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Przyjmujemy dzieci w wieku 2-6 lat,
otwarci jesteśmy już od 7-18.00.

TEL. 0-601-989-473
www.tuptus.net.pl

 UWAGA PRZEDSZKOLE TUPTUŚ

za 500zł
ZAPRASZAMY!

• opieka pediatryczna dla wszystkich dzieci
• jedzenie przygotowane przez kucharkę
• nauka języka angielskiego

• korektywa
• rytmika
• logopeda i logorytmika

wiele innych atrakcji

CENTRUM MODY w NADARZYNIE,   AL. KATOWICKA 51,   05-830 NADARZYN,   tel. 022 739 55 00

NOWE KOLEKCJE WIOSNA - LATO 2011 JUŻ W SPRZEDAŻY
www.centrummody.com.pl,   godz. otwarcia  pon-sob.:  10.00 - 18.00  nd.: 10.00 - 15.00

MILANÓWEK

Miasto 
egipskich 
ciemności
Gasnące latarnie uliczne  
to zmora mieszkańców miasta. 
Narzekają oni, że usterki  
zdarzają się zbyt często,  
a naprawy robione są opieszale. 
Władze miasta zapowiadają 
wykonanie interwencyjnego 
przeglądu wszystkich latarni 
miejskich. Obiecują też,  
że poprawi się monitoring  
stanu ulicznego oświetlenia  
i szybkość reakcji  
na zgłaszane usterki    4

reklama

Przejścia podziemne do remontu

REGION | Koniec z cieknącymi stropami, kałużami stojącymi na podłogach, wyszczerbionymi schodami, 
potłuczonymi lampami, bohomazami na ścianach – w maju rozpocznie się drugi etap remontu przejść 
podziemnych na stacjach PKP Warszawa Włochy i Warszawa Ursus. Tym razem utrudnień w ruchu pociągów 
nie będzie. Zmieni się za to organizacja ruchu pieszych w obrębie stacji   2

POWIAT PRUSZKOWSKI GMINA BRWINÓW

„Plan odnowy miejscowości Owczarnia na lata 2011–2020”  
uchwaliła rada gminy Brwinów. Oznacza to, że będzie można starać się  
o dofinansowanie na inwestycje w Owczarni   8

Posiedzenia zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności dla 
mieszkańców powiatu pruszkowskiego miały się odbywać w Pruszkowie.  
I odbywają się, ale niektórzy pacjenci muszą jeździć do Grodziska  4
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PIASTÓW

Nowy  
dach dla 
gimnazjum
Dziurawy dach w gimnazjum  
nr 2 zostanie wyremontowany.  
W budżecie miasta zapisano  
na ten cel 2,2 mln zł.  
Ogłoszono już przetarg  
na wykonanie prac, które  
mają ruszyć w wakacje   8
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CYTAT TYGODNIA

Przejścia podziemne 
do remontu

Prace remontowe w przej-
ściach podziemnych  
w Ursusie i we Wło-
chach to część drugiego 

etapu modernizacji linii kolejowej 
Warszawa – Łódź na odcinku War-
szawa Zachodnia – Skierniewice 
(Miedniewice). Obydwa przejś- 
cia są w fatalnym stanie i już od 
lat wołają o remont. Jego pierwszy 
etap przeprowadzono na jesie-
ni ubiegłego roku, ale objął on 
tylko prace zewnętrzne. Dopiero  
w tym roku rozpoczną się prace 
w samych przejściach.

Poprawi się wygląd
Jak poinformował nas Robert 
Kuczyński, rzecznik prasowy 
Centrum Realizacji Inwestycji 
PKP Polskich Linii Kolejowych, 
rozpoczynający się w maju re-
mont obejmie wymianę izolacji 
poziomej stropu oraz izolacji pio-
nowej w obydwu torach podmiej-
skich oraz wykonanie napraw 
powierzchni betonu, napraw 
instalacji odwodnienia przejść  
i uszczelnienie przerw dylatacyj-
nych. Dodatkowo we Włochach 
wymieniona zostanie izolacja 
pionowa na wyjściu od strony 
północnej (przy parku).

Pasażerów i osoby korzystają-
ce z przejść zapewne najbardziej 
ucieszy fakt, że kolej zamierza 
poprawić wygląd obydwu obiek- 
tów. Obecnie bowiem wyglądają 

Pociągi będą jeździć 
normalnie
Ubiegłoroczny pierwszy etap 
remontu spowodował koniecz-
ność czasowego zamknięcia to-
rów – najpierw jednego, potem 
drugiego. Wiązało się to z po-
ważnymi utrudnieniami w ruchu 
pociągów. Wszystko dlatego, że 
trzeba było wymienić izolację 
zewnętrzną, znajdującą się po-
między stropami a biegnącymi 
nad nimi torami. Te prace zostały 
już jednak zakończone. – Zakres 
tegorocznych robót nie obejmu-
je układu torowego i peronów  
– dodaje rzecznik CRI PKP PLK. 

Tym razem obejdzie się więc bez 
utrudnień w ruchu pociągów.

Za to w czasie remontu zmie-
nić się będzie musiała organizacja 
ruchu pieszych w obrębie stacji  
i przejść podziemnych. – Szczegó-
ły rozwiązania organizacji ruchu 
pieszych na czas budowy, wraz ze 
stosownymi zabezpieczeniami, zo-
staną przedstawione w przyjętym 
projekcie organizacji ruchu na czas 
wykonywania prac budowlanych  
– zapowiada Robert Kuczyński.

Modernizacja przejść we Wło- 
chach i Ursusie potrwa do paź- 
dziernika.

Andrzej S. Rodys

tak, że strach nimi przechodzić: 
brudne, odrapane, wilgotne i wy- 
malowane różnymi bohoma- 
zami ściany, woda kapiąca ze 
stropów, zniszczone lub nie dzia- 
łające oświetlenie, kałuże two- 
rzące się przy każdym większym 
deszczu, a zimą śniegowa breja  
albo ślizgawka, wyszczerbione 
schody, nierówne pochylnie, 
porozbijane wiaty nad wyjścia- 
mi. – Prace obejmą poprawę wy-
stroju wewnętrznego przejść, 
wykonanie nowych warstw wy-
kończeniowych i naprawę scho- 
dów i pochylni – informuje Ro- 
bert Kuczyński.

REGION
Drugi etap remontu 
przejść podziemnych na 
stacjach PKP Warszawa 
Włochy i Warszawa  
Ursus rozpocznie się  
w maju. Tym razem ma 
obyć się bez utrudnień 
w ruchu pociągów, jakie 
przeżywaliśmy na jesieni 
ubiegłego roku.

Do kompleksowego rozwiązania problemów  
metropolii potrzebne są nie tylko  
dobra wola i konsensus polityczny,  
ale przedewszystkim pieniądze.   6

Adam Struzik 
marszałek woj. mazowieckiego o projekcie ustawy metropolitalnej

na kosztować budowa domu kultury w Owczarni  
w gminie Brwinów. Jest szansa, że budowa  

rozpocznie się w przyszłym roku   6

700 tys. zł

ZDANIEM NACZELNEGO

Rocznicowa refleksja

Bolo Skoczylas
Redaktor naczelny
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Pięciodniowa prognoza na pogoda.wpr24.pl

Informacja o tragicznej śmierci 
pary prezydenckiej i towarzyszących 
jej osób udających się na obchody 
rocznicy katyńskiej była wstrząsem dla 
wszystkich. Szok i żal, jakie wówczas 
wywołała, były ogromne. Tragedia 
połączyła w bólu i smutku większość 
naszych rodaków. W rok po tragicznych 
wydarzeniach uczciliśmy pamięć ofiar 
katastrofy. W wielu miejscowościach 
wmurowano pamiątkowe tablice, 

organizowane były apele i spotkania, składano wieńce i kwiaty, 
palono znicze, wspominano…

Przyczyny katastrofy smoleńskiej pozostają wciąż niewyjaśnio-
ne. Badania i śledztwo prowadzone przez rosyjskie i polskie 
prokuratury i komisje ekspertów lotniczych są w toku i potrwają 
z pewnością jeszcze wiele miesięcy, a może nawet lat. I tak być 
musi, bo wszystkie materialne dowody i okoliczności w tej sprawie 
powinny być zbadane rzetelnie i wnikliwie, aby w przyszłości takie 
wypadki nie mogły się zdarzyć.

Wyjaśnianie okoliczności katastrofy stało się pretekstem powsta-
nia różnych, często nieprawdopodobnych i niedorzecznych, spi-
skowych teorii dotyczących jej przyczyn. Sztuczna mgła, celowe 
wprowadzenie w błąd, bomba na pokładzie samolotu, ukrywanie 
dowodów zbrodni, zmowa wrogich sił, międzynarodowy spisek, 
polityczny zamach stanu i zdrada ojczyzny. Głoszone szeptem,  
a później otwarcie i głośno, wywoływały i wywołują u części 
naszych rodaków poczucie zagrożenia i braku zaufania do przed-
stawianych częściowych wyników badań i oficjalnych oświadczeń 
poszczególnych eksperckich gremiów.

Spontaniczne pielgrzymki w odruchu współczucia i solidarności 
pod krzyż, ustawiony przez harcerzy pod pałacem prezydenckim 
na Krakowskim Przedmieściu, zamieniły się w religijne manifesta-
cje i polityczne wiece. Towarzyszące tym wydarzeniom emocje  
i incydenty skutecznie podzieliły nie tylko uczestników, ale także 
większość polskiego społeczeństwa. Dziś pod pałacem nie ma 
jedności i współczucia. Są oni i my. Jesteśmy my i oni.

Padają wzajemne oskarżenia. Najczęściej o brak patriotyzmu.  
To zarzut nie tylko nieprawdziwy, ale i absurdalny. Nieporozumienie 
wynika z różnego pojmowania tego pojęcia. Dzisiejszy, nowoczesny 
patriotyzm to coś zupełnie innego niż tradycyjne polskie „Bóg, Ho-
nor i Ojczyzna”, zaściankowe „szable w dłoń”, czy ugruntowane przez 
historię nacjonalistyczne uprzedzenia i ksenofobie. Patriotyzm to 
przestrzeganie prawa, właściwe wykonywanie swoich obowiązków, 
uczciwe płacenie podatków. Zmieniajmy świat. Ale jeśli chcemy, by 
nas szanowano i traktowano poważnie, zacznijmy od siebie.
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Przejścia podziemne 
do remontu

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

Pruszków, 
ul. Powstańców 3a
tel. 022 758 74 27

Apteka czynna 
pon-pt. 8-20, 
sobota 9-15

Teraz tylko 37,90

Bio-C.L.A. z zieloną herbatą
Przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej

Bio-C.L.A. z zieloną herbatą pomoże  
ci osiągnąć sukces!

–  blokuje wchłanianie tłuszczu do organizmu 
–  wspomaga spalanie nagromadzonego tłuszczu bez naruszania mięśni, 
     przez co zapobiega efektowi jo-jo
–  hamuje głód i dodaje energii

czytaj codziennie na wpr24.pl

aktualności W najbliższą niedzielę mieszkańcy Pruszkowa i okolic będą mogli podziwiać zmagania tancerzy w trakcie Ogólnopolskiego 
Turnieju Tańca Towarzyskiego „Mazovia Open 2011”. Turniej jest jedną z największych imprez tanecznych na Mazowszu. Głównym 
organizatorem turnieju jest Centrum Tańca i Ruchu „Dance Imperium”,  prowadzone przez Jacka Grabowskiego oraz Polskie 
Towarzystwo Taneczne Okręg Mazowiecki. W tegorocznym turnieju wystartuje blisko 150 par tanecznych z całej Polski. 
Impreza będzie się odbywać w trzech blokach. O godzinie 10.00 wystąpią pary dziecięce. Od 13.30 na parkiecie zobaczymy pary 
młodzieżowe, a o 17.30 zaplanowano galę finałową. Turniej odbędzie się w hali Znicza.                    (AS)

PRUSZKÓW

Mazovia Open 2011 już w niedzielę

Licencja Ministerstwa Finansów 30838/2008

� Pełny zakres usług księgowych
� Kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa
� Wyprowadzanie zaległości

Dojazd do klienta po odbiór dokumentów

Pierwsze 2 miesiące 50% zniżki

Kontakt:
e-mail: biuro@cord13.pl
tel.  0 601 933 610     

Nie masz czasu?
Nie wiesz jak?

EVENTEO działa za Ciebie

KOMPLEKSOWA
ORGANIZACJA

IMPREZ
PRYWATNYCH
I FIRMOWYCH

www.eventeo.com.pl
22 758 91 00 / 693 853 066

drzwidrzwi
raty

oknaokna
aluminium, drewno, 
PCV, rolety, moskitiery

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

wewnętrzne, zewnętrzne, 
antywłamaniowe

POSPRZĄTAM
- Dom
- Mieszkanie
- Biuro

Pruszków i okolice.
Tel 512 077 690
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Prace związane z przebudową 
wiaduktu na ul. Traktorzystów 
rozpoczęły się we wtorek. Drogo-
wcy zamknęli ulicę na odcinku od 

zbiegu ulic Jagiełły i Wojciechow-
skiego do przejścia dla pieszych na 
wysokości PKP Ursus. Dodatkowo 
zwężona została ul. Cierlicka, 
przebiegająca pod wiaduktem  
– w tym miejscu ruch odbywa się 
wahadłowo. Kierowcy ponownie 
pojadą ul. Traktorzystów pod 
koniec września.                   (AS)

Ul. Traktorzystów 
zamknięta

Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad co pięć lat 
prowadzi badania ruchu na drogach 
krajowych. Zgodnie z pomiarem  

Al. Krakowska 
zatłoczona

z 2010 r., w ciągu doby ze wszyst-
kich dróg krajowych korzystało 
średnio 9 888 pojazdów. W czołów-
ce najbardziej zatłoczonych dróg 
znalazł się odcinek Al. Krakowskiej 
między Jankami a Raszynem. 
GDDKiA wyliczyła, że w ciągu doby 
przez Al. Krakowską przejeżdża  
61 240 pojazdów.                       (DP)

URSUSREGION

Miasto egipskich ciemności
MILANÓWEK
Miejskie latarnie psują się  
i gasną praktycznie każdego 
wieczora. Problem jest na 
tyle palący, że na ostatniej 
sesji rady miasta sprawa 
kłopotów z funkcjonowaniem 
lamp znalazła się w licznych 
interpelacjach i zapytaniach 
radnych do burmistrza.

P ytania radnych, którzy 
zadawali je zarówno  
w imieniu własnym, 

jak i mieszkańców, dowodziły, 
że sprawa jest nagląca. Radny 
Waldemar Parol zwrócił uwa-
gę na zbyt wolne naprawianie 
zgłaszanych usterek przez kon-
serwatora miejskich latarni. 
Niedawno, kiedy w weekend 
zgasły latarnie od ul. Wiatracz-
nej do ul. Owczarskiej, przez 
dwa dni nikt nic nie zrobił. Wi-
ceprzewodniczący rady miasta 
Karol Wójcik dopytywał, czy 
tak duża liczba usterek wynika 
z problemów zakładu energe-
tycznego, czy z tempa pracy ser-
wisanta. Pytano też o to, jakiej 
mocy żarówki są montowane 
w ulicznych latarniach.

Mieszkańcy Milanówka mają 
już dość tego, że miejskie lam-
py nie oświetlają chodników  
i ulic. – Rozumiem, że takie lam-
py się psują. Ale, gdy tak się sta-
nie, naprawa powinna odbywać 
się interwencyjnie. Niestety, od 
zgłoszenia do naprawy upływa 
za dużo czasu – mówiła Moni-
ka Zawadzka, która 7 kwietnia, 
kiedy zgasły latarnie na ul. Ko-
ściuszki, oświetlała sobie drogę 
kieszonkową latarką.

Burmistrz Jerzy Wysocki 
zgadza się, że jest to sytuacja, 
która musi się jak najszybciej 
poprawić. – W ramach działań 
interwencyjnych zostanie prze-
prowadzony przegląd wszyst-
kich latarni. Trzeba też poprawić 

mechanizm komunikowania się  
i reakcji pomiędzy nadzorującym 
oświetlenie Referatem Tech-
nicznej Obsługi Miasta a firmą 
konserwującą uliczne lampy. 
Wszystko po to, by interwencje 
naprawcze podejmowane były 
szybciej i skuteczniej – mówi 
burmistrz Wysocki. Włodarz 
poprosił też funkcjonariuszy 
straży miejskiej, by wykazywali 
większą czujność w tej sprawie. 
– Chodzi o to, by usterki jakie 
zauważą strażnicy bezzwłocznie 
były zgłaszane konserwatorowi 
oświetlenia. A usterek w mie-
ście-ogrodzie notujemy więcej 
niż w innych gminach, z uwagi 
na drzewa rosnące przy liniach 
energetycznych – tłumaczy 
burmistrz.

Podczas ostatniej sesji radna 
Ewa Galińska zgłosiła również 
sprawę nieoświetlonej ul. Ko-
lorowej.  – Wniosek o zamon-
towanie tam latarni ulicznych 
zgłoszony został 10 listopada 
2000 r. Do tej pory ich nie ma 
– mówiła radna i dopytywała, 
kiedy to się zmieni.

Burmistrz Jerzy Wysocki tłu- 
maczy, że na tej ulicy nie ma jesz-
cze słupów na których można 
zamontować oświetlenie. Za-
pewnia, że przewidziane jest 
tam zainstalowanie minimum 
czterech słupów z oprawami.  
– Ul. Kolorowa czeka w kolejce, 
nie zapominamy o niej. Niestety, 
lista inwestycyjna została ogra-
niczona z powodu skutków 
kryzysu, który i my odczuwamy. 
Nie jest to kosztowne przedsię-
wzięcie. Jednak by je zrealizować, 
muszą być tzw. leżące pieniądze 
rzędu 20 tys. zł. Gdy tylko sytu-
acja finansowa miasta poprawi 
się, zrobimy to oświetlenie. My-
ślę, że stanie się to nie później 
niż w przyszłym roku – mówi 
Jerzy Wysocki.

Kamilla Gębska

GRODZISK MAZOWIECKI  
Już niebawem  
w centrum miasta  
zostanie oddany do 
użytku nowy parking. 
Powstaną tu miejsca 
 dla około 40  
samochodów. 

P rzy ul. Kierlańczyków  
w Grodzisku Mazowiec-
kim znajdują się sąd 

rejonowy, komisariat policji  
i kancelaria adwokacka. Intere-
santów jest więc wielu, a o wolne 

miejsce do zaparkowania samo-
chodu jest tu bardzo trudno.

– Praktycznie jeszcze nigdy 
nie zdarzyło mi się przyjechać 
do sądu i znaleźć wolne miejsce 
na parkingu. Sytuację dodatkowo 
utrudniają mieszkańcy okolicz-
nych bloków, którzy notorycz-
nie zostawiają tu swoje auta i to 
na długi czas. Przez to potem 
brakuje miejsc dla interesantów 
– mówi Robert, mieszkaniec 
Milanówka.

Wolnych miejsc dla samo-
chodów brakuje również przy 

Nowy bezpłatny parking na ulicy Kierlańczyków
sąsiedniej ul. Bartniaka. Szcze-
gólnie nauczyciele z położonej 
tutaj Szkoły Podstawowej nr 1 
mają problem z zaparkowaniem 
swoich aut, dlatego stoją one 
wzdłuż chodnika i w ten sposób 
utrudniają lub nawet uniemożli-
wiają przejście pieszym.

W związku z tymi problema-
mi, władze Grodziska Mazowiec-
kiego podjęły decyzję o budowie 
bezpłatnego i ogólnodostępnego 
parkingu przy ul. Kierlańczy-
ków. Ma on powstać w ciągu 
najbliższych trzech miesięcy. 

W okolicy, prawdopodobnie 
przy ul. Zondka, planowana jest 
także budowa kolejnego takiego 
obiektu.

Pomimo budowy nowych 
parkingów, wolnych miejsc dla 
samochodów w Grodzisku wciąż 
brakuje. Problem ten szczegól-
nie doskwiera mieszkańcom, 
którzy samochodem dojeżdża-
ją do centrum miasta, a potem 
przesiadają się do pociągu lub 
kolejki WKD. Rozwiązaniem 
byłoby zatem stworzenie par-
kingu typu Park & Ride. Władze 

Grodziska nie planują jednak 
na razie takiego rozwiązania.  
– Rzeczywiście, prowadziliśmy 
rozmowy na ten temat, ale na 
razie możemy zapewnić jedynie 
ogólnodostępny parking przy ul. 
1 Maja, który częściowo położo-
ny jest na terenach gminnych  
i kolejowych – mówi Piotr Ga-
liński, wiceburmistrz Grodziska 
Mazowieckiego. – Ale przede 
wszystkim chcemy przekonać 
mieszkańców do korzystania 
z wolnych miejsc po północnej 
stronie torów.

W planach grodziskich wło-
darzy na 2012 r. była również 
budowa parkingu wielopoziomo-
wego. Inwestycja miała powstać 
do spółki z firmami prywatny- 
mi, ale na razie nie dojdzie ona 
do skutku.

Władze Grodziska wciąż szu- 
kają lokalizacji do budowy no-
wych parkingów. Według Pio-
tra Galińskiego, brakuje jeszcze 
około 300–400 miejsc, żeby za-
spokoić parkingowe potrzeby 
miasta.

Karolina Gontarczyk

Orzekają i w Pruszkowie,  
i w Grodzisku Mazowieckim
POWIAT PRUSZKOWSKI 
Dla dobra osób 
niepełnosprawnych z naszego 
terenu posiedzenia komisji 
powiatowego zespołu ds. orze-
kania o niepełnosprawności 
mają odbywać się w Pruszkow-
ie. Mieszkańcy z kolei skarżą 
się, że do lekarzy orzeczników 
muszą jeździć do Grodziska.

O rzeczenia zespołu wy-
dawane są do celów 
nierentowych. Wykorzy-

stywane są głównie przy uzy-
skiwaniu świadczeń z pomocy 
społecznej – zasiłków, dofinan-
sowań czy ulg, np. w środkach 
komunikacji miejskiej. Bez nich 
osoba zainteresowana nie do-
stanie też prawa do parkowania  
w miejscach wyznaczonych dla 
osób niepełnosprawnych.

W Pruszkowie  
brak lekarzy
Powiat pruszkowski od czterech 
lat zabiega o skompletowanie 
miejscowego składu komisji 
orzekającej o niepełnospraw-
ności. Z powodu braku lekarzy 
chętnych do współpracy, starosta 
pruszkowski Elżbieta Smolińska 
corocznie zawiera porozumienie 
z powiatem grodziskim. By uła-
twić dostęp osobom niepełno-
sprawnym z powiatu do lekarzy 
orzeczników, posiedzenia komisji 
kilka razy w miesiącu odbywają 
się w Pruszkowie. Przychodnia 
rejonowa przy ul. Drzymały 19/21 
jest siedzibą wyjazdowych skła-
dów orzekających dla powiatu 
pruszkowskiego.

Zdarza się jednak, że miesz-
kańcy Pruszkowa na komisję 

muszą jeździć do Grodziska. – Jes- 
tem starszą osobą, leczę się na 
serce. Gdy dowiedziałam się, że 
na komisję kardiologiczną mam 
się stawić w Grodzisku, a nie  
w Pruszkowie, zdziwiłam się. 
Nie rozumiem dlaczego lekarz 
orzecznik nie przyjedzie do na-
szej przychodni – mówi pani 
Bogusława.

Komisja wyjazdowa 
jednak działa
Anna Jaworska, dyrektor Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Pruszkowie, które m.in. reali-
zuje dofinansowanie dla osób 
niepełnosprawnych, zapewnia, 
że nic się nie zmieniło i wyjaz-
dowa komisja orzekająca o nie-
pełnosprawności przyjeżdża do 
Pruszkowa. – Utrzymujemy taką 

formułę, żeby mieszkańcy nie mu-
sieli jeździć do Grodziska. Komisja 
parę razy w miesiącu przyjeżdża 
do przychodni rejonowej przy 
ul. Drzymały w Pruszkowie.  
W marcu mieliśmy sześć po-
siedzeń komisji, w kwietniu 
przewidziane są cztery. Na prusz-
kowskich posiedzeniach z udzia-
łem neurologów, ortopedów czy 
internistów średnio jest 20 osób 
– mówi Anna Jaworska.

Zależy od specjalności
Skoro komisja wyjazdowa przy-
jeżdża do Pruszkowa, to dlaczego 
zdarzają się przypadki, że miesz-
kańcy muszą jeździć do Grodzi-
ska? Dyrektor PCPR tłumaczy to 
tym, że są komisje, które zbierają 
się tylko w Grodzisku i tam przy-
jeżdżają osoby z trzech powiatów 

(powiat grodziski, oprócz porozu-
mienia z powiatem pruszkowskim 
ma też zawarte porozumienie  
z powiatem warszawskim za-
chodnim). – Takie sytuacje mają 
miejsce w przypadkach, gdy  
w każdym z powiatów na komi-
sję np. do lekarza kardiologa lub 
okulisty jest niewiele osób. Wów-
czas tworzy się większą grupę, 
ok. 20-osobową, i zaprasza na 
posiedzenie komisji do Grodziska 
– dodaje Anna Jaworska. Informu-
je też, że zdarzają się przypadki, 
że pojedyncze osoby jeżdżą do 
Grodziska, gdy np. lekarz ortope-
da w danym miesiącu nie będzie 
uczestniczył w komisji orzekają- 
cej w Pruszkowie, a komuś koń- 
czy się orzeczenie i potrzebuje 
szybko je przedłużyć.      

(KAM)

 Bez orzeczenia nie uzyska się prawa do parkowania w takich miejscach
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Pruszków, Grodzisk, Milanówek w metropolii warszawskiej?
REGION
Powrót do debaty nad 
projektem tzw. ustawy 
metropolitalnej zapo- 
wiada Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Admi- 
nistracji. Według założeń 
projektu, status metropolii 
miałyby dwie aglomeracje: 
śląska i warszawska.  
Czy to oznacza przyłączenie 
Grodziska, Pruszkowa  
i Milanówka oraz  
innych podwarszawskich 
miejscowości do stolicy?

P race nad ustawą metro-
politalną trwają od kil-
ku lat. Specjaliści wciąż 

debatują nad jej ostatecznym 
kształtem. Według ostatniego 
projektu, do miana metropolii 
miałyby aspirować dwie aglome-
racje: warszawska i śląska. Dzię-
ki temu, zarządzanie miastem 

wielkomiejskiego”. Według tej 
koncepcji, na miano obszaru 
wielkomiejskiego mogłoby li-
czyć każde miasto wraz z ota-
czającym je obszarem, nie tylko 
aglomeracje.

– Ten projekt, w przeciwień-
stwie do rządowego projektu 
ustawy metropolitalnej, wyraź-
nie wskazuje źródła dochodu. 
Zakładamy, że 5 proc. docho-
dów pochodzących z podatku 
VAT na głowę mieszkańca woj. 
mazowieckiego mogłoby być 
przeznaczone właśnie na polity-
kę miejską. Czy nam się to uda? 
W realiach, w których żyjemy, 
pewnie nie, tym niemniej ta 
zasada powinna obowiązywać 
– twierdzi Struzik.

Burmistrz  
chciałby i boi się
Grzegorz Benedykciński, bur- 
mistrz Grodziska Mazowiec- 

i przyległymi do niej gmina-
mi byłoby znacznie skutecz-
niejsze, szczególnie w takich 
dziedzinach jak: planowanie 
przestrzenne, komunikacja  
i ochrona środowiska.

Marszałek jest 
przeciwny
Wprowadzeniu w życie ustawy 
obejmującej tylko dwie metro-
polie sprzeciwiają się samorządy 
wojewódzkie. Zdaniem Adama 
Struzika, marszałka woj. ma-
zowieckiego, rządowy projekt 
ustawy naruszałby konstytucyj-
ną zasadę samodzielności pod-
miotów. Jako jeden z głównych 
problemów, marszałek wskazuje 
też brak określenia źródeł fi-
nansowania strefy metropolital-
nej, która ewentualnie miałaby  
powstać wokół Warszawy.

– Można tworzyć rozmaite 
rozwiązania prawne, czy też 

dobre relacje między stolicą  
a jej otoczeniem, ale do kom-
pleksowego rozwiązania pro-
blemów metropolii potrzebne są 
nie tylko dobra wola i konsensus 
polityczny, ale przede wszystkim 
pieniądze. Niestety, propozy-
cje rządowe nie wskazują, za co 
kluczowe dla metropolii proble-
my miałyby być rozwiązywane  
i skąd te pieniądze miałyby po-
chodzić – mówił Adam Struzik 
podczas spotkania z wójtami, 
burmistrzami i prezydentami 
gmin i miast z okolic Warsza-
wy, które odbyło się 2 marca  
w Grodzisku Mazowieckim.

Propozycja
Zamiast wprowadzenia w życie 
ustawy metropolitalnej, Związek 
Miast Polskich, którego przed-
stawicielem jest marszałek woj. 
mazowieckiego, zaproponował 
stworzenie pojęcia „obszaru 

kiego, ustawę metropolitalną 
uważa za bardzo trudny temat. 
Jego zdaniem, fakt przynależ-
ności do metropolii daje duże 
korzyści, przede wszystkim 
rozwiązanie problemów ko-
munikacyjnych, ale też rodzi 
obawy.

– Obecnie Zarząd Transpor-
tu Miejskiego nie traktuje nas 
jako partnerów, wymuszając 
warunki, które nie są dla nas 
korzystne – i to ustawa mogła-
by zmienić. Przynależność do 
metropolii to także zwiększenie 
prestiżu i atrakcyjności takie-
go miasta, jakim jest Grodzisk. 
Natomiast boimy się, że wpro-
wadzenie ustawy metropolital-
nej pozbawiłoby nas autonomii  
w podejmowaniu decyzji w róż- 
nych kwestiach, np. finanso-
wych. Udało nam się zbudować 
w Grodzisku bardzo silną pozy- 
cję materialną i pod tym wzglę- 

dem obawialibyśmy się utra-
ty swobody działania – mówi  
burmistrz.

Rząd obiecuje
Burmistrz Grodziska Mazo-
wieckiego nie musi obawiać się 
utraty autonomii swojej gminy. 
Na razie nic bowiem nie wska-
zuje na to, że w najbliższym 
czasie ustawa metropolital-
na wejdzie w życie. Minister  
spraw wewnętrznych i admi-
nistracji Jerzy Miller najpierw 
obiecywał, że prace nad no-
wym projektem nie ruszą przed 
wyborami samorządowymi  
w 2010 r. Potem rząd miał się 
zająć projektem ustawy na po-
czątku tego roku. Nic jednak 
nie wskazuje na to, że tak się 
stanie. Ustawa budzi zbyt wiele 
kontrowersji, głównie natury 
politycznej.

Karolina Gontarczyk

Owczarnia czeka na lifting

D okument sporządzono 
m.in. po to, by można 
było starać się o różne-

go rodzaju dotacje na planowa-
ne inwestycje. – „Plan odnowy 
miejscowości Owczarnia na lata 
2011 – 2020” jest dokumentem 
strategicznym. Określa potrzeby 
tej miejscowości i kierunki jej dal-
szego rozwoju – mówi burmistrz 
gminy Brwinów Arkadiusz Kosiń-
ski. – Prace nad tym dokumen-
tem trwały od początku stycznia, 
a ich zakończenie i uchwalenie 
zbiegło się z terminem składa-
nia wniosków o dofinansowanie  
z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich – dodaje.

Głos ludu i analiza SWOT
W planie sformułowano kon-
kretne zadania, które zostaną 
zrealizowane zarówno w naj-
bliższym czasie, jak i w dłuższej  
perspektywie. Sprowadzają się  
one do inwestycji mających pod- 
nieść komfort życia w Owczarni 
oraz zintegrowania i aktywiza- 
cji środowiska wiejskiego. Jak 
poinformował nas Mariusz Ba-
ranowski, brwinowski radny 
i mieszkaniec Owczarni, przy 
sporządzaniu planu wzięto pod 
uwagę sugestie mieszkańców 

GMINA BRWINÓW | „Plan odnowy miejscowości Owczarnia na lata 2011 – 2020” uchwaliła rada Brwinowa podczas 
ostatniej sesji 6 kwietnia. Jest szansa na uzyskanie dofinansowania unijnego części zaplanowanych inwestycji.

i rady sołeckiej. Kierowano się 
także wynikami tzw. analizy 
SWOT (narzędzie planowania 
strategicznego; skrót pochodzi 
od angielskich słów: Strenghts  
– mocne strony, Weaknesses – sła- 
be strony, Opportunities – szan- 
se, Threats – zagrożenia).

Mariusz Baranowski podkre-
śla, że zapisy „Planu odnowy 
miejscowości Owczarnia” są 
zgodne z zapisami „Strategii 
rozwoju społeczno-gospodar-
czego gminy Brwinów na lata 
2005 – 2013”, a realizacja zadań 
określonych w planie nie stoi  
w sprzeczności z zadaniami wyż-
szego rzędu.

Infrastruktura  
wymaga inwestycji

Jak wskazuje Mariusz Bara-
nowski, najważniejsze inwestycje 
do przeprowadzenia w Owczarni, 
które zostały ujęte w planie, to 
remont i budowa infrastruktury 
drogowej, budowa kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, budowa i 
remont chodników przy drogach 
powiatowych, budowa ścieżek 
rowerowych i dodatkowych ob-
wodów oświetlenia ulic, moder-
nizacja placu zabaw oraz budowa 
wiejskiego domu kultury.

– W budżecie gminy Brwinów  
na 2011 r. dla Owczarni prze-
znaczone są pieniądze na pro-
jektowanie chodnika wzdłuż ul. 
Książenickiej, od ul. Kazimierzow-
skiej do ul. Małej (ok. 1 200 m) 
– mówi Arkadiusz Kosiński. – Po-
nieważ ul. Książenicka jest drogą 
powiatową, chodnik będzie pro-
jektowany na mocy porozumienia 
z zarządem powiatu pruszkow-
skiego. W kolejnych latach będzie 
budowany etapami. W tegorocz-
nym budżecie są także zapisane 

pieniądze na projekt kanalizacji 
sanitarnej wraz z przyłączami.  
W dalszym ciągu będzie uzupeł-
niane oświetlenie ulic. Powstanie 
też wiata przystankowa.

Radny Baranowski zauważa, że 
dla Owczarni bardzo ważną spra-
wą jest budowa kanalizacji. Wieś 
nie została ujęta w realizowanym 
obecnie programie „Czyste ży-
cie – kompleksowa gospodarka 
wodno-ściekowa na terenie gmi-
ny Brwinów”. Jednak wybudo-
wanie łącznie ponad 31 km sieci 

kanalizacyjnej i 17 przepompowni 
to najpoważniejsze zadanie in-
westycyjne, jakie zostało ujęte  
w planie. Koszt przedsięwzięcia 
szacuje się na 18 mln zł, a realiza-
cja przewidziana jest do 2018 r.

Dom kultury tuż tuż
Dla mieszkańców Owczarni nie 
mniej ważna jest budowa ośrod-
ka kultury. W tak dużej wsi (ok. 
1250 mieszkańców – czwarta co 
do wielkości miejscowość gmi-
ny Brwinów), której społeczność 

jest znacznie aktywniejsza w po- 
równaniu do społeczności in-
nych sołectw gminy, takiego 
miejsca po prostu nie może nie  
być. – Działkę pod budowę domu 
kultury wykupiono jeszcze pod- 
czas poprzedniej kadencji władz 
samorządowych – mówi radny 
Baranowski. Dodaje, że w budże-
cie gminy na ten rok są pienią- 
dze na projekt obiektu.

– Gmina Brwinów występuje  
o dotację w wysokości 400 tys. zł,  
która pozwoliłaby sfinansować 
ponad połowę kosztów domu 
kultury (w sumie jest to ponad 
700 tys. zł) – informuje burmistrz 
Kosiński. – Wniosek o dofinan-
sowanie z PROW został złożony  
w Lokalnej Grupie Działania 
„Zielone Sąsiedztwo” (obejmu-
jącej swym działaniem obszar 
Podkowy Leśnej i gminy Brwi-
nów – red.). „Zielone Sąsiedz-
two” prowadziło nabór, którego 
termin upłynął 8 kwietnia. Teraz 
wniosek będzie oceniany od stro-
ny merytorycznej oraz formal-
nej, a rozstrzygnięcie konkursu 
spodziewane jest we wrześniu 
lub październiku. Budowa mo-
głaby ruszyć na wiosnę 2012 r. 
– dodaje.

Andrzej S. Rodys

Przedszkole nr 5 z Grodziska Mazowieckiego bierze udział w konkursie ekologicznym, w którym główną nagrodą jest nowoczesny plac zabaw. Organi- 
zatorem konkursu „Po stronie natury” jest Fundacja Nasza Ziemia, a fundatorem nagród jest firma Żywiec Zdrój. W konkursie biorą udział przedszkola 
i szkoły z całej Polski. Każda z placówek przesłała do organizatorów przygotowany przez siebie plakat. Spośród 10 prac, które zdobędą najwięcej  
głosów internautów, jury wybierze zwycięzcę.                               (AS)

Plac zabaw dla przedszkola
GRODZISK MAZOWIECKI
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reklama

Zastępca burmistrza Brwinowa został odznaczony przez prezydenta RP Brązowym Krzyżem Zasługi, który jest wyróżnieniem za szczególne zasługi dla 
państwa i jego obywateli. Sławomir Walendowski rozpoczął swoją działalność społeczną w 1989 r. Był jednym ze współzałożycieli Komitetu Obywatel-
skiego, startującego w pierwszych wolnych wyborach samorządowych. Od 1998 r. był radnym gminy Michałowice, a w latach 2006–2010 – przewodni- 
czącym rady. 11 kwietnia 2011 r. odznaczenie wręczył wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski.          (DP)

BRWINÓW

Sławomir Walendowski odznaczony

Znamy gwiazdę Dni Piastowa
PIASTÓW 
Ustaliliśmy, kto będzie 
tegoroczną gwiazdą święta 
miasta. Jednak występ 
popularnej wokalistki to 
nie jedyna niespodzianka 
związana z tą imprezą.

T egoroczną gwiazdą Dni 
Piastowa będzie Ewa 
Farna. Młoda wokalistka 

ma na swoim koncie już siedem 
płyt. Cześć wydała w Czechach. 
Popularność w Polsce zyska-
ła dzięki piosence „Cicho”. Jej 
kolejne single m.in. „La La Laj”, 
„Dmuchawce, latawce, wiatr”, 
czy „Ewakuacja” (z najnowszej 
płyty) długo utrzymywały się 
na pierwszych miejscach list 
przebojów w rozgłośniach ra-
diowych. Ewa Farna otrzyma-
ła również wiele prestiżowych 
nagród, m.in. Superjedynkę  
w kategorii Płyta Roku (2009), 
nagrodę na Sopot Hit Festiwal  
w kategorii Polski Hit Lata (2009) 

oraz sześć statuetek VIVA Co-
met Awards (cztery w 2011 r.  
i dwa w 2010 r.).

Jednak występ Ewy Farny to 
nie jedyna niespodzianka, która 
czeka na mieszkańców Piasto-
wa. Impreza została przesunięta 
na inny termin. – Do tej pory 
Dni Piastowa odbywały się za-
wsze w długi weekend majowy.  
W tym czasie wielu mieszkań-
ców wyjeżdża z miasta – poinfor-
mowała nas Wanda Przybylak, 
p.o. dyrektora Miejskiego Ośrod-
ka Kultury w Piastowie. – W tym 
roku Dni Piastowa zostały prze-
niesione na pierwszy weekend 
czerwca. Nie oznacza to jednak, 
ze nie wrócimy do dawnej formy 
tej imprezy. Wszystko zależy od 
samych mieszkańców. Obec-
nie mamy już gotowy wstępny 
harmonogram imprezy. W naj-
bliższym czasie będziemy mogli 
zaprezentować go mieszkań- 
com – dodała.  

Anna Sołtysiak

Na ulicach Warszawskiej i Długiej położą asfalt
POWIAT PRUSZKOWSKI
Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji  
w najbliższych tygodniach 
zdemontuje kostkę brukową 
na ul. Warszawskiej  
w Piastowie i ul. Długiej  
w Pruszkowie, a w ich  
miejsce ułoży asfalt.

P roblemy na ul. War-
szawskiej w Piastowie 
rozpoczęły się w lecie 

ubiegłego roku. W lipcu zapadł 
się tam fragment jezdni. Okaza-
ło się, że główną przyczyną jest 
uszkodzony kolektor ściekowy. 
Pracownicy MPWiK przed rozpo-
częciem remontu musieli uporać 
się wysokimi wodami grunto-
wymi. Po zakończeniu prac  
w miejscu wykopu ułożony zo-
stał tymczasowy zabruk.

Dużo gorsza awaria miała 
miejsce na ul. Długiej w Prusz-
kowie. W listopadzie zapadł się 
tam duży kolektor ściekowy.  

W tym miejscu prace na zlecenie 
MPWiK prowadziła zewnętrz-
na firma. Wodociągowcy przez 
wiele miesięcy zmagali się z jego 
naprawą. Po wielu miesiącach 
robotnikom udało się zakończyć 
prace. Drogowcy i tym razem  
załatali powstałe w asfalcie dziu-
ry kostką brukową.

Doraźne zabezpieczenie
Szybko okazało się jednak, że 
zastosowany na obu ulicach 

bruk nie jest najlepszym roz- 
wiązaniem. W miejscach wyko- 
pu zarówno na ul. Warszaw-
skiej, jak i na ul. Długiej ułożone 
zabruki w trakcie zimy wielo- 
krotnie się zapadały. Na począt-
ku marca MPWiK podkreślało, 
że asfalt zostanie położony, 
jeśli tylko pozwoli na to pogo-
da. Choć wiosna zawitała do 
nas kilka tygodni temu prace 
na żadnej z ulic jeszcze się nie 
rozpoczęły.

Naprawa  
w najbliższych 
tygodniach
Okazało się, że za kilka dni za-
równo na Warszawskiej jak i na 
Długiej pojawią się robotnicy. 
– Dopiero 8 marca wyłoniliśmy 
wykonawcę odpowiedzialnego 
za tego typu naprawy. Już wte-
dy czekało na niego ponad 100 
zleceń – poinformowała nas 
Donata Wancel, rzecznik praso-
wy MPWiK. – Zgonie z harmo-
nogramem, robotnicy najpierw 
pojawią się na ul. Warszawskiej.  
Tu remont powinien zostać wy-
konany jeszcze przed nadchodzą-
cymi świętami – dodała.

Asfalt na ul. Długiej powinien 
pojawić się najpóźniej w połowie 
maja. – W tym przypadku termin 
rozpoczęcia prac jest uzależnio-
ny od tego, czy wykonawca na 
czas otrzyma specjalną masę 
asfaltową – podkreśla Donata 
Wancel.

(AS)

 Ul. Długa w Pruszkowie
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Gimnazjum nr 2 wreszcie z nowym dachem?
PIASTÓW
Po wielu miesiącach oczeki-
wania wreszcie pojawiła się 
szansa na to, że dziurawy jak 
sito dach w Gimnazjum nr 2 
zostanie wyremontowany.

G imnazjum nr 2 im. Bo-
haterów Powstania War-
szawskiego w Piastowie 

mieści się przy al. Tysiąclecia  
w budynku pochodzącym z 1958 r.  
Wiele urządzeń wymaga tu mo-
dernizacji, jednak najpilniejszą 
inwestycją jest wymiana dachu. 
Rodzice uczniów z tej szkoły 
wystosowali nawet błagalny list 
do radnych Piastowa, w którym 

na ten cel zostanie wykorzystana 
na remont dachu w Gimnazjum 
nr 2. Ogłoszony został już przetarg  
i wszystko wskazuje na to, że  
w wakacje rozpoczną się pierw- 
sze prace.

Wymiana dachu i okien to nie 
jedyne plany, jakie wobec bu-
dynku gimnazjum przy al. Ty-
siąclecia ma obecny burmistrz 
Piastowa. – Chcielibyśmy w tym 
obiekcie utworzyć filię Szkoły 
Podstawowej nr 1 dla klas I–III 
po to, żeby lepiej wykorzystać 
ten budynek. Planujemy to zro-
bić w roku szkolnym 2012/2013  
– mówi Kubicki.

Karolina Gontarczyk

przekonują, że modernizacja 
zadaszenia jest niezbędna, bo 
podczas deszczu dzieci muszą 
chodzić po szkole w kurtkach,  
a na korytarzach rozstawiane są 
miski i kubły.

Zdanie rodziców podzielają 
władze Piastowa. Twierdzą, że 
jeśli modernizacja przeciekają-
cego dachu nie zostanie prze-
prowadzona może pojawić się 
konieczność wykonania general-
nego remontu całego budynku. 
– Zadaszenie, a szczególnie prze-
ciekający strop, jest w stanie kata-
strofalnym. Chwała byłej władzy, 
że wykonała projekt ocieplenia  
i remontu, jednak wciąż koniecz- 

na jest wymiana dachu i okien  
– mówi Marek Kubicki, burmistrz 
Piastowa.

Plany remontu dachu pojawi-
ły się już dwa lata temu, jednak  
w miejskiej kasie wciąż brakowało 
na tę inwestycję. Wreszcie w tego-
rocznym budżecie przeznaczono 
na ten cel 2,2 mln zł, które wcze-
śniej miały być wykorzystane na 
modernizację zabytkowej Willi 
Millera. Władze Piastowa ubiegłej 
kadencji miały plany stworzenia  
w tym obiekcie przedszkola, osta-
tecznie jednak obecny burmistrz 
zdecydował, że w zabytkowej 
willi przedszkole nie powstanie  
i część pieniędzy przeznaczonych 

Internetowe inwestycje 
ruszą z kopyta
MILANÓWEK 
To już pewne. Internet  
szerokopasmowy 
w mieście-ogrodzie nie  
tylko zwiększy swój zasięg, 
ale i jego użytkownicy 
zyskają większy komfort 
korzystania z sieci.  
Telekomunikacja Polska 
bierze się za inwestycje  
w tym rejonie.

O tym, jak dużą rolę w XXI 
wieku odgrywa łatwy  
i szybki dostęp do inter-

netu, nie trzeba nikogo prze-
konywać. Wszyscy doskonale 
wiedzą także, jak irytujące bywa 
zbyt powolne łączenie się ze 
stronami lub niemożność sko-
rzystania z dostępu do sieci  
z powodu braku zasięgu.

W Milanówku już ok. 70 proc. 
mieszkańców korzysta z inter-
netu. To dobry wynik, zważyw- 
szy na to, że średnia krajowa 
wynosi 63,4 proc. Ale potrzeby 
ciągle rosną.

Dzięki blisko dwuletnim roz- 
mowom władz Milanówka z Te- 
lekomunikacją Polską, rozwój in-
ternetu w mieście ruszy z kopyta. 
Udało się zawrzeć porozumie- 
nie o sieciowych inwestycjach.

Niewirtualny  
owoc rozmów
– Wreszcie mamy owoc roz-
mów. Operator rozpocznie 
inwestycje związane z rozwo-
jem szerokopasmowego inter-
netu w Milanówku – ogłosił 
na ostatniej sesji rady miasta 
Jerzy Wysocki, burmistrz Mi-
lanówka. Telekomunikacja 
Polska rozmawiała na ten te-
mat także z przedstawiciela-
mi władz pozostałych gmin 
Podwarszawskiego Trójmiasta 
Ogrodów – Podkowy Leśnej  
i Brwinowa.

– To bardzo dobra wiado-
mość, że Telekomunikacja 
Polska stawia sobie za cel zmo- 

dernizowanie i rozwinięcie 
dostępu do szerokopasmowe-
go internetu w podwarszaw-
skich miastach-ogrodach – nie 
kryje radości Jerzy Wysocki  
i wylicza, jakie przedsięwzię-
cia z tym związane dotyczyć 
będą Milanówka: przebudowa 
centrali znajdującej się przy  
ul. Kościuszki oraz budowa 
dodatkowych trzech szaf tele- 
komunikacyjnych.

Telekomunikacyjny 
lifting miasta
Internetowe szafy zostaną 
zbudowane w północnej części 
miasta: u zbiegu ulic Północnej  
i Grodeckiego, w środkowej czę-
ści – na rogu ulic Okólnej i Gra-
bowej oraz w południowej części 
miasta – na skrzyżowaniu ulic 
Nadarzyńskiej i Wiatracznej.

– Wszystko to ma stanowić 
tzw. kręgosłup internetu szero-
kopasmowego. Powstaną szafy 
tam, gdzie będzie to potrzebne. 
Ponadto miedziane przewody 
zamienione zostaną na świa-
tłowody przy wykorzystaniu 
kanalizacji telekomunikacji za-
montowanej w ulicach. W razie 
potrzeby zainstalowane zostaną 
także przewody napowietrzne  
– dodaje burmistrz Wysocki.

Telekomunikacyjny lifting 
miasta przyczyni się do więk-
szego zasięgu internetu szero-
kopasmowego w Milanówku, 
szczególnie w północnych i po-
łudniowych rejonach. Zyskają 
na tym też odbiorcy już korzy-
stający z sieci, ponieważ będą 
mieli dostęp do usług lepszej 
jakości. Dyrektor Departamentu 
Inwestycji Telekomunikacji Pol-
skiej poinformował burmistrza 
Milanówka, że inwestycja – je-
żeli nic nie stanie na przeszko-
dzie – zostanie zakończona na 
jesieni tego roku. A pierwsze 
prace mają rozpocząć się już po 
Świętach Wielkanocnych.

Kamilla Gębska

Nie będzie rekonstrukcji bitwy

W pamięci mieszkańców 
gminy jest jeszcze in- 
scenizacja bitwy sprzed 

dwóch lat, kiedy obchodzono 
200. rocznicę zwycięskiego star-
cia wojsk Księstwa Warszawskie-
go i saskich z armią austriacką 
podczas wojen napoleońskich 
(19 kwietnia 1809 r.).

Zastępca wójta gminy Raszyn 
Mirosław Chmielewski również 
wspomina to wydarzenie. – Wów- 
czas obchodziliśmy okrągłą rocz- 
nicę bitwy raszyńskiej. Dlatego 
obchody były huczne. W tym ro- 
ku nie będzie inscenizacji w wy- 
konaniu grup historycznych, zor-
ganizowanej przez nasz samorząd. 
W budżecie nie przewidziano na 
to pieniędzy – mówi.

W tym roku skromniej
Tak jak większość gmin w naszym 
rejonie, także Raszyn odczuwa 
skutki kryzysu. W gminnej ka-
sie się nie przelewa. Priorytetem 
jest zapewnienie pieniędzy na 
inwestycje. Jednak nie oznacza 
to, że gmina nie przygotowuje 
się do obchodów 202. rocznicy 
bitwy pod Raszynem. Wspólnie 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury  
i działem promocji urzędu gminy 
opracowano kalendarium imprez 
rocznicowych. – Są przewidziane 
dotacje dla organizacji pozarzą-
dowych, które opracują zadania 
o charakterze edukacji histo-
rycznej, dotyczące okresu bitwy 
pod Raszynem – mówi wicewójt 
Chmielewski. Należą do nich 
m.in. wykonanie koncepcji i re-
alizacji ścieżki historyczno-edu-
kacyjnej upamiętniającej miejsca 

czas”. Impreza odbędzie się  
w świetlicy środowiskowej w Ry- 
biu przy ul. Spokojnej 23. Wy-
konawcy przedstawią utwory 
własne dotyczące wydarzeń 
związanych z bitwą pod Raszy-
nem. Urozmaiceniem będzie 
projekcja bitewnych obrazów.

W rocznicę bitwy 19 kwietnia  
o godz. 11.00 w kościele św. Szcze-
pana w Raszynie odprawiona zo- 
stanie msza za ojczyznę. W pro- 
gramie słowno-muzycznym wy- 
stąpią też uczniowie z miejsco-
wej Szkoły Podstawowej im. Cy-
priana Godebskiego, uczestnika 
bitwy pod Raszynem.    (KAM)

walk podczas bitwy pod Raszy-
nem, czy wykonanie koncepcji 
muzealnej bitwy.

Mirosław Chmielewski doda-
je, że przygotowano różnorodne 
wydarzenia upamiętniające rocz-
nicę. Odbywać się będą w ramach  
Dni Raszyna, które rozpoczęły się 
10 kwietnia.

Imprezy edukacyjne  
i artystyczne
16 kwietnia w godz. 10.00–15.00 
odbędzie się XXVI Rajd „Szlakiem 
naszej historii” organizowany 
m.in. przez Światowy Związek 
Żołnierzy Armii Krajowej Koło  

nr 6 „Helenów” w Ursusie i Gmin- 
ny Ośrodek Kultury. Patronat 
honorowy objął wójt gminy Ra-
szyn. Zadaniem uczestników 
rajdu, startujących spod szkoły 
podstawowej przy ul. Szkol- 
nej w Raszynie, będzie odna-
lezienie 50 miejsc patrolowych  
i wykonanie zadań związanych  
z wydarzeniami historycznymi.  
Na zakończenie przewidziano 
pieczenie kiełbasek pod okiem  
strażaków.

Także 16 kwietnia o godz. 17.00 
GOK w Raszynie i Klub Senio-
ra Rybie, zaprasza na program 
słowno-muzyczny „Wspomnień 

RASZYN | Bez popisów kawalerzystów, manewrów piechoty i huku armat przebiegną tegoroczne 
obchody rocznicy bitwy pod Raszynem

 Inscenizacja bitwy pod Raszynem z 2006 roku
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W trakcie festiwalu Rock Piknik odbędzie się II edycja pruszkowskiego Motoserca. 16 kwietnia na stadionie Znicza będziemy mogli posłuchać amatorskich zespołów  
rockowych, oddać krew, wymienić się przeczytanymi książkami oraz obejrzeć wystawę publikacji własnoręcznie napisanych przez dzieci. Zaprezentowana zostanie 
książka Doroty Rybarczyk i Piotra Deputowskiego pt. „Akademia bezpiecznego zachowania”. Na najmłodszych będą czekać liczne gry i konkursy o tematyce  
bezpieczeństwa.              (DP)

PRUSZKÓW

Oddaj krew i wymień książkę
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Policjanci z Michałowic otrzymali 
zgłoszenie o kradzieży 170 l benzyny. 
31-letni mężczyzna podjechał na 
stację benzynową, napełnił bak 

oraz kanistry i odjechał nie płacąc. 
Okazało się, że złodziejem jest 
właściciel motoryzacyjnego zakładu 
usługowego, do którego klienci przy-
prowadzali samochody. Arkadiusz 
M. zmieniał w pojazdach tablice 
rejestracyjne i wykorzystywał je do 
kradzieży paliw. Mężczyzna przyznał 
się do zarzucanych mu czynów.   (DP)

Zatankował i nie 
zapłacił 

Funkcjonariusze z grodziskiej komen-
dy poszukują 19-letniego Rafała  
Szymańskiego, który w grudniu ubie-
głego roku wyszedł z domu, mówiąc,  

Zaginął  
Rafał Szymański

że jedzie do swojej dziewczyny.  
Od tamtej pory nikomu nie udało się 
nawiązać z nim kontaktu. Osoby, które 
rozpoznały zaginionego na zamiesz-
czonej fotografii i wiedzą, gdzie może 
przebywać, proszone są o kontakt 
telefoniczny z prowadzącym sprawę 
pod nr 22 604 22 85 lub zgłoszenie się 
do najbliższej jednostki policji.  (DP)

MICHAŁOWICE GRODZISK MAZOWIECKI

Szansa na lepszy start w życie
POWIAT PRUSZKOWSKI
Po skończeniu studiów  
praktycznie nie miał  
szans, żeby rozwijać się  
zawodowo. Także na  
znalezienie pracy widoki  
były niewielkie. Dzięki  
trzeciej edycji programu 
„Powiat Pruszkowski  
Twoją Szansą”, 25-letni 
Tomasz Deput dopiął swego  
i chce się dalej rozwijać.

P rogram „Powiat Prusz-
kowski Twoją Szansą”, 
finansowany z funduszy 

unijnych i realizowany przez Po-
wiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie, umożliwia lepszy start 
na rynku pracy jego beneficjen-
tom. Adresowany jest do osób 
niepełnosprawnych, młodzieży 
opuszczającej placówki opiekuń-
czo-wychowawcze i rodziny za-
stępcze oraz do zamieszkałych  
w powiecie uchodźców.

– Bez udziału w projekcie 
miałbym znacznie mniej szans 
na znalezienie pracy – mówi To-
masz Deput. Po skończeniu stu-
dium technik masażu i studiów 
w dziedzinie fizjoterapii chciał 
pracować w swoim zawodzie, ale 
miał trudności ze znalezieniem 
pracy. – Teraz na rynku jest tak, 
że po samych studiach raczej 
się nie da znaleźć zatrudnienia. 
Trzeba się nieustannie rozwijać 
 i poszerzać swoją wiedzę, zdo- 
bywać doświadczenie – dodaje.

Tomasz wychował się w ro-
dzinie zastępczej. W Powiato-
wym Centrum Pomocy Rodzinie  
w Pruszkowie korzystał z zapo-
mogi na kontynuowanie nauki. 
– Tu dowiedziałem się o progra-
mie „Powiat Pruszkowski Twoją 
Szansą”, finansowanym z fundu-
szy Unii Europejskiej. Zapytano 
mnie, czy chciałbym wziąć w nim 
udział, bo jednym z jego elemen-
tów jest dofinansowanie kursów 

reklama

doskonalenia zawodowego. Sko-
rzystałem – opowiada.

Udział w trzeciej edycji progra-
mu umożliwił mu odbycie szko-
leń i kursów, które poszerzyły 
jego wiedzę i umiejętności zdo-
byte na studiach. – Po zakończe-
niu trzeciej edycji sam znalazłem 
pracę w moim zawodzie. Pracu-
ję w jednej z prywatnych firm  
w Pruszkowie – mówi. Uważa, 
że udział w projekcie pomógł 
mu zdobyć dodatkowe doświad-
czenie i wiedzę, bez których jego 
pozycja startowa na rynku pracy 
byłaby znacznie gorsza. – Nawet 
gdybym znalazł pracę bezpośred-
nio po studiach, to nie mógłbym 
się rozwijać. Prawdopodobnie 
nie byłoby mnie stać na opłace-
nie kosztownych kursów, a bez 
nich w moim zawodzie stałbym 
w miejscu – twierdzi.

Obecnie, by nadal poszerzać 
swoje zawodowe umiejętności, 
Tomasz studiuje na kolejnym 

kierunku. Został również za-
kwalifikowany do czwartej edycji 
programu „Powiat Pruszkowski 
Twoją Szansą”. Uważa, że to dla 
niego szansa na odbycie kolej-
nych kursów, które podniosą jego 
umiejętności i możliwości. Marzy 
o tym, by w przyszłości otworzyć 
własną firmę i świadczyć usługi 
rehabilitacyjne.

W trzeciej edycji projektu 
wzięło udział 15 osób opuszcza-
jących placówki opiekuńczo-wy-
chowawcze i rodziny zastępcze, 
54 osoby niepełnosprawne oraz 
ośmiu uchodźców. Osoby te brały 
udział nie tylko w kursach zawo-
dowych. Przygotowano dla nich 
także warsztaty psychologicz-
no-doradcze, podczas których 
poruszano m.in. zagadnienia 
komunikacji interpersonalnej, 
motywacji, asertywności, radze- 
nia sobie ze stresem oraz aktyw-
nego poszukiwania pracy. 

(ASR)
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Mezoporacja
– najnowszy trend w kosmetyce
Co to jest?
Mezoporacja Acthyderm to alternaty-
wa dla tradycyjnej mezoterapii igłowej, 
liftingów, czy botoxu. Osoba wykonująca 
zabieg za pomocą impulsu elektryczne-
go delikatnie otwiera mezopory, dzięki 
czemu skóra staje się niezwykle chłonna. 
Następnie za pomocą  specjalnej głowicy 
wtłacza  się przygotowane preparaty do 
jej najgłębszych warstw. Woda używana  
jako nośnik, pozwala dotrzeć składnikom 
aktywnym bardzo głęboko, przekracza-
jąc barierę warstwy rogowej i potęgując 
skuteczność terapii.

Dla kogo?
Nawilżające zabiegi  na twarz Acthyderm  
może stosować już 18 latka. W celu za-
trzymania procesów starzenia, osobom 
pomiędzy 30 a 40 rokiem życia, zalecana 
jest terapia zabiegów przeciwzmarszcz-
kowych i ujędrniających, natomiast 
zabiegi liftingujące mają doskonałe re-
zultaty nawet u osób po 50-ce. Należy 

jednak pamiętać, że o skórę należy dbać 
przez całe życie. Im wcześniej zaczniemy 
profesjonalną i sprawdzoną pielęgnację, 
tym dłużej będziemy mogli cieszyć się 
pięknym i młodym wyglądem.

Osoba wykonująca zabieg dobiera 
zabieg indywidualnie do potrzeb klien-
ta. Zabiegi są wykonywane na okolice 
twarzy, szyi i dekoltu, jak również na 
ciało. Podstawowe zabiegi wykonywane  
w okolicach twarzy to nawilżenie, ujędr-
nienie, zabiegi na zmarszczki, przebar-
wienia oraz naczynka. Mezoporacją 
możemy również działać miejscowo, 
np. na zmarszczki – kwasem hialu-
ronowym, czy  punktowo – na prze- 
barwienia. W zabiegach na ciało me-
zoporacja Acthyderm radzi sobie z roz- 
stępami, cellulitem, wiotkością skó-
ry,  rozszerzonymi naczyniami krwio- 
nośnymi. Przy zdrowej diecie i regu- 
larnych ćwiczeniach, bardzo dobre 
efekty można osiągnąć  zabiegami in-
tensywnie wyszczuplającymi.

Gdzie wykonać zabieg?
Marilla Spa&Beauty jako jedyny salon  
w Pruszkowie i okolicy stosuje tę skutecz- 
ną, bezbolesną i bezigłową technologię 
walki ze zmarszczkami i innymi proble-
mami skórnymi, jak przebarwienia czy 
rozstępy. Większość zabiegów na twarz 
można wykonać jednorazowo, natomiast 
dla potrzymania dłuższego efektu zale- 
ca się serię ok. 6 zabiegów 1–2 razy w ty- 
godniu. Pierwszy efekt widać już po pierw-
szym zabiegu. Natomiast przy zabie- 
gach należy wykonać serię 6 zabiegów  
1–2 razy w tygodniu. Wszystkie zabiegi 
są bezbolesne. Czas trwania zabiegu to  
oko-ło 45 minut. Cena mezoporacji  
na twarz waha się od 250 zł do 360 zł, na-
tomiast ceny zabiegów na ciało od 300 zł  
do 315 zł. 

Więcej na www.mezoporacja.pl

Zadzwoń i zapytaj o szczegóły  
22 244 07 08, 724 655 045

 

 W trzeciej edycji programu wzięło udział łącznie 77 osób



W Alejach Jerozolimskich, 
w pobliżu powstające-
go węzła Łopuszańska, 

otwarto  nowy salon samochodo-
wy marki Nissan. Spółka France 
Automobiles, dotychczasowy de-
aler samochodów marki Peugeot, 
zdecydowała się rozszerzyć swoją 
ofertę o auta japońskie. Spółka 
nie poprzestaje na sprzedaży 
samochodów. W jej salonach 
oferowane są także komplekso-
wy serwis samochodowy, usługi 
blacharsko-lakiernicze i sprzedaż 
części zamiennych.

4 mln Nissanów  
w 2010 r.
Oficjalna gala otwarcia, w któ- 
rej uczestniczyło kilkuset zapro- 
szonych gości, odbyła się we wto- 
rek 5 kwietnia. Goście mieli oka-
zję obejrzeć występ zespołu The 
Prisoners oraz stepującego Tap 
DJ, znanych m.in. z udziału w te- 
lewizyjnym show „Mam Talent”. 
Uroczystość była też okazją do 
spotkania z Phillippem Saillar-
dem, dyrektorem generalnym  
firmy Nissan na Europę Środkowo-
Wschodnią.

– To wielka przyjemność być 
tutaj w Warszawie i celebrować 
otwarcie naszego nowego sa-
lonu – mówił Philippe Saillard.  
– W ubiegłym roku udało nam  
się sprzedać około czterech 
milionów aut marki Nissan. To 
niewątpliwy sukces, który zawdzię- 
czamy naszym dealerom. Mam 
nadzieję, że ten salon przyczyni  
się do zwiększenia tej liczby – do- 
dał z zadowoleniem.

Elektryczny Esflow przy Jerozolimskich
Goście oficjalnej gali otwarcia salonu Nissan Pacific Cars mieli okazję zobaczyć Nissana Esflow – koncepcyjny samochód sportowy napędzany 
silnikiem elektrycznym. Auto przyjechało wprost z salonu motoryzacyjnego w Genewie.

W Al. Jerozolimskich 
jak w Genewie
Główną atrakcją wieczoru była 
prezentacja Nissana Esflow – naj- 
nowszego, koncepcyjnego mode-
lu samochodu sportowego z na- 
pędem elektrycznym. Auto po 
raz pierwszy zaprezentowane 

zostało na salonie motoryzacyj-
nym w Genewie w marcu bieżące-
go roku, gdzie wzbudziło wielkie 
zainteresowanie zwiedzających  
i mediów.

Trzy tygodnie po światowej 
premierze mogliśmy podziwiać 
to auto na gali otwarcia salonu 

Nissan Pacific Cars przy Al. Jero-
zolimskich. Polska jest trzecim 
 krajem, w którym został zapre- 
zentowany.

Nissan Esflow został zaprojek-
towany jako samochód sportowy. 
Koncepcja narodziła się z połącze-
nia elektrycznego kompaktowego 

Nisana Leaf – zdobywcy tytułu 
Europejskiego Samochodu Roku 
i sportowego spalinowego mo-
delu 370Z. Świadczą o tym nie 
tylko futurystyczna linia coupe 
z głębokimi przetłoczeniami  
i agresywną sylwetką, ale również 
konstrukcja z kompozytowym 

nadwoziem na aluminiowej ramie 
i obniżonym środkiem ciężkości, 
który pokrywa się z geometrycz-
nym środkiem pojazdu, dzięki 
którym auto ma znakomite wła-
ściwości jezdne.

Esflow na prąd
W samochodzie zastosowano 
wiele futurystycznych rozwią-
zań. Zamiast lusterek wstecznych 
zamontowano kamery, a na desce 
rozdzielczej ekrany LCD. Siedze-
nia kierowcy i pasażera są na stałe 
przytwierdzone do konstrukcji 
kabiny – regulacja polega na zdal-
nej zmianie odległości deski roz-
dzielczej, pedałów i kierownicy.

Esflow napędzany jest dwo-
ma silnikami elektrycznymi 
umieszczonymi nad tylną osią 
pojazdu. Każdy z nich przekazuje 
napęd niezależnie na jedno tylne 
koło. Dzięki takiemu rozwiąza-
niu samochód przyśpiesza do  
100 km/h w niecałe 5 sek. Silniki 
zasilane są bateriami jonowo-
litowymi, podobnymi do zasto-
sowanych w Nissanie Leaf, ale  
o znacznie większej pojemności. 
Dzięki nim Esflow potrafi poko-
nać ponad 240 km na jednym  
ładowaniu. Pełne załadowanie 
obu baterii ze zwykłego gniazd-
ka elektrycznego trwa ok. ośmiu 
godzin, ale ze specjalnych dys- 
trybutorów zasilania możliwe  
jest nawet w ok. 30 minut.

Esflow jest samochodem kon- 
cepcyjnym i w tej formie ma niewiel- 
kie szanse na produkcję seryjną. 
Może być jednak inspiracją dla  
przyszłych modeli Nissana. (JW)
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Policja ostrzega przed fałszywymi rachmistrzami
REGION
Od 8 kwietnia  
rachmistrzowie  
ruszyli do spisywania 
mieszkańców naszego 
regionu. Tymczasem  
policja ostrzega  
przed podszywającymi  
się pod nich  
złodziejami.

Narodowy Spis Pow- 
szechny Ludności i Mie- 
szkań rozpoczął się  
1 kwietnia w interne-

cie. Potrwa do 30 czerwca. 

Od 8 kwietnia do drzwi na- 
szych mieszkań mogą zapukać 
rachmistrzowie spisowi. Policja  
ostrzega, że sytuację mogą pró- 
bować wykorzystać rozmaici  
oszuści i złodzieje, którzy w ten 
sposób będą chcieli się dostać 
do naszych domów.

– Trzeba pamiętać o tym, że 
rachmistrzowie, którzy nas od-
wiedzają, są wyposażeni w spe-
cjalne urządzenia elektroniczne, 
więc jeśli ktoś pojawi się z kart-
ką papieru i będzie chciał zrobić  
z nami wywiad, to takiej osobie nie 
należy ufać – mówi podkomisarz 

Dorota Nowak, rzecznik praso-
wy Komendy Powiatowej Policji  
w Pruszkowie.

Mobilne urządzenie używa-
ne przez ankieterów wyglądem 
przypomina telefon komórkowy. 
Ważne jest potwierdzenie wiary-
godności rachmistrza. Szczegól-
nie czujne powinny być osoby 
starsze. Każdy ankieter wypo-
sażony jest w specjalny identy-
fikator ze zdjęciem opatrzonym 
pieczęcią urzędu statystycznego 
i indywidualnym numerem. Na 
legitymacji zaznaczony jest tak-
że rejon działania rachmistrza 

oraz termin ważności. Doku-
ment jest ważny z dowodem 
osobistym.

Identyfikator rachmistrza 
trzeba bardzo dokładnie spraw- 
dzać. Jeśli tylko wyda nam się 
on podejrzany, można spraw-
dzić jego wiarygodność, najle-
piej dzwoniąc pod następujące 
numery telefonów: 22 444 47 
77 (numer dla telefonów ko-
mórkowych) lub 800 800 800 
(bezpłatny numer dla telefo-
nów stacjonarnych). Każdy 
rachmistrz, który do nas przy-
chodzi, sam powinien się wylegi- 

tymować i pozwolić zapoznać 
się z identyfikatorem. Wzór 
pieczątki, jaki znajduje się na 
legitymacji, powinien być iden-
tyczny z tym, który obowiązu- 
je w danym urzędzie statystycz- 
nym.

Rachmistrzowie w czasie prze- 
prowadzania ankiety będą nas 
pytać o takie zagadnienia, jak: sy-
tuacja rodzinna, materialna czy 
przynależność narodowa. To cen-
ne informacje, przydatne m.in.  
do prowadzenia polityki społecz- 
nej i określenia potrzeb eduka- 
cyjnych. Ankieterzy nie będą  

natomiast zadawać pytań o wy- 
sokość zarobków i miejsce zatrud- 
nienia.

Rachmistrzowie będą nas od-
wiedzać od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00–20.00, zaś w soboty 
w godz. 8.00–18.00. Nie można 
odmówić im informacji – grozi za 
to grzywna. Przypominamy jedno-
cześnie, że każdy może dokonać 
samodzielnego spisu przez inter-
net. Informacje na ten temat moż-
na znaleźć pod adresami: http://
www.spis.gov.pl lub http://www.
stat.gov.pl. 

Karolina Gontarczyk

Niesprzyjająca aura nie zniechęciła uczestników do wzięcia udziału w zawodach. W niedzielę 10 kwietnia na starcie biegu stanęło prawie 500 osób, wśród 
których znaleźli się również zawodnicy spoza granic Polski. W kategorii open linię mety jako pierwszy minął Radosław Kłeczek z Gogolina, który czasem 
31 minut ustalił nowy rekord biegu. W rywalizacji kobiet najlepsza okazała się Dominika Stawczyk z Warszawy, natomiast zawody nordic walking wygrała 
Alina Ewa Pawłowicz.                                                                                           (DP)

RASZYN

II Bieg Raszyński
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reklama

W sobotę 15 kwietnia młodzież z Pruszkowa i okolic weźmie udział w XXVI Rajdzie Historycznym „Szlakiem Naszej Historii”. Patrole otrzymają wykaz 
3–4 miejsc pamięci, które muszą odwiedzić. W dotarciu do tych punktów pomoże im specjalnie przygotowana mapa. Zwykle są to tablice pamiątkowe 
i pomniki, przy których wartę pełnią harcerze. Przy niektórych z nich będzie można posłuchać opowiadań członków Armii Krajowej. Po odwiedzeniu 
wszystkich punktów załoga patrolu musi napisać wypracowanie na temat jednego z nich.        (DP)

PRUSZKÓW

Szlakiem Naszej Historii
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Biuletyn Informacyjny Powiatu Pruszkowskiego Pruszków, ul. Drzymały 30. tel: 22 738-14-00, www.powiat.pruszkow.pl

N iedzielne nabożeństwo miało 
szczególną oprawę. Uczestniczyły 
w nim poczty sztandarowe szkół i 

organizacji społecznych z terenu Powiatu 
Pruszkowskiego. Po odegraniu hymnu 
narodowego, odczytano listę osób, które 
zginęły w wypadku prezydenckiego sa-
molotu. Uczniowie Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Tadeusza Kościuszki ustawili 
u stóp ołtarza 96 białych i czerwonych 
zniczy, które symbolizowały ofiary kata-
strofy. Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Nadarzyna odegrała utwór 
„Cisza”, któremu towarzyszyła zaduma 
wszystkich obecnych.

Ksiądz Krystian Nowak podkreślił  
w homilii, że katastrofa smoleńska to 
tragedia, nad którą boleje każde polskie 
serce, stąd też nasza modlitwa i obecność  
w świątyni. – Człowiek nie umiera, lecz 
żyje na wieki – mówił duchowny, szcze-
gólnie ciepło wspominając związanego 
blisko z Pruszkowem księdza Romana 
Indrzejczyka, kapelana Prezydenta Le-
cha Kaczyńskiego. – Wczoraj jeszcze 
byli, dziś tylko pamięć pozostała, ale 
tego, co w sercu zapisane, nie zapo-
mnimy – dodał.

Na zakończenie mszy ksiądz 
p ra ł at  M a r i a n  M i ko ł a j c z a k 
zwrócił się do młodzieży i po-
dziękował jej za obecność, podkre-
ślając szczególna rolę młodych ludzi  
w zachowaniu pamięci o ofiarach.

W uroczystości udział wzięli Elżbieta 
Smolińska, Starosta Pruszkowski, Jan 
Starzyński Prezydent Pruszkowa, Marek 
Kubicki Burmistrz Piastowa, przedstawi-
ciele władz powiatu oraz licznie przybyli 
mieszkańcy Pruszkowa. Jedną z osób, 
która postanowiła oddać hołd ofiarom 
katastrofy, była pani Maria Jancewicz. 
– Nie wyobrażam sobie, żeby mogło 
mnie nie być na tej mszy. W katastro-
fie lotniczej pod Smoleńskiem zginęło 
tylu wspaniałych Polaków, naszym obo-
wiązkiem jest oddać im cześć – mówiła 
mieszkanka Pruszkowa.

Po nabożeństwie delegacja  
z udziałem Starosty Elżbiety Smolińskiej 
oddała cześć ks. Romanowi Indrzej-
czykowi, składając kwiaty pod tablicą 
upamiętniającą ks. Romana Indrzejczyka 
w kościele Przemienienia Pańskiego  
w Tworkach, gdzie duchowny przez 
długi czas był proboszczem.

Mieszkańcy powiatu oddali hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej
– Dzięki udziałowi młodzieży w uroczystościach rocznicowych, pamięć o katastrofie i jej ofiarach zostanie zachowana – te słowa, wypowiedziane 
podczas uroczystej mszy w kościele św. Kazimierza przez księdza prałata Mariana Mikołajczaka, powinny stać się przesłaniem przekazywanym  
z pokolenia na pokolenie. W niedzielę 10 kwietnia, rok po tragicznym wypadku prezydenckiego samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem, mieszkańcy 
Powiatu Pruszkowskiego oddali hołd ofiarom tej katastrofy.

K siądz Kardynał odwiedził szkołę 
11 kwietnia w ramach wizytacji 
kanonicznej parafii św. Józe-

fa Oblubieńca w Pruszkowie. Wizy-
tacja kanoniczna w parafii odbywa 
się raz na pięć lat. Tradycją jest, że  

w jej ramach Metropolita Warszawski 
odwiedza szkoły znajdujące się na 
terenie parafii, spotyka się z dyrek-
torami placówek, nauczycielami oraz 
uczniami. Na powitanie Kardynała 
Nycza szkolna młodzież zaśpiewa-
ła: „Bądź pozdrowiony gościu nasz,  
w radosne progi nasze wejdź. My za-
palimy zamiast lamp, szczęśliwe ognie 
naszych serc”. 

Jedna z uczennic, podziękowała  
w imieniu całej społeczności uczniow-
skiej za tak wyjątkowe spotkanie.  
– Wielki to zaszczyt gościć Eminencję 
w progach naszej szkoły. Wierzymy, że 
dzisiejszy dzień pozostanie na długo 

w naszych sercach i pamięci.
 Kardynał Nycz podziękował za uro-

czyste i ciepłe przyjęcie. Wyraził uzna-
nie dla Dyrektora szkoły Wandy Kurek 
za wychowanie młodzieży w duchu 
patriotyzmu. Elżbiecie Smolińskiej, 
Staroście Pruszkowskiemu dziękował  
za szczególną opiekę, którą roztoczy-
ła nad szkołą. Za ostatnie inwestycje, 
zrealizowane przez Powiat, w tym za  
nowy budynek i stworzenie młodzie-
ży doskonałych warunków do nauki.  
W ramach wizytacji Szacowny Gość 
spotkał się w kameralnej atmosferze 
z pedagogami szkoły i odwiedził jedną 
z  klas podczas lekcji religii.

Kardynał Nycz w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
Spotkanie z Księdzem 
Kardynałem Kazimierzem 
Nyczem, na długo pozostanie  
w pamięci społeczności szkolnej  
z Zespołu Szkół Technicznych  
i Ogólnokształcących przy  
ul. Gomulińskiego w Pruszkowie. 
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Większe niż dotychczas 
ukierunkowanie działalności 
Urzędu Pracy na realizację 
podstawowych usług rynku 
pracy i wzmocnienie indywi-
dualnego podejścia do osób 
poszukujących zatrudnie-
nia to główny cel Centrum 
Aktywizacji Zawodowej, 
które od 1 grudnia ub. r. za- 
częło funkcjonować w no- 
wych pomieszczeniachPo-
wiatowego Urzędu Pracy  
w Grodzisku Mazowieckim.

Wyodrębnienie CAZ ułatwiło 
koncentrację na potrzebach osób 
bezrobotnych, jest ono bowiem 
wyspecjalizowaną komórką 
organizacyjną PUP realizującą 
zadania w zakresie usług rynku 
pracy obejmujące: pośrednictwo 

pracy, poradnictwo zawodowe  
i informację zawodową, pomoc  
w aktywnym poszukiwaniu pra-
cy, organizację szkoleń wspierane 
instrumentami rynku pracy. In-
tensyfikacja działań w tym za-
kresie pozostaje nie bez wpływu 
na i tak nie najgorszą sytuację 
na rynku pracy w Powiecie Gro-
dziskim, gdzie stopa bezrobocia,  
w stosunku do stopy woj. mazo-
wieckiego, jest od kilkunastu lat 
niższa i tak w styczniu 2011 roku 
wynosiła 7,2% natomiast na Ma-
zowszu – 9,8%, w kraju – 13 %.

Działania Powiatu nie koncen-
trują się tylko na zadaniach in-
westycyjnych z zakresu oświaty, 
dróg czy ochrony zdrowia i bez- 
pieczeństwa. Duża uwaga przy- 
wiązywana jest do działań pro- 
społecznych. Z tą myślą tworzone 

było Centrum, na potrzeby które- 
go przydzielone zostały z zasobów 
lokalowych Powiatu dodatkowe  
dwa pomieszczenia przylegające  
do pomieszczeń PUP. Prace mo- 
dernizacyjne objęły nie tylko po- 
mieszczenia przeznaczone na  
CAZ ale również jego otoczenie,  
m.in. korytarz i finansowane były  
wyłącznie ze środków własnych  
Powiatu. Na potrzeby Centrum  
przeznaczone zostało łącznie sie- 
dem pokoi na I piętrze, gdzie znaj- 
dują się inne pomieszczenia  
Urzędu Pracy. Modernizacja po- 
prawiła przede wszystkim warun- 
ki, w których świadczone są usłu- 
gi, dzięki zapewnieniu większego 
komfortu osobom bezrobotnym. 
Centrum Aktywizacji jest miejscem 
przyjaznym, a przede wszystkim 
prężnie działającym. 

Dla osób poszukujących zatrud-
nienia, oprócz standardowych 
usług świadczonych przez Urząd 
Pracy, takich jak pośrednictwo 
pracy, szkolenia, poradnictwo 
zawodowe  oferowana jest in-
dywidualna pomoc lidera klubu 
pracy przy tworzeniu dokumen-
tów aplikacyjnych, przygotowaniu 
do rozmowy kwalifikacyjnej (sy- 
mulacja) oraz nauki podstaw ob-
sługi komputera. Do dyspozycji 
mieszkańców korzystających  
z usług PUP oddane zostały stano-
wiska komputerowe z dostępem 
do Internetu. Duże korzyści może 
też przynieść udział w zajęciach 
aktywizacyjnych. Są to warsztaty 
trwające od 3 do 5 dni, prowadzo-
ne w grupach ok. 16 osób. Dla zain-
teresowanych Urząd przygotował 
następujące moduły: 

"
Aktywny  

i efektywny poszukujący pracy", 

"
Moja wizytówka na rynku pracy", 

"
Aktywny stażysta, czyli jak wejść 

na rynek pracy, by odnieść sukces" 
oraz 

"
Własna firma-czy ja się do 

tego nadaję?".

Całkowity koszt przedsięwzięcia 
wyniósł 153 684 zł, w tym 30 737 zł 
to środki z budżetu Powiatu.

Marek Wieżbicki
Starosta Grodziski

BURMISTRZ MIASTA PODKOWY LEŚNEJ
OGŁASZA

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU 
UŻYTKOWEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ MIASTA PODKOWA LEŚNA

Charakterystyka lokalu.
Pawilon handlowy o powierzchni 74,6 m2 wraz z działką o pow. 100 m2 przy ul. Jana Pawła II 5 w Podkowie Leśnej (działka 
nr ewid. 38 w obrębie 11, numer księgi wieczystej WA1G/00024716/4). Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną 
oświetleniową oraz w instalację wodno-kanalizacyjną.
Rodzaj działalności: Prowadzenie działalności polegającej na sprzedaży książek jako funkcja wiodąca.
Okres najmu – powyżej 3 lat.
Cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu – 2900 zł brutto (w tym VAT). Czynsz płatny z góry do 10 dnia każdego 
miesiąca w kasie lub na konto Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej.
Szczegółowe warunki przetargu wraz z formularzem ofertowym można pobierać bezpośrednio ze strony internetowej 
miasta www.bip.podkowalesna.pl w zakładce Budżet i przetargi.
Wszelkie informacje będą udzielane także pod numerem telefonu 227592117 oraz 227592124 w godzinach pracy urzędu tj. 
pon. 10°°-18°°, wt., czw., pt. 8°°- 16°°.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: 
„Przetarg na najem lokalu przy ul. Jana Pawła II 5 w Podkowie Leśnej. 

Nie otwierać przed dniem 17 maja 2011 r.” w sekretariacie tut. Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej  
przy ul. Akacjowej 39/41  do dnia 17 maja 2011 r. do godziny 11.00.

Ofertę można przesłać pocztą, o terminowości wpływu decyduje wówczas data i godzina wpływu oferty do siedziby Urzędu.

Otwarcie ofert (część jawna) odbędzie się w dniu 17 maja 2011 r. o godzinie 12.00 w sali ślubów w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Podkowie Leśnej przy ul. Akacjowej 39/41 .

Ustala się główne warunki przetargu:

I. Część jawna przetargu:
 Otwarcie i kwalifikacja ofert do dalszego etapu zgodnie ze warunkami przetargu, zawiadomienie o terminie i miejscu 

części niejawnej oraz przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.
II.   Część niejawna przetargu:
 Wybór oferty na podstawie następujących kryteriów:

1. Wartość miesięcznego czynszu najmu – 60% waga kryterium.
2. Prowadzenie działań informacyjnych o Podkowie Leśnej i okolicy, - 10% waga kryterium
3. Doświadczenie w prowadzeniu działalności księgarskiej,  - 20% waga kryterium
4. Dodatkowa oferta usług - 10% waga kryterium

III.  Wadium w kwocie 500 zł (słownie: pięćset złotych) płatne na konto Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej  
nr 23124059181111000049091890 lub w kasie Urzędu Miejskiego do dnia 16 maja 2011 r. O terminowości  
wpłaty wadium decyduje dzień wpływu na konto urzędu lub data zapłaty w kasie. Kopię dowodu wniesienia wadium  
należy dołączyć do oferty.

UWAGI.
1.  Jeżeli osoba wygrywająca przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy organizator przetargu może 

odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
2.  Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn oraz prawo zamknięcia przetargu bez 

wybrania którejkolwiek z ofert. 

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ (CAZ)

Pruszków ul. Berenta 18 (róg A.K.) tel. 22/758-78-90,   POLSAT
Grodzisk Maz. ul. Sienkiewicza 51     tel. 22/724-35-98,   POLSAT
Grodzisk Maz. ul. 11 Listopada 48     tel. 22/755-56-74
Żyrardów ul. Okrzei 2 (przy rynku)  tel. 46/855-41-91

AGD - MULTIMEDIA - RTV
duży wybór
niskie ceny

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

TELEWIZJA i INTERNET
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reklamy&ogłoszenia
Ceny netto, bez VAT. Cena ogł. drobnego za 1 słowo. Dokładne wymiary modułu reklamowego 40,5 mm x 38,8 mm

W biurze reklamy w Pruszkowie, ul. Prusa 19/7•	
Telefonicznie pod nr 22 728 18 64 lub 531 311 315•	
E-mailem pod adresem reklama@wpr24.pl•	
W biurze In-Form Grodzisk Maz.: 22 755 69 28, www.biuroogloszen.net•	

jak
zamówić?

najlepsze 
ceny!

Drobne: 2 zł zwykłe, 3 zł pogrubione, 4 zł w ramce, 5 zł w kontrze
Modułowe (graficzne):  od 30 zł do 60 zł  za moduł ok. 4x4 cm

Dam pracę

Dodatkowy dochód   ►
dla seniorów  
tel. 798 911 129

Firma zatrudni  kierowcę   ►
z kat. C+E z doświadczeniem, 
601 697 697, 601 327 327

Mechanika z doświadczeniem  ►
do naprawy samochodów 
ciężarowych w firmie 
transportowej 693 280 600

Panie na produkcję   ►
Pruszków k. W-wy 
doświadczenie, 3zm. 
Kontakt:  
506-047-950, 
504-009-901 

Pracownika fizycznego do  ►
pracy na placu przy segregacji 
odpadów, 693 280 600

PRZYJMĘ PRACOWNIKÓW  ►
FIZYCZNYCH DO MONTAŻU 
ZNAKÓW DROGOWYCH 
WYMAGANE PRAWO  
JAZDY KAT B.  
22 723 68 17

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

Restauracja Elita   ►
w Otrębusach zatrudni osobę 
do sprzątania i na zmywak, 
kelnerów na etat i na  
przyjęcia w weekendy.  
Tel. 667 476 273 

Nieruchomości – sprzedam

Dom 137/1368 m2 Jaktorów  ►
664 007 270  

Działka  1300m budowlana,   ►
Media, Kajetany,  
601 731 690 

Sprzedam działki budowlane,  ►
Osowiec, bezpośrednio przy lesie  
z mediami. Tel. 510 521 952 

Sprzedam mieszkanie 48m2,   ►
3 pokoje, Pruszków  
oś. Wyględówek, Bezpośrednio,  
tel 607176509 

Stary dom z ogrodem,  ►
Kosów Lacki 798 675 919 

Nieruchomości – do wynajęcia

2 pokoje, 38m2, 2 piętro,  ►
Grodzisk, 607 052 235 

największa skuteczność!
CO TYDZIEŃ PONAD 30 000 CZYTELNIKÓW

Najniższe ceny w mieście
Sprawdź !

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

www.tanioidobrze.pl
ul. Wiosenna 16, Milanówek

ZAPRASZAMY NA
BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

ZAPRASZAMY NA
BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU

APARATY SŁUCHOWEAPARATY SŁUCHOWE

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

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

www.asmed.org.pl

Gimazjum 
Społeczne 

• 
• życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga, bezpieczeństwo
• nauczanie w zespołach klasowych - do 18 osób
• zwiększona ilość godzin z jęz. polskiego i matematyki
• język angielski i niemiecki w wymiarze rozszerzonym
•  dodatkowo do wyboru przedmioty w wymiarze rozszerzonym  

(w zależności od przewidywanych egzaminów maturalnych)
• zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie; klub 

malarstwa, rzeźby i projektowania; klub  koła przedmiotowe, szachy
• indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu
• własna biblioteka, stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne
• zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), taniec, koło strzeleckie

Pruszków, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10
Sekretariat 9.00-14.00,  tel.: 022 758 76 80

e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl

Społeczne Liceum 
Ogólnokształcące 
Nr 23
Z UPRAWNIENIAMI 

SZKOŁY PUBLICZNEJ 
OD 1991

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 2004

 www.slo23.edu.pl

30% 
ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA

Automoto – sprzedam

Audi 80 Combi, 93’, TDI, Zielony,  ►
TANIO, 604 200 048

Honda Civic, 1,4, 1999, gaz,   ►
klima, uszkodzona karoseria, 
sprawna technicznie, 4500, 
691 327 020

Skoda Felicia Combi 2000,   ►
22 728 96 43 

Kupię

ANTYKI WSZELKIE ZA GOTÓWKĘ   ►
601-336-063, 500-034-552

Kupie książki, czasopisma  ►
dojazd 503 519 117 

Usługi

Anteny montaż serwis 603 375 875 ►

Brukarstwo, 696437501  ►

Budowa domów, rzetelnie,  ►
terminowo 605 377 805 

Cyklinowanie 602 262 144  ►

Domofony, videodomofony  ►
603 375 875 

 Do wynajęcia pawilon  ►
usługowo-handlowy 50 m2  
w pobliżu Carrefour  
602 353 871

Lokal handlowo-uslugowy  ►
50m Grodzisk osiedle Kopernik 
sąsiedztwo Carrefour 
 wszystkie media  1500+liczniki 
602353871 po godz.18.00

Pokój do wynajęcia Pruszków  ►
604 158 817 

Nauka

Angielski dojeżdżam  ►
 607 596 383

Matematyka nauczyciel    ►
603 713 495 

Automoto – kupię

Autokasacja, zaświadczenia  ►
transport gratis 502 534 080

Darmowe złomowanie pojazdów,  ►
transport gratis! 502-534-080

Zdecydowanie kupię każde   ►
auto od 1998r. 604 842 096 

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

GLAZURA, REMONTY,   ►
ŁAZIENKA, 510 610 743  

Glazura, Terakota, Hydraulika  ►
660 336 695 

KALSBUD ►   budowa domów 
668101624 

Kwiaty na każdą okazję.   ►
Nowo otwarta kwiaciarnia 
zaprasza Pruszków,  
Ołówkowa 1e, 512 359 993 

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

Pranie tapicerki, dywanów   ►
w domu klienta 504 206 446 

Pranie, dezynfekcja dywanów, 
tapicerek 793 000 085

Sprzątanie mieszkań, biur,  ►
obiektów, pranie dywanów, 
tapicerki meblowej 
i samochodowej, mycie 
sprzątanie aut 602 300 579 

ŚWIADECTWA  
ENERGETYCZNE  
TANIO!!!  
692-550-555 

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

Wróżka 501 22 05 39  ►

Złom wywiozę 660 926 793  ►

Wywóz złomu 601 340 698   ►

Różne

Oddam za darmo starą cegłę  ►
rozbiórkową, Pruszków  
506 359 875

Mariusz Bogucki
508 099 570

www.szybkiremont.com.pl

kompleksowe remonty 
i wykończenia wnętrz

RATY 

605 332 222 lub 692 196 292 

Oferta specjalna! 
ważna do końca Maja
bezpłatne, profesjonalne porady kosmetyczne
dobór kosmetyków – właściwa pielęgnacja
skóry i więcej...
wybór makijażu w zależności od typu 
urody-warsztaty indywidualne i grupowe
kosmetyki firmy Mary Kay oraz Colway
(kolagen  naturalny, biologicznie aktywny)
Lokalizacja-centrum Pruszkowa
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Bezpłatna reklama Twojej firmy w internecie!

darmowe ogłoszenia 
www.ogloszenia.wpr24.pl

darmowa prezentacja
www.firmy.wpr24.pl

AUTO SERWIS
PEŁNY ZAKRES USŁUG

Pruszków, Aleje Jerozolimskie 451
(NA TYŁACH INTERCARS)

tel. 795 569 659

Wulkanizacja Elektryka Diagnostyka komupterowa
Mechanika

Pruszków ul. Ireny 120
tel. 602 623 950

Prowadzimy usługowo: księgi handlowe,
książki przychodów i rozchodów

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

BESTPOL
Biuro Rachunkowe Sp. z o.o.

� NAPRAWA 
       KOMPUTERÓW
       (STEROWNIKÓW)
       wszystkie marki
       samochodów

� NAPRAWA INSTALACJI
       czujniki i elementy
       wykonawcze

� NAPRAWA
      MAGISTRALI CAN
       i podobne

OPEL – SICZEK

05-830 Nadarzyn,
ul. Wierzbowa 16

609 666 056
22 729 81 25,

www. siczek.com.pl

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Prezydent Miasta Pruszkowa – Jan Starzyński, w imie- 
niu Gminy Miasta Pruszków zaprasza do składania 
ofert wynajmu powierzchni biurowej przeznaczonej dla 
pracowników Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazo-
wieckiego w Pruszkowie im. Stefana Woydy oraz do 
przechowywania zbiorów muzeum.

Okres wynajmu: od 1 lipca 2011 r. do 30 sierpnia 2012 r. 
(z możliwością zmiany terminu, ze względu na zakończe-
nie prac remontowych obecnej siedziby muzeum). Termin 
składania ofert upływa 28.04.2011 r. o godz. 12.00.

Szczegółowe informacje oraz formularz ofertowy znajdu-
ją się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pruszko-
wie lub na stronie internetowej www.umpruszkow. 
bip.org.pl w zakładce ogłoszenia i komunikaty. 

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie  
w związku z realizacją projektu pt.: 

„Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie 
inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów 

szkół rolniczych w Polsce - CEKIN” 
ogłasza nabór kandydatów/ kandydatek na stanowisko 

koordynatora/ koordynatorki projektu 
Projekt jest realizowany w partnerstwie przez Krajowe 

Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, Program 
Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) - Biuro 

Projektowe  w Polsce i Instytut Rozwoju Wsi  
i Rolnictwa – Polska Akademia Nauk.

Więcej informacji o naborze:  
www.cekin.eu, www.kcer.pl

Partnerstwo zachęca do aplikowania wszystkie osoby  
z odpowiednimi kwalifikacjami bez względu na płeć i wiek.

POMÓŻ NAM,
MY POMOŻEMY INNYM!

POPRZEZ PRZEKAZANIE
1% PODATKU 

WSPIERACIE PAŃSTWO OSOBY
NIEPEŁNOSPRAWNE

Wystarczy wskazać w zeznaniu
podatkowym naszą organizację

 i nr KRS, aby 1% Państwa podatku 
pozwolił stworzyć osobom 

niepełnosprawnym
i niezaradnym życiowo lepsze 

i godniejsze warunki życia.

KRAJOWE STOWARZYSZENIE
„PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS”

BRAMKI 
ul. PÓŁNOCNA 18

05-870 BŁONIE
KRS 0000051970

Spółdzielczy Bank Ogrodniczy 
w Warszawie O/Błonie

24 8015 0004 0006 7090 2050 0001
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Na dni otwarte do Oligo Parku

W 
powstającym osie-
dlu Oligo Park 
można jeszcze 
kupić mieszkania  

o powierzchni od 30 mkw do  
107 mkw. Wielkość i układ pro- 
ponowanych lokali są takie, że 
znajdą tu coś dla siebie zarów-
no osoby samotne, poszukujące 
przytulnej kawalerki lub niewiel-
kiego mieszkania z kątem do pra-
cy, jak i dwu-, a nawet trzypoko 
leniowe rodziny, marzące o me- 
trażu porównywalnym z dom- 
kiem jednorodzinnym. Pierwszy  
etap inwestycji ma zostać odda- 
ny do użytku na przełomie stycz-
nia i lutego 2012 r.

Wykończenie w promocji
Obecnie trwa promocyjna sprze- 
daż mieszkań – każdy z kupu- 
jących otrzyma standardowe 
wykończenie lokalu pod klucz 
w cenie 99 zł za mkw. Składają 

się na nie biały montaż, panele 
podłogowe, terakota, glazura 
oraz pomalowanie ścian, kom-
pletne wyposażenie łazienki, 
wstawienie drzwi wewnętrznych 
i przygotowanie kuchni pod 
montaż zabudowy i urządzeń. 
Każdy jednak może urządzić 
własne cztery kąty według swo- 
jego gustu. W wielu mieszkaniach  
możliwość usunięcia niektórych 
ścian daje dodatkowe możliwo-
ści kształtowania wnętrza oraz 
doboru wyposażenia do niego. 
Dotyczy to zwłaszcza połączeń 
kuchni i salonu w jedno pomiesz- 
czenie dzienne z aneksem ku- 
chennym. Jak wygląda to w prak- 
tyce, odwiedzający Oligo Park 
mogą się przekonać w mieszka- 
niu pokazowym, w którym stwo- 
rzono takie połączenie, jednak 
z wyraźnym podziałem pomiesz- 
czenia na część kuchenno-ja- 
dalną i wypoczynkową.

Kino, fitness, sala zabaw
Oligo Park będzie osiedlem za-
mkniętym i chronionym. Powsta-
łe pomiędzy budynkami patio 
będzie miało charakter ogrodu  
z dwoma placami zabaw dla dzie- 
ci. Najmłodsi mieszkańcy bę- 
dą mieli się gdzie bawić nie tyl- 
ko w ciepłe dni, bowiem dewe-
loper Golub GetHouse zaplano- 
wał także wewnętrzną salę  
zabaw dla dzieci. A z myślą o ich 
rodzicach powstaną sala fitness  
i pokój kinowy – wszystkie te 
pomieszczenia będą w pełni  
wyposażone. Każdy mieszka- 
niec będzie miał także własną 
komórkę lokatorską i miejsce 
w podziemnym garażu. Dodat- 
kowo dostępne będą przecho- 
walnie wózków i rowerów. De-
weloper pomyślał też o innych 
udogodnieniach, wśród których 
znajdą się m.in. windy, pod- 
jazdy dla niepełnosprawnych  
i bramy wjazdowe sterowane 
pilotami.

Doświadczony deweloper, 
renomowany wykonawca
Osiedle Oligo Park to kontynu-
acja inwestycji rozpoczętej kilka 
lat temu. Poprzedni deweloper 
sprzedał 90 mieszkań, po czym 
ze względu na poważne trudno-
ści, przerwał budowę. Właści-
ciele wykupionych lokali stanęli 
wobec perspektywy ponosze-
nia kosztów mieszkań, których 
być może nigdy nie zobaczą. 
Inwestycję przejął deweloper 
Golub GetHouse, dzięki które-
mu właściciele wykupionych 
najwcześniej lokali otrzymają 
swoje mieszkania bez żadnych 
dodatkowych opłat.

Golub GetHouse, inwestor 
budujący Oligo Park, to dewelo-
per znany nie tylko na polskim 
rynku, ale także w Europie i Sta- 
nach Zjednoczonych. Firma 
może poszczycić się 50-letnim 
doświadczeniem, współpracą  

z wieloma uznanymi biurami  
architektonicznymi i wyko-
nawcami oraz tysiącami za-
dowolonych klientów, którzy 
skorzystali z jej usług. Dewe-
loper realizował prestiżowe 
inwestycje w Stanach Zjedno-
czonych, m.in. wieżowiec The 
Streeter w Chicago. Na lokalnym 
rynku nieruchomości znany 
jest z takich przedsięwzięć, jak 
Warsaw International Center, 
Warsaw Financial Center. Wyso-
ką jakość inwestycji gwarantuje 
staranny dobór wykonawców 
– firm cieszących się renomą 
na rynku budowlanym. Gene-
ralnym wykonawcą pruszkow-
skiego Oligo Parku jest Strabag, 
firma należąca do czołówki pol-
skiego rynku budowlanego.

Bilsko do centrum  
i do stolicy
W pierwszym etapie inwesty-
cji powstaje kompleks siedmiu 
czterokondygnacyjnych do-
mów, tworzących prostokąt ze 
ściętym północo-wschodnim 
narożnikiem i z wewnętrznym 
patio. W drugim etapie budo-
wy osiedle wzbogaci się o sied-
miokondygnacyjny budynek  
w południowo-wschodniej czę-
ści kompleksu.

Oligo Park oddalony jest o kil- 
kaset metrów od ścisłego cen-
trum Pruszkowa z bogatym za- 
pleczem handlowo-usługowym. 
Niedaleko stąd do stacji PKP  
Pruszków, z której do Warsza-
wy kursują pociągi Kolei Mazo- 
wieckich i Szybkiej Kolei Miejs- 
kiej, oraz do stacji Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej. Podróż do cen-
trum stolicy wraz z dojściem na 
którąkolwiek ze stacji zamyka 
się w 45 minutach. Bliskość pow- 
stającej autostrady A2 czyni loka- 
lizację osiedla atrakcyjną nie tylko 
dla dotychczasowych mieszkań- 
ców Pruszkowa i regionu, ale tak- 
że dla osób z Warszawy i okolic.

Dni otwarte w pruszkowskim osiedlu Oligo Park przy ul. Bolesława Prusa 43 to okazja, by zapoznać się z ofertami mieszkań w jednej  
z najciekawszych inwestycji, jakie obecnie powstają w regionie. Deweloper Golub GetHouse zaprasza do odwiedzenia osiedla  
w weekend 16–17 kwietnia.


