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Ryzykowna 
kąpiel na 
gliniankach
Kiedy tylko zrobiło się ciepło,  
nad glinianką w Parku Mazowsze 
zaroiło się od amatorów 
kąpieli. Policja i władze miasta 
ostrzegają: kąpiel w tym miejscu 
jest niedozwolona i może się  
skończyć tragicznie. Pruszkowski 
magistrat, rozumiejąc, że to 
od pokoleń miejsce tradycyjnych 
kąpieli, myśli o zorganizowaniu  
w tym miejscu strzeżonego 
kąpieliska. Największe szanse 
na realizację ma koncepcja 
pływającego basenu    4

GRODZISK MAZOWIECKI

Za dwa lata w zakładzie 
oczyszczania zostaną oddane 
do użytku zmodernizowana 
kompostownia i składowisko 
odpadów. Powstanie również 
sortownia. Na inwestycję, której 
koszt szacuje się na 17 mln zł,  
udało się pozyskać prawie  
14,5 mln zł dofinansowania  
z funduszy Unii Europejskiej  6

Odliczanie do Euro 2012 PRUSZKÓW

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

ELEGANCJA NA CO DZIEŃ I OD ŚWIĘTA
www.centrummody.com.pl,   godz. otwarcia  pon-sob.:  10.00 - 18.00  nd.: 10.00 - 15.00

Modernizacja 
z dotacją od 
marszałka
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R ealizowane w związku 
z Euro 2012 inwesty-
cje o znaczeniu kra-
jowym będą miały 

wpływ na kształtowanie go-
spodarczego oblicza regionu. 
Już sam fakt, że do pobliskiej 
Warszawy zjadą setki tysięcy 
kibiców, wpłynie na ożywienie 
gospodarcze w całej aglomeracji 
warszawskiej.

Autostrada i drogi
Na razie wszystko wskazuje na to, 
że dla powiatów pruszkowskie-
go, grodziskiego i warszawskie-
go zachodniego autostrada A2 
oznacza więcej szkód niż pożyt-
ku. Wszystko przez to, że władze 
centralne uparcie forsują kon-
cepcję, w której bezpłatna droga 
z Warszawy kończyłaby się na 
węźle Pruszków, a nie Grodzisk.  
– W sytuacji, kiedy ostatnie bramki 
są na granicy Pruszkowa i gminy 
Brwinów, nie unikniemy wzro-
stu ruchu związanego z wjazdami 
na autostradę i zjazdami z niej. 
Dlatego walczyliśmy, by do tego 
czasu powstał pierwszy odcinek 
paszkowianki, który wyprowadzi  
z centrum miasta ruch z autostra-
dy – mówił prezydent Pruszkowa 
Jan Starzyński w wywiadzie dla 
naszej gazety (WPR 120).

Zdaniem większości samo-
rządowców z naszego regionu, 
płatny odcinek od Pruszkowa do  
Grodziska Mazowieckiego spowo-
duje wyprowadzenie sporej części 
ruchu z autostrady na zupełnie 
do tego nieprzystosowane drogi 
lokalne. To grozi szybką degra-
dacją infrastruktury drogowej  
i zakorkowaniem niemal całego re-
gionu. Zwłaszcza, że nie ma szans 

na szybką budowę paszkowian- 
ki, a nowe drogi: ekspresowa S8 
(trasa katowicka) i wojewódzka  
nr 579 (Leszno – Błonie – Grodzisk 
Mazowiecki – Radziejowice) wraz 
z obwodnicą Grodziska, powstaną 
najwcześniej za kilka lat.

– Drogi w naszej gminie są 
zupełnie nieprzystosowane do 
wzmożonego ruchu. Krajowa 
„ósemka” miała być zmoder-
nizowana i nic nie wskazuje na 
to, że do przyszłego roku tak się 
stanie. Trasa Salomea – Wolica 
też nie powstanie, więc nie wiem, 
jak nasze drogi wytrzymają takie 
natężenie ruchu – mówi Janusz 
Grzyb, wójt Nadarzyna.

Inwestycje wokół 
autostrady
Pozytywną stroną autostrady 
będą związane z nią nowe przed- 
sięwzięcia. Inwestorzy od dawna 
interesują się przyległymi do niej 
gruntami. Kilka lat temu rozpo-
częto budowę parku logistycz-
nego pomiędzy Domaniewem 
a Ożarowem Mazowieckim. 
Obecnie do inwestycji na terenach 
gminy Brwinów sąsiadujących  
z autostradą przymierzają się  
kolejni inwestorzy. Władze Gro- 
dziska Mazowieckiego już planu-
ją otwarcie galerii handlowych 
w okolicach węzła Grodzisk. W po- 
łowie maja został także podpisa- 
ny list intencyjny w sprawie bu-
dowy w tym rejonie wielkiego 
parku rozrywki – inwestycji wartej  
500 mln euro.

Jak jednak zauważa burmistrz 
Brwinowa Arkadiusz Kosiński, 
fakt, że autostrada przyciąga 
inwestorów, to za mało. Aby 
inwestowanie było możliwe, 

ZDANIEM NACZELNEGO

Nic, że droga wyboista

Bolo Skoczylas
Redaktor naczelny

Pięciodniowa prognoza na pogoda.wpr24.pl

Reforma samorządowa  
podzieliła zadania i kompetencje 
poszczególnych szczebli samo- 
rządu w ten sposób, że każdemu  
z nich przydzieliła inne role.  
Za pewne ściśle określone zadania 
odpowiadają gminy, za inne 
powiaty, za jeszcze inne sejmiki 
wojewódzkie.

Aby rozdysponowane zadania  
można było wykonać komplekso-

wo i należycie konieczna jest i dobra wola, i współpraca  
samorządów różnych szczebli. W zamyśle autorów 
reformy rozdzielenie kompetencji samorządów miało 
przyczynić się do usprawnienia działań poszczególnych 
jednostek, bo teoretycznie łatwiej jest wykonać część 
zadań niż wszystkie, a swój kawałek zrobić szybciej,  
dokładniej i za mniejsze pieniądze. Najlepszym przykła-
dem jest rozbicie odpowiedzialności za stan utrzymania 
dróg. Za jedne drogi odpowiada gmina, za inne powiat,  
za jeszcze inne województwo. Miało być pięknie, wyszło 
jak zwykle, bo gdy na przykład na skrzyżowaniu drogi  
krajowej z powiatową lub miejską zrobi się dziura,  
znalezienie odpowiedzialnego za jej załatanie graniczy  
z cudem. Czasami konieczne jest żmudne śledztwo, by 
ustalić, kto za który kawałek drogi, jezdni lub chodnika 
odpowiada.

Ostatnio coś jednak drgnęło. W ubiegłym tygodniu przy-
słuchiwałem się obradom dwóch sesji: rady powiatu oraz 
rady miasta Pruszkowa. Na zawsze pozostanie dla mnie 
tajemnicą, co było przyczyną nadzwyczajnej aktywności  
i olśnienia powiatowych rajców, gdy dostrzegli, że  
na drogach nie jest najlepiej. Przewodniczący ważnej 
komisji stwierdził, że ciężkie i przeładowane ponad  
miarę pojazdy budowy autostrady niszczą okoliczne  
jezdnie i ulice, a na wojewódzkiej 721 w Kaniach są dziury. 
Dla pełnego obrazu inny przewodniczący skonstatował,  
że główne skrzyżowanie w mieście jest niebezpieczne, 
a mogłoby nie być. Większość zaś radnych zadziwił brak 
informacji o stanie zaawansowania prac przy rozszerzeniu 
Alej Jerozolimskich na wysokości stadionu. Tak ich ta 
sytuacja zbulwersowała, że postanowili zwołać stosowne 
komisje i w najbliższym czasie podjąć uchwały, że nie  
jest najlepiej. Z tym akurat się zgadzam. Radni miasta 
również podjęli uchwałę, zawierającą stanowisko, by ich 
powiatowi koledzy zamiast gadać wzięli się wreszcie za 
rozbudowę liceum Zana. Zabawa trwa.

planuje wybudować na wysokości 
ul. 3 Maja, a następne, wraz z prze- 
jazdem dla samochodów plano-
wane jest, w ciągu ul. Grunwal- 
dzkiej. Podobne inwestycje pow- 
staną także w Grodzisku Mazo 
wieckim. Na ul. Bałtyckiej powsta-
ne tunel, który zastąpi obecny  
przejazd. Dla pieszych zostanie 
wybudowane przejście podziem- 
ne, które kończąc się w ul. Ży- 
dowskiej, będzie przedłużeniem 
istniejącego.

– Dla Grodziska to będzie wiel- 
ki skok. Powstanie autostrada, 
obwodnica zachodnia i połu-
dniowa, dodatkowy tor kolejowy, 
tunel przy ul. Bałtyckiej. Zna- 
jąc sposób działania Polaków, 
to gdyby nie mistrzostwa, to te 
wszystkie inwestycje budowa-
łoby się przez następne 20 lat  
– cieszy się burmistrz Grodzi-
ska Mazowieckiego Grzegorz 
Benedykciński.

Centrum pobytowe  
i baza hotelowa
Wielkie nadzieje z Euro 2012  
wiązali mieszkańcy Pruszkowa, 
którzy liczyli, że ich miasto stanie 
się ośrodkiem pobytowym dla 
jednej z reprezentacji. Między 

konieczna jest sieć dobrych dróg 
lokalnych. Ich brak znacznie spo- 
wolni, a być może nawet czaso-
wo zahamuje inwestycje w tym  
rejonie.

Modernizacja linii 
kolejowej
W związku z Euro 2012, PKP mo-
dernizują linię kolejową na trasie 
Warszawa – Łódź. Planowana 
jest też modernizacja zaczyna-
jącej się w Grodzisku Central-
nej Magistrali Kolejowej. Dzięki 
tym inwestycjom, w regionie 
mają całkowicie zniknąć dzikie 
przejścia przez tory. Zmoderni-
zowane muszą zostać przejaz- 
dy. W Pruszkowie, zamiast do-
tychczas istniejącego przejazdu  
w ciągu ulic Działkowej i Błoń- 
skiej, powstanie nowy – krótszy  
i bezpieczniejszy – na przedłu-
żeniu ul. Przejazdowej. Jedno-
cześnie powiat pruszkowski  
rusza z budową ul. Przyszłości, 
nowej drogi po południowej stro-
nie torów.

W Pruszkowie zostanie prze-
budowana również stacja. Ma 
tu powstać nowe, podziemne 
przejście dla pieszych, łączące 
dwie części miasta. Kolejne PKP 

temat
wydania

to szacowana liczba kibiców, 
którzy odwiedzą Warszawę 
podczas Euro2012 1 mln

LICZBA TYGODNIA

Odliczanie do     Euro
REGION | Od Mistrzostw Europy w Piłce 
Nożnej Euro 2012 dzieli nas już tylko rok. 
Sprawdzamy, co na mistrzostwach zyska 
nasz region, a co może stracić.



  3Piątek, 3 czerwca 2011www.wpr24.pl

reklama

CYTAT TYGODNIA

Drogi w naszej gminie są zupełnie nieprzystosowane do wzmożonego ruchu. Krajowa 
„ósemka” miała być zmodernizowana i nic nie wskazuje na to, że do przyszłego roku tak 
się stanie. Trasa Salomea – Wolica też nie powstanie, więc nie wiem, jak nasze drogi 
wytrzymają takie natężenie ruchu.     JANUSZ GRZYB,  WÓJT NADARZYNA
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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     

innymi w tym celu miasto zain-
westowało w boiska treningowe 
z prawdziwego zdarzenia.

– To nie strona rządowa, ale 
UEFA wybiera ośrodki pobyto-
we. Wiemy jednak, że na centra 
pobytowe wokół Warszawy zo-
stały wybrane Legionowo i Su- 
lejówek – mówi Jakub Kwiat- 
kowski, rzecznik prasowy  
Ministerstwa Sportu i Tury-
styki. Jeszcze w ubiegłym roku 
władze Pruszkowa zapowiada-
ły, że pomimo tego zamierzają 
się starać we własnym zakre- 
sie o to, by miasto mogło gościć 
piłkarzy. Dziś już wiadomo, że 
to mało prawdopodobne, bo 
na same starania potrzeba 
pieniędzy. Prezydent Jan Sta-
rzyński otwarcie mówi, że  
w obecnej sytuacji miasto musi 
przedłożyć pragmatyzm nad 
prestiż. Władze miasta nie 
będą więc podejmować starań  
o to, by Pruszków stał się ośrod- 
kiem pobytowym dla piłkarzy. 
Chyba, że któraś z reprezenta- 
cji sama zechce tu gościć.

Bliskość Warszawy, jednej  
z aren mistrzostw, spowoduje,  
że nasz region z pewnością  
przyjmie wielu zagranicznych  

kibiców. Baza hotelowa stolicy  
jest bowiem zbyt skromna, by  
sprostać takiemu zadaniu.  
– Do Warszawy przyjedzie mi-
lion kibiców, oni gdzieś będą 
musieli się zatrzymać. To duża 
szansa dla miejscowości poło-
żonych wokół stolicy – uważa 
Jakub Kwiatkowski.

– Chcieliśmy wybudować  
w Nadarzynie hotel pięcio-
gwiazdkowy z basenem i spa 
na 120 miejsc. Niestety, nie 
otrzymaliśmy dotacji na tę inwe-
stycję. Mimo to mamy nadzieję, 
że staniemy się bazą noclegową  
i pozostałe hotele na terenie  
naszej gminy będą pozajmowa- 
ne – mówi Janusz Grzyb.

Nasz region jest w stanie za-
oferować gościom bardzo do-
bre możliwości komunikacyjne  
– szybki dojazd koleją pod sam 
Stadion Narodowy oraz spraw-
ną komunikację samochodową 
autostradą A2 i drogą krajową  
nr 8. Możemy więc liczyć się z tym, 
że wykorzystane będą wszyst- 
kie miejsca noclegowe, jakie nasz 
region może wygospodarować.  
Szkoda, że jest ich tak mało.

Karolina Gontarczyk 
Andrzej S. Rodys

 Budowa  
autostrady A2 
idzie pełną  
parą. Na razie  
wszystko  
wskazuje  
na to, że 
droga będzie 
dla naszego 
regionu sporym 
zagrożeniem. 

Odliczanie do     Euro



Ryzykowna kąpiel na gliniankach
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aktualności Zatwierdzenie sprawozdania finansowego miasta Pruszkowa za 2010 r. i udzielenie absolutorium za 
 2010 r. prezydentowi Janowi Starzyńskiemu to dwie najważniejsze uchwały, jakie podjęła rada miejska 
podczas IX sesji, która odbyła się 26 maja. Zarówno zatwierdzenie sprawozdania finansowego, jak i udzielenie 
absolutorium Janowi Starzyńskiemu przeszły gładko, chociaż opozycja była zdania, że prezydentowi 
absolutorium udzielać nie należy.            (ASR)

PRUSZKÓW

Prezydent otrzymał absolutorium

Teoretycznie wiadomo, że 
na gliniankach obowią-
zuje zakaz kąpieli. Nie 

ma tam wyznaczonego kąpieli-
ska, ani nadzoru ratowniczego. 
Nie odstraszają też przypadki 
utonięć. Wciąż jednak nie brak 
osób, które przychodzą popły-
wać na głównym stawie. Co gor-
sza, miejsce to przyciąga dzieci 
i młodzież, które przebywają tam 
bez żadnej opieki, a często i bez 
wiedzy rodziców.

Apel o zdrowy  
rozsądek
Policja nie prowadzi szczegóło-
wych statystyk utonięć w sta-
wie w Parku Mazowsze. Jednak  
w sezonie letnim dochodzi do co 
najmniej jednego takiego zda- 
rzenia. Podkomisarz Dorota 
Nowak, oficer prasowy Komen-
dy Powiatowej Policji w Prusz 
kowie przyznaje, że wciąż są 
osoby, które, nie bacząc na swo- 
je bezpieczeństwo, kąpią się  
w niestrzeżonych akwenach.  
– O tym, jak może zakończyć się 
takie brawurowe zachowanie, 
nikogo nie trzeba przekonywać. 
Dlatego apelujemy do dzieci  
i młodzieży o rozwagę, a do ro-
dziców i opiekunów zwracamy 
się z prośbą o zwrócenie szcze-
gólnej uwagi na to, co robią ich 
dzieci w czasie wolnym – uczula 
Dorota Nowak. Do apelu przyłą-
czają się też mieszkańcy Prusz-
kowa. W ostatnim słonecznym 

tygodniu otrzymaliśmy kilka 
sygnałów od zaniepokojonych 
czytelników o dzieciach kąpią-
cych się na gliniankach. 

Bezpieczeństwo  
to priorytet
Mimo niebezpieczeństwa staw  
w Parku Mazowsze jest dla wie- 
lu mieszkańców tradycyjnym  
miejscem letniego wypoczynku 
i kąpieli. Pomimo zakazów, zaw- 

PRUSZKÓW  |  Wystarczyło kilka ciepłych dni, by nad stawem w Parku Mazowsze pojawili się pierwsi amatorzy 
kąpieli. Nie odstrasza ich to, że akwen ten jest niebezpieczny i niestrzeżony.

sze można tam spotkać amato-
rów pływania. Aby zminmali- 
zować ryzyko utonięcia, trzeba 
by było utworzyć strzeżone ką- 
pielisko. Według wiceprezy- 
denta Pruszkowa Andrzeja  
Królikowskiego nie da się jed- 
nak tego osiągnąć poprzez naj- 
prostsze rozwiązanie, jakim 
byłoby wyznaczenie kąpieliska 
na stawie bojami. – Teren ten 
był miejscem, w którym kiedyś 

wydobywano glinę. Działalność 
została zakończona wiele lat 
temu, jednak pozostałości po 
niej nadal stwarzają niebezpie-
czeństwo. Dlatego zakaz kąpieli 
w tym miejscu ma swoje uzasad-
nienie – mówi wiceprezydent.

Pływający basen
Zdaniem wiceprezydenta Króli- 
kowskiego najlepszym rozwią- 
zaniem byłoby utworzenie na 

głównym stawie basenu z pla-
żą, wykonanego z pływających 
modułów. Kąpielisko takie ma 
własne dno, zabezpieczające ką-
piących się przed niebezpiecz- 
nymi przedmiotami, które mogą 
znajdować się na dnie natural-
nym. Basen można dowolnie 
rozbudowywać dopinając do 
utworzonej konstrukcji kolejne 
moduły i w ten sposób tworzyć 
wyspy i pomosty. Jak podkreśla 

wiceprezydent Królikowski, 
pływający basen modułowy 
ma też taką zaletę, że po za-
kończeniu sezonu może być 

 Wśród kąpiących się nielegalnie w gliniance w Parku Mazowsze dominują dzieci i młodzież
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Przymierzamy się  
do zrealizowania 
pomysłu pływającego 
basenu, który po sezonie 
będzie demontowany. 
Zapoznajemy się  
z rozwiązaniami,  
oglądamy projekty.  
Mamy już kilka 
konkretnych propozycji.  

Andrzej Królikowski
zastępca prezydenta Pruszkowa

Projekt powstaje, mieszkańcy dzielnicy protestują
GRODZISK MAZOWIECKI
Część mieszkańców  
dzielnicy Łąki sprzeciwia się 
planowanemu przebiegowi 
obwodnicy zachodniej.

O bwodnica zachodnia 
Grodziska ma być połą-
czeniem Błonia z Kałę-

czynem. Ma przebiegać przez 
Radonice, Tłuste, Natolin, Ko-
zery, Kozerki oraz grodziską 
dzielnicę  Łąki. Obecnie trwają 
prace projektowe. Projekt ma być  
gotowy do końca marca przy-
szłego roku, a przetarg na bu-
dowę, według planów, zostanie 
ogłoszony na początku drugie-
go kwartału przyszłego roku. 

Inwestycja ma być podzielona 
na dwa etapy. Pierwszy obejmie 
część od węzła autostradowego 
Grodzisk Mazowiecki (Tłuste) 
w kierunku miejscowości Kałę-
czyn, drugi – w kierunku Bło-
nia. Zdaniem Tomasza Hopko, 
koordynatora ds. obwodnicy  
w Urzędzie Miejskim w Grodzi-
sku Mazowieckim, istnieje szan-
sa na rozpoczęcie budowy trasy  
w czwartym kwartale przyszłe- 
go roku.

Część mieszkańców dzielnicy 
Łąki sprzeciwia się jednak bu-
dowie obwodnicy w kształcie 
proponowanym przez władze 
miasta. Interpelację w tej spra-
wie, podczas ostatniej sesji rady 

Grodziska, złożył Piotr Mergner, 
radny ze Stowarzyszenia Samo-
rządowego Grodziszczanie.

– Mieszkańcy dzielnicy Łąki nie 
są przeciwko obwodnicy, wręcz 
przeciwnie – od dawna nie mogą 
się jej doczekać. Jedyną sporną 
kwestię stanowi plan przebiegu 
tej inwestycji. Chcielibyśmy ją 
odsunąć o ok. 300 metrów od 
domów mieszkalnych i aby prze-
biegała za tzw. Górami Szwedzki-
mi, które stanowią zabytek z XI 
wieku. Obecny plan obwodnicy 
odgradza nas od tego historycz-
nego miejsca. Proponujemy więc 
ponowną analizę planów i przesu-
nięcie omawianego odcinka ob-
wodnicy tak, aby Góry Szwedzkie 

pozostały przynależne dzielnicy 
Łąki – przekonuje radny Mergner.

Grzegorz Benedykciński, bur-
mistrz Grodziska Mazowieckiego, 
nie wróży jednak protestującym 
sukcesu. – Takie uwagi trzeba 
było składać, gdy podejmowa-
liśmy decyzję środowiskową.  
W tej chwili powstaje projekt  
i nie ma możliwości zmiany prze-
biegu trasy – mówi. Interpelacja 
w  prawie przebiegu obwodnicy 
zachodniej to nie pierwszy protest 
radnych z Łąk. Na początku maja 
pod ich przewodnictwem część 
mieszkańców dzielnicy przeszła 
ulicami Grodziska w proteście 
przeciwko zaniedbywaniu Łąk 
przez władze miasta.

– To nie była manifestacja prze-
ciwko panu burmistrzowi. Od- 
powiedź na petycję, którą otrzyma-
liśmy od burmistrza,  potwierdzi-
ła słuszność naszych postulatów  
i czekamy na realizację zawartych 
w niej obietnic.  Warto podkreślić, 
że demonstracja przebiegała na 
zasadach zawartych w prawie 
polskim, w spokojnej atmosferze  
i w żaden sposób nie zakłóciła funk-
cjonowania miasta i życia miesz-
kańców – mówi Piotr Mergner.

Jednak burmistrz Benedykciń-
ski zarzucił wówczas radnemu, że 
„chce buntować ludzi, postuluje 
ochronę środowiska, a sam, jako 
jeden z niewieu mieszkańców, 
ma niepodłączoną kanalizację”. 

– Ulica, na której mieszkam, nie 
jest na całej długości skanalizo-
wana i część domów, w tym mój 
dom, nie ma po prostu takiej moż-
liwości. Widocznie pan burmistrz 
nie rozpoznał sytuacji technicznej  
i przykrą sprawą jest, iż właśnie  
w taki sposób wypowiada się  
w tej materii, wydając w pewnym 
stopniu złą opinię o mieszkańcach 
– ripostuje radny Mergner.

Zdaniem burmistrza, radny 
Mergner nigdy jednak nie wystą-
pił o wydanie warunków przyłą-
czenia do kanalizacji. – W moim 
przekonaniu istnieje taka moż-
liwość, więc nie ma co dyskuto-
wać, trzeba się przyłączać – mówi 
Benedykciński.                   (KG)

zdemontowany. – Przymierza-
my się do zrealizowania tego 
pomysłu. Zapoznajemy się z roz- 
wiązaniami, oglądamy projek- 
ty. Mamy już kilka konkretnych 
propozycji. Zapewniam, że chce- 
my to zrobić, ale na pewno je- 
szcze nie w tym roku – mówi 
Andrzej Królikowski. Wicepre-
zydent nadmienia, że złożony 
został wniosek o pozyskanie 
unijnego dofinansowania tego 
przedsięwzięcia. Na razie trud-
no jednak mówić o możliwym 
terminie realizacji inwestycji. 

Kamilla Gębska
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Na skrzyżowaniu ul. 3 Maja  
i Mostowej zostanie zamontowana 
sygnalizacja świetlna. Ma to poprawić 
bezpieczeństwo uczniów z pobliskiej 

Bezpieczniej  
przy szkole nr 9

Rada miasta uchwaliła przyjęcie 
stanowiska dotyczącego Liceum 
Ogólnokształcącego im. Tomasza 
Zana. W stanowisku tym radni 

Radni miejscy 
w sprawie Zana

miejscy zwracają się do radnych 
powiatu pruszkowskiego z prośbą  
o przyśpieszenie działań zmierzają-
cych do realizacji planów moderni-
zacji szkoły w obecnej lokalizacji. 
Przeciwko uchwale była opozycja, 
która utrzymywała, że stanowisko 
rady miasta na temat Zana jest in- 
gerencją w kompetencje powiatu.  (AS)

szkoły podstawowej. Jest szansa,  
że światła na skrzyżowaniu pojawią 
się przed rozpoczęciem nowego  
roku szkolnego. Wcześniej rodzice 
dzieci ze szkoły nr 10 wywalczyli, że  
w pobliżu tej placówki również zosta- 
nie zamontowana sygnalizacja. Znaj- 
dzie się ona na skrzyżowaniu ulic Pro- 
myka i Pływackiej już w wakacje.   (AS)

PRUSZKÓWPRUSZKÓW

Gminy chcą pomóc osobom autystycznym
REGION
Rada Milanówka przyjęła 
stanowisko w sprawie 
utworzenia międzygmin-
nego ośrodka pomocy dla 
osób z autyzmem. 

W kwietniu przedstawi-
ciele gmin i powiatów 
z regionu dyskutowa-

li o formach wsparcia dla osób 
z autyzmem i ich rodzin. Ini-
cjatorami spotkania byli brwi-
nowscy radni, rodzice dzieci  
z autyzmem oraz przedstawi-
ciele brwinowskiego Środo-
wiskowego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Jednym z pomysłów 
omawianych przez samorzą-
dowców było utworzenie spe-
cjalistycznego ośrodka pomocy. 
Na ostatniej sesji radni Mila-
nówka jako pierwsi zaaprobo-
wali ten pomysł.

Milanówek  
formalnie poparł 
inicjatywę
Włodzimierz Starościak, prze-
wodniczący Komisja Zdrowia, 
Pomocy Społecznej i Sportu 
rady Milanówka, na ostatniej 
sesji 24 maja przekazał radnym 
niezbędne informacje, by mogli 
przyjąć stanowisko w sprawie 
utworzenia ośrodka pomocy dla 
osób dotkniętych autyzmem.

będzie wygospodarowywanie 
pieniędzy przez zainteresowa-
ne gminy, m.in. Grodzisk Ma- 
zowiecki, Pruszków, Michałowi-
ce, Żabią Wolę i Podkowę Leśną. 
Rada miasta, przyjmując sta-
nowisko w tej sprawie, zaapro-
bowała utworzenie ośrodka, 
a tym samym zadeklarowa- 
ła wsparcie i pomoc przy jego  
powstawaniu. W samym Mila- 
nówku jest 12 dzieci dotknię-
tych autyzmem.

Lokalizacja nie jest 
najważniejsza
Kierownik Środowiskowego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Brwinowie Joanna Dzierzba 
potwierdza, że jednym z pomy-
słów lokalizacji ośrodka było 
zaadaptowanie budynku przy 
ul. Pszczelińskiej. – Ważne, by 
ośrodek powstał, jego lokali-
zacja jest sprawą drugorzędną 
– mówi. 

Dzierzba, która jest m.in. ko- 
ordynatorem spotkań z rodzina-
mi osób dotkniętych autyzmem 
zaznacza, że potrzeba utworze-
nia ośrodka jest oczywista. – Ro-
dzice i dzieci z naszego terenu, 
by uzyskać wsparcie, jeżdżą do 
Warszawy. W naszej okolicy nie 
ma takiej placówki – dodaje. 
Arkadiusz Kosiński, burmistrz 
Brwinowa, popiera pomysł 
utworzenia ośrodka, ale sta-
nowczo zaznacza, że projekt ten 
jest nie do zrealizowania przez 
jedną gminę. – Cenne jest jednak 
to, że zaczęto mówić o prob- 
lemach i potrzebach osób z au-
tyzmem. To dobry początek, ale 
trzeba realnie powiedzieć, że 
do utworzenia ośrodka droga 
jest daleka – mówi burmistrz 
Kosiński.

Pszczelińska na 
sprzedaż
Wszystko wskazuje na to, że 
przymiarki, by ośrodek powstał 
w budynkach przy ul. Pszcze-
lińskiej, przestają być realne. 
Zarząd powiatu pruszkowskie-
go ogłosił przetarg na sprze-
daż trzech znajdujących się tu 
nieruchomości. Nieoficjalnie 
wiadomo, że jedna z działek 
znalazła nabywcę. – Myślę, że 
są małe szanse na to, by powiat 
odstąpił od sprzedaży nierucho-
mości przy ul. Pszczelińskiej. 
Choć są teraz niewykorzysty-
wane, to stanowią obciążenie 
finansowe dla powiatu. Cho-
ciażby z tego powodu zrozu-
miałym jest ich kolejna próba 
zbycia – tłumaczy burmistrz  
Kosiński.

reklama

Powiat pruszkowski sam 
szuka obiektu, w którym 
chciałby w przyszłości stwo- 
rzyć Centrum Dialogu Społecz-
nego – ośrodek, który miałby  

wspierać grupy osób z różne-
go rodzaju niepełnospraw-
nościami i dysfunkcjami. 
Przygotowuje się także do 
zorganizowania we wrześniu 

konferencji „Wyjść z cienia  
i izolacji – działania powia-
tu pruszkowskiego w za- 
kresie wsparcia osób i ro- 
dzin dotkniętych autyzmem”.  

O objęcie jej honorowym pa-
tronatem została poproszona 
Anna Komorowska, żona pre- 
zydenta RP.

             (KAM)

Potrzeba utworzenia 
ośrodka jest oczywista. 
Rodzice i dzieci z naszego 
terenu, by uzyskać 
wsparcie, jeżdżą do 
Warszawy. W naszej 
okolicy nie ma takiej 
placówki.

Joanna Dzierzba
kierownik Środowiskowego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Brwinowie

Wspomniał, że rada miejska  
w Brwinowie podjęła inicja- 
tywę utworzenia domu dzien-
nego pobytu dla takich osób. 
– Ośrodek mógłby być zlokali-
zowany na terenie Brwinowa w 
nieruchomości przy ul. Pszcze-
lińskiej. Placówka stała by się 
miejscem diagnozowania, 
prowadzenia terapii i rehabi-
litacji – referował przewodni-
czący Starościak. Apelował do 
samorządowców by wsparli 
brwinowską inicjatywę. Tłu-
maczył, że kolejnym krokiem 
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Modernizacja z dotacją od marszałka
GRODZISK MAZOWIECKI
Jeszcze w tym roku  
ma się rozpocząć  
modernizacja i częściowa 
rekultywacja składowiska 
śmieci w Kraśniczej  
Woli, a w przyszłym  
– przebudowa  
kompostowni odpadów. 

W e wtorek, 24 maja 
zastępca burmistrza 
gminy Maria Grabow-

ska i marszałek województwa 
mazowieckiego Adam Struzik 
podpisali tzw. preumowę na do-
finansowanie zadania. Zarówno 
rekultywacja składowiska śmie- 
ci, jak i modernizacja kompo-
stowni oraz budowa sortowni 
są przedsięwzięciami o strate-
gicznym znaczeniu dla całego 
regionu. Zdaniem marszałka 
Adama Struzika, jest to szczegól-
nie ważna inwestycja, bo dzięki 
niej uda się rozwiązać problem 
gospodarki odpadami na za- 
chodnim Mazowszu.

Preumowa jest pierwszym 
etapem procedury zwyczajowo 
stosowanej przy tego typu przed- 
sięwzięciach. Kolejnym krokiem 
będzie złożenie programu funk- 
cjonalno-użytkowego – doku- 
mentu technicznego, w którym  
zawarte będą dokładne dane 

dotyczące inwestycji. Następnie 
przygotowane zostanie studium 
wykonalności oraz ogłoszony 
przetarg na realizację.

Modernizacja kompostowni  
odpadów komunalnych, miesz- 
czącej się przy ul. Chrzanowskiej  
w Grodzisku Mazowieckim, ma 
ruszyć na jesieni przyszłego 
roku. To konieczna inwestycja, 
ponieważ dotychczas stosowane 
tu technologie nie spełniają rygo- 
rystycznych wymogów obowią- 
zujących w Unii Europejskiej.  
W ciągu doby zakład przerabia  
ok. 200 ton odpadów na kom- 
post,  który potem jest wykorzy-
stywany do nawożenia roślin. Do 
datkową funkcją kompostowni 
jest segregacja wtórnych opa-
kowań, złomu i części nieorga-
nicznych. Modernizacja zak- 
ładu pozwoli na przeniesienie 
placu dojrzewania kompostu  
i uszczelnienie obiektu.

Prace modernizacyjne i częś- 
ciowa rekultywacja istniejącego  
składowiska odpadów w Kraś- 
niczej Woli mają się rozpocząć  
jeszcze na jesieni tego roku. Dzię- 
ki tej inwestycji zwiększy się 
pojemność składowiska. Mo-
dernizacja sortowni pozwoli 
na zwiększenie ilości odpadów 
wyselekcjonowanych do recy-
klingu. W zakładzie będą też 

stosowane nowocześniejsze   
i funkcjonalniejsze metody od- 
zyskiwania.

Inwestycje powinny zo-
stać zakończone w terminie.  

– Wszystkie prace idą zgod-
nie z harmonogramem. Ich 
zakończenie planowane jest 
na 2014 r. – mówi Mariusz Ma-
linowski, naczelnik Wydziału 

Pozyskiwania Zewnętrznych 
Środków Finansowych Urzę-
du Miejskiego w Grodzisku 
Mazowieckim. Z inwestycji 
cieszą się również mieszkańcy 

posesji położonych w okolicy 
składowiska śmieci i zakła- 
dów utylizacyjnych, bo dobie- 
gający stąd fetor znacznie  
utrudnia im życie.

14,5 mln zł

wyniesie dotacja  
z Unii Europejskiej  
na realizację zadań  
w ramach nowoczesnego 
systemu gospodarki 
odpadami w Grodzisku

 Technologie stosowane obecnie w kompostowi przy ul. Chrzanowskiej nie spełniają wymogów unijnych
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Inwestycje te będą realizo- 
wane w ramach nowoczesnego 
systemu gospodarki odpada- 
mi, który ma służyć rozwojowi 
ekologii i poprawie jakości ży- 
cia mieszkańców. Całościowy  
koszt przedsięwzięcia szacuje  
się na 17 mln zł, a przewidywa- 
na kwota unijnej dotacji to pra-
wie 14,5 mln zł.

Karolina Gontarczyk

Mieszkańcy Wólki Kosowskiej wciąż wdychają dym jaki unosi się z pogorzeliska hali magazynowej, która spłonęła 10 maja. W powietrzu wykryto  
pięć trujących substancji: fosforowodór, chlorek winylu, steryn, ksylen oraz chlorek metylenu. Stężenie przekroczyło tylko normy ostrzegawcze,  
a nie alarmowe i dlatego nie jest zarządzona przymusowa ewakuacja. Obecnie nie da się jednoznacznie stwierdzić wielkości zagrożenia, ale według 
specjalistów, osoby, które mogą w sposób szczególny być narażone na zatrucie, powinny opuścić tereny z okolic pogorzeliska do czasu wygaszenia  
i zakończenia prac rozbiórkowych hali.                          (DP)

LESZNOWOLA

Trujący dym nad spaloną halą

Powiat Grodziski www.powiat-grodziski.pl

Jak co roku, Starostwo Po-
wiatu Grodziskiego zorga-
nizowało etap powiatowy 
XIII Ogólnopolskiego Kon-
kursu Plastycznego dla 
dzieci i młodzieży pod ha-
słem: „Powódź, pożar, dniem  
i nocą – straż przychodzi Ci 
z pomocą”. Wręczenie na-
gród w konkursie odbyło 
się 1 czerwca w Komendzie 
Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Grodzisku  
Mazowieckim. 

Jedną z atrakcji było oglądanie 
modeli wozów strażackich wyko-
nanych przez Piotra Zegarskiego 
z jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Grodzisku. Dzieci 
mogły również zasiąść za kie-
rownicą wozu strażackiego oraz 
obejrzeć wystawę wszystkich 
prac biorących udział w konkur-
sie.  Oprócz dzieci i nauczycieli 

obecni byli Mirosław Gajowniczek, 
członek Zarządu Wojewódzkiego 
OSP, komendant powiatowy PSP 
Hubert Chmielecki wraz z zastęp-
cą Grzegorzem  Przerwą, Lidia 
Abramczyk, naczelnik Wydziału 
Oświaty, Kultury i Sportu Staros- 
twa Grodziskiego oraz Jacek Wró- 
bel, reprezentujący Wydział Za-
rządzania Kryzysowego i Obrony 
Cywilnej Starostwa. 

Po wręczeniu nagród wszyscy  
zostali zaproszeni na poczęstunek.

Na konkurs wpłynęło 65 prac  
z 11 szkół Powiatu Grodziskie-
go. Prace ocenione zostały pod 
względem zgodności z tematy-
ką konkursu oraz pod względem 
plastycznym. 

Komisja konkursowa w skła-
dzie: Lidia Abramczyk, Jakub 
Cwieczkowski, Grzegorz Przerwa 
oraz Jacek Wróbel, nagrodziła  
w trzech kategoriach następują-
cych uczniów:

I kategoria 6-8 lat:
1)  Adam Sala  

– Szkoła Podstawowa nr 4  
w Grodzisku Mazowieckim, 

2)  Jan Kufera  
– Zespół Szkół w Baranowie,

3)  Patrycja Pełczyńska  
– Szkoła Podstawowa  
w Adamowiźnie,

II kategoria 9-12 lat:
1)  Natalia Kuran 

 – Zespół Szkół Publicznych 
w Międzyborowie, 

2) Patryk Hajduk  
– Zespół Szkół w Baranowie,

3)  Patrycja Górska  
– Zespół Szkół w Baranowie.

Wyróżnienie :
•	 Kacper	Wykrota	–	Szkoła	

Podstawowa w Józefinie,
•	 Aleksandra	Skowron 

 – Szkoła Podstawowa  
w Adamowiźnie.

III kategoria 13-16 lat:
1)  Paulina Daszuk  

– Gimnazjum nr 3  
w Grodzisku Mazowieckim,

2)  Daria Sobieska – Zespół Szkół 
Publicznych w Międzyborowie,

3)  Angelika Dunaj  
– Gimnazjum nr 3  
w Grodzisku Mazowieckim. 

Wyróżnienie:
•	 Tomasz	Wieczorek	 

– Zespół Szkół w Baranowie,
•	 Weronika	Serbista	 

– Zespół Szkół w Bożej Woli. 

Wybrane prace plastyczne, po jed-
nej z każdej kategorii, wyłonione  
w eliminacjach powiatowych prze- 
słane zostały do Wydziału Bez-
pieczeństwa i Zarządzania Kryzy-
sowego Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Warszawie, gdzie 
oceniane będą w wojewódzkim 
etapie konkursu. 

Straż przychodzi Ci z pomocą

reklama
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W minioną sobotę z Owczarni 
wysłano kolejną partie nakrętek, 
która trafiła do Żoliborskiego 
Stowarzyszenia Dom Rodzina 

Gmina zbiera 
nakrętki

Nowy plac zabaw dla dzieci został 
otwarty 29 maja w Czarnym Lesie. 
Koszt inwestycji to ponad 22 tys. 
zł. Została ona zrealizowana 

Nowy plac zabaw 
w Czarnym Lesie

dzięki pieniądzom zgromadzonym 
na funduszu sołeckim w latach 
2009–2010. Na placu znajdują się 
huśtawki, konik i wielofunkcyjna 
ścianka wspinaczkowa. Teren jest 
ogrodzony, zamknięty i monitoro-
wany. Z okazji otwarcia placu, dzieci 
mogły wziąć udział w zorganizowa-
nym dla nich festynie.                   (AS)

Człowiek. Akcja prowadzona m.in. 
na terenie gminy Brwinów cieszy 
się ogromnym powodzeniem. Do  
tej pory stowarzyszenie zgroma-
dziło prawie 90 ton nakrętek, które 
są zbierane na protezy nóg dla 
Michała Mroczka. Aby Michał mógł 
otrzymać protezy, potrzebnych jest 
jeszcze około 40–50 ton nakrętek. (DP)

BRWINÓWGRODZISK MAZOWIECKI
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Kontrowersje wokół rady młodych
PIASTÓW
Uchwałę w sprawie powo-
łania Młodzieżowej Rady 
Miasta próbowano podjąć 
już dwukrotnie.  
Bezskutecznie.

I nicjatorami utworzenia MRM 
byli radni z klubu Platformy 
Obywatelskiej. W pierwszej 

połowie kwietnia złożyli projekt 
uchwały, który miał być podjęty 
na kwietniowej sesji rady miasta. 
Przewodnicząca Komisji Oświa-
ty Aneta Czyż złożyła jednak 
wniosek o wykreślenie jej z po-
rządku obrad z powodu błędów 
w dokumencie. Radni przychylili 
się do wniosku i uchwała trafiła 
do poprawy.

Uchwała  
z mankamentami
Ponowna próba podjęcia uchwa- 
ły miała miejsce na ostatniej se- 
sji 24 maja. Przewodnicząca ko- 
misji wystąpiła ponownie z po- 
dobnym wnioskiem, bo więk-
szość członków komisji uznała, 
że nowy projekt nadal zawiera po-
ważne błędy. Tym razem jednak 
radni zdecydowali pozostawić 
punkt o powołaniu MRM w po-
rządku obrad.

Zdaniem opozycyjnych rad-
nych projekt jest niedopracowany. 

– Znaleźliśmy około 40 manka-
mentów. Podczas sesji przedsta-
wiłem zaledwie połowę – mó- 
wi radny Grzegorz Szuplewski  
z klubu Nasz Piastów – Wspólnota 
Samorządowa. – Wszystkie, zgod-
nie z ustaleniami, przekażemy do 
biura rady z nadzieją, że zostaną 
uwzględnione. Chciałbym pod-
kreślić, że nie jesteśmy przeciw-
nikami utworzenia Młodzieżowej 
Rady Miasta. Jesteśmy przeciwni-
kami ośmieszenia tej cennej ini-
cjatywy, a tak z pewnością stałoby 
się, gdyby rada miejska podjęła 
uchwałę bez proponowanych 
przez nas poprawek – dodaje.

30-latkowie w MRM
Wiele emocji wśród radnych 
wzbudził także wiek osób, które 
miałyby należeć do młodzieżowej 
rady. Zdaniem Grzegorza Szu-
plewskiego, powinni być to już 
młodzi ludzie w wieku 15–16 lat, 
uczniowie ostatnich klas gimna-
zjalnych. Według niego, w tym 
wieku można już uczyć się sa-
morządności. Jako maksymalną 
granicę wieku, opozycyjni radni 
proponują 22 lata. Tymczasem 
projekt uchwały przygotowany 
przez klub PO ustala górną gra-
nicę na 30 lat.

– Dla nas to nieporozumie-
nie, tym bardziej, że już w wieku  

18 lat można kandydować w wy-
borach do rady miejskiej. Zapew-
ne dyskusja zakończy się jakimś 
kompromisem, np. 25 lat – mówi 
Szuplewski.

Jednak według Krzysztofa Jan-
kowskiego, wiceprzewodniczą-
cego rady z klubu PO, młodzież 
gimnazjalna jest zbyt młoda, 
aby w sposób odpowiedzialny  
i konstruktywny mogła stanowić 

licealiści i studenci – tłumaczy 
wiceprzewodniczący. 

Jaka ordynacja?
Podobne kontrowersje budzi pro-
jekt ordynacji wyborczej przy- 
szłej rady. Zdaniem Krzysztofa  
Jankowskiego, powinno się głoso-
wać na konkretne listy. Tej kon- 
cepcji sprzeciwiają się jednak  
radni z Naszego Piastowa – Wspól- 
noty Samorządowej.

– Nie ośmieszajmy idei demo-
kracji i rady miejskiej w Piastowie. 
Nie upartyjniajmy rady młodych. 
Niech wybory odbędą się w spo-
sób demokratyczny. Powinna 
powstać jedna lista alfabetyczna 
kandydatów. Odrębnym proble-
mem pozostają inne kwestie, np. 
kto powinien mieć czynne pra-
wo wyborcze i jak powinna być 
skonstruowana sama ordynacja 
wyborcza. Może radnych MRM 
powinni wybrać młodzi zamiast 
radnych rady miejskiej? Złożymy 
własne propozycje w tym zakresie 
– mówi Szuplewski.

Młodzi chcą mieć coś 
do powiedzenia
– A mnie się wydaje, że to próba 
robienia sobie na złość. Do tej 
pory wszystkie zmiany do uchwał, 
zwłaszcza budżetowych, są przez 
Nasz Piastów torpedowane. 

Mamy jednak nadzieję, że do nas- 
tępnego posiedzenia rady uda 
nam się osiągnąć consensus. Zga-
dzam się z propozycją radnego 
Szuplewskiego, aby system wy-
boru kandydatów oprzeć na zasa-
dzie większościowej tj, aby radni 
mogli wybrać np.11 kandydatów 
spośród wszystkich zgłoszonych 
– mówi Jankowski.

19-letnia Alicja Sienkiewicz, 
przyszła kandydatka do MRM, 
rozumie kontrowersje związane 
z powstaniem organu. – To jest 
nowy pomysł i pewnie dlatego 
wzbudza wiele emocji. Mamy 
jednak nadzieję, że rada w koń-
cu powstanie. My, młodzi ludzie 
też chcielibyśmy mieć coś do 
powiedzenia.  Chcielibyśmy, aby  
nasz głos się liczył. Dzięki dzia-
łalności w radzie moglibyśmy 
organizować pogadanki, prelek-
cje, konkursy czy pomoc w nau- 
ce. Chcielibyśmy także współor- 
ganizować Dni Piastowa i koor-
dynować działalność Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy. Przede wszystkim zwracać 
uwagę na potrzeby młodych lu-
dzi i ich samych angażować do 
działalności tak, żeby nie tylko 
siedzieli na ławce przed blokowi-
skiem, ale również żeby zrobili 
coś dla miasta – mówi.

Karolina Gontarczyk

organ konsultacyjno-doradczy  
dla piastowskich samorządow- 
ców. – Oni powinni realizować 
się przede wszystkim w samo-
rządzie szkolnym. Osoby w wieku 
14–15 lat nie są jeszcze dojrza-
łe społecznie i politycznie. Le-
piej więc, aby w radzie zasiedli 

Osoby w wieku  
14–15 lat nie są jeszcze 
dojrzałe społecznie  
i politycznie. Lepiej, 
aby w radzie zasiedli 
licealiści i studenci 

Krzysztof Jankowski
wiceprzewodniczący rady

Mieszkańcy gminy Raszyn 
postulują, by utworzyć 
dodatkowe przystanki  
dla autobusów w okolicach  
Centrum Handlowego  
w Jankach. Podmiejskie 
autobusy ZTM, kursujące na 
terenie gmin Raszyn i Nada-
rzyn, przejeżdżają głównie 
przez al. Krakowską. Niektóre 
linie zatrzymują się na terenie 
Centrum Handlowego Janki 
lub Parku Handlowego IKEA, 
jednak nie wszystkie – nie 
dotyczy to linii 703, 711 i 733, 
które tylko przejeżdżają  
ul. Mszczonowską.
Inicjatywa uzyskała wspar-
cie dyrekcji centrum han-
dlowego, która w tej sprawie 
konsultowała się z Zarzą-
dem Transportu Miejskiego. 
Obecnie trwa poszukiwanie 
wykonawcy wstępnego 
projektu przystanków.  
Po to, by je uruchomić trze-
ba poszerzyć pas ruchu  
ul. Mszczonowskiej i wyko-
nać zatoczki dla autobusów 
i chodnik dla pieszych. 
Trwają również uzgodnienia 
z zarządcą drogi – Generalną 
Dyrekcją Dróg Krajowych  
i Autostrad.                            (AS)

Więcej 
przystanków 
w Jankach
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Patrol mieszany policji i straży 
miejskiej zatrzymał w Brwinowie 
do kontroli 42-letniego Roberta P., 
który motocyklem wyprzedzał na 

Motocyklista  
chciał dać łapówkę

40-letni Krzysztof M. w minionym 
tygodniu w Wólce Kosowskiej ukradł 
z otwartego samochodu radio, bieli-
znę i firanki. W sumie straty wyniosły 

Zgubił telefon  
w trakcie kradzieży

1500 zł. Właścicielka samochodu 
zgłosiła kradzież policji. W trakcie 
 oględzin auta pokrzywdzonej  
funkcjonariusze znaleźli należący  
do złodzieja telefon komórkowy.  
Na tej podstawie ustalili, kto  
nim jest, i zatrzymali 40-letniego 
Krzysztofa M. Może on trafić do 
wiezienia nawet na pięć lat.           (AS)

podwójnej linii ciągłej. Za wykro-
czenie motocyklista miał otrzymać 
mandat 200 zł i 5 punktów karnych. 
W zamian za przymknięcie oka na 
wykroczenie zaproponował 50 zł.  
Policjant zatrzymał mężczyznę. 
Robert P. w końcu przyjął mandat  
i punkty. Za próbę przekupstwa grozi 
mu nawet do ośmiu lat więzienia. (AS)

BRWINÓWLESZNOWOLA

Modernizacja dworca musi poczekać

Sytuacja budżetowa wie-
lu gmin w naszym rejo- 
nie nie jest najlepsza. 

Samorządy odczuwając skutki 
kryzysu ekonomicznego oraz 
wzrost dopuszczalnego za-
dłużenia przekraczającego 60 
proc. ich dochodu (w wyniku 
ministerialnego rozporządze-
nia), ograniczają swoje plany 
inwestycyjne. Tak jest m.in.  
w przypadku Milanówka, któ-
ry z powodu trudności finan-
sowych nie może rozpocząć 
planowanej modernizacji pocze-
kalni PKP od ul. Warszawskiej  

oraz liftingu peronu. Burmistrz 
Jerzy Wysocki przyznaje ze 
smutkiem, że kalendarium 
rozpoczęcia prac w ramach tej 
inwestycji brutalnie weryfikuje 
stan finansów miasta.

Na kwietniowej sesji rady  
miasta Jerzy Wysocki poinformo-
wał radnych o tym, że w budżecie 
jest 11 tys. zł na projekt moderni-
zacji poczekalni dworcowej. Ma 
tam powstać punkt informacji 
turystycznej z salonikiem pre-
zentującym historię Milanówka.  
Być może pojawią się też tam 
drobne punkty z małą gastro-
nomią. Planowana inwestycja  
zakłada też utworzenie na pe-
ronie kasy biletowej, wygodnej 
poczekalni oraz kawiarenki. 

Jerzy Wysocki przyznaje, że 
z powodu sytuacji budżeto- 
wej miasta, inwestycję tę trze-
ba przesunąć na przyszły rok.  
– Powód jest jeden. W tej chwili  
nie mamy na to pieniędzy. Wie-
rzę jednak, że sytuacja bud- 
żetowa miasta poprawi się. 
Podejmujemy kroki, by tak się 
stało. Wówczas nic nie stanie 
na przeszkodzie i będzie moż-
na przystąpić do modernizacji  
w przyszłym roku – mówi Wy- 
socki. – Budynek dworcowy znaj- 

MILANÓWEK  |  Projekt inwestycji jest, dzierżawa 
obiektu od PKP też. Aby miasto mogło przystąpić do 
modernizacji dworcowej poczekalni oraz peronu brakuje 
tylko pieniędzy.

Kalendarium  
rozpoczęcia prac 
brutalnie weryfikuje  
stan finansów  
miasta

 Mu już od dawna

Fo
t. 

Bo
lo

 S
ko

cz
yl

as
Pierwszy krok do niezależności
MILANÓWEK
Radni wyrazili zgodę  
na utworzenie miejskiej  
spółki wodociągowo- 
-kanalizacyjnej.

P odjęcie uchwały w spra-
wie powołania do życia 
spółki miało miejsce na 

ostatniej VII sesji rady miasta. 
Za jej przyjęciem zagłosowało  
11 radnych, trzech wstrzymało 
się do głosu, a jeden był prze-
ciwny. Burmistrz Jerzy Wysocki, 
który rekomendował utworze-
nia takiego podmiotu, przyznał,  
że Milanówek pierwszy raz  
w historii przystępuje do utwo-
rzenia spółki prawa handlowe- 
go. A gdy uchwała została przy-
jęta, nie krył zadowolenia.

Informacje dotyczące inten-
cji utworzenia Milanowskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji, zakresu działań 
spółki oraz wynikających z tego 
korzyści, zreferowała radnym 
Maria Chilińska, kierownik Refe-
ratu Eksploatacji Infrastruktury 
Wodociągowo-Kanalizacyjnej 
Urzędu Miasta Milanówka. Tłu-
maczyła radnym, że zakładając 
spółkę, gmina staje się jej go-
spodarzem i zarządcą. A z właś- 
cicielskiego zarządzania infra-
strukturą wodociągowo-kana- 
lizacyjną wynikają znaczące  ko-
rzyści. – Spółka nie będzie nasta-
wiona tylko na zysk. Nie będzie 
windowała cen za oferowane 
usługi – mówiła. Poinformowała 
też, że firma w przyszłości dążyć 

będzie do przejęcia klientów  
od Zakładu Wodociągów i Kana- 
lizacji w Grodzisku Mazowiec- 
kim, który obecnie obsługuje 
mieszkańców Milanówka. W ten 
sposób pozyskano by ok. 4 tys. 
odbiorców.

W planie działań spółki, w któ- 
rej gmina obejmuje sto procent  
udziałów, jest m.in.: pobór, uzdat- 
nianie i dostarczanie wody; od- 
prowadzanie i oczyszczanie ście- 
ków, zbieranie odpadów, ich  
przetwarzanie i unieszkodliwia-
nie oraz odzysk surowców.

Mieszkańcy na odczuwalne 
korzyści z tytułu utworzenia 
spółki będą musieli nieco po-
czekać. Ale już teraz po chichu 
liczą, że ceny taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków nie 
będą tak szybko rosły. Obecnie 
w Milanówku mieszkańcy płacą 
za wodę 2,85 zł/msześc., a za 
odbiór ścieków 5,19 zł/msześc.

– Maria Chilińska była pre-
zesem zarządu Zakładu Gospo-
darki Wodno-Kanalizacyjnej  
w Tomaszowie Mazowieckim 
 – argumentował Jerzy Wysocki, 
który przyznał, że jej doświad-
czenie w tej dziedzinie będzie 
przydatne także w prowadze-
niu milanowskiej spółki. Polecił 
Marię Chilińską na stanowisko 
prezesa MPWiK. Rada nadzor-
cza spółki ma liczyć trzy osoby. 
Przewiduje się, że na początku 
firma będzie zatrudniać kilka-
naście osób, a jej obrót wynie-
sie ok. 3 mln zł.              (KAM)

500 tys. zł

to kwota, jakiej 
brakuje w miejskiej 
kasie aby rozpocząć 
przebudowę peronu  
i poczekalni

dujący się przy ul. Warszaw- 
skiej i budynek peronowy ma- 
my wydzierżawione od PKP na  
czas nieokreślony. Mamy też  
niezbędne zgody na przepro- 
wadzenie modernizacji, m.in.  
od wojewody. Potrzeba tylko  
ok. 500 tys. zł na te prace. Nieste-
ty, teraz nie mamy takich pienię- 
dzy – tłumaczy burmistrz.

Zanim dworzec przejdzie  
modernizację (a ta może roz-
począć się najwcześniej za rok), 
burmistrz zaplanował drobny 
lifting poprawiający jego wize-
runek. – My zainwestowaliśmy  
w zakup farby, PKP dało robo-
ciznę i tak kończy się odświe-
żające malowanie dworcowego 
tunelu – informuje burmistrz.

Kamilla Gębska

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

wewnętrzne, zewnętrzne, 
antywłamaniowe

PRUSZKÓW  
Zwykle masowe imprezy  
w mieście należą do  
udanych. Nie inaczej  
było w tym roku, nie  
obyło się jednak bez  
kilku drobnych wpadek.

XIII Dzień Pruszko-
wa świętowano  
w sobotę 28 maja. 

Imprezy rekreacyjno-sporto-
we odbywały się na terenie 
toru kolarskiego BGŻ Arena, 
a część koncertowa – na sta-
dionie Znicza.

Samochody  
zablokowały  
ul. Andrzeja
Na teren toru kolarskiego przy 
ul. Andrzeja można było do-
trzeć piętrowymi londyńskimi 
autobusami, które specjalnie na 
tę okazję wypożyczono z Mu- 
zeum Motoryzacji i Techniki  
w Otrębusach. Nie wszyscy jed-
nak skorzystali z darmowego 
transportu – część osób wola-
ła dojechać na tor samocho- 
dem, czego efektem było cał- 
kowite zakorkowanie ul. An-
drzeja. Ogromny obiekt, jakim  
jest BGŻ Arena, jest zupełnie 

nieprzystosowany pod wzglę-
dem liczby miejsc parkingo-
wych. Kierowcy zostawiali więc 
samochody wszędzie, gdzie się 
dało: na pobliskich trawnikach, 
podjazdach do prywatnych 
posesji, w małych uliczkach, 
na których obowiązuje zakaz 
wjazdu. Straż miejska starała 
się opanować sytuację, jednak 
nie było to łatwe. – Ale to nie 
dziwne, skoro mieszkańcy po-
trafią na tor przyjechać samo-
chodem z ul. Kopernika – nie 
ukrywał irytacji Piotr Depu-
towski z pruszkowskiej straży 
miejskiej.

Gry i zabawy w Arenie
Komu jednak udało się pokonać 
trudności z zaparkowaniem 
auta, ten nie żałował, bo atrak-
cji nie brakowało. Imprezę roz-
począł IV WaypointRace, czyli 
rowerowy wyścig na orientację, 
w którym wzięło udział 495 za- 
wodników. Miłośnicy jedno-
śladów mogli także specjalny- 
mi rowerami pojeździć na torze 
kolarskim.

Szczególnym powodzeniem  
cieszyły się zawody sportowe, 
m.in. mecze piłki nożnej i ręcz- 
nej. Odbył się również turniej 

kultura
Pierwszy dzień imprezy przeznaczony jest na aktywny wypoczynek. Na obiektach sportowych oraz szkolnych boiskach 
zorganizowane zostaną m.in. turniej tenisowy, turniej familijny w Bocce, Turniej Piłkarski Dzikich Drużyn, mistrzostwa  
w Szachach Szybkich oraz turniej koszykówki ulicznej Piastball 2011. Na najmłodszych czekają liczne konkursy, gry i zabawy 
rekreacyjne oraz występy klaunów. W ogrodzie LO im. A. Mickiewicza zorganizowane zostanie ognisko poetyckie, a na terenie 
MOK oraz w klubie Novus odbędzie się kiermasz rękodzieła artystycznego i obrazów artystów z klubu plastyka. Gwiazdą 
tegorocznych Dni Piastowa będzie Ewa Farna, która wystąpi 5 czerwca o godz. 21.00.                (AS)

dni Piastowa 2011 - weekend 4 i 5 czerwca

Impreza prawie udana

PRUSZKÓW
Frekwencja tegorocznej 
edycji rowerowego wyścigu 
na orientację WaypointRace 
zaskoczyła organizatorów. 
Na starcie przy torze 
kolarskim BGŻ Arena  
stanęło aż 495 zawodników 
i zawodniczek. To o ponad 
150 więcej osób niż  
w ubiegłym roku.

J ak co roku, wyścig odbył 
się jako impreza towarzy-
sząca Dnia Pruszkowa. 

Była to już jego IV edycja. O po-
pularności WaypoitRace świad-
czy nie tylko frekwencja, ale  
i opinie uczestników. – Zabawa 
była przednia. Dziękuję bardzo 
tym, którzy pomogli mi z prze-
bitą dętką – zaznacza Tomasz. 

– Trasa coraz trudniejsza, teren 
niby znany, a potrafi zaskoczyć  
– podkreśla Urszula.

Podobnego zdania są również 
inni uczestnicy wyścigu, któ- 
rzy w swoich komentarzach na 

jednym z portali społecznościo-
wych chwalą doskonałą organiza-
cję, trasę i atmosferę wyścigu oraz 
dzielą się swoimi przygodami.

Wyścigi rozegrano w kate-
goriach: Pro, Fan i Family. Do 
tej pory znane są tylko wyniki 
dwóch pierwszych. W kategorii 
Pro kobiet zwyciężyła Urszu-
la Wojciechowska (z drużyny 
Sherpas) przed Moniką Mróz  
i Agnieszką Kłopocińską. W ka-
tegorii Pro mężczyzn triumfował 
Łukasz Drażan (K.S.A.T.), a kolej-
ne miejsca zajęli Marcin Nalazek 
(K.S.A.T.) i Grzegorz Liszka (Bi-
ketires.pl  Wheeler Bikejoring). 
W kategorii Fan kobiet pierwsze 
miejsce zajęła Rosemary Moore, 
a na dalszych pozycjach upla-
sowały się Natalia Bojarowska 
(Niezła Korba) i Maria Bujalska 
(Niezła Korba). Zwycięzcą w ka-
tegorii Fan mężczyzn został Jan 
Kaseja (ErgoTeam/Niezła Korba) 
przed Aleksandrem Tittenbru-
nem (Niezła Korba) i Tomaszem 
Gogołkiem.                     (ASR)

Rekordowa frekwencja  
WaypointRace 2011

siatkówki i zawody w wyciska-
niu sztangi leżąc.

Dzieci z pomalowanymi bu-
ziami szalały na trampolinach 
i dmuchanych zjeżdżalniach 
oraz objadały się lodami roz-
dawanymi przez pruszkowski 
Miejski Zakład Oczyszczania. 
Starsi woleli podziwiać para-
dę motocykli zorganizowaną 
przez klub Boruta MC.

Dla miłośników kompute-
rów dostępna była kawiarenka 
internetowa, gdzie odbył się 
konkurs pasjansa. Ogromnym 
zainteresowaniem cieszyły się 
pokazy ratownictwa medycz-
nego, gimnastyki artystycznej  
i popisy tresowanych psów my-
śliwskich. Chętni mogli się do-
wiedzieć wielu ciekawostek na 
temat zwierząt hodowlanych: 
kur, kaczek, świń czy krów oraz 
podziwiać je w specjalnie przy-
gotowanej zagrodzie.

Gwiazdy na Zniczu
Nieco mniej osób niż zwykle 
zgromadziła muzyczna część 
XIII Dnia Pruszkowa na stadio-
nie Znicza. Niekwestionowaną 
gwiazdą sobotniego wieczoru 
był Kamil Bednarek z zespo-
łem Star Guard Muffin, który 

wzbudził zachwyt szczególnie 
młodszej części publiczności.  
– Kamil jest boski, cudowny, on 
po prostu wymiata – mówiła 
14-letnia Ula, która po występie 
ustawiła się w długiej kolejce 
po autograf artysty.

Znacznie mniej ciepło przy-
jęła pruszkowska widownia 
muzyków z zespołu Voo Voo. 
Chyba nie do końca słusznie, 
ponieważ grupa dała naprawdę 
świetny koncert. Jednak ten ro-
dzaj muzyki jest przeznaczony 
dla nieco bardziej wyrobionej 
publiczności i raczej do klubu, 
a nie na festyn rodzinny. Część 
widowni była jednak bardzo 
zadowolona z występu Wojcie-
cha Waglewskiego i jego kole-
gów. – Wreszcie w Pruszkowie 
wystąpił dobry artysta z war-
tościową muzyką. Do tej pory 
rządziła discopolowa siecz-
ka – mówi Ania, projektant- 
ka wnętrz.

Muzyczną część festynu za- 
kończył występ brytyjskiej gru-
py UK Legends, specjalizującej 
się w przeróbkach znanych 
utworów takich artystów jak 
Joe Cocker, Smokie czy The 
Animals.
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AUTO SERWIS
PEŁNY ZAKRES USŁUG

Pruszków, Aleje Jerozolimskie 451
(NA TYŁACH INTERCARS)

tel. 795 569 659

Wulkanizacja Elektryka Diagnostyka komupterowa
Mechanika
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Grodzisk Mazowiecki

misterium mortis
Centrum Kultury zaprasza 3 
czerwca (piątek) na spotkanie z 
Andrzejem Stasiukiem, Mariu-
szem Szczygłem i Krzysztofem 
Vargą, które odbędzie się w 
ramach konferencji Grodziskie 
Forum Wolności – Perspektywy 
Współpracy w Europie Środko-
wej. Spotkanie poprowadzi Alek-
sander Kaczorowski, redaktor 
Newsweek Polska.
Start godz. 18.30,  
Miejsce: Spółdzielcza 9

dzień dziecka w grodzisku
5 czerwca (niedziela) na dzie-
dzińcu przed Centrum Kultury 
odbędzie się festyn z okazji Dnia 
Dziecka. W programie m.in. 
fabryka niespodzianek, frutaki 
show – owocowe piosenki, 

Informator kulturalny  /03.06-11.06/
dmuchane wesołe miasteczko, 
konkursy pokazy cyrkowe, 
stoiska naukowe i magiczne.
Start godz. 11.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Spółdzielcza 9

Miejsce: Kościelna 3Komorów

myślenie o myśleniu
Towarzystwo Przyjaciół Miasta 
Ogrodu Komorów „Komorowia-
nie” zaprasza 3 czerwca (piątek) 
na spotkanie z cyklu „Myślenie 
o myśleniu – Polska Atlantyda”. 
W programie wystawa fotografii 
L. Kołodziejczyka, K. Rodaka i 
R. Suszyńskiego, wykład histo-
ryczny Marka P. Deszczyńskiego 
i rozmowa z Felicją Konarską  
autorką książki „Liście na wie-
trze”. Wieczór zamknie recital 
Michała Staszewskiego.
Start: godz. 18.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Dąbrowskiej 12/20

Milanówek 

milanowski piknik 
rodzinny
Willa Borówka zaprasza  
5 czerwca (niedziela) na  
I milanowski Piknik Rodzinny.  
W programie m.in. pokazy Aikido, 
pokazy tańca DNS Studio,  
kącik plastyczny, teatr lalek, 
konkursy i zabawy sportowe.
Start godz. 11.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Królowej Jadwigi 5

Podkowa Leśna

Jazz w Kasynie
4 czerwca (sobota) w Pałacyku 
Kasyno odbędzie się koncert  
z cyklu „Włodek Pawlik zaprasza 
– Jazz w Kasynie”. Gościem spe-
cjalnym będzie Piotr „Bocian” 
Cieślikowski jeden z najbardziej 
utalentowanych saksofonistów 

tenorowych i sopranowych. 
Start godz. 20.00, Bilety 15-20 zł, 
Miejsce : Lilpopa 18

Piastów

warsztaty fotograficzne
Bawialnia Artystyczna zaprasza 
11 czerwca (sobota) na spotkanie 
z Pawłem Jakubkiem, fotogra-
fem i grafikiem wrocławskim, 
założycielem grupy fotograficz-
no - projektowej Pajot. Spotkanie 
połączone będzie z warsztatami 
foto, wykonywaniem i omawia-
niem zdjęć. Przydatne będzie 
zabranie własnego aparatu. 
Start godz. 10.00 (dzieci), 12.00 
(dorośli), Bilety 10-25 zł,  
Miejsce: al. Tysiąclecia 1

dyskoteka z Karaoke
Z okazji Dnia Dziecka Bawialnia 
Artystyczna zaprasza 4 czerwca 

(sobota) na dyskotekę z karaoke 
wszystkie roztańczone dzieciaki 
od 6 do 12 roku życia. Wygodne 
stroje mocno wskazane. 
start godz. 17.00, Bilety 10 zł, 
Miejsce: al. Tysiąclecia 1

Pruszków

„euforia”
Stowarzyszenie Forum Puszków 
zaprasza 4 czerwca (sobota) na 
pokaz filmu „Euforia”. Rosyjski 
film w reżyserii Iwana Wyrypa-
jewa opowiada o nieoczekiwanej 
miłości dwojga ludzi. 
Start godz. 18.00,  
Wstęp wolny, Miejsce:  
Miry Zimińskiej-Sygirtyńskiej 5

roztańczeni, rozśpiewani, 
uśmiechnięci
12 czerwca (niedziela) w Miej-
skim Ośrodku kultury odbędzie 

się podsumowanie całorocznej 
pracy zespołów artystycznych. 
W programie prezentacje prac 
plastycznych, występy  
taneczne i wiele innych. 
Start godz. 15.00, Wstęp wolny,  
Miejsce: Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 5

Raszyn

dzień otwarty „Świetlika”
Świetlica Środowiskowa – Rybie 
zaprasza 3 czerwca (piątek) 
na dzień otwarty „Świetlika”. 
W programie m.in. babcine 
przysmaki, jazda na kucykach 
dla dzieci, malowanie twarzy, 
turnieje sportowe oraz przegląd 
młodzieżowych zespołów 
muzycznych. Dodatkowo dla 
wszystkich uczestników po-
pcorn i wata cukrowa gratis.
Start godz.16.00, Wstęp wolny, 
Miejsce: Spokojna 23

Gwałtowny spadek testosteronu, osteoporoza, zmęczenie, depresja – to tylko niektóre objawy męskiego klimakterium. O przypadłościach panów  
w podeszłym wieku w zabawny sposób opowiada spektakl 

"
Andropauza". W rolę kuracjuszy sanatorium wcielają się znani polscy aktorzy: Marek Siudym, 

Jacek Kawalec,  Maciej Damięcki, Ryszard Kotys, Dariusz Gnatowski, Andrzej Beja-Zaborski, Piotr Skarga i Michał Pietrzak. Spektakl w grodziskim Centrum 
Kultury będzie wystawiony po raz 250. Dla widzów przewidziano wiele atrakcji, m.in. lampkę szampana, uścisk dłoni aktora, wspólne zdjęcia i możliwość 
przeprowadzenia krótkiej rozmowy z producentem Leszkiem Kwiatkowskim. 
Data: 17 czerwca, Start: godz. 20.30, Bilety: 100 zł, Miejsce: Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim  ul. Spółdzielcza 9. 

"andropauza" w grodziskim centrum Kultury

reklama

Pruszków, ul. Kraszewskiego 17
tel: 22 728 79 39 , kom: 602 154 951

Biuro Podróży Akces

Pełna oferta na stronie www.bpakces.eu
Największa oferta wyjazdów 
turystycznych w Pruszkowie!

Czas na wakacje!
15 lat na rynku – zaufaj doświadczeniu!

AKCES
BIURO PODRÓŻY
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IV edycja Projektu „Powiat Pruszkowski 
szansą twojego rozwoju”
W scenerii letniego festynu, na terenie Domu Pomocy Społecznej w Czubinie, zainaugurowano IV edycję 
Projektu „Powiat Pruszkowski Szansą Twojego Rozwoju”.

IV edycja Projektu „Powiat 
Pruszkowski Szansą 
Twojego Rozwoju” obej-
mie 62 Beneficjentów  

i potrwa do grudnia 2011 r. Blisko 600 
z 677 tys. zł pochodzi z dotacji z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki. Ponad 70 tys. zł to wkład 
własny Powiatu Pruszkowskiego.

Służyć beneficjentom
Przybyłych na inaugurację IV edycji Pro-
jektu, która odbyła się 27 maja w parku 
DPS w Czubinie, powitała Elżbieta Smo-
lińska Starosta Pruszkowski. – Ponieważ 
jest to już czwarta edycja, mam nadzieję, 
że jeszcze lepiej niż poprzednie będzie 
spełniała oczekiwania beneficjentów 
– mówiła. – Błędy i doświadczenia po-
przednich edycji dają nam bardzo dużo 
refleksji i nauki. Myślę, że konsultacje 

z opiekunami i uczestnikami na temat 
tego, jakie programy powinniśmy przede 
wszystkim realizować, czego Państwo 
oczekujecie, są dla nas bardzo ważne, 
ponieważ ten projekt ma przede wszyst-
kim służyć Państwu. Chcę życzyć, aby 
każdy z uczestników Projektu „Powiat 
Pruszkowski Szansą Twojego Rozwoju” 
znalazł w nim dla siebie coś ciekawego, 
wartościowego i pożytecznego. Życzę 
powodzenia – dodała.

W uroczystości, obok Starosty Elżbie-
ty Smolińskiej, uczestniczyli Agnieszka 
Kuźmińska Wicestarosta Pruszkowski, 
Hanna Kuran Członek Zarządu Powiatu 
Pruszkowskiego, Arkadiusz Kosiński 
Burmistrz Gminy Brwinów oraz wice-
burmistrzowie Gminy Brwinów: Jacek 
Janowski i Sławomir Walendowski,  
a także Anna Jaworska Dyrektor Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,  
Bożena Ploch Dyrektor Domu Pomocy 

Społecznej w Czubinie oraz podopiecz- 
ni DPS, Beneficjenci Projektu „Powiat 
Pruszkowski Szansą Twojego Rozwo- 
ju” i zaproszeni goście.

Integracja  
poprzez zabawę
Tradycją poszczególnych edycji Projek- 
tu jest to, że rozpoczyna je spotkanie in- 
tegracyjne. W tym roku odbyło się ono  
w Czubinie. Gospodarze wraz z zespo-
łami Warsztatów Terapii Zajęciowej  
z Pruszkowa i Czubina oraz Środowisko- 
wymi Domami Samopomocy z Brwi- 
nowa i Czubina, uświetnili inaugu- 
rację Projektu programem artystycz-
nym, na który złożyły się piosenki 
lwowskie, śląskie i góralskie oraz wią-
zanka poezji i piosenek z gatunku pop. 
Tancerze z Akademii Tańca Sulewscy  
z Warszawy zaprezentowali pokaz tań- 
ca towarzyskiego. Uczestnicy mogli 
spróbować swoich sił we wspólnej sal-
sie. W programie festynu znalazły się 
również gry i zabawy sportowe oraz 
konkursy zręcznościowe. Na gości cze-
kały także atrakcje kulinarne. 

Na zakończenie spotkania uczestnicy 
mogli wysłuchać koncertu niewido-
mego pieśniarza i gitarzysty Romana 
Roczenia.

Aktywizacja i doskonalenie 
zawodowe
Do IV edycji zakwalifikowane zostały 
62 osoby, z których największą grupę 
stanowią niepełnosprawni (36 osób). 
W tej edycji, po raz pierwszy w Pro-
jekcie, będą uczestniczyć osoby nie-
widome i słabo widzące, zrzeszone  

w pruszkowskim kole Polskiego Związ-
ku Niewidomych. Ponadto Projektem 
objęci są uchodźcy i usamodzielniana 
młodzież z placówek opiekuńczo-wy-
chowawczych i rodzin zastępczych. 
Głównym celem Projektu jest przygoto-
wanie tych osób do życia społecznego 
i zawodowego. Chodzi przede wszyst-
kim o to, by miały one większe szanse 
na rynku pracy. 

Beneficjenci wezmą udział w kur-
sach zawodowych, do których zo-
staną przygotowani przez doradcę 
zawodowego. Każdy z beneficjentów 
może sam wybrać zakres kształcenia, 
jednak pomoc doradcy zawodowego 
ma na celu określenie predyspozy-
cji i ułatwienie właściwego wyboru. 
Przewidziane są również warsztaty 
kompetencji zawodowych z udziałem 
doradcy zawodowego i psychologa 
oraz indywidualne doradztwo zawo-
dowe. Projekt obejmuje też działa- 
nia środowiskowe – m.in. spotkania 

integracyjne, wizyty studyjne w wy- 
branych zakładach pracy oraz spotka-
nia w ramach edukacji obywatelskiej 
(np. udział w akcji „Sprzątanie świata”).

Pomoc w zatrudnieniu
Do tej pory w Projekcie „Powiat Prusz-
kowski Szansą Twojego Rozwoju” wzię- 
ło udział około 140 osób. Dla wielu  
z nich była to szansa na podniesienie 
kwalifikacji zawodowych i w efekcie 
znalezienie zatrudnienia. Jak pod-
kreśla Marta Jendernalik-Dybała kie-
rownik Projektu „Powiat Pruszkowski 
Szansą Twojego Rozwoju”, chociaż 
Projekt nie obejmuje poszukiwania 
zatrudnienia dla jego beneficjen-
tów, to jednak zespół powołany do 
jego realizacji, podejmuje działania 
w kierunku pomocy w znalezieniu 
zatrudnienia dla tych osób. Prowa-
dzone jest rozeznanie rynku pracy  
w kierunku pozyskanie potencjalnych 
pracodawców.
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Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, tel. (22) 738 26 15

Brwinów stawia na sport
Gmina Brwinów otrzymała ty-
tuł „Sportowa Gmina 2011”. 
Kapituła konkursu organi-
zowanego przez Polski Klub 
Infrastruktury Sportowej wy-
różniła w ten sposób samorzą-
dy, które w szczególny sposób 
dbają o rozwój bazy sportowej 
oraz promują kulturę fizyczną. 
Brwinów może pochwalić się 
nie tylko nakładami na infra-
strukturę, sukcesami klubów  
i stowarzyszeń sportowych,  
ale też dotacjami uzyskanymi  
na budowę „Orlika” w Żółwinie  
i ciekawym kalendarzem im-
prez sportowych. 
 
Rozwój infrastruktury 
sportowej
W latach 2008-2010 gmina Brwi-
nów wydała na budowę boisk 
sportowych przy ZS nr 2 oraz mo- 
dernizację stadionu miejskiego 
ponad 5 mln zł. W tym roku zo-
staną oddane do użytku dwa nowe  
kompleksy boisk sportowych: 
przy Zespole Szkół nr 1 w Brwino-
wie. Powstaną boiska wielofunk-
cyjne, umożliwiające uprawianie 
różnych dyscyplin – wśród nich 
także hokeja na rolkach, będą-
cego specjalnością działającego 

Zwycięstwo Olimpijczyka

przy ZS nr 1 klubu sportowego 
Kobra Brwinów. Rolkowisko bę-
dzie mogło się zamieniać w cza-
sie zimy w bezpieczne lodowisko  
– zgodnie z umową zawartą z wy-
konawcą obiekt zostanie oddany 
do użytku jesienią tego roku. Rów-
nież w 2011 r. powstanie pierwszy 
na terenie gminy Brwinów „Orlik”. 
Gmina uzyskała dofinansowa-
nie z samorządu województwa 
mazowieckiego oraz Minister-
stwa Sportu i Turystyki w łącznej 
kwocie 666 tys. zł. W Żółwinie 
powstanie boisko do piłki nożnej 
oraz boisko wielofunkcyjne, gdzie 
będzie można rozgrywać mecze 
koszykówki, siatkówki, badminto-
na, tenisa i in. Projekt przewiduje 
także ogrodzenie i oświetlenie te-
renu oraz budowę budynku sani- 
tarno-szatniowego.

Zajęcia i imprezy sportowe
Samorząd gminy Brwinów współ-
pracuje ze stowarzyszeniami i klu- 
bami sportowymi, wspierając fi-
nansowo ich działalność w dzie- 
dzinach piłki nożnej, judo i ju-jitsu,  
siatkówki, koszykówki, lekkoatle-
tyki, kulturystyki, tenisa stołowe-
go i ziemnego. 

Za nami majowe regionalne 
zawody konne w skokach przez 
przeszkody oraz ujeżdżeniu, ale 
w najbliższych tygodniach nie 
zabraknie sportowych atrakcji 
dla fanów sportu w każdym wieku. 
Każdy weekend czerwca obfituje 
w wydarzenia sportowe. Przez 
cały pierwszy tydzień czerwca na 
kortach Klubu Sportowego Tennis 
Life rozgrywany jest turniej o Pu-
char Burmistrza Gminy Brwinów. 
Finały i uroczyste zakończenie 

odbędzie się w najbliższą niedzie-
lę 5 czerwca br. 

W następną sobotę, 11 czerwca 
rozegrane zostaną dwunaste już 
Mistrzostwa Brwinowa w Wyci-
skaniu Sztangi Leżąc, których 
organizatorem jest Towarzystwo 
Gimnastyczne Sokół na czele z kie- 
rownikiem sekcji kulturystyki, 
mistrzem Polski federacji WUAP  
2010 – Wojciechem Niteckim. Po- 
czątek zawodów  godz. 11.00 w hali  
ZS nr 2 w Brwinowie przy ul. Żwi- 
rowej. 

Tydzień później – Dzień Sportu 
organizowany przez KS Tennis 
Life oraz TG Sokół. W programie 
imprezy znajdą się m.in. konku-
rencje lekkoatletyczne dla dzieci, 
ale głównym punktem tego dnia 
będzie bieg uliczny na dystansie 
4000 m i 8000 m. Wśród dodat-
kowych atrakcji organizatorzy za-
powiadają konkursy siłowania na 
rękę, turnieje szachowe, pokazy 
tańca i jazdy na rolkach. Dla mi-
łośników czworonogów – konkurs 
„pies z klasą”.  (PR)

Więcej informacji o wydarze-
niach sportowych (i nie tylko)  
na stronie www.brwinow.pl

Praca w urzędzie gminy brwinów
Burmistrz Gminy Brwinów poszukuje kandydatów na stanowiska:

elektryka w referacie eksploatacji sieci  
wodociągowo-Kanalizacyjnych

inspektora ds. obsługi finansowej, analiz i planowania  
w Jednostce realizującej Projekt „czyste życie”

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert w Urzędzie 
Gminy Brwinów przy ulicy Grodziskiej 12, Biuro Obsługi Interesanta, 

pok. 007. Szczegółowe informacje dotyczące ofert pracy  
na ww. stanowiskach uzyskać można pod numerem telefonu 

 (22) 738-25-95 (oferta na stanowisko elektryka) lub 738-26-23.

W sobotę 21 maja 2011 r. na zawodach 
regionalnych zorganizowanych przez 
Stowarzyszenie Jeździeckie Szarża 
w Popówku, można było obejrzeć 
wiele efektownych skoków przez 
przeszkody. Swoją klasę pokazał 
Marian Kozicki, legenda polskiego 
jeździectwa i srebrny medalista 
olimpijski: dystansując młodszych 
zawodników, zwyciężył w konkur-
sie o Puchar Burmistrza Gminy  
Brwinów. (PR)

Sprzedaż działki w Brwinowie – ul. Bratnia
Przetarg: 15 czerwca 2011 r., wpłata wadium: 13 czerwca 2011 r.

Informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami  
Urzędu Gminy Brwinów

Tel. (0-22) 738 26 13 lub 738 26 53

Piastów

Integracyjna impreza kulturalno – rekreacyjna „Ku Dobru”

P
o raz ósmy 19 maja 2011 r. 
odbyła się integracyjna 
impreza kulturalna „Ku 
dobru”.

W tym roku gościliśmy uczestni- 
ków 10 placówek z powiatu pruszkow-
skiego i grodziskiego:
•	 Domu	Pomocy	Społecznej	 

w Czubinie,
•	 Warsztatu	Terapii	Zajęciowej	 

w Czubinie, 
•	 Warsztatu	Terapii	Zajęciowej	

„Ognisko” w Pruszkowie,

•	 Domu	Pomocy	Społecznej	dla	
Dzieci	prowadzony	przez	Zgro-
madzenie	Sióstr	Benedyktynek	
Samarytanek	w	Pruszkowie																																																																													

•	 Ośrodka	Szkolno-Wychowaw-
czego w Pruszkowie

•	 Niepublicznego	Ośrodka	Szkolno-
-Wychowawczego	w	Brwinowie

•	 Środowiskowego	Domu	Samo- 
pomocy	„Na	górce”	w	Brwinowie

•	 Środowiskowego	Domu	Samo-
pomocy	Katolickiego	Stowa-
rzyszenia	Niepełnosprawnych	

www.piastow.pl

Archidiecezji	Warszawskiej	 
(KSN	AW)	w	Podkowie	Leśnej

•	 Zespołu	Szkół	Specjalnych	 
w Grodzisku Mazowieckim                                                                                

•	 Stowarzyszenie	Dzieci	Niepełno-
sprawnych	i	ich	Rodzi	w	Piastowie

Po	obejrzeniu	i	wysłuchaniu	wszystkich	
programów	artystycznych	przedsta-
wiciele	swoich	placówek	odebrali	po-
dziękowania	i	nagrody	z	rąk	Burmistrza	
Miasta Piastowa Pana Marka Kubic-
kiego	oraz	Członka	Zarządu	Powiatu	
Pruszkowskiego Pani Hanny Kuran. 

To	wyjątkowe	spotkanie	przynio-
sło	kolejne	niezapomniane	chwile	
wszystkim, którzy są uczestnikami 
imprezy. O radości i autentyczności 
spotkania trudno mówić a tym bar-
dziej	opisać.	To	trzeba	przeżyć,	być	
w tym klimacie – zapomnieć o całym 
świecie – być – tu i teraz – sobą, ca-
łym sercem swoim. 
Z	humorem	zabawę	poprowadziła	

Pani	Irena	Szymczykiewicz-Tyl	ak-
torka	teatrów	warszawskich.	W	tym	
roku	mogliśmy	także	liczyć	na	pomoc	

wolontariuszy. O to by nikt się nie nudził  
i	każdy	poczuł	się	dobrze	i	bezpiecznie	
zadbała	młodzież	z	Liceum	Ogólno-
kształcącego im. Adama Mickiewicza  
i	z	Zespołu	Szkół	im.	Fridtjofa	Nanse-
na w Piastowie. 
Był	śpiew,	taniec,	odbijanie	dłoni	

na	wielkich	sercach,	pyszny	obiadek,	
puszczanie balonów do nieba, mnós- 
two	uśmiechu	 i	serdeczności.	Było	
cudownie, pozostało nam czekać do 
kolejnego spotkania. 

Wanda Przybylak

Burmistrz Miasta  
Piastowa ogłasza  

konkurs na stanowisko

Kierownika Miejskiego 
Samodzielnego  

Publicznego Zakładu  
Lecznictwa Otwartego 

w Piastowie

Więcej informacji 
na stronie 

www.piastow.pl
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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

 ► Firma ISS zatrudni Panią do 
sprzątania biura w Pruszkowie 
na ul. Wojska Polskiego. 
Praca od poniedziałku do  
piątku – 2 godziny dziennie. 
Mile widziane osoby z orzeczeniem 
o niepełnosprawności.  
Kontakt 22 577 42 03

 ► Firma komunalna zatrudni: 
pomocnika na samochód 
śmieciarka do bazy w Łazach 
 k. Magdalenki lub Opacz  
k. Michałowic i pracownika 
fizycznego do sortowania  
odpadów pobudowlanych  
w Opacz k.Michałowic  
693280600

 ► Firma komunalna zatrudni 
kierowcę na samochód śmieciarka 
do bazy w Łazach k. Magdalenki   
693280600

 ► Panie na produkcję Pruszków 
k. W-wy doświadczenia, 3zm 
Kontakt: 22-713-81-97,  
506-047-950

 ► Zatrudnię młodą osobę do sklepu 
w Grodzisku Mazowieckim.  
Praca w godzinach 10-18.  
praca31@onet.pl 

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

 ► Zatrudnię kierowcę KAT C+E  
z praktyką na chłodni kraj  
i zagranica 660 71 02 02 

Zakład usług wielobranżowych 
05-805 Otrębusy ul. Wiejska 13, 
Firma ogrodnicza  
od 21 lat na rynku zatrudni  
pracowników na stanowiska 
– kierowca KAT C, C+E, C-3 
stanowiska 
– pracownicy do  
prac ogrodniczych  
i porządkowych (16 stanowisk) 
Atrakcyjne warunki finansowe 
Kontakt 501 108 626, 
501 868 893

 ► Pizzera 500 307 748

 ► Zatrudnię rencistę z kat C, E  
z uprawnieniami kierowcy, praca 
okolice grodziska 509 038 592

Szukam pracy

 ► Podejmę się sprzątania 
w Pruszkowie i okolicach 
511 738 104  

 ► Podejmę pracę chałupniczą 
883 637 700

Nieruchomości – sprzedam

 ► Domy 207, 260 m2, osiedle 
Żółwin, 602 459 175

największa skuteczność!
CO TYDZIEŃ PONAD 30 000 CZYTELNIKÓW

 ► Działka 1300 m. budowlana, 
media, Kajetany 601 731 690 

 ► Mieszkanie 40 m2, Grodzisk nowe 
osiedle 503 838 988

 ► MIeszkanie w Brwinowie, 
3-pokojowe, 55m2,  
tel. 509 379 342 
www.mieszkaniewbrwinowie.pl

 ► SPRZEDAM BEZPOŚREDNIO  
– NOWE, Nowocześnie urządzone 
mieszkanie 44m2, 2 pokoje, 
Brwinów, tel.: 510-203-663,  
286 tyś, niski czynsz 

 ► Sprzedam działkę budowlaną 
w Słominie, 1176m2. Droga 
asfaltowa, media. Cena: 395000zł 
do negocjacji. Tel. 606345105; 
Mail: dragstar111@wp.pl 

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

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► 59m2, 3pokojowe, os. Staszica, 
Pruszków, wyposażone 
694 537 485

 ► Podnajmę pomieszczenie po lotto, 
Pruszków, Alma 508 176 266 

Najniższe ceny w mieście
Sprawdź !

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

www.tanioidobrze.pl
ul. Wiosenna 16, Milanówek605 332 222 lub 692 196 292 

Oferta specjalna! 
ważna do końca Maja

2-godzinne warsztaty makijażu na kosmetykach 
Mary Kay organizowane przez �rmę ANAT
   Profesjonalna nauka makijażu dziennego i biznesowego
   Konsultacja w zakresie doboru kosmetyków pielęgnacyjnych
   Zapewnione materiały szkoleniowe
   (kosmetyki pielęgnacyjne i kolorowe Mary Kay)
   Małe grupy-maksymalnie 5osób
Lokalizacja- centrum Pruszkowa

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

 ► Wynajmę lokal handlowo- 
-usługowy o pow. 69 m2 
pod gastronomię lub inne 
usługi, Grodzisk mazowiecki 
603 315 915

 ► Wynajmę pół domu,  
parter, 3 pokoje, kuchnia, 
łazienka, grodzisk  
mazowiecki  
607 272 358

Nauka

 ► Angielski dojazd 784 884 230  

Automoto – kupię

 ► Autokasacja pojazdów,  
transport gratis 502 534 080 

Auto złomowanie bez 
kosztów, odbiór, obsługa 
prawna, do wyrejestrowania 
22 723 46 66, 501 13 91 73 

 ► Nissan  Sunny,  
busy japońskie 668 171 639 

Kupię

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

 ► Książki 784 884 230 

Usługi

 ► Anteny montaż serwis  
603 375 875 

Autoklima atrakcyjne 
ceny 795 781 888 

 ► Brukarstwo 696 437 501

 ► Cyklinowanie  
602 262 144 

Docieplenia budynków  
z materiałem (SILIKAT)  
od 78 zł/m2  
szybko i solidnie  
507 964 611

 ► Domofony,  
videodomofony  
603 375 875 

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

 ► GLAZURA, REMONTY, 
ŁAZIENKA  
510 610 743  

Hydraulika 504 061 550

 ► Malowanie 698 979 984 

 ► Malowanie, gipsowanie, 
501 446 102

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

 ► Pielęgnacja, wycinka trudno 
dostępnych drzew 506 660 095

 ► Pranie tapicerki,  
dywanów w domu klienta 
504 206 446 

POSPRZĄTAM  
–  DOM 
–  MIESZKANIE 
–  BIURO 
PRUSZKÓW I OKOLICE.  
511 738 104 

Rolety, Żaluzje, Moskitiery, 
Verticale, pranie verticali, 
501 175 813, www.verticale.net.pl

 ► Transport Mercedes Sprinter 
504 206 446 

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

 ► WYMIANA OPON 795 569 659

Mariusz Bogucki
508 099 570

www.szybkiremont.com.pl

kompleksowe remonty 
i wykończenia wnętrz

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

Dystrybutor kawy GRANELL
zatrudni pracowników w Nadarzynie:

Kierownika sprzedaży
Przedstawiciela handlowego

Fakturzysta/magazynier
Serwisant  ekspresów do kawy

Oferty proszę składać na:
joanna.s@co�eeservice.pl;  Tel.: 509 966 515

POSPRZĄTAM
- Dom
- Mieszkanie
- Biuro

Pruszków i okolice.
Tel 512 077 690

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.

RATY 
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Bezpłatna reklama Twojej firmy w internecie!

darmowe ogłoszenia 
www.ogloszenia.wpr24.pl

darmowa prezentacja
www.firmy.wpr24.pl

KRZESŁA, FOTELE, STOŁY. ŁAWY, WIESZAKI...
DLA BIURA I DO DOMU. DLA DZIECKA I DOROSŁEGO
  specjalizujemy się w siedzeniu ....

SKLEP W PIASTOWIE  W PASAŻU TESCO
czynne od 9-21, niedziela 10-18

www.ewolucjasiedzenia.firmy.net; tel.: 22 729 02 78 
 

10% RABATU DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z REKLAMY GAZETY. 
ZAPRASZAMY!

SZCZEPIENIA
DIETY
LECZENIE,
DIAGNOSTYKA

Pruszków, Ul. Ołówkowa 35, tel.: 22 758 46 80
www.weterynarz.com.pl/pruszkow

STRZYŻENIA
I KĄPIELE

PSÓW
I KOTÓW

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

Nie masz czasu?
Nie wiesz jak?

EVENTEO działa za Ciebie!

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

KOMPLEKSOWA
ORGANIZACJA

PRZYJĘĆ
OKOLICZNOŚCIOWYCH
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Pierwsi lokatorzy Oligo Parku 
już za pół roku

W Oligo Parku są 
jeszcze do kupie-
nia mieszkania  
o powierzchni od 

30 do 107 mkw. Obecnie wykań-
czany jest pierwszy etap osiedla, 
który tworzy zespół czterokon-
dygnacyjnych domów, założony 
na planie prostokąta ze ściętym 
południowo-wschodnim naroż-
nikiem. Generalny wykonawca, 
firma Strabag, zakończy budowę 
w grudniu tego roku. W styczniu  
2012 r. będą już mogli wprowa-
dzać się lokatorzy. Kolejnym – już 
rozpoczętym – etapem inwes- 
tycji jest siedmiokondygnacyj-
ny budynek na południowo-
-wschodnim skraju osiedla.

W pierwszej części osie-
dla trwa wykańczanie klatek 
schodowych i montaż wind. 
Całkowicie wykończone i 

wyposażone są już pomieszcze-
nia wspólne, które deweloper 
oddaje do użytku wspólnoty 
mieszkańców. Powstały w nich: 
pokój zabaw dla dzieci, sala ki-
nowa i sala fitness.

Pomieszczenia wspólne – to  
lokale o powierzchni ok. 30 mkw. 
– odpowiednio zaaranżowane 
i funkcjonalne. Wszystkie znaj- 
dują się w jednym pionie w bu- 
dynku po północnej stronie 
osiedla. Będą dostępne dla 
wszystkich mieszkańców. Ci 
lokatorzy, którzy zamieszkają  
w części zbudowanej w pierw-
szym etapie, będą się mogli do  
nich dostać nie wychodząc z bu-
dynku – przez garaż podziemny.  
Korzystanie z pomieszczeń 
będzie możliwe na zasadach 
określonych w specjalnym 
regulaminie.

Kino w domu
Na pierwszym piętrze znajdu- 
je się pokój kinowy. Wyposa-
żony jest w 120-calowy ekran, 
rzutnik, odbiornik telewizyj-
ny, odtwarzacze DVD i blu-ray 
oraz system kina domowego  
z nagłośnieniem. Jest też kon-
sola Play Station z kontrolerem 
ruchu.

Pokój można całkowicie za-
ciemnić tak, by możliwe było 
korzystanie z niego w ciągu dnia. 
Dodatkowe wyposażenie two- 
rzą stół-ława, dywan i kanapa 
przeznaczona dla 15 widzów 
(łącznie pokój obliczony jest na 
ok. 30 widzów). Wystrój wnę- 
trza i możliwość regulacji oświet- 
lenia pokoju na różne sposo- 
by stwarzają w nim atmosferę  
relaksu i odprężenia. W pokoju 
kinowym mieszkańcy z pew-
nością równie chętnie będą się 
zbierać, by wspólnie oglądać np. 
relacje z wielkich imprez sporto-
wych (Euro 2012), jak i po to, by  
w kameralnej atmosferze obej-
rzeć ciekawy film lub zagrać  
z dziećmi w ich ulubione gry  
video na Playstation.

Coś dla dzieci,  
coś dla zdrowia
Pokój zabaw dla dzieci usytu-
owany jest na drugim piętrze. 
Znalazł się w nim basenik z pił- 
kami, mnóstwo edukacyjnych 

pomieszczeń – sprzątnie, kon-
serwacja i naprawa urządzeń  
– będzie wykonywana w ramach 
normalnej obsługi budynku. 
Ważne jest także to, że pomiesz-
czenia wspólne mieszczą się  
w tej części domu, gdzie znajdzie 
się stanowisko ochrony, która 
również będzie dysponowa-
ła kluczami do pomieszczeń 
wspólnych. Praktycznie nie-
możliwe więc, by dostał się tu 
ktoś niepowołany. 

Postępujące prace na budowie pierwszego etapu osiedla Oligo Park przy ul. Bolesława Prusa 43 skłoniły dewelopera, firmę 
Golub GetHouse do zaproszenia zainteresowanych na dni otwarte. Inwestycję można będzie oglądać w każdy weekend 
czerwca. To, co zwraca uwagę, to już gotowe pomieszczenia wspólne: pokój zabaw dla dzieci, sala fitness i pokój kinowy.

zabawek oraz meble dziecięce. 
To istny raj dla maluchów, któ-
re w niepogodę, kiedy nie da  
się korzystać z zewnętrznych 
placów zabaw (na patio po-
między budynkami powstaną 
dwa), będą miały gdzie się ba-
wić z rówieśnikami. W poko-
ju znajdzie się też miejsce dla 
opiekunów.

Sala fitness we własnym 
domu to idealne rozwiązanie 
dla zapracowanych osób, które 
w gonitwie dnia codziennego 
nie mają czasu korzystać z klu- 
bów fitness. Ze względu na ko- 
nieczność zamontowania do- 
datkowej wentylacji pomiesz- 
czenia, sala usytuowana jest  
na najwyższej kondygnacji.  
Znalazły się w niej: bieżnie, ro-
wery, stepery i atlasy. W aranża- 
cji wnętrza wykorzystano lus- 
tra o dużych powierzchniach. 

Funkcjonalnie  
i bezpiecznie
Każde ze wspólnych pomiesz-
czeń zostało zaaranżowane tak, 
by najlepiej służyło swojemu ce- 
lowi. Wystrój wnętrz jest dzie- 
łem firmy Decoroom. W sali 
fitness zastosowano np. naj- 
funkcjonalniejszą w takim przy- 
padku wykładzinę podłogową  
z gumoleum, w pokoju dziecię- 
cym – miękką, przytulną wy- 
kładzinę dywanową, a w poko- 

ju kinowym – drewniany par- 
kiet. Wszystkie pomieszcze-
nia są odpowiednio wyciszo- 
ne. Wyposażone są także w to-
alety funkcjonalnie odpowia-
dające przeznaczeniu pokoju  
(np. w toalecie w pokoju zabaw 
są nisko osadzone muszla i umy-
walka, by mogły z nich korzys- 
tać dzieci).

Deweloper, wyposażając  
pokoje, zadbał o dobór sprzę-
tu najwyższej jakości. Obsługa 

Zapraszamy przez cały czerwiec,  
w każdy weekend na 

DNI OTWARTE 
podczas których można będzie zapoznać się 

 z ofertą mieszkaniową oraz obejrzeć  
standard wykończenia pomieszczeń wspólnych


