotograﬁi jest
porównywalna ze stosowanymi
dziś zdjęciami satelitarnymi),
a także sygnatury „Geheim!” świadczą, że nie były to zwykłe zdjęcia
kartograﬁczne.
Na wcześniejszym zdjęciu
z 27 lipca 1944 zaznaczone i wyraźnie wyodrębnione są: teren Zakładów Kolejowych, dworca i innych
obiektów związanych z koleją. Być
może Niemcy szukali miejsca spełniającego warunki na zlokalizowanie
obozu przejściowego jeszcze przed
wybuchem powstania? Dokładnie
w tym miejscu, na terenie zakładów
kolejowych 6 sierpnia 1944 roku został ulokowany obóz przejściowy
Dulag 121. Drugie ze zdjęć powstało
15 sierpnia, kiedy powstanie jeszcze
trwało, ale jego los był już przesądzony. Pruszkowski obóz działał już od
tygodnia.

www.franceautomobiles.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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NADARZYN, RASZYN

Budżety gmin
Po prezentacji budżetów na rok 2010 powiatów grodziskiego
i pruszkowskiego, miast Grodziska Mazowieckiego i Pruszkowa
oraz gmin Michałowic, Milanówka i Piastowa prezentujemy
możliwości finansowe i plany inwestycyjne dwóch pozostałych
gmin naszego powiatu: Nadarzyna i Raszyna.
Mamy nadzieję, że porównanie budżetów poszczególnych gmin,
ich potencjału oraz możliwości i preferencji inwestycyjnych
(staraliśmy się zestawić gminy o podobnym charakterze – dwie
gminy wiejskie w powiecie pruszkowskim) będzie interesującą
lekturą tak dla radnych sąsiednich gmin, jak i mieszkańców
mniej związanych z działaniem samorządów.

Nadarzyn
• Liczba mieszkańcow: 12 260
• Dochody: 85 063 018,61zł
• Wydatki: 86 518 065,56 zł w tym inwestycyjne: 41 719682,61 zł
= 48,22% wydatków ogółem (!!!)
• Deficyt budżetowy: 1 455 046,95 zł wynosi tylko 1,7%
w stosunku do dochodu!!!!
• Dochód na mieszkańca: 6 938,26 zł (!!!)
Wydatki inwestycyjne zaplanowane w budżecie gminy na rok
2010 są nieco skromniejsze niż w roku ubiegłym, ale ich wysokość
sięga prawie 50 % wydatków ogółem!!! Na bieżący rok zaplanowane jest wykonanie kilkunastu kilometrów dróg i chodników.
W planach inwestycyjnych znalazły się również: dokończenie
kanalizacji w Ruścu, Kajetanach, Szamotach, Strzeniówce, oraz
Wolicy, gdzie przewidziana jest dodatkowo budowa oczyszczalni.
Przygotowane zostaną projekty sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Krakowiany, Wola Krakowiańska, Urzut, Kostowiec, Stara
Wieś, Rusiec oraz dla części Rozalina. Dokończona będzie budowa
nowego urzędu Gminy w Nadarzynie. W Kajetanach rozpocznie
się budowa czterech domów komunalnych z 16 mieszkaniami.
Na granicy Ruśca i Młochowa rozpocznie się budowa kolejnego
kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Orlik 2012” oraz
przygotowanie dokumentacji prawie 50 km ścieżek rowerowych.
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Podstawowa szkoła przetrwania
PRUSZKÓW „Zajmijcie się sprawą
bezpieczeństwa naszych dzieci”piszą do nas rodzice uczniów
pruszkowskiej Szkoły Podstawowej nr 6, coraz bardziej przerażeni ograniczeniami dojazdu jakimi
otacza się ich szkoła.
„Szkoła ma dobrą lokalizację
na dojazdy z dziećmi mieszkającymi w innych dzielnicach, bo
stoi przy przelotowej ul. Armii
Krajowej” – czytamy w liście czytelników – „Dlatego wielu w niej
uczniów z osiedli, które nie mają
własnych szkół, dowożeni są
przez rodziców samochodami.
Kłopot w tym, że o ile łatwo jest
tu dojechać, tak już z zatrzymaniem się i wypuszczeniem
dziecka z samochodu jest coraz
większy problem. Kiedyś można
było bez kłopotu wjeżdżać na
wewnętrzny dziedziniec szkolny
i tam bezpiecznie wysadzić dzieci
z samochodu, albo je do niego
wprowadzić. W ubiegłym roku
Pani Dyrektor kazała wjazd na
dziedziniec zamknąć i teraz jest
„czynny” dla rodziców dopiero
po 15.30. Od tego czasu musimy więc rano wypuszczać dzieci
wprost na ulicę. Chociaż dzieje się
to nie na bardzo ruchliwej Armii
Krajowej, a na poprzecznej ul.
Lipowej, to jednak zagrożenie

jest również duże. To przecież
jeden z dojazdów do Komorowa.
Dodatkowo, ktoś wymyślił żeby
ulicę odgrodzić od chodnika łańcuchami, uniemożliwiając w ten
sposób bezpieczne wysiadanie
prawymi drzwiami wprost na
chodnik. W tej sytuacji wypuszczanie dzieci na lewo, na jezdnię,
przed nadjeżdżające samochody
jest nieustannym igraniem z losem. Nieszczęście wisi w powietrzu. Czy żeby zmądrzeć musimy
czekać aż stanie się coś złego?”
Sprawdziliśmy. W godzinach
rozpoczynających się lekcji ruch
na ulicy rzeczywiście jest duży,

a wychodzące z samochodów na
jezdnię dzieci, zajęte wyciąganiem za sobą tornistrów i worków, często w ogóle nie oglądają
się, czy z tyłu coś nie nadjeżdża.
Zagrożenie wypadkiem jest rzeczywiście znaczne.
Zapytaliśmy dyrektor szkoły, Annę Tybora, czy dostrzega
ten problem.
- Decyzję o zamknięciu wjazdu na dziedziniec wewnętrzny
podjęłam właśnie ze względu na
bezpieczeństwo dzieci – mówi
pani dyrektor – To jest miejsce,
które często jest wprost zatłoczone dziećmi, a wjeżdżające

samochody powodowały poważne zagrożenie wypadkiem.
Narzekali na to też sami rodzice.
Jesienią ubiegłego roku wystąpiłam do prezydenta miasta z pismem o wybudowanie wzdłuż
ulicy zatoczek dla samochodów,
ale jak na razie się to nie udało.
Może w następnym budżecie
miejskim znajdą się na to środki.
Sprawdziliśmy obowiązujące
przepisy, ale te dyskretnie milczą
na temat zapewnienia bezpiecznej możliwości zatrzymywania
się na ulicach przy szkołach.
Zatem konﬂikt troski rodziców
i obaw pani dyrektor – w obu
przypadkach, jak się okazuje,
o bezpieczeństwo dzieci – trzeba
rozwiązać zgodnie ze zdrowym
rozsądkiem. Podpowiada on, że
z praktyką ulicznego wysiadania
trzeba jak najszybciej skończyć,
bo dzieci nie mają jeszcze nawyku zachowania ostrożności
na ulicy. Jeśli nie uda się znaleźć
jakiegoś kompromisu w sprawie
wykorzystania dziedzińca, jak
najszybsza budowa zatoczek będzie konieczna.
Chyba, że SP nr 6, oprócz normalnego programu szkolnego,
ma ambicję realizowania również programu szkoły przetrwania
(w mieście).
Olgierd Lewan

Nadarzyn najlepszy w Polsce!
Dziennik „Rzeczpospolita” ogłosił ranking gmin najaktywniejszych w pozyskiwaniu funduszy unijnych. W zestawieniu tym
pod uwagę brana była wartość pozyskanych dotacji. W kategorii
gmin wiejskich najwyżej w Polsce oceniona została Gmina Nadarzyn z imponującym wynikiem 8,5 tys. zł dotacji na mieszkańca.
W rankingu brano pod uwagę, wysokość pozyskanych pieniędzy
z unijnych funduszy w ostatnich 3 latach. W rywalizacji o wsparcie
brało udział ok. 100 tys. podmiotów – urzędów, instytutów, szkół,
organizacji pozarządowych i ﬁrm.
Wójtowi Nadarzyna Januszowi Grzybowi gratulujemy niewątpliwego sukcesu, zaś mieszkańcom gminy takiego wójta!!!

Raszyn
• Liczba mieszkańców: 20 075
• Dochody: 74 849 281 zł
• Wydatki: 83 314 281 zł w tym inwestycyjne: 56 788 069
= 68,16 % wydatków ogółem (???)
• Deficyt budżetowy: 8 465 000 zł
• Dochód na mieszkańca: 3728,48 zł
Ważniejsze inwestycje w Raszynie to: modernizacja sieci wodociągowej, projektów kanalizacji sanitarnej, inwestycje drogowe: projekt
i wykonanie chodnika po zachodniej stronie Al. Krakowskiegj od
ul. Centralnej do ul. Wspólnej, projekt drogi serwisowej po wschodniej
stronie Al. Krakowskiej (od ul. Kościuszki do ul. Na Skraju), projekty
chodników w Sękocinie Nowym, w ul. Długiej w Podolszynie Nowym,
przy ul. Falenckiej, przebudowa ul. Lotniczej z droga powiatową Nr 3121
(ul.Sportowa/Raszyńska) we wsi Raszyn. Przebudowa ul. 19 Kwietnia
we wsi Rybie, przebudowa ul. Lotniczej w Raszynie. Inwestycje w budownictwo mieszkaniowe i obiekty edukacji: budowa przedszkoli przy
ul. Pruszkowskiej i Poniatowskiego w Raszynie, projekt rozbudowy
ośrodka zdrowia w Raszynie. Planuje się modernizacje placów zabaw
przy ul Moniuszki, ul. Starowiejskiej i przy OSP w Falentach, oraz
projekty boisk sportowych przy stadionie. Przeprowadzona ma być
modernizacja terenu parku w Raszynie, parku rekreacyjnego w Puchałach, skweru w Falentach, a także renowacja Austerii.
Bolo Skoczylas

Ponad milion
dotacji dla
Muzeum

Optymistyczne plany ws. lodowiska
MILANÓWEK Kilka dni temu z ust
burmistrza Milanówka, Jerzego
Wysockiego padła deklaracja o powstaniu lodowiska w ciągu dwóch
lat. Zapytaliśmy go, jak miasto poradzi sobie z tak dużą inwestycją.
Patrzymy na to z nutą optymizmu
- powiedział nam Wysocki.
Temat lodowiska z prawdziwego zdarzenia ciągnie się
w Milanówku od lat. Dzięki pracy Krzysztofa Filipiaka, który
obecnie jest dyrektorem Zespołu
Szkół Gminnych przy ul. Żabie
Oczko, w Milanówku wyrosło
wielu dobrych łyżwiarzy szybkich, a dwoje wręcz znakomitych. Sławomir Chmura i Luiza
Złotkowska spod dłuta Filipiaka
traﬁli do kadry Polski i na igrzyska olimpijskie w Vancouver. Co
więcej, Złotkowska zdobyła za
oceanem brązowy medal.
Już przed wylotem panczenistów do Kanady, na spotkaniu Chmury z burmistrzem
Milanówka, Jerzym Wysockim

poruszono temat budowy lodowiska. Burmistrz mówił, że
obiekt ten jest przewidziany
w wieloletnim planie inwestycyjnym na lata 2010-2017.
Wysocki poszedł krok dalej po
świetnym występie panczenistów na igrzyskach. Stacja
TVP Warszawa podała, że Milanówek wybuduje lodowisko
w ciągu dwóch lat. - Sukcesy
zobowiązują i mimo trudności
ﬁnansowych będziemy starali
się tę inwestycję zrealizować mówił dla telewizji burmistrz
Jerzy Wysocki.
Na fundusze europejskie
miasto raczej nie ma co liczyć.
Milanówek złożył już bowiem
wniosek o doﬁnansowanie budowy kanalizacji i przedszkola. Burmistrz Wysocki wyjaśnił
nam, że część pieniędzy na lodowisko będzie starał się uzyskać
z ministerstwa sportu. Wsparcie
resortu może sięgnąć 30 procent. Reszta pieniędzy będzie
pochodzić z budżetu miasta.

Inwestycja ta wygląda na trudną
do zrealizowania. Jak powiedział
nam sekretarz miasta, Jarosław
Komża, nieznane są jeszcze jej
koszty. Fachowcy mówią o 50 mln
zł. Przypomnijmy jedynie, że dochody w tegorocznym budżecie
Milanówku zapisano na poziomie
blisko 48 mln.
Jerzy Wysocki jest jednak
optymistą. - Projekt ten uda się
tylko, gdy kryzys gospodarczy się
nie pogłębi. Zakładamy, że PKB
i nasze dochody będą minimalnie rosły, ok. 3-4 procent rocznie.
Jestem przygotowany na to, że
przez najbliższe kilka lat będziemy funkcjonować z napiętym
budżetem - powiedział nam burmistrz Milanówka.
Wspomniany obiekt ma powstać
naprzeciwko szkoły podstawowej
nr 1. Będzie to tor lodowo-wrotkarski. W środku ma być boisko wielofunkcyjne, które będzie służyło
uczniom szkoły. Miasto planuje
uruchomić obiekt w 2012 roku.
Mariusz Markowski

PODKOWA LEŚNA
Muzeum Iwaszkiewicza
w Stawisku w Podkowie Leśnej otrzyma utrzyma unijne
dofinansowanie w wysokości
1,2 mln zł. Pieniądze zostaną
przeznaczone na rewitalizację
domu Iwaszkiewicza i otaczającego go parku.
Muzeum znajduje się w budynku, w którym mieszkał
i tworzył Jarosław Iwaszkiewicz. Spędził tam kilkadziesiąt
lat swojego życia. Jego częstymi
gośćmi byli m.in. Jan Lechoń,
Czesław Miłosz, Krzysztof Kamil Baczyński.
Po śmierci pisarza, w 1980
roku willa w Stawisku, zgodnie z zapisem w jego testamencie, stała się muzeum
poświęconym jego pamięci.
Właścicielem zostało Ministerstwo Kultury i Sztuki.
W muzeum można znaleźć
cenne pamiątki po artyście
i jego żonie.
1,2 mln unijnej dotacji zostanie przeznaczone na rewitalizację willi i parku.
ms - wpr24.pl
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Pruszkowianin poszukiwany
za przestępstwa seksualne
PRUSZKÓW Mieszkaniec
Pruszkowa, Zdzisław M. jest
poszukiwany przez policję
z Zakopanego. Ściga go także
prokuratura w Pruszkowie. Mężczyzna dopuścił się przestępstw
seksualnych oraz znęcania się
nad żoną.
Sprawę przestępstw seksualnych opisała "Gazeta Wyborcza". Mężczyzna udawał
znanego onkologa, który ma
prywatną klinikę w szwajcarskiej Genewie. Przedstawiał się
jako Zdzisław Myszkowski, ale
w pruszkowskiej prokuraturze
dowiedzieliśmy się, że nie jest
to jego prawdziwe nazwisko.
Oszust wmawiał choroby kobietom, by je wykorzystać. Jedna
z oﬁar zeznała policji, że mężczyzna za 1,3 tys. zł zastosował
"sposób wyleczenia" w postaci
stosunku płciowego. Policja
ściga go poza tym za oszustwo
i gwałt. Jeden z funcjonariuszy
tłumaczy, że kobieta nie zgodziłaby się na stosunek, gdyby nie
podstęp Zdzisława M.

Mężczyznę za przestępstwa
seksualne ściga również prokuratura z północnej Polski. Przestępca ma też na swoim koncie
znęcanie się nad żoną. Za ten
czyn, który miał miejsce w 2008
roku, prokuratura w Pruszkowie szuka go listem gończym.
Jeszcze wcześniej Sąd Rejonowy
w Pruszkowie prowadził postępowanie w sprawie ograniczenia
mu praw rodzicielskich wobec
małoletniej córki.
W ostatnich dniach policji
udało się namierzyć mężczyznę. Przebywa w jednym z krajów europejskich. Razem z nim
mieszka 19-letnia dziewczyna
pochodząca z Nowego Targu.
Najprawdopodobniej została
omamiona przez Zdzisława M.
"Gazeta Wyborcza" napisała, że
oboje poznali się w Krakowie.
On podawał się za znanego lekarza. Obecał dziewczynie ślub na
Wawelu. Teraz dziewczyna nie
chce wrócić do domu. Wobec
tego, że jest pełnoletnia, policja
jest bezsilna.
mm - wpr24.pl

Wybory w Podkowie Leśnej
roztrzygnięte wynikiem 25:4
PODKOWA LEŚNA Danuta Zabłocka zwyciężyła w niedzielnych wyborach uzupełniających
do Rady Miasta Podkowy Leśnej.
Po tym jak jedna z radnych
z przyczyn osobistych złożyła
mandat, wojewoda mazowiecki
rozpisał wybory uzupełniające w okręgu wyborczym nr 5
w Podkowie Leśnej. Do wyborów przystąpiły dwa komitety wyborcze: KWW Młoda

Społeczne Liceum
Ogólnokształcące
Nr 23
Z UPRAWNIENIAMI
SZKOŁY PUBLICZNEJ
OD 1991

Podkowa i KWW Grażyny Zabłockiej. Pierwszy z nich zgłosił
Jana Grzymałę, a drugi oczywiście Grażynę Zabłocką.
Zwyciężyła Grażyna Zabłocka.
Uprawnionych do głosowania
było 247 wyborców, udział w wyborach wzięło 29 wyborców. Na
dwoje kandydatów oddano łącznie 29 głosów, z tego: Grażyna
Zabłocka uzyskała 25 głosów,
a Jan Grzymała uzyskał 4 głosy.
ms - wpr24.pl

Gimazjum
Społeczne
Z UPRAWNIENIAMI
SZKOŁY PUBLICZNEJ
OD 2004

u.pl
• wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej
3.ed
.slo2
w
w
• życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga
w
• 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
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Urząd Miasta: Prawdziwa historia bezprzewodowego
dostępu do internetu w Pruszkowie
Andrzej Kurzela
Z-ca Prezydenta Miasta Pruszkowa

W

związku z wieloma
pytaniami kierowanymi do Urzędu
przez mieszkańców Pruszkowa
oraz internautów na licznych forach, chcielibyśmy podzielić się
informacjami na temat specyﬁki
projektu oraz jego aktualnego
przebiegu. Jednocześnie, chcielibyśmy ustosunkować się do
treści artykułu zamieszczonego
w lokalnej prasie, który może
wprowadzać naszych mieszkańcowi w błąd poprzez podanie
informacji niesprawdzonych lub
wręcz mijających się z prawdą.
Zgodnie z harmonogramem
wdrażania projektu, wykonawca zakończył przygotowywanie
Projektu Wykonawczego Sieci
Radiowej w ustalonym terminie.
Projekt został złożony przez Wykonawcę w dniu 7 grudnia i po
niewielkich korektach został
ostatecznie przyjęty do realizacji
w dniu 21 grudnia 2009. Jest to
absolutnie zgodne z zapewnieniami prezydenta Starzyńskiego
złożonymi w listopadzie zeszłego roku. Nieprawdziwa jest więc
informacja podana przez autora
artykułu, że projekt nadal nie jest
oddany do realizacji.
Prawdą jest natomiast, że Projekt Techniczny nie został opublikowany na stronie internetowej
Urzędu natychmiast po jego
przyjęciu. Ze względu na znaczną
ilość poufnych danych zawartych w projekcie, np. struktura
planowanej wewnętrznej sieci
Urzędu, czy organizacja systemu
bezpieczeństwa, podjęto decyzję
o nie upublicznieniu dokumentacji technicznej w pełnym jej
zakresie.

Podobne zastrzeżenia dotyczą
upublicznienia wyników skanowania sieci W-Fi w naszym
mieście, gdzie można znaleźć
informacje o każdej z działających
obecnie sieci prywatnych. Znaczna część sieci prywatnych nie
została należycie zabezpieczona
przez użytkowników, więc Urząd
Miasta nie powinien udostępniać
takich danych publicznie.
Sposób montażu urządzeń
nadawczych, przebiegi tras kablowych oraz organizacja systemu zabezpieczeń ﬁzycznych
oraz logicznych sieci także,
naszym zdaniem, nie powinna
zostać udostępniona osobom
postronnym.
W chwili obecnej wyciąg
z projektu wykonawczego sieci
radiowej jest już umieszczony na
naszej stronie www.pruszkow.pl
w zakładce WI-FI.
Kolejną informacją podaną we
wspomnianym artykule i wprowadzającą w błąd jest opis organizacji budowanej sieci. Autor
wymienił 29 jednostek administracji publicznej objętych projektem, ale nie raczył wspomnieć,
że jest to tylko część projektu
realizowana w pierwszym jego
etapie. Zgodnie z założeniami,
pierwszy etap obejmuje instalację 46 punktów dostępowych na
wspomnianych budynkach, ale
także obejmujących wszystkie
tereny przyległe oraz np. całą ulicę Kraszewskiego czy plac Jana
Pawła II.
Urządzenia nadawcze będą instalowane NA budynkach, a nie
w budynkach, co umożliwi korzystanie z sieci zarówno samej instytucji, jak i wszystkim osobom
oraz mieszkańcom miasta w promieniu do 200m od urządzenia.
Trudno więc mówić, że projekt
obejmuje tylko jakieś określone

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

lokalizacje. Projekt obejmuje całe
obszary miasta starannie wytypowane, zmierzone i opisane
w Projekcie Technicznym. Pełne
mapy zasięgów z zaznaczeniem
punktów dostępowych zostaną
wkrótce opublikowane na naszej
stronie internetowej.
W drugim etapie, planowanym na przełom roku 2010/2011,
przewidywane jest uruchomienie
pozostałych 49 punktów dostępowych w wybranych rejonach
osiedli: Tworki, Ostoja, Malichy
oraz na terenie zmodernizowanego Parku Kultury i Wypoczynku
„Mazowsze”.
Wartość całości projektu szacowana jest na 4,4 mln zł i poza
siecią dostępu do Internetu dla
mieszkańców, obejmuje on także
wdrożenie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych na
potrzeby własne Urzędu oraz jednostek podległych, np. bezpieczna sieć dostępu do Internetu, sieć
VPN czy też system telefonii VoIP.
Wątpliwości autora przedstawione w artykule są naszym
zdaniem klasycznym przejawem
niezrozumienia idei projektu oraz
pomieszania faktów.
Spore kontrowersje wśród
mieszkańców naszego miasta,
prezentowane także przez autora artykułu, budzi ograniczenie
przepustowości do 256kbps oraz
czasu sesji do 30 minut, a także
sposób logowania do sieci.
Zdajemy sobie sprawę, że te
ograniczenia znacznie wpływają na funkcjonalność sieci, ale
nie wynikają one z „widzimisię”
Urzędu czy Wykonawcy, ale wyłącznie z obowiązującego prawa
krajowego oraz Unijnego, a także
regulacji oraz wytycznych Urzędu
Komunikacji Elektronicznej.
Żadnemu podmiotowi w kraju,
a szczególnie Urzędowi Miasta,
nie wolno zaburzać konkurencji
na lokalnych rynkach. Dotyczy to
także rynku usług telekomunikacyjnych. Polskie prawo zabrania
administracji publicznej oferowania jakichkolwiek komercyjnych
usług poniżej cen rynkowych, a w
szczególności oferowania takich
usług bezpłatnie.
Wyjątek stanowi tzw. „internet
socjalny”, który może być oferowany mieszkańcom bezpłatnie,

ale musi spełniać ściśle określone
warunki znacznie ograniczające
jego wartość użytkową tak, aby
nie stanowił konkurencji dla
komercyjnych operatorów telekomunikacyjnych działających
w naszym mieście.
Zgodnie z wytycznymi Unii
Europejskiej, „internet socjalny”
ma służyć WYŁĄCZNIE do pracy,
nauki oraz kontaktów społeczeństwa z Administracją Publiczną,
czy pomiędzy sobą. Za pomocą
sieci miejskiej możliwe będzie
korzystanie z poczty elektronicznej, przeglądanie stron WWW
(jednak z pewnymi ograniczeniami w stosunku do treści),
korzystanie z bankowości elektronicznej, forów dyskusyjnych,
czatów, czy powstających systemów e-administracji w całym
kraju. Według UKE, do realizacji
takich celów łącze o prędkości
256kbps jest w zupełności wystarczające. Funkcje związane
z rozrywką, zabawą czy wymianą plików przez Internet
pozostaną nadal domeną operatorów komercyjnych.
Autor artykułu, określający siebie jako „pomysłodawca” oraz
„inicjator” powstania sieci bezpłatnego dostępu do Internetu
dla mieszkańców Pruszkowa,
powinien najlepiej wiedzieć, że
obecne ustawodawstwo krajowe
oraz Unijne całkowicie wyklucza takie inicjatywy i jakakolwiek
próba ich realizacji jest prawnie
zabroniona. W obecnej sytuacji
prawnej, realizacja w pełni funkcjonalnego i bezpłatnego dostępu
do Internetu dla obywateli nigdy
nie była, nie jest i długo jeszcze
nie będzie możliwa i pozostanie
wyłącznie, skądinąd słuszną, ideą
bez pokrycia w rzeczywistości.
Wychodząc jednak naprzeciw
uwagom mieszkańców, Urząd
Miasta wystąpił do Urzędu Komunikacji Elektronicznej o zgodę
na zwiększenie prędkości „internetu socjalnego” do co najmniej 512kbps.
Od strony technologicznej sieć
przygotowana jest do obsługi
znacznie większych przepustowości, jednak została ona celowo
ograniczona i może być praktycznie natychmiast przekonﬁgurowana do dowolnych prędkości.

wspó³pracujemy z programem

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

www.szkolydladoroslych.pl

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
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Biuletyn Informacyjny Starostwa Powiatowego w Pruszkowie

ul. Staszica 1, 05-800 Pruszków, tel: (22) 738-14-00, e-mail: starostwo@powiat.pruszkow.pl

Nagroda Starosty Pruszkowskiego
dla Zespołu Szkół nr 1 im. St. Staszica
W piątek, 12 marca 2010 w hali
pruszkowskiego Znicza odbyła
się XI giełda oświatowa, której
celem było przedstawienie oferty i możliwości kształcenia się
w szkołach szczebla ponadgimnazjalnego dla uczniów gimnazjów
oraz prezentacji możliwości kontynuacji nauki młodzieży kończącej szkoły podstawowe.

Spotkanie Komitetu Honorowego budowy Muzuem Dulag 21 w gmachu Sejmu RP

Marszałek Sejmu RP patronuje powstaniu
Muzeum "Dulag" w Pruszkowie
Z inicjatywy Starosty Pruszkowskiego Elżbiety Smolińskiej i Marszałka Sejmu RP
Bronisława Komorowskiego
w czwartek (4.marca2010r.)
odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Honorowego budowy muzeum „Dulag
121”zorganizowane w gmachu
Sejmu RP. Po latach starań,
idea powstania Muzeum
obozu przejściowego Dulag
121, upamiętniającego martyrologię mieszkańców Warszawy po upadku Powstania
Warszawskiego, ma szansę
na sfinalizowanie.
Członkami komitetu obok
Marszałka, który jest jednocześnie jego honorowym
przewodniczącym są Hanna
Gronkiewicz-Waltz Prezydent
Warszawy, Jacek Kozłowski Wojewoda Mazowiecki, Adam
Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego. W inauguracyjnym spotkaniu udział
wzięli również: Małgorzata Kidawa-Błońska Poseł na Sejm RP
oraz przedstawiciele samorządów powiatu pruszkowskiego: Jan Starzyński Prezydent
Miasta Pruszkowa, Burmistrz
Piastowa Zdzisław Brzeziński.
Do honorowego uczestnictwa
w komitecie zaproszeni zostali
również świadkowie tamtych
dramatycznych wydarzeń,
uczestnicy i kombatanci: m.in.
Maria Stypułkowska-Chojecka,
żołnierz Powstania ps. "Kama"
uczestniczka zamachu na Kutscherę, ppor. AK kpt. Janina
Kulesza Kurowska, Barbara
Majewska-Luft sanitariuszka
w obozie przejściowym, Czesław Cywiński prezes światowego Związku Żołnierzy A.K.,
Zdzisław Zaborski autor książki
o obozie przejściowym „Tędy
przeszła Warszawa”.
Po powitaniu i dokonaniu
prezentacji uczestników, honorowy patron i gospodarz

spotkania Marszałek Sejmu
Bronisław Komorowski oddał
głos Staroście Pruszkowskiemu
Elżbiecie Smolińskiej. Starosta poinformowała zebranych
o stanie zaawansowania robót
budowlanych powstającego na
terenach byłych Zakładów Kolejowych muzeum. Prace budowlane są już obecnie w fazie
końcowej. Głównym zadaniem
stojącym teraz przed Komitetem jest organizacja prac związanych z projektem aranżacji
przestrzeni ekspozycyjnych,
dokonaniem koniecznych
opracowań naukowych i historycznych oraz działań promujących Muzeum Dulag 121. Na
najbliższym spotkaniu powołane zostaną problemowe grupy
robocze, których celem będzie
koordynacja zadań w poszczególnych dziedzinach. Wolę
wsparcia i gotowość udzielenia
wszelkiej pomocy w realizacji
przedsięwzięcia zadeklarowała
również Prezydent Warszawy
Hanna Gronkiewicz-Waltz,
a także Dyrektor Muzeum Historycznego Warszawy Joanna
Bojarska oraz Jan Ołdakowski
Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.
Obóz Przejściowy Durchga n gs l age r ( D u l ag ) 1 21
w Pruszkowie został utworzony
6 sierpnia 1944 roku i działał
do połowy stycznia 1945 roku.
W ciągu trzech pierwszych miesięcy przeszło przez to miejsce
około 550 tysięcy mieszkańców
Warszawy i ok. 100 tys. osób
wysiedlonych z okolicznych
miejscowości. Podejrzanych
o udział w Powstaniu Warszawskim wywożono stąd do
niemieckich obozów zagłady,
a osoby zdolne do pracy kierowano na roboty przymusowe
do III Rzeszy.
Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę
Muzeum Dulag 121 odbyła się
2 października 2009 r. Muzeum

ma upamiętnić martyrologię
więzionych tam mieszkańców
Warszawy oraz stanowić wyraz wdzięczności dla ludności
Pruszkowa i okolic za poświęcenie i oﬁarność w niesieniu
pomocy wypędzonym.

Najliczniej reprezentowane
były szkoły średnie z powiatu
pruszkowskiego ale w imprezie
wzięły udział również placówki
edukacyjne z pow. grodziskiego
i szkoły warszawskie.
Poszczególne szkoły prezentowały własne ﬁrmowe stanowiska, multimedialne prezentacje,
broszury i ulotki w większości
przypadków zaprojektowane
i wykonane przez swoich wychowanków. Poza ofertą edukacyjną
można było obejrzeć prezentacje
taneczne, artystyczne i sportowe. Jedna ze szkół przygotowała
pokaz mody, a na stoisku innej
można było zapoznać się z najnowszymi trendami w dziedzinie
fryzjerstwa. Swoje stanowiska

przygotowało również wojsko
(szkoła wojskowa z Dęblina)
i straż miejska. Pewnym novum
był w tym roku udział szkół językowych z różnorodną ofertą nie
tylko dla młodzieży szkolonej,
ale i osób dorosłych.
Nagrodą Zarządu Powiatu
Pruszkowskiego za najlepszą
tegoroczną prezentację swojej szkoły, czekiem wartości

2000 zł, uhonorowany został
Zespół Szkół nr 1 im. St. Staszica
z ulicy Promyka w Pruszkowie.
Elementem wyróżniającym
uczniów tej szkoły były rzucające się w oczy, jednakowe
podkoszulki z elementami
charakterystycznymi dla poszczególnych kierunków zawodowych, znajdujących się
w ofercie edukacyjnej szkoły.

Technik! Ale w jakim kierunku?
CO DALEJ GIMNAZJALISTO?
Nasz cykl informujący o możliwościach i perspektywach nauki
w średnich szkołach technicznych
wzbudził szerokie zainteresowanie czytelników. Wśród licznych
pytań najczęściej zadawane dotyczą wyboru kierunku zawodowego. Który z nich rzeczywiście
warto wybrać?
Odpowiedź wprost na to pytanie wydaje się jednoznaczna.
Przede wszystkim taki, który
zgodny jest z zainteresowaniami
młodego człowieka. Nie trzeba
chyba nikogo przekonywać, że
i w nauce w szkole, i w dalszej pracy
zawodowej, największe sukcesy
odnoszą ci, którzy wybrali kierunek rozwijający ich osobiste
zainteresowania.
Oczywiście trzeba również brać
pod uwagę, jakich specjalistów poszukują i będą potrzebować w najbliższej przyszłości pracodawcy,
czyli w jakich branżach będzie
najwięcej miejsc pracy.
Trzeba przyznać, że wachlarz
propozycji oferowanych przez
szkoły prowadzące kształcenie
zawodowe jest szeroki i każdy z absolwentów gimnazjum powinien
znaleźć coś dla siebie.
W Zespole Szkół nr 1 w Pruszkowie przy ulicy Promyka 24/26,
niesłabnącym powodzeniem cieszy się technikum budowlane . Zapotrzebowanie na fachowców w tej
branży jest ciągle duże. W związku

z rozbudową infrastruktury drogowej w Polsce, rośnie też zainteresowanie młodzieży zawodem
technika drogownictwa. Absolwenci gimnazjów bardzo chętnie
wybierają też zawody technika:
informatyka, ochrony środowiska
i ekonomisty. Nie ma wątpliwości,
że po takich kierunkach nie będą
mieli większych trudności ze znalezieniem pracy.
Na przyszły rok szkolny zapraszamy również kandydatów
chętnych do kształcenia się
w zawodzie technik pojazdów
samochodowych. To propozycja
zupełnie nowa. Wraz z rozwojem motoryzacji potrzebna jest
rzesza dobrze wykształconych
fachowców z zakresu naprawy
i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych naszpikowanych elektroniką i właśnie
w tym technikum młodzi ludzie
mogą przygotować się do pracy w zakładach produkcyjnych
i naprawczych, stacjach kontroli
pojazdów, salonach sprzedaży czy
ﬁrmach transportowych.
- To zresztą jest jeden z tych zawodów, w których potrzeby rynku
pokrywają się z zainteresowaniami
młodzieży, więc przypuszczamy,
że z rekrutacją kandydatów na ten
nowy kierunek nie będziemy mieli większych problemów – mówi
wicedyrektor ZS nr 1, Iwona Lewandowska – We wszystkich zawodach kształcimy nowocześnie

z wykorzystaniem najnowszych
urządzeń, pomocy dydaktycznych
i specjalistycznych programów
komputerowych stosowanych
w poszczególnych dziedzinach.
Nasi uczniowie rozwiązują zadania podobne do tych, jakie praktycznie wykonuje się na danym
stanowisku pracy. To sprawia, że
absolwenci podejmując pracę nie
mają najmniejszych trudności
z adaptacją zawodową i rzetelnym
wykonywaniem swoich pracowniczych obowiązków.
Rzeczywiście, trzeba przyznać, ze przyjęty przez szkołę
kierunek bezpośredniej współpracy z partnerami z rynku
pracy, w tym z dużymi ﬁrmami
angażującymi się w proces praktycznej nauki zawodu i wspierających szkolną bazę techniczną,
przynosi bardzo dobre efekty.
Nieocenione korzyści przynosi też realizacja dotowanego
przez Unię Europejską projektu
pt. Mobilni zawodowo i gotowi
na nowe wyzwania. Dzięki temu
szkoła ma nowoczesne pomoce
naukowe, a oferta skierowana do
uczniów wzbogaciła się o szereg
propozycji m.in. umożliwiających
rozwój indywidualnych zainteresowań. Prowadzony w ramach
projektu cykl zajęć poświęconych przedsiębiorczości, ułatwi
absolwentom poruszanie się po
rynku pracy i podjęcie decyzji
o założeniu własnej ﬁrmy.

- Dzięki tym dodatkowym
propozycjom nasi uczniowie
mają niepowtarzalną okazję
bezpłatnego zdobywania międzynarodowych certyﬁkatów
językowych i komputerowych
oraz dodatkowych uprawnień
zawodowych. Za przygotowanie się do ich zdobycia oraz
egzaminy musieliby zapłacić
niemałe pieniądze, u nas mają
to za darmo. Poza tym mogą pojechać z nami na narty i zwiedzić
wybrany kraj Unii Europejskiej.
Wystarczą chęci i trochę wysiłku
– podkreśla wicedyrektor Lewandowska – Dzięki udziałowi
w projekcie uczniowie mogą też
bardzo solidnie przygotować się
do egzaminu maturalnego i startu na wyższe uczelnie.
Nasi absolwenci mają otwartą
drogę dalszego rozwoju. Prawie
70% z nich, najczęściej już pracując, decyduje się na kontynuowanie nauki w szkołach wyższych.
Wszechstronne przygotowanie
ogólne, na jakie kładziemy szczególny nacisk sprawia, że mogą
podjąć studia na zupełnie innym
kierunku, jeżeli zmienią swoje
zainteresowania. Wśród naszych
absolwentów są nie tylko doskonali specjaliści w swoich dziedzinach, inżynierowie, ekonomiści,
architekci, ale też psychologowie,
pedagodzy, dziennikarze, aktor,
oraz sinolog - znawca języka
i kultury chińskiej!
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Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów

ul. Grodziska 12, tel. (22) 729 56 09, e-mail: brwinow@brwinow.pl
OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY BRWINÓW
OGŁASZAM
OTWARTY KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY
W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI W ROKU 2010
§1
Rodzaj zadań wraz z wysokością środków publicznych przeznaczonych na ich realizację
Lp.

1

Nazwa zadania

Wydatkowane środki w roku
2009

Planowane wydatki na
rok 2010

0,00

8.000,00 zł

Wsparcie wyjazdu profilaktyczno – sportowego
członków Stowarzyszenia „Szansa” w terminie
28 kwietnia – 4 maja 2010 r. do miejscowości
Murzasichle.

§2
Dotacja na realizację zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej przyznawana będzie w formie wsparcia finansowego w ramach działu
851 rozdz. 85154.
§3
Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania winna być podzielona na część kosztów merytorycznych, w której można uwzględniać
koszty:
1) wyżywienie uczestników wyjazdu,
2) zakwaterowanie uczestników wyjazdu.
§4
Termin i warunki realizacji zadania:
1) zadanie winno być wykonane w 2010 r.
2) zadanie winno być zrealizowane zgodnie z zawartą umową.
§5
Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej w ramach realizacji zadań publicznych
w roku 2010, kierowane jest do podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku,,
zamierzających realizować zadania na rzecz mieszkańców gminy Brwinów.
§6
Podstawą ubiegania się o dotację jest: art.11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 87 ze zm.), oraz uchwała nr nr LIII/473/2009 z dnia 29 października
2009 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok.
§7
1.
2.
3.
1.

2.

Termin składania ofert – 21 kwietnia 2010 r. godz. 16.00.
Termin otwarcia ofert – 22 kwietnia 2010 r. godz. 12.00.
Komisja konkursowa dokona wyboru ofert w ciągu 3 dni od dnia otwarcia ofert.

1)

aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia),

2)

sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2009 r.

3)

aktualny statut,

4)

pisemne oświadczenie o nie ubieganiu się o wsparcie realizacji przedmiotowego zadania ze środków budżetu Gminy
Brwinów pod inną nazwą,

5)

pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz Gminy, ZUS, urzędu skarbowego oraz o nie prowadzeniu przeciwko
podmiotowi ubiegającemu się o dofinansowanie egzekucji na podstawie przepisów prawa cywilnego (zajęć komorniczych),

Komitet Budowy
Muzeum „Dulag 121”
w organizacji zwraca się
do wszystkich mieszkańców regionu z gorącym
apelem o pomoc w pozyskaniu eksponatów
w celu wykorzystania ich
w powstającym muzeum.
Jeśli ktoś z Państwa
posiada zdjęcia, przedmioty, dokumenty, które
mogą być wykorzystane
lub pomocne w aranżacji
powstającego muzeum,
a chciałby przekazać,
udostępnić lub wypożyczyć je na cele muzealne prosimy o kontakt
telefoniczny lub mailowy
z redakcją gazety WPR.
Prosimy również
o informacje o osobach
zaangażowanych w organizowanie lub niesienie
pomocy więźniom
Dulagu 121. Szczególnie
zależy nam na osobach
zamieszkujących wówczas w Pruszkowie i jego
najbliższych okolicach.
Redakcja Gazeta WPR,
ul. Bolesława Prusa 19 lok. 7,
05-800 Pruszków,
Tel/fax – (22) 728 18 64,
redakcja@gazetwwpr.pl

3.
4.
5.
6.

6)

pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu o zobowiązaniu się
do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych oraz wyodrębnienia konta bankowego,

7)

pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu o deklaracji, iż oferent
nie działa w celu osiągnięcia zysku,

8)

pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy umowę dotacji podpisują osoby inne niż umocowane
do reprezentacji zgodnie ze statutem organizacji).

Wymienione w ustępie 2 załączniki stanowią integralną część oferty.
Oferty niezgodne ze wzorem i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
Na kopercie zawierającej ofertę należy umieścić zapis: „ zadanie – nazwa zadania”. Składający oferty mogą być proszeni o dodatkowe
informacje i wyjaśnienia. Wyboru sprawdzonych pod względem formalnym ofert wraz z wnioskami o dofinansowanie dokona powołana
komisja konkursowa. Wybór oferty dokonany przez komisję konkursową wymaga zatwierdzenia przez Burmistrza Gminy Brwinów. W
przypadku braku akceptacji Burmistrz może podjąć decyzje o powtórzeniu procedury wyboru.

§9
Przy wyborze będą brane pod uwagę następujące kryteria oceny ofert: ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta w tym: przygotowanie
podmiotu do realizacji zadania (np. posiadane zasoby rzeczowe i kadrowe, zapewniające realizację zadania), zakres i sposób realizacji zadania,
doświadczenie podmiotu w realizacji tego typu zadań, wiarygodność merytoryczna i finansowa podmiotu, oparta na ocenie zrealizowanych
zadań zleconych przez Gminę w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia dotacji otrzymanych na
ich realizację; ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym: kalkulacja kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, wysokość
środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, wysokość środków własnych i pochodzących z innych źródeł przeznaczonych na
realizację zadania, rzeczowy i osobowy wkład własny w realizację zadania.
§ 10
Oferty, których dotyczy niniejsze ogłoszenie będą dofinansowane z działu 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.
Środki finansowe przekazane w ramach dofinansowania (dotacje) muszą być wydatkowane do dnia określonego w umowie i nie mogą być
przeznaczone na pokrycie kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy dotacyjnej. Środki nie wydane lub wydane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi.
§ 11
Wymagane dokumenty oraz kryteria, które również będą decydowały o przyjęciu projektu do realizacji określone zostały w Programie współpracy
Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010
stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok
1.
2.
3.
4.
5.
6.

§8
Podstawą udziału w konkursie jest przesłanie pocztą lub złożenie w Urzędzie Gminy Brwinów ul. Grodziska 12 – Biuro Obsługi Interesanta, oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia
2005r w sprawie wzoru oferty na realizacje zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264,
poz.2207).
Do oferty należy dołączyć:

APEL

7.
8.
9.
10.

§ 12
Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Gminy Brwinów w drodze zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią
komisji konkursowej.
Decyzja Burmistrza jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Burmistrz zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.
Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji.
Termin realizacji zadania zgłoszonego do konkursu ofert ustala się najwcześniej od dnia podpisania umowy nie później niż do dnia 4 maja
2010 r.
Podmiot dotowany, po zakończeniu realizacji zadania, zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego
i finansowego z wykonanego zadania zgodnego ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 27 grudnia 2005 r
Burmistrz Gminy Brwinów może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy:
rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,
podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych,
zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodności merytoryczną lub finansową oferenta.
§ 13

1.
2.

Informacja o wyborze oferty zostanie podana do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i ogłoszone
w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.brwinow.pl.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod tel. (0-22) 738 26 12.
Andrzej Guzik
Burmistrz Gminy Brwinów
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drzwi

wewnętrzne,
zewnętrzne, antywłamaniowe

okna

aluminium, drewno, PCV, dachowe
rolety, moskitiery, ogrody zimowe
Pruszków, ul. Kościuszki 8 paw.3, tel. (0-22) 425 58 82
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OTRĘBUSY

A w Grodzisku wiosna już!

Koncert Zespołu Pieśni i Tańca
„Śląsk” im. Stanisława Hadyny

21 marca (niedziela) Centrum Kultury
zaprasza na event muzyczno-modowy „A w Grodzisku wiosna już!”.
W programie: - utop Marzannę (Park
Skarbków, godz. 15:00), - obejrzyj
pokaz mody (Klub Muzyczny, godz.
17:00), - posłuchaj gwiazdy hip-hopu
(Sala widowiskowa, godz. 19:00).
Wstęp wolny

26 marca (piątek) gościnnie w sali

Wolna Grupa Bukowina
21 marca (niedziela) w Centrum Kultury odbędzie się Koncert zespołu
Wolna Grupa Bukowina.
Start godz. 19:00, Bilety 25 i 30 PLN,
Miejsce: MCK, Kościelna 3

Opowieści Poli Negri

Nigdy nie zakocham się
Centrum Kultury zaprasza
23 marca (wtorek) komedię miłosno
- kryminalną autorstwa Cezarego
Harasimowicza. Pełna pomyłek
i zaskakujących zwrotów akcji,
gdzie spryt miesza się z naiwnością, a pożądanie z nienawiścią.
Reżyseria: Grzegorz Chrapkiewicz, Aktorzy: Grażyna Wolszczak, Jacek Poniedziałek/Piotr
Gąsowski
Start godz. 19:00, Bilety 40 PLN

Artystyczny Kiermasz
Wielkanocny
28 marca (niedziela) w Centrum

Centrum Kultury zaprasza
28 marca (niedziela) na spektakl
Salonu Poezji Muzyki i Teatru
w Toronto - Opowieści Poli Negri.
Start godz. 18:00,

NADARZYN

Teatrzyk w walizce
Ośrodek Kultury zaprasza 21 marca
(niedziela) na spotkanie z cyklu
„Teatrzyk w walizce” – przedstawienie „Koguty i Kury”, czyli Wielkanocne spotkanie w kurniku
spisane wierszem przez polskich
poetów. Przedstawienie przygotowane przez Teatr Wariacja
w Warszawie.
Start godz. 16:00, Wstęp wolny

Kultury odbędzie się Artystyczny Kiermasz Wielkanocny. Po
kiermaszu spotkanie z Małgorzatą Zielińską autorką książki
„Drożdżowe wypieki”.
Start godz. 11:00

MILANÓWEK

Koncert grupy Blue Sounds

Międzynarodowy Dzień Teatru

Centrum Kultury zaprasza
20 marca (sobota) na koncert grupy
Blue Sounds. Standardy bluesowe
i ich nowe aranżacje.
Start godz. 19:00, Bilety 20 PLN,
Miejsce: Willa Borówka, Kościelna 4

28 marca (niedziela) w Ośrodku
Kultury odbędzie się Międzynarodowy Dzień Teatru – monogram
w wykonaniu Małgorzaty Rożniatowskiej „UWAGA – ZŁE PSY!”.
Start godz. 20:00, Wstęp wolny

„Matecznika Mazowsze” wystąpi
ceniony na całym świecie Zespól
Pieśni i Tańca "Śląsk", który zaprezentuje publiczności program
pt. „Stanisław Hadyna - Legenda
Gór”. W programie nie zabraknie
znanych pieśni i tańców z całego
repertuaru Zespołu.
Start godz. 19.00, Bilety od 45 PLN,
22 208 81 08, info@mazowsze.waw.pl
Przejazd kolejką WKD z ważnym biletem
na koncert w obie strony jest bezpłatny.

Spektakl „Hipnoza”
28 marca (niedziela) w „Mateczniku
Mazowsze” odbędzie się spektakl
„Hipnoza” - reż. Wojciech Malajkat, wystąpią - Beata Ściółkowana
i Rafał Królikowski.
Start godz. 17.00, Bilety od 50 PLN,
22 208 81 08, info@mazowsze.waw.pl
Przejazd kolejką WKD z ważnym biletem
na spektakl w obie strony jest bezpłatny.

Filharmonia Dziecięca
„Filharmonia Dziecięca w Pałacyku” to cykl edukacyjny przeznaczony dla młodych słuchaczy.
21 marca (niedziela) wystąpią
Uczniowie Podstawowej Szkoły
Muzycznej Szkoły Muzycznej im.
Tadeusza Bairda w Grodzisku
Mazowieckim. W programie:
spektakl literacko-muzyczny poświęcony wielkiemu polskiemu
kompozytorowi. Prowadzenie Yaśmina Strzelecka.
Start godz. 12:30, Wstęp wolny,
Miejsce: Pałacyk Kasyno, Lilpopa 18

Australia w przybliżeniu
27 marca (sobota) odbędzie się
wyjątkowy wykład słynnego
australijskiego architekta Marka Krawczyńskiego - Australia
w przybliżeniu. Podczas wykładu
zaprezentowane będą najciekawsze rejony tego zadziwiającego kontynentu.
Start godz. 18:00, Wstęp wolny,
Miejsce: Pałacyk Kasyno, Lilpopa 18

Warszawska Syrenka – koncert
laureatów
Obchody 30. rocznicy śmierci
Jarosława Iwaszkiewcza
Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku zaprasza
28 marca (niedziela) na spotkanie
organizowane w ramach obchodów 30.rocznicy śmierci Jarosława
Iwaszkiewicza. W programie m.in.
II tom „Dzienników” Jarosława
Iwaszkiewicza prezentować będzie prof. Andrzej Gronczewski,
fragmenty książki przeczyta Józef
Duriasz. Po koncercie odbędzie się
wernisaż wystawy prac malarskich
Edyty Dzierż - „Strefa koloru”.
Start godz. 17:00, Miejsce: Gołębia 1

Miejski Ośrodek Kultury zaprasza
23 marca (wtorek) na koncert laureatów konkursu recytatorskiego
„Warszawska Syrenka”.
Start godz. 11:00

Koncert Szklana Harfa
28 marca (niedziela) w Urzędzie
Stanu Cywilnego odbędzie się
koncert z okazji Obchodów Roku
Chopinowskiego w wykonaniu
Glass Duo.
Start godz. 17:00

PRUSZKÓW

Wielkanoc w Kadzidle
21 marca (niedziela) w Miejskim

PODKOWA LEŚNA

Ośrodku Kultury odbędzie się
koncert zespołu folklorystycznego
Kurpianka Cepelia – „Jadą goście,
jadą…”. Dodatkowo w programie
kiermasz rękodzieła ludowego.
Start godz. 12:00

Wernisaż wystawy malarstwa
Grzegorza Bolka „Święto pejzażu”
CKiIO zaprasza 20 marca (sobota) na
wernisaż wystawy malarstwa Grzegorza Bolka „Święto pejzażu”. Ekspozycja czynna do końca kwietnia.
Wstęp wolny, Miejsce: Lilpopa 18

Chopin w Kasynie

Noc animacji czeskiej

21 marca (niedziela) odbędzie się

CKiIO zaprasza 27 marca (sobota)
na Noc animacji czeskiej. Pokaz
najnowszych czeskich animacji,
przygotowany przy współpracy
Petra Vlčka (Pastiche Filmz),
został skonstruowany tak, aby
przybliżyć widzom różne oblicza
współczesnej czeskiej animacji.
Start godz. 20:00,
Wstęp wolny, Miejsce:
Świerkowa 1

spotkanie z cyklu „Chopin w Kasynie”. „Chopin w Kasynie" to
cykl niedzielnych recitali fortepianowych zorganizowanych we
współpracy z Towarzystwem im.
Fryderyka Chopina w Warszawie.
Grają: Jolanta Stopka – skrzypce,
Magdalena Blum – fortepian
Start godz. 16:00, Wstęp wolny,
Miejsce: Pałacyk Kasyno, Lilpopa 18

Pawła Valde-Nowaka - „Jaskinia
w Obłazowej. Sanktuarium ze
starszej epoki kamienia”
Start godz. 18:00

Koncert Chopinowski
Muzeum Starożytnego Hutnictwa
Mazowieckiego zaprasza 30 marca
(wtorek) na Koncert Chopinowski
w wykonaniu Uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej
II st. im. Zenona Brzewskiego
w Warszawie.
Start godz. 18:00

RASZYN

Przedstawienie teatralne
dla dzieci
Archeologiczna Mapa Polski
Muzeum Starożytnego Hutnictwa
Mazowieckiego zaprasza na cykl
prelekcji - Archeologiczna Mapa
Polski – małopolskie. 23 marca
(wtorek) odbędzie się wykład Prof.

Ośrodek Kultury zaprasza 28 marca
(niedziela) na przedstawienie teatralne dla dzieci – opowiadanie
Kasia i Basia.
Start godz. 13:00,
GOK w Falentach,
Aleja Arabska 2
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Biuro og³oszeñ:
Pruszków, ul. Boles³awa Prusa 19/7
tel/fax: (22) 728 18 64,
kom: (0) 883 77 74 76,
email: ogloszenia@gazetawpr.pl

Ceny og³oszeñ: od 2 z³ netto (2,44 z³ brutto) za s³owo. | Zasiêg: Brwinów, Grodzisk Maz., Janki, Komorów, Malichy, Micha³owice, Milanówek, Nadarzyn, Piastów, Pruszków, Podkowa Leśna, Raszyn
Dam pracę

Nauka

Dachy kryjemy 605 606 914
Docieplenia budynków tel. 669 016 207

Do przetwórni warzyw, Dawidy
k/Warszawy do obierania, produkcji
i pakowania. Książeczka zdrowia.
Tel. 022 720 57 42 wew. 125
Firma transportowa od zaraz zatrudni
kierowcę kat C+E, do pracy w transporcie
międzynarodowym, w wieku do 35 lat,
z uprawnieniami ADR, niekaranego,
z minimum trzyletnim doświadczeniem
jako kierowca w transporcie
międzynarodowym tel. Kon. 601 33 27 59
Pracowników ochrony oraz
operatorów monitoringu
z doświadczeniem na obiektach
handlowych – Janki oraz
Warszawa. Kontakt 605 955 573
lub 022 560 51 40
Przyjmę murarza i pomocnika na budowę
tel. 605 520 114
W ogrodnictwie, Podkowa Leśna 696 039 978
Zatrudnię kierowcę kat. C+E,
uprawnienia HDS (22) 725 27 56

Szukam pracy
Emerytka zaopiekuje się dzieckiem na
terenie Pruszkowa - tel.695 610 797
Kobieta w średnim wieku
z doświadczeniem zaopiekuje się
osoba starszą, chorą lub dzieckiem,
z zamieszkaniem lub bez w okolicach
Warszawy 720 012 963
Podejmę pracę najchętniej w Pruszkowie
jako opiekunka do dziecka lub do
sprzątania 603 431 142
PODEJMĘ SPRZĄTANIE PILNIE.
PRUSZKÓW I OKOLICE 511 262 175

Nieruchomości -sprzedam
Sprzedam działkę rolną o pow. ponad
2,6ha w powiecie grodziskim, gmina
Grodzisk Maz., wieś Tłuste. Cena : 4,5
mln złotych. Zainteresowanych prosimy
o kontakt e-mail: plasty-m@wp.pl
Sprzedam: lokal użytkowy w 40 m2
w Brwinowie, na ul Sochaczewskiej, tel.
0509 379 342
Sprzedam lub zamienię działkę budowlaną
ok. Pruszkowa na mieszkanie ok. 50 m2
w Pruszkowie 501 379 802

Angielski dojeżdżam tel. 607 596 383
Matematyka, nauczyciel: 603 713 495

Automoto - kupię
Darmowe złomowanie pojazdów, transport
gratis, tel 502 234 080
Kupię auto uszkodzone, skorodowane
609 666 060
Kupię jeżdżące powypadkowe skoronowane,
stan marka, wiek nieistotne 725 582 209
Skup aut 606 164 444

Automoto - sprzedam
Kasacja pojazdów (022) 723-46-66,
www.szrotkasacja.pl
Sprzedam Lexus GS300 r.1995, czarny.
Mazda 323GT 1,8 gaz. 605 263 633

Kupię
Aktualnie antyki wszelkie za gotówkę
601 336 063, 500 034 552

Domofony – montaż, serwis 603 375 875
FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA.
TANIO, SZYBKO. WOLNE TERMINY
504 254 479
Gdy brakuje czasu na porządki
Zadzwoń! 516-022-093, 508-154-573
Sprzątamy biura, domy, mieszkania
Klimatyzacja. Montaż i serwis
klimatyzatorów typu Split. Przeglądy
sezonowe 608 868 710, 668 697 620
KOMINKI - projektowanie, montaż, dystrybucja
ciepłego powietrza. Tel. 503 718 798
Montaż anten satelitarnych
i naziemnych. Solidnie
505 295 065
OGRODY MIODUSZEWSKI.
Kompleksowe projektowanie
wykonawstwo i pielęgnacja ogrodów, tel.
501 716 886 www.ogrody-mioduszewski.pl
OGRODY - PROJEKT, WYKONANIE.
SYSTEMY NAWADNIAJĄCE.
www.architekturaogrodu.pl,
tel. 0 698 668 468

Sprzedam

Remonty, wykończenia, gładź gipsowa,
glazura, terakota, panele, ocieplenia tel.
662 506 029

Układanie kostki brukowej.
Kompleksowo 660 336 695
Układanie kostki brukowej i granitowej,
660 306 446
Usługi hydrauliczne. Pełen zakres.
Solidnie.tel.0602681344.

Anteny satelitarne 519 877 401
A-Z remonty, wykończenia 782 972 410,
516 269 515
ART - Komputery, montaż, rozbudowa,
rozwiązywanie problemów. Tel.
798-080-790
Badania geotechniczne gruntów
protezy i dokumentacje studni, inne tel.
662 662 242,
www.geotechnika-mazowsze.pl
Budowa domów, docieplenia,
glazura 506 061 785
Budowa domów, obiektów i lokali
użytkowych 605 377 805
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Złota rączka 513 513 303
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- WÓZKI WIDŁOWE /Kierowca wózków jezdniowych/
- OBSŁUGA Komputera /Podstawy/
- KADRY i PŁACE /Podstawy/
ISO 9001:2001
- NAUKA Gotowania – od podstaw
- Pracownik administracyjno biurowy
- Księgowość od podstaw
- BHP – wszystkie stanowiska,
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Wynajem kwater pracowniczych, Pruszków, dogodna lokalizacja 601 532 277

Usługi
Anteny – montaż, serwis 603 375 875
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Usługi glazurnicze 609 316 765
„USŁUGI KSIĘGOWE”
Katarzyna Chillo
Licencja MF 25957/01
- KPi|R
- księgi handlowe
- ryczałt
- ewidencje VAT
- płace i obsługa ZUS
- deklaracje i zeznania podatkowe
kontakt 506 11 00 86
e-mail: kasiachillo@interia.pl

KURSY SZKOLENIA

Drewno kominkowe sprzedam tel.
880 271 180
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Stolarstwo: kuchnie, szafy, garderoby,
meble pod wymiar. 609 205 333
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Zakład Doskonalenia Zawodowego
Ośrodek Kształcenia Zawodowego nr 9
ul. Armii Krajowej 46, 05-800 Pruszków
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Tel/Fax (22) 758-71-60, kom. 0-608-661-245
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e-mail: okz9@zdz.edu.pl, www.pruszkow.zdz.edu.pl
Zapraszamy od pon. do pt. w godz. 8 - 17

SZYBKO, TANIO, SOLIDNIE

APARATY SŁUCHOWE

wykonujemy usługi w zakresie:

ZAPRASZAMY NA
BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

 tynki maszynowe gipsowe i cementowo wapienne
 docieplanie budynków
 posadzki mixokretem
 adaptacja poddaszy
układanie kostki
brukowej

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)

CZĘŚCI NOWE I UŻYWANE
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

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

NAUKA JAZDY
t profesjonalna kadra instruktorska
t nauka testów na komputerze
t szkolenia kierowców na przewóz
osób i rzeczy, szkolenia okresowe
t indywidualne dokształcanie osób
z prawem jazdy
t badania lekarskie na miejscu!

OSK

WADECKI

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