
Przebieg linii 400 kV nadal kością niezgody
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REGION
Do sprzeciwu  
wobec linii 400 kV 
włączyły się Żyrardów 
i Wiskitki, zarzucając 
mieszkańcom 
podgrodziskich 
miejscowości, że chcą 
im linię „podrzucić”. 
– To nie jest prawda 
– mówią przedstawiciele 
miejscowych 
stowarzyszeń. 

W e wtorek, 26 kwiet-
nia, protest zorga-
nizowano przed 

siedzibą Ministerstwa Ener-
gii w Warszawie. Kilkadziesiąt 
osób pikietowało z transparen-
tami „Nie dla linii 400 kV koło 
naszych domów”. Wśród nich 
byli mieszkańcy gmin położo-
nych na zachód od Grodziska 

Oczekiwanie na decyzję inwestora, czyli spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne
– Wiskitek, Mszczonowa, Ży-
rardowa i Pniew, gdzie ożywio-
na dyskusja o linii wysokiego 
napięcia rozpoczęła się kilka 
tygodni temu. Chodzi o moż-
liwość zlokalizowania słupów 
energetycznych wzdłuż dro-
gi krajowej nr 50 i obwodnicy 
Żyrardowa. Władze samorzą-
dowe i mieszkańcy twierdzą, 
że inwestor (spółka Polskie 
Sieci Elektroenergetyczne) 
chce „podrzucić” im sporną 
linię pod wpływem protestów 
w podgrodziskich miejsco-
wościach. – Zaplanowana do 
realizacji linia przesyłowa 
2x400kV Kozienice-Ołtarzew, 
w Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa 
Mazowieckiego ma już zapi-
sany i prawnie zatwierdzony 
przebieg. Niestety, pod wpły-
wem protestów i nacisków 
gmin, po których terenach 
wytyczony został przebieg li-
nii energetycznej, inwestor 

usiłuje przenieść realizację 
inwestycji, proponując lokali-
zację przedsięwzięcia m.in. na 
obszarze Gminy Wiskitki, Gmi-
ny Mszczonów i w bezpośred-
nim sąsiedztwie granic miasta 
Żyrardowa – twierdzi Wojciech 
Jasiński, prezydent Żyrardowa. 

Tymczasem o tym, że taki wa-
riant brany jest pod uwagę, wia-
domo od miesięcy. O przebiegu 
linii wzdłuż drogi krajowej nr WiĘceJ  2 

50 i autostrady A2 w „Gazecie 
WPR” pisaliśmy po raz pierw-
szy w lipcu zeszłego roku. Nie 
jest to więc „wariant społeczny”, 
bo wspólne prace mieszkań-
ców, inwestora i samorządów 
nad ustaleniem trasy rozpoczę-
ły się na Forum Dialogu Spo-
łecznego dopiero we wrześniu. 
– Nigdy takiego przebiegu nie 
ustalaliśmy, nie wrzucaliśmy tej 
linii nikomu. Nie możemy się 

zgodzić na szerzenie niepraw-
dy. W Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa 
Mazowieckiego ta linia jest, ale 
nie ma jej w miejscowym pla-
nie Jaktorowa i odbiega ona 
od planu krajowego. W dodat-
ku dokument wojewódzki został 
uchwalony niezgodnie z pra-
wem, bo z pominięciem kon-
sultacji społecznych – mówi 
Anna Kurzela-Szybilska, prezes 
Stowarzyszenia Nasza Gmina 
Jaktorów, która nie kryje żalu 
wobec takiej postawy sąsiednich 
Wiskitek i Żyrardowa. 

Dalsze działania, aby zablo-
kować inwestycję na swoim te-
renie zapowiadają władze Gro-
dziska Mazowieckiego. Gmina 
nawiązała współpracę z kance-
larią prawną, której zadaniem 
będzie prześwietlenie wszyst-
kich formalności związanych 
z tym przedsięwzięciem. 

Recepta
na sukces

NADARZYN

– Przyjechałem do Nadarzyna 
na zaproszenie trenera Kurkusa. 
Spotkałem bardzo fajną grupę. 
Podoba mi się zaangażowanie 
zawodników – mówi Paweł 
Derlacz, trener sportów walki, 
szkoleniowiec Joanny Jędrzejczyk 
i Mameda Khalidova.  10

Reklama

REGION
Modernizacja linii 447 
Warszawa Włochy – 
Grodzisk Mazowiecki 
zbliża się. Kolejarze 
zastanawiają się nad 
wariantem prowadzenia 
prac, ale wiele wskazuje, 
że wybór padnie na 
całkowite zamknięcie linii. 

Kolejarze mają zamiar skrócić szybszy wariant remontu
Podmiejska linia kolejowa 447 
mieszkańcom Grodziska, Mila-
nówka, Brwinowa, Pruszkowa 
i Piastowa umożliwia dotarcie, 
nie zawsze szybkie, do War-
szawy. Jak już wielokrotnie 
informowaliśmy, PKP PLK 
przygotowują się do jej moder-
nizacji. Dzięki generalnemu re-
montowi 22-kilometrowej trasy 

z Warszawy do Grodziska po-
ciągi mają kursować prędzej 
i punktualniej. 

Jednak zanim się to stanie 
trzeba się przygotować na utrud-
nienia. I to spore. Kolejowe mę-
ki dla podróżnych rozpoczną się 
najprawdopodobniej w pierw-
szym kwartale przyszłego roku. 
Pierwotnie PKP PLK pod uwagę 

brały dwa scenariusze organiza-
cji remontu. Pierwszy zakładał 
wyłączenie ruchu tylko na odcin-
ku między Pruszkowem a Gro-
dziskiem (podróżnych na tym 
fragmencie woziłaby autobusowa 
komunikacja zastępcza), utrzy-
manie ruchu pociągów na jed-
nym torze między Pruszkowem 
a Warszawą -Włochy. I choć ta 

wizja wydaje się dogodniejsza dla 
pasażerów, to ma jeden minus. 
Taki kolejowy galimatias trwał-
by 30 miesięcy. Drugi wariant to 
zamknięcie ruchu na całej linii od 
Warszawy do Grodziska i krót-
szy czas remontu. 

WiĘceJ  4 
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Następny numer już w nowej odsłonie!
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Szkolne
inwestycje

PRUSZKÓW

Żłobek i przedszkole przy ulicy 
Jarzynowej w dzielnicy Bąki 
powinny być oddane w połowie 
2018 roku, a podstawówka pod jego 
koniec. Natomiast kompleks przy 
ul. Pływackiej na Gąsinie ma być 
gotowy w podobnym terminie
 – na przełomie 2018 i 2019 r.  10

Mroźna podróż 
składem SKM

REGION

Pasażerowie narzekają, że 
w pociągach Szybkiej Kolei 
Miejskiej uruchomiono już „letnią” 
klimatyzację, a oni sami zwyczajnie 
marzną. Zarząd Transportu 
Miejskiego zapewnia, że sprawdzi co 
dzieje się w składach na linii S1.  6

Nie wszyscy 
chcą marketu

MILANÓWEK

Plany budowy marketu 
budowlanego na terenie po fabryce 
MIFAM nie podobają się części 
mieszkańców. Przypomnijmy, 
że grunty przy ul. Królewskiej 
w grudniu ubiegłego roku stały 
się własnością spółki Podemat, 
której udziałowcem jest
m.in. OBI Group Holding.  6
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CYTAT TYGODNIA
– Trzykrotnie zwracaliśmy się o spotkanie w tej sprawie z ministrem Mariuszem Błaszczakiem, Piotrem Naimskim 
(sekretarzem stanu z Kancelarii Premiera – przyp. red.) i posłem Jackiem Sasinem. Pan minister stwierdził, że nie 
może się spotkać. Trudno powiedzieć, w jakim kierunku to wszystko pójdzie, bo nikt z nami nie chce rozmawiać.

Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego, o sprawie 
przebiegu linii 400kV podczas sesji grodziskiej rady gminy

Policjant uratował życie 24-latce
PARZNIEW
Dzielnicowy 
z pruszkowskiej 
komendy policji 
uratował życie młodej 
kobiecie, która stała 
na torach kolejowych 
w Parzniewie. 
– To była szybka 
i zdecydowana reakcja 
– mówią funkcjonariusze.

Do zdarzenia doszło w piątek 
22 kwietnia  ok. godz. 19.30. 
Sierżant sztabowy, Dawid Wi-
śniewski wraz z rodziną robił 
zakupy w jednym ze sklepów 
w Parzniewie. Podczas pako-
wania toreb do bagażnika sa-
mochodu usłyszał głośny płacz 

dochodzący od strony torów 
kolejowych. Gdy odwrócił gło-
wę ujrzał młodą kobietę stoją-
cą na torach i… nadjeżdżający 
od strony Brwinowa pociąg.

Policjant natychmiast ru-
szył w stronę 24-latki i ścią-
gnął ją z torów. – Gdy kilka 
minut później na miejsce 
przyjechał patrol policji ko-
bieta zemdlała. Okazało się, 
że jest cukrzykiem i potrze-
buje cukru. Kiedy otrzymała 
jego dawkę, na miejsce przy-
było Pogotowie Ratunkowe, 
które przewiozło 24-latkę do 
szpitala – opisuje asp. Karo-
lina Kańka, rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszkowie.  (SD) 
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Przypomnijmy, że mobilizacja 
mieszkańców i samorządów na-
szego regionu przeciw linii wyso-
kiego napięcia trwa od roku, a nie 
od kilku tygodni. Inwestycję pró-
bowano zablokować różnymi 
sposobami, jednak w między-
czasie w życie weszła tzw. specu-
stawa przesyłowa, dzięki której 
70-metrowe słupy mogą stanąć 
w dowolnym miejscu i pomimo 
sprzeciwów. – Trzykrotnie zwraca-
liśmy się o spotkanie w tej sprawie 
z ministrem Mariuszem Błaszcza-
kiem, Piotrem Naimskim (sekre-
tarzem stanu z kancelarii premiera 
– przyp. red.) i posłem Jackiem Sa-
sinem. Pan minister stwierdził, że 
nie może się spotkać. Trudno po-
wiedzieć, w jakim kierunku to 
wszystko pójdzie, bo nikt z nami 
nie chce rozmawiać – mówił pod-
czas środowej (27 kwietnia) sesji 
grodziskiej rady gminy burmistrz 
Grzegorz Benedykciński. – Musi-
my pamiętać, że jest specustawa 
w tej sprawie, więc inwestor mo-
że podjąć decyzję taką, jaką będzie 
chciał – dodawał. 

W cieniu protestów trwają pra-
ce Grupy Roboczej, powołanej 
przez Polskie Sieci Elektroener-
getyczne po fi asku Forum Dialo-
gu. Jej prace owiane są tajemnicą, 
bo uczestnicy mają zakaz ujaw-
niania mediom postępów w usta-
leniach. Z ostatniego komunikatu 
prof. Andrzeja Kraszewskiego, 
moderatora Grupy, wynika, że 
„omówione i przyjęte zostały 
wszystkie kryteria, dla których 
strona społeczna określi wagi 
niezbędne do przeprowadzenia 
przez pracowników Politechniki 

Dokończenie ze str. 1

Linia 400 kV nadal kością niezgody
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Warszawskiej analizy poszcze-
gólnych tras linii”. Tych jest 
pięć, w tym przebieg zakłada-
jący przecięcie gmin Jaktorów 
i Żabia Wola niemal w połowie, 
w bezpośrednim sąsiedztwie te-
renów mieszkalnych. Pozostałe 
propozycje to modyfi kacja wspo-
mnianej trasy z uwzględnieniem 
odsunięcia od terenów mieszkal-
nych, tzw. historyczna wersja 
z wykorzystaniem linii 220 kV 
Kozienice-Mory-Piaseczno-Oł-
tarzew, przebieg wzdłuż autostra-
dy A2 i drogi krajowej nr 50 oraz 
DK 50 i istniejącej linii wysokie-
go napięcia Rogowiec-Ołtarzew. 

Jednak jak nieofi cjalnie udało 
nam się ustalić, po stronie miesz-
kańców biorących udział w pracach 
pojawiają się wątpliwości co do ich 
sensu. – Mamy wrażenie, że to już 
tylko pozory, że decyzja zapadła 
i tylko kwestią czasu jest to, kiedy 
ją poznamy – mówi jeden z nich.

Suchej nitki na działalności 
Grupy nie pozostawiają za to te 

MILANÓWEK
Pożar w willi Jolancin 
przy ul. Charci Skok 
6 wybuchł 20 marca. 
Strażacy przez 11 godzin 
walczyli z żywiołem. 
Sprawdziliśmy, co się 
obecnie dzieje w sprawie 
poszkodowanych 
mieszkańców. Czy willa 
będzie odbudowana?

Była to dramatyczna noc dla 
mieszkańców Jolancina. Podczas 
pożaru ewakuowano wszystkich 
lokatorów tej zabytkowej mila-
nowskiej willi. Potem stali i pa-
trzyli, jak płomienie trawią ich 
mieszkania, a zarazem dorobek 
życia... Część pogorzelców znala-
zła schronienie u rodzin i znajo-
mych, pozostałym miasto-ogród 
zapewniło pobyt w hotelu i miesz-
kaniach zastępczych.

Dodatkowo poszkodowa-
ni otrzymali pomoc rzeczową 
i zasiłek od miasta. Co dalej? – 
Osoby te mają zapewnione lokale 

zastępcze na okres trzech mie-
sięcy. Pieniądze, które zostały 
zebrane dla nich na specjalnie 
utworzonym koncie bankowym 
zostają zamieniane na pomoc rze-
czową taką, jaką konkretnie po-
trzebują. Poszkodowani zgłaszają 
się do Ośrodka Pomocy Społecz-
nej i otrzymują konkretne wspar-
cie. Ponadto przygotowujemy 
lokale dla tych, którzy mieszkali 

w Jolancinie, a są podopiecznymi 
mieszkań komunalnych – mówi 
Wiesława Kwiatkowska, bur-
mistrz Milanówka.

A co się stanie z pogorzelcami 
gdy upłynie okres trzech miesięcy 
pobytu w lokalach zastępczych? – 
Poszkodowani otrzymają miesz-
kania gdzie indziej. Mieszkania 
komunalne mają to do siebie, że 
nie musi ktoś mieszkać zawsze 

Co dalej z willą Jolancin i jej mieszkańcami?
w tym samym miejscu – podkre-
śla burmistrz Kwiatkowska.

Czy willa zostanie odbudowa-
na? Wiesława Kwiatkowska: – 
Obecnie prowadzone jest śledztwo 
w prokuraturze dotyczące przy-
czyn podpalenia, poza tym, nie 
mamy jeszcze ostatecznych infor-
macji od ubezpieczyciela. Przy-
gotowujemy zabezpieczenie tego 
budynku przed deszczem. Robi to 
gmina, nie czekamy na współwła-
ścicieli budynku, a jest ich ośmiu. 
Ponieważ byliśmy zarządcą bu-
dynku, to niejako mamy do tego 
delegację. Oczywiście koszty po-
winniśmy ponieść wspólnie. Ale 
nie można dłużej czekać z zabez-
pieczeniem, dlatego zaczynamy 
my, a później będziemy się upo-
minać o zwrot należnej części – 
podkreśla.

Natomiast ewentualna odbudo-
wa willi Jolancin to długotrwały 
proces i z pewnością nie zakoń-
czyłby się w ciągu jednego roku. 
Zwłaszcza, że budynek wpisano 
na listę zabytków.  (SD) 
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stowarzyszenia, które nie zdecy-
dowały się na dołączenie do niej. 
– To manipulacja, kryteria i uwagi 
zgłoszone przez stronę społeczną 
zostały odrzucone. Grupa funkcjo-
nuje tylko po to, żeby dać potwier-
dzenie temu, co inwestor i tak chce 
zrobić – ocenia Anna Kurzela-Szy-
bilska ze Stowarzyszenia Nasza 
Gmina Jaktorów.

Nowy blok elektrowni w Ko-
zienicach, który linia ma połą-
czyć z Ołtarzewem, ma być gotowy 
w połowie 2018 r. Do tego czasu 
musi być też przygotowana infra-
struktura przesyłowa. To oznacza, 
że PSE nie będzie w nieskończo-
ność czekało na kompromis.

A co jeśli ostateczna decyzja 
będzie niezgodna z oczekiwania-
mi mieszkańców podgrodziskich 
miejscowości? – Na razie ludzie 
mają jeszcze nadzieję, że ta linia 
nas ominie, ich czujność jest uśpio-
na, ale jeśli okaże się inaczej, to wyj-
dziemy tysiącami na ulice – mówi 
Kurzela-Szybilska.  

Oczekiwanie na decyzję Polskich Sieci Elektroenergetycznych

Piątek, 29 Kwietnia 2016

Dramatyczne dni kwietnia

REGION
Tragiczny kwiecień. 
W dramatycznych 
okolicznościach 
życie straciła trójka 
mieszkańców Grodziska 
Mazowieckiego. 
Wiele wskazuje 
na samobójstwa...

25 kwietnia w mieszkaniu przy 
ul. 11 Listopada znaleziono mar-
twą kobietę. – Nasze wstępne 
ustalenia są takie, że popełniła 
samobójstwo – mówił asp. Sła-
womir Janowiec z grodziskiej  
komendy policji. Sprawą zaję-
ła się prokuratura. – Prawdo-
podobnie mamy do czynienia 
z samobójstwem. 51-letnia ko-
bieta zostawiła materiały, któ-
re sugerują, że zdecydowała się 
na taki krok. Aby to potwier-
dzić konieczna jest sekcja zwłok 
– powiedział Zdzisław Hut, 
prokurator rejonowy w Gro-
dzisku Mazowieckim.

Tego samego dnia po godz. 
22 przy ul. Bolesława Prusa 35 
w Pruszkowie również pojawi-
ły się pojazdy pogotowia ratun-
kowego, straży pożarnej i policji. 
Strażacy musieli wyważyć drzwi 

do jednego z mieszkań, ponie-
waż podejrzewano, że znajdu-
jącej się wewnątrz kobiecie coś 
się stało. – Otrzymaliśmy zgło-
szenie, że mogła zażyć dużą ilość 
tabletek. Ze wstępnych naszych 
ustaleń wynika, że była to próba 
samobójcza – informowała asp. 
Karolina Kańka, rzecznik praso-
wy Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszkowie. Kobietę przewie-
ziono do szpitala.

Wracamy do dramatycznych 
wydarzeń jakie rozegrały się 
przy ul. 11 Listopada w Gro-
dzisku. Jak już informowaliśmy, 
13 kwietnia w jednym z miesz-
kań znaleziono zwłoki kobiety 
i mężczyzny z ranami postrza-
łowymi. Kilka dni po zdarze-
niu potwierdzono, że osoby te 
zginęły od broni myśliwskiej. 
Wstępnie mówiono o podwój-
nym samobójstwie. Wkrótce 
prokuratura ukierunkowała 
śledztwo. – W tej chwili trwają 
czynności sprawdzające, w stro-
nę dokonania przestępstwa za-
bójstwa i nakłaniania udzielenia 
pomocy do samobójstwa – mó-
wił Michał Dziekański, rzecznik 
prasowy Prokuratury Okręgo-
wej w Warszawie.  (SD) 

PRUSZKÓW
W sobotnie (23 kwietnia) 
południe prezydent 
Pruszkowa Jan 
Starzyński spotkał się 
z mieszkańcami. Mówił 
o planach, odpowiadał 
na pytania. W ten 
sposób zainaugurowano 
cykl „Soboty 
z prezydentem”.

Miejscem pierwszej debaty 
stało się Muzeum Starożytne-
go Hutnictwa Mazowieckie-
go, ale kolejne będą odbywać 
się już innych punktach Prusz-
kowa. Wstępem do dyskusji 
z mieszkańcami była pre-
zentacja tego, co już udało się 
zrobić oraz planów na przy-
szłość. Mowa była o remon-
tach ulic, budowie kanalizacji 
i odwodnienia, a także o fl a-
gowych inwestycjach rozpo-
czętych w mieście, w tym 
o budowie Centrum Dziedzic-
twa Kulturowego, kompleksu 
oświatowego na Bąkach i roz-
budowie Szkoły Podstawowej 
nr 10 przy ul. Pływackiej.

Dwa razy dłużej, niż sama 
prezentacja, trwała runda py-
tań do prezydenta. Mieszkańcy 
interesowali się m.in. tym, ja-
kie instytucje znajdą siedzibę 
w CDK, miejskim kinem, ko-
munikacją, ścieżkami rowero-
wymi, budową tunelu w ciągu 
ul. Działkowej.

Za miesiąc kolejna okazja, 
aby osobiście zadać pytanie 
prezydentowi Janowi Starzyń-
skiemu. 21 maja będzie czekał 
na mieszkańców w Przedszko-
lu Miejskim nr 13, przy ul. Ant-
ka 7. Początek o godz. 12.  (EL) 

Sobota 
z prezydentem
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OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Piastowa

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2015. poz. 199 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piastowie 
uchwały Nr XVI/98/2015 z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa - „S. Noakowskiego” , dla obszaru 
położonego w  obr. 4  ograniczonego:
1) od północy – północną granicą działki nr ew. 1/6;
2) od wschodu – zachodnią granicą działki nr ew. 278/6;
3) od południa – południową granicą działki nr ew. 277/1;
4) od zachodu – zachodnimi granicami działek nr ew. 274/1, 277/2 i 277/1. 
Treść uchwały oraz z załącznik graficzny do uchwały, dostępne są na stronie internetowej miasta  
Piastowa  w zakładce BIP. 
Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w kan-
celarii Urzędu Miasta Piastowa – 05-820 Piastów ul. 11 Listopada 2 w nieprzekraczalnym terminie  
do dnia 20.05. 2016r.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Piastowa.
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy (nr ewidencyjny działki).
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 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. 2016. poz.353.), zwanej dalej ustawą, 
zawiadamiam o przystąpieniu do postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków 
realizacji ww. planu, obejmującego w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowi-
sko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Inwestycji, Zespole ds. Urbanistyki i Architek-
tury (ul. 11-go Listopada 8 pok. nr 6) w godzinach pracy Urzędu.
Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do dnia  
20.05. 2016 r. mogą wnosić wnioski. 
Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Piastowa, pocztą na adres 05-820 
Piastów ul. 11-go Listopada 2, ustnie do protokołu w Wydziale Inwestycji, Zespole ds. Urbanistyki  
i Architektury (ul. 11-go Listopada 8, pok. nr 6) lub za pomocą środków komunikacji elektronicz-
nej (bez konieczności opatrywania podpisem elektronicznym) na adres e-mail sekretariat@piastow.pl. 
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy. Zgodnie z art. 41 ustawy 
wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5  
ustawy organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta Piastowa.

Burmistrz Miasta Piastowa
Grzegorz Szuplewski
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„Pesą Mazovią”. Po żmudnym remoncie pociąg wrócił na tory. Dla porównania: zaprojektowanie i wybudowanie 
tego modelu kolejki trwało dwa lata, czyli... o miesiąc krócej niż prace remontowe. 

Piątek, 29 Kwietnia 2016

blaty , stoły, korzenie, dekoracje,  
stoliki z drewna egzotycznego z Indonezji

ENT TOMASZ POLAKOWSKI
UL. SPORTOWA 18A 05-090 RASZYN  

TEL. 502 056 690

Reklama

W maju zbieranie wniosków 
o wydanie Karty Mieszkańca?
PRUSZKÓW
W styczniu tego roku 
rada miejska przyjęła 
uchwałę o wprowadzeniu 
Pruszkowskiej Karty 
Mieszkańca. Minęło kilka 
miesięcy, a wniosków 
o wydanie tej karty nadal 
nie można składać. 
Czy pomysł trafił 
do szuflady?

Karta Mieszkańca ma umoż-
liwić wszystkim pruszkowia-
nom korzystanie z rozmaitych 
zniżek. Katalog ulg podzielo-
no na dwa obszary: publiczny 
i prywatny. Pierwszy obejmu-
je upusty i rabaty na komuni-
kację publiczną, miejski basen 
oraz korzystanie z usług miej-
skich instytucji takich jak MOK 
czy MSHM. W drugim obszarze 
znajdą się zniżki na usługi ofe-
rowane przez przedsiębiorców.

Kto będzie mógł się ubiegać 
o wydanie PKM? Każdy miesz-
kaniec Pruszkowa, który rozlicza 
tu swoje podatki i deklaruje jedno-
cześnie, że to miasto jest miejscem 
jego zamieszkania. Jak przyzna-
ją urzędnicy, PKM ma zachęcać 
do osiedlania się w Pruszkowie.

Jeszcze w styczniu wiceprezy-
dent Pruszkowa Andrzej Kurzela 
zaznaczał, że proces przyjmowa-
nia wniosków oraz wydawania 
kart powinien ruszyć w kwietniu. 
Jednak uruchomienie programu 
nieco się opóźni. – Jesteśmy na 
ostatniej prostej. Właśnie zapo-
znajemy się z ofertami firm, które 
mogłyby się zająć wydawaniem 

Pruszkowskiej Karty Mieszkań-
ca. W maju powinno ruszyć zbie-
ranie wniosków o wydanie karty 
– wyjaśnia Kurzela. – Musimy się 
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WIOSNA 

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, ul. Pogodna 7

www.hurtownia-ogrodnicza.pl
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spieszyć. Od lipca komunikacja 
miejska będzie działać na no-
wych zasadach, a PKM będzie 
uprawniać naszych mieszkań-
ców do rozmaitych ulg w taryfie 
biletowej – dodaje.

Wiceprezydent Pruszko-
wa podkreśla, że niebawem na 
stronie internetowej urzędu po-
jawią się wszelkie informacje na  
temat PKM.  (AS) 

– Jesteśmy na  
ostatniej prostej  
– mówi wiceprezydent  
Andrzej Kurzela

PĘCICE MAŁE
Gmina Michałowice 
przymierza się do 
budowy boiska przy 
świetlicy w Pęcicach 
Małych. Inwestycja 
ma zostać zrealizowana 
 do końca lipca.

Najpierw jednak urząd musi 
znaleźć wykonawcę budowy 
boiska. Na oferty potencjal-
nych wykonawców gmina cze-
ka do 10 maja. Teren będzie 
przeznaczony przede wszyst-
kim do gry w siatkówkę i koszy-
kówkę. Pole gry o nawierzchni 
poliuretanowej ma mieć wy-
miary 13 x24 m. – Boisko po-
wstanie w okolicy świetlicy przy  
ul. Brzozowej – mówi Krzysztof 
Grabka, wójt gminy Michało-
wice. – Tam, gdzie jest miejsce, 
chęć i potrzeba mieszkańców 
chcemy realizować takie roz-
wiązania. To też krok w stronę 
tego, aby wyciągnąć dzieci od 
komputerów. Na przykładzie 
sołectwa Opaczy-Kolonii wie-
my, że takie rozwiązania cieszą  
się ogromną popularnością.

Wójt nie ma obaw, że bo-
isko może być niewykorzy-
stywane. – W naszej gminie 
prężnie działają sołectwa i osie-
dla. Dzięki współpracy z nimi 
dokładnie znamy potrzeby 
mieszkańców. Dodatkowo 
sołectwa i osiedla są niezwy-
kle aktywne i organizują różne  
zajęcia. Nie ma obaw, że bo-
isko czy inne obiekty będą stały  
puste – zapewnia.  (JM)

Przy świetlicy
będzie boisko

PKP PLK zapytały lokalne samo-
rządy o opinię, który z propono-
wanych wariantów jest najlepszy. 
Okazuje się, że za szybką wersją 
remontu opowiedziały się Prusz-
ków, Brwinów, Milanówek  i Gro-
dzisk Mazowiecki. W zapewnienia 
kolejarzy o szybkim i termino-
wym zakończeniu prac nie wie-
rzy jednak Grzegorz Szuplewski, 
burmistrz Piastowa: – Nie mam 
zaufania do deklaracji składanych 
przez kolejarzy i ich planów. Na 
dziś są one bardzo chaotyczne. 
Wcale nie wynika z tego, że jak 
się zgodzimy na zamknięcie cał-
kowite torów, to prace potrwa-
ją 15 miesięcy. Co więcej jestem 
przekonany, że to takie trochę 
czarowanie. Myślę, że większość 
samorządów również zdaje sobie 
z tego sprawę, a cierpieć będą na 
tym ludzie. Niedawno była remon-
towana linia nr 1 i widać jakie to 
zrodziło kłopoty, m.in. w kwestii 
organizacji prac torowych – mówi. 

Kolejarze jeszcze nie informują, 
czy koncepcja organizacji prac na 
czas remontu została ostatecznie 
zatwierdzona. Jednak z ich wypo-
wiedzi wynika, że  realny jest wa-
riant „szybszy”. Co więcej, jest 
szansa na jego ponowne skróce-
nie. – Dzisiaj zakładamy, że model 
4-15-2 jest realny: 4 miesiące na 
prace przygotowawcze, 15 miesięcy  
przy zamkniętych torach i 2 miesią-
ce na prace końcowe. Skróciliśmy 
roboty z pierwotnie zakładanych 

Chcą skrócić szybszy wariant 
Sprawa modernizacji podmiejskiej linii kolejowej 447

22 miesięcy do 21. Jednocześnie 
chcemy, aby wykonawcy jeszcze 
na etapie prowadzonego przetar-
gu przeanalizowali swoje możli-
wości, aby skrócić czas zamknięć 
torowych z 15 do 12 miesięcy. Takie 

Kolejarze analizują możli-
wość skierowania pociągów na  
linię dalekobieżną tak, aby dojeż-
dżały do Grodziska Mazowiec-
kiego. Pasażerowie z pozostałych 
przystanków będą musieli się 
zadowolić komunikacją auto-
busową. Pojawia się jeszcze je-
den problem. Jeśli remont linii 
447 nałoży się na rozbudowę 
„wąskiego gardła” w Al. Jero-
zolimskich w Pruszkowie, to 
mieszkańcy tego miasta prze-
żyją komunikacyjny horror. An-
drzej Kurzela, wiceprezydent 
Pruszkowa, uspokaja: – Ma to 
być tak zaplanowane, że wy-
łączenie pociągów będzie do- 
piero po uruchomieniu Al. Jero- 
zolimskich. Inwestycje te są ko- 
ordynowane na wszystkich 
spotkaniach organizowanych  
przez PKP.  (ANNA SOŁTYSIAK) 
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Dokończenie ze str. 1

rozwiązanie umożliwiłoby prze-
prowadzenie modernizacji w pół-
tora roku, a nie jak na początku 
zakładano prawie dwóch – zazna-
cza Andrzej Pawłowski, wicepre-
zes PKP Polskie Linie Kolejowe.

Jest szansa  
skrócenia czasu 
zamknięć torowych  
z 15 do 12 miesięcy
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GRODZISK MAZOWIECKI
Grodziski Rower Miejski cieszy się 
ogromnym powodzeniem. Dziś jed-
noślady można wypożyczać na 
dziewięciu stacjach: Deptak/PKP 
– ul. 1 Maja, Park im. hr. Skarbków/
/ul. 3 Maja, Hala Sportowa/ul. West-
fala, Stawy Goliana/ul. M. Skłodow-
skiej-Curie, Stawy Walczewskiego/

ul. Nadarzyńska, Pływalnia Miej-
ska „Wodnik 2000”/ul. Montwiłła, 
Targowisko Miejskie/ul. Radońska, 
Centrum Kultury/ul. Spółdzielcza 
oraz Zespół Szkół/ul. Zielony Rynek. 
Czy jest szansa na kolejne? – Ma-
my to w planach. Chodzi o dodatko-
we wypożyczalnie, które miałyby się 

Na więcej stacji rowerowych 
trzeba będzie poczekać

pojawić przy parkingu wielopozio-
mowym na ul. Żydowskiej oraz na 
osiedlu Piaskowa – mówi Grzegorz 
Benedykciński, burmistrz Grodziska. 
– Rozważaliśmy uruchomienie no-
wych stacji w drugiej połowie roku, 
ale najbardziej prawdopodobny ter-
min to wiosna 2017 r. – dodaje. (AS)

Wiadomości Piątek, 29 Kwietnia 2016

FOTOMIGAWKA

 25 kwietnia w Jankach kierujący BMW wjechał pod tira. Praw-
dopodobnie przyczyną wypadku była nadmierna prędkość, kierow-
ca auta osobowego nie zdążył wyhamować. – Przed wiaduktem 
na skrzyżowaniu ul. Mszczonowskiej z ul. Przelotową doszło do 
zdarzenia drogowego z udziałem dwóch pojazdów. Tir wyjeżdżał 
z Przelotowej. Kierujący BMW wjechał pod naczepę ciężarówki. Dwie 
osoby poruszające się autem osobowym trafi ły do szpitala – mówiła 
asp. Karolina Kańka, rzecznik prasowy pruszkowskiej policji.  (JM) 
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Podróż SKM mrozi 
krew w żyłach
REGION
I to dosłownie. 
Pasażerowie narzekają, 
że w pociągach 
Szybkiej Kolei Miejskiej 
uruchomiono już „letnią” 
klimatyzację, a oni sami 
zwyczajnie marzną. 

O interwencję w tej sprawie 
zwróciła się do naszej redakcji 
czytelniczka, która SKM do-
jeżdża do pracy w Pruszkowie. 
– Po wejściu do pociągu na stacji 
Warszawa Śródmieście od razu 
zauważyłam, że wieje chłodem. 
Reszta pasażerów też nie była 
zadowolona, widać było, że lu-
dzie kulą się z zimna. Zgłosiłam 
pani konduktor, żeby zmniejszyć 
nawiew. Powiedziała, że rozu-
mie, ale takie są przepisy i klima-
tyzacja musi chodzić. W końcu 
obiecała, że przekaże maszyni-
ście. Jednak do samego Prusz-
kowa nic się nie zmieniło. A ja 
nie chcę marznąć w SKM tyl-
ko dlatego, że jest jakiś przepis 
– oburza się Jolanta. 

Z pytaniem o normy tem-
peratury w pociągach SKM 
zwróciliśmy się do Zarządu 
Transportu Miejskiego w War-
szawie. – SKM zobowiązana 
jest do utrzymania temperatury 
w następujących przedziałach: 
od 18 do 25 stopni w okresie od 
1 kwietnia do 31 października, 
oraz od 10 do 20 stopni w okre-
sie od 1 listopada do 31 marca 
– wyjaśnia Igor Krajnow, rzecz-
nik prasowy ZTM.

O to, czy maszyniści stosują 
się tych wytycznych, czy mają 
możliwość ręcznego ustawie-
nia klimatyzacji i tym samym 
szybkiej reakcji na uwagi pa-
sażerów, zapytaliśmy bez-
pośrednio przewoźnika. Do 
momentu zamknięcia tego wy-
dania „Gazety WPR” nie uzy-
skaliśmy jednak odpowiedzi. 

Dobra informacja dla marz-
nących pasażerów płynie jed-
nak z ZTM, który zapewnia, że 
sprawdzi co dzieje się w pocią-
gach na linii S1. – Oczywiście 
zobowiązuję się do tego, ze 
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przeprowadzimy kontrolę – 
mówi Krajnow. 

ZTM radzi jednocześnie, 
aby w przypadku, gdy dojdzie 
do awarii klimatyzacji lub jej 
działanie uznamy za niewy-
starczające, poinformować 
o tym prowadzącego pojazd. 
Zdarza się bowiem, że maszy-
nista spędzając dużo czasu za 
sterami pociągu nie zdaje so-
bie sprawy, że klimatyzacja 
w przedziale pasażerskim nie 
działa prawidłowo. Pozostaje 
mieć nadzieję, że reakcja bę-
dzie szybsza, niż w przypad-
ku naszej czytelniczki.  (EL) 

ZTM zapewnia, 
że sprawdzi, co dzieje 
się w pociągach 
na linii S1

EWELINA 
LATOSEK

MILANÓWEK
Plany budowy 
wielkopowierzchniowego 
marketu budowlanego na 
terenie po fabryce MIFAM 
nie podobają się części 
mieszkańców. 

W internecie pojawiła 
się odezwa, w której 
czytamy m.in. o groź-

bie zakorkowania miasta przez 
klientów, którzy do OBI przyjeż-
dżać będą nawet z sąsiednich po-
wiatów, o likwidacji mniejszych 
sklepów, które nie wytrzymają 
konkurencji z dużym marketem, 
o dewastacji spokojnego, letni-
skowego charakteru Milanówka. 
– Ulica Królewska, już teraz za-
korkowana, stanie się całkowi-
cie nieprzejezdna nie tylko pod 
marketem, ale na całej długości 
od Podkowy po Grodzisk. Ani ta 
ulica, ani inne w naszym mieście 
nie są przygotowane organiza-
cyjnie i technicznie do przyjęcia 
jeszcze bardziej intensywnego 
ruchu osobowego i ciężkiego 
ruchu dostawczego – czyta-
my w apelu. I dalej: – Przeko-
nujmy i wpływajmy na naszych 
radnych, protestujmy przeciwko 
takim planom, zgłaszajmy wnio-
ski i zastrzeżenia do Planu Zago-
spodarowania Przestrzennego, 
żądajmy szerokich konsulta-
cji społecznych.

Przypomnijmy, grunty przy 
ulicy Królewskiej w grudniu 
ubiegłego roku stały się wła-
snością spółki Podemat, któ-
rej udziałowcem jest m.in. OBI 

Nie wszyscy są za marketem
Kwestia zagospodarowania terenu po MIFAM-ie

Group Holding. Od począt-
ku wiadomo było, że najbar-
dziej prawdopodobnym celem 
transakcji jest przeznaczenie tej 

Czy to oznacza, że klamka 
zapadła? Dla tej części Mila-
nówka nie ma planu zagospoda-
rowania przestrzennego, jednak 
zmiana przeznaczenia nieru-
chomości wymaga uzyskania 
decyzji o warunkach zabudo-
wy, a tę wydaje urząd miasta. 
Jak w lutym zapewniała nas 
burmistrz Wiesława Kwiat-
kowska, pozytywnej decyzji nie 
będzie, jeśli inwestor nie za-
pewni, że pojawienie się wielko-
powierzchniowego sklepu nie 
sparaliżuje komunikacyjnego 
centrum miasta. 

Na jakim etapie sprawa jest 
obecnie? – Jesteśmy w trak-
cie rozpatrywania wniosku 
o wydanie warunków zabu-
dowy, procedura trwa, na ten 
moment nic nowego nie wiemy 
– wyjaśnia burmistrz Wiesła-
wa Kwiatkowska. 

działki właśnie na market bu-
dowlany. O swoich planach fi r-
ma poinformowała już burmistrz 
i radnych Milanówka. 

Grunty przy 
ul. Królewskiej 
stały się własnością 
spółki Podemat, 
której udziałowcem 
jest m.in. OBI 
Group Holding  
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NADARZYN
Niedawno pojawiły 
się pogłoski, że Bank 
Spółdzielczy w Nadarzynie 
jest zagrożony upadłością. 
Klienci ruszyli do 
placówek, aby odebrać 
swoje pieniądze. Władze 
banku uspokajają.

W ostatnich dniach przed Ban-
kiem Spółdzielczym w Nadarzy-
nie i w jego oddziałach tworzyły się 
duże kolejki. Pojawiły się nieofi -
cjalne doniesienia, że bank zagro-
żony jest upadłością. Jego klienci 
masowo ruszyli wypłacać swoje 
oszczędności. Sytuację podkręcała 
gorąca atmosfera jaka panowała 
w czasie, gdy wiele osób ruszyło po 
odbiór pieniędzy. Z relacji świad-
ków wynikało, że ludzie popychali 
się i stanowczo domagali natych-
miastowej wypłaty oszczędności.

Jak przekonują przedstawi-
ciele banku nie ma powodów do 
niepokoju. – Wszystko wynikało 
z tego, że w mediach pojawiły się 

niepotwierdzone informacje na 
temat niewypłacalności banku. 
Ludzie zaczęli się nakręcać całą 
sytuacją przez co zaobserwowa-
liśmy wzmożone zainteresowanie 
wypłatami gotówki. Stworzyły się 
duże kolejki, co dodatkowo wzma-
gało złą atmosferę. Jednak bank 
normalnie funkcjonuje, realizuje 
wypłaty, nic mu nie zagraża, a klien-
ci którzy byli zostali obsłużeni. To 
była chwilowa panika, która wyni-
kła z lęku przed niewypłacalnością 
banku – wyjaśnia Marcin Kotus, 
główny specjalista ds. komunika-
cji w banku zrzeszającym.

Bank Spółdzielczy w Nada-
rzynie opublikował również 
na swojej stronie internetowej 
oficjalne oświadczenie w tej 
sprawie. – W związku z pojawie-
niem się w przestrzeni publicz-
nej, nieprawdziwych i mających 
spekulacyjny charakter infor-
macji na temat Banku Spółdziel-
czego w Nadarzynie, Zarząd 
Banku oświadcza, że sytuacja 
fi nansowa Banku w żaden spo-
sób nie zagraża jego funkcjo-
nowaniu, a aktywa Klientów 
Banku są absolutnie bezpiecz-
ne – czytamy.  (SD)

Ludzie zdenerwowani, bank uspakaja
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 Obszar po zakładach MIFAM

Obwodnica 
nie ma szczęścia
GRODZISK MAZOWIECKI
Drogowcy unieważnili 
przetarg na aktualizację 
dokumentacji 
projektowej zachodniej 
obwodnicy Grodziska. 
Powód? Zbyt 
wysokie oferty.

Choć w 2013 r. wojewoda wy-
dał decyzję na budowę fragmen-
tu tej obwodnicy od autostrady 
A2 w kierunku Grodziska to 
inwestycja jeszcze nie ruszy-
ła. Wszystko przez protesty 
i odwołania. Po długiej batalii 
Samorząd Województwa Mazo-
wieckiego, który ma wybudować 
trasę, we wrześniu ubiegłego 
roku uzyskał decyzję środowi-
skową dla tej inwestycji. Miesz-
kańcy ponownie się odwołali.

Sprawa ciągnie się w sądzie. 
Drogowcy postanowili jednak 
nie czekać i w kwietniu ogło-
sili przetarg na aktualizację 
dokumentacji projektowej za-
chodniej obwodnicy Grodzi-
ska Mazowieckiego. Zgłosiło 
się dwóch chętnych. Ale prze-
targ unieważniono. O powód 
takiej decyzji zapytaliśmy Mo-
nikę Burdon, rzecznika praso-
wego Mazowieckiego Zarządu 
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Dróg Wojewódzkich. – Złożone 
oferty przekraczają kwotę jaką 
zaplanowaliśmy na to zadanie 
– wyjaśnia. O realizację zadania 
ubiegały się dwie fi rmy: ARKAS-
-PROJEKT z Olsztyna, która 
aktualizację dokumentacji wyce-
niła na blisko 1,8 mln zł oraz Biu-
ro Projektów TRASA z Poznania 
proponujące cenę ok. 1,2 mln zł.
Okazuje się, że MZDW na 
przygotowanie projektów chce 
przeznaczyć niecałe 956 tys. zł 
i nie może zwiększyć tej kwoty.

– Budżet mamy już zaplano-
wany. Poszczególne inwestycje 
i zadania zostały oszacowane 
i staramy trzymać się tych kwot. 
Nie posiadamy rezerw, żeby 
zwiększać środki w miarę po-
trzeb. W grę wchodzą jedynie 
oszczędności wynikające z roz-
strzygniętych przetargów. Jed-
nak „zaoszczędzonych” w ten 
sposób pieniędzy również nie mo-
żemy sobie, ot tak, przesuwać – 
mówi Monika Burdon. – Spróbu-
jemy jeszcze raz ogłosić przetarg 
na aktualizację dokumentacji 
projektowej – dodaje.   (AS)

MZDW na 
przygotowanie 
projektów chce 
przeznaczyć 
niecałe 956 tys. zł

Kwestia zagospodarowania terenu po MIFAM-ie
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Ś wiat medyczny, a w szcze-
gólności świat medycy-
ny estetycznej dąży do

perfekcji.
Narzędziami użytymi do tego 

celu w XXI wieku są najczęściej 
komputery z odpowiednim opro-
gramowaniem.

 W urządzeniu Foto fi der ma-
my aparat fotograficzny, der-
matoskop i oprogramowanie 
odpowiednie do analizy wyso-
kiej rozdzielczości zdjęć cia-
ła ludzkiego.

Maszyna ta najczęściej jest 
wykorzystywana w dermatolo-
gii ale też w medycynie estetycz-
nej, fl ebologii itp.

Proces fotodokumentacji jest 
istotny dla każdego rodzaju za-
biegu z zakresu medycyny este-
tycznej, niezależnie od tego, czy 
jest to modelowanie ciała czy 
zabieg laserowy. FotoFinder 
aesthetics oferuje doskonały, 
komercyjny system dla medy-
cyny estetycznej, zapewniający 
szereg możliwości, które wpły-
wają na skuteczność i wydajność 
terapii, takich jak: planowanie 
leczenia, analiza skóry oraz two-
rzenie spójnej fotodokumenta-
cji. Dzięki doskonałym zdjęciom 
widoczne są postępy i korzyści 
płynące z zastosowanego lecze-
nia. Dodatkowo, system ten po-
zytywnie wpływa na poprawę 
komunikacji między lekarzem 
a pacjentem dzięki tworzeniu 
spersonalizowanych raportów 
oraz planów leczenia. 

Zobacz różnicę FotoFinder aestetics

Po zabiegach często zdarza 
się, że pacjenci szybko przyzwy-
czajają się do uzyskanych efek-
tów lub dostrzegają pozytywny 
wpływ terapii dopiero po kilku 
zabiegach. Prezentowany Pań-
stwu system FotoFinder pozwa-
la na tworzenie zdjęć „przed” 
i „po” oraz porównywanie ich – 
jedno obok drugiego. Taka wizu-
alizacja doskonale uwidacznia 
nawet najmniejsze zmiany po 
każdym zabiegu, zwiększając 
zadowolenie pacjenta. Dzię-
ki opisywanemu systemowi 

FotoFinder aesthetics moż-
na znacznie zwiększyć liczbę 
pacjentów oraz ilość zabiegów.

FotoFinder aesthetics otwie-
ra przed lekarzami nowe możli-
wości rozmowy z pacjentami na 
temat zabiegów medycyny este-
tycznej. Z pomocą imponujących 
wizualizacji na ekranie kompu-
tera, można z łatwością wyjaśnić 
proces leczenia i rozwinąć jego 
plan. Pacjenci po wizycie mogą 
zabrać ze sobą wydrukowany 
raport, stworzony zgodnie z ich 
indywidualnymi potrzebami. 

Wyświetlanie, porównywanie 
i edytowanie zdjęć zarówno na 
ekranie komputera jak i na iPadzie 
jest możliwe na wyciągnięcie ręki 
w każdym gabinecie dzięki apli-
kacji FotoFinder Universe.

Wspomaganie 
pracy lekarzy dzięki 
FotoFinder

• Pozyskiwanie pacjentów dzię-
ki imponującym zdjęciom 
wysokiej jakości oraz anali-
zie skóry.

• Rozbudowane planowanie 
leczenia: idealnie dobrane, 
spersonalizowane, szybkie.

• Zwiększenie zadowolenia 
pacjenta poprzez udoku-
mentowanie sukcesów prze-
prowadzonych terapii.

• Zwiększenie satysfakcji po-
przez znakomite, przekony-
wujące zdjęcia porównawcze.

• Oszczędność czasu lekarza 
poprzez możliwość zlecenia 

aRtykuł sponsoRowany

wykonania fotodokumenta-
cji innym pracownikom.

We fl ebologi oprócz znaczenia 
leczniczego rożnego rodzaju za-
biegów efekt estetyczny możemy 
uzyskać kompletny tylko wtedy 
kiedy będziemy znać oczekiwa-
nia pacjenta . A to urządzenie bez 
wątpienia przyda się lekarzowi 
i zainteresowanemu pacjentowi 
w osiągnięciu tego celu.

GABINET CHIRURGICZNY LESZEK GRUSZECKI
Milanówek, ul.  Królewska 64 a

zabiegi  chirurgiczne ambulatoryjne • fl ebologia • proktologia
Gabinet czynny w dni powszednie i soboty wizyty 

umawiane pod tel. 512278595

www.gruszeckilek.pl

REGUŁY
To był interesujący sposób na spę-
dzenie niedzieli. 24 kwietnia w par-
ku przy ulicy Wiejskiej w Regułach 
mieszkańcy budowali budki lęgowe 
dla ptaków. Dobre warunki pracy 
oraz niezbędne materiały zapewnili 
specjaliści z Fundacji „KiM”. Na po-
czątek trzeba było określić ptaka, 

dla którego budka zostanie przygo-
towana. Dzięki mieszkańcom 
Reguł nowe chatki zyskają sikorka 
bogatka, sikorka modraszka, 
muchołówka, wróbel oraz mazurek. 
Wykonanie budki wymagało do-
kładności i precyzji. Dlaczego? 
Np. zbyt duży otwór wlotowy 

Mieszkańcy tworzyli budki 
lęgowe dla ptaków 

powoduje, że budkę mogą zamiesz-
kać większe ptaki, które tym samym 
wyprą te mniejsze. Część z wyko-
nanych budek zawieszono w parku. 
Reszta pojawi się w ogrodach miesz-
kańców Reguł, którzy wykazali się 
troską o los ptaków i postanowili 
zadbać o ich bezpieczeństwo. (SD)

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Rodzice uczniów 
z pruszkowskich 
podstawówek narzekają 
na problemy związane 
z dowozem dzieci 
na zajęcia. Powód? 
Brak dogodnych 
miejsc do zatrzymania 
auta i wypuszczenia 
malucha. 

D o naszej redakcji zgłosi-
li się rodzice uczniów ze 
szkół na terenie miasta. – 

Jak mamy bezpiecznie dostarczyć 
dziecko na zajęcia, skoro miejsca 
parkingowe dla rodziców są zajęte, 
przy chodniku graniczącym z wej-
ściem do szkoły jest pas barierek, 
a dodatkowo jest tu przejście dla 
pieszych, choć to jest akurat po-
trzebne – zaznacza Aleksandra, 
mama jednego z uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 2. Ale z podob-
nymi problemami od lat boryka-
ją się rodzice dzieci uczących się 

Kłopot z dowożeniem dzieci na zajęcia

specjalne zatoki więc sytuacja, 
która jest dzisiaj na pewno się po-
prawi – zaznacza Jan Starzyński. 

Władze miasta zastanawia-
ją się także nad tym, jak rozwią-
zać kłopot z podwożeniem dzieci 
do Szkoły Podstawowej nr 1. – Tu 
problem rozwiązałoby włączenie 
ulicy Topolowej w ul. Narutowi-
cza i to też mamy w zamierze-
niach. Tak się składa, że część 
tego gruntu stanowi własność 
Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich – mówi prezydent 
Pruszkowa. – Przebudowę chcie-
libyśmy wykonać przy moderni-
zacji Al. Jerozolimskich. Wtedy 
będzie możliwość ustalenia jed-
nego kierunku ruchu, bo do szcze-
gólnych konfl iktów dochodzi, gdy 
rozpoczynają się lekcje w szkole 
i dość duża liczba samochodów 
wjeżdża w ulicę ślepą, później za-
wraca i auta wzajemnie się blo-
kują. Wprowadzanie tam jednego 
kierunku ruchu okrężnego zli-
kwidowałoby tego typu sytuacje, 
będziemy się starali rozwiązać 
problemy komunikacyjne w tym 
miejscu – podkreśla. 

zastawiają auta mieszkańców osie-
dla, którzy nie mają miejsc parkin-
gowych. Sprawdzimy, czy można 
tam wygospodarować jeszcze wię-
cej miejsc do parkowania – zazna-
czył prezydent. 

To nie koniec. Przy pozosta-
łych szkołach sytuacja również ma 
się poprawić, i to niedługo. – Przy
Szkole Podstawowej nr 6 nieba-
wem wchodzimy z inwestycją 
związaną z modernizacją ul. Lipo-
wej. W projekcie są przewidziane 

w Szkole Podstawowej nr 6. Sy-
tuacja jest analogiczna – barierki 
na chodniku, przejście z sygna-
lizacją świetlną i brak jakichkol-
wiek miejsc parkingowych. 

O możliwość poprawy sytu-
acji parkingowej przy „dwójce” 
zapytaliśmy Jana Starzyńskiego, 
prezydenta Pruszkowa. – Zdecy-
dowanie gorzej jest przy szkole nr 1 
i szkole nr 6. W przypadku „dwój-
ki” sytuację pogarsza fakt, że ten 
wyznaczony dla rodziców parking 
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Budowa ruszy niebawem
RASZYN
Władze gminy Raszyn 
szukają fi rmy, która 
zajmie się budową 
ośmiooddziałowego 
przedszkola przy 
ul. Poniatowskiego. 
– Mamy nadzieję, że 
przedszkole przyjmie 
dzieci już we wrześniu 
2017 r. – mówi nam 
wójt Andrzej Zaręba.

Jak już pisaliśmy, jeszcze trzy 
lata temu przy ul. Poniatow-
skiego w Raszynie działało 
gminne przedszkole. Budynek, 
w którym mieściła się placów-
ka nie był w najlepszym sta-
nie. Dlatego też przeniesiono 
dzieci do nowego przedszkola 
przy ul. Lotniczej. Stary budy-
nek przy ul. Poniatowskiego 
został rozebrany. Już wtedy 
mówiono, że w jego miejscu 
powstanie ośrodek o tym sa-
mym przeznaczeniu.

Jednak przy Poniatowskie-
go długo nic się nie działo. Ale 
to się zmieni, bowiem nieba-
wem ruszy tu budowa nowej 
placówki. Władze Raszyna 
szukają fi rmy, która postawi 

przedszkole z ośmioma od-
działami. Pierwotnie zakła-
dano, że będzie ich sześć. 
Decyzja o powiększeniu pla-
cówki nieco wydłużyła wszyst-
kie procedury.

Na początku maja raszyński 
urząd powinien wyłonić wyko-
nawcę robót budowlanych. Naj-
prawdopodobniej wystartują 
one na przełomie maja i czerw-
ca. Nowy obiekt ma być gotowy 
do końca czerwca 2017 r. Budy-
nek będzie dwukondygnacyj-
ny. W środku znajdzie się m.in. 
hall z górnym doświetleniem. 
Co ciekawe, będzie on też peł-
nił funkcję wewnętrznego pla-
cu zabaw. 

Budynek przedszkola zosta-
nie dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, a w po-
ruszaniu się pomiędzy piętra-
mi pomoże im winda.  (AS) 

Rodzicom trudno znaleźć miejsca parkingowe przy pruszkowskich szkołach PP
iP
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Powiat Grodziski
Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Starostwo Powiatu Grodziskiego. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

W dniu 19 kwietnia 2016 roku o godzinie 10.00 w Zespole Szkół nr 1 przy ulicy Żwirki i Wigury 4 
w Grodzisku Mazowieckim odbyły się IX Grodziskie Targi Pracy  zorganizowane przez Starostę
Grodziskiego i Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim. 

pracodawcom swoje aplikacje i wypełnio-
ne kwestionariusze osobowe, ułatwiające 
późniejszy kontakt z konkretnymi oso-
bami. Pracownicy Powiatowego Urzędu 
Pracy w Grodzisku Mazowieckim udzie-
lali informacji w zakresie pośrednictwa 
pracy, poradnictwa zawodowego i moż-
liwości rozwoju zawodowego, poprzez 
uczestnictwo w kursach i szkoleniach. 

Grodziskie Targi Pracy po raz kolejny 
pokazały, że takiego typu inicjatywa jest 
bardzo ważna na lokalnym rynku pracy. 
Następna edycja planowana jest jesienią.  

Starostwo Powiatu Grodziskiego
    Powiatowy Urząd Pracy

 w Grodzisku Mazowieckim

S łowo wstępne wygłosiła Hanna 
Wilamowska, dyrektor PUP, która 
przywitała wszystkich zebranych 

i życzyła osobom poszukującym pracy, 
znalezienia zatrudnienia, które będzie 
stanowiło dla nich źródło satysfakcji. 

Następnie głos zabrał Tomasz Sieradz, 
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Warszawie, który życzył osobom poszu-
kującym pracy, by po tym spotkaniu, mo-
gli powiedzieć, że znaleźli swoje miejsce 
na ziemi, by efektem dzisiejszego spotka-
nia z pracodawcami było zatrudnienie.

Na targach obecny był także Staro-
sta Grodziski, Marek Wieżbicki, który 
współorganizuje i od początku wspiera 
inicjatywę Grodziskich Targów Pracy. 
Zabierając głos wyraził przekonanie, że 
poszukujący pracy znajdą odpowiednie 
dla siebie zatrudnienie. 

Wśród 25 wystawców znaleźli się się 
zarówno pracodawcy, instytucje, agencje 

pracy, jak i eksperci. Na osoby bezrobot-
ne i poszukujące pracy czekało ponad 
600 ofert pracy. 

Grodziskie Targi Pracy spotkały się, 
jak co roku, z dużym zainteresowaniem, 
przybyło wiele osób. Sala była wypeł-
niona osobami poszukującymi zatrud-
nienia. Niektórzy z nich uczestniczyli  
w targach po raz pierwszy. 

Oferty pracy prezentowali przedsta-
wiciele fi rm: Univeg Logistics Poland Sp. 
z o.o., Univeg Trade Poland S.A., Przed-
siębiorstwo Komunikacji Samochodo-
wej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o., 
DROMET Sp. z o.o. SP.K., Aryzta Polska 
Sp. z o.o., Konsalnet Ochrona Sp. z o.o., 
Otoklima S.C, Amerplast Sp. z o.o., Pro-
medica Care Sp. z o.o., Amrest Sp. z o.o., 
Inter – Team Sp. z o.o., Terra Recycling 
Sp. z o.o. Sp. K. oraz agencje pracy: Ja-
gaTemp Sp. z o.o., Job Impulse Polska 
Sp. z o.o., Manpowergroup Sp. z o.o., 

Randstad Polska Sp. z o.o., Adecco Po-
land Sp. z o.o.

Wśród oferowanych stanowisk pra-
cy znalazły się m.in. pracownik fi zyczny,  
opiekun osób starszych, operator wózka 
widłowego, pracownik administracyjny, 
recepcjonista, kasjer, pracownik konfek-
cji, mechanik pojazdów samochodowych, 
kierowca autobusu, przedstawiciel han-
dlowy, mechanik maszyn budowlanych, 
pracownik działu sprzedaży, spedytor 
krajowy i międzynarodowy. Na targach 
była także możliwość uzyskania infor-
macji na temat pracy zarobkowej za gra-
nicą, np. w Anglii, Niemczech.

Zainteresowaniem cieszyły się zarów-
no stanowiska pracodawców i agencji 
pracy, ale także instytucji, m.in. Okrę-
gowej Inspekcji Pracy z Warszawy, 
Powiatowego Urzędu Pracy i Urzędu 
Skarbowego z Grodziska Mazowieckie-
go, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

Za nami IX Grodziskie Targi Pracy!

z Warszawy, Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy z Warszawy, Mazowieckiej Wo-
jewódzkiej Komendy OHP z Warsza-
wy, Wojskowej Komendy Uzupełnień 
Warszawa Ochota oraz Centrum Nauki 
i Biznesu „ŻAK” Sp. z o.o. z Pruszkowa. 

 Kolejne Grodziskie Targi Pracy były 
okazją do bezpośrednich spotkań praco-
dawców z potencjalnymi pracownikami. 
Uczestnicy podkreślali zalety takich spo-
tkań, np. możliwość indywidualnych porad 
doradców zawodowych, możliwość kon-
taktu z przedstawicielami fi rm, możliwość 
zapoznania się z wymogami i obowiązka-
mi na konkretnych stanowiskach. Była to 
także okazja, by pozostawić wybranym 

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Powiat Pruszkowski. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść. 

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

PRUSZKÓW
Głośny fi lm „Body/Ciało”w reżyse-
rii Małgorzaty Szumowskiej będzie 
można obejrzeć w pruszkowskim 
ośrodku kultury. Cyniczny proku-
rator i jego cierpiąca na anoreksję 
córka próbują odnaleźć się, każ-
de na swój sposób, po tragicznej 
śmierci najbliższej osoby. W rolach 

głównych rewelacyjni Janusz Gajos, 
Maja Ostaszewska, Justyna Suwała. 
Dodajmy, że fi lm „Body/ Ciało” jest 
chyba najlepszym do tej pory obra-
zem wyreżyserowanym przez Mał-
gorzatę Szumowską. W 2015 roku na 
międzynarodowym festiwalu w Ber-
linie została za niego nagrodzona 

Obejrzyj „Body/Ciało”, fi lm 
Małgorzaty Szumowskiej

Srebrnym Niedźwiedziem. Organi-
zatorem projekcji jest Stowarzysze-
nie Forum Pruszków we współpracy 
z Miejskim Ośrodkiem Kultury. Start 
seansu: sobota, 7 maja, godz. 18. 
Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury 
w Pruszkowie, ul. Miry Zimińskiej-
-Sygietyńskiej 5. Wstęp wolny. (EL) 

Obchody Dnia Flagi w Powiecie Pruszkowskim

Maksym Gołoś Starosta Pruszkowski serdecznie zaprasza wszyst-
kich Mieszkańców naszego powiatu do udziału w obchodach 
Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, które odbędą się 2 maja 
o godz. 16.00 w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30. 

Wspólnie uczcijmy to piękne święto uroczystym wciągnięciem fl ag na maszt 
znajdujący się przy Starostwie Powiatowym. Udział w uroczystości potwier-
dzili już samorządowcy, przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, Związku 
Strzeleckiego RP, Orkiestra Pruszkowianka oraz dzieci i młodzież z terenu 
powiatu pruszkowskiego.

Dodatkowo w godzinach od 9.00 do 16.00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców 
Starostwa Powiatowego dzieci będą mogły pomalować buzię w kolorach 
biało – czerwonych. 

Prawdziwy charakter tych naszych skromnych obchodów, które maja wy-
miar patriotyczny i edukacyjny – możemy osiągnąć tylko przy licznym udzia-
le Mieszkańców całego powiatu i dlatego bardzo liczymy na Państwa udział 
w naszej uroczystości.

Warto pielęgnować tradycje narodowe i eksponować publicznie symbole 
naszego państwa, dlatego pamiętajmy, także aby wywiesić fl agi w te ma-
jowe święta.

Przebieg obchodów zostanie uwieczniony nagraniem VIDEO i zdjęciami, które 
zostaną zamieszczone na naszej stronie www.powiat.pruszkow.pl.

Dzień Flagi 
Rzeczypospolitej 

Polskiej

2 maja godz. 16.00 
Pruszków, 

maszt przy ul. Drzymały 30
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Biutetyn informacyjny Urzędu Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, tel. 22 350-91-91
www.michalowice.pl

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Gminę Michałowice. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

W niedzielę 24 kwietnia, w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice odbył się uroczysty koncert otwierający wystawę 
artysty malarza, mieszkańca sołectwa Komorów – Jana Skowrona. Okazją do wernisażu były 90. urodziny artysty.

S ylwetkę malarza przybliży-
ła oraz laudacje na jego cześć 
wygłosiła aktorka – Sławomi-

ra Łozińska. „Pana życie jest dowo-
dem jak skutecznie i owocnie można 
łączyć obowiązki żołnierza, dyplo-
maty i artysty. Nigdy nie rozsta-
je się pan ze swoim szkicownikiem 
i jest pan człowiekiem potrafiącym 
łączyć środowiska, a dzięki temu świat  
jest piękniejszy”.

Od ponad 60 lat Jan Skowron 
tworzy swoje prace, które wystawiał 
w kraju i za granicą, między innymi 
w Rzymie i Latinie we Włoszech, 
w Warszawie, Zielonej Górze, w Prza-
snyszu, Algierze,  Laosie. Lyonie i Do-
uai we Francji. Artysta specjalizuje 
się w malarstwie sztalugowym, stosu-
jąc przy tym wiele stylów sięgających 
po różne środki wyrazu, aby precy-
zyjnie oddać klimat i swoje fascyna-
cje tematem. 

Podczas koncertu swoje wiersze, 
specjalnie napisane z okazji jubile-
uszu Jana Skowrona zaprezento-
wali: Grażyna Orzelska – sekretarz 
Stowarzyszenia „Ren i Dunaj” oraz 
wieloletni przyjaciel artysty, filo-
zof – Stefan Król, który w sowim 
wystąpieniu zapewnił jubilata, że 

Wernisaż wystawy malarskiej Jana Skowrona

człowiek nie kończy swojego życia, 
gdy ma określoną ilość lat, ale kończy 
w ten czas, kiedy zmusza go do tego 
siła wyższa.

Zgromadzona w sali multimedial-
nej publiczność miała również okazję 
wysłuchać koncertu córki, Grażyny 
Skowron-Matkowskiej i wnuczki jubi-
lata, Magdaleny Kunce, które zaśpie-
wały m.in. utwory z repertuaru Edith 
Piaf i Andrew Lloyd Webbera. Rów-
nież specjalnie na tę okazję w etiudzie 
pt. „W galerii” zaprezentowała sztuki 
mimu – Elżbieta Pastecka.

Niedzielne wydarzenie było rów-
nież okazją do odznaczenia jubilata 

krzyżem Zasługi Związku Żołnie-
rzy Wojska Polskiego, którego do-
konali członkowie zarządu Związku  
Żołnierzy WP.  

Pamiątkowy dyplom oraz życze-
nia zdrowia i wszelkiej pomyślności 
w imieniu samorządu artyście złożyli: 
wójt gminy – Krzysztof Grabka, prze-
wodnicząca rady gminy – Elżbieta Bi-
czyk oraz radna  z sołectwa Komorów 
– Katarzyna Parzyńska.

Jan Skowron urodził się 25 kwiet-
nia 1926 roku w Douai – Francja. 
Były oficer Wojska Polskiego, arty-
sta malarz, mieszkaniec sołectwa 
Komorów. 

Jest weteranem francuskiego Ru-
chu Oporu, byłym żołnierzem 1. Armii 
Francuskiej „Ren-Dunaj”, żołnie-
rzem 34 Pułku Piechoty. Uhonoro-
wany i odznaczony: Orderem Virtuti 
Militari, francuskiej Legii Honoro-
wej, krzyżami Komandorskim i Ofi-
cerskim Orderu Odrodzenia Polski, 
Złotym Krzyżem Zasługi, krzyżem 
Grunwaldu i krzyżem Walecznych. 
Jest on jednocześnie Prezesem Sto-
warzyszenia Byłych Żołnierzy 1. Ar-
mii Francuskiej „Ren i Dunaj” oraz 
Członkiem Rady ds. Kombatantów 
i Osób Represjonowanych przy Mar-
szałku Województwa Mazowieckiego.

Malarstwo inspirowało go od dziec-
ka. Jest samoukiem, a każda jego pra-
ca powstała z wewnętrznej potrzeby. 
Technika, którą stosuje, zależy od na-
stroju. Chwila zawsze przynosiła emo-
cje, które pragnął przelać na „płótno”.  
Pierwszą indywidualną wystawę miał  
w Rzymie, gdzie wśród prac znalazło 
się sporo szkiców.

Jego twórczość związana była z miej-
scami, do których podróżował i w któ- 
rych przebywał. Artysta pamięta do-
skonale swój pobyt w latach 70. XX w. 
w Laosie, gdzie pracował w komisji  
międzynarodowej ONZ. Tam powsta-
ło wiele jego prac. Kraj nawiedziła po-
wódź. Wszystkie jego obrazy zostały 
sprzedane, a on cały dochód przekazał 
na pomoc i zakup najpotrzebniejszych 
rzeczy dla powodzian. Zawsze robił  
to co dyktowało mu serce.  

Wśród obrazów, linorytów oraz rysun-
ków ołówkiem i tuszem znajdujących 
się w urzędzie gminy są wspomnienia 
z pobytu m.in. w Algierze, we Włoszech, 
czy Francji, ale także portrety i martwa 
natura. W dorobku artysty znajdzie-
my także obrazy związane z Komoro-
wem, w którym mieszka już od wielu 
lat.  Wystawę będzie można oglądać  
do 16 maja br., w godz. pracy urzędu.  

Z espół Szkół Nr1 im.  
S. Staszica przy ulicy  
Promyka w Pruszko- 

wie,  zwany popularnie „Bu-
dowlanką”, to jedyna w po-
wiecie pruszkowskim szkoła 
prowadząca od ponad 50 lat 
szerokoprofilowe kształcenie 
zawodowe młodzieży. Z jej mu-
rów wyszły liczne rzesze cenio-
nych na rynku fachowców. Wielu 
uznanych obecnie specjalistów, 
inżynierów różnych branż, archi-
tektów i ekonomistów, to wła-
śnie absolwenci „Budowlanki”. 
Po reaktywacji szkolnictwa za-
wodowego w ostatnich latach 
w Zespole Szkół Nr1 funkcjonu-
je ponownie Technikum, w któ-
rym uczniowie mają możliwość 
kształcenia się aż w dziewięciu 
zawodach. Szkoła ta zajmuje 
wysoką pozycję w ogólnopol-
skich badaniach edukacyjnych 
uwzględniających wyniki eg-
zaminów maturalnych i zawo-
dowych  oraz postępy uczniów 
w nauce.  M. in. w rankingu tech-
ników „Perspektywy 2016” szko-
ła znalazła się na 13 miejscu na 
Mazowszu i 116 w kraju.  W Ze-
spole młodzież ma również moż-
liwość kształcenia się w 3-letniej 
Zasadniczej Szkole Zawodowej, 
praktycznie w każdym zawodzie. 
Nic więc dziwnego, że to właśnie 
„Budowlankę” wybiera z roku 
na rok coraz większa liczba ab-
solwentów gimnazjów, którym 

WYKSZTAŁCENIE + ZAWÓD= PRACA + KARIERA ZAWODOWA 
„Budowlanka” zaprasza 

zależy na zdobyciu w szkole po-
nadgimnzjalnej i zawodu i solid-
nego wykształcenia. 

O tym, w jakich zawodach 
warto się dziś kształcić, rozma-
wiamy z dyrektorem Zespołu 
Szkół Nr1 im. Stanisława Sta-
szica w Pruszkowie p. Joan-
ną Łyżwińską.
 
Jaka jest oferta eduka-
cyjna Państwa szkoły 
w zakresie kształcenia 
zawodowego?
– W Technikum oferujemy 
kształcenie w zawodach: tech-
nik budownictwa, drogownictwa, 
technik ekonomista, informatyk, 
mechanik, ochrony środowiska, 
pojazdów samochodowych, te-
leinformatyk oraz technik urzą-
dzeń i systemów energetyki 
odnawialnej. Nowością są trzy 
zawody: technik teleinformatyk 
oraz technik urządzeń i syste-
mów energetyki odnawialnej, 
a także wprowadzony od tego 
roku zawód technik mechanik. 
W Zasadniczej Szkole Zawodo-
wej uczniowie mogą kształcić się 
w dowolnie wybranym przez 
siebie zawodzie znajdującym 
się w rozporządzeniu Ministra 
Edukacji Narodowej w sprawie 
klasyfikacji zawodów szkolnic-
twa zawodowego. Prowadzimy 
klasy wielozawodowe co ozna-
cza, że w klasach są uczniowie 
kształcący się w wielu różnych 

zawodach. Warunkiem jest za-
warcie umowy o pracę w celu 
przygotowania zawodowego 
z pracodawcą, który będzie prak-
tycznie uczył fachu.
 
Jakie zawody 
poleciłaby Pani kandy-
datom z gimnazjów?
Oczywiście te, w których kształ-
cimy w naszym Technikum. Każ-
dy z  tych zawodów znajduje się 
na liście tzw. zawodów przyszło-
ści i ciągle fachowcy z tych branż 
są poszukiwani. Jeśli mogę coś 
podpowiedzieć kandydatom 
z gimnazjów, to polecam wybór 
zawodów technicznych, w tym 
mechanicznych, zarówno w tech-
nikum, jak i w szkole zawodowej. 

Prowadzimy rozmowy z okolicz-
nymi zakładami pracy, analizu-
jemy oferty pracy w regionie, 
raporty urzędów pracy po to, aby 
nasza oferta edukacyjna odpo-
wiadała zapotrzebowaniu rynku 
pracy. Z tych naszych rozmów 
i analiz wynika między innymi, 
że na rynku brakuje fachowców 
z branży mechanicznej. Opera-
torzy maszyn i urządzeń, w tym 
obrabiarek, mechanicy, mecha-
tronicy, ślusarze, spawacze mają 
duże możliwości znalezienia sa-
tysfakcjonującej pracy. Zwracam 
też uwagę na takie zawody jak 
dekarz, monter instalacji, elek-
tryk,  monter zabudowy i robót 
wykończeniowych w budownic-
twie.  Fachowcy w tych zawodach 

mogą liczyć na bardzo dobre ( jak 
na warunki polskie) wynagro-
dzenie, a nie zapominajmy, że 
jest jeszcze otwarty europejski 
rynek pracy.

Czy zdobycie  
zawodu jest gwarancją 
zatrudnienia?
W niektórych zawodach, pew-
nie tak, ale na ogół na krótko. 
Fach w ręku to nie wszystko. 
Rynek pracy, technika, tech-
nologie zmieniają się dosyć 
szybko. Pracownik musi mieć 
umiejętności uczenia się i gło-
wę otwartą na nową wiedzę, że-
by uzupełniać kwalifikacje lub 
uczyć się zupełnie nowego za-
wodu. To się nabywa na różnych 
zajęciach lekcyjnych, od polskie-
go i historii, po matematykę czy 
fizykę i przedmioty zawodowe. 
Poza zawodowymi umiejętno-
ściami pracodawcy oczekują też 
od swoich pracowników logicz-
nego myślenia, analizy informa-
cji, znajomości języków obcych, 
ale co najważniejsze: kultury 
osobistej i kultury pracy oraz 
zaangażowania. Bez umiejęt-
ności  pracy w grupie, obowiąz-
kowości i odpowiedzialności za 
wykonywaną pracę, może być 
problem z utrzymaniem posa-
dy. Szefowi trudno zaakceptować 
pracownika, który się spóźnia, 
lekceważy dyscyplinę, nie dba 
ani o jakość wykonywanej przez 

siebie pracy, ani o wyposażenia 
zakładu, a przy tym ma trud-
ności z uznaniem autorytetów 
i nie potrafi prawidłowo zareago-
wać na słuszną krytykę. Te cechy 
i umiejętności społeczne, o któ-
rych mówiłam i które wpajamy 
uczniom, są niezbędne aby życie 
zawodowe było źródłem satys-
fakcji, choć młodzież nie zawsze 
je docenia i do ich uczenia się 
różnie podchodzi. Zwracamy też 
uwagę na konieczną znajomość 
języków obcych, szczególnie an-
gielskiego.  I w sklepie, i w za- 
kładzie fryzjerskim, i w restau-
racji czy warsztacie samochodo-
wym dosyć często obsługuje się 
obcokrajowców. Trzeba umieć 
się z nimi porozumieć i udzielić 
podstawowych informacji. Do-
kumentacje, instrukcje obsługi 
też bywają tylko w języku obcym. 
Poza tym pamiętajmy o europej-
skim rynku pracy, który szcze-
gólnie młodym stwarza wiele 
możliwości. Tak więc żeby do-
brze funkcjonować zawodowo 
i rozwijać swoją karierę, sam  
fach w ręku to za mało. 

aRtykuł sponsoRowany

Zespół Szkół Nr 1
im. Stanisława Staszica

ul. Promyka 24/26, 05-800 Pruszków
tel. (22) 728-86-54, fax (22) 758-66-75 

www.zsnr1-pruszkow.com 
ZS nr 1 na Facebooku

e-mail: sekretariat@zsnr1-pruszkow.com
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PRUSZKÓW
Staw w Parku Potulickich sta-
nie się miejscem rywalizacji w Mi-
strzostwach Polski w wędkarstwie 
spławikowym dla osób z niepełno-
sprawnością narządu ruchu. Za or-
ganizację zawodów odpowiada Koło 
PZW nr 32 przy Sztabie Generalnym 
Wojska Polskiego w Warszawie przy 

współudziale Koła PZW nr 18 w Prusz-
kowie. Na 29 kwietnia zaplanowano 
trening (nie jest obowiązkowy). Rywa-
lizacja wystartuje 30 kwietnia, ogło-
szenie wyników 1 maja ok. godz. 15. 
– Przez dwa dni zawodnicy będą ry-
walizowali w mistrzostwach kraju. 
Drugiego dnia nastąpi przelosowanie 

Niepełnosprawni będą 
wędkować w Parku Potulickich 

sektorów, żeby wędkarz po raz kolej-
ny nie łowił z tego samego miejsca. 
W Mistrzostwach Polski wystartuje 
25 zawodników. Dla uczestników 
przygotowaliśmy upominki i nagrody 
– mówi Ewa Błaszczak, sekretarz/ko-
ordynator MP z Koła nr 32 PZW 
przy Sztabie Generalnym WP. (JM) 

Wiadomości

Reklama

Reklama w radiu 
Bogoria 94,5 FM

>>>>>>>>>>
Dział Promocji i Reklamy
tel.: 603 589 233, 605 838 751

 MOC HITOW

JESTESMY Z WAMI OD 18 LAT

INFORMATOR KULTURALNY

Kalendarz imprez kulturalnych w naszym regionie jest coraz bogatszy. 

BRWINÓW

100-lecie Wacława 
Kowalskiego
Brwinów zaprasza na 
inaugurację roku Wacława 
Kowalskiego. Będzie można 
Zwiedzić Pałac Wierusz-Kowal-
skich, nauczyć się przedwojen-
nego tańca, wysłuchać muzyki 
na żywo i obejrzeć ciekawe
fi lmy w plenerze. 
Start: 2 maja, godz. 14.00
Miejsce: Park Miejski

GRODZISK MAZOWIECKI

Totalnie teatralnie I
Majówka z teatrem? Tylko 
w Grodzisku. W piątek przed 
publicznością zaprezentują 
się młode grupy teatralne. Do 
obejrzenia będzie aż 10 spek-
takli. To trzeba zobaczyć.
Start: 29 kwietnia, godz. 9.00
Miejsce: Centrum Kultury, 
Spółdzielcza 9

Totalnie teatralnie II
Drugi dzień pełen przedstawień 
teatralnych. Tym razem osiem 
spektakli zaprezentują doświad-
czone grupy teatralne, a same 
pokazy odbędą się pod chmurką. 
Warto zabrać ze sobą koc i kosz 
z piknikowymi smakołykami.
Start: 30 kwietnia godz. 12.00
Miejsce: Park Skarbków

Majówka 
na sportowo
To oferta dla dzieci młodzieży 
szkolnej. Nie zabraknie nutki 
rywalizacji. Zaplanowano 
zawody w trzech dyscyplinach: 
tenis stołowy, wrotkarstwo, 
piłka nożna. 
Start: 1 maja, godz. 10.00
Miejsce: Hala Sportowa, 
Westfala 3A

Majówka
Występy artystyczne 
zespołów w Parku Skarbków, 
koncert Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej w Centrum Kultury, festyn 
na stadionie GKS Pogoń, mecz 
piłkarski „samorządowcy 
– przedsiębiorcy”  to grodziskie 
propozycje na 3 maja. 
Nie zabraknie też uroczystości 
w Kościele św. Anny i pod 
Pomnikiem Wolności. 
Start: 3 maja, godz. 12.00
Miejsce: Park Skarbków, 
Centrum Kultury, 
stadion GKS Pogoń

MILANÓWEK

Konstytucja 3 Maja
Milanówek zaprasza w rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. Uroczystości
rozpoczną się od mszy 
św. i złożenia kwiatów. 
W części artystycznej 
wystąpi Milanowska Orkiestra 
Dęta oraz The Warsaw 
Dixielanders. Miasto zaprasza 
na wspólne grillowanie.
Start: 3 maja, godz. 12.15
Miejsce: Teren przy pomniku 
Bohaterów Warszawy.

PIASTÓW

Dni Piastowa 
Piastowskie Towarzystwo 
Tenisowe organizuje 
V Mistrzostwa Piastowa 
w Bocce. Na 1 maja zaplanowano 
pierwszy turniej. Po zmaganiach 
sportowców, o godz. 13.00 
goście będą mogli udać się 
na otwarcie Grodu Piastowskie-
go i ognisko o godz. 16.00.
Start: 1 maja, godz. 11.00
Miejsce: Korty Tenisowe, 
teren przy Urzędzie Miejskim

Akcent w Piastowie
Zabawa 2 maja ruszy już ran-
kiem. Zawody piłki nożnej, 
mecz samorządowców, 
poetyckie ognisko, miejski
rajd oraz miasteczko strażackie 
to nie wszystko. Nie zabraknie 
koncertów. Wystąpią Artez, 
Akcent i Long Junior
Start: 2 maja, godz. 10.00
Miejsce: Stadion Miejski, plac OSP 

Finał piastowskich dni
Harmonogram na 3 maja jest 
wypełniony atrakcjami. Pre-
zentujemy najciekawsze z nich: 
turniej koszykówki ulicznej, 
pokaz strażaków, koncert grupy 
Enej oraz pokaz Fireshow.
Start: 3 maja, godz. 10.00
Miejsce: al. Krakowska, plac OSP 

PRUSZKÓW

Z krańca Europy
MSHM zaprasza na muzyczną 
podroż po Europie, w którą 
zabierze nas Maria Jose Souza 
Guedes oraz Luis Meireles. 
Przed publicznością wystąpi 
również Trio Prima Vista.
Start: 30 kwietnia, godz. 18.00
Miejsce: MSHM, pl. Jana Pawła II 2

Barokwe pejzaże i pasaże
Kolejny koncert w MSHM. Tym 
razem usłyszymy najpiękniejsze 
utwory baroku. Wystąpią: Jakub 
Jakowicz i Kwartet Prima Vista.
Start: 1 maja, godz. 18.00
Miejsce: MSHM, pl. Jana Pawła II 2

Muzyka Polska
Miłośnicy muzyki fortepianowej 
muszą pojawić się w oranżerii 
MSHM. Przed publicznością 
wystąpi Witold Paleczny oraz 
Kwartet Prima Vista.
Start: 3 maja, godz. 20.00
Miejsce: MSHM, pl. Jana Pawła II 2 NADARZYN

Paweł Derlacz 
to trenerska elita 
sportów walki. 
Szkoleniowiec Joanny 
Jędrzejczyk i Mameda 
Khalidova podzielił 
się z nami wrażeniami 
z wizyty w Nadarzynie.

Do Nadarzyna przyjechał 
jeden z najlepszych 
trenerów MMA 
w Polsce. Spotkałeś 
tu pojętnych uczniów?
– Przyjechałem do Nadarzyna 
na zaproszenie trenera Kurku-
sa. Spotkałem bardzo fajną gru-
pę. Podoba mi się zaangażowanie 
zawodników. Lubię przyjeżdżać 
do takich kameralnych grup, bo od 
razu widać po oczach, że wszyst-
ko do nich trafi a. Lubią pracować. 
Wydaje mi się, że sekcja mocno się 
rozwija. Podczas zajęć przekaza-
łem wiedzę, tak, że teraz grupa bę-
dzie trenować i pracować nad tym 
wszystkim. Życzę im jak najlepiej.

Co musi zrobić zawodnik, 
żeby zostać mistrzem?
– Mieć trochę szczęścia, dużo 
zdrowia, ale przede wszystkim 
trenować. Poziom w Polsce i na 
świecie jest wysoki. Widzimy to 
po różnych galach. W Polsce ma-
my już do czynienia z zawodnika-
mi z boksu i kickboxingu, którzy 
doskonale bronią przed sprowa-
dzeniami oraz perfekcyjnie prze-
wracają. To samo mamy z dobrze 
boksującymi zapaśnikami.

Arrachion Olsztyn, w którym 
pracujesz jest uznawany 
za jeden z najlepszych 
polskich klubów. Czy team 
z Nadarzyna może kiedyś 
zagrozić jego pozycji?
– Jeżeli klub rozwinie się w więk-
szy, to życzę mu jak najlepiej. 
Chciałbym, żeby któryś z zawod-
ników z Nadarzyna „napsuł nam 
krwi”, bo to świadczy o sportowej 
rywalizacji. Z całego serca życzę 
zespołowi z Nadarzyna, żeby wy-
płynął na szerokie wody. Potencjał 

jest, a czy zostanie wykorzystany 
to zależy od trenera i zawodników.

Jak to jest pracować 
z Joanną Jędrzejczyk 
i Mamedem Khalidovem?
– Z Mamedem znam się od 
czternastu lat, z Asią od siedmiu. 
Khalidov to mistrz KSW, wielki 
zawodnik i wojownik, prywatnie 
– mój przyjaciel. Joanna Jędrzej-
czyk to mistrzyni UFC, czyli nu-
mer 1 na świecie bez podziału na 
kategorie wagowe. Ale na co dzień 
są to zwykli ludzie. Słuchają się 
mnie podczas treningów, współ-
praca układa się bardzo dobrze. 
U nas wszyscy są równi.  

Rozmawiał: JAKUB MAŁKIŃSKI 
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Ja

ku
B 

m
a

Lk
iń

sk
i

ANNA 
SOŁTYSIAK

PRUSZKÓW
Wystartowały prace 
związane z budową 
kompleksu oświatowego 
w pruszkowskiej
dzielnicy Bąki. 
Na nową placówkę 
z niecierpliwością czekają 
też mieszkańcy Gąsina.

P ruszkowskie przedszkola 
i podstawówki są przeła-
dowane. Dlatego władze 

miasta postanowiły rozbudować 
bazę oświatową. Chodzi o budo-
wę zupełnie nowego kompleksu 
w dzielnicy Bąki oraz rozbudo-
wę Szkoły Podstawowej nr 10 
na Gąsinie. 

Pierwsza z tych inwestycji 
właśnie ruszyła. Na początek 
przy ul. Jarzynowej powstaną 
żłobek i przedszkole. Nieco póź-
niej do użytku będzie oddana 
szkoła. – Dzięki tej inwestycji 
odciążymy trochę pozostałe 
podstawówki. Co więcej, na te-
renie Żbikowa i Bąków zmienią 
się nieco obwody szkół. Spora 
grupa dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej nr 9 trafi  do nowej pla-
cówki – mówi nam Andrzej 
Kurzela, wiceprezydent Prusz-
kowa. – Jeśli zajdzie taka po-
trzeba, to w podstawówce przy 
ul. Mostowej (SP nr 9 – przyp. 
red.) moglibyśmy w przyszłości 
uruchomić gimnazjum. To na 
razie wizja, którą ewentualnie 
wcielimy w życie, jeśli zajdzie 
taka potrzeba – dodaje. 

Wraz z informacjami doty-
czącymi budowy kompleksu 

Szkoły w budowie i w planach
W dzielnicy Bąki prace ruszyły, na Gąsinie są przewidziane

oświatowego w dzielnicy Bąki, 
pojawiły się pytania o plany roz-
budowy szkoły przy ul. Pły-
wackiej na Gąsinie. – Od same-
go początku tłumaczyliśmy, że 
w pierwszej kolejności będziemy 

do szufl ady. Przeciwnie. – Prawie 
gotowa jest już dokumentacja 
projektowa rozbudowy szkoły 
przy ul. Pływackiej. Czekamy 
również na wydanie pozwole-
nia na budowę. W Wieloletniej 
Prognozie Finansowej mamy 
zapisane środki na tę inwesty-
cję i w przyszłym roku chcieliby-
śmy ruszyć z budową – twierdzi 
Andrzej Kurzela. – Planujemy 
ogłosić przetarg w połowie przy-
szłego roku i liczymy na to, że 
w 2017 r. ruszą pierwsze prace 
budowlane – podkreśla. 

Żłobek i przedszkole przy 
ul. Jarzynowej w dzielnicy Bą-
ki powinny być oddane w poło-
wie 2018 roku, a podstawówka 
pod jego koniec. Kompleks przy 
ul. Pływackiej na Gąsinie ma być 
gotowy w podobnym terminie 
– na przełomie 2018 i 2019 r. 
Znajdą się tam przedszkole, szko-
ła podstawowa i gimnazjum. 

budować kompleks na terenie 
dzielnicy Bąki. Szkoła na Gąsi-
nie musi poczekać – wyjaśnia 
wiceprezydent Kurzela 

Nie oznacza to jednak, że pla-
ny rozbudowy „dziesiątki” trafi ły 
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Kompleks 
przy Pływackiej 
ma być gotowy 
na przełomie 
2018 i 2019 r.

W dzielnicy Bąki prace ruszyły, na Gąsinie są przewidziane

 Szkoła podstawowa przy ulicy Pływackiej



ZAPRASZAMY DO NOWEGO
SKLEPU ZOOLOGICZNEGO!

tel. 603-25-36-36
sklep@swiatzoo.eu
ul. Kraszewskiego 40
05-800 Pruszków

OTWARTE:
Pn.-Pt.:   10.00–18.30

Sob.:   10.00–14.00

KARMY MOKRE I SUCHE, PRZYSMAKI, ODŻYWKI

ARTYKUŁY PIELĘGNACYJNE ORAZ DO UTRZYMANIA 
HIGIENY I CZYSTOŚCI

AKCESORIA , ZABAWKI

AKWARYSTYKA SŁODKOWODNA
I WIELE INNYCH...

•
•

•

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

CENY NETTO OGŁOSZEŃ ZA SŁOWO:
2 zł ....... ogłoszenie zwykłe
3 zł ....... ogłoszenie pogrubione
4 zł ....... ogłoszenie w ramce

 ► AA do ochrony 
w Jankach 9 zł netto. 
T. 605 955 459    

 ► Do ochrony na sklep w Jankach 
od 9 zł. Tel. 512 861 927 

 ► Fryzjer – stanowisko 
wynajmę Pruszków 
608 777 747 

 ► Serwisant - Mechanik Maszyn 
Pakujących Sokołów k/Janek - 
502-259-383 e-mail: 
service@coffee-service.eu.

 ► Sklep “BONNA” w Piastowie 
zatrudni sprzedawcę telefon 
797-295-499 

 ► Zatrudnię na etat glazurnika oraz 
osoby do prac wykończeniowych: 
Gładzie, karton gips 
tel. 501 608 600 godz. 8-15 

 ► Zatrudnię osoby do sprzątania 
hali produkcji spożywczej 
w Parzniewie k. Pruszkowa. 
Praca w systemie zmianowym. 
Wynagrodzenie: 
10 zł netto/h. 
Kontakt: 510-012-549
lub 510-014-898 
(pon. – pt w godz. 8.00 – 16.00). 

 ► Zatrudnię technika farmacji na 
staż , Grodzisk Mazowiecki tel. 
695-920-000

Nieruchomości – sprzedam

 Mieszkania Pruszków, 
60-100 mkw., ceny już 
od 5 500 zł/mkw.,
tel. 22 729 03 13 

 ► Dom do remontu w Pruszkowie, 
pow 122, działka 725 - 
tel. 518 276 329 

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

 ► Sprzedam mieszkanie 
3-pokojowe Brwinów 175 tys. 
690 483 273 

Nieruchomości – inne

 ► Zamienię mieszkanie 
kwaterunkowe 39 m2, dwa pokoje 
z kuchnią na większe lub o podobnym 
metrażu, może być zadłużone lub 
do remontu. Mieszkanie znajduje 
się w centrum Pruszkowa z małym 
czynszem. Tel. 664-647-613 
lub 662-291-133 

Automoto – kupię

 ► Skup Aut za gotówkę. 
Szybki dojazd i wycena,
 533 525 533 

Dam pracę

Sprzedam

 ► Sprzedam ubranka niemowlęce 
w bardzo dobrym stanie ( zara, kappahl 
NEWBE, smyk, H&M ) 504-204-700 

 ► Sprzedam
- używaną pralkę samsung, ładowoność 
6kg, stan bardzo dobry, cena 400 zł
- używaną komodę Black Red White, 
kolor wenge, 150 szer. x 90 wys., widać 
ślady użytkowania, cena 100 zł
- używaną szafkę RTV, Black Red White, 
kolor wenge, 100 zł
- używany stół , Black Red White, 
brązowy, 173 x 92, dostawka 41 cm - cena 
400 zł, Pruszków, proszę o telefon po 
18.00, 509 683 032 

Usługi

 ► Anteny profesjonalnie 796 154 214 

 ► Anteny nowocześnie solidnie 
montaż serwis 603 375 875 

 ► Drzewa, krzewy - ścinanie, 
pielęgnacja. Karczowanie działek. 
Utylizacja gałęzi. Małoinwazyjne 
usuwanie pni, karp (metodą 
frezowania). Tel. 661-880-661.

 ► Drzewa, krzewy, pielęgnacja, 
modelowanie, karczowanie, 
wycinka; opryski ochronne (w tym 
róż) 512 380 109, 22 758 16 65; 
agro-bio-ogrodnik@wp.pl  

 ► DOCIEPLANIE BUDYNKÓW 
TEL:795 96 96 96

 ► Domofony, videodomofony 
603 375 875 

 ► Hydraulik, 535 872 455 

 ► MALOWANIE od 7 zł/mkw, 
szybko i solidnie, 788 882 780 

 ► Zespół muzyczny. Wesela, bale, 
imprezy okolicznościowe. Atrakcyjne 
ceny. Na życzenie wysyłamy 
fi lm lub mp3. Tel. 514 458 887 

 ► Żaluzje, rolety, moskitiery, 
verticale, pranie verticali, 9-20, 
501 175 813 

Niepubliczne  
Przedszkole Montessori

ul. Bolesława Prusa 16, 
05-800 Pruszków

Tel. 22 728 50 50, 608 783 589

ZaPrasZaMy do PrZedsZkola 
Montessori w PrusZkowie

Posiadamy 15-letnie 
doświadczenie, oryginalne 
pomoce rozwojowe, kameralną 
grupę oraz wykwalifikowaną 
kadrę. Naszym atutem jest 
także duży ogród, własna 
kuchnia oraz parking. Od wielu 
lat patronuje nam Polskie 
Stowarzyszenie Montessori.

www.przedszkole-montessori.com

Sąd Rejonowy w Pruszkowie  
zawiadamia, 

że w dniu 29.06.2016 r. o godz. 10:00 w sali II sądu 
odbędzie się posiedzenie w sprawie VKp 57/16  
w przedmiocie rozpoznania zażaleń pokrzywdzo-
nych na postanowienie Prokuratora Rejonowego 
w Piasecznie z 30.09.2015 r. o umorzeniu docho-
dzenia prowadzonego za sygn. 1Ds 102/14/III.

Praca na magazynie 15 zł brutto 
Błonie/Kopytów

Agencja Pracy Adecco Poland Sp. z o.o.
nr. rejestru 364
Al. Wojska Polskiego 16 a lok. 44
05-800 Pruszków, tel. 22 738 88 20

www.adecco.pl

Poszukujemy  
od zaraz 40 osób! 

Bezpłatny dowóz  
z Pruszkowa! 

 797 705 105
-  

wystarczy
dowód osobisty

-  
gotówka
w jeden dzień

Pożyczka
 ekspresowa

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

Nawet
do 6000zł

Sprawdź nas!
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

797 705 110

Zarząd Województwa Mazowieckiego,
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) zawiadamia, że od dnia 29 kwietnia 2016 r.  
w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy  
ul. Jagiellońskiej 26, w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie przy  
Al. Jerozolimskich 28 oraz na stronie internetowej – www.mazovia.pl, www.mzn.pl, zostanie 
wywieszona informacja o przeznaczeniu do wydzierżawienia części powierzchni nieruchomości 
położonych w Pruszkowie przy ul. Partyzantów 1 oraz u zbiegu ul. Partyzantów i ul. Wysokiej.

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  

UPRAWAWA NIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ
OD 1991

ZUPRAWAWA NIENIAMI
SZKOKOK ŁYŁYŁ PUBLICZNEJ

OD2004

www.slo23.edu.pl

30% 
ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA

Wójt Gminy Nadarzyn 
zawiadamia, 

że na urzędowych tablicach 
ogłoszeń oraz na stronach 
internetowych urzędu zo- 
stał zamieszczony wykaz  
nieruchomości, stanowiących  
drogi  wewnętrzne,  przezna-
czonych  do wydzierżawienia  
w trybie bezprzetargowym. 
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