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Przepisy ważniejsze niż człowiek?
EWELINA 
LATOSEK

PRUSZKÓW
Chory mężczyzna 
ma oddać dużą sumę 
pieniędzy Powiatowemu 
Urzędowi Pracy 
w Pruszkowie. 
 

P an Sebastian kilka lat te-
mu założył fi rmę. Z Po-
wiatowego Urzędu Pracy 

w Pruszkowie otrzymał refun-
dację kosztów wyposażenia 
stanowisk dla osób dotąd bezro-
botnych. W sumie ponad 50 tys 
zł. Warunkiem jej przyznania jest 

Pruszkowski urząd pracy domaga się zwrotu długu od chorego mężczyzny
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PRUSZKÓW

– Powiem tak: warunki w jakich 
pracujemy nie są najgorsze. Trochę 
już widziałem i nie ma dramatu. 
Mam jednak ambicję, aby było 
lepiej, chcę coś po sobie zostawić 
– mówi podinsp. Krzysztof Radzik, 
Komendant Powiatowy Policji 
w Pruszkowie.  4

Mam ambicję, 
aby było lepiej
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zobowiązanie się do utrzymania 
miejsca pracy przez 24 miesią-
ce od chwili otrzymania dotacji. 

Jednak  już po otrzymaniu pie-
niędzy pan Sebastian trafił do 
szpitala. Od lat choruje na stward-
nienie rozsiane, ale wówczas je-
go stan znacząco się pogorszył. 
Nie mógł dalej prowadzić fi rmy. 
Została zamknięta, a pracownicy 
zwolnieni. Tym samym mężczy-
zna nie dotrzymał warunku utrzy-
mania miejsc pracy przez dwa 
kolejne lata. Urząd pracy wystą-
pił więc o zwrot przyznanej sumy. 
Wszystko zgodnie z przepisami. 

Sęk w tym, że są one dość bez-
duszne. – Suma zadłużenia na 

moim koncie to ponad 80 tys. 
zł, na którą składają się również 
odsetki i zobowiązania wobec 
ZUS. Na początku wystąpiłem 
do urzędu z prośbą o rozłoże-
nie należności na raty, następ-
nie o zmniejszenie miesięcznej 
kwoty, ale to także było dla mnie 
zbyt dużo i w pewnym momen-
cie nie byłem w stanie dłużej jej 
spłacać. Obecnie jestem nie tylko 
chory, ale także praktycznie bez-
domny. Mój stan zdrowia nie po-
zwala na podjęcie pracy. A dług 
rośnie – mówi pan Sebastian. 

WiĘceJ  2 

GRÓD PIASTOWSKI 14. czeRWcA

 MICHAŁ MILOWICZ ZAprAsZA nA dZIeń OtWArty
Piastów ul. Bodycha 120, godz.12:00

Pruszkowski urząd pracy domaga się zwrotu długu od chorego mężczyzny

MICHAŁOWICE

Przedszkole przy ulicy Szkolnej 
w Michałowicach ma do września 
powiększyć się o modułowy 
obiekt.Tymczasem prace na 
placu budowy jeszcze się nie 
rozpoczęły. Dlaczego?  7

Coraz mniej 
czasu na budowę 
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PRUSZKÓW
Już po raz trzynasty w Szkole Pod-
stawowej nr 9 odbędzie się impreza 
dla mieszkańców Pruszkowa. Do-
roczny piknik w „dziewiątce” to już 
tradycja. W ten sposób uczniowie, 
rodzice i nauczyciele starają się ze-
brać środki na drobne szkolne inwe-
stycje. Kwota, którą uda się uzyskać 

podczas imprezy 13 czerwca zo-
stanie przeznaczona na wyposaże-
nie pracowni komputerowej. A jakie 
atrakcje czekają na mieszkańców? 
– Rozpoczniemy o godz. 10 i będzie-
my się bawić do popołudnia. Przy-
gotujemy całą masę smakołyków, 
wystawę prac i występy uczniów. 

Szkoła Podstawowa nr 9 przy  
ul. Mostowej zaprasza na piknik 

Będzie też zjeżdżalnia dla dzieci,  
jak co roku odwiedzą nas straża-
cy i pani, która przeprowadzi po-
kaz tresury psów. Planujemy także 
loterię fantową i wiele innych nie-
spodzianek – mówi Urszula Gło-
gowska- Żuchowska, dyrektor 
szkoły przy ulicy Mostowej 6. (EL)

Piątek, 29 Maja 2015

ZaprasZamy na dni otwarte 30 i 31 maja w godZinach 10-15 do biura sprzedaży przy inwestycji na ul. Powstańców
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W II turze w naszym regionie
znów wygrał Komorowski
REGION
Wyniki drugiej  
tury wyborów 
prezydenta RP, 
podobnie jak 
pierwszej, dały 
regionalne zwycięstwo 
w Pruszkowie 
i Grodzisku 
Mazowieckim 
Bronisławowi 
Komorowskiemu. 
W całym kraju wygrał 
Andrzej Duda.

6 sierpnia zaprzysiężony zo-
stanie nowy prezydent RP. 
Zostanie nim Andrzej Duda, 
który pokonał urzędującą 
głowę państwa, zdobywa-
jąc w kraju ponad 51,5 proc.  
głosów. A jak w drugiej turze 
głosowali mieszkancy powia- 
tów pruszkowskiego i gro- 
dziskiego? Tu wygrał Bronis- 
ław Komorowski.

W powiecie pruszkowskim 
do urn poszło prawie 67 proc. 
uprawnionych do głosowa-
nia, w grodziskim – ponad 
64 proc. To wynik lepszy niż 
krajowa średnia, która wy- 

niosła w drugiej turze nieco 
ponad 55 proc. Tradycyjnie 
już rekord frekwencji padł 
w Podkowie Leśnej, gdzie 
wyniosła ona prawie 74 proc. 
Do tego wyniku zbliżyły się 
także Michałowice. Z pra-
wa głosu skorzystało tam 
ponad 73,5 proc. dorosłych  
obywateli.

A jak w drugiej turze wybo-
rów prezydenckich rozłożyły 
się sympatie wyborców? W po-
wiecie grodziskim 52,07 proc.  
głosów oddano na Bronisła-
wa Komorowskiego, 47,93 
proc. na Andrzeja Dudę. Róż- 
nica między kandydatami by-
ła nieco większa w powiecie 
pruszkowskim. Tu też zwycię- 
żył urzędujący jeszcze prezy- 
dent, zdobywając 52,83 proc.  
poparcia. Na jego konkuren- 
ta zagłosowało 47,17 proc. 
uprawnionych. 

Niedzielne (24 maja) gło-
sowanie w naszym regionie 
przebiegło bez większych 
problemów. Poważnych za-
kłóceń podczas drugiej tury 
wyborów prezydenckich nie 
odnotowano.  (EL)

Jan Starzyński 
Perłą Samorządu
PRUSZKÓW
Prezydent Pruszkowa 
Jan Starzyński  
został wyróżniony  
w prestiżowym 
rankingu „Dziennika 
Gazety Prawnej”.

„Perły Samorządu” to ogólno-
polski ranking, którego organi-
zatorem jest „Dziennik Gazeta 
Prawna”. W ramach tegorocz-
nej edycji oceniani włodarze 
byli podzieleni na cztery grupy: 
miasta powyżej 100 tys. miesz-
kańców, miasta poniżej 100 tys. 
mieszkańców, gminy miejsko-
-wiejskie i gminy wiejskie.

Ocenie konkursowego jury 
podlegały odpowiedzi na 25 
przekrojowych pytań. Doty-
czyły one m.in. gospodarności, 

sprzyjania przedsiębiorczości, 
postępu technologicznego, de-
mografii, programów mieszka-
niowych, infrastrukturalnych, 
socjalnych, sportowo-rekre-
acyjnych oraz innowacji.

Jan Starzyński znalazł się 
wśród dziesięciu najlepszych 
włodarzy miast do 100 tys. 
mieszkańców. Na podium 
w tej kategorii znaleźli się: Sta-
nisław Kruszewski (Józefów 
nad Świdrem), Jacek Karnow-
ski (Sopot) i Roman Smogo-
rzewski (Legionowo). Wyniki 
konkursu „Dziennika” zostały 
ogłoszone 26 maja w budynku 
Giełdy Papierów Wartościo-
wych w Warszawie. Uroczy-
stą galę poprzedziła debata 
„Nowa perspektywa unijna.  
Szanse i zagrożenia”.  (KS)

Prezydent 
Pruszkowa jest  
w czołowej 
dziesiątce 
włodarzy miast 
do 100 tys. 
mieszkańców
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Do pruszkowskiego PUP-u męż- 
czyzna zwrócił się z prośbą o ca-
łościowe lub częściowe umorze-
nie kwoty, której zwrotu domaga 
się urząd. Motywował ją swoim 
stanem zdrowia i tym, że dzia-
łalność fimy została przerwana 
z powodów od niego niezależ-
nych. Bezskutecznie. 

W piśmie jakie pan Seba-
stian otrzymał z urzędu czyta-
my, że nie nastąpiły żadne nowe 
okoliczności przemawiające za 
koniecznością ponownego roz-
patrzenia sprawy, a dług może 
zostać umorzony jeśli wystąpiła 
jedna z przesłanek: brak mająt-
ku, z którego można dochodzić 
należności, pozbawienie środ-
ków do życia, śmierć lub kiedy 
kwota jest mniejsza niż koszt jej 
egzekucji. – Nie wiem na jakie 
nowe okoliczności urzędnicy 
czekają, chyba właśnie na moją 
śmierć – kwituje pan Sebastian.

Tych pieniędzy  
nie mam
Mężczyzna przedstawia też 
opinię Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej z warszawskiego Be-
mowa, którego obecnie jest 
podopiecznym. Wynika z niej, 
że nie posiada zameldowania, 
nie pracuje z powodu złego 
stanu zdrowia (potwierdzone-
go orzeczeniem Miejskego Ze-
społu ds. Orzekania o Stopniu 
Niepełnosprawności), mieszka 
w pomieszczeniu gospodarczym, 
ale pomimo przeszkód jest ak-
tywny w przezwyciężaniu trud-
ności życiowych. 

– Urząd dobrze wie, jaka jest 
moja sytuacja, że tych pieniędzy 
nie mam i nie jestem w stanie ich 
zarobić, ale skierował sprawę do 
sądu, bo po prostu boi się umo-
rzyć mi ten dług i czeka na „pod-
kładkę” – mówi pan Sebastian.

PUP zna sprawę
O komentarz do sprawy poprosi-
liśmy pruszkowski PUP. – Sprawa 
pana Sebastiana jest nam dobrze 
znana. W tej chwili jego dług wo-
bec urzędu wynosi około 33 tys. 
zł – mówi Robert Radziwonka, 
dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w Pruszkowie. I tłuma-
czy: – Przychylaliśmy się do każ-
dej prośby, jaka do nas wpływała. 

Dokończenie ze str. 1

Wniosek już w sądzie
Sprawa ciągnie się od 2012 roku. 
Wniosek o egzekucję długu męż-
czyzny trafił już do sądu i czeka 
na rozpatrzenie. Czemu trwało 
to tak długo? 

– Można było zrobić to wcze-
śniej, ale podkreślam, że obowią-
zują nas przepisy i procedury. Sam 
stan zdrowia nie jest przesłanką 
do umorzenia należności. Robi-
liśmy też wszystko, aby wyjść na 
przeciw oczekiwanion pana Seba-
stiana. Przychylaliśmy się do każ-
dej prośby najpierw o rozłożenie 
na raty, potem o ich zmniejszenie  
– przypomina Radziwonka. 

Czy w tym zakresie przepisy nie 
są zbyt restrykcyjne? W przypad-
ku pana Sebastiana chodzi o cho-
robę, o której wiedział. Ale równie 
dobrze jego stan zdrowia mógł po-
gorszyć się np. w wyniku wypad-
ku. – Trudno mi to oceniać. Jako 
urząd wydatkujemy środki pu-
bliczne i musimy pilnować, aby 
były one przeznaczane zgodnie 
z celem. Z tego jesteśmy rozlicza-
ni – mówi dyrektor pruszkowskie-
go Powiatowego Urzędu Pracy. 

Początkowo zobowiązania zosta-
ły rozłożone na raty, następnie 
raty zostały zmniejszone, ale 
w dalszym ciągu pan Sebastian 
ich nie spłacał. 

W tym przypadku nie chodzi 
jednak o złą wolę, a szczególnie 
trudną sytuację mężczyzny. Co 
na to urząd? – Rozumiemy to, 
ale obowiązują nas procedury 
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Przepisy ważniejsze niż człowiek?
Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie domaga się 
zwrotu długu od chorego mężczyzny

narzucone przez legislatora. Ja 
sam nie mogę oceniać, czy pan 
Sebastian jest czy nie jest w sta-
nie spłacać zobowiązań wobec 
urzędu. To zadanie dla sądu i ko-
mornika – twierdzi Robert Radzi-
wonka. – Dopiero po otrzymaniu 
wyroku, że egzekucja długu nie 
jest możliwa, będziemy mogli 
przedstawić na Powiatowej Ra-
dzie Zatrudnienia odpowiedni 
wniosek o umorzenie i wówczas 
jest szansa, że zostanie on rozpa-
trzony pozytywnie – dodaje. 

– Obowiązują nas 
przepisy  
i procedury. Sam 
stan zdrowia nie 
jest przesłanką 
do umorzenia 
należności – mówi 
dyr. Radziwonka

 Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie
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KLUB PRAKTIKER

Dzięki Złotej Karcie Klubu Praktiker,
otrzymasz solidny rabat  
na jego urządzenie!

Kupiłeś mieszkanie lub dom?

Dla zaradnych

Kupiłeś mieszkanie lub dom?

Zgłoś się z dowodem zakupu  
nieruchomości do Informacji 
Głównej, aby otrzymać  
Złotą Kartę i rabat 10%*.

Warszawa – Janki, pl. Szwedzki 4
tel. 22 73 57 700   

pon.–sob. 8.00–21.00, niedz. 9.00–20.00
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NADARZYN
Nadarzyński Ośrodek Kultu-
ry zaprasza na wykład profesora 
Jerzego Bralczyka. To ikona języ-
koznawstwa w Polsce. Prof. Bral-
czyk jest m.in. członkiem Rady 
Języka Polskiego, Komitetu Ję-
zykoznawstwa Polskiej Akademii 
Nauk, wykładowcą Uniwersytetu 

Warszawskiego i Szkoły Wyższej 
Psychologii Społecznej. Specja-
lizuje się w języku polityki, me-
diów i reklamy. Hobby profesora 
to zbieranie wydań Pana Tade-
usza oraz podręczników dobrego 
zachowania i mówienia. Wykład 
„500 zdań polskich” prof. Bralczyk 

W ośrodku kultury odbędzie się 
spotkanie z prof. Bralczykiem 

poprowadzi w ramach Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku Gminy 
Nadarzyn. Start: poniedziałek, 
1 czerwca, godz. 18. Miejsce: Sa-
la widowiskowa Nadarzyńskiego 
Ośrodka Kultury, plac Poniatow-
skiego 42, Nadarzyn. Wstęp na
wykład jest bezpłatny. (KS)

Piątek, 29 Maja 2015
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L23 od września po nowemu
REGION
Uspokajamy tych, którzy 
podróżują autobusem 
L23. Po wakacjach linia 
nie zniknie, ale czeka ją 
lekka zmiana trasy.

Autobusy będą kursowały z tą 
samą częstotliwością jak obec-
nie, czyli mniej więcej co półto-
rej godziny. Trasa Stadionowa 
– PKP Pruszków pozostaje bez 
zmian. Modyfi kacje pojawią się 
na trasie PKP – Stadionowa. 
W jej bieg włączone zostaną 
Laszczki oraz Falenty. Powo-
dy tych zmian zdradził nam 
Mirosław Chmielewski, peł-
nomocnik wójta gminy Raszyn 
ds. rozwoju: – Chodzi o wzbo-
gacenie oferty transportowej, 
a przede wszystkim umożli-
wienie mieszkańcom Laszczek 
i Falent lepszej komunikacji. 
L23 pojedzie ulicami: Leszczy-
nową, Źródlaną oraz Falenc-
ką – powiedział.

Trasa autobusu wydłuży się. 
– Chodzi o krótki odcinek dro-
gi, ale pozwoli on mieszkań-
com na korzystne połączenie 

– podkreśla Chmielewski. Tym 
samym L23 będzie łączył ze so-
bą takie miejscowości jak Prusz-
ków, Pęcice, Sokołów, Janki, 
Laszczki, Falenty oraz Raszyn.

Praktycznie autobus już 
mógłby jechać zmienioną tra-
są, ale... gmina Raszyn wraz 
ze starostwem dokonuje re-
montu ul. Leszczynowej. – Nie 
chcieliśmy komplikować 
sprawy. Gdy położymy na-
wierzchnię i zakończymy re-
mont, wtedy bez problemów 
L23 będzie mogło poruszać 
się nową trasą – powiedział 
Chmielewski.  (JM)
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W Pruszkowie „urzęduje” 
pan już pół roku. Czego 
najbardziej w komendzie 
brakuje?
– Robimy tak, żeby niczego nam 
nie brakowało. Mamy zaplecze, 
jeśli nie na miejscu, to szuka-
my go poza jednostką. Wydział 
Ruchu Drogowego znajduje się 
w Michałowicach, pomiesz-
czenia dla osób zatrzymanych 
– w Piastowie. Powiem tak: wa-
runki w jakich pracujemy nie są 
najgorsze. Trochę już widziałem 
i nie ma dramatu. Mam jednak 
ambicję, aby było lepiej, chcę coś 
po sobie zostawić. Chciałoby się 
stworzyć lepsze warunki pracy 
policjantów, a także dla tych, któ-
rzy przychodzą do nas załatwiać 
różne sprawy. Domyślam się, że 
w pytaniu chodzi o temat rozbu-
dowy komendy.

Dokładnie. Od kilku już 
lat mówi się o tym, że 
pruszkowska komenda 
rozrośnie się o skrzydło. 
Póki co, do wbicia 
pierwszej łopaty daleko...
– Powiem odpowiedzialnie: gene-
ralnie w Garnizonie Stołecznym 
wszystkich inwestycji zaplanowa-
nych w najbliższym czasie jest nie 
więcej niż 10, z czego dwie są na-
sze. Chodzi o rozbudowę komendy 
powiatowej i budowę komisariatu 
w Raszynie.

Plany planami, ale 
pozostaje kluczowe 
pytanie: kiedy komenda 
będzie rozbudowana?
– Nie odpowiem na to pytanie. 
Byłbym nieuczciwy, gdybym pró-
bował nakreślić termin mówiąc 
o porze roku czy miesiącach. To 
nie zależy ode mnie. Środki dys-
ponowane są przez minister-
stwo, więc byłoby nieelegancko, 

że trafi ą do nas w drugiej połowie 
roku, ponieważ zakupy organi-
zowane są centralnie, a nie przez 
pojedyncze jednostki. Głównie 
będą to oznakowane pojazdy in-
terwencyjne.

Dowodzi pan pruszkowską 
komendą od pół roku, 
a roszad personalnych 
nie było za wiele...
– Sprawy kadrowe są bardzo de-
likatne. Ważą się tu losy nie tylko 
całej jednostki, ale i indywidual-
nego człowieka. Najważniejsze 
w polityce kadrowej jest to, by 
właściwie odczytać jego predys-
pozycje. Nie mam takich sytuacji, 
w których musiałbym komuś po-
wiedzieć: nie nadajesz się totalnie. 

Ubiegłoroczne 
osiągnięcia jednostki 
pod wodzą komendanta 
Kowalczewskiego były 
jednymi z najlepszych 
w garnizonie. Czy czuje pan 
„oddech” poprzednika?
– Czuję, utrzymanie tych osią-
gnięć byłoby sukcesem. Mieliś-
my problem ze zbyt długim cza-
sem dojazdu na interwencje. 
Okazało się, że wystarczy parę 

gdybym się na ten temat wypo-
wiadał. W tej chwili Zastępcą 
Komendanta Stołecznego Po-
licji do spraw logistyki jest były 
komendant pruszkowskiej ko-
mendy (podinsp. Hubert Kowal-
czewski – przyp. red.). Liczę na 
to, że „wgryzł” się w ten problem. 

A gdy skrzydło będzie 
gotowe, to co się w nim 
znajdzie?
– Chciałbym, żeby wydział ruchu 
drogowego był jednak w naszej ko-
mendzie. Zmieni się też recepcja. 
Oprócz poczekalni znajdą się rów-
nież pomieszczenia do wstępnych 
rozmów z mieszkańcami. Najważ-
niejszy jest jednak magazyn do-
wodów rzeczowych. Ten problem 
jest zresztą szerszy – bywało tak, 
że policja kończyła sprawę, pro-
kurator oskarżał, sąd rozpatrywał 
i kończył sprawę, a dowód rzeczo-
wy pozostawał u nas. Teraz robi-
my z tym porządek. 

Czy w planach, oprócz 
rozbudowy komendy, 
jest też zakup nowych 
pojazdów?
– Mam już deklarację na pięć no-
wych samochodów. Jest szansa, 

kosmetycznych zmian. Dziś pra-
cę załóg interwencyjnych koor-
dynuje jeden dyżurny i widzimy 
znaczną poprawę, nie ma już róż-
nicy czy interweniujemy na tere-
nie tej czy innej gminy. Chodzi 
o to, by dotrzeć jak najszybciej 
na miejsce. 

Nie jest pan 
mieszkańcem Pruszkowa, 
więc do pracy dojeżdża. 
Czy pana deklaracja 
o podróżach koleją 
jest aktualna, czy
może przesiadł się 
pan do auta?
– Dojeżdżam samochodem i ko-
leją. Ten drugi środek sprawdza 
się szczególnie w godzinach 
szczytu – dojazd wukadką z cen-
trum Warszawy do Pruszkowa to 
zaledwie 30 minut. Podróż samo-
chodem trwa o tej porze zdecy-
dowanie dłużej. 

Trochę już widziałem i nie ma dramatu
Z podinspektorem KRZYSZTOFEM RADZIKIEM, Komendantem 
Powiatowym Policji w Pruszkowie, rozmawia Anna Sołtysiak
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Fani hip-hopu
poszaleją
MILANÓWEK
Na obiektach 
Milanowskiego 
Centrum Kultury 
30 maja zobaczymy 
ścisłą czołówkę hip-
hopu w Polsce. Hip-
Hopowe Szaleństwo, 
bo taki tytuł nosić 
będzie impreza, 
rozpocznie się o godz. 19.

– Będzie się wiele działo, szy-
kuje się uczta dla miłośników 
hip-hopu – mówi Mateusz 
Wilkoń z biura organiza-
torów imprezy. – Odbędzie 
się turniej tańca breakdance, 
w którym zmierzy się co naj-
mniej kilkanaście dwuoso-
bowych drużyn tanecznych. 
Turniej będzie prowadzony 
i animowany przez abso-
lutną czołówkę polskiego 
breakdance'u: Rockafel-
laz crew, Polskee Flavour, 
Catch The Flava, Kingz of 
Warsaw crew, którzy wy-
konają też taneczny pokaz. 
Odbędzie się pokaz sztuki 
beatbox w wykonaniu czo-
łowego polskiego beatboxe-
ra ZGAS'a – wylicza Wilkoń. 
Co ciekawe, ZGAS zrezyg-
nował z udziału w mistrzost-
wach świata w beatbox w Ber-
linie, tylko po to, aby pojawić 
się w Milanówku.

Ponadto w trakcie cztero-
godzinnej imprezy zobaczymy 
pokaz sztuki DJ-skiej, czy-
li tzw. turtablizmu w wyko-
naniu Skip Proof Scratchers.

Odbędą się też zajęcia di-
dżejskie. – Będzie to forma 
mini warsztatów, prowadzona 
ze sceny. Nie w zamkniętym 
pomieszczeniu, czy studio, 
ale właśnie ze sceny. Chce-
my w ten sposób wciągnąć do 
zabawy publiczność – doda-
je Mateusz Wilkoń.

Warto podkreślić, iż impre-
zę w Milanówku poprowadzą 
freestylowcy-konferansjerzy 
Skajsdelimit oraz Rufi n MC.

Patronat nad Hip-Hopo-
wym Szaleństwem objęły 
portal WPR24.pl oraz Ga-
zeta WPR.  (MAP)
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Atrakcje na Dzień Dziecka
REGION
Wszystkie maluchy 
są nasze, a więc 
świętujmy! Wkrótce 
(1 czerwca) 
Dzień Dziecka.

Podczas XVII Dni Pruszkowa, 
które odbędą się 30-31 maja na 
maluchów czeka wiele atrakcji – 
będą mogły pośmiać się, pobie-
gać. Nie zabraknie smakołyków. 
Ciekawym doświadczeniem mo-
że okazać się wioska archeolo-
giczna. Pojawi się także aspekt 
sportowy, czyli fi nał Pruszkow-
skiej Ligi Pływackiej. 

W Piastowie na Dzień Dziec-
ka Bożego zaprasza Stowarzy-
szenie Możesz. Rodzinny festyn 
i loterię charytatywną zaplano-
wano w sobotę od godz. 10 przy 
ul. Ogińskiego 41.

Tego samego dnia w Grodzi-
sku Mazowieckim o godz. 12 
w Parku Skarbków najmłodsi 
spędzą czas w indiańskim kli-
macie. Na śmiałków czekają tań-
ce, malowanie twarzy, ciekawe 
opowieści, wesołe miasteczko. 
O pociechach nie zapomina też 
Przedszkole nr 4 w Grodzisku. 
30 maja w godz. 10-16 dzieci 
będą mogły pojeździć na ka-
ruzeli oraz zjeżdżalni, wziąć 
udział w przejażdżce na ku-
cykach. Nie zabraknie innych 
atrakcji: przedstawienia, malo-
wania twarzy, loterii fantowej. 
1 czerwca Biblioteka Publiczna 
Gminy Grodzisk Mazowiecki 
i Grodziska Spółdzielnia Miesz-
kaniowa zapraszają najmłod-

szych na warsztaty plastyczne, 
gry, zabawy i teatrzyk.

Cała masa atrakcji czeka 
na najmłodszych i ich rodzi-
ców w sobotę w Milanówku. 
Od godz. 14 w Centrum Kul-
tury odbędą się pokazy, licy-
tacje charytatywne, warsztaty 
plastyczne i wiele inych. Pełny 
program dostępny jest na stro-
nie intrnetowej MCK. 

Gmina Michałowice zaplano-
wała atrakcje cyrkowe. 31 ma-
ja odbędą się one w godz. 12- 15 
w Regułach i Nowej Wsi, a w Ko-
morowie w godz. 13-16. 7 czerw-
ca podobne imprezy czekają 
na najmłodszych w Sokołowie. 

Do Parku Jordanowskiego 
zaprasza Gmina Raszyn, która 
organizuje Mini Dzień Dziecka. 
Najmłodsi mogą liczyć na prze-
jażdżkę na kucyku, watę cukro-
wą, zawody sportowe, malowanie 
twarzy oraz skręcanie baloników. 

Również placówki oświatowe 
w naszym regionie nie zapomi-
nają o dzieciach. Szkoły i świe-
tlice planują uczcić ich święto 
ciekawymi inicjatywami w po-
staci m.in. zabaw i gier.  (JM)

GRODZISK MAZOWIECKI
Do tragicznego wypadku samocho-
dowego doszło 24 maja nad ranem 
w miejscowości Żuków w powiecie 
grodziskim. Około godz. 4 na ulicy 
Kwiatowej kierujący samochodem 
osobowym marki BMW wskutek 
najprawdopodobniej rozwinię-
cia nadmiernej prędkości, wypadł 

z trasy i z całą mocą auto uderzy-
ło w słup oświetleniowy. Prowa-
dzący samochód poniósł śmierć 
na miejscu. – Ofi ara to 37-letni 
mężczyzna, mieszkaniec powia-
tu pruszkowskiego – mówi st. asp. 
Katarzyna Zych, rzecznik praso-
wy Komendy Powiatowej Policji 

BMW wypadło z trasy. Kierowca 
auta zginął na miejscu

w Grodzisku Mazowieckim. – Do za-
kończenia dochodzenia nie można 
jednoznacznie wskazać przyczyny 
tragedii, ale jedną z prawdopodob-
nych wersji jest niedostosowanie 
prędkości do warunków na drodze. 
Wypadek miał miejsce na na łuku 
drogi – dodaje. (MAP)
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PRUSZKÓW
Blisko dwie godziny 
trwało spotkanie 
mieszkańców 
ul. Działkowej 
z pruszkowskimi 
włodarzami. Dyskusja 
przebiegła spokojnie, 
było merytoryczne.

M ieszkańcy Gąsina chcą 
tunelu drogowego pod 
torami PKP. Jaki by 

on nie był, oby tylko umożliwił 
łatwe przedostanie się na „dru-
gą” część miasta. Jednak prusz-
kowianie z tej „drugiej” części, 
czyli Osiedla Staszica, nie zamie-
rzają kupować przysłowiowego 
kota w worku. Wielu z nich oba-
wia się, że budowa tunelu sprawi, 
iż na Działkowej znów pojawią 
się tiry, które tak naprawdę na-
wet po wybudowaniu małej ob-
wodnicy Pruszkowa nie znikną. 
By rozwiać nie tylko tę obawę, 
miejscy włodarze zorganizowali 
27 maja spotkanie w Szkole Pod-
stawowej nr 2. Przybyło blisko 
100 osób z Osiedla Staszica, 
Gąsina i brwinowskiego Osiedla 
Parzniew, porozmawiali z pre-
zydentem Pruszkowa Janem 
Starzyńskim i wiceprezyden-
tem Andrzejem Kurzelą. 

Głównym tematem był wspo-
mniany tunel w ciągu ul. Dział-
kowej. – Kolej zgodziła się na 
budowę tunelu dla samochodów 
osobowych. Nam od samego po-
czątku chodziło o tunel dla ruchu 
lokalnego, absolutnie wykluczają-
cy ruch samochodów ciężarowych 

– uspokajał wiceprezydent An-
drzej Kurzela. Mimo tego wie-
lu mieszkańców obawia się, że 
Działkowa stanie się alternatywą 
dla przejazdu kolejowego w ciągu 
ulicy Przejazdowej oraz wiaduk-
tu drogowego w ciągu ul. Poznań-
skiej. W rezultacie na Działkowej 
pojawi się sznur samochodów. 
– Nie można tunelu zrobić 500 
metrów dalej, tak by był lepszy do-
jazd z małej obwodnicy? Dojazd 
między Działkową a przejazdem 
zajmuje dwie minuty – powiedział 
jeden z mieszkańców. Nie spotka-
ło się to jednak z aprobatą innych. 
– Pan ma samochód. Nie każdy 
go ma – dało się słyszeć z sali. 

Mieszkańców uspokoił wice-
prezydent Kurzela: – Nie może-
my, mieszkając w 60-tysięcznym 
mieście mówić, że się nie zgodzi-
my na to, żeby obok jeździły sa-
mochody. Mieszkamy w mieście 
i musimy się pogodzić z tym, że 
koło domów przejeżdżają auta 
– zaznaczył. Włodarze zapewni-
li, że gdy tylko koncepcja tunelu 
zostanie uaktualniona przez pro-
jektanta, to dojdzie do kolejnego 
spotkania. Po to, by mieszkańcy 
mogli zgłosić do projektu uwagi.

Działkową muszą jeździć auta
Kolejne spotkanie w sprawie tunelu pod torami kolejowymi

Równie „gorącym” tematem 
poruszonym na spotkaniu był 
katastrofalny stan nawierzchni 
ul. Działkowej. Plany jej prze-
budowy snute są od lat. Nieste-
ty, koncepcje wciąż pozostają na 
papierze. – Chcemy utrzymać 
charakter lokalny ul. Działko-
wej i nie chcemy jej poszerzać, 
by nie stwarzać warunków dla 
ciężkiego ruchu – zaznaczył wi-
ceprezydent Kurzela. Włodarze 
przygotowali elektryzującą in-
formację dla zebranych. Kurze-
la: – Zleciliśmy już projekt prze-
budowy ul. Działkowej na czę-
ści od ul. Dębowej do fragmentu 
wykonanego w ramach budo-
wy ul. Przyszłości. Będziemy 
chcieli zrobić przebudowę tego 
odcinka w przyszłym roku. Do 
września tego roku ma być gotowy 
projekt budowlany. 

Na spotkaniu omówiano też 
inne sprawy – mieszkańcy zgła-
szali m.in. konieczność budo-
wy oświetlenia na skrzyżowaniu 
Działkowej i Akacjowej, skarżyli się 
na brak miejsc do wypoczynku. 

Do tematów poruszanych 
na spotkaniu oraz zgłaszanych 
przez mieszkańców wrócimy.  

 Na spotkanie przybyło blisko 100 osób

Kolejne spotkanie w sprawie tunelu pod torami kolejowymi

Dni Pruszkowa już w ten weekend
PRUSZKÓW
30 maja (sobota) 
to pierwszy dzień atrakcji 
w ramach Dni Pruszkowa. 
W Parku Kościuszki wiele 
będzie się działo.

Sporą część oferty skierowano 
do najmłodszych mieszkańców 
(o imprezach w naszym regionie 
przygotowanych z okazji Dnia 
Dziecka piszemy na wyżej). Dla 
dorosłych przygotowano nato-
miast Aleję Staroci. O godz. 16 
ciekawa propozycja nie tylko dla 

dzieci, ale i dla rodziców – „Zdro-
wia smaki dla dzieci”. Godzinę 
później ruszy część artystyczna. 
Na scenie w Parku Kościuszki po-
jawi się Anna Żebrowska, która 
wykona przeboje Anny Jantar. Od 
godz. 18.30 wystapi The Real Go-
ne Tones. Gwiazda wieczoru, czyli 
zespól Pudelsi, koncert rozpocz-
nie o godz. 20.

Drugi dzień (31 maja)  impre-
zy zainauguruje II Pruszkowski 
Bieg Wolności. O godz. 10 set-
ki biegaczy wyruszą ze stadio-
nu Znicza, by pokonać dystans 

10 km. W południe impreza po-
wróci do Parku Kościuszki. Tam 
podobnie jak dzień wcześniej 
zaplanowano m.in. zabawy dla 
dzieci, będzie też Aleja Staroci 
i wioska archeologiczna. O godz. 
16 w Parku Kościuszki ponow-
nie ruszy część artystyczna. Na 
scenę wyjdą artyści z pruszkow-
skiego MOK-u, zespół Pangea 
(godz. 17), BBBand cover band 
(godz. 18.30). O godz. 20 na sce-
nie pojawi się Teatr Brodway, a na 
22 zaplanowano wielki fi nał wio-
ski archeologicznej.  (AS)

AGD-MULTIMEDIA-RTV

 

 

 

 
 

 
 

 

DENAR
lodówki, kuchnie, pralki, zmywarki,
sprzęt kuchenny do zabudowy,
czajniki, expresy, roboty kuchenne,  
odkurzacze, żelazka, telewizory,  
kina domowe, odtwarzacze DVD,  
dekodery DVB-T, komputery,
tablety, monitory,  
drukarki, akcesoria AGD,   
akcesoria RTV,  
akcesoria komp. 
i wiele innych.

Błonie ul. Rynek 3, tel. 22/755-56-74
Grodzisk Maz. Sienkiewicza 51, tel. 22/724-35-98
Pruszków ul.Berenta 18 róg AK, tel. 22/758-78-90

www.denar.specrtvagd.pl

Autoryzowany Dystrybutor

Instalacje antenowe
tel. 506 530 190

www.denar24.pl
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GRODZISK MAZOWIECKI
Gest niby drobny, a może uratować 
życie. W Grodzisku Mazowieckim 
będzie można honorowo oddać 
krew. Zbiórki będą miały miej-
sce w Szpitalu Zachodnim przy 
ul. Dalekiej 11. Warszawskie Re-
gionalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa zaplanowało je 

w dniach: 2, 9, 16, 23 i 30 czerw-
ca. Krew będzie można oddawać 
w godz. 9.30 – 12.30. Dla chętnych 
kilka uwag. Dzień wcześniej należy 
wypić około dwóch litrów płynów, 
a z diety wykluczyć tłuszcze po-
chodzenia zwierzęcego. Nie moż-
na przystąpić do oddania krwi po 

W czerwcu zbiórki krwi 
w Szpitalu Zachodnim 

spożyciu alkoholu bądź w trakcie 
przyjmowania leków. Istotne jest 
też ograniczenie palenia. Przede 
wszystkim jednak krwiodawca 
musi być osobą zdrową w prze-
dziale wiekowym 18 – 65 lat. Naj-
bardziej pożądane obecnie grupy 
krwi to: A Rh (-) i 0 Rh (-). (JM)
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Oczekujemy:

 

 

· Chęci do pracy i zaangażowania
 

· Zdolności interpersonalne oraz umiejętności organizacyjne,

 
 

· Rzetelności i dbałości o jakość wykonywanej pracy.

 

Oferujemy:

 

· Umowę o pracę,

 

· Profesjonalne szkolenia i realne możliwości awansu,

 

· Atrakcyjne wynagrodzenie,

 

· Ciekawą pracę w młodym zespole,

 

· Opiekę medyczną i szeroki pakiet socjalny.

 

Chętnych prosimy o kontakt:

 

Kasjer/Kasjerka 
Pracownika hali na   dziale 

Rzeźnik Magazynier 

Przemysłowym i Spożywczym 
 

Auchan to grupa handlowa o międzynarodowym zasięgu.
W 16 krajach świata zatrudniamy ponad 300 tysięcy współpracowników. W Polsce od 1996 roku 

otworzyliśmy 41 hipermarketów oraz 7 centrów logistycznych. Obecnie poszukujemy Kandydatów i Kandydatek 
na stanowisko: 

Dopłaty do wypoczynku, bony na święta

tel. 22 735-86-59; 22 735-86-16; 22 735-86-13
mail: rekrutacja.1047@auchan.pl

Miejsce pracy: Auchan Janki 
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EWELINA 
LATOSEK

MICHAŁOWICE
Przedszkole przy 
ulicy Szkolnej 
w Michałowicach ma 
do września powiększyć 
się o modułowy obiekt, 
jednak na placu 
budowy nie rozpoczęły 
się jeszcze prace.
 

R ozbudowa istniejącej 
placówki to kompromis 
władz gminy z rodzi-

cami obecnych czterolatków, 
którzy stanowczo sprzeciwi-
li się umieszczeniu ich dzieci 
w oddziałach przedszkolnych 
w Zespole Szkół w Michało-
wicach. Wobec protestów gmi-
na zdecydowała o ekspreso-
wym powiększeniu przedszko-
la przy Szkolnej. Zgodnie z za-
pewnieniami wójta Krzyszto-
fa Grabki, obiekt ma być goto-
wy na przyjęcie najmłodszych
we wrześniu.

 Przetarg na wykonanie 
modułowego budynku, który 
pomieści 75 dzieci, ogłoszo-
no w marcu, a na początku 
kolejnego miesiąca wyłonio-
no zwycięzcę postępowania. 
Umowa z wykonawcą miała 
zostać zawarta 20 kwietnia, 
jednak podpisany przez fir-
mę dokument gmina otrzy-
mała dopiero we wtorek, 26 
maja. Dlaczego dopięcie for-
malności zajęło miesiąc dłużej
niż planowano? 

Coraz mniej czasu na budowę
Kiedy mogą wystartować prace przy modułowym obiekcie przedszkolnym?

– Termin przesunął się, po-
nieważ musieliśmy dokładnie 
obejrzeć i skonsultować kon-
cepcję budowy, wybrać jakie 
okna i jaką elewację ma mieć 
ten obiekt. Konieczne było też 
dokładne wyznaczenie miejsca, 
w którym ma stanąć nowy bu-
dynek, bo na działce przy uli-
cy Szkolnej nie ma zbyt wiele 
przestrzeni – tłumaczy Jó-
zef Kawiorski, kierownik Re-
feratu Inwestycji i Remontów 
w michałowickim urzędzie. Jak 

dodaje, wrześniowy termin nie 
jest zagrożony.

Kiedy zatem wykonawca ru-
szy z pracami? Jak przyznaje 
Kawiorski, konieczne jest jesz-
cze uzyskanie pozwolenia na 
budowę. – Przetarg został roz-
strzygnięty w trybie „projektuj 
i buduj”. To oznacza, że zała-
twienie wszelkich formalności 
leży po stronie firmy, z którą 
podpisaliśmy umowę –  wyja-
śnia. Sęk jednak w tym, że na 
wydanie takiego dokumentu 
starostwo powiatowe w Prusz-
kowie ma, zgodnie z obowią-
zującymi przepisami, 65 dni. 
Jeśli nie uda się uzyskać pozwo-
lenia wcześniej, roboty mogłyby 
rozpocząć się dopiero na po-
czątku sierpnia. Co na to urząd 
w Michałowicach? – Nie powin-
no to potrwać dłużej niż 30 dni 
– zapewnia Józef Kawiorski. 
I dodaje: – Tego typu modułowe 
budynki powstają bardzo szyb-
ko. Na montaż potrzeba mie-
siąca. Wykonawca twierdzi, 
że zdąży.  
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KATARZYNA 
SŁOCIŃSKA

PODKOWA LEŚNA
Od września 
w Podkowie Leśnej ma 
się zmienić system 
finansowania obiadów 
w szkolnej stołówce. 
Przygotuje je 
zewnętrzna 
firma, a z możliwości 
zjedzenia tańszego 
posiłku będą mogły 
skorzystać też 
osoby ubogie.

P rawie 30 proc. uczniów 
szkoły w Podkowie je 
obiady w szkolnej stołów-

ce. Za gotowy posiłek, które-
go całkowity koszt wynosi po-
nad 14 zł, rodzice płacą 4,5 zł. 
Różnicę dopłaca gmina – w ska-
li roku to blisko 200 tys. zł. Dla 
skromnego budżetu Podkowy 
wydatek spory. Dlatego sys-
tem fi nansowania obiadów ma 
się zmienić.

Od września dania serwowa-
ne na szkolnej stołówce będzie 
przygotowywała fi rma zewnętrz-
na. Dzięki temu zmieni się koszt 
ich wytworzenia – cena ciepłego 
posiłku wyniesie ok. 6,5 zł. Ca-
łość zapłacą rodzice. Póki co 
trwają negocjacje, w jakiej for-
mie stołówka ma funkcjonować 
ostatecznie. – Bardzo duża gru-
pa rodziców uważa, że nie nale-
ży im się pomoc fi nansowa i jest 
gotowa zapłacić kilka złotych 

więcej. Są też osoby, które nie 
aprobują tego pomysłu. Tym-
czasem będzie to najtańsza for-
ma gotowania obiadów, dzięki 
której dzieci będą mogły jeść 
smacznie i zdrowo, a miasto 

Ciepły posiłek dla każdego

Jak na razie ze stołówki mo-
gą korzystać tylko i wyłącznie 
uczniowie. Od przyszłego roku 
szkolnego stołówka ma być do-
stępna także dla osób ubogich, 
emerytów i rencistów. Posiłki 
nie będą marnotrawione, koszt 
ich wytworzenia będzie niższy, 
a najbiedniejsi mieszkańcy Pod-
kowy otrzymają pomoc.

Stołówka w podkowiańskiej 
szkole posiada dobrze wyposa-
żone zaplecze, pozwalające na go-
towanie obiadów na miejscu. Kto 
się tym zajmie? Burmistrz Artur 
Tusiński: – Zaproponowałem po-
wołanie komisji, w skład której 
wejdzie m.in. dwóch lub trzech 
rodziców. Mogłaby się ona zająć 
wyborem ajenta i doborem menu. 

W planach jest „szycie na mia-
rę” wszystkich posiłków – dos-
tępne będą m.in. obiady bezglu-
tenowe. Dzieci mają również do-
stawać porcje dostosowane do 
swojego wieku.  
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RASZYN
14-latek i jego starszy o osiem lat 
kolega w jednym ze sklepów w Ra-
szynie postanowili ukraść głośniki. 
Jednak wpadli w ręce policji. Funk-
cjonariusze po dokonaniu niezbęd-
nych czynności przekazali 14-latka 
opiekunom prawnym. Dalszymi lo-
sami nieletniego zajmie się sąd 

rodzinny. A co z jego 22-letnim ko-
legą? Dokonał kradzieży, co było 
głównym powodem zatrzymania, 
ale w trakcie wykonywania czynno-
ści stróże prawa natrafi li na coś nie-
pokojącego. W posiadaniu 22-latka 
znajdował się susz roślinny o lepkiej 
konsystencji. Okazało się, że ów susz 

Fan Plastusia wpadł 
w ręce policjantów 

jest pochodną konopi indyjskich. 
Mężczyzna twierdził, że jest fanem 
Plastusia, a marihuana jest plasteli-
ną, z której chciał ulepić swojego ulu-
bionego bohatera... 22-latek starał 
się jak mógł, aby uniknąć kary. Teraz 
czeka go też sprawa za posiadanie 
niedozwolonych substancji. (JM)

Cena ciepłego 
posiłku wyniesie 
ok. 6,5 zł. Całość 
zapłacą rodzice

zaoszczędzi pieniądze – mó-
wi Artur Tusiński, burmistrz 
Podkowy Leśnej.

W dalszym ciągu na pomoc 
miasta będą mogły liczyć dzieci 
z ubogich rodzin. Powstanie dla 
nich stypendium w formie dofi -
nansowania posiłków.

ZAWIADOMIENIE  WOJEWODY 
MAZOWIECKIEGO 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 t.j.)  zawiadamia się, że w dniu 
20.05.2015 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie zezwolenia na 
realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 
od rejonu węzła  „Opacz” na terenie gminy  Michałowice (z wyłączeniem 
tego węzła) do węzła „Paszków” i powiązania z drogą krajową nr 7 do 
skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 w miejscowości Magdalenka 
(wraz z węzłem „Paszków” i ww. skrzyżowaniem). Etap II – odc. węzeł 
„Janki Małe” - skrzyżowanie z DW 721”, w zakresie rozbudowy na 
odcinku od km ( JP) 7+280 do km ( JP) 7+630, 

Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajo- 
wych i Autostrad, działający poprzez pełnomocnika – Pana Andrzeja 
Wiszowatego. 
Działki usytuowania obiektu objęte wnioskiem o zmianę decyzji:
-  w istniejącym pasie drogowym: 

gmina Raszyn:
obręb 17 – Sękocin Nowy, działki nr ew.: 17/11 (17/12, 17/13), 20/14 
(20/17, 20/18), 20/16 (20/19, 20/20), 22/4 (22/8, 22/9), 22/7 (22/10, 
22/11), 23/2 (23/6, 23/7), 23/5 (23/8, 23/9), 24/2 (24/4, 24/5), 24/3 
(24/6, 24/7), 25/5 (25/17, 25/18), 25/10 (25/13, 25/14), 25/12 (25/15, 
25/16), 26/20 (26/21, 26/22).
Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 
3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 609, w godzinach 13-16 – pon. 8-12 
– śr. i piąt.), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski do czasu 
wydania orzeczenia w sprawie.  

Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego 
doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 
publicznego ogłoszenia.

WI-II.7820.1.5.2015.AM 

Przy stadionie stanie 
wielofunkcyjna hala

RASZYN
Pomysł kiełkował, 
aż wykiełkował. 
Gmina ogłosiła 
przetarg na wykonanie 
dokumentacji 
projektowo-
kosztorysowej 
wielofunkcyjnej hali. 

Oferty można składać do czerw-
ca, po tym czasie zostanie 
wyłoniony wykonawca. Zwy-
cięzca przetargu będzie miał 
dziesięć miesięcy na przygoto-
wanie projektu. A kiedy moż-
na spodziewać się hali? – To 
ogromna inwestycja – nie ukry-
wa Katarzyna Klimaszewska, 
dyrektor Gminnego Ośrodka 
Sportu w Raszynie. I dodaje: 
– Liczę, że uda się ją wybudo-
wać w obecnej kadencji.

Obiekt ma powstać na ba-
zie starego budynku, który 
znajduje się przy stadionie. 
Inwestycja jest niezwykle 
kosztowna, gdyż na jej reali-
zację potrzeba ok. 15 mln zł. 
– Istnieje szansa, że uzyska-
my dotację na budowę hali, 
co w pewien sposób odciąży 
nasz budżet – mówi Katarzy-
na Klimaszewska.

Powstanie wielofunkcyjne-
go obiektu ma przynieść gminie 
szereg korzyści. Przede wszyst-
kim chodzi tu o zapewnienie 
warunków do treningów sek-
cjom klubu sportowego. Kli-
maszewska: – Chcielibyśmy 
również, aby hala służyła in-
nym zajęciom takim jak fit-
ness czy aerobik. Bierzemy 
pod uwagę możliwość wynaj-
mowania hali.  (JM)

Nie prowadź
po alkoholu
PRUSZKÓW
Poniedziałkowy 
(25 maja) poranek 
był uciążliwy 
dla kierowców 
przejeżdżających 
przez Pruszków. 
Powód? Policyjna 
akcja „Nie prowadzę 
po alkoholu”. 

Kontroli drogowej mogli spo-
dziewać się przejeżdżający 
przez rondo Solidarności. 720 
z nich przebadano urządze-
niem alcoblow, weryfi kującym 
obecność alkoholu w wydy-
chanym powietrzu. Trzech 
nietrzeźwych „wpadło”. – Funk-
cjonariusze zatrzymali dwóch 
rowerzystów i jednego kierow-
cę. Jazda na rowerze po spo-
życiu alkoholu jest wykrocze-
niem, tak więc jeden z cyklis-
tów otrzymał mandat, a sprawą 
drugiego zajmie się sąd – po-
wiedziała asp. Karolina Kań-
ka, rzecznik Komendy Powia-
towej Policji w Pruszkowie. 
– Kierowcy, który prowadził 
pomimo ponad promila alko-
holu w organizmie, zostanie za-
trzy mane prawo jazdy – dodała.

Kierowcy powinni przygo-
tować się na kontrole drogo-
we, bo pruszkowska policja 
zamierza w najbliższym cza-
sie przeprowadzać ich więcej. 
Asp. Kańka: – Chcemy wyeli-
minować tych, którzy prowadzą 
„na podwójnym gazie”.  (KS)

ANNA 
SOŁTYSIAK

REGION
Po sukcesie Nocy 
Muzeów przyszła pora 
na biblioteki. Już 30 maja 
zostanie zorganizowana 
ogólnopolska akcja
Noc Bibliotek. 

S wój udział w imprezie za-
powiedziało ponad 500 
bibliotek i czytelni z ca-

łej Polski. Wśród nich znalazły 
się również trzy placówki z na-
szego regionu: Książnica Prusz-
kowska, Biblioteka Publiczna im. 
Wacława Wernera w Brwinowie 
oraz biblioteka w Szkole Podsta-
wowej w Książenicach. Te pla-
cówki swoje podwoje otworzą 
o godzinie 19. Celem całej akcji 
jest promocja czytelnictwa i za-
chęcenie mieszkańców do odwie-
dzania bibliotek. Zwłaszcza, że 
oferują one nie tylko książki, ale 
również szereg ciekawych pro-
pozycji kulturalnych.

Książnica Pruszkowska zadba-
ła o mocne wrażenia. Gości bi-
blioteki witać będą rycerze spod 

Grunwaldu „reanimowani” spe-
cjalni na tę akcję. Nie zabraknie 
pamiętającej czasy PRL-u kawy 
Inki i domowego ciasta. – Od-
wiedzi nas również prezydent 
Pruszkowa Jan Starzyński wraz 
z wnuczkami, lokalny malarz Ma-
rek Stójwąs, który będzie malował 
naszą bibliotekę. Nie zabraknie też 
Tadeusza Jakubowskiego, który 
będzie podpisywał swoje książki 
– wylicza Grzegorz Zegadło, dy-
rektor pruszkowskiej Książnicy.

Brwinowskie biblioteki rów-
nież przygotowały szereg atrakcji 

Warto nocą odwiedzić bibliotekę
Na noc z książkami zapraszają też placówki z naszego regionu

na noc z książkami. W Bibliote-
ce Głównej (Grodziska 12) oraz 
w fi lii w Otrębusach (Wiejska 1) 
odbędą się lekcje biblioteczne, 
prezentacje pięknej książki czy 
wykłady dotyczące patrona, czyli 
Wacława Wernera. Nie zabraknie 
kawy, herbaty i łakoci. 

Biblioteka Szkoły Podstawo-
wej w Książenicach też przygo-
wała się nocnej działalności. Co 
zaoferuje owiedzającym? Tego 
nie zdradzamy. Zachęcamy na-
tomiast do wizyty w placówce 
w sobotni wieczór. 
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Na noc z książkami zapraszają też placówki z naszego regionu
RASZYN
Raszyn odstąpił w tym 
roku od organizacji 
wakacyjnych 
ogólnodostępnych 
kolonii, ale oferta 
letniego wypoczynku 
dla dzieci i młodzieży 
z terenu gimy jest 
interesująca.

– Faktycznie oferta jest boga-
ta. Odstąpiliśmy jednak w tym 
roku od organizacji ogólnodo-
stępnych kolonii. Oczekiwania 
względem tych wyjazdów były 
spore i zróżnicowane. Gmina 
nie do końca jest biurem po-
dróży – informuje Andrzej Za-
ręba, wójt Raszyna.

Na kolonię mogą w sierpniu 
liczyć dzieci z mniej zamoż-
nych rodzin. – Mowa o grupie 
pięćdziesięciorga maluchów. 
Koszty wyjazdu praktycznie 
w stu procentach pokryje gmi-
na. Aktualnie jesteśmy w trak-
cie rozstrzygania przetargu na 
organizację kolonii – mówi Za-
ręba. Szereg półkolonii organi-
zowanych będzie w szkołach, 
przedszkolach, świetlicach. 
Aktywnie do zapewnienia 
wypoczynku w okresie letnim 
włączył się też GOS.  (MAP)

Letnia oferta
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U roczystości z okazji 25-lecia sa-
morządności to wspólna inicja-
tywa władz samorządowych gmin 

Brwinów i Błonie. Pielgrzymkę do Ro-
kitna poprowadził ks. Arkadiusz Śledzik, 
wikariusz z parafi i św. Floriana w Brwi-
nowie, który wraz z uczestnikami dzięko-
wał za czas przemian, które się dokonały 
po 1990 roku. Głównym punktem uroczy-
stości w Sanktuarium Matki Bożej Pry-
masowskiej Wspomożycielki w Rokitnie 
była msza św., której przewodniczył kard. 
Kazimierz Nycz, Metropolita Archidie-
cezji Warszawskiej. Wzięli w niej udział 
burmistrzowie gmin Brwinów i Błonie: 
Arkadiusz Kosiński oraz Zenon Reszka, 
radni rad miejskich, burmistrzowie po-
przednich kadencji, honorowi obywatele, 

przedstawiciele stowarzyszeń, sołtysi, pocz-
ty sztandarowe gminy Brwinów oraz OSP 
Biskupice. Kardynał Nycz w swojej homi-
lii podkreślił znaczenie miłości, wolności 
i pokoju dla wszystkich, którzy pracują 
na rzecz swoich małych Ojczyzn, zarów-
no władz, jak i mieszkańców, aby wszyscy
czuli się gospodarzami danego miejsca.

Uroczystą oprawę mszy św. i koncert na 
zakończenie uroczystości zaprezentował 
Chór Archikatedry Warszawskiej.

Odrodzona samorządność to jeden 
z największych sukcesów przemian 
w Polsce. Droga do niej wiodła od Sierp-
nia`80. Program „Samorządna Rzeczpo-
spolita” uchwalony na I Zjeździe NSZZ 
„Solidarność” stał się kamieniem wę-
gielnym przyszłych zmian. Wola narodu 
wyrażona w wyborach 4 czerwca 1989 
r. otworzyła drogę do wolnych wybo-
rów samorządowych, które odbyły się 
27 maja 1990 r. (PR)

W niedzielne, słoneczne popołudnie 24 maja 2015 r. grupa pielgrzymów udała się pieszo 
z Brwinowa do sanktuarium w Rokitnie, gdzie odbyły się uroczystości z okazji 25-lecia
samorządności w Polsce.

25-lecie samorządności Festiwal NAADAM, 
który odbędzie się 
w sobotę 30 maja 
w Otrębusach, będzie 
wyjątkową okazją 
do poznania kultury 
i tradycji Mongolii. Będzie 
można m.in. podziwiać 
występ zespołu 
folklorystycznego, 
obejrzeć zawody 
zapaśnicze, łucznicze 
i strzelania z kości oraz 
wysłuchać wykładu 
o medycynie mongolskiej 
i wziąć udział w jarmarku 
wyrobów i potraw 
mongolskich. 

Okazją do organizacji impre-
zy jest 65. rocznica nawiązania 
ofi cjalnych stosunków dyplo-
matycznych między Mongolią 
a Polską. Ambasador Mongo-
lii będzie witać tam ofi cjalnych 
gości w mongolskim Ger – tra-
dycyjnej jurcie. Podczas uroczy-
stej inauguracji w Mateczniku 
Mazowsze wystąpi grupa folk-
lorystyczna Domog z Mongolii. 
W programie jest także pokaz 
Trzech Męskich Sportów oraz 
wystawy fotografi i i piśmiennic-
twa mongolskiego. 

Imprezą otwartą dla wszyst-
kich będzie druga część Festi-
walu, która zaplanowana jest 
w sobotę 30 maja w godz. 14-18 

na terenie Zespołu Szkół w Otrę-
busach przy ul. Piaseckiego 2. 
O godz. 15 rozpocznie się rywa-
lizacja w Trzech Męskich Spor-
tach. Podziwiać będzie można 
zawody zapaśnicze, łucznicze 
oraz strzelania kośćmi. Na jar-
marku zorganizowanym przez 
mongolskie fi rmy i rzemieślni-
ków będzie można kupić tra-
dycyjne potrawy i oryginalne 
wyroby. Będzie można poznać 
Mongolię także poprzez fi lmy, 
slajdy i wystawy oraz wykłady, 
m.in. na temat medycyny mon-
golskiej. Ambasada Mongo-
lii zaprasza wszystkich, którzy 
chcieliby bliżej poznać ten nie-
zwykły kraj. (PR)

Mongolski festiwal w Otrębusach

PRUSZKÓW
Końca dobiega projekt 
„Powiat Pruszkowski 
Szansą Twojego 
Rozwoju”. Ostatnia 
grupa beneficjentów 
uczestniczy w kursach, 
które pomogą 
im odnaleźć się 
na rynku pracy.

"P
owiat Pruszkowski 
Szansą Twojego Roz-
woju” to projekt reali-

zowany od 2008 r. przez Powiat 
Pruszkowski i Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie. Celem 
projektu jest rozwiązanie proble-
mu polegającego na dostępie do 
rynku pracy, który często wynika 
z trudnej sytuacji życiowej osób 
bezrobotnych. 

W tej edycji projektu pomoc 
otrzymuje 60 osób. Grupa bene-
fi cjentów jest jednak mocno zróż-
nicowana. Pomoc jest udzielana 
uchodźcom, którzy ze względu 
na niskie kwalifi kacje i barierę ję-
zykową mają problem ze znale-
zieniem miejsca pracy. Wspierani 
są również podopieczni placówek 
opiekuńczo-wychowawczych 

Ważny projekt na fi niszu 
prawa jazdy oraz florystyki. 
Znaleźli się również chętni do 
udziału w kursie na specjalistę 
do spraw windykacji. W tym sa-
mym czasie osoby usamodziel-
niające się przechodzą kursy 
wizażu, stylizacji paznokci oraz 
programowania Java. Wszystkie 
kursy zostały dobrane do prefe-
rencji benefi cjentów.

Dodatkowo osoby biorące 
udział w projekcie mają zagwa-
rantowane vouchery na usługi 
medyczne i stomatologiczne, 
a osoby niepełnosprawne korzy-
stają z zajęć rehabilitacyjnych. 

To już ostatnia edycja projek-
tu „Powiat Pruszkowski Szansą 
Twojego Rozwoju”. W czerwcu 
br. odbędzie się uroczyste zakoń-
czenie trwającego od kilku już 
lat projektu, w ramach działa-
nia 7.1.2 Rozwój i upowszech-
nianie aktywnej integracji przez 
powiatowe centra pomocy ro-
dzinie Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki 2007-2013. 
Organizatorzy podkreślają, że 
wraz z zakończeniem perspek-
tywy fi nansowej na lata 2007-
2013 wyczerpały się środki na 
kontynuację projektu. 

podniesienie kwalifi kacji oraz 
wzmocnienie wiedzy o tym jak 
poruszać się po rynku pracy. 
W tym celu beneficjenci pro-
jektu spotykają się ze specjali-
stami: psychologami, doradcami 

sprawą trwających kursów zawo-
dowych. Od kwietnia br. osoby 
niepełnosprawne biorą udział 
w kursach. Jakich? Projektowa-
nia stron www, Windows 8, języ-
ka niemieckiego i angielskiego, 

i rodzin zastępczych. Ta grupa 
wymaga wsparcia, ponieważ ma 
problemy socjalne i psychospo-
łeczne, które mocno oddziałują 
na życie społeczne. 

W grupie beneficjentów 
znajdują się również oso-
by niewidome i niedowidzące 
z pruszkowskiego koła Pol-
skiego Związku Niewidomych 
oraz osoby ze znacznym lub 
umiarkowanym stopniem nie-
pełnosprawności (z dysfunk-
cją narządu ruchu, chore na 
stwardnienie rozsiane) zrze-
szone w Polskim Towarzystwie 
Stwardnienia Rozsianego koło 
w Pruszkowie. Sytuacja osób nie-
pełnosprawnych na rynku pracy 
jest szczególnie trudna. Praco-
dawcy nie są chętni do tworzenia 
miejsc pracy dla osób niepełno-
sprawnych, a brak miejsc pracy 
chronionej w powiecie prusz-
kowskim jeszcze bardziej potę-
guje ten problem.

W ramach projektu realizowa-
ny jest program, który ma na celu 
zniwelowanie barier, z którymi 
spotykają się benefi cjenci projek-
tu. „Powiat Pruszkowski Szansą 
Twojego Rozwoju” pozwala na 

zawodowymi czy pracownika-
mi socjalnymi oraz biorą udział 
w warsztatach. 

To jednak nie koniec. Program 
otwiera przed uczestnikami sze-
reg możliwości. A to wszystko za 

aRTYkUŁ SPONSOROWaNY

Przy stadionie stanie 
wielofunkcyjna hala
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ul. Mostowa 7a, Pruszków 
(Żbików)

(wcześniej byliśmy na ul. Prusa 13)

Tel. 507 034 256, 
53 53 53 100

ul. Mostowa 7a, Pruszków 

REGENERACJA TURBOSPRĘŻAREK

W W W . T U R B O - R E N T G E N . P L

Powiat Grodziski www.powiat-grodziski.pl

„Noc Muzeów” to im-
preza kulturalna, 
podczas której udo-

stępniane są ekspozycje, galerie 
instytucji kulturalnych w wybra-
nym dniu, w godzinach wieczor-
nych i nocnych. Trudno bez niej 
wyobrazić sobie kulturalny ka-
lendarz imprez. Muzea w całej 
Polsce kuszą bezpłatnymi bi-
letami wstępu oraz atrakcjami 
programowymi, przygotowa-
nymi specjalnie na ten wyjąt-
kowy czas. 

Idea organizacji tej imprezy 
narodziła się w 1997 roku w Ber-
linie. W Polsce, po raz pierwszy, 
została zorganizowana w 2003 
roku, w Poznaniu. 

16 maja br. miała miejsce wy-
jątkowa „Noc Muzeów”, która 
została zorganizowana przez 
Muzeum im. Anny i Jarosła-
wa Iwaszkiewiczów w Stawi-
sku, największej instytucji 

kulturalnej znajdującej się na 
terenie powiatu grodziskiego. 
Była to wspaniała okazja, by 
zwiedzić ekspozycje stałe oraz 
zobaczyć wystawy czasowe: 
Zanim ogród stał się miastem. 
Dawna Podkowa w obiektywie 
Lilpopów i Iwaszkiewiczów 
i Witkacowskie archiwalia ze 
zbiorów Muzeum w Stawisku. 
Organizatorzy przygotowali tak-
że dodatkowe atrakcje: prelek-
cje naukowe z zakresu historii, 
literatury, historii sztuki, które 
wsparte były prezentacją zdjęć. 
Podczas imprezy można było 
obejrzeć film dokumentalny 
pt. „Podróż do Witkacji”.

Inauguracja „Nocy Muze-
ów” w Stawisku rozpoczęła 
się o godzinie 18.00 wykładem 
wprowadzającym dyrektora 
muzeum – Mariusza Olbrom-
skiego. Byli na niej obecni: 
Marek Wieżbicki – Starosta 

Grodziski oraz Lidia Abramczyk 
– Naczelnik Wydziału Oświa-
ty, Kultury i Sportu Starostwa 
Powiatu Grodziskiego. 

Co roku w tę wyjątkową noc 
panuje szczególna atmosfera, 
kiedy muzeum wraz ze swo-
ją ofertą wychodzi naprzeciw 

zapotrzebowaniom kultural-
nym społeczeństwa. Jest to 
przedziwne zjawisko, kiedy 
raz w roku jest taka okazja, by 
zbiory muzealne mogły być pre-
zentowane w innym niż zwykle 
czasie. I są wtedy odwiedzane 
przez tłumy. Ludzie przychodzą 

na Noce Muzeów, bo właśnie 
na tych imprezach jest ta szcze-
gólna atmosfera „świętowania 
kultury” i wydarzeń z nią zwią-
zanych. Muzea stają się wte-
dy też salami koncertowymi, 
uczelniami, teatrami, instytu-
cjami „wielowymiarowymi” 

– zauważa Mariusz Olbrom-
ski, dyrektor Muzeum im. An-
ny i Jarosława Iwaszkiewiczów 
w Stawisku. I dodaje: Wiele 
jednak zależy od  pomysłów 
i przygotowania się do Nocy 
Muzeów poszczególnych in-
stytucji. Można przecież tylko 
otworzyć sale i „przepuścić” 
tłumy, a można spróbować, by 
ten czas był dla zwiedzających 
zupełnie wyjątkowy. 

Organizatorzy zadbali o moc 
atrakcji dla wszystkich odwie-
dzających ją w tym czasie. „Noc 
Muzeów” w Stawisku zakończy-
ła się o północy. Dla przybyłych 
tu ludzi było to ogromne przeży-
cie i forma spotkania z kulturą 
w różnych jej wymiarach. Ko-
lejna taka okazja będzie za rok.

Anna Gębalska-Berekets
Starostwo Powiatu 

Grodziskiego

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Starostwo Powiatu Grodziskiego. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

To była wyjątkowa noc w Stawisku!
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ZAWIADOMIENIE  WOJEWODY 
MAZOWIECKIEGO 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.  
z 2013 r., poz. 687 t.j.)  zawiadamia się, że w dniu 14.05.2015 r., zostało wszczęte 
postępowanie w sprawie zmiany decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 392/
II/2014 z dnia 26.09.2014 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
pn.: „Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła  „Opacz” na 
terenie gminy  Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków”  
i powiązania z drogą krajową nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 
w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem „Paszków” i ww. skrzyżowaniem). 
Etap II – odc. węzeł „Janki Małe” - skrzyżowanie z DW 721”, w zakresie 
wprowadzonych istotnych zmian w projektowanym układzie drogowym  
tj. budowy węzła Sękocin.
Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Auto- 
strad, działający poprzez pełnomocnika – Pana Andrzeja Wiszowatego. 
Działki usytuowania obiektu objęte wnioskiem o zmianę decyzji:
- w istniejącym pasie drogowym: 
gmina Raszyn:
•	 obręb	18	–	Sękocin	Stary  działki nr ew.: 317/1, 47/8, 49/8, 50/5, 51/5, 52/1, 

53/1, 55/8, 55/9, 55/15, 57/1, 58/1, 59/4, 60/7, 61/1, 62/3, 62/6, 66/6, 66/8, 
66/10, 66/14, 66/18, 292/8, 295/5, 295/7, 295/13, 296/7, 298/6,

•	 obręb	 17	 –	 Sękocin	Nowy, działki nr ew.: 107/1, 17/6, 17/7, 17/8, 17/10, 
18/14, 19/1, 19/3, 20/9, 20/11, 20/13, 20/15, 22/3, 22/6, 23/1, 23/4, 24/1, 25/3, 
25/6, 25/9, 25/11, 26/9, 26/11, 26/13, 26/15, 26/16, 26/19, 28/2, 28/3, 28/4, 
38/6, 38/10, 45/33, 51/26, 51/28, 51/29, 53/8, 53/14

Działki przeznaczone pod przebudowę urządzeń infrastruktury 
technicznej i dróg innej kategorii, niewchodzące w skład pasa drogowego 
będącego przedmiotem wniosku:
gmina Raszyn:
obręb	18	–	Sękocin	Stary  działki nr ew.: 134/2
obręb	17	–	Sękocin	Nowy, działki nr ew.: 18/5, 26/20, 107/1, 114, 116
Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, 
pokój nr 609, w godzinach 13-16 – pon. 8-12 – śr. i piąt.), gdzie można zgłaszać 
ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.  
Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie 
uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

WIŚ-II.7820.1.3.2013.AM	zm

OGŁOSZENIE
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików – Bąki 

w Pruszkowie – Obszar I

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo- 
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  
(Dz U z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) w związku z podjęciem przez 
Radę Miejską w Pruszkowie Uchwały Nr V.34.2015 z dnia 26 lutego 2015 
roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego części obszaru Żbików - Bąki w Prusz-
kowie - Obszar I.

Opis granic obszaru:
Rzeka Żbikówka, północna i wschodnia granica administracyjna miasta 

Pruszkowa, północna linia rozgraniczająca Nowo- Warsztatowej, ulica Długa 
i Mostowa.

Zawiadamiam
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części obszaru Żbików - Bąki w Pruszkowie - Obszar I. 
Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 2 i art. 58 ust.1 pkt 3, w związku z art. 48 ust. 
1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz U z 2013 r., poz. 1235 z 
późn. zm.) wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Warszawie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Pruszkowie o uzgodnienie w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. zmiany planu.

Pismem znak: WOOŚ-I.410.155.2015.JD z dnia 18 maja 2015 r. Re-
gionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie uzgodnił odstąpie-
nie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
ww. zmiany planu, w uzasadnieniu stwierdzając m.in. „Działania przewi-
dziane w przedmiotowym dokumencie nie będą przydatne w uwzględnie-
niu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu wspierania zrówno-
ważonego rozwój, oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie 
ochrony środowiska oraz działania wynikające z ustaleń dokumentu nie są 
powiązane z problemami dotyczącymi ochrony środowiska.”

Pismem znak: NZ.711.12.2015.JZ/111 z dnia 8 maja 2015 r. Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie uzgodnił odstąpienie od prze-
prowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. zmiany 
planu, w uzasadnieniu stwierdzając m.in. „”Przewidywane rozwiązania nie 
naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Pruszkowa, zatwierdzonego uchwałą Nr XXVIII/ 
309/2000 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 16 listopada 2000 r.”

Pismem znak: AB.6721.36.1.2015 z dnia 30 marca 2015 r. Prezydent 
Miasta Pruszkowa ogłosił przystąpienie do przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko oraz poinformował o możliwości 
składania wniosków w ramach strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko w terminie do dnia 4 maja 2015 r., w odpowiedzi na ogłoszenie 
nie wpłynęły żadne wnioski.

Biorąc pod uwagę ww. uzgodnienia oraz to, że zachodzi przesłanka 
określona w art. 48 ust.1, czyli że przedmiotowa zmiana planu nie spowoduje 
znaczącego oddziaływania na środowisko, Prezydent Miasta Pruszkowa 
odstąpił w dniu dzisiejszym od przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części obszaru Żbików - Bąki w Pruszkowie - Obszar I.

Prezydent Miasta Pruszkowa  
mgr Jan Starzyński

OGŁOSZENIE 
Na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199) zawiadamiam  
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu:
1. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru 

miasta Pruszkowa – Gąsin Przemysłowy – obszar I”
2. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru 

miasta Pruszkowa – Żbików 3-go Maja”
Wyłożenie projektu planu „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Gąsin Przemysłowy  
– obszar I” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się od dnia 
8 czerwca 2015 r. do dnia 7 lipca 2015 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt),  
w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie w pokoju nr 70 w godzinach: poniedział- 
ki: 11:00 – 18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 10:00 – 15:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie 
przeprowadzona w dniu 6 lipca 2015 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie 
Miejskim w Pruszkowie, w pokoju nr 21. Początek zebrania o godz. 16:30

Wyłożenie projektu planu „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Żbików 3-go Maja” wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się od dnia 15 czerwca 
2015 r. do dnia 13 lipca 2015 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Urzędzie 
Miejskim w Pruszkowie w pokoju nr 70 w godzinach: poniedziałki: 11:00  
– 18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 10:00 – 15:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu 
zostanie przeprowadzona w dniu 29 czerwca 2015 r. Zebranie odbędzie się  
w Urzędzie Miejskim w Pruszkowie, w pokoju nr 21. Początek zebrania  
o godz. 16:30

Ponadto projekty planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko 
udostępnione zostaną także na stronie internetowej www.umpruszkow.bip.
org.pl Menu Podmiotowe – Planowanie Przestrzenne.

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Pruszkowa z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do:
1. 21 lipca 2015 r. – w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Gąsin Przemysłowy 
– obszar I”

2. 28 lipca 2015 r. – w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Żbików 3-go Maja”

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu 
jest Prezydent Miasta Pruszkowa.

Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego, 
pocztą na adres: 05-800 Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie do proto- 
kołuw Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego 
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres prezydent@
miasto.pruszkow.pl. 

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zwanej 
dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, 
w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie 
wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu 
art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 
i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do:
1. 21 lipca 2015 r. – w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Gąsin Przemysłowy 
– obszar I”

2. 28 lipca 2015 r. – w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Żbików 3-go Maja”

 Prezydent Miasta Pruszkowa  
mgr Jan Starzyński
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CENY NETTO OGŁOSZEŃ ZA SŁOWO:
2 zł ....... ogłoszenie zwykłe
3 zł ....... ogłoszenie pogrubione
4 zł ....... ogłoszenie w ramce

Dam pracę

 ► Agenta ochrony tel. 22 66 333 55, 
509 740 966 

 ► Do sprzątania w Kaniach koło Pruszkowa 
Panie i Panów, mile widziane osoby 
z II grupą inwalidzką. Tel 22/3292506 
lub 22/3292505

 ► Firma z siedzibą w Raszynie, poszukuje 
PRACOWNIKA GOSPODARCZEGO do 
wykonywania: prac porządkowych, drobnych 
prac naprawczo-konserwacyjnych na terenie 
fi rmy, realizacji wyjazdów służbowych do 
urzędów oraz w zakresie zaopatrzenia, inne. 
Wymagania: wykształcenie zasadnicze 
techniczne lub średnie techniczne, czynne 
prawo jazdy kat.B (co najmniej 5 lat), 
umiejętności naprawcze i konserwacyjne 
(złota rączka), bardzo dobra organizacji 
pracy, rzetelność . Oferty z podaniem 
stanowiska, oczekiwań fi nansowych 
oraz ze stosowną klauzulą dot. zgody na 
przetwarzanie danych prosimy przesyłać
na adres: MEDLAB - PRODUCTS Sp. z o.o. 
ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn 
k/Warszawy lub na skrzynkę mailową: 
oferty.pracy@medlab-products.com.pl 
lub faxem na numer: 22 846 29 26

Duża fi rma zatrudni od zaraz do pracy 
w charakterze Sanitariuszy/
Sanitariuszek w szpitalu w Grodzisku 
Mazowieckim. Kontakt: 510-011-309 
lub 510-014-539 

 ► Firma ogólnobudowlana zatrudni 
pracownika. Praca w okolicy Grodzisk Maz. 
- Pruszków - Warszawa. Tel. 503408272

 ► Istniejąca od 25 lat fi rma produkcyjno-
dystrybucyjna sprzętu laboratoryjno-
medycznego o zasięgu ogólnopolskim 
z siedzibą w Raszynie zatrudni: PRACOWNIKA 
DS. SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA do 
rejestracji i obsługi zamówień naszych 
klientów. Wymagania: wykształcenie co 
najmniej średnie, o profi lu z zakresu analityki 
medycznej, medycyny, biologii, chemii lub 
pochodne umiejętność pracy przy użyciu 
komputera. Oferty z podaniem stanowiska 
i oczekiwań fi nansowych prosimy przesyłać: 
oferty.pracy@medlab-products.com.pl

 ► Panie do sprzątania biura w godzinach 
popołudniowych w Pruszkowie 
Tel. 509 400 108

Praca na produkcji w Pruszkowie. Jesteś 
zainteresowany? Zadzwoń - 22 456 74 30

 ► Praca w ochronie w Pruszkowie i okolicy. 
695 155 927

 ► Wychowawca półkolonii. Opieka 
nad dziećmi w wieku 6-12 lat, praca 
w godz. 8-16. Wymagania: uprawnienia 
wychowawcy, doświadczenie 
w pracy z dziećmi, mile widziany 
wychowawca-animator czasu wolnego. 
Kontakt: MZOS w Pruszkowie, e-mail: 
biuro@mzos.pruszkow.pl; 22 759 52 48 

 ► Na ręczną myjnię samochodową 501 132 522

 ► Zatrudnię Kierowcę Cysterny ADR i C 
w Pruszkowie Tel. 728 450 411

Zatrudnię od zaraz pokojowe 
do hotelu 4* na Ochocie. Praca 
wg grafi ku w godz. 08.00-16.00. 
Wynagrodzenie miesięczne: 
od 2200 zł do 2900zł netto 
(w zależności od ilości sprzątniętych 
pokoi). Bezpłatne wyżywienie. 
Kontakt: 510-014-898 
(pon.- pt w godz. 08.00-16.00

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► Lokale usługowo – handlowe do 
wynajęcia centrum Komorowa koło 
Pruszkowa 501 012 555 

Nauka

 ► Angielski – certyfi kat australijski, 
607 596 383 

Automoto – kupię

Auto-złomowanie do wyrejestrowania, 
odbiór, ekwiwalent, stacja demontażu, 
Pruszków, tel. 22 723 46 66, 
501 139 173 

Kupię

 ► Antyki kupię, starocie wszelkiego 
rodzaju, 501 702 604

 ► Kupię Medale Odznaki Odznaczenia 
tel. 501 591 903 

Sprzedam

 ► Sekretera mahoniowa -biedermeier. 
Biblioteka orzechowa Art-decko. 
Tel. 696 785 204

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż 
serwis 603 375 875 

 ► ANTENY TELEWIZJA montaż serwis 
TANIO tel: 534 10 20 10 

 ► Brukarstwo, solidnie, 
696 437 501

 ► Dachy papą, 605 606 914 

 ► Domofony, videodomofony 
603 375 875

 ► Drzewa, krzewy, pielęgnacja, 
modelowanie, korekta koron 
drzew, wycinka; zakładanie 
trawników; opryski, 512 380 109, 
22 758 16 65

 ► Drzewa, krzewy, ścinanie 
pielęgnacja. Karczowanie
działek. Utylizacja gałęzi.
Tel. 661 880 661

 ► Dźwigowe usługi 501 299 778 

 ► Elektryk, instalacje elektryczne
– nowe, naprawa istniejących, 
pomiary. Solidnie, szybko i TANIO. 
Tel. 604 191 773 

 ► Hydraulik, 535 872 455

 ► Kompleksowe usługi hydrauliczne, 
601 818 310 

AGENCJA W PRUSZKOWIE  
UL. KRASZEWSKIEGO 5

(50 METRÓW OD STACJI WKD PRUSZKÓW)
 

NOWOŚĆ!
Wypłaty z konta na dok. tożsamości

SZYBKO I KOMFORTOWO DOKONASZ:
Wpłat na konto, Realizacji przelewów, Zmian na koncie

OPŁACISZ RACHUNKI:  
m.in. czynsz w Sp-ni Pruszkowskiej – 0 PLN, 

Gaz, prąd, telefon itp. – 2,50 PLN

ZAŁOŻYSZ: KONTO, LOKATĘ

UZYSKASZ: POŻYCZKĘ, KARTĘ KREDYTOWĄ 
ZŁOŻYSZ WNIOSEK O KREDYT HIPOTECZNY

Czynne: Poniedziałek – Piątek 10:00 – 18:00, 
Sobota 10:00 – 13:00 

PKO BANK POLSKI

Gimazjum 
Społeczne 

•  Wysokie kwalifikacje kadry pedagogicznej
•  Życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga, bezpieczeństwo
•  Nauczanie w zespołach klasowych – do 18 osób
•  Zwiększona ilość godzin z matematyki i języka polskiego
•  Język angielski w wymiarze rozszerzonym
•  Dodatkowo w liceum od 1 do 3 przedmiotów w wymiarze 

rozszerzonym – do wyboru
•  Zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie; 

klub malarstwa, rzeźby i projektowania; klub filmowy; koła przedmiotowe
•  Indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu
•  Własna biblioteka, stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne
•  Zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), taniec, koło strzeleckie, siłownia

     

  

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

tałcące 

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 1991

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ 

OD 2004

 www.slo23.edu.pl

30% 
ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA

Zatrudnię 
pracownika  

do prac 
magazynowych  

i warsztatowych
tel: 604 05 98 12,  

e-mail:  
biuro@ekro.com.pl

ul. Pogodna 7
22 728 90 50
Pruszków

www.hurtownia-ogrodnicza.com

SKLEP
OGRODNICZY

PAŁACYK OTRĘBUSY – HOTEL & SPA
W związku z dynamicznym rozwojem firmy aktualnie poszukujemy:

• KOSMETYCZKĘ
• KUCHARZA / POMOC KUCHENNĄ

• KELNERA 
• SPRZĄTAJĄCĄ

tel. 503-164-828 / info@palacykotrebusy.pl

ZAWIADOMIENIE  WOJEWODY 
MAZOWIECKIEGO 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 687 t.j.)  zawiadamia się, że w dniu 21.05.2015 r., zostało wszczęte postępowanie  
w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej 
S8 od rejonu węzła Opacz na terenie gminy Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do 
węzła Paszków i powiązania z drogą krajową nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką 
nr 721 w miejscowości Magdalenka (wraz z węzłem Paszków i ww. skrzyżowaniem). Etap 
I – odcinek węzeł Opacz (bez węzła) – węzeł Paszków (z węzłem). Obiekt WD-15 wraz 
z dojazdami, w ramach zadania: Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi 
ekspresowej na odcinku od węzła z drogą wojewódzką nr 579 w Radziejowicach do węzła 
z drogą wojewódzką nr 721 w Wolicy wg wariantu 1A po KOPI.”
Ponadto, w związku z faktem, iż inwestor wnioskował o przeprowadzenie ponownej oceny 
oddziaływania na środowisko w ramach postępowania o wydanie decyzji o zmianie decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zawiadamia się, iż w dniu 22.05.2015 r. 
tutejszy organ zwrócił się z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  
w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia. W związku z powyższym, 
postanowieniem z dnia 25.05.2015 r., Wojewoda Mazowiecki zawiesił postępowanie w spra- 
wie zezwolenia na realizację ww. inwestycji drogowej. Na ww. postanowienie stronom służy 
prawo do wniesienia zażalenia, za pośrednictwem Wojewoda Mazowiecki, Plac Bankowy 3/5,  
00-950 Warszawa, do  Ministra Infrastruktury i Rozwoju, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.
Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, 
działający poprzez pełnomocnika – Pana Andrzeja Wiszowatego. 
Działki usytuowania obiektu objęte wnioskiem o zmianę decyzji:
- w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (tłustym drukiem  
– numery działek przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji, w nawiasach numery działek 
po podziale):
gmina Nadarzyn,; obręb 19- Wolica, działki nr ew.: 1003/4; obręb 01- Nadarzyn, działki 
nr ew.: 814 (814/3, 814/4), 815 (815/3, 815/4), 816 (816/3, 816/4), 817 (817/3, 817/4), 
799/4  (799/7, 799/8), 2014/4  (2014/7, 2014/8), 2095/4  (2095/7, 2095/8); obręb03  
- Kajetany, działki nr ew.: 1/2 (1/7, 1/8), 2 (2/4, 2/5), 3 (3/5, 3/6); obręb 16- Walendów, 
działki nr ew.: 99/4 (99/7, 99/8).
Numery działek przeznaczone pod przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej i dróg 
innej kategorii, niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem  
- numery działek po podziale przeznaczone pod przebudowę):
gmina Nadarzyn,; obręb 19- Wolica, działki nr ew.: 1002/2; obręb 01- Nadarzyn, działki 
nr ew.: 817  (817/3, 817/4), 2095/4  (2095/7, 2095/8); obręb 16- Walendów, działki  
nr ew.: 99/4 (99/7, 99/8).
Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 609, 
w  godzinach 13-16 – pon. 8-12 – śr. i piąt.), gdzie można zgłaszać ewentualne uwagi  
i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.  
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za 
dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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Malowanie Dachów - Tanio 
514-611-016

 ► Mycie okien, 511 259 852 

 ► Na ręczną myjnię samochodową,  
501 132 522

Naprawa Krycie Dachów 
511-928-895 

 ► Pranie i dezynfekcja wózków 
dziecięcych, 511 259 852 

Zamów:  22 758 77 88 
 reklama@wprmedia.pl  Pruszków, ul. Niecała 10/2

ZAWIADOMIENIE  WOJEWODY 
MAZOWIECKIEGO 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  
(Dz. U. z 2013 r., poz. 687 t.j.)  zawiadamia się, że w dniu 21.05.2015 r., zostało 
wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Wojewody Mazowieckiego  
nr 392/II/2014 z dnia 26.09.2014 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
pn.: „Budowa odcinka drogi ekspresowej S8 od rejonu węzła  „Opacz” na terenie 
gminy  Michałowice (z wyłączeniem tego węzła) do węzła „Paszków” i powiązania 
z drogą krajową nr 7 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 w miejscowości 
Magdalenka (wraz z węzłem „Paszków” i ww. skrzyżowaniem). Etap II – odc. 
węzeł „Janki Małe” - skrzyżowanie z DW 721”, na odcinku od km ( JP) 7+972 
do km ( JP) 8+834. 

Ponadto, w związku z faktem, iż inwestor wnioskował o przeprowadzenie 
ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania o wydanie 
decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zawiadamia 
się, iż w dniu 25.05.2015 r. tutejszy organ zwrócił się z prośbą do Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o uzgodnienie warunków 
realizacji ww. przedsięwzięcia. W związku z powyższym, postanowieniem z dnia  
26.05.2015 r., Wojewoda Mazowiecki zawiesił postępowanie w sprawie zmiany 
zezwolenia na realizację ww. inwestycji drogowej. Na ww. postanowienie stronom 
służy prawo do wniesienia zażalenia, za pośrednictwem Wojewoda Mazowiecki, 
Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, do  Ministra Infrastruktury i Rozwoju,  
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych  
i Autostrad, działający poprzez pełnomocnika – Pana Andrzeja Wiszowatego. 

Działki usytuowania obiektu objęte wnioskiem o zmianę decyzji:
- w istniejącym pasie drogowym: 
gmina Raszyn: obręb 18- Sękocin Stary, działki nr ew.: 317/1, 371, 369/1, 370; 

obręb 16- Sękocin Las, działki nr ew.: 354/5, 354/7, 354/8.
Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, 
pokój nr 609, w godzinach 13-16 – pon. 8-12 – śr. i piąt.), gdzie można zgłaszać 
ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.  

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie 
uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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Patronat medialny Partnerzy
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10:30-14.30

10.30

12:00-14.30

MAZOWSZE DZIECIOM
Dzień Dziecka w Mateczniku Mazowsze pod hasłem:  
JESTEŚMY PRZYJACIÓŁMI ZIEMI

„Błękitek, mówiący wieloryb” spektakl interaktywny dla dzieci

Inspirujące zabawy i warsztaty

5 pt.  
19:00

BENEFIS WITOLDA ZAPAŁY
koncert z okazji 80. urodzin choreografa
Występują: soliści, chór, balet i orkiestra PZLPiT  
„Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego

12
pt. 

17:00 
19:00

Roztańczeni z „Mazowszem” 
koncerty finałowe 
Występują uczestnicy całorocznych warsztatów tanecznych  

13
sob.

15:00 
17:00

Roztańczeni z „Mazowszem” 
koncerty finałowe 
Występują uczestnicy całorocznych warsztatów tanecznych  

14 niedz.
17:00

BENEFIS WITOLDA ZAPAŁY na bis
koncert z okazji 80. urodzin choreografa
Występują: soliści, chór, balet i orkiestra PZLPiT  
„Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego

28 niedz.
17:00

Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale
widowisko muzyczne na motywach opery  
Wojciecha Bogusławskiego z muzyką Jana Stefaniego 
Występują: soliści, chór, balet i orkiestra PZLPiT „Mazowsze” 
im. T. Sygietyńskiego
Reżyseria: Andrzej Strzelecki

 ► Pranie tapicerki samochodowej, 
511 259 852 

 ► Serwis skuterów 509 424 320

Studnie, 601 231 836 

Zdrowie

 ► Protezy zębowe 380 zł, 
508 357 334 

 ► Ziołolecznictwo, 600 714 376 
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