Szczepienia HPV  I dawka szczepieñ za nami

W³adze Gminy Brwinów podjê³y siê w czerwcu 2008 roku powa¿nego zadania
wdro¿enia w Gminie programu szczepieñ przeciw HPV. Program szczepieñ
realizowany bêdzie przez kilka lat (do roku 2013) i objête nim zostan¹ dziewczêta zamieszka³e na terenie Gminy Brwinów. Ca³kowity koszt programu szczepieñ, w tym szczepionki i akcji informacyjnej pokrywa samorz¹d. W roku 2009
przeznaczono w bud¿ecie na ten cel kwotê 240 tys. z³.
W dniu 2 marca br., po rozstrzygniêciu drugiego przetargu, (w pierwszym przetargu,
og³oszonym 27 padziernika
2008 r., dwaj oferenci, zaproponowali koszt realizacji programu o wiele przewy¿szaj¹cy zaplanowane rodki) podpisano umowê na realizacjê
programu szczepieñ HPV
dziewcz¹t w gminie Brwinów.
Wykonawc¹ umowy zosta³
Samodzielny Publiczny Gminny Zak³ad Opieki Zdrowotnej
w Nadarzynie.
W dniach 10-13 marca br.
w czterech Zespo³ach Szkó³
w gminie Brwinów, zorganizowano spotkania informacyjne dot. szczepieñ HPV  dla
rodziców dziewcz¹t i dziewcz¹t roczników 1993 i 1994.
W dniach 16,17 i 30 marca
br. 185 dziewcz¹t przyjê³o I
dawkê szczepienie przeciw
wirusowi HPV.
Dziewczêta, które przyjê³y I
dawkê szczepionki HPV poddane zostan¹ jeszcze dwukrotnemu szczepieniu w tym
roku kalendarzowy. Szczepienia II dawk¹ szczepionki odbêd¹ siê w dniach 25-27
maja br.
Nale¿y nadmieniæ, ¿e w
roku 2009 szczepieniami
HPV, objête s¹ dwa roczniki
dziewcz¹t(1993 i 1994), za-

miast zak³adanego pierwotnie szczepienia tylko jednego rocznika (1994). Szczepieniami objête s¹ mieszkanki
gminy Brwinów zameldowane w niej na pobyt sta³y, na
pobyt czasowy jak równie¿ na
te które faktycznie tu mieszkaj¹, lecz nie posiadaj¹ sta-

PRACA

³ego zameldowania.
W tym przypadku rodzic lub
opiekun prawny wype³nia³
druk stosownego owiadczenia.
Pierwsza faza szczepieñ za
nami.
Urszula Skolasiñska

Sekretarz Gminy Brwinów
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Delikatesy miêsno-wêdliniarskie zatrudni¹
EKSPEDIENTKÊ
Dwie lokalizacje: Tarchomin i Ursus
Wymagania
- dowiadczenie w pracy na podobnym stanowisku,- znajomoæ asortymentu miêsa i wêdlin, - znajomoæ obs³ugi kasy fiskalnej, - ksi¹¿eczka sanepid,- wysoka kultura osobista, - ³atwoæ
nawi¹zywania kontaktu z klientem. Praca zmianowa.
Proponowane wynagrodzenie 1,8-2,2 tys netto.
Podanie + ¿yciorys ze zdjêciem i wskazaniem preferowanej
lokalizacji proszê przesy³aæ na adres praca@peklimar.pl

CLIVE HARRIS
W URSUSIE
Osoby cierpi¹ce,
zw³aszcza z powodu
chorób nowotworowych i
innych najciê¿szych
schorzeñ zapraszamy
bez biletu w niedzielê 19
kwietnia br. o godz. 11.30
do Domu Kultury
KOLOROWA,
ul. Sosnkowskiego 16

Centrum Ogrodnicze w Pêcicach zatrudni na
ró¿nych stanowiskach
tel: 0601091980

Kierowca
kat. B, C+E
uprawnienia ADR
poszukuje pracy
tel.: 0607 941 472

Zamieniê mieszkanie
w³asnociowe 4p.,
48,6 mkw
w Stary Ursus na
mniejsze,
parter lub I piêtro
(St. Ursus).
Tel. (022) 667-78-77,
kom. 0 880 657 220
DO WYNAJÊCIA
MAGAZYN
60 mkw w Ursusie.
Tel. 604 294 604

Szanowni Pañstwo, informujemy, i¿ nast¹pi³y
zmiany w cenniku na
naszych p³ywalniach.
Na p³ywalni Albatros przy
ul. Orl¹t Lwowskich 1 od
dnia 02.03.2009 funkcjonuje nowy system elektroniczny w kasach, w zwi¹zku z tym zmieni³a siê forma naliczania czasu.
Na przyk³ad: bilet normalny na p³ywalni Skalar kosztuje 9,00 z³  45min/dzieñ,
a na p³ywalni Albatros 8,00
z³.

stane w okresie wa¿noci
karnetu nie podlegaj¹ zwrotowi. Czas naliczany jest od
przekroczenia bramki wejciowej.
Za korzystanie z p³ywalni i urz¹dzeñ znajduj¹cych
siê na jego terenie dzieci do
lat 3 maj¹ darmowe wejcia.
Dyrektor OSiR, mo¿e stosowaæ zni¿ki do 50% ceny
podstawowej danej us³ugi w
zale¿noci od aktualnej sytuacji rynkowej, pod warunkiem, ¿e nie spowoduje to
zmniejszenia wp³at do bud¿etu ani zwiêkszenia doUwaga:
Karnet obowi¹zuje przez tacji z bud¿etu.
W tym celu dyrektor
okres 60 lub 90 dni od daty
zakupu. rodki niewykorzy- OSiR wydaje odrêbne za-

rz¹dzenie, które podaje do
publicznej wiadomoci poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ OSiR, a tak¿e
umieszczaj¹c odpowiedni¹
informacjê przy kasie, jednoczenie zobowi¹zuj¹c
sprzedawcê do informowania korzystaj¹cych o wprowadzonych zni¿kach.
Szczegó³owe informacje
dotycz¹ce cen naszych
us³ug, czasu oraz terminów
wa¿noci pod numerami telefonów: Skalar (022) 49785-67, Albatros (022) 81751-94

Serdecznie
zapraszamy.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI
XVI PIASTOWSKIEJ BIESIADY POETYCKIEJ
Miejska Biblioteka Publiczna oraz Konfraternia Poetycka Biesiada przy Miejskim Orodku Kultury w Piastowie og³aszaj¹ otwarty Ogólnopolski Konkurs Poetycki XVI Piastowskiej
Biesiady Poetyckiej.
l Na konkurs nale¿y nades³aæ 5 wierszy o dowolnej tematyce (w tej liczbie ewentualny
wiersz o tematyce zwi¹zanej z ochron¹ rodowiska naturalnego), w³asnego autorstwa,
nigdzie dotychczas nie publikowanych i nie nagradzanych w 4 egzemplarzach maszynopisu (wydruku), w terminie do 15 wrzenia 2009 r. na adres: Miejski Orodek Kultury, ul.
Warszawska 24, 05-820 Piastów z dopiskiem na kopercie Konkurs poetycki.
Uwaga! Ka¿dy uczestnik konkursu mo¿e nades³aæ jeden zestaw wierszy.
£¹czna objêtoæ zestawu wierszy nie mo¿e przekraczaæ 10 str. znormalizowanego maszynopisu.
l Nades³ane teksty winny byæ opatrzone god³em literowym (pseudonimem). To samo
god³o winno byæ umieszczone na do³¹czonej kopercie, zawieraj¹cej wewn¹trz: imiê i nazwisko, adres i telefon kontaktowy autora (jeli posiada).
l Organizatorzy nie zwracaj¹ nades³anych tekstów oraz zastrzegaj¹ sobie prawo do
wykorzystania ich w okolicznociowej pozycji wydawniczej bez honorariów autorskich.
l Jury konkursu przyzna nastêpuj¹ce nagrody:I - 800 z³, II - 600 z³, III - 400 z³
4 wyró¿nienia po 200 z³, oraz nagrody Starosty Pruszkowskiego, za wiersz o tematyce
zwi¹zanej z ochron¹ rodowiska naturalnego. Zastrzega siê prawo Jury do innego podzia³u nagród.
l Wyniki konkursu zostan¹ og³oszone podczas XVI Piastowskiej Biesiady Poetyckiej,
która odbêdzie siê 24 padziernika 2009 r. (sobota) w godz. 14.30 - 19.30. Organizatorzy
zapraszaj¹ wszystkich uczestników konkursu do udzia³u w Biesiadzie, co przyczyni siê do
integracji rodowiska poetyckiego, a udzia³ laureatów uwa¿aj¹ za niezbêdny. W programie
m.in.: spotkania autorskie jurorów, znakomita oprawa muzyczna oraz Turniej Jednego
Wiersza z nagrodami pieniê¿nymi i rzeczowymi oraz dyplomami.

Program Dni Piastowa

2 maja  sobota - ogród MOK  godz. 13.00  17.00 
Bawmy siê razem  konkursy, zabawy, ogród - LO im.
Adama Mickiewicza godz. 17.00  20.00  ognisko poetyckie Poezja Piastowian
3 maja  niedziela - plac OSP, godz. 17.00  19.30
 prezentacja piastowskich grup tanecznych i wokalnych
godz. 20.00  21.00  koncert zespo³u BLUE CAFE

US£UGI GAZOWOHYDRAULICZNE
Pe³en zakres
Sprzeda¿ urz¹dzeñ
gazowych
Tel. 0 602 635 150
PAZNOKCIE
¯ELOWE - 50 Z£
u klienta - 70 z³
tel.: 0 508 649 636

Nowa lokalizacja USC w Piastowie
Urz¹d Miejski informuje mieszkañców Piastowa, i¿ z dniem 25 marca 2009r zostaje
przeniesiony Urz¹d Stanu Cywilnego w Piastowie. Nowa siedziba USC bêdzie mieciæ
siê w budynku Urzêdu przy ul. 11-go listopada 8 /naprzeciwko kortów tenisowych/. Zakres spraw za³atwianych przez tut. USC nie ulegnie zmianie. Nie ulegnie równie¿ zmianie dotychczasowy numer telefonu /022/723-11-65.
Zmiana lokalizacji spowodowana jest koniecznoci¹ zacienienia wspó³pracy USC i
Referatu Spraw Obywatelskich oraz reorganizacj¹ Urzêdu.
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