
– To będzie miejsce pełne zieleni – uspokaja burmistrz

Obawa o zielone Stawy
 Anna Sołtysiak 

G R O D Z I S K  M A Z . 
Rewitalizacja Stawów 
Walczewskiego 
to jedna z najbardziej 
wyczekiwanych inwestycji 
w Grodzisku Mazowieckim. 
Prace postępują 
w szybkim tempie. 
Mieszkańcy obawiają się 
jednak, że przebudowa 
Stawów zniszczy ich 
naturalny charakter.

S tawy Walczewskiego to 
zielona enklawa na ma-
pie Grodziska. Mocno 

zadrzewiony teren ze zbior-
nikami wodnymi był ostoją 
dla ptactwa i małych zwie-
rząt. Choć położony w pobli-
żu ruchliwych dróg, stanowił 
miejsce niezwykle spokojne 
i ciche. Jak będzie po rewita-
lizacji terenu? 

Mieszkańcy boją się, że mo-
dernizacja Stawów negatyw-
nie wpłynie na charakter tego 
miejsca. W ostatnich miesią-
cach wycięto tu ponad setkę 
drzew. I ten właśnie fakt naj-
bardziej niepokoi grodzisz-
czan. – Boli mnie, że z mapy 
Grodziska znika kolejne natu-
ralne miejsce. Zamiast spokoj-

nego parku będziemy mięli 
pomnik tandety z plażą, siłow-
nią plenerową i innymi – twier-
dzi Beata. 

Delikatniej wypowiada się Ja-
cek. Jego zdaniem rewitaliza-
cja Stawów jest potrzebna, ale 
nie w tak rozbudowanej formie. 
– Projekt nie jest z zły. Jednak 
jest strasznie „miejski”. Taka re-
witalizacja byłaby dobra w War-
szawie na Polach Mokotow-
skich. Stawy Walczewskiego 
nie potrzebowały karczowania 
drzew. Wystarczyło uporząd-
kować alejki, dostawić ławki 
i oświetlić park. A tak będzie-
my mieli kolejne miejsce, gdzie 
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BANK ODMÓWIŁ CI KREDYTU?  
NIE MASZ ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ? ZADZWOŃ!
Spłacasz już kilka kredytów, a pilnie potrzebujesz gotówki i brakuje Ci zdolności na kolejną pożyczkę?  
Zadzwoń, pomożemy Ci skonsolidować wszystkie zobowiązania i dobrać potrzebną kwotę gotówki!
Nasza oferta skierowana jest dla osób ze słabą zdolnością kredytową lub nawet BEZ ZDOLNOŚCI!
Dla młodych ludzi od 18 roku życia, zatrudnionych na umowy złecenia czy na umowę o pracę na czas określony.
Wymagamy jedynie w miarę dobrej historii kredytowej .

DLACZEGO MY?
  doświadczenie
  profesjonalna i rzetelna obsługa
  nie robimy zbędnych zapytań
  możliwość podpisania umowy nawet w domu
  obsługujemy klientów z całego kraju
  nie pobieramy opłat przedwstępnych
Potrzebujesz tylko dowód osobisty aby móc ubiegać się o pożyczkę.

ZADZWOŃ JUŻ TERAZ I UZYSKAJ  
DOBRE ROZWIĄZANIE.

SALVA FINANSE

TEL. 505 313 565
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drzewa i krzaczki przycięte są 
pod linijkę – zaznacza.

Jak do tych opinii odnoszą się 
władze Grodziska Mazowieckie-
go? – My nie niszczymy natury. 
Wręcz odwrotnie, pomagamy 
jej. W trakcie oczyszczania sta-
rego stawu wywieźliśmy cztery 
kontenery śmieci. To było wy-
sypisko – mówi nam burmistrz 
Grzegorz Benedykciński. – Na-
tomiast jeśli chodzi o wycin-
kę, to pozbyliśmy się starych 
i suchych drzew. Planujemy 
nasadzenia szlachetnych gatun-
ków – dodaje.

K U L T U R AP R U S Z K Ó W R E G I O N

Dziś w numerze Dodatek Edukacja



– Nie wpadamy w euforię, bo jeszcze liga trwa. Mamy kolejne spotkania 
i chciałbym, żebyśmy dalej kontynuowali dobrą passę i wygrywali. Tego sobie 
życzę, a sukcesy w postaci awansu same przyjdą. Dariusz Banasik, trener Znicza Pruszków 
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Obawa o Stawy
Walczewskiego

Sprawdziliśmy zatem, jakie pra-
ce zostaną wykonane na Stawach 
Walczewskiego. Obok istniejące-
go zbiornika planowane jest wy-
kopanie większego. Na nowym 
stawie ma się pojawić wyspa, 
która stanie się siedliskiem dla 
ptaków. Powstanie również tzw. 
fi ltr szuwarowy, czyli strefa płyt-
kowodna. Całości dopełni polder 
zalewowy pełniący funkcję prze-
ciwzalewową. To wszystko jeśli 
chodzi o ukształtowanie terenu. 

A jakie atrakcje na tym obsza-
rze zaserwuje mieszkańcom gro-
dziski magistrat? Podobnie jak 
Park Skarbków i Stawy Goliana, 
również Stawy Walczewskiego 
mają pełnić funkcję rekreacyj-
no-wypoczynkową. Planowane są 
jako miejsce do uprawiania spor-
tów wodnych (m.in. żeglarstwa) 
i wędkowania. W okolicy ul. War-
szawskiej ma powstać stok rekre-
acyjny, z którego będzie można 
korzystać i latem i zimą. W po-
bliżu boiska Orlik zaplanowano 
ekomarinę z funkcją gastrono-
miczną. Całości dopełnią plac za-
baw, siłownia plenerowa, plaża, 
mostek, fontanna oraz elemen-
ty małej architektury. 

Patrząc na listę zmian oraz na 
to jak obecnie wygląda teren Sta-
wów Walczewskiego, trudno się 
dziwić obawom mieszkańców. 
Zamiast zielonego parku dziś 
można tam oglądać jedynie wiel-
kie dziury w ziemi i ciężki sprzęt. 

Grodziscy włodarze uspokajają 
jednak, że sytuacja wróci do normy 
po zakończeniu rewitalizacji tego 
terenu. – Trzeba pamiętać, że tych 

stawów nie czyszczono przez lata. 
Dla wielu mieszkańców to miej-
sce nie kojarzyło się z rekreacją, 
a z wysypiskiem śmieci. My chce-
my to zmienić. Stary staw nie stra-
ci swojego uroku i charakteru. 

Co ciekawe, na Stawach Wal-
czewskiego zostanie utworzone 
również kąpielisko. – Począt-
kowo nie braliśmy tego pod 
uwagę. Badania wody wyka-
zały jednak, że nie ma do tego 

Modernizacja Stawów Walczewskiego 
ma się zakończyć w przyszłym 
roku. Wielkie otwarcie zaplanowano 
na 1 czerwca
można tam wędkować – zazna-
cza Grzegorz Benedykciński, bur-
mistrz Grodziska Mazowieckiego. 
– Obok kopiemy drugi staw, który 
będzie miał charakter rekreacyjny. 
Będą łódki i rowery wodne choć 
tymi będzie można pływać i po 
„starym” stawie – dodaje.

cie zaplanowano na 1 czerwca. 
– Wcześniej tego terenu nie da 
się udostępnić. Samo napełnia-
nie stawów będzie trwało trzy 
miesiące. To miejsce będzie 
pełne zieleni. Nie ma się cze-
go obawiać – podkreśla bur-
mistrz Grodziska.

- To będzie miejsce pełne zieleni - uspokaja 
burmistrz Grodziska Mazowieckiego
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Kiedy otwarcie ofert na „wąskie gardło”?
P R U S Z K Ó W

MZDW szuka fi rmy, która 
zajmie się poszerzeniem 
odcinka Al. Jerozolimskich 
w Pruszkowie. Pierwotnie 
propozycje chętnych 
mieliśmy poznać 4 maja. 
Drogowcy już dwukrotnie 
przesunęli termin 
otwarcia ofert.

P oszerzenie „wąskiego 
gardła” na odcinku od 
ul. Bohaterów Warsza-
wy do ul. Partyzantów 

w Pruszkowie to jedna z najbar-
dziej wyczekiwanych inwestycji 
drogowych w regionie. Za roz-
budowę, remonty i utrzymanie 
dw 719 (Al. Jerozolimskie oraz 
al. Wojska Polskiego w Prusz-
kowie) odpowiada marszałek 
województwa, a w jego imie-
niu zajmuje się tym Mazowiec-
ki Zarząd Dróg Wojewódzkich. 
Po kilkunastu latach oczekiwania 
drogowcy w końcu skompletowa-
li dokumenty, uzyskali pozwo-
lenia oraz, co najważniejsze, 
mają pieniądze na tę inwestycję. 
Pozostał wybór wykonawcy.

MZDW szuka już fi rmy, która 
zajmie się rozbudową „wąskie-
go gardła”. Pierwotnie oferty 
fi rm mieliśmy poznać 4 maja te-
go roku. Termin przesunięto na 
11 maja, a następnie na 24 maja. 
Dlaczego data otwarcia ofert jest 
ciągle odkładana? – Przesunięcie 

terminu wynika z dużej liczby za-
pytań składanych przez fi rmy za-
interesowane wzięciem udziału 
w przetargu. To normalne przy 
tego typu przetargach – wyja-
śnia Monika Burdon, rzecznik 

ją prowadzimy. Pytania dotyczą 
głównie branży wodociągowej, my 
przesyłamy je do MPWiK i z tego 
powodu trwa to tak długo. Musi-
my wyjaśnić wszystkie kwestie, 
o które pytają fi rmy – dodaje.

Drogowcy podkreślają, że póki 
co przesunięcie terminu otwarcia 
ofert nie wpłynie na termin reali-
zacji inwestycji. – Liczymy na to, 
że 24 maja już otworzymy złożo-
ne oferty. Mamy nadzieję, że nie 
będzie odwołań, bo to wydłuży-
łoby procedurę. Zakładając opty-
mistyczny scenariusz wykonawca 
na teren budowy mógłby zostać 
wprowadzony na przełomie lipca 
i sierpnia – mówi Monika Burdon.

Zgodnie z informacjami za-
mieszczonymi w dokumentach 
przetargowych rozbudowa „wą-
skiego gardła” w Pruszkowie ma 
się zakończyć w sierpniu 2017 r. 
– Mamy pieniądze i zależy nam 
na jak najszybszym wykonaniu 
tej inwestycji – podkreśla rzecz-
niczka MZDW. [AS]

Startuje „Kolorowa Wyprawka”!
R E G I O N

Rusza druga edycja akcji 
„Kolorowa Wyprawka”, 
organizowanej przez 
wydawcę portalu WPR24.pl 
i Gazety WPR. Aż do końca 
wakacji będziemy
zbierać przybory 
szkolne dla najbardziej 
potrzebujących uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 2 
w Pruszkowie. Przyłączcie 
się do akcji!

„K olorową Wypraw-
kę” po raz pierw-
szy zorganizowali-
śmy trzy lata temu. 

W zbiórkę chętnie włączyli się 
wówczas mieszkańcy, lokalne fi r-
my i instytucje, co pozwoliło wy-
posażyć uczniów w plecaki, kredki, 
zeszyty, farby i wiele innych, przy-
datnych przyborów. Chcemy po-
wtórzyć tamten sukces! 

Partnerem tegorocznej ak-
cji jest Szkoła Podstawowa nr 
2 im. Kornela Makuszyńskiego 
w Pruszkowie, do której uczęsz-
cza 1005 dzieci. Wszystkie ze-
brane dary zostaną przekazane 
właśnie tej placówce i w pierw-
szej kolejności trafi ą do najbar-
dziej potrzebujących uczniów. 
– Zależy nam, aby zrobić coś 
dobrego dla społeczności lokal-
nej, która już od wielu lat obdarza 
nas zaufaniem. Akcję kierujemy 

szczególnie do tych dzieci, któ-
re z różnych powodów nie mogą 
liczyć na taką wyprawkę, jak ich 
lepiej sytuowani koledzy – mówi 
Milena Skoczylas, wiceprezes za-
rządu Grupy Wpr Media i koordy-
natorka „Kolorowej Wyprawki”. 

geometrycznych, farb, kre-
dek, plasteliny, bloków rysun-
kowych i technicznych, teczek, 
papieru kolorowego i wie-
lu innych rzeczy. Dary będzie 
można przekazać także na na-
szym stoisku podczas Dni 
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Wszystkie zebrane dary zostaną 
przekazane Szkole Podstawowej nr 2 
w Pruszkowie
– Cieszymy się, że taka inicjatywa 
powstała, bo potrzeby są ogrom-
ne – zaznacza Marek Śrębowa-
ty, dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 2 w Pruszkowie. 

Jak wesprzeć zbiórkę? Za-
chęcamy do przynoszenia do 
naszej redakcji plecaków, piór-
ników, zeszytów, przyborów 

Pruszkowa (28 i 29 maja) i w cza-
sie niedzielnych seansów Kina 
Letniego. Akcja „Kolorowa Wy-
prawka” potrwa do 28 sierpnia.   

Do współpracy zachęcamy 
również wszystkie lokalne fi rmy 
i instytucje. Wspólnie sprawmy, 
aby rok szkolny kojarzył się dzie-
ciom z dużą frajdą! [ReD]
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Pierwotnie oferty 
fi rm mieliśmy 
poznać 4 maja. 
Termin przesunięto 
na 11 maja, 
a następnie 
na 24 maja
prasowy Mazowieckiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich. – Ta inwe-
stycja oprócz poszerzenia drogi 
obejmuje modernizację magi-
strali wodociągowej należącej 
do Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji. To na-
sza wspólna inwestycja, ale my 
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Pogłębiamy go, aby ryby miały 
lepsze warunki. Dostawimy tam 
ławki, zamontujemy oświetlenie 
i kamery. Nic drastycznego. Za-
leży nam na tym, by było jak naj-
więcej zieleni. No i nadal będzie 

przeciwwskazań. Dodatkowo 
wysypiemy tu plażę – mówi bur-
mistrz Benedykciński. 

Modernizacja Stawów Wal-
czewskiego ma się zakończyć 
w przyszłym roku. Wielkie otwar-

– Nie wpadamy w euforię, bo jeszcze liga trwa. Mamy kolejne spotkania 
i chciałbym, żebyśmy dalej kontynuowali dobrą passę i wygrywali. Tego sobie 
życzę, a sukcesy w postaci awansu same przyjdą. 
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GABINET  
CHIRURGICZNY
 LESZEK GRUSZECKI

Ul. Królewska 64A,
Milanówek

gruszeckilek@gmail.com 
tel.: +48 512 278 595

Reklama

P R U S Z K Ó W
Ponad 70 niesamowitych 
eksponatów pojawi się 
w Pruszkowie. 
Od 14 maja będzie 
można je zobaczyć 
na wystawie w Galerii 
Figur Stalowych 
przy ul. Przejazdowej.

G aleria Figur Stalowych 
cieszy się coraz więk-
szą popularnością, 
a sam pomysł naro-

dził się w Pruszkowie. Zaczęło 
się od Skupu Złomu przy Czoł-
gu, który nadal funkcjonuje. Z cza-
sem powstała idea fi gur stalo-
wych. – Na początku tworzyli-
śmy stoliki. Jednak doszedłem 
do wniosku, że trzeba dokonać 
przeorganizowania. Pojawił się 
pomysł tworzenia fi gur. Zaanga-
żowałem w działanie 50 artystów 

wystawy fi gur stalowych mieli-
śmy w Lubinie. Jeździmy po całej 
Polsce i spotykamy się z ogrom-
nym zainteresowaniem – twier-
dzi autor projektu.

Od 14 maja do 25 czerwca wy-
stawę będzie można podziwiać 

Zobacz stalowe fi gury

osoba, która otrzymała takie za-
proszenie? Puknęła się w czoło, 
ale po dotarciu na miejsce by-
ła pod ogromnym wrażeniem – 
opowiada Mariusz Olejnik.

Dodajmy, że 13-15 maja w War-
szawie przy ul. Marsa 56 odbędą się 
VI Targi Pojazdów Zabytkowych. 
Nie zabraknie tam również eks-
ponatów z pruszkowskiej Galerii 
Figur Stalowych. Pojawią się Fiat 
500 i Lamborghini Aventador. [JM]
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z całego świata i tak powstają ko-
lejne eksponaty – mówi Mariusz 
Olejnik, właściciel Galerii Figur 
Stalowych.

Figury podróżują po całym 
kraju i budzą zachwyt. – Sku-
piamy się na tworzeniu zna-
nych postaci ze świata fi lmu czy 
też bajek, ale interesuje nas też 
motoryzacja. Niebawem z taśmy 
zejdą takie eksponaty jak Bugat-
ti Veyron czy Maserati. Premierę 

w Pruszkowie przy ul. Przejaz-
dowej 17. Biletu normalny – 20 zł, 
a ulgowy – 10 zł. Dzieci do lat pię-
ciu wchodzą za darmo.

Zatem nie pozostaje nic prost-
szego niż zobaczyć ekspozycję. 
Wcześniej można już było po-
dziwiać m.in. figury transfor-
mersów. – Spotkałem się z taką 
sytuacją, że ktoś proponował bli-
skiemu, żeby poszedł z nim na 
nasz złom. Jak mogła zareagować 

Od 14 maja do 25 czerwca ekspozycję 
będzie można podziwiać w Pruszkowie 
przy ul. Przejazdowej 17
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977 tys zł – na taką kwotę opiewa najkorzystniejsza oferta złożona w przetargu na aktuali-
zację dokumentacji projektowej zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego. 

To o 22 tys. zł więcej niż przewidział na to zadanie Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. MZDW 
podjął już decyzję o zwiększeniu budżetu. Wkrótce postępowanie ma zostać rozstrzygnięte. 
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G R O D Z I S K  M A Z .
Mieszkańcy Grodziska 
byli zaniepokojeni. 
Rokicianka przybrała 
czerwony kolor. Wiele 
wskazuje, że do rzeki 
ktoś wlał barwnik. 
Sytuację opanowano.

5 maja wieczorem w Par-
ku Skarbków pojawiła 
się straż pożarna. Po-
brano próbki z rzeki Ro-

kicianka. – Przez moment na 
odcinku ok. 100 metrów woda 
miała zabarwienie czerwone. 
Wykonaliśmy pomiary. Papie-
rek wskaźnikowy dał odczyn 
obojętny. Z kolei urządzenia 
pomiarowe nie wskazały za-
grożenia. Pobraliśmy próbki, 
które zabezpieczyła straż miej-
ska – wyjaśniał bryg. Krzysztof 
Tryniszewski, rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Grodzi-
sku Mazowieckim.

Wszystko wskazuje na to, że 
ktoś wlał do rzeki barwnik. Nie 
wiadomo jednak o jaką substan-
cję chodzi. Bryg. Tryniszewski: – 
Prawdopodobnie do rzeki trafi ł 
barwnik. W okolicach Rokician-
ki znaleźliśmy stalowe wiadro, 
które mogło służyć do wylania 
substancji. Wygląda na to, jak-
by ktoś w trzech miejscach wy-
lał ciecz. Sytuację zgłosiliśmy do 
inspekcji sanitarnej i wydziału 
ochrony środowiska.

Oprócz wiadra znaleziono re-
klamówki z pigmentem. Woda 
w rzece wyglądała fatalnie, ale 
wszystko wróciło już do normy. 
– Na miejscu znaleziono barw-
nik, który był w granulkach. Po 
rozpuszczeniu na wodzie two-
rzyła się smuga. Rzeka została 
już wyczyszczona i nabrała nor-
malnego koloru. Substancja nie 
jest szkodliwa dla ryb ani kaczek 
– twierdził Łukasz Kapuściak, 
naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska w Grodzisku. [JM]

Rzeka zmieniła kolor...
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ITAKA 
i Rainbow Tour
w Nowej Stacji

P R U S Z K Ó W
Kolejne fi rmy 
nawiązują współpracę 
z nowoczesną galerią 
jaka ma powstać 
w Pruszkowie. 
Dwaj liderzy branży 
turystycznej – ITAKA 
i Rainbow Tour – znajdą 
się murach Nowej Stacji.

I TAKA i Rainbow To-
ur zajmą miejsca w 
dwóch lokalach, każdy 
o powierzchni 35 mkw. 

Pojawią się na parterze ga-
lerii, tuż przy supermarkecie 
Carrefour.

– To dla nas bardzo waż-
ne, aby Nowa Stacja stała się 
miejscem gromadzącym naj-
lepszych w swoich branżach, 
a tacy bez wątpienia są ITAKA 
i Rainbow Tours. Dzięki temu 
galeria zapewni najlepszą na 
zakupowej mapie Pruszkowa 
ofertę nie tylko modową, ale 
także spożywczą, turystycz-
ną i rozrywkową. Zapewniam, 
że kolejni najemcy, których 
nazwy podamy już nieba-
wem będą potwierdzeniem 
naszej strategii – mówi Ma-
ciej Krzewiński z zarządu ECC 
Real Estate, inwestora galerii.

Generalnym wykonaw-
cą Nowej Stacji została fi rma 
Karmar S.A. Wybudowała wie-
le centrów handlowych, w tym 
warszawskich: Wola Park i Ar-
kadia. Cały budynek galerii 
zajmie powierzchnię 27 tys. 
mkw. W Nowej Stacji znajdzie 
się miejsce dla m.in. 120 zna-
nych sklepów, siedmiosalo-
wego multipleksu kinowego, 
sezonowego lodowiska, szkoły 
tańca, klubów fi tness.

Jak już informowaliśmy, 
w galerii pojawią się rów-
nież takie marki jak Car-
refour, RTV Euro AGD czy 
H&M. Oddanie Nowej Stacji 
w Pruszkowie do użytku za-
planowano na 2017 rok. [SD]
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miejsce okazuje się, że wszystkie 
parametry życiowe są w normie, 
a pacjent po prostu chciałby po-
gadać. Wtedy pojawiają się tema-
ty do rozmowy, często zabawne.

Nieuzasadnione wezwania 
to duży problem?
– W Pruszkowie wielu osób nie 
zdaje sobie sprawy, że jest coś 
takiego jak nocna pomoc lekar-
ska, ani gdzie ona się znajduje. Ale 
jak już otrzymujemy wezwanie, to 
nie zastanawiamy się, czy ono jest 
uzasadnione, czy nie. Najpierw 
należy zająć się pacjentem. I po 
udzieleniu pomocy wyjaśniamy, 

przejechaliśmy 56 kilometrów 
w jego poszukiwaniu. Okazało 
się, że pacjent był w zupełnie in-
nym miejscu, na węźle Kono-
topa. Karetka zniknęła więc na 
1,5 godziny. W takich sytuacjach 
ludzie denerwują się, że dyspo-
zytor nie przyjmuje innych zgło-
szeń. A jak ma je przyjąć? Musi 
trzymać jedną karetkę do nagłych 
wezwań – zatrzymania krąże-
nia, świeżych udarów, zawału, 
duszności, wypadków komuni-
kacyjnych. Przy okazji chciałbym 
zaapelować o lepsze oznakowa-
nie budynków na nowym osiedlu 
przy ul. Działkowej w Parzniewie. 

Każda z naszych    
interwencji jest inna 

W Y W I A D
WOJCIECH DIADIA, 
szef pruszkowskiej 
i grodziskiej bazy 
pogotowia ratunkowego 
Falck Medycyna, 
opowiada nam o pracy 
pogotowia, nietypowych 
wezwaniach

Jak wygląda praca 
pogotowia w Pruszkowie?
– Mamy tu do czynienia z du-
żą liczbą interwencji interni-
stycznych, kardiologicznych, 
neurologicznych, bardzo ma-
ło „urazówki”. Jest niewiele wy-
padków komunikacyjnych. Pod 
tym względem Pruszków i Gro-
dzisk są podobne. Jak rozpoczy-
naliśmy tutaj pracę, myśleliśmy, 
że ze względu na sąsiedztwo trasy 
katowickiej i autostrady wypad-
ków będzie więcej, a to znikoma 
część naszych wyjazdów. Wypad-
ki częściej zdarzają się w domach 
i w gospodarstwach. 

Zdarzają się ekstremalne 
przypadki?
– Każda interwencja jest inna, 
a było ich bardzo dużo. Pamiętam 
jednak wypadek na złomowisku, 
gdzie chłopak został przygniecio-
ny przez łyżkę od koparki.

Czy oprócz ludzkich 
nieszczęść bywają też 
sytuacje zabawne?
– Tak. Najczęściej dotyczy to 
osób starszych, które przeby-
wają same, potrzebują zwykłe-
go ludzkiego wsparcia i wzywają 
pogotowie, żeby mieć z kim po-
rozmawiać. Gdy przyjeżdżamy na 

Jak już otrzymujemy wezwanie, 
to nie zastanawiamy się, 
czy ono jest uzasadnione, czy nie
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gdzie następnym razem szukać 
pomocy. Bo pogotowie np. nie 
wypisuje recept. 
 
O czym powinno się 
pamiętać przy wzywaniu 
pogotowia?
– Podstawowa zasada to nie dys-
kutować z dyspozytorem. On 
jest od tego, żeby zebrać wy-
wiad medyczny, określić czy to 
wezwanie dla pogotowia. Nieste-
ty, często wywiązuje się przepy-
chanka słowna, na czym cierpi 
pacjent. To zajmuje czas i kosz-
tuje nerwy. Na pytania odpowia-
dajmy precyzyjnie. Ostatnio 
mieliśmy przypadek kierowcy 
z nadciśnieniem tętniczym, któ-
ry zgłaszał, że jest w miejscowo-
ści Wolica. Zanim go znaleźliśmy, 

My tam niestety często błądzimy 
i tracimy czas na dopytywanie, 
gdzie jest dany blok. 

Czy po pracy ratownik 
medyczny ma jeszcze czas 
i siłę na osobiste hobby?
– Większość z nas ma jakąś pa-
sję poza pracą. Ale to też się łą-
czy, bo jedni biegają, inni ćwiczą, 
dbają o kondycję fi zyczną, po-
nieważ trzeba pamiętać, że my 
pacjentów nosimy. A posiadamy 
takie same kręgosłupy jak każ-
dy człowiek. Najszybciej wyłado-
wujemy się jednak na meczach 
piłkarskich, jest duża grupa ki-
biców wśród ratowników.

RoZMawiała: 
EWELINA LATOSEK
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G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K I 
Panie z powiatu grodziskiego bę-
dą mogły poddać się badaniu mam-
mografem. Akcja obejmuje nie tylko 
kobiety w wieku 50-69 lat, ale też 
z grup wiekowych 40-49 i 70-75. 
Badania wykonywane są w ramach 
projektu „Poprawa dostępności i ja-
kości usług medycznych w ramach 

Populacyjnego Programu Wczes- 
nego Wykrywania Raka Piersi”. 
Dzięki temu kobiety, które jeszcze 
lub już nie kwalifikują się do progra-
mu finansowanego przez NFZ, mogą 
bezpłatnie przeprowadzić badanie. 
Jedyny warunek: skierowanie od le-
karza. Mammobusy staną: Jaktorów  

Panie przebadają się 
w mammobusie

– 16 maja przy Ośrodku Zdrowia  
Medycyna Rodzinna, ul. Warszawska 
35; Milanówek – 22 maja przy Ochot-
niczej Straży Pożarnej, ul. Warszaw-
ska 18; Baranów – 23 maja przy OSP, 
ul. Armii Krajowej 47; Podkowa Leś- 
na – 25 maja przy Przychodni Zdro-
wia „BASIS”, ul. Błońska 46/48. [JM]  

Wszystkie wspomniane dro-
gi w ostatnich latach albo zosta-
ły wybudowane, albo przeszły 
gruntowną modernizację. Po-
za jednym odcinkiem. Chodzi 
o fragment Przejazdowej po-
między ulicami Promyka i Połu-
dniową. Tu prace właśnie ruszyły. 
– Obecnie modernizujemy odci-
nek od Południowej do Groblo-
wej. Następnie prace przeniosą 
się na fragment pomiędzy Gro-
blową a Traktową. W końcowym 
etapie skupimy się na ostat-
nim odcinku i budowie ronda 
na skrzyżowaniu Przejazdowej 
i Promyka – informuje Elżbie-
ta Korach, naczelnik Wydziału 
Inwestycji Remontów i Infra-
struktury Technicznej Urzędu 
Miejskiego w Pruszkowie. 

Jak to w przypadku remon-
tów dróg bywa i tym razem 

kierowców czekają utrudnienia. 
Z tą różnicą, że nie aż tak bardzo 
uciążliwe. – Na przebudowywa-
nym fragmencie ruch odbywa się 
wahadłowo. Nie jest to może ide-
alne rozwiązanie, ale na pewno 
lepsze niż całkowite zamknięcie 
drogi – mówi Elżbieta Korach. – 
Jedynie w przypadku remontu 
odcinka Groblowa – Traktowa 
zdecydowaliśmy się na całko-
wite zamknięcie Przejazdowej. 
Objazd zostanie poprowadzony 
ulicami Traktową, Błońską i wła-
śnie Groblową – dodaje.

Okazuje się, że w trakcie budo-
wy ronda ruch na Przejazdowej 
i Promyka zostanie utrzymany. 
Elżbieta Korach: – Zamknięcia 
będą, ale tylko czasowe. Chcie-
libyśmy rondo wykonać w waka-
cje, kiedy mimo wszystko ruch na 
drogach jest mniejszy. 

 Anna Sołtysiak  

P R U S Z K Ó W
Tuż po długim majowym 
weekendzie ruszyła  
długo wyczekiwana 
modernizacja ulicy 
Przejazdowej. Kierowcy 
muszą przygotować się  
na utrudnienia. Inwestycja 
zakończy tworzenie „małej 
obwodnicy” Pruszkowa.

C zym jest wspomina-
na obwodnica? To 
ciąg ulic Żbikowska 
– Przejazdowa – So-

lidarności – Przyszłości. Trasa 
ułatwia kierowcom samochodów 
ciężarowych dojazd do autostra-
dy A2 lub drogi wojewódzkiej 719 
i, co najważniejsze, omija cen-
trum miasta.

Inwestycja jest prowadzona „na 
raty”. Zapytaliśmy więc urzędni-
ków jak długo będą trwały po-
szczególne etapy i kiedy kierowcy 
mogą spodziewać się zmian w or-
ganizacji ruchu. – Wykonawca 
określił w harmonogramie prac 

musi poprzekładać instalacje oraz 
uzyskać odbiory. Zdarza się, że 
procedury się przedłużają – uci-
na Elżbieta Korach. 

W ramach prac oprócz prze-
budowy nawierzchni drogi i bu-
dowy ronda wykonane zostaną: 

oraz kanalizacja telekomunika-
cyjna. Firma Strabag, wykonawca 
prac, na zrealizowanie inwestycji 
ma siedem miesięcy od momentu 
podpisania umowy. To oznacza, że 
„mała obwodnica” będzie komplet-
na najprawdopodobniej na prze-
łomie października i listopada br. 

Modernizacja ul. Przejazdo-
wej pochłonie blisko 3,8 mln zł. 
Prawie połowa tej kwoty będzie 
pochodzić z Programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infrastruk-
tury Drogowej. Wniosek złożo-
ny przez Miasto Pruszków oraz 
Starostwo Powiatowe w Prusz-
kowie, które jest partnerem tego 
zadania znalazł się na 1. miejscu 
listy rankingowej.
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Modernizacja ulicy Przejazdowej  
w Pruszkowie pochłonie blisko 3,8 mln zł

Etapowy remont 
„małej obwodnicy”

pewne normy czasowe dla każ-
dego z etapów. Jednak przyjmuje 
je raczej za terminy orientacyjne. 
Chodzi o to, że jest sporo kolizji 
z innymi sieciami. Wykonawca 

ciąg pieszo-rowerowy, zatoki 
autobusowe kilkanaście miejsc 
parkingowych, oświetlenie dro-
gi. Przebudowane zostaną rów-
nież sieć elektroenergetyczna 

Okazuje się, że w trakcie budowy 
ronda ruch na Przejazdowej i Promyka 
zostanie utrzymany
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JESTESMY Z WAMI OD 18 LAT
Reklama

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Działając na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1297, ze zm.), informuję, że  
w prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego postępowaniu administracyjnym, dotyczącym wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji 
pn.: „Modernizacja Linii Kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki – Prace Przygotowawcze” 2. Szlak Warszawa Włochy – Pruszków od km 
8,200 do km 14,893. Przebudowa układu torowego oraz odwodnienia powierzchniowego. Budowa i przebudowa odwodnienia wgłębnego podtorza, dróg, 
stacji i przystanków za pomocą drenów, drenokolektorów oraz kolektorów. Rozbiórka oraz budowa nowych peronów wraz z pochylniami oraz schodami. 
Przebudowa ekranu akustycznego.  Przebudowa dojść do przejść podziemnych. Budowa i przebudowa istniejących przejść podziemnych. Przebudowa 
urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Budowa urządzeń zasilania obiektów stacyjnych i oświetlenia zewnętrznego na terenie inwestycji. Budowa  
i przebudowa urządzeń telekomunikacji kolejowej. Rozbiórka i budowa nowej sieci trakcyjnej. Usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną”; roboty 
budowlane będą realizowane na działkach ewidencyjnych (oznaczonych jako dz. ew., przy czym (cz. dz.) oznacza część wymienionej działki, wskazaną na 
mapie w projekcie zagospodarowania terenu) zlokalizowanych na terenie:    
dzielnicy Ursus m. st. Warszawy:
obręb 1108 dz. ew. nr: 1 (cz. dz.), 2/25, 
obręb 1107 dz. ew.: 58/39, 58/29, 92/9, 92/8, 58/31, 92/7, 92/6, 92/5, 92/4, 92/11, 92/3, 92/2, 92/1, 92/10, 
obręb 0909 dz. ew. nr: 77/12, 77/10,
obręb 1106 dz. ew. nr: 82/4, 82/1, 82/2, 87/64, 87/60, 87/62, 82/3,
obręb 1101 dz. ew. nr: 1/5, 1/2, 20/6, 19/18, 18/25, 17/1, 16/1, 120/2, 15/36, 15/34, 15/30, 9/19, 120/1, 9/37, 9/39, 9/41, 7/30 (cz. dz.), 7/31, 5/11, 4/1, 3/1, 2/1,
gminy Piastów, pow. pruszkowski:
obręb 0006 dz. ew. nr: 267/24, 267/17, 267/15, 267/13, 275/3, 275/10 (cz. dz.), 275/2,
obręb 0004 dz. ew. nr: 278/36, 278/6 (cz. dz.), 278/7 (cz. dz.), 278/35 (cz. dz.), 278/18, 92/3, 278/17, 278/16, 278/10, 
obręb 0003 dz. ew. nr: 453/13, 453/4, 453/3, 453/2,
miasta Pruszków, pow. pruszkowski:
obręb 0012 dz. ew. nr: 75/34 (cz. dz.), 75/6, 75/5 (cz. dz.), 75/4 (cz. dz.), 75/37 (cz. dz.); w dniu 5 maja 2016 roku wydane zostało postanowienie Nr 145/III/2016,  
zawieszające przedmiotowe postępowanie administracyjne. 
Z treścią postanowienia, strony ww. postępowania administracyjnego mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pok. 606. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.  
z 2016 r., poz. 23), dalej zwanej k.p.a., w przypadku zawiadomienia stron poprzez obwieszczenie, doręczenie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 
czternastu dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.
Na wydane w sprawie postanowienie, zgodnie z przepisami art. 101 § 3 k.p.a., stronom służy zażalenie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa,  
za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego, pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.
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N A D A R Z Y N
Powoli rozpoczyna się odliczanie do 
pierwszego dnia wakacji. Uczniowie 
udadzą się na odpoczynek, a w wielu 
szkołach pojawią się ekipy remonto-
we. Zmiany czekają Szkołę Podsta-
wową nr 1 w Raszynie. W ubiegłym 
roku dokonano tam wymiany instala-
cji elektrycznej. Teraz gmina planuje 

remont części pomieszczeń w piwni-
cy, na parterze w północnym skrzydle 
budynku oraz bloku łazienek przy sto-
łówce. W większości sal przewidzia-
na jest wymiana drzwi. Nie obejdzie 
się bez cyklinowania oraz malowa-
nia parkietów. W części pomieszczeń 
zerwana zostanie dotychczasowa 

Sale podstawówki 
pójdą do remontu

podłoga, a na jej miejsce pojawi się 
nowa. W zakres prac wejdzie rów-
nież m.in. wymiana instalacji wodno-
-kanalizacyjnej. Gmina Raszyn szuka 
wykonawcy robót. Będzie on mógł 
rozpocząć prace 13 czerwca, a zgod-
nie z dokumentacją powinien je za-
kończyć do 12 sierpnia. [JM]  

GRODZISK MAZ.
Gmina Grodzisk 
Mazowiecki wspólnie ze 
Związkiem Dużych Rodzin 
Trzy Plus zaprasza na 
„Tydzień Rodziny”. Jednym 
z jego punktów będzie 
konferencja „Przyszłość 
i zdrowie polskiej 
rodziny” z udziałem 
premier Beaty Szydło.

W ładze Grodziska 
od lat wspiera-
ją politykę pro-
rodzinną. Z tej 

okazji w tym roku w gminie zor-
ganizowano „Tydzień Rodziny”. 
Ale potrwa on dłużej niż siedem 
dni – do 24 maja.

Uroczyste rozpoczęcie pro-
gramu zaplanowano na nie-
dzielę 15 maja (choć niektóre 
imprezy miały miejsce wcześ-
niej). Tego dnia odbędzie się 
msza św. w kościele św. Anny 
pod przewodnictwem kard. 
Kazimierza Nycza (godz. 14.30) 
oraz szereg konferencji w Cen-
trum Kultury. W jednej z nich, 
zatytułowanej „Przyszłość 
i zdrowie polskiej rodziny” 
udział weźmie premier Beata 
Szydło (godz. 16.30). Natomiast 
gościem panelu dyskusyjnego 
„Zdrowie prokreacyjne” (godz. 
18.30) będzie minister zdrowia 
Konstanty Radziwiłł. Dzień za-
kończą rozmowy z prelegentami: 

dr. Tadeuszem Wasilewskim 
oraz dr Ewą Ślizień-Kuczapską.

Jakie ciekawe wydarzenia 
będą czekać w ramach gro-
dziskiego „Tygodnia Rodziny”? 
Każdy znajdzie coś dla siebie. 
Dla par przygotowano m.in. war-
sztaty „Droga ku trwałemu 
i szczęśliwemu związkowi”. Mło-
dzi rodzice mogą wziąć udział 
w „Chustonoszeniu”. Osobom, 
które już mogą pochwalić się 
spora gromadką dzieci zapew-
ne przydadzą się warsztaty „Jak 
rozmawiać w rodzinie – sztuka 
komunikacji”. Na szereg atrak-
cyjnych zajęć mogą również 
liczyć dzieci: warsztaty two-
rzenia komiksów, albumów, 
poszukiwanie skarbów, ani-
macje angielskie czy warszta-
ty dla ojców z synami, to tylko 
niektóre z pozycji jakie znala-
zły się w kalendarium „Tygo-
dnia Rodziny”.

Na 22 maja zaplanowano pik-
nik „Z kocykiem i koszykiem”. 
Atrakcji nie zabraknie. Chętni 
będą mogli wziąć udział w two-
rzeniu budowli z miliona kloc-
ków. Ci, którzy mają smykałkę 
artystyczną zapewne spróbu-
ją sił przy tworzeniu ilustracji 
i książeczek przestrzennych 
oraz laleczek do teatrzyków.

Honorowy patronat nad „Ty-
godniem Rodziny” objęła mał-
żonka prezydenta RP Agata 
Kornhauser-Duda. [AS]

Tydzień Rodziny 
z premier Beatą Szydło
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l Wkrótce decyzja w sprawie 
przebiegu 400 kV

 Ewelina Latosek 

R E G I O N
Kolejny protest przeciw 
lokalizacji słupów 
wysokiego napięcia 
w naszym regionie. 
Tymczasem decyzja 
o wyborze ostatecznego 
przebiegu linii 400 kV 
może zostać ogłoszona 
w najbliższych dniach. 

W iele wskazuje na 
to, że sprawa, któ-
ra od półtora ro-
ku budzi ogromne 

społeczne napięcia, zmierza do 
fi nału. Taki komunikat otrzymali 
uczestnicy środowej (11 maja) pi-
kiety przed Ministerstwem Roz-
woju w Warszawie. Tym razem 
swój sprzeciw wobec inwestycji 
Polskich Sieci Elektroenergetycz-
nych manifestowali mieszkań-
cy Grodziska Mazowieckiego, 
Jaktorowa, Żabiej Woli i innych 
podgrodziskich miejscowości. 
W południe protestujących do 
gmachu resortu zaprosił mini-
ster Piotr Naimski, pełnomocnik 
rządu do spraw strategicznej in-
frastruktury energetycznej. 

Co usłyszeli? – Poinformowa-
no nas, że decyzja lokalizacyjna 
zostanie podana w poniedziałek 
(16 maja) na spotkaniu Grupy Ro-
boczej. Minister stwierdził, że na 
pewno będą dalsze protesty, ale 
ta linia musi powstać. Niczego 
więcej nie udało nam się dowie-
dzieć – mówi Anna Kurzela-Szy-
bilska, prezes Stowarzyszenia 
Nasza Gmina Jaktorów. I dodaje: 
– Mamy wrażenie, że ta decyzja 
została dawno podjęta. Dochodzą 
do nas sprzeczne sygnały, o któ-
ry wariant trasy chodzi. Przeko-
namy się w poniedziałek. 

Ogłoszenia decyzji w sprawie 
lokalizacji linii 400 kV spodzie-
wają się też przedstawiciele stro-
ny społecznej, którzy uczestniczą 
w pracach Grupy Roboczej. Jak 
nieofi cjalnie udało nam się ustalić 
– bo uczestnicy posiedzeń mają 
zakaz kontaktu z mediami – go-
towa jest „analiza wielokryterial-
na”, czyli ocena poszczególnych 
wariantów przebiegu. Wiadomo 
już zatem, która z pięciu propo-
zycji jest według tej metodolo-
gii najmniej, a która najbardziej 
uciążliwa. – Podejrzewamy, że 
wyjdzie prof. Andrzej Kraszew-
ski (moderator Grupy – przyp. 

społeczne. Od początku nie mie-
liśmy na nic wpływu, także na 
kryteria, na podstawie których 
dokona się wybór tasy. 

Przypomnijmy, że formal-
nie wariantów jest pięć. W tym 
ten najbardziej niekorzystny dla 
Jaktorowa i Żabiej Woli, zakłada-
jący przecięcie tych gmin w po-
łowie. Pozostałe propozycje to 
modyfi kacja wspomnianej tra-
sy z uwzględnieniem odsunię-
cia od terenów mieszkalnych, 
tzw. historyczna wersja z wyko-
rzystaniem linii 220 kV Kozieni-
ce-Mory-Piaseczno-Ołtarzew, 
przebieg wzdłuż autostrady A2 

Balonikowa
poczta
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Gdzie pojawią się słupy wysokiego napięcia?  

P R U S Z K Ó W
Trzylatki z 
pruszkowskiego 
Przedszkola Miejskiego 
nr 13 są ciekawe świata. 
Tym razem wypuściły 
w świat balony, 
a do środka 
włożyły karteczki.

W marcu na ty-
łach placów-
ki wylądował 
wielki balon. 

Maluchy z bliska mogły po-
znać jego konstrukcję, wsiąść 
do kosza. Balon wzbudził 
wśród dzieci ogromne zain-
teresowanie.

Nauczyciele z Przedszko-
la Miejskiego nr 13 w Prusz-
kowie starają się urozmaić 
trzylatkom zabawę. Teraz 
do swoich przygód dzieci 
dopisały kolejną. Na począt-
ku maja przedszkolaki w ra-
mach projektu edukacyjnego 
„Żywiołki” i zabaw z powie-
trzem postanowiły zająć się 
balonami. Obserwowały jak 
daleko one polecą wypełnione 
helem. Jednak eksperyment 
trwa. Do balonów włożono 
karteczki z adresem przed-
szkola. Znalazcy proszeni są 
o informację zwrotną, gdzie 
doleciały balony.

Maluchy oczekują na odpo-
wiedzi. „Balonikowa” pocz-
ta sprawiła im wiele radości. 
Jeśli więc zobaczymy na uli-
cy balon to nie przechodźmy 
obok niego obojętnie. To może 
być przesyłka od przedszkola-
ków z ulicy Antka 7. [JM]

W
PR
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red.) i ogłosi, co ma do ogłosze-
nia. Czyli werdykt, który wariant 
jest w jego ocenie najlepszy i tyl-
ko sprawdzi naszą reakcję, czy 
będziemy się burzyć czy nie. 
Wszystko już jest postanowione 
– mówi nam jeden z uczestników 
poprzednich posiedzeń. 

Anna Kurzela-Szybilska: – Te 
wszystkie prace, najpierw na Fo-
rum Dialogu, potem w Grupie 
Roboczej były tylko po to, żeby 
mieć „odfajkowane” konsultacje 

Decyzja lokalizacyjna może zostać 
podana w poniedziałek (16 maja)

i drogi krajowej nr 50 oraz DK 50 
i istniejącej linii wysokiego napię-
cia Rogowiec-Ołtarzew. 

Nitka ma połączyć nowy blok 
elektrowni w Kozienicach z Oł-
tarzewem. Inwestycja ma rangę 
strategicznej dla bezpieczeń-
stwa energetycznego, co ozna-
cza, że PSE może ją realizować 
w trybie tzw. specustawy prze-
syłowej. W praktyce daje to spółce 
całkowicie wolną rękę w ustala-
niu jej lokalizacji.
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S T U D I A
Rynek pracy czeka na 
specjalistów z branży 
IT oraz Marketingu. 
Absolwenci tych 
kierunków to towar 
„deficytowy”, choć  
z roku na rok wspomniane 
kierunki kończy coraz 
więcej osób. 

B ranża IT w ostat-
nich latach znacz-
nie się rozrosła. To 
efekt dobrej opinii 

naszych informatyków za gra-
nicą. Coraz więcej firm z innych 
krajów otwiera swoje oddzia-
ły w Polsce i właśnie tu szuka 
fachowców od IT. Choć studia 
na kierunkach informatycznych 
nie należą do najłatwiejszych, to 
ich absolwenci nie mają potem 
problemu z interesujacą, dobrze 
płatną pracą. 

„Boom” na IT wynika rów-
nież z cyfryzacji systemu pracy. 
Kto dziś nie używa komputera, 
tabletu czy smartfona? Co cie-
kawe, specjaliści IT poszukiwa-
ni są w rozmaitych branżach: 
telekomunikacyjnej, ubezpie-
czeniowej a nawet medycznej. 
Kogo mają na celowniku pra-
codawcy? Głównie programi-
stów i testerów, którzy mogą 
pochwalić się kompetencja-
mi z zakresu aplikacji i syste- 
mów mobilnych. 

Ale nie tylko IT cieszy się 
popularnością. W siłę rośnie 
również marketing. Coraz wię-
cej firm z rozmaitych branży 

zaczyna korzystać z usług mar-
ketingowców. Skąd nagłe za-
interesowanie tą właśnie 
dziedziną? Dziś zwykła rekla-
ma w telewizji czy prasie nie 
przyciąga już tak mocno klienta, 
obecnie forma promowania fir-
my to nie tylko obraz, ale i treść. 
Co więcej, reklama powoli ale 
zauważalnie przenosi się do 
internetu, gdzie królują media 
społecznościowe. 

Taka ewolucja na rynku re-
klamy odbiła się również na 
kierunkach studiów. Uczelnie 
wyższe w ofercie mają coraz 
więcej kierunków „nowego” 
marketingu. Maturzyści, któ-
rzy swoją przyszłość wiążą wła-
śnie z marketingiem mają dziś 
do wyboru takie kierunki jak: 

„Nowy” marketing i IT 
– kierunki z przyszłością 

Szkoły zawodowe i technika stają się coraz popularniejsze

Po gimnazjum nie tylko liceum
 Ewelina Latosek 

S Z K O ŁY
O tym, że wybór szkoły 
średniej to ważna 
decyzja, nie trzeba nikogo 
przekonywać. Nowością 
jest to, że do łask wracają 
zawodówki i technika. 

J eszcze do niedawna wy-
dawało się, że najlepsza 
ścieżka edukacji zakłada 
ukończenie liceum, a po-

tem studiów. To przekonanie 
dość boleśnie zweryfikował ry-
nek pracy, gdy okazało się, że 
dyplom magistra wcale nie jest 
gwarancją znalezienia atrakcyj-
nego zatrudnienia. 

Nie oznacza to oczywiście, że 
nauka w liceum jest złym pomy-
słem. Daje przepustkę na uczelnie 
i do wykonywania takich zawo-
dów jak lekarz, prawnik czy in-
żynier. Pamiętajmy jednak, że 
równie potrzebni są hydraulicy, 
elektrycy, piekarze. Nie mogli-
byśmy funkcjonować bez jed-
nych i bez drugich. I to właśnie 
tę ostatnią grupę kształcą coraz 
popularniejsze szkoły zawodo-
we i technika. Ta droga edukacji 
przestała być „obciachem”, a do 
nauki w technikum i zawodówce 
otwarcie przyznają się m.in. raj-
dowiec Robert Kubica czy znany 
kucharz Karol Okrasa. 

W poprzednim roku szkolnym 
prawie co drugi gimnazjalista 

zdecydował się kontynuować 
naukę w zawodówce lub tech-
nikum. Ze statystyki wynika, 
że częściej tę ścieżkę wybiera-
ją mieszkańcy wsi i mniejszych 
miejscowości. Liczby jasno 

więc poprzestać, wręcz przeciw-
nie –  kontynuować edukację już 
na studiach.

Rok dłużej trwa nauka w tech-
nikum. Poza maturą uczniowie 
zdają także egzamin potwier-
dzający kwalifikacje zawodo-
we. Najbardziej pożądane przez 

pracodawców kierunki to te zwią-
zane z elektroniką, budownic-
twem, farmacją i informatyką. 
Należy podkreślić, że absolwenci 
techników z powodzeniem mogą 
kontynuować edukację na uczel-
niach wyższych, bo mają w kie-
szeni egzamin dojrzałości.

Nieco inaczej jest w przypad-
ku szkól zawodowych. Po trzech 
latach nauki kończą się one eg-
zaminem potwierdzającym 
umiejętności, co nie wystarcza 
do przystąpienia do matury. Uła-
twia za to uzyskanie świadectwa 
dojrzałości w przypadku konty-
nuowania nauki w technikum.

Co prawda od kilku tygodni 
trwają spekulacje dotyczące 
przyszłości zawodówek, związane 
z rzekomymi planami likwidacji 
tego typu szkół. Uspokajamy jed-
nak, że zgodnie z zapewnieniem 
Ministerstwa Edukacji Narodo-
wej, zniknąć ma tylko nazwa „za-
wodówka”, a nie same placówki. 
Zaś cały system kształcenia za-
wodowego ma być udoskonalony 
na wzór niemiecki i austriac-
ki. Wpływ na jego kształt mają  
zyskać pracodawcy. 

Przypominamy również, że 
wybór konkretnej szkoły ponad-
gimnazjalnej to nie tylko kwestia 
decyzji, ale też wyników testu. 
Tegoroczni absolwenci pisali go 
w drugiej połowie kwietnia. Na 
podanie ogólnopolskich wyników 
tego egzaminu trzeba poczekać 
do połowy czerwca.
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Jak wynika ze statystyk, w poprzednim 
roku szkolnym prawie co drugi 
gimnazjalista zdecydował się 
kontynuować naukę w zawodówce  
lub technikum 
wskazują także na bardzo wy-
skoki odsetek osób, które po 
ukończeniu tych szkół znajdu-
ją zatrudnienie. To aż 98,4 proc. 
absolwentów, z czego połowa 
pracuje w wyuczonym zawodzie.

Czym różnią się od siebie te trzy 
typy szkół ponadgimnazjalnych? 

Coraz więcej firm 
z innych krajów 
otwiera swoje 
oddziały w Polsce 
i właśnie tu szuka 
fachowców od IT
marketing medialny i public 
relations, e-marketing i nowe 
media, marketing interaktyw-
ny, reklama i PR, internet mar-
keting komunikacja.

Jedno jest pewne: zarów-
no absolwenci kierunków IT,  
jak i marketingu nie będą na-
rzekać na brak propozycji pracy, 
a niektórzy będa nawet przebie-
rać w ofertach. [AS]

Trzyletnie liceum ogólnokształ-
cące kończy się egzaminem ma-
turalnym. Mimo, że nie uczy 
konkretnych kompetencji ani za-
wodu, jest wciąż najpopularniejszą 
szkołą. Na „ogólniaku” nie warto 
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Gdzie można najlepiej zarobić?
P R A C A

Wybierając kierunek 
studiów myślimy 
o przyszłości. Warto, aby 
lata poświęcone nauce 
przyniosły owoce. I to nie 
tylko w formie zadowolenia 
z wykonywanej pracy. 
Ważnym czynnikiem 
są przecież zarobki.

Z danych opublikowanych 
przez Główny Urząd Sta-
tystycznych wynika, że 

średnie miesięczne wynagro-
dzenie brutto w 2015 r. wyniosło 
3899,78 zł. Nieco lepiej w ubie-
głym roku zarabiali pracownicy 

sektora publicznego: 4483,03 zł. 
W sektorze prywatnym śred-
nia miesięczna płaca wynios-
ła 3743,16 zł. 

Sprawdziliśmy, w których 
branżach pracodawcy najle-
piej wynagradzają swoich pra-
cowników. Na czele znalazła 
się „Informacja i komunikacja”. 
Tu średnie miesięczne pensje 
wynoszą 7221,26 zł. Na drugim 
miejscu jest „Górnictwo i wydo-
bywanie”. Działający w tej branży 
mogą liczyć na średnie zarobki 
w wysokości 6925,41 zł. Pierw-
szą trójkę najlepiej opłacanych 
pracowników zamykają osoby 
zajmujące się „Działalnością 

fi nansową i ubezpieczeniową” 
– 6891,93 zł. Na dalszych pozy-
cjach znalazły się: „Wytwarza-
nie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, parę wod-
ną i gorącą wodę” – 6557,71 zł, 
„Działalność profesjonalna, na-
ukowa i techniczna” – 5922,43 zł, 
„Administracja publiczna i obro-
na narodowa, obowiązkowe 
zabezpieczenie społeczne” – 
4781,53, „Rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo i rybactwo” – 4781,09 
zł, „Obsługa rynku nierucho-
mości” – 4357,20 zł. „edukacja” 
– 4161,32 zł oraz „budownictwo” 
ze średnimi zarobkami na po-
ziomie 4076,93 zł. [AS]

Propozycje szkół dla dorosłych oraz uczelni stają się coraz bogatsze

Na naukę nigdy nie jest za późno
  JakUB MałkiŃski  

E D U K A C J A
Człowiek uczy się całe 
życie – to prawda stara jak 
świat. Coraz więcej osób w 
średnim wieku decyduje się 
uzupełnić wykształcenie.

J edni wybierają się do szkoły 
dla dorosłych, aby przygo-
tować się do matury. Z kolei 
inni idą studia. Czy wiek jest 

przeszkodą? Nie. W naszej kul-
turze utarło się, że człowiek po 
maturze idzie na studia, zdoby-
wa dyplom i rozpoczyna zawo-
dową karierę. Jednak nie musi to 
wcale tak wyglądać.

Wiele osób w średnim wieku 
decyduje się uzupełnić wykształ-
cenie ze względu na wymagania 
pracodawcy.  Coraz większym 
zainteresowaniem cieszą się 
bezpłatne licea i szkoły poli-
cealne. Można tam ukończyć 
szkołę średnią, ale też zdobyć 
zawód i tytuł technika. Dla wielu 

matura jest przepustką do awan-
su bądź podwyżki. 

Zdarza się, że sam pracodaw-
ca wysyła pracowników na studia. 
Uważa, że inwestycja w kapitał 
ludzki jest najlepszym rozwią-
zaniem i niesie wiele korzyści.

Problemem w podjęciu decy-
zji o uzupełnieniu wykształcenia 
jest często pokonanie bariery źle 
pojętego wstydu. Osoby w śred-
nim wieku obawiają się np. reakcji 

bilety do instytucji kulturalnych 
tak jak jego młodsi koledzy. Do-
datkowo osoby w średnim wieku 
kontynuujące naukę muszą po-
godzić zajęcia z pracą zawodową.

Ustawa o szkolnictwie wyż-
szym nie precyzuje wieku stu-
denta, trzeba mieć tylko zdaną 
maturę. Widok 40-, 50-, a na-
wet 60-latków na sali wykłado-
wej nie powinien więc nikogo 
dziwić. Każdy z nich ma swój 
cel: spełnienie marzeń, uzupeł-
nienie kwalifi kacji ze względów 

zawodowych czy po prostu chęć 
zgłębienia określonej dziedziny.

Oferty szkół dla dorosłych oraz 
uczelni stają się coraz bogatsze. 
Osoby w średnim wieku spokojnie 
mogą łączyć pracę z nauką. Du-
żą popularnością cieszą się też 
różnego typu kursy pozwalają-
ce zwiększyć kompetencje. Wielu 
pedagogów podkreśla, że zupeł-
nie inne jest podejście starszego 
ucznia lub studenta do nauki niż 
osoby młodej. Przede wszystkim 
chodzi o zaangażowanie.
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Z roku na rok 
na uczelniach 
przybywa 
studentów 
w wieku 40+
najbliższych. Jednak stopniowo 
ten obraz ulega zmianie. Z ro-
ku na rok przybywa studentów 
w wieku 40+. Ale jest różnica. Stu-
dent 40+ nie ma prawa do zniżek 
na przejazdy komunikacją bądź 

N A U K A
Turystyka religijna, ochrona odgro-
mowa i przepięciowa – to nie tytu-
ły książek a kierunki studiów, które 
można spotkać na polskich uczel-
niach. Co ciekawe, cieszą się sporym 
zainteresowaniem. Dla szkół wyż-
szych są więc dobrym sposobem na 
przyciągnięcie przyszłych magistrów 

i licencjatów. Jakie nietypowe kur-
sy mamy do wyboru? M.in. home-
opatię, geoinformację, zwierzęta 
amatorskie, oligofrenopedagogi-
ke z arteterapią. Polskie uczelnie 
pod tym względem i tak pozostają 
w tyle m.in. za swoimi amerykański-
mi odpowiednikami. Uniwersytet 

Studia mogą być 
również „egzotyczne”

Kalifornijski w Berkley uruchomił 
studia poświęcone grze kompute-
rowej Star Craft, gdzie poznawane 
są tajniki strategii wojennej. Z kolei 
Georgetown University zrobił ukłon 
w stronę fanów „Star Treka”. Studen-
ci zgłębiają tam fi lozofi czne aspekty 
serialowych wątków.  [EL]  

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

„Uśmiech”
Jesteśmy niepubliczną poradnią psychologiczno-pedagogiczną działającą

pod nadzorem pedagogicznym Kuratorium Oświaty w Warszawie.
Wystawiamy opinie na prawach poradni publicznej.

Badania diagnostyczne:
 dysleksji rozwojowej,

 specyficznych trudności matematycznych (dyskalkulia),
 gotowości szkolnej,

 przyczyn trudności szkolnych,
 diagnoza inteligencji,

 badania psychologiczne zachowań związanych  
z nadpobudliwością i zaburzeniami zachowania.

 Terapia i Konsultacje  Planowanie kariery i doradztwo  
zawodowe  Szkolenia i warsztaty Warsztaty dla rodziców  

Warsztaty dla kobiet

Pływacka 16, 05-800 Pruszków (budynek Szkoły Podstawowej nr 10)
608 129 340, poradnia.uśmiech@wp.pl

www.poradniausmiech.pl
Znajdziesz nas na facebook’u: 

Poradnia-Psychologiczno-Pedagogiczna-Uśmiech
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E-learning, czyli robisz zadania w domu
R O Z W Ó J

To nic innego jak 
nauka w sieci, czyli 
internecie. Pozwala 
na zrealizowanie 
różnych kursów, 
szkoleń, a nawet 
przedmiotów na 
studiach bez ruszania 
się z miejsca, bo wszystko 
zrobimy za pomocą 
komputera czy tabletu.

N a pierwszy rzut oka e-
-learning może wyda-
wać się niezbyt dobrą 

możliwością pobierania na-
uki. Kto nam wytłumaczy daną 
kwestię, jeśli nie ma nauczycie-
la? Takich pytań i wątpliwoś-
ci może być wiele, ale w dzisiej-

szym świecie nie mają uza-
sadnienia. Wszystko przez 
rozwój. Niemal każdy posia-
da jakieś mobilne urządzenie,
a dostęp do internetu znajdzie-
my „na mieście”.

E-learning to oszczędność 
pieniędzy i czasu. Nie płacimy 
nauczycielowi, zaś koszty nauki 
elektronicznej często są w ce-
nie tradycyjnej książki. Ponad-
to nie musimy nigdzie jeździć, 
co więcej – ucząc się możemy 
wykonywać swoje codzienne 
obowiązki. 

Bazując na przykładzie ję-
zyka obcego, ucząc się go „na 
odległość”, otrzymujemy pli-
ki video, audio oraz wiele in-
nych pomocy dydaktycznych. 
Możemy odtwarzać je dowolną 

ilość razy, a tempo naucza-
nia dostosowujemy do swo-
ich potrzeb. 

Istnieje jeszcze coś takiego 
jak monitoring pracy. Chodzi 
o to, że dzięki testom może-
my sprawdzić, ile wiedzy przy-
swoiliśmy. – Osobiście, dla 
mnie tego typu programy ofe-
rują szerokie horyzonty. Mo-
żemy w dowolnym momencie 
życia wybrać daną dziedzinę 
nauki, którą zamierzamy po-
głębić lub nauczyć się od no-
wa. Platformy e-learningowe 
często wykorzystywane są na 
uczelniach wyższych. Robisz 
zadania w domu, a nauczyciel 
je sprawdza u siebie. Wszystko 
w czasie rzeczywistym – mówi 
Antoni, student. [SD]
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T E C H N I K A
Tworzenie elektronicznych nota-
tek jest praktyczne, ale nie zawsze 
możliwe. Dlatego uczniowie i stu-
denci poszukują rozwiązań, które 
w szybki sposób zmieniłyby ster-
tę papierowych zapisków w plik na 
komputerze. Można skanować po 
kolei kartki lub robić im zdjęcia – ale 

jest to czasochłonne i nie zawsze 
obraz bywa czytelny. Teraz jest na 
to rada.  Wśród cyfrowych nowinek 
znaleźć można aplikacje ułatwiające 
cyfryzację notatek. W jaki sposób? 
Służą do tego specjalnie przygoto-
wane zeszyty i pióra. Dzięki malut-
kim kropeczkom lub kratce oraz 

Notatki z kartki 
w telefonie i tablecie

specjalnej aplikacji odręczne notat-
ki zamieniane są w cyfrową kopię. 
Specjalna liniatura kartek umożli-
wia łatwe zeskanowanie strony do 
aplikacji, natomiast dzięki zastoso-
waniu specjalnego pióra z kamerą 
można przenieść nasze zapiski do 
smartfona lub tabletu. [AS]  

Wyjazd po wiedzę do innych krajów
P R O G R A M

Erasmus to program 
działający na zasadzie 
wymiany studenckiej. 
Do jakich krajów można 
wyjechać? Gdzie ubiegać 
się o wyjazd i kto może 
z tego skorzystać?

I deą programu jest rozwi-
janie międzynarodowej 
współpracy między uczel-
niami wyższymi. Nazwa 

Erasmus wzięła się od imienia 
holenderskiego fi lozofa, Erazma 
z Rotterdamu. Dlaczego? Ponie-
waż pobierał on naukę w wielu 
krajach Europy. 

Możliwości w ramach tego 
programu są ogromne. Studenci 
mogą wyjechać jednorazowo na 
studia, a także praktykę. Otwiera 
się brama do współpracy z za-
graniczną szkołą wyższą, przed-
siębiorstwem, organizacją lub 
instytucją, które są partnera-
mi wybranej uczelni w Polsce. 
Z programu skorzystać mo-
gą studenci (także wieczorowi 
i zaoczni) szkół wyższych, które 
posiadają Kartę Uczelni Erasmu-
sa. Program obejmuje również 

osoby będące na etapie stu-
diów doktoranckich.

Wyjechać można do państw, któ-
re biorą udział w Erasmusie, czy-
li np. do wszystkich krajów Unii 

której chcesz się udać ma podpisa-
ną umowę partnerską z wydziałem 
na jaki obecnie uczęszczasz. Na-
tomiast o sam wyjazd należy sta-
rać się wyłącznie w swojej szkole 
wyższej. 

O wrażenia spytaliśmy jedną 
z uczestniczek programu Era-
smus. – To super sprawa. Po 
pierwsze, musisz samemu dać 
sobie radę w odległym miejscu, 
w dodatku w obcym języku, który 
masz szansę podszkolić. Po dru-
gie, poznajesz inną kulturę. Warto 
mieć na uwadze, że taki wyjazd, 
niestety, kosztuje. Pieniądze 
otrzymane od uczelni mogą nie 
wystarczyć – mówi Aneta. [SD]
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om S T U D I A
Maraton maturalny 
trwa. Niebawem 
emocje związane 
z egzaminem 
dojrzałości opadną. 
Wtedy maturzyści 
będą musieli 
odpowiedzieć sobie 
na pytanie: co dalej?

S prawdziliśmy, które
kierunki cieszą się 
największym zain-
teresowaniem wśród 

osób aplikujących na studia. 
Dane pochodzą z Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
i dotyczą kierunków na stu-
diach stacjonarnych (dziennych) 
pierwszego stopnia i jedno-
litych studiach magisterskich. 

Od czterech lat najpopular-
niejszym kierunkiem wśród 
absolwentów szkół ponad-
gimnazjalnych jest Informa-
tyka. W roku akademickim 
2015/2016 o przyjęcie na ten 
kierunek starało się, baga-
tela, 35 tys. 137 osób. Równie 
popularne kierunki to Prawo 
i Zarządzanie, na które apliko-

wało odpowiednio 22 130 oraz 
20 499 chętnych. 

Jakie kierunki oprócz In-
formatyki, Prawa i Zarządza-
nia biją rekordy popularności? 
W pierwszej dziesiątce znala-
zły się Psychologia (16 799 osób), 
Automatyka i Robotyka (16 648), 
Ekonomia (15 648), Budownictwo 
(15 556), Finanse i Rachunkowość 
(14 873), Mechanika i Budo-
wa Maszyn (14 778). Dziesiątkę 
najpopularniejszych kierun-
ków studiów zamyka Pedago-
gika (13 337 osób).

 A gdzie najtrudniej się dostać? 
Jeśli chodzi o największą liczbę 

Kierunki studiów, które są trendy

kandydatów przypadających na 
jedno miejsce to na czele znajdu-
je się kierunek lekarski (27 osób). 
W pierwszej dziesiątce znalazły 
się również: Międzykierunko-
we Studia Ekonomiczno-Me-
nadżerskie (18), Podstawy Nauk 
Technicznych (17), Chemia oraz 
Toksykologia Sądowa (17), Za-
rządzanie Biznesem Wielokul-
turowym (13), Kryminologia (11), 
Międzykierunkowe Studia Ekono-
miczno-Matematyczne (11), Kon-
serwacja i Degradacja Materia-
łów (10), Zarządzanie Instytucja-
mi Artystycznymi (10), Inżynieria 
Procesowa (10 osób).  [AS]
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Europejskiej czy Islandii, Lichten-
steinu, Norwegii, Turcji. Jednak 
warto sprawdzić, czy uczelnia, do 

W ramach 
programu 
wyjechać można 
np. do państw 
Unii Europejskiej



P i ą t e k ,  1 3  M A R C A  2 0 1 610 D O D A T E K  E D U K A C J A

 

 

Zespół Szkół  
im. Fridtjofa Nansena 

w Piastowie 
           ul. Karola Namysłowskiego 11 
 
www.nansen.edu.pl            www.facebook.com 
                      lonansen@poczta.onet.pl 
 

TECHNIKUM 2016/2017 ROK 
 
TECHNIK LOGISTYK – KLASA MUNDUROWA (geografia, matematyka) 
   Planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrolowanie przemieszczania  
towarów od producenta do konsumenta oraz transportów wojskowych,  
wykorzystanie informacji, dystrybucja. 
 
TECHNIK SPEDYTOR– KLASA MUNDUROWA (geografia, matematyka) 
   Organizowanie transportu cywilnego i wojskowego, doradzanie w sprawach  
wyboru środka transportu, drogi przewozu, przygotowanie ładunku do przewozu. 
 
TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ (geografia języka angielski) 
   Poznanie branży turystycznej oraz zdobycie wiedzy pozwalającej pracować  
i zarządzać firmami turystycznymi, gastronomicznymi oraz hotelarskimi. 
 

        TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY (geografia, język angielski) 
   Przygotowanie do obsługi, publikacji, badań rynkowych, marketingu 
 i reklamy, public relations. 
 
TECHNIK HANDLOWIEC  (matematyka, język angielski) 
   Sprzedaż, ekonomia, biznes, bankowość – najbardziej poszukiwany zawód na  
rynku pracy. 
TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH  
(matematyka, fizyka) 
   Tworzenie nowoczesnych aplikacji do tworzenia multimediów, prezentacji,  
publikacji drukowanych, i elektronicznych oraz tworzenie www. 

 
 

OTWARTA SZKOŁA WITA 
01.06.2016r. godz.1330   Dzień Dziecka i Dzień Sportu 

Kurs, szkoła policealna czy 
studia? Co dalej?

W ybierając dalszą 
naukę po ukoń-
czeniu szkoły śred-
niej zderzamy się 

z wieloma propozycjami ryn-
ku edukacyjnego. Wybrać to co 
modne, czy też to, co daje per-
spektywę pracy, czy też to, co nas 
pasjonuje? Możliwości jest  wiele. 

Na studia dające wykształce-
nie licencjackie czy magisterskie 
poświęcimy  od trzech do pię-
ciu lat. Jest to forma kształcenia 
nie tylko najdłuższa, ale i najbar-
dziej kosztowna, gdy nie studiu-
jemy stacjonarnie.

Szkoły policealne, kształcące 
w formie zaocznej umożliwiają 

kształcenie nie tylko bezpłatne, 
ale przede wszystkim dają moż-
liwość zdobycia fachowej wiedzy 
w wielu poszukiwanych dziedzi-
nach życia społecznego. Pozwalają 
na zdobycie konkretnych umiejęt-
ności zawodowych potwierdzo-
nych stosownymi dokumentami 
państwowymi – zaświadczeniem 
o zdobyciu danej kwalifikacji 
lub dyplomem.

Nauka w szkole policealnej 
trwa od trzech do czterech se-
mestrów, zajęcia są prowadzone 
w weekendy, co pozwala na go-
dzenie pracy zawodowej z uzy-
skaniem wykształcenia. 

W szkole policealnej teoria łą-
czona jest z zajęciami praktycz-
nymi z naciskiem na te drugie. 
Elastyczny plan zajęć pozwala 

Zalety szkół policealnych
nawet na godzenie nauki  w szko-
le policealnej i jednocześnie 
na studiach.

Nie zawsze dyplom wyższej 
uczelni gwarantuje wymarzoną 
i dobrze płatną pracę. W obec-
nych czasach wielu pracodaw-
ców skłania się do zatrudniania 
osób z wykształceniem średnim 
ze względu na ich praktyczne
umiejętności.

Ukończenie szkoły policealnej 
jest dobrym pomysłem na zwięk-
szenie swojej szansy nie tylko na 
zdobycie konkretnego i ulubio-
nego zawodu, ale jest przede 
wszystkim zwiększeniem szan-
sy na zatrudnienie!

Zatem, zapisz się już dziś do 
szkoły policealnej, a zdobędziesz 
nie tylko zawód ale i pracę.

Artykuł sponsorowany
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Trouw Nutrition jest światowym liderem w produkcji żywności dla zwierząt. 
Wytwarzamy premiksy witaminowo-mineralne, innowacyjne dodatki paszo-
we oraz jesteśmy liderem w doradztwie żywieniowym świadczonym dla prze-
mysłu paszowego i hodowców zwierząt gospodarskich. Od 1931 roku nasze 
rozwiązania znajdują wysokie uznanie u naszych klientów – mieszalni pasz, 
integratorów, dystrybutorów, osób przygotowujących pasze we własnych go-
spodarstwach, jak również u producentów karmy dla psów i kotów. Nasza 
siedziba znajduje się w Grodzisku Mazowieckim, 25 km od Warszawy.

  Recepcjonistka
Forma zatrudnienia – Umowa o pracę 

Miejsce pracy – siedziba firmy w Grodzisku Mazowieckim
Do osoby na tym stanowisku będzie należało:
•	 obsługa administracyjna biura
•	 obsługa centrali telefonicznej
•	 dbanie o prawidłowy obieg informacji i dokumentów w firmie (korespon-

dencja przychodząca i wychodząca)
•	 odbieranie i wysyłanie poczty (tradycyjnej i elektronicznej)
•	współpraca z kurierami: wewnętrznym i zewnętrznymi
•	 zamawianie artykułów biurowych i spożywczych
•	 rezerwacja podróży służbowych pracowników
•	 koordynacja i organizacja spotkań na terenie spółki i poza siedzibą 

spółki.

Od kandydatów oczekujemy:
•	 doświadczenie w pracy jako Recepcjonista/ka, Asystent Biura
•	 dobra znajomość języka angielskiego 
•	 bardzo dobra organizacja pracy
•	wysoko rozwinięte umiejętności personalne
•	 dobra znajomość pakietu MS Office

Aplikacje prosimy kierować na adres: tn.polska@trouwnutrition.com

Prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą 
z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883)”.

M I C H A Ł O W I C E
Mieszkańcy Granicy oczekują finiszu 
budowy świetlicy osiedlowej. Trwa-
ją prace wykończeniowe. Uroczy-
ste otwarcie placówki zaplanowano 
na 5 czerwca. Budowa tej świetlicy 
to jedna z ważniejszych inwesty-
cji gminy Michałowice. Obiekt po-
wstaje u zbiegu ulic Pruszkowskiej 

i Czeremchy. Mieszkańcy zyska-
ją miejsce, gdzie będą mogli miło 
spędzić czas. Duże możliwości do 
organizowania imprez daje mająca 
ponad 120 mkw. wielofunkcyjna sa-
la. Pozostałą część budynku utwo-
rzą toalety, kuchnia, szatnia oraz 
magazyn. Obiekt w całości będzie 

Budowa świetlicy 
w Granicy na finiszu

przystosowany dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Na zewnątrz 
można wypocząć na drewnianym ta-
rasie. Świetlica została wybudowana 
w systemie pasywnym. Zastosowa-
ne rozwiązania pozwolą na minima-
lizowanie zużycia energii. Koszt całej 
inwestycji to ponad 1,1 mln zł. [JM]  

N A D A R Z Y N
Funkcjonariusze  
z Centralnego Biura 
Śledczego Policji 
zlikwidowali dużą 
nielegalną fabrykę 
papierosów. Znajdowała  
się w Rozalinie, 
miejscowości położonej  
w gm. Nadarzyn.

Policjanci razem z celnikami 
ustalili, że na jednej z posesji 
w Rozalinie może działać niele-
galna fabryka papierosów. Prze-
prowadzili akcję. Zatrzymali pięć 
osób, w tym obywatela Ukrainy. 
W momencie policyjnego „nalo-
tu” z taśmy produkcyjnej scho-
dziła kolejna partia nielegalnego 
towaru. – W fabryce, którą zli-
kwidowali funkcjonariusze, 
zabezpieczono 1,5 mln sztuk pa- 

pierosów, pół tony krajanki ty-
toniowej i maszynę do produkcji 
wyrobów tytoniowych – prze-
czytaliśmy na stronie CBŚP.

Każdy z zatrzymanych usły-
szał zarzuty udziału w zorga-
nizowanej grupie przestępczej 
i nielegalnej produkcji wyro-
bów tytoniowych. Grozi im do  
5 lat pozbawienia wolności. Wo-
bec podejrzanych sąd zasto-
sował tymczasowy areszt na 
trzy miesiące. [SD]

Policyjna akcja w Rozalinie

CB
ŚP

Namalowali pasy, za chwilę je... zakryli
P R U S Z K Ó W

Scena jakby z filmu  
„Miś” w reżyserii 
Stanisława Barei. 
Robotnicy namalowali 
nowe przejście dla pieszych, 
ale za chwilę pasy zakryli 
czarną farbą. O co chodzi?

W „Misiu” Bareja poka-
zał pełne paradoksów 
czasy PRL-u. Ta kulto-

wa polska komedia złożona była 
z wielu groteskowych epizodów. 
Wydarzenie jakie miało miejsce 
10 maja na krzyżówce ulic Po-
wstańców i Obrońców Pokoju  
w Pruszkowie znakomicie wpi-
suje się w scenariusz tego filmu.

Na wspomnianym skrzyżo-
waniu budowana jest nowa syg- 
nalizacja świetlna. Jednym 
z koniecznych elementów do 
zrobienia jest wykonanie ozna-
kowania poziomego tzw. zebry, 

czyli przejścia dla pieszych. To za-
danie przerosło wykonawcę… Pa-
sy zostały źle namalowane, przez  
co trzeba było je zatuszować  
czarną farbą (patrz zdjęcie).

Więcej na ten temat wiedzą  
urzędnicy. – 10 maja wykonawca 
rozpoczął wprowadzanie ozna- 
kowania poziomego typu P-10  
tj. przejścia dla pieszych na skrzy-
żowaniu ul. Powstańców i Obroń- 
ców Pokoju w Pruszkowie, niestety 
wskutek błędu własnego w niewła-
ściwym miejscu. Celem usunięcia 

omyłki wykonawca do zamalowania 
niezgodnych z projektem organi-
zacji ruchu oznakowań poziomych 
użył czarnej farby drogowej prze-
znaczonej do tego typu korekt  
– wyjaśniał sytuację Andrzej Bit-
tel, naczelnik Wydziału Infra- 
struktury i Ochrony Środowiska 
starostwa powiatowego.

Wszystko wróciło więc do nor-
my, lecz trzeba przyznać, że ro-
botnicy drogowi także potrafią 
wywołać uśmiech na twarzach 
wielu mieszkańców... [SD]

Gryzonie zaatakowały 
supermarket?

 Ewelina Latosek 

P I A S T Ó W
Poprzegryzane 
opakowania z czipsami  
i grudki przypominające 
odchody gryzoni – taki 
widok ukazał się jednemu  
z klientów w markecie Tesco 
w Piastowie. Po naszej 
interwencji centrala firmy 
zarządziła tam kontrolę.

S upermarket przy al. Ty- 
siąclecia to popular-
ne miejsce zakupów 
nie tylko mieszkańców 

Piastowa, ale całego regionu. 
Lokalizacja tuż przy ruchliwych  
Al. Jerozolimskich sprawia, że wie-
le osób wstępuje tam po drodze do 
domu czy pracy. Wybrał się tam 
także pan Marcin, czytelnik któ-
ry po tym co zobaczył, poprosił  
o pomoc naszą redakcję. – W Te-
sco w Piastowie sprzedają czipsy  
z „bonusem”. Są nim mysie od-
chody w kartonie i poprzegryzane 
opakowania. Zwróciłem uwagę 
pracownikom, ale dzień później 
było to samo. Miejmy nadzieję, że 
do tej „niespodzianki” nie dojdą ja-
kieś choroby – poinformował nas. 

Czy mamy do czynienia z my-
szami, szczurami czy z innymi 
gryzoniami – tego nie wiado-
mo. W kartonie z czipsami widać 
jednak czarne grudki, charak-
terystyczne dla tych zwierząt. 
O wyjaśnienia zwróciliśmy się do 
centrali Tesco Polska. Poza cha-
rakterystyczną formułą o zacho-
wywaniu najwyższej staranności, 
udało nam się uzyskać zapewnie-
nie o przeprowadzeniu kontroli 

w markecie. – Sprzedawanie wy- 
sokiej jakości produktów jest 
dla nas priorytetem, dlatego we 
wszystkich sklepach Tesco obo-
wiązują rygorystyczne reguły 
dotyczące szkodników. Natych-
miast po zauważeniu nieproszo-
nego zwierzęcego gościa wzywana 
jest specjalistyczna firma, która 
w humanitarny sposób wypłasza 
go poza teren sklepu – czytamy 
w wiadomości nadesłanej do re-
dakcji przez biuro prasowe spółki. 

O wynikach tego postępowania 
poinformujemy w kolejnych wy-
daniach „Gazety WPR”. O kontro-
le przeprowadzane w tym i innych 
sklepach wielkopowierzchnio-
wych zapytaliśmy w Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej w Pruszkowie. – Kontrolę 
kompleksową w Tesco w Piasto-
wie przeprowadziliśmy w 2014 r.  
i na początku tego roku. Sklep ma 
podpisaną umowę z firmą, której 
przedmiotem są usługi polegające 
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Centrala firmy zarządziła kontrolę w Tesco w Piastowie

Reklama

Czy mamy do czynienia z myszami, 
szczurami czy z innymi gryzoniami  
– tego nie wiadomo 
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Długa pogoń 
za psem

 PRUSZKÓW
Prawie dwie godziny 
straż miejska starała 
się złapać psa, który 
błąkał się ulicami 
Pruszkowa. Zwierzak 
biegał środkiem 
jezdni i spowodował 
utrudnienia w ruchu.

P rzestraszony pies 
b iega ł  u l icami  
Pruszkowa w piąt- 
kowe, 6 maja, po-

południe. Straż miejska 
chciała go złapać. – Pościg za 
psem rozpoczął się w oko- 
licach kościoła św. Kazimie-
rza. Potem pies biegł już 
w asyście radiowozu straży 
miejskiej w kierunku bar-
dzo ruchliwej al. Wojska 
Polskiego, ale szczęśliwie 
zawrócił i biegł środkiem  
al. Armii Krajowej parali-
żując na niej ruch w obu 
kierunkach. Później skrę-
cił w ul. Ireny – podaje Ma-
rek, który wsiadł na rower 
w pogoni za czworonogiem.

Pies utykał na lewą tylną 
łapę. Nie dał się jednak zła-
pać strażnikom miejskim, 
wbiegał w kolejne ulice aż 
zgubił goniący go radio-
wóz. Nieoceniona okazała 
się pomoc Marka. – Za-
jechałem mu drogę, pies 
zatrzymał się, lecz próba 
zbliżenia się do niego na 
bliżej niż metr spowodo-
wała, że zaczął biec w prze-
ciwnym kierunku. Złapanie 
go było tym trudniejsze, że 
nie miał obroży. Strażnicy 
byli dobrze przygotowa-
ni, mieli specjalną siat-
kę i pętlę do łapania psów. 
Wielokrotnie próbowali go 
złapać. Raz nawet zarzucili 
na niego siatkę, ale w ostat-
niej chwili pies wyplątał się 
i uciekł przerażony – rela-
cjonuje Marek.

W końcu Marek złapał 
zwierzaka. – Pies został odło-
wiony na ul. księcia Józefa. 
Był przestraszony. Trochę 
sparaliżował ruch na uli-
cach Pruszkowa. Utykał na 
lewą tylną łapę, dlatego tra-
fił do weterynarza. Cały czas 
nie zgłosił się do nas właści-
ciel psa. Wielkie podzięko-
wania należą się panu, który 
zdecydował się nam pomóc. 
Jego wsparcie okazało się 
niezwykle cenne – mówi 
Urszula Skrabska ze Straży 
Miejskiej w Pruszkowie. [JM]

– Dodatkowo, w każdym mie- 
siącu odbywa się rutynowa kon-
trola, która zabezpiecza każ-
dy sklep przed szkodnikami. 
Ostatnia tego typu kontrola we 
wspomnianym sklepie odbyła się 
6 maja, jednak tuż po otrzyma-
nym zgłoszeniu natychmiast we-
zwaliśmy specjalistyczną firmę do 
odbycia kontroli interwencyjnej 
– zapewniono nas. 

na prewencyjnym zabezpieczeniu 
obiektu przed szkodnikami. Jest 
tam monitoring urządzeń, pełna 
kontrola dezynsekcji i deratyzacji 
– mówi dr Agata Wolska-Adam-
czyk, dyrektor pruszkowskiej 
PSSE. – W przyszłości prosimy 
o zgłaszanie takich sytuacji bez-
pośrednio do nas, wówczas mamy 
możliwość podjęcia interwen- 
cji – dodaje.
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Ogłoszenie

R E G I O N
Pasażerowie WKD nie mogą się do-
czekać, kiedy pojadą nowymi pociąga-
mi 39WE produkcji nowosądeckiego 
Newag-u. Ale wcześniej konieczna jest 
zmiana napięcia trakcji. WKD prze-
prowadziła już test w tej sprawie.  
– Pierwsze załączenie napięcia 3 kV 
w sieci trakcyjnej WKD odbyło się w 

nocy z 30 kwietnia na 1 maja. Było 
ono połączone z przejazdem pocią-
gu służbowego z wykorzystaniem 
e.z.t. EN97-001 na odcinku Grodzisk 
Mazowiecki Radońska – Komorów  
i z powrotem, natomiast sprawdze-
nie pojazdu 39WE-001 zostało ogra-
niczone do terenu lokomotywowni  

WKD zmienia napięcie 
i testuje skład 39WE

w Grodzisku Mazowieckim. Obie prób- 
ne jazdy wypadły pozytywnie. Ko-
lejne próby załączenia napięcia 3 kV  
w różnych konfiguracjach zasilania jak 
i jazdy testowe będą kontynuowane 
podczas nocnych przerw w kursowa-
niu pociągów – wyjaśnia Krzysztof  
Kulesza, rzecznik prasowy WKD.  [JM]  

Schody do remontu 
 SEWERYN DĘBIŃSKI 

P R U S Z K Ó W
Sprawę schodów 
przy Czarnej Drodze 
w Pruszkowie już 
poruszaliśmy. Powodem 
był uszkodzony podjazd, 
którego nikt nie chciał 
naprawić. Wracamy  
do tematu.

W szystko zaczęło 
się od uszkodzo-
nego podjazdu, 
który uniemożli-

wiał osobom niepełnosprawnym 
i matkom z wózkami przedosta-
nie się do tunelu pod torami PKP 
przy Czarnej Drodze. Brakowało 
dolnej części jednej z platform.

Obiekt wpisuje się w infra-
strukturę kolejową. Dlatego, gdy 
w ubiegłym roku podejmowali-
śmy temat, zwróciliśmy się do 
PKP Polskich Linii Kolejowych 
z pytaniem: „Kiedy podjazd zo-
stanie naprawiony?”. Ku naszemu 
zaskoczeniu, spółka poinformo-
wała nas, że wspomniane schody 
nie widnieją w spisie elementów 
infrastrukturalnych, za które od-
powiada kolej. A PKP PLK nigdy 
ich nie budowały i nie zajmowały 

się utrzymaniem stanu technicz-
nego przeprawy.

Podobne tłumaczenia usły-
szeliśmy w pruszkowskim urzę- 
dzie miasta. Zatem obiekt za- 
wisł jak „chmura na niebie”. Brak 
zarządcy rodzi wiele kłopotów.  
Np. w przypadku nieszczęśliwego 

sytuację. Co się dzieje się w spra-
wie? – W dalszym ciągu nikt nie 
chce się przyznać do schodów. 
Prezydent podjął decyzję o ich 
remoncie. W tym roku opracu-
jemy dokumentację projektową 
– odpowiada Andrzej Kurzela, wi-
ceprezydent Pruszkowa.
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Wracamy do sprawy podjazdu przy Czarnej Drodze

– Remont schodów przeprowadzimy,  
kiedy kolejarze będą modernizować  
linię nr 447 – mówi wiceprezydent Kurzela  
wypadku nie ma do kogo się 
zwrócić w sprawie odszkodo-
wania, czyli nikt nie ponosi od-
powiedzialności prawnej za 
te schody.

W ubiegłym roku miasto za-
powiedziało, że ureguluje całą 

To dobra wiadomość, bowiem 
gdy schody zostaną naprawione 
ich zarządcą zostanie Pruszków. 
– Sam remont przeprowadzimy 
wtedy, kiedy kolejarze będą mo-
dernizować linię nr 447 – mówi 
wiceprezydent Kurzela.

Uliczne rzuty 
do kosza

J A N K I
Ogólnopolski Turniej 
Koszykówki 3x3  
o Puchar Szkoły Gortata 
wystartował. Pierwsze 
z ośmiu turniejów 
eliminacyjnych 
rozegrano w sobotę  
(6 maja) na parkingu 
przed Centrum 
Handlowym Janki.

Z acięta koszykarska 
rywalizacja w Jan-
kach rozpoczęła się 
od godz. 10. A było  

o co walczyć. Wygrany dostał  
przepustkę dla finału w Ło-
dzi, gdzie główna nagroda to 
wyjazd na mecz NBA do Wa-
szyngtonu. Na tym nie koniec. 
Zwycięzcy będą mieli okazję 
spotkać się z Marcinem Gor-
tatem, czyli naszym jedyna-
kiem w NBA.

W Jankach rywalizowano 
w popularnym streetballu. Na 
boisku naprzeciw siebie poja-
wiły się trzyosobowe zespoły 
i grano na jeden kosz. Każdy 
mecz trwał 10 minut. Łącz-
nie rozegrano 20 spotkań. Nie 
zabrakło efektownych ak-
cji i rzutów. W zmaganiach 
w Jankach zaprezentowa-
ły się dwie drużyny MKS-u 
Pruszków. W derbach lepszy 
okazał się MKS I, który wy-
grał 9:6. Zwycięzcą całych 
zmagań w Jankach okazał 
się zespół Chodźże na po-
le Crew, który wyprzedził 
drużyny Dzikie Dziki oraz 
Pro Dziki. Wszyscy uczest-
nicy koszykarskiego turnie-
ju mogli liczyć na nagrody 
ufundowane przez najemców  
centrum handlowego. [JM]
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Jak cię stać, to kup zabytkowe auto 
N A D A R Z Y N

To już druga edycja targów 
motoryzacyjnych, podczas 
których pokazane będą 
zabytkowe samochody 
i motocykle. Klasyki 
zobaczymy14 i 15 maja  
w Nadarzynie.

T akiego wydarzenia nie po-
winien przegapić żaden 
fan dawnej motoryzacji. 

Na targach pojawią się pojazdy 
z przełomu XIX i XX w. Nie za-
braknie też motocykli i aut z lat 
70. czy 80. ubiegłego wieku. Lecz 
nie każdy pojazd ma wstęp do 
hali. Na Oldtimer Warsaw 2016 

pojawią się specjalnie wyselek-
cjonowane legendy światowej 
motoryzacji, polskie oldtimery, 
amerykańskie krążowniki szos  
i zabytkowe jednoślady.

Aukcje zabytkowych aut to 
w naszym kraju wciąż nieod-
kryty ląd. Widzów z pewnością 
zaskoczy fakt, że taka forma za-
kupu pojazdów odbędzie się pod-
czas imprezy w Nadarzynie. – Na 
Drugiej Edycji Targów OLDTIMER 
odbędzie się największa w Pol-
sce aukcja pojazdów zabytkowych 
podczas której licytowane będą 
unikatowe modele klasyków. Z tej 
okazji zapraszamy wszystkich 
koneserów z Polski i zagranicy 

kochających oldtimery i lubią-
cych emocje towarzyszące każdej 
licytacji – gwarantujemy, że nie 
zabraknie ich podczas naszych 
aukcji! – informują organizatorzy 
na oficjalnej stronie wydarzenia.

Jakie motoryzacyjne się pereł-
ki pojawią? M.in. prototyp Syre-
ny, Honker stworzony do obsługi 

wizyty papieskiej, Warszawa 223 
w stanie fabrycznym, przedwo-
jenne polskie Fiaty, Ford T – jako 
pierwsze auto na świecie weszło 
do produkcji masowej.

Ale nie tylko fanatycy moto-
ryzacji zaproszeni są do udziału 
w imprezie. To również dosko-
nała okazja, aby spędzić ten czas 
z rodziną. Nie zabraknie atrak-
cji dla najmłodszych. Poprzednią 
edycję targów odwiedziło niemal 
150 tys. gości.

Start: 14-15 maja. Miejsce: Ptak 
Warsaw Expo w Nadarzynie,  
al. Katowicka 62. Bilety dostęp-
ne są  na www.groupon.pl/deals/ 
oldtimer-warsaw. [SD]
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Zarząd Powiatu Grodziskiego
ogłasza przetarg ustny nieograniczony 
(licytacja) na sprzedaż nieruchomości 

Powiatu Grodziskiego
Oznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość o pow. 0,0871 ha oznaczona jako działka 
nr 16/14 w obrębie nr 55 (KW nr WA1G/00041965/9) 
stanowiąca własność Powiatu Grodziskiego w udziale 1/1 
części. Nieruchomość położona jest w m. Grodzisk Ma-
zowiecki przy ulicy Dalekiej.

Cena wywoławcza: 233 700 zł, cena obejmuje  
podatek 23% VAT

Wadium – 11 685 zł

Termin wniesienia wadium do 10 czerwca 2016 r.

Przetarg odbędzie się dnia 14 czerwca 2016 r.  
o godz. 11:00

Dodatkowe informacje o nieruchomości i przetargu moż-
na uzyskać w Grodzisku Maz. przy ul. Żyrardowskiej 48 
bud. A, Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 13 
i 10, tel. 0-22 755 52 24 wew. 108, 104 a także na stronie 
internetowej: www.bip.powiat-grodziski.pl w zakładce 
przetargi na nieruchomości.

Przetarg bliski rozstrzygnięcia
G R O D Z I S K  M A Z .

MZDW otworzył  
oferty w przetargu na  
aktualizację dokumentacji 
projektowej zachodniej 
obwodnicy Grodziska.  
Co dalej?  

Z achodnia obwodnica Gro-
dziska oczekiwana jest 
od lat. Dodajmy, że każ-

dego dnia przez centrum mia-
sta przejeżdża ok. 40 tys. aut… 
Choć w 2013 r. wojewoda wy-
dał decyzję zezwalającą na bu- 

dowę fragmentu drogi, to przez 
protesty i odwołania inwestycja 
nie ruszyła.

8 kwietnia Mazowiecki Za-
rzad Dróg Wojewódzkich ogłosił 
pierwszy przetarg na aktua- 
lizację dokumentacji projekto-
wej tej obwodnicy. Ale postę-
powanie unieważniono, oferty 
przekraczały możliwości finan- 
sowe drogowców. 

Ogłoszono kolejny przetarg, 
a oferty otworzono 6 maja. – 
Wpłynęły trzy propozycje, nie-
stety, znów przekroczyły kwotę, 

którą mieliśmy przeznaczoną na 
realizację tego zadania. Z tym, że 
najniższa z nich przekracza pla-
nowany budżet tylko o 22 tys. zł. 
Otrzymaliśmy zgodę dyrekcji na 
zwiększenie budżetu, więc ma-
my nadzieję, że wszystko pój-
dzie zgodnie z planem i wkrótce 
przetarg zostanie rozstrzygnięty 
– mówi Monika Burdon, rzecz-
nik prasowy MZDW.

Najkorzystniejszą ofertę zło-
żyło Biuro Projektów Trasa, któ-
re zamierza zainkasować nieco 
ponad 977 tys. zł. [SD]

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA 
PRUSZKOWA

Na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części obszaru Gąsin Przemysłowy – Groblowa” wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie uchwały nr XIV.138.2015 
Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Gąsin 
Przemysłowy – Groblowa.

Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny - rysunek 
obszaru planu. 

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie 
do wglądu od 20 maja 2016 r. do 10 czerwca 2016 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 30 maja 2016 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie Miejskim  
w Pruszkowie, w pokoju nr 21. Początek zebrania o godz.1700.

Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony 
zostanie także na stronie internetowej http://pruszkow.bip.gmina.pl patrz 
Architektura i Urbanistyka OGŁOSZENIA/OBWIESZCZENIA Miejscowe Plany 
zagospodarowania Przestrzennego ROK 2016

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, 
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. 

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 24 czerwca 2016 r. 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 protokołu w Wydziale 
Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego lub za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej na adres prezydent@miasto.pruszkow.pl. 

Uwagi za pomocą środków komunikacji elektronicznej: opatrzone bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu  
w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r.  
poz. 262) lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub za pomocą elektronicznej 
skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ww. ustawy o podpisie elektronicznym. 
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  
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) 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 24 czerwca 2016 r.

Prezydent Miasta Pruszkowa 
mgr Jan Starzyński
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OSP Żółwin: 
wmurowanie kamienia

6 maja 2016 r. został podpisany akt erekcyjny i wmurowany kamień 
węgielny pod rozbudowę strażnicy OSP i budowę garażu w Żółwinie.

T rwa rozbudowa 
strażnicy Ochotni-
czej Straży Pożar-
nej w Żółwinie. Na 

miejscu rozebranego garażu 
powstaje nowy obiekt: hala ga-
rażowa o pow. 192 m² mieszczą-
ca trzy samochody bojowe oraz 
łącznik do starej części budyn-
ku. W piątek 6 maja 2016 r. od-
była się uroczystość podpisania 
aktu erekcyjnego oraz wmuro-
wania kamienia węgielnego, na 
którą przybyli m.in. przedsta-
wiciele gminnych Ochotniczych 
Straży Pożarnych, sołectwa Żół-
win, władze oraz radni gminy 
Brwinów, przedstawiciele wy-
konawcy – fi rmy KARTEL S.A. 
z Jędrzejowa, komendanci PSP 
z Pruszkowa oraz OSP z Brwi-
nowa, projektant przebudowy 
oraz inspektorzy nadzoru. Po-
święcenia kamienia węgielne-
go dokonał ks. Wojciech Osial, 

proboszcz parafi i św. Krzysz-
tofa w Podkowie Leśnej.

Zgodnie z umową prace zwią-
zane z rozbudową mają potrwać 
do końca listopada 2016 r. Zmieni 
się też otoczenie budynku OSP: 
przed nową częścią strażnicy po-
wstanie podjazd dla wozów bojo-
wych, parking dla samochodów 
osobowych oraz chodniki. (PR)

Święto brwinowskiej biblioteki
8 maja przypadał Dzień 
Bibliotekarza i Bibliotek. 
Z tej okazji burmistrz 
gminy Brwinów Arkadiusz 
Kosiński spotkał 
się z pracownicami 
Biblioteki Publicznej 
im. Wacława Wernera.

Podczas spotkania, które odby-
ło się 5 maja 2016 r., burmistrz 
Arkadiusz Kosiński złożył życze-
nia dyrektor Grażynie Nowocień 
oraz paniom: Annie Adamkie-
wicz, Małgorzacie Sławińskiej, 
Elżbiecie Skalskiej. Dziękował im 
za dotychczasową pracę i pro-
pagowanie czytelnictwa wśród 
mieszkańców gminy Brwinów.

Biblioteka w Brwinowie ak-
tywnie włącza się w różne inicja-

tywy promujące czytelnictwo. 
Prowadzi Dyskusyjny Klub 
Książki, organizuje „Wieczory 
z bajką” dla dzieci i lekcje bi-
blioteczne dla przedszkolaków 
i uczniów, jest współorganiza-
torem Przeglądu Artystycznego 
dla dzieci w wieku przedszkol-
nym. Filia w Otrębusach pro-
wadzi Infocentrum i organizuje 
wystawy w galerii „Na Górce”. 

Według danych statystycz-
nych na 2015 rok zbiory Biblio-
teki Publicznej w Brwinowie (w 
tym oddziału dla dzieci oraz fi lii 
Biblioteki w Otrębusach) wyno-
szą 41 356 woluminów. Biblioteka 
posiadała 4504 zarejestrowa-
nych czytelników, 3179 z nich 
wypożyczyło 61 158 książek 
i 2454 audiobooków. (PR)
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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

Reklama

Reklama

B R W I N Ó W
Gmina Brwinów otrzymała zastrzyk 
gotówki na realizację kolejnej inwe-
stycji. Chodzi o 100 tys. zł na budowę 
placu zabaw przy ul. Grodziskiej. Ma-
gistrat uznał, że obecny plac wymaga 
interwencji, m.in. wiele wątpliwości 
budzi stan zabawek. Zaprojektowano 
więc nowy. Przy Grodziskiej pojawią 

się skałka wspinaczkowa, drabinki, 
siłownia zewnętrzna, deskorolki na 
uwięzi, karuzela, piaskownica owal-
na. – 19 kwietnia podpisaliśmy umowę 
z wybranym wykonawcą. Wkrótce ru-
szą prace budowlane, które powin-
ny zostać zakończone w czerwcu 
– mówi Arkadiusz Kosiński, burmistrz 

Dofi nansowanie 
na plac zabaw

gminy Brwinów. – Otrzymaliśmy do-
finansowanie 100 tys. zł na budo-
wę placu zabaw przy ul. Grodziskiej 
w Brwinowie z Programu Rozwoju 
Bazy Sportowej Województwa Ma-
zowieckiego na 2016 rok – dodaje 
burmistrz. Realizacja całego zadania 
ma kosztować prawie 339 tys. zł.  [JM]  

Piłka nożna

Znicz idzie po awans
Piłkarze Znicza Pruszków 
wykonali kolejny krok 
w stronę I ligi. Podopieczni 
Dariusza Banasika wygra-
li 2:1 z Gryfem Wejherowo 
i utrzymali pozycję wicelide-
ra II ligi. Spotkanie nie było 
łatwe. W pierwszej połowie 
goście objęli prowadzenie. 
Znicz wyrównał w 67. minucie 
za sprawą Jagiełły. Emocje 
były niemal do końca. 
W 87. min. zwycięstwo 
Zniczowi zapewnił Mysiak.

Karate

Triumf zawodnika z 
Pruszkowa
Damin Pawlik z Klubu Karate 
Pruszków zwyciężył w III tur-
nieju Polskiej Ligi Karate 
Tradycyjnego 2016. W fi nale 
pokonał Jakuba Malickiego 
z UKS Budo Grodzisk Mazo-
wiecki. Teraz Pawlik może 
przygotowywać się do startu 
w VII Pucharze Europy w Karate 
Tradycyjnym. Zawody odbędą 
się 28 maja w Centrum Japoń-
skich Sportów i Sztuk Walki 
„Dojo – Stara Wieś” (woj. łódzkie)

S P O R T

możliwości wykorzystania legend 
słowiańskich do pisania literatu-
ry czy tworzenia gier. Natomiast 
o godz. 23 Grupa Studnia O. przed-
stawi „Niesamowitości słowiań-
skie-wieczór opowieści”. W trakcie 
Nocy Muzeów będzie można też 
zwiedzać wystawę „Przedświt-Ma-
zowieckie Centrum Metalurgicz-
ne z przełomu er”.

Także pruszkowskie Muzeum 
Dulag 121 przygotuje szereg atrak-
cji. Ich początek o godz. 17. Mi-
łośnicy historii XX wieku będą 
mieli okazję zapoznać się z wy-
stawą planszową „Solidarność 
i wsparcie. Pomoc dla ludności 
Warszawy i okolic, wypędzonej 
w czasie Powstania Warszaw-
skiego i po jego zakończeniu”. Nie 
zabraknie propozycji dla miłośni-
ków rowerowych wypraw. O go-
dzinie 17 wystartuje przejażdżka 
po najstarszych miejscach Żbiko-
wa. Rowerowy spacer poprowa-
dzi Agata Gołąb. Kolejna atrakcja: 
z klocków MuBaBaO będzie moż-
na stworzyć najbardziej znane 

historyczne budynki w Pruszko-
wie, a wsparcia udzieli dyrektor 
Muzeum Bajek, Baśni i Opowie-
ści Michał Malinowski. 

O godzinach 18, 19 i 20 zapla-
nowano projekcję fi lmu doku-
mentalnego „Exodus Warszawy 
1944” Grzegorza Szuplewskiego. 
Nie zabraknie koncertu orkiestry 
dętej Pruszkowianka. Wisienką na 
torcie będą nocne spacery, które 
poprowadzi Szymon Kucharski. 
Pierwsza tura wystartuje o godz. 
22, a druga dwie godziny później.

Podróż po Meksyku 
i Kresach
Z kolei „Matecznik Mazowsze” 
w Otrębusach zaprasza w podróż 
po Meksyku. Zwiedzać będzie 
można również stałe ekspozy-
cje, m.in. pokój Tadeusza Sygie-
tyńskiego czy też zbiory polskiej 
sztuki ludowej. 

– Zaprezentujemy ekspona-
ty, które „Mazowsze” przywio-
zło z dwóch tras meksykańskich. 
Tym samym zainaugurujemy cykl, 

W najbliższą sobotę placówki przygotowały wiele atrakcji

Muzea w regionie
zapraszają nocą

 JAKUB MAŁKIŃSKI 

R E G I O N
Już w najbliższą sobotę, 
14 maja, będziemy mogli 
rozpocząć nocną podróż 
po regionalnych muzeach. 
Jakie atrakcje nas czekają? 
Sprawdźcie sami!

P raktycznie w każdym 
polskim mieście or-
ganizowana jest Noc 
Muzeów. Pomysł po-

jawił się w Niemczech – wyda-
rzenie zainaugurowano w 1997 
roku w Berlinie. W naszym kra-
ju pierwsza Noc Muzeów odbyła 
się w 2003 r. w Muzeum Naro-
dowym w Poznaniu. Taka forma 
aktywności kulturalnej przypadła 
do gustu wielu osobom i z każ-
dym rokiem zainteresowanie 
rosło. Na Noc Muzeów przygo-
towywane są specjalne wystawy, 
placówki starają się zaciekawić 
odwiedzających.

Legendy słowiańskie, 
nocne spacery 
Muzeum Starożytnego Hutnictwa 
Mazowieckiego im. Stefana Woy-
dy w Pruszkowie zaprasza wszyst-
kich już o godz. 18. Na początek 
debata „Topielce, ubożęta i rusał-
ki. Rzecz o demonologii słowiań-
skiego”. MSHM nie zapomniało 
o dzieciach. Także o godz. 18 Wi-
told Vargas poprowadzi warsztaty 
rysunku i grafi ki. Uczestnicy zajęć 
będą tworzyć potwory, pracować 
ze światłem i dźwiękiem. O godz. 
21.15 warsztaty dla dorosłych. Pod-
czas nich Witold Vargas przedstawi 
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w którym będziemy przedstawiać 
nasze podróże zagraniczne – mó-
wi Michał Haber z działu promocji 
i informacji „Mazowsza”. Począ-
tek o godz. 18.

Muzeum im. Anny i Jarosława 
Iwaszkiewiczów w Stawisku za-
prasza od godz. 18. W tym roku Noc 
Muzeów będzie podróżą na Kre-
sy. Zwiedzający zobaczą wystawę 
„Krzemieniec Juliusza Słowackiego 
w kolekcji Stanisława Ledóchow-
skiego”. Planowany jest pokaz fi l-
mu o Krzemieńcu. W programie 
również spotkanie ze Zbignie-
wem Chrzanowskim, dyrektorem
Teatru Polskiego we Lwowie.

„Szemrany Grodzisk”
A co w Grodzisku? W Willi Ra-
dogoszcz powieje „grozą”. Hasło 
tegorocznej imprezy „Szemra-
ny Grodzisk” mówi wszystko. Na 
początek przygotowano spektakl 
muzyczny „Bal na Gnojnej”. Nie 
zabraknie historycznego spaceru 
z dreszczykiem, gdzie poruszo-
ne zostaną kryminalne zagadki 
Grodziska. O godz. 20 koncert ze-
społu PompaDur „Krwawe balla-
dy”. Smakosze będą mieli okazję 
spróbować dań tradycyjnej kuch-
ni ulicznej. O godz. 22 pokaz fi l-
mu niemego „Bestia” z muzyką na 
żywo Marcina Pukaluka.

Dla tych, którzy szukają kolej-
nych wrażeń jest jeszcze jedna, 
pruszkowska, propozycja. Noc Mu-
zeów będzie można spędzić z ma-
larstwem. Od godz. 18. w Galerii 
Pałacyku MDK przy ul. Kościuszki 
41 i Galerii Pałacu Ślubów przy pl. 
Jana Pawła II 1 wystawa malarstwa 
Salonu Pruszkowskiego.  
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Worek medali
Karatecy UKS Sparta Grodzisk 
Mazowiecki wystartowali 
w Pucharze Smoka w Warsza-
wie. W rywalizacji wzięło udział 
blisko 200 zawodników. 
Reprezentanci Sparty zapre-
zentowali się z dobrej strony 
i wywalczyli 22 medale.
 

Koszykówka

Trener zostaje
Marek Zapałowski nadal 
będzie prowadził Znicz 
Basket Pruszków. W sezonie 
2015/2016 pod jego wodzą 
pruszkowska drużyna zajęła 
4. miejsce w rundzie zasadni-
czej I ligi koszykówki i wystąpi-
ła w fazie play-off, gdzie 
w I rundzie odpadła przegry-
wając z GKS Tychy. W barwach 
Znicza Basket w kolejnym 
sezonie zobaczymy Mateusza 
Szweda i Damiana Tokarskiego. 

Górak jedzie do Rio
Daniel Górak wystąpi na 
Igrzyskach Olimpijskich w Rio 
de Janeiro. Zawodnik Bogorii 
Grodzisk Mazowiecki zagra 
w drużynie z Wang Zeng Yi 
i Jakubem Dyjasem. W najnow-
szym zestawieniu ITTF Polska 
została sklasyfi kowana 
na 10. miejscu. [JM]  
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Zamów: 22 758 77 88
reklama@wprmedia.pl                

Pruszków
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WÓJT GMINY NADARZYN  
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO 

 Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn
Pl. Poniatowskiego 42; 05-830 Nadarzyn na czas określony 4 lata

1.  Wymagania niezbędne:
a. wykształcenie wyższe w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
b. polskie obywatelstwo,
c. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe,
e. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
f. staż pracy minimum 5 lat na stanowisku związanym z prowadzeniem lub 

organizowaniem działalności kulturalnej lub co najmniej 3 lata na stanowisku 
kierowniczym w bibliotece;

2.  Wymagania dodatkowe:
a. uprawnienia pedagogiczne.

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 Kierowanie Biblioteką zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/498/2014 

Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadaniu Statutu Bibliotece 
Publicznej Gminy Nadarzyn (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r., poz. 9388) 

4.  Wymagane dokumenty:
a. życiorys i list motywacyjny,
b. koncepcja funkcjonowania Biblioteki,
c. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
d. kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy na stanowisku związanym 

z prowadzeniem lub organizowaniem działalności kulturalnej lub na stanowisku 
kierowniczym w bibliotece,

e. oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw 
publicznych, 

f. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego 
lub umyślne przestępstwa skarbowe,

g. kserokopia dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, 
h. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 

rekrutacji,
i. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku 

dyrektora biblioteki.
5. Dodatkowe informacje:

a. wszystkie kserokopie składanych dokumentów powinny być własnoręcznie potwierdzone 
za zgodność z oryginałem;

b. oświadczenia mogą być sporządzone w formie jednego dokumentu;
c. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia może być wystawione przez lekarza pierwszego 

kontaktu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne wraz z adresem zwrotnym należy składać w siedzibie Urzędu 
Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn, Kancelaria, pokój 100, z dopiskiem: 
Dotyczy konkursu na Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn w terminie do dnia 
17 czerwca 2016 r. do godz. 15.00. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po upływie wyżej określo-
nego  terminu nie będą rozpatrywane. Informacji w sprawie konkursu udziela Edyta Gawrońska 
- Sekretarz Gminy, tel. 22 729 81 85 w. 104. Kandydaci mogą zapoznać się z warunkami organi-
zacyjno-finansowymi działalności instytucji w siedzibie Biblioteki, Plac Poniatowskiego 42, po 
uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Dyrektorem placówki.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Nadarzyn. 
Kandydaci, którzy po analizie dokumentów aplikacyjnych spełnią wymogi formalne, zostaną 
powiadomieni indywidualnie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego do 29 czerwca 2016 r.
Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczana na stronie internetowej BIP (www.nadarzyn.
eobip.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy oraz na tablicy informacyjnej 
Biblioteki.

Z up. Wójta Gminy
Zastępca Wójta

(-) Tomasz Muchalski

WÓJT GMINY NADARZYN  
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO 

Dyrektora Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury
Pl. Poniatowskiego 42; 05-830 Nadarzyn na czas określony 4 lata

1.  Wymagania niezbędne:
a.  wykształcenie wyższe humanistyczne pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu 

przepisów prawa o szkolnictwie wyższym, 
b. polskie obywatelstwo,
c. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe,
e. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
f. staż pracy minimum 5 lat na stanowisku związanym z prowadzeniem lub 

organizowaniem działalności kulturalnej lub co najmniej 3 lata na stanowisku 
kierowniczym w instytucji kultury;

2.  Wymagania dodatkowe:
a. studia podyplomowe w zakresie zarządzania kulturą.

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 Kierowanie NOK zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały Nr XX/404/2004 Rady Gminy 

Nadarzyn z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/59/99 Rady  Gminy 
Nadarzyn w sprawie utworzenia Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury w Nadarzynie oraz 
zatwierdzenia statutu (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 48, poz. 1317).

4.  Wymagane dokumenty:
a. życiorys i list motywacyjny,
b. koncepcja funkcjonowania NOK,
c. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
d. kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy na stanowisku związanym 

z prowadzeniem lub organizowaniem działalności kulturalnej lub na stanowisku 
kierowniczym w instytucji kultury,

e. oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw 
publicznych, 

f. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego 
lub umyślne przestępstwa skarbowe,

g. kserokopia dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, 
h. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów 

rekrutacji,
i. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku 

dyrektora ośrodka kultury.
5.  Dodatkowe informacje:

a. wszystkie kserokopie składanych dokumentów powinny być własnoręcznie potwierdzone 
za zgodność z oryginałem;

b. oświadczenia mogą być sporządzone w formie jednego dokumentu;
c. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia może być wystawione przez lekarza pierwszego 

kontaktu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne wraz z adresem zwrotnym należy składać w siedzibie Urzędu 
Gminy Nadarzyn,  ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn, Kancelaria, pokój 100, z dopiskiem:  
Dotyczy konkursu na Dyrektora NOK w terminie do dnia 17 czerwca 2016 r. do godz. 15.00. Apli-
kacje, które wpłyną do urzędu po upływie wyżej określonego  terminu nie będą rozpatrywane. Infor-
macji w sprawie konkursu udziela Edyta Gawrońska - Sekretarz Gminy, tel. 22 729 81 85 w. 104. Kan-
dydaci mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności instytucji w siedzibie 
NOK, Plac Poniatowskiego 42, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Dyrektorem placówki.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Nadarzyn. 
Kandydaci, którzy po analizie dokumentów aplikacyjnych spełnią wymogi formalne,  zostaną 
powiadomieni indywidualnie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego do 29 czerwca 2016 r.
Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczana na stronie internetowej BIP (www.nadarzyn.
eobip.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy oraz tablicy informacyjnej NOK.

Z up. Wójta Gminy
Zastępca Wójta

(-) Tomasz Muchalski

 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

BALKON W 
KWIATACH 
SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, UL. POGODNA 7

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

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! 

Nadarzyn,  dnia  13.05.2016 r.

O G Ł O S Z E N I E
Wójta Gminy Nadarzyn 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań 
 i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nadarzyn,  

w granicach oznaczonych kolorem czerwonym na zał. graficznym nr 4
 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.)  oraz art. 39 
ust.1, pkt 2 - 5, art. 40 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 (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 353), zwanej 
dalej „ustawą” zawiadamiam  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nadarzyn,   
w granicach określonych wyrokiem WSA - Sygn. akt IV SA/Wa 1573/14, 
oznaczonych kolorem czerwonym na zał. graficznym nr 4 wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko w dniach: 23 maja – 22 czerwca 2016 r.  w Urzędzie 
Gminy Nadarzyn przy ul. Mszczonowskiej 24, w Referacie Urbanistyki  i Architektury,  
pok. nr 114 w godzinach pracy Urzędu Gminy. 

Projekt „studium” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie 
udostępniony także w formie elektronicznej na stronie internetowej Gminy Nadarzyn  
– www.nadarzyn.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie „studium”  rozwiązaniami zostanie 
przeprowadzona w dniu 16 czerwca 2016 r. o godz. 1400  w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Nadarzyn -  pok. 220. 

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej mogą wnieść uwagi do projektu „studium” w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 13 lipca 2016 r.

Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej - w kancelarii Urzędu Gminy, 
pok. nr 100, pocztą – na adres: Urząd Gminy Nadarzyn ul. Mszczonowska 24,  
05-830 Nadarzyn, ustnie do protokołu (w siedzibie Urzędu  Gminy, pok. nr 114),  
za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 
podpisem elektronicznym na adres e-mail: architektura@nadarzyn.pl.   

Jednocześnie na podstawie art. 39, w związku  z  art. 54 ust. 2, 3 „ustawy” projekt 
„Studium” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddaje się postępowaniu 
w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zapewniając możliwość 
udziału społeczeństwa w tym postępowaniu. W związku z powyższym, Zainteresowani 
mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składać uwagi  
i wnioski w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lipca 2016 r.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej – w kancelarii Urzędu 
Gminy pok. nr 100, pocztą – na adres Urząd Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 
24, 05-830 Nadarzyn, ustnie do protokołu (w siedzibie Urzędu Gminy, pok. nr 114), 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 
podpisem elektronicznym na adres e-mail architektura@nadarzyn.pl.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której  dotyczy. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Nadarzyn.         
Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy 
mgr inż. Janusz Grzyb

Firma Optima Sp. z o.o. – finanse do domu – 
poszukuje Doradców Klienta i Promotorów. Praca 
dodatkowa, atrakcyjna prowizja, również dla 
emerytów, doświadczenie nie jest wymagane, ale 
będzie dodatkowym atutem. 58 554 80 80/801 800 200

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

 ► Maszynistę offsetowego zatrudni 
drukarnia w Pruszkowie. 
Tel. 602-32-07-47

 ► Mechanik motocyklowy, pilne. 
kontakt@go4moto.pl. 
Tel.733710073..

 ► OPERATORÓW WÓZKÓW WIDŁOWYCH 
z uprawnieniami do pracy na 
obiekcie logistycznym 
w MŁOCHOWIE.  Praca w systemie 
zmianowym. Umowa o pracę.  
Prosimy o przesyłanie CV na adres 
rekrutacjadbschenker@konsalnet.pl

 ► Pomoc Kuchenną oraz Kelnera, 
Hotel Otrębusy, 503-164-828 

 ► Praca na produkcji w Pruszkowie! 
Jesteś zainteresowany?  Wyślij 
SMS "produkcja" na nr 501 326 691 
Oddzwonimy! 

 ► Pracownik pomocniczy magazynu 
z uprawnieniami na wózki widłowe 
i książeczką sanepid. Kontakt 
i.kaminska@dkpartner.pl 
lub 601-430-453, 22-213-87-71

 ► Serwisant rowerów, pilne. 
kontakt@go4moto.pl. 
Tel.733710073. 

 ► Serwis samochodowy 
w Otrębusach k. Pruszkowa 
zatrudni mechanika 
samochodowego, 
tel. 794 794 500

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

 ► Sprzedawca motocykli, pilne. 
kontakt@go4moto.pl. 
Tel. 733 710 073

Nieruchomości – sprzedam

 ► Ładna dacza Parzniew 
535 487 338

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 

Sprzedam

 ► Antyki, magiel 535 487 338 

Sprzedam elektryczny silnik 
do łodzi, żaglówki, 
pontonu fi rmy Minn Kota. 
model: Endura 55 lbs 
(najmocniejszy na rynku 
– siła ciągu 1300 kg) Pięć biegów 
do przodu, trzy do tyłu. Stan 
techniczny bez zarzutu. Moduł 
zmiany biegów wymieniony na nowy. 
Cena 1100 zł,  tel: 604 114 214 

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

 ► Wyprzedaż z magazynu mebli 
i innych przedmiotów 696 785 204 

Usługi

 ► Anteny profesjonalnie 796 154 214 

 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż 
serwis 603 375 875 

 ► Brukarstwo meritumbruk@o2.pl 
696 437 501 

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

 ► Dachy papą, 605 606 914 

 ► DOCIEPLANIE BUDYNKÓW 
TEL:795 96 96 96 

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

 ► Domofony, videodomofony 
603 375 875 

 ► Hydraulik, 535 872 455 

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

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

Dam pracę
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