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Trzylatki ofi arami przedszkolnej rewolucji
 Ewelina Latosek 

R E G I O N
Zgodnie z przewidywaniami, 
tegoroczna wyjątkowo 
trudna rekrutacja do 
przedszkoli przyniosła 
dużą liczbę odrzuconych 
wniosków dzieci trzyletnich. 
Za rok ma być lepiej. 

S amorządy miały nieła-
twe zadanie. Przez długi 
czas przygotowywały się 
do realizacji obowiąz-

ku szkolnego 6-latków, który 
wprowadzony został przez ko-
alicję PO-PSL. Dzieci w tym wie-
ku miały obligatoryjnie zaczynać 
naukę w pierwszej klasie podsta-
wówki. Trwało więc dostosowy-
wanie programu i pomieszczeń, 
zatrudnianie odpowiedniej ka-
dry. Wszystko, aby wcielić w ży-
cie tę dużą zmianę w systemie 

edukacji. Po jesiennych wybo-
rach parlamentarnych przyszła 
kolejna. Rząd Prawa i Sprawiedli-
wości zdecydował się wrócić do 
koncepcji 7-letnich pierwszokla-
sistów, a rodzicom 6-latków dać 
wybór czy chcą posłać swoje po-
ciechy do szkoły, czy zatrzymać 
je w przedszkolu. 

Gminy zmuszone zostały więc 
do poszukiwania kompletnie in-
nego rozwiązania, niż to, na które 
się szykowały. Nie miały jednak 
wyjścia, w świetle prawa to one 
zobowiązane są do prowadzenia 
publicznych przedszkoli. Zgodnie 
z przepisami muszą w tym roku 
zapewnić miejsce dla wszystkich   
6-latków oraz cztero- i pięciolat-
ków, których rodzice złożą wnio-
sek o przyjęcie. Co istotne, nie 
muszą tego robić w stosunku do 
dzieci trzyletnich. 

Efekt nie był trudny do przewi-
dzenia. Zarówno w Pruszkowie, czYtAJ WiĘceJ nA str. 2

jak i w Grodzisku większość 
6-latków wróci na kolejny rok do 
przedszkola. – Około 500 dzieci 
w tym wieku zostanie na kolejny 
rok w przedszkolu – informuje 
Zofi a Wasiota, naczelnik wydziału 

edukacji pruszkowskiego urzę-
du miasta. 

Podobna tendencja widoczna 
jest w Grodzisku. – Do klas pierw-
szych zapisano łączne 352 dzieci, 
w tym: 8 z rocznika 2008 r., 247 
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Przedszkole Miejskie nr 4 w Pruszkowie

Zarówno w Pruszkowie, jak i w Grodzisku większość 6-latków wróci na kolejny rok do przedszkola
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P R U S Z K Ó W
Pokazowy żółto-czerwony 
autobus stanął 
w czwartek (16 czerwca) 
przed urzędem miasta 
w Pruszkowie. 
Podpisano w nim 
umowę na obsługę 
miejskich linii przez 
najbliższe cztery lata. 

D opełnienie formalno-
ści jest ostatnim ak-
centem przygotowań 
do wprowadzenia du-

żych zmian w pruszkowskiej ko-
munikacji miejskiej. Dotąd była to 
pięta achillesowa Pruszkowa. Li-
nie obsługiwali różni przewoźnicy, 
nie było jednolitych biletów, siat-
ka połączeń budziła zastrzeżenia 

pasażerów. Od lipca te problemy 
mają przejść do przeszłości. Au-
tobusy pojadą po nowemu. 

Pierwsza ważna zmiana to wy-
bór jednego przewoźnika. Do tej 
pory na każde połączenie ogła-
szano oddzielny przetarg, co 
skutkowało tym, że za autobusy 
odpowiadało kilka fi rm. Druga – 
to pojawienie się dwóch nowych 

Nowe autobusy wyjadą na pruszkowskie ulice
linii: nr 5 i nr 6. Kolejna to ujed-
nolicenie systemu biletowe-
go. Autobusy mają być wygodne 
i na czas dowozić do najważniej-
szych punktów. – Będą kursować 
nie tylko po mieście, ale też wy-
jeżdżać na teren gmin Ożarów, 
Michałowice i Brwinów. Posiada-
cze Pruszkowskiej Karty Miesz-
kańca pojadą nimi za złotówkę, 

będą też bilety czasowe, to duże 
usprawnienie – mówił po pod-
pisaniu umowy z PKS Grodzisk 
Mazowiecki prezydent Pruszko-
wa Jan Starzyński. – Umowa bę-
dzie obowiązywała przez cztery 
lata. To korzystne rozwiązanie, 
daje możliwość negocjacji w trak-
cie. Do tego otrzymujemy nowszą
 i nowocześniejszą fl otę – dodał. 

Radości nie krył Arkadiusz Kosiń-
ski, burmistrz Brwinowa: – Po-
rozumieliśmy się i jako gmina 
będziemy płacić za każdy kilo-
metr, który autobusy przejadą 
na naszym terenie. W ten sposób 
mieszkańcy Parzniewa zyskają 
dobre połączenie.

z 2009 r., oraz 95 sześciolatków 
urodzonych w 2010 r. Sześciolatki 
zapisane do klasy pierwszej stano-
wią 15 proc. rocznika. Do przed-
szkoli, oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych i do 

punktów przedszkolnych przy-
jęto 451 sześciolatków – wyjaśnia 
Ewa Burzyk, dyrektor grodziskie-
go biura oświaty.

To oznacza, że zabrakło miejsc 
głównie dla najmłodszych przed-
szkolaków. – Przyjętych zostało 150 
trzylatków, natomiast biorąc pod 
uwagę wnioski złożone w rekru-
tacji podstawowej nieprzyjętych 
zostało 170 dzieci, z czego tylko 83 
trzylatków wzięło udział w rekru-
tacji uzupełniającej. 50 z nich się 
nie dostało do wybranych przed-
szkoli – mówi dyrektor Burzyk.

W Pruszkowie miejsc zabra-
kło dla 360 dzieci trzyletnich 
i 180 cztero- i pięciolatków. Za 
to wszystkie przyjęte zostaną oto-
czone opieką całodzienną, choć 
samorządy mogą ograniczyć się 
tylko do zapewnienia pięciogo-
dzinnej zmiany. 

czYtAJ WiĘceJ nA str. 3



– Autobusy będą kursować nie tylko po mieście, ale też wyjeżdżać poza granice administracyjne, 
na teren gmin Ożarów, Michałowice i Brwinów. Posiadacze Pruszkowskiej Karty Mieszkańca 
pojadą nimi za złotówkę, będą też bilety czasowe, to duże usprawnienie. Jan Starzyński, prezydent 
Pruszkowa, po podpisaniu umowy na obsługę komunikacji miejskiej od 1 lipca 2016 r. 
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Dołączył kolejny darczyńca
REGION

Do naszej akcji dołączył 
kolejny darczyńca, firma 
Hamelin – producent 
i dystrybutor artykułów 
papierniczych oraz 
biurowych. Przypomnijmy, 
że „Kolorową Wyprawkę” 
wsparli już Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych 
w Pruszkowie i fabryka 
ołówków St. Majewski.

W„Kolorowej Wy-
prawce” chodzi 
o to, aby podaro-
wać potrzebują-

cym uczniom przybory szkolne: 
plecaki, kredki, zeszyty, bloki ry-
sunkowe, farby itd. Partnerem 
tegorocznej akcji jest Szkoła 
Podstawowa nr 2 im. Kornela 
Makuszyńskiego w Pruszkowie. 
Wszystkie zebrane dary zosta-
ną przekazane właśnie uczniom 
tej placówki.

Do naszej akcji dołączył ko-
lejny darczyńca. To znajdująca 

twarzy każdego obdarowanego 
dziecka – dodaje.

Tych, którzy jeszcze nie wzię-
li udziału w naszej akcji gorąco 
zapraszamy. Każdą kredką, fla-
mastrem, piórnikiem sprawi-
cie dzieciom radość! Zachę-
camy do udziału również oso-
by prywatne. 

Wesprzyj „Kolorową Wypraw-
kę”! Z podarunkami dla uczniów 

An
na

 S
oł

ty
si

ak

zapraszamy w godz. 8-16 do 
naszej redakcji przy ul. Nieca-
łej 10/2 w Pruszkowie. Przybo-
ry szkolne będziemy też zbierać 
w czasie niedzielnych, wakacyj-
nych seansów Pruszkowskiego 
Kina Letniego (rusza 26 czerwca). 
Akcja „Kolorowa Wyprawka” 
potrwa do 28 sierpnia. 

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim darczyńcom! [SD]

się w Warszawie fi rma Hame-
lin, producent i dystrybutor ar-
tykułów papierniczych.

– Firma Hamelin często wspie-
ra tego typu przedsięwzięcia. Za-
leży nam na rozwijaniu dziecięcej 
kreatywności i talentów, dlate-
go postanowiliśmy przekazać na 
„Kolorową Wyprawkę” nasze pro-
dukty. Pruszków jest nam szcze-
gólnie bliski ze względu na to, iż 

Zadaszą plac przy dworcu
G R O D Z I S K  M A Z .

Gmina Grodzisk Mazowiecki 
ogłosiła przetarg 
na przebudowę placu 
w okolicy dworca PKP. 
Przede wszystkim teren 
zyska częściowe zadaszenie.

W ubiegłym roku 
grodziski dwo-
rzec przeszedł 
gruntowny li-

fting. Wyraźnie „odmłodniał” też 
teren wokół stacji PKP. W ramach 
tych prac wykonano m.in. stalo-
we słupy pod instalację tzw. dasz-
ków w części gdzie znajduje się 
kładka nad torami i mur z cegły 
klinkierowej wraz z przewoda-
mi do oświetlenia kinkietowego. 
Jednak nie zamontowano kilku 
elementów. Dlatego poszukiwa-
ny jest wykonawca, który dokoń-
czy przemianę terenu dworca.

Dlaczego nie zrealizowano 
inwestycji „za jednym zama-
chem”? – Tegoroczne zadanie 
będzie dokończeniem ubie-
głorocznego. Nie zadaszyliśmy 

terenu ponieważ nie posiadali-
śmy wystarczających środków 
fi nansowych. To prace, które 
mogły poczekać na swoją kolej 
– mówi Urszula Chrzanowska, 
naczelnik Wydziału Przygoto-
wania Inwestycji i Funduszy Ze-
wnętrznych Urzędu Miejskiego 
w Grodzisku Mazowieckim.

Na wspomnianym placu po-
wstanie pergola, czyli częścio-
we zadaszenie. Będzie to obiekt 
o konstrukcj i stalowej w kolorze 
szarym, pokryty bezbarwnym 
poliwęglanem. Wokół pojawi się 
oświetlenie kinkietowe, nie za-
braknie dodatkowych ławek. Takie 
rozwiązanie umożliwi mieszkań-
com Grodziska i podróżnym scho-
wanie się przed np. deszczem.

Ostateczny termin wykona-
nia zamówienia to 14 paździer-
nika tego roku. [SD]

na wynik naboru np. w zerów-
ce przy Szkole Podstawowej 
w Izdebnie Kościelnym będzie 
tylko 2 sześciolatków, a w Przed-
szkolu Nr 1 tylko 3 sześciolatków 
– wyjaśnia Ewa Burzyk, dyrek-
tor grodziskiego biura oświaty. 
– Dzieci cztero- i pięcioletnie 
trafi ą głównie do przedszko-
li (434) i punktów przedszkol-
nych (165), natomiast pozostali 
do oddziałów przedszkolnych 

Bez „koła ratunkowego”
Z tego „koła ratunkowego” nie 
musiał korzystać Grodzisk. – 
Po przeprowadzeniu rekrutacji 
podstawowej i uzupełniającej po-
zostało więcej miejsc niż dzieci 
nieprzyjętych w wieku 4-6 lat, 
którym gmina powinna zapew-
nić miejsca na swoim terenie. Nie 
ma więc potrzeby pozyskiwania 
miejsc w podmiotach niepublicz-
nych – tłumaczy dyrektor Burzyk. 

To i tak wyjście obronną ręką 
z trudnej sytuacji i nagłej zmia-
ny zasad gry. – Wszystkie dzieci 
zgodnie z prawem zostały objęte 
wychowaniem przedszkolnym. 
Nie ma takiego dziecka, które ma 
preferencje wynikające z ustawy 
czy z zasad, które miasto uchwa-
la, które nie zostało przyjęte do 
przedszkola – zapewnia Zo-
fi a Wasiota, naczelnik wydziału 
edukacji pruszkowskiego urzę-
du miasta. 

Udało się to zrobić, bo władze 
miasta podjęły decyzję o utwo-
rzeniu nowych oddziałów zero-
wych i przedszkolnych. Chodzi 
o przedszkola nr 2, 4, 10 i 12. Nowe 
zerówki będą w szkołach podsta-
wowych nr 1 i 2. – Postawiliśmy 
sobie to za punkt honoru i utwo-
rzyliśmy dodatkowe dwa oddziały 
w szkołach i cztery w przedszko-
lach – dodaje.

Podobny kierunek 
W Grodzisku obrano podobny 
kierunek. – Zerówki będą utwo-
rzone zarówno przy publicznych 
szkołach podstawowych (ok. 260 
sześciolatków w 13 oddziałach), 
jak i w przedszkolach: nr 4, 5 i 7 
(ok. 200 sześciolatków w 10 od-
działach). Niektóre grupy będą 
mieszane z 5-latkami ze względu 

placówki, do której dziecko zo-
stało zakwalifi kowane. Większość 
rodziców chciałaby umieścić 
dziecko w placówce położonej 
najbliżej miejsca zamieszkania, 
tymczasem dla przedszkolaków 
nie ma rejonizacji i odległość od 
domu nie jest kryterium branym 
pod uwagę w naborze.

Jest nadzieja
Niezadowolonych z podobnego 
powodu nie zabrakło w Pruszko-
wie. Jest jednak nadzieja. 

– W przyszłym roku chcemy 
zapewnić miejsca już dla wszyst-
kich dzieci – deklaruje naczelnik 
Zofi a Wasiota. 
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Tych, którzy 
jeszcze nie 
dołączyli do 
akcji „Kolorowa 
Wyprawka” gorąco 
zapraszamy!
kilkoro naszych pracowników tu 
mieszka – mówi Joanna Ochman 
z Hamelin Polska sp. z o. o. – Ma-
my nadzieję, że „Kolorowa Wy-
prawka” spowoduje uśmiech na 
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dokończenie ze str. 1

Wczesne posłanie dziecka do przedszkola to 
krok do właściwego kształtowania postaw spo-
łecznych, stymulacji rozwoju i wczesnej diagno-
zy. Zabezpieczeniem jest proces adaptacyjny 
z przewodnikiem, zaplecze terapeutyczne, in-
dywidualne podejście, a u Nas zgodnie z rozp. 
MEN edukacja przez sztukę – muzykę. Cele te 
są możliwe do osiągnięcia z wykwalifi kowaną 
kadrą w kameralnych grupach. Pozostaje kwe-
stia ceny. Niespodzianką możne być analiza 
oferty przedszkola i elastyczność co do czasu 
pobytu i zajęć dodatkowych.

Dyrektor Maria Wolak, 
Przedszkole Muzyczne Słoneczko 

(www.sloneczko.pruszkow.pl)

Trzylatki w przedszkolu to podstawa dobrej 
i nowoczesnej edukacji. Harmonijny rozwój 
społeczny i emocjonalny dziecka w grupie ró-
wieśniczej jest przecież podstawą do osiągania 
sukcesów w dorosłym życiu. Dobra wiadomość 
dla rodziców jest taka, że Grodzisk Mazowiecki 
dysponuje jeszcze wolnymi miejscami w nie-
publicznych placówkach. Tylko w naszej pla-
cówce możemy od września tego roku przyjąć 
jeszcze 120 dzieci.

Agnieszka Łuczka-Sękulska, 
dyrektorka Grodziskiej Akademii 

Dziecięcej Ksawcio i Wojtuś 
(www.grodziskaakademia.pl)

Większość rodziców chciałaby umieścić 
dziecko w placówce położonej najbliżej 
miejsca zamieszkania, tymczasem dla 
przedszkolaków nie ma rejonizacji
przyszkołach podstawowych 
(55) – dodaje.  

Na tym etapie rekrutacji wia-
domo już, że nie sprawdziło się 
przekonanie ustawodawcy, że 
bazę publicznych placówek 
samorządy będą mogły uzu-
pełnić rozpisując konkursy dla 
przedszkoli niepublicznych, aby 
w nich fi nansować miejsca dla 
dzieci. – To wcale nie jest ta-
kie proste. Z przykrością muszę 
stwierdzić, że w postępowa-
niu, które ogłosiliśmy, zgłosiło 
się jedno przedszkole z ofertą 
40 miejsc – wyjaśnia naczelnik 
Zofi a Wasiota.

I podsumowuje: – Tegoroczna 
rekrutacja była szczególnie trud-
na. Dzieci sześcioletnie w zde-
cydowanej większości pozostały 
w oddziałach przedszkolnych, co 
spowodowało zmniejszenie licz-
by miejsc dla dzieci młodszych. 
Łączna liczba miejsc w przed-
szkolach, oddziałach przedszkol-
nych w szkołach podstawowych 
i punktach przedszkolnych po-
zwala gminie wywiązać się z obo-
wiązku zapewnienia dzieciom 
w wieku od czterech do sześciu 
lat miejsc w placówkach publicz-
nych. Nie wszyscy rodzice są na-
tomiast zadowoleni z lokalizacji 



6mln zł – to kwota dofinansowania jaką Grodzisk Mazowiecki może otrzymać na zagospodarowanie miejsc zieleni 
na terenie całej gminy. Pieniądze rozdaje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w ramach działania „Poprawa 

jakości środowiska miejskiego”. Obecnie wniosek Grodziska Mazowieckiego jest na szóstej pozycji na liście rankingo-
wej, co gwarantuje gminie otrzymanie pieniędzy. 6P i ą t e k ,  1 7  C Z E R W C A  2 0 1 6
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Podpisano umowę na obsługę pruszkowskich linii

Nowe autobusy wyjadą na ulice

Zmiany w komunikacji poprze-
dziły kilkumiesięczne konsultacje 
społeczne. Część uwag miesz-
kańców uwzględniono i tak po-
wstała nowa siatka połączeń. 
Linia nr 1 pojedzie na odcinku 
Osiedle Staszica – PKP Prusz-
ków, nr 2 połączy miasto z Ko-
morowem, nr 3 z Piastowem, 
nr 4 to relacja Pruszków-Parz-
niew-Gąsin. Od lipca zadebiu-
tują linia nr 5, czyli autobusy na 
trasie Pruszków-Malichy i nr 6 
Pruszków-Ożarów Mazowiecki. 
Oprócz wprowadzenia nowych 
linii, „starym” zmieniono rozkład 
jazdy. Zwiększono liczbę kursów, 
a na niektórych odcinkach au-
tobusy pojadą też w weekendy. 

Choć w przetargu zapisano, 
że połączenia mają obsługiwać 
autobusy nie starsze niż wy-
produkowane w 2009 r, to na 

pruszkowskich ulicach poja-
wią się niemal nowe pojazdy 
z rocznika 2015. Będzie ich je-
denaście, dwa w tzw. rezerwie 
na wypadek awarii, czy innych 
nieprzewidzianych okoliczno-
ści. Każdy z nich przewiezie 25 
pasażerów na miejscach sie-
dzących, a w całym autobusie 
zmieści się ponad dwa razy tyle 
osób. Pod względem standardu 

z herbem Pruszkowa na masce.  
Ile będą kosztować bilety? Oka-
ziciele Pruszkowskiej Karty 
Mieszkanca za bilet godzinny za-
płacą 1 zł, za miesięczny – 50 zł. 
Dla pozostałych bilet jednogo-
dzinny będzie kosztował 3 zł,  
a karnet 90 zł. Ten jednorazo-
wy, godzinny bilet pozwoli pasa-
żerom na swobodne przesiadki 
między liniami. [EL]
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i komfortu jazdy mają wyróżniać 
się na tle dotychczasowej floty. 
Są wyposażone w klimatyzację 
i system umożliwiający kontrolę 
punktualności na poszczegól-
nych przystankach. Nie trze-
ba będzie się też zastanawiać, 
czy nasz autobus to ten zielony, 
biały lub jeszcze inny. Wszyst-
kie będą mieć ujednoliconą 
żółto-czerwoną kolorystykę 
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Remont willi Niespodzianka
może ruszyć w tym roku

G R O D Z I S K  M A Z .
Willa Niespodzianka to jeden 
z najstarszych, a zarazem 
najciekawszych budynków  
w Grodzisku. Niestety,  
nie jest w najlepszym stanie. 
Dlatego gmina postanowiła 
przywrócić mu dawny  
blask. Prace mają ruszyć  
w tym roku.

O planach renowacji te-
go zabytku pisaliśmy 
wielokrotnie. Kształ-
ty willi są niezwykłe, 

swoim wyglądem przypomina 
mały zameczek. Charaktery-
stycznym elementem, który od 
razu rzuca się w oczy jest smu-
kła wieżyczka z iglicowym da-
chem. Choć budynek przetrwał 
II wojnę światową to dziś jego 
stan woła o pomstę do nieba. Ma 
się to zmienić.

Grodziski magistrat wykonał 
już pierwsze prace przygoto-
wawcze do renowacji. Na ko-
niec ubiegłego roku wyburzono 
dwa budynki, które nie przed-
stawiały żadnej wartości a znaj-
dowały się na tej samej działce 
co zabytkowa nieruchomość. 
Natomiast w styczniu tego ro-
ku zabezpieczono Niespodziankę 

przed degradującymi warunka-
mi atmosferycznymi.

A kiedy rozpoczną się właściwe 
prace? – Będziemy realizowali to 
zadanie i prawdopodobnie w tym 
roku przystąpimy do remontu 
willi. Myślę, że jesienią ogłosi-
my postępowanie przetargowe 
w tej sprawie. Natomiast budowę 
ratusza planujemy w przyszłym 
roku – mówi Piotr Galiński, wi-
ceburmistrz Grodziska Mazo-
wieckiego. ( Jak będą wygladać 

budynki zobacz na zamieszczo-
nej wizualizacji.)

Willa Niespodzianka powsta-
ła na początku XX w. Do użytku 
oddano ją dokładnie w 1906 ro-
ku. W 2010 r. trafiła pod opie-
kę konserwatora zabytków,  
a w 2014 roku miasto Grodzisk 
Mazowiecki odkupiło ją od pry-
watnych właścicieli. [SD]

W 2014 roku 
miasto Grodzisk 
Mazowiecki 
odkupiło willę 
od prywatnych 
właścicieli

Nowy autobus Podpisanie umowy

dokończenie ze str. 1

Są chętni na 
„wąskie gardło”

P R U S Z K Ó W
Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich otworzył 
oferty na poszerzenie  
wąskiego gardła  
w Al. Jerozolimskich  
w Pruszkowie.  
– Chętnych nie brakowało  
– podkreślają drogowcy. 

MZDW kilkukrot-
nie przesuwał 
termin otarcia 
ofert przetar-

gowych. Finalnie drogowcy 
zapoznali się z propozycjami 
przedsiębiorstw w ubiegłym 
tygodniu. – Oferty oscylują 
wokół 25 mln zł. To mieści 
się w granicach szacowa-
nych na to przedsięwzięcie 
kwot – zaznacza Monika Bur-
don, rzecznik prasowy Ma-
zowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich. 

W przetargu wzięło udział 
10  firm. Najniższą ofertę 
złożyła firma Strabag (po-
nad 20,4 mln zł), najwyższą  
– konsorcjum firm pod wo-
dzą spółki TG Plus (ok. 35 mln 
zł). Teraz drogowcy zajmą się 
oceną złożonych propozycji. 
– Liczymy na to, że umowę 
uda się podpisać w drugiej 
połowie lipca. Będziemy 
chcieli jak najszybciej wpro-
wadzić wykonawcę na teren 
budowy – twierdzi  Monika 
Burdon – Mamy nadzieje, że 
oferenci nie będą składać od-
wołań – dodaje.

Rozbudowa „wąskiego gar-
dła” ma się zakończyć w sierp-
niu przyszłego roku. [AS]

zł
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R E G I O N
Burmistrzowie Milanówka, Podkowy 
Leśnej i Brwinowa podpisali akt założy-
cielski Stowarzyszenia Podwarszaw-
skie Trójmiasto Ogrodów. Tym samym 
gminy zaznaczyły wolę współpracy. 
– My – Burmistrzowie Gminy Brwi-
nów, Miasta Milanówka oraz Miasta 
Podkowa Leśna w obecności Członka 

Zarządu Województwa Mazowieckie-
go Rafała Rajkowskiego oraz innych 
znamienitych gości, sięgając pamię-
cią do wspólnego dziedzictwa kultu-
rowego oraz kontynuując działania 
zmierzające ku poprawie jakości ży-
cia mieszkańców naszych gmin, uro-
czyście przystępujemy do założenia 

Akt założycielski 
Stowarzyszenia PTO

Stowarzyszenia Podwarszawskie Trój-
miasto Ogrodów. Czynimy to w prze-
konaniu, że wspierając i rozwijając ideę 
samorządu terytorialnego, spełniamy 
wolę lokalnych społeczności. Z gorą-
cym poczuciem wiary w pomyślność 
tegoż przedsięwzięcia – czytamy w ak-
cie założycielskim stowarzyszenia. [JM]  

Reklama

Na festynach napijesz się piwa?
PRUSZKÓW

W Pruszkowie odbędzie 
się impreza pod szyldem 
„Lata z Radiem”. Jednak 
żeby do niej doszło 
pruszkowscy radni
musieli zgodzić się 
na sprzedaż alkoholu 
w trakcie jej trwania. 

K onkretnie chodzi 
o zmianę uchwa-
ły dotyczącej zasad 
usytuowania miejsc 

sprzedaży napojów alkoholo-
wych na terenie Pruszkowa. 
– Nie występowałbym z ini-
cjatywą zmiany uchwały z 2003 
roku, gdyby nie jedna bardzo 

Dziś zorganizowanie tej im-
prezy na obiektach Znicza ze 
względu na trwającą inwesty-
cje jest niemożliwe – wyjaśniał 
na sesji Jan Starzyński, prezy-
dent Pruszkowa. 

– Zapoznaliśmy Polskie 
Radio z innymi lokalizacjami 
i wybrali teren przy studni oli-
goceńskiej przy ul. Lipowej. Aby 
móc podpisać wszystkie umowy 
i zrealizować tę imprezę pro-
ponujemy państwu uchwałę, 
w której wskazujemy dodatko-
we miejsca, w których takie im-
prezy festynowe zaopatrzone 
w jednorazowe zezwolenie na 
sprzedaż piwa, w przyszłości 
będą mogły być realizowane. 

Uchwała jest otwarta. Zawsze, 
jeśli chodzi o to jednorazowe 
zezwolenie, będzie to wnikli-
wie analizowane i odpowied-
nio rozpoznawane, żeby nie 
występowały różnego rodza-
ju nadużycia. W tej uchwale 
proponujemy państwu utrzy-
manie miejsca MZOS, oraz 
proponujemy nowe lokaliza-
cje, czyli okolice studni oligo-
ceńskiej przy ul. Lipowej, tor 
kolarski BGŻ BNP Paribas ARE-
NA i Park Mazowsze – zwrócił 
się do radnych.

Uchwała nie wzbudziła więk-
szej sensacji wśród radnych, pod-
czas sesji 9 czerwca jednogłośnie 
zagłosowali za jej przyjęciem. [AS]

atrakcyjna propozycja. Mia-
nowicie: Polskie Radio zapro-
ponowało zorganizowanie na 
terenie miasta w dniu 3 lipca 
„Lata z Radiem”, czyli imprezy, 
która z punktu widzenia pro-
mocyjnego jest nie do przece-
nienia. Ale w związku z tym, że 
sponsorem dla Polskiego Ra-
dia są browary piwne, istnieje 
konieczność posiadania możli-
wości wydania pozwolenia jed-
norazowego na sprzedaż piwa i 
gastronomię przy okazji tej im-
prezy. W uchwale z 2003 roku 
jako jedyne miejsce na terenie 
miasta na możliwość wydania 
tego jednorazowego zezwo-
lenia mamy obiekty Znicza. 

musisz kupować biletu, nie musisz 
martwić się o miejsce. Wakacyjne 
wieczory w Pruszkowie zapowia-
dają się niezwykle interesująco.

Jak prezentuje się tegoroczny 
repertuar? To zestaw wyjątko-
wych kinowych hitów, które zy-
skały ogromną popularność. Na 
początek na widzów czeka wspa-
niałe dzieło Stevena Spielberga 
„Most szpiegów”. Ten dramat to 
znakomite połączenie przygo-
dy i epickiej historycznej fabuły. 
Na ekranie nie zabraknie gwiazd. 
W roli głównej Tom Hanks.

W malowniczej scenerii Prusz-
kowa na ekranie pojawią się także 
Liam Neeson i Forest Whita-
ker w produkcji „Uprowadzo-
na 3”. O trening mięśni brzucha 

zatroszczą się bohaterowie ko-
medii „Millerowie”. Ogromnych 
emocji powinien dostarczyć thril-
ler w reżyseria Wesa Balla „Wię-
zień labiryntu: Próby ognia”. Na 
fanów mocnych wrażeń cze-
ka „John Wick”. W roli tytułowej 
niezawodny Keanu Reeves. „Wol-
ny strzelec” Dana Gilroya ma na 
koncie nominację do Oscara za 
najlepszy scenariusz. Historia 
Lou Blooma, który fi lmuje noc-
ne wypadki, aby je sprzedawać 
telewizji dostarczy wielu emo-
cji. Francuska komedia „Za jakie 
grzechy, dobry Boże?” to ogrom-
na porcja śmiechu. Z kolei „Za-
nim zasnę” to mocny thriller 
z wybitną Nicole Kidman w ro-
li głównej. Komedia „Agentka” 

Kino Letnie będzie pełne hitów!
P R U S Z K Ó W

Gwiazdy na niebie 
i na ekranie. Czy to 
możliwe? Tak! Rusza piąta 
edycja Pruszkowskiego 
Kina Letniego z niezwykle 
ciekawym repertuarem. 
Pierwszy seans już 
26 czerwca!

T ego nie można prze-
gapić! Dziesięć go-
rących niedziel pod 
pruszkowskim nie-

bem zapowiada się niezwy-
kle interesująco. Na placu Jana 
Pawła II pojawi się pneumatyczny 
ekran kinowy o wymiarach 7x4 m,
a także 500 krzesełek i 50 leżaków. 
W czerwcu i lipcu seanse będą 
startować o godz. 21.30, sierpniu 
o 20.30, a we wrześniu o 20.00. 
Wystarczy zabrać ze sobą naj-
bliższych, zaopatrzyć się w koc 
i spędzić ciekawie letni wieczór. 
Czeka Was moc kinowych emocji!

Pruszkowskie Kino Letnie to wa-
kacyjna propozycja dla osób w róż-
nym wieku. Motywem przewodnim 
imprezy jest zapewnienie miesz-
kańcom odpowiednich warunków 
do wspólnego spędzenia czasu przy 
dobrym fi lmie. A tych w tegorocz-
nym repertuarze nie brakuje. 
Przyjdź i zobacz! Gorąca atmos-
fera, cudowny klimat, gwiazdy 
na niebie, paczka znajomych. Nie 
ma się nad czym zastanawiać! Nie 

Ar
ch

iw
um pokaz specjalny w ramach pro-

jektu ARTEfakty – zobaczymy fi lm 
„Makbet”, w którym główne role 
znakomicie grają Michael Fass-
bender i Marion Cotillard.

Na fi lmowe wieczory w letniej 
atmosferze zapraszają Prezydent 
Pruszkowa Jan Starzyński oraz 
Grupa Wpr Media. W tym roku 
sponsorem głównym jest Odys-
sey – nowy salon marki Nissan 
w Pruszkowie. Partnerami pro-
jektu są: Auto Service Zalew-
scy, Decathlon Okęcie, Uczelnia 
Techniczno-Handlowa im. Heleny 
Chodkowskiej, Play Salon Prusz-
ków, E. Leclerc, Factory, Long-
Bridge, MTZ Clinical Research.

Więcej informacji na stronie: 
www.kino.wpr24.pl

Wstęp na wszystkie projekcje 
jest bezpłatny. [ReD]

Już 26 czerwca na pl. Jana Pawła II ruszą seanse pod pruszkowskim niebem

„Dwójka”
do przebudowy

G R O D Z I S K  M A Z .
Wybrano fi rmę, która 
zajmie się przebudową 
budynku Zespołu 
Szkól nr 2 w Grodzisku. 
W planach jest 
m.in. budowa nowych 
klatek schodowych.

W skład całego zespołu szkół 
przy ul. Westfala 3 wchodzą 
podstawówka i gimnazjum 
– łącznie uczęszcza do nich 
ok. 1200 dzieci.

Niedługo rozpocznie się 
„mała” przebudowa budynku 
szkoły. Rozstrzygnięto prze-
targ, zwyciężyła fi rma Arbud 
z Radomia, za realizację in-
westycji chce ponad 3,2 mln 
zł. Co się zmieni? W pierwszej 
kolejności wykonawca rozbie-
rze stare klatki schodowe oraz 
pomieszczenia sanitarne i go-
spodarcze. W zamian pojawią 
się dwie nowe klatki i zgodnie 
z potrzebami osób niepełno-
sprawnych – winda. Ponadto 
„na nowo” zostaną zrobione 
też wspomniane pomiesz-
czenia. Budynek będzie też 
dostosowany do wymagań 
przepisów ochrony pożarowej.

Czas wykonania nowych kla-
tek schodowych wraz z win-
dą, pomieszczeń oraz przy-
stosowaniem budynku do 
obowiązujących przepisów 
pożarowych określono do 
24 lutego 2017 r. Z kolei fi nał 
wszystkich innych robót ob-
jętych zamówieniem ma nastą-
pić do 25 lutego 2018 r. [SD]

to obraz, w którym analityczka 
CIA chce uratować świat. Cze-
ka ją wiele ciekawych i pełnych 
humoru przygód. Będzie też 

Repertuar Pruszkowskiego Kina Letniego:
 26 czerwca – Most Szpiegów
 3 lipca – Uprowadzona 3
 10 lipca – Millerowie
 17 lipca – Więzień labiryntu – Próby ognia
 31 lipca – John Wick
 7 sierpnia – Wolny strzelec
 14 sierpnia – Za jakie grzechy, dobry Boże?
 21 sierpnia – Zanim zasnę
 28 sierpnia – Agentka
 11 września – Makbet – pokaz specjalny w ramach ARTEfaktów 

– Pruszkowskiego Festiwalu Archeologicznego



R E K L A M A 5P i ą t e k ,  1 7  C Z E R W C A  2 0 1 6

reklama_NOWY_2008_piaseczno_WPR_263x165_8mm.indd   1 6/1/16   8:29 PM



P i ą t e k ,  1 7  C Z E R W C A  2 0 1 6

W I A D O M O Ś C I6

Reklama w radiu 
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JESTESMY Z WAMI OD 18 LAT
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Wygrała rejs „okrętem” Filipa Chajzera
R E G I O N

Ktokolwiek widział... 
Znany dziennikarz Filip 
Chajzer szukał mieszkanki 
Pruszkowa. Dlaczego? 
Pani Ewa Anna Szymaszek 
wygrała rejs po Narwi 
z niespodziankami, ponieważ 
wsparła akcję Chajzera.

1 czerwca, okazji Dnia Dziec-
ka, Filip Chajzer postanowił 
zorganizować spontanicz-

ną akcję. Chodziło o wsparcie 
dziecięcego hospicjum Promy-
czek. W zamian można było wy-
grać rejs połączony z kolacją na 
„okręcie” Chajzera. Nagroda by-
ła do zdobycia na dwa sposoby: 
wpłacić jak najwyższą kwotę lub 
poczekać na losowanie. W tym 

drugim przypadku poszczęści-
ło się mieszkance Pruszkowa – 
Ewie Annie Szymaszek. 

Filip Chajzer na swoim profi -
lu zamieścił informację o wiel-
kich poszukiwaniach pani Ewy. 
W końcu udało się ją znaleźć. – 
Największą kwotę wpłaciła fi r-
ma www.digifl ex.pl z Otwocka. 

Późnej wylosowałem jeszcze Pa-
nią Ewę z Pruszkowa. Wszyscy 
jednym chórem powiedzieli, 
żeby w rejs zabrać kogoś komu 
sprawi to gigantyczną radość. 
I tak będzie. Z pomocą przyja-
ciół zabieramy na nasze pokłady 
dzieciaki z domu dziecka – na-
pisał Chajzer. 

W ramach spontanicznej ak-
cji udało się zebrać 600 tys. zł. 

Jeśli chcecie wesprzeć dziecię-
ce hospicjum to przedstawiamy 
dane do przelewu:

Fundacja Domowe Hospicjum
Dziecięce Promyczek, ul. Kar
czewska 48, 05-400 Otwock. 

KRS 0000336442, NIP113-
2777- 973, Regon 142009873, kon-
to 34-1240-1037-1111-0010-2851-
5903. [AS]
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P R U S Z K Ó W
W środowy i czwartkowy 
poranek uwagę 
pruszkowskich 
przechodniów przyciągała 
niewyobrażalnie długa 
kolejka przy przychodni 
na ul. Drzymały. Wszyscy 
czekali, aby zapisać 
się do endokrynologa.

O gromna kolejka do 
przychodni na ulicy 
Drzymały. Ludzie
czekają, żeby zapi-

sać się do endokrynologa. Ta-
kiej kolejki nigdy nie widziałem 
– informował nas jeden z czytel-
ników. – Słyszałem, że niektó-
rzy czekają od wczoraj! – dodał 
kolejny. Kolejka ciągnęła się od 
przychodni do al. Niepodległości. 

ogłosiliśmy, że od 15 czerwca 
rozpoczynamy zapisy na dru-
gie półrocze. Z uwagi na nasze 
doświadczenia prosiliśmy pa-
cjentów, by przychodzili sukce-
sywnie. Jak widać bezskutecznie 
– powiedział Dariusz Łazencki, 
szef Prywatnej Poradni Endo-
krynologicznej i Ginekologicz-
nej „Convictor” w Pruszkowie.

Sprawy nie ułatwia fakt, że 
wspomniana przychodnia jest 
jedyną tego rodzaju w powie-
cie pruszkowskim.

Na czym polega kłopot 
z przedłużaniem kontraktu? 
– Problemem jest to, że NFZ 
co pewien czas zmienia za-
sady kontraktowania. A ta-
ki kontrakt jest zawierany na 
określony czas. My jako pry-
watna przychodnia nie mamy 

Ogromna kolejka
do endokrynologa 
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właściciel jednej z największych 
polskich sieci sklepów spożyw-
czych. Po zakończeniu budowy 
centrum handlowego do życia 
powołano spółkę MarcPol V (dziś 
Galeria Podkowa), która zarzą-
dza podkowiańską galerią. Co 
ciekawe, jej prezesem jest Ma-
rek Mikuśkiewicz, ten sam, któ-
ry w kwietniu bieżącego roku 
sprzedał swoje udziały w spółce 

Co więc dalej z podkowiań-
ską galerią? Strona interneto-
wa centrum nie działa. W Marc-
Polu telefony milczą. Jedyny 
znak „życia” galerii to wpisy 
na facebookowym profi lu, choć 
ostatni został zamieszczony dwa 
tygodnie temu, a dokładnie
31 maja. Postanowiliśmy skon-
taktować się z administra-
cją galerii. Jej przedstawiciele 

Jaki los może czekać 
Galerię Podkowa?

 Anna SoŁtYsiak 

P O D K O W A  L E Ś N A
Mieszkańcy i klienci 
Galerii Podkowa 
zastanawiają się, czy 
centrum handlowe nadal 
będzie działać. Powodem 
do niepokoju jest bowiem 
zamknięcie sklepu 
MarcPol oraz ogłoszenie 
upadłości spółki 
MarcPol SA, która 
była inwestorem 
podkowiańskiej galerii.

W szystko zaczęło 
się od kłopotów 
operatora spo-
żywczego galerii, 

czyli sklepu MarcPol. W kwietniu 
market znajdujący się na par-
terze galerii został zamknięty. 
Klienci, którzy przyjeżdżali tu na 
zakupy odchodzili z kwitkiem. 

Nie był to jednak odosobniony 
przypadek. W tym samym czasie 
zamknięto jeszcze kilka sklepów 
w naszym regionie działają-
cych pod szyldem MarcPol, 
m.in. w Grodzisku Mazowiec-
kim, Żyrardowie czy Łomian-
kach. Te informacje nie budzą 
jeszcze większego niepokoju co 
losów samej Galerii Podkowa. 
– Czy ktoś wie co dokładnie dzie-
je się z MarcPolem? Większość 
sklepów zamknięta, chodzą słu-
chy, że fi rma upadła. Jeśli tak to 
co dalej z galerią w Podkowie, 
bo to był ich duży klient? – do-
pytuje Małgorzata.

W tym miejscu warto cofnąć 
się w czasie. Inwestorem Galerii 
Podkowa była fi rma MarcPol SA, 
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– Galeria działa, nie ma żadnych 
problemów – powiedział nam jeden 
z pracowników Galerii Podkowa 
MarcPol SA innej spółce, a kon-
kretnie KT System. Kilka dni 
temu sąd ofi cjalnie ogłosił upa-
dłość MarcPolu. Nic więc dziw-
nego, że los Galerii Podkowa dla 
wielu klientów stanął pod zna-
kiem zapytania.  

Skontaktowalismy się z sze-
fem pruszkowskiej poradni 
endokrynologicznej, do której 
utworzyła się tak duża kolejka. 
– Jest to związane z tym, że do 
końca czerwca mieliśmy podpi-
sany kontrakt z NFZ. W związ-
ku z tym, że nie mieliśmy tego 
kontraktu na dalszą część roku 
zapisy (z wyjątkiem pacjentów 
pierwszorazowych) dla stałych 
pacjentów, którzy przychodzą 
od przeszło 10 lat były chwi-
lowo wstrzymane. Natomiast 
z racji przedłużenia kontaktu 

pewności, że umowa zostanie 
przedłużona mimo, że z NFZ 
pracujemy niemal od począt-
ku powstania tej instytucji. Jeżeli 
chodzi o liczbę pacjentów i płat-
ność za nich, to nic nie zmienio-
no nam od 10 lat. A od dwóch lat 
NFZ robi to na zasadzie anek-
su i co rok kontrakt musi być 
aktualizowany – zaznacza Da-
riusz Łazencki – Należy pa-
miętać, że każdy z pacjentów 
zostanie obsłużony. Nie ma sy-
tuacji takiej, że ktoś zostanie 
odesłany – dodaje. [JM, SD]

Kolejka ciągnęła się od przychodni 
do al. Niepodległości  

Powodem do niepokoju jest zamknięcie sklepu MarcPol 
oraz ogłoszenie upadłości spółki MarcPol SA 

zacznie działać w najbliższym 
czasie. Jest szansa, że jeszcze 
w tym miesiącu – powiedział 
nam jeden z pracowników Ga-
lerii Podkowa. 

Te informacje chcieliśmy 
potwierdzić w biurze praso-
wym Carrefoura. „W nawią-
zaniu do otrzymanych pytań 
chcielibyśmy poinformować, 
że Carrefour Polska na bieżą-
co komunikuje otwarcie no-
wych sklepów należących do 
sieci. Jeżeli w Galerii Podko-
wa powstać będzie miał jeden 
ze sklepów pod marką Carre-
four, w odpowiednim czasie 
poinformujemy o tym opinię 
publiczną” – czytamy w odpo-
wiedzi jaką otrzymaliśmy. Jak 
widać nie zaprzeczają, ale też 
nie potwierdzają informacji 
przekazywanych przez pracow-
ników Galerii Podkowa. Spra-
wę będziemy śledzić.

uspokajają i twierdzą, że cen-
trum handlowe ma się dobrze. 
– Galeria działa, nie ma żad-
nych problemów. Niebawem do 
grona najemców dołączy Carre-
four, który będzie nowym ope-
ratorem spożywczym. Market 

P R U S Z K Ó W
Pruszkowscy radni miejscy udzielili ab-
solutorium prezydentowi Janowi Sta-
rzyńskiemu za 2015 r. Głosowanie nad 
absolutorium poprzedzają sprawoz-
danie z wykonania ubiegłorocznego 
budżetu oraz uchwała zatwierdzają-
ca sprawozdanie fi nansowe miasta 
Pruszkowa. „Uchwalony przez Radę 

Miasta Pruszków budżet Miasta na 
2015 rok, po uwzględnieniu zmian 
w ciągu roku, przewidywał plan 
dochodów w wysokości 184 520 
419,04 zł. Dochody Miasta zrealizo-
wano w kwocie 185 821 797 58 zł, 
co stanowi 100,71 proc. planu, w tym
dochody bieżące w 100,47 proc. 

Jan Starzyński
z absolutorium

Dochody majątkowe zrealizowano 
w 117,71 proc. planowanej kwoty, na-
tomiast dochody ze sprzedaży majątku 
wykonano w 116,98 proc.” – czytamy 
w uzasadnieniu Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej, która pozytywnie za-
opiniowała sprawozdanie z wykona-
nia budżetu miasta Pruszkowa. [AS]  
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Choć na obszarze powiatu pruszkow-
skiego nie ma regularnych kontroli 
(a szkoda) kończących się holowaniem 
auta, to zdarza się, że jednak trafi a ono 
na parking depozytowy. Najczęściej 
chodzi o pojazd zaparkowany lub po-
rzucony w miejscu, gdzie stwarza za-
grożenie dla bezpieczeństwa w ruchu. 

Do tej pory takie auto odholowywa-
no na parking przy ul. Ołówkowej. Te-
raz (od 15 czerwca) trafi  na parking 
w Raszynie, przy al. Krakowskiej 94.
– Powiat pruszkowski zawarł umowę 
z fi rmą, która, oprócz holowania, bę-
dzie świadczyła też usługę prowadze-
nia parkingu depozytowego. Wszelkie 

Parking depozytowy 
w nowej lokalizacji

formalności związane z odbiorem po-
jazdu będą prowadzone przez usłu-
godawcę. Osoby zainteresowane 
odbiorem holowanego pojazdu pro-
simy o kontakt z przedstawicielem 
fi rmy Grzegorzem Skrobiszem pod 
numerem 508 250 303 – informuje 
starostwo powiatowe. [AS]  

Więcej informacji na  www.oferty.mazowieckie.com.pl oraz pod numerem Call Center: 22 364 44 44

Bilet normalny 

45 zł

Bilet studencki 

       22       22 05
zł

Trójmiastem
Bilet normalny 

60 zł

Bilet studencki 

       29       29 40
zł

Ustką
Bilet studencki 

      19 60 
zł

Bilet normalny 

40 zł

Krakowem
Wakacyjne połączenia stolicy z:

w 2 h 33 min w 3 h 21 min w 6 h 1 min

> Ceny biletów na przejazdy pociągiem „Dragon” w relacji Warszawa – Kraków Główny. Czas przejazdu w relacji Warszawa Zachodnia – Kraków Gł. w dniach 12-31 VIII oraz 3 IX 2016 r.

> Ceny biletów na przejazdy pociągiem „Słoneczny” oraz czasy przejazdów w relacji Warszawa Wschodnia – Trójmiasto/Ustka.
 

Reklama

P O D KO W A  L E Ś N A
Wyniki audytu gospodarki 
kasowej urzędu miasta 
w Podkowie Leśnej 
jeżą włosy na głowie. 
116 tys. zł z kasy i 50 tys. zł 
z tytułu opłat cmentarnych 
zamiast zasilić miejskie 
konto, trafi ło do 
prywatnej kieszeni. 

K ontrolę na zlecenie 
burmistrza Artura 
Tusińskiego prze-
prowadziła zewnę-

trzna fi rma. Jej rezultat zaska-
kuje, choć już trzy miesiące te-
mu wiadomo było, że chodzi 
o sumę znacznie przekracza-
jącą 100 tys zł. Ostatecznie 
do kwoty, która wyparowała
z miejskiej kasy doszło jeszcze 
50 tys zł, wpłacone przez miesz-
kańców za miejsce na cmen-
tarzu czy przedłużenie prawa 
do grobu. Audyt jasno wskazu-
je osoby odpowiedzialne za ten 
proceder. To dwie urzędnicz-
ki – kasjerka i skarbnik miasta. 
Obie nie pracują już w urzę-
dzie, grozi im odpowiedzial-
ność karna. Postępowanie 
w tej sprawie prowadzi pro-
kuratura rejonowa w Grodzis-
ku Mazowieckim. 

Przypomnijmy: okienko ka-
sowe w podkowiańskim magi-
stracie zamknięto na początku 
tego roku, kiedy na jaw wyszło 
duże manko. Ostateczne wyni-
ki kontroli idą jednak dalej niż 
początkowe przypuszczenia. 
– Co trzecia złotówka wpłaca-
na przez mieszkańców z tytułu 
opłat cmentarnych trafi ała do 

prywatnej kieszeni! – oburza 
się burmistrz Tusiński. 

Jaki był mechanizm wypro-
wadzania pieniędzy? Z oświad-
czenia kasjerki wynika, że
skarbnik miasta od 2013 r. „po-
życzała” gotówkę z kasy obiecu-
jąc ją oddać z otrzymanego kre-
dytu. Aby działanie to nie wyszło 
na jaw, w kasie utrzymywany był 
formalnie wysoki stan gotówki, 
przekraczający nawet 160 tys. 
zł, choć zgodnie z przepisami 
normą powinno być 12 tys. zł 
na bieżące wydatki.

Na jakim etapie jest postę-
powanie prokuratorskie? – Po-
stępowanie do tej pory pro-
wadziła komenda powiatowa 
policji w Grodzisku, sprawa 
została zarejestrowana u nas 
15 czerwca. Zgromadzony zo-
stał materiał dowodowy w du-
żym zakresie, ale na razie nie 
przedstawiono nikomu żad-
nych zarzutów – mówi Aneta 
Orzechowska, zastępca proku-
ratora rejonowego w Grodzisku 
Mazowieckim. Dochodzenie 
ma potrwać do połowy lip-
ca. Za przywłaszczenie miej-
skich pieniędzy grozi kara do 
5 lat pozbawienia wolności. [EL]

Skok na miejską kasę

Na liście grodziskich inwestycji znalazła się również 
budowa parku przy ulicy Jaśminowej

Wielkie pieniądze na zieleń

 Anna SoŁtYsiak 

G R O D Z I S K  M A Z .
Grodzisk Mazowiecki może 
otrzymać blisko 6 mln zł na 
rozwój terenów zielonych 
w całym mieście. – Te 
pieniądze są praktycznie 
pewne – zaznacza burmistrz 
Grzegorz Benedykciński. 

R ewitalizacja Parku 
Skarbków, Stawów Go-
liana czy moderniza-
cja Stawów Walczew-

skiego to jedne z najważniej-
szych inwestycji w tereny zielone 
w Grodzisku. Choć w przy-
padku tych ostatnich prace trwa-
ją w najlepsze, to władze mia-
sta znalazły już kolejne miejsca 
do zagospodarowania pod zie-
leń. Lista lokalizacji jest dość 
długa, więc inwestycja będzie 
kosztowna. 

Jednak Grodzisk nie martwi się 
o pieniądze, bo najpewniej otrzy-
ma je z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska w ramach 
działania „Poprawa jakości środo-
wiska miejskiego”. Mowa o kwo-
cie 5,7 mln zł. – Póki co jesteśmy 
na szóstej pozycji na liście ran-
kingowej, a środki trafi ą do pro-
jektów z pierwszych 12 pozycji. 
Te pieniądze są już praktycznie 
pewne. Za te środki stworzymy 

trzy nowe parki i zagospodaru-
jemy pasy zieleni przy drogach. 
To coś, co wizualnie uatrakcyjni 
miasto. Blisko sześć milionów to 
ogromne pieniądze – podkreśla 
Grzegorz Benedykciński.

przedsięwzięć w Łąkach. Lista 
jest długa – podkreśla. 

A co znajdzie się w parku przy 
Jaśminowej? Będą alejki, przy któ-
rych staną ławeczki. Dla najmłod-
szych mieszkańców zaplanowano 
plac zabaw. Nie zabraknie miej-
sca na spacery z czworonogami. 
Teren zostanie oświetlony. To nie 
koniec. Kolejny teren, który w ra-
mach projektu zyska nowe obli-
cze, to plac u zbiegu ul. Łowczej 
i Górnej. Zostanie tu przywróco-
na funkcja rekreacyjna, będzie to 
miejsce stworzone z myślą o naj-
młodszych. Dzieci do dyspozy-
cji będą miały „zielony labirynt” 
– teren parku zostanie obsa-
dzony małymi krzewami w taki 
sposób, by stworzyły one ściany, 
a w środku labiryntu nie zabrak-
nie niespodzianek. Oprócz placu 
zabaw maluchy znajdą tam cieka-
we gry terenowe, dzięki którym 
będą mogły dowiedzieć się wie-
lu ciekawostek przyrodniczych. 
„Poznaj drzewa”, „Owady. Przyja-
ciele i wrogowie”, „Ptasie zagadki” 
– to tylko niektóre z grier, które 
pojawią się w parku. 

Następne dwa miejsca do re-
kreacji i wypoczynku powstaną 
u zbiegu ulic Traugutta i Granicz-
nej oraz przy ul. Bocianiej. W obu 
lokalizacjach powstaną skwery. 
Wiele wskazuje, że pierwsze pra-
ce ruszą w przyszłym roku.

W
iz

ua
li

za
cj

a

dawna. Początkowo chcieliśmy 
sprzedać ten teren, później pla-
nowaliśmy wybudować tam dom 
komunalny. Mieszkańcy zwró-
cili się do nas z prośbą, by nie 
budować tam kolejnego bloku. 

– Blisko sześć milionów to ogromne 
pieniądze – podkreśla burmistrz 
Grzegorz Benedykciński

Zapytaliśmy grodziskiego 
burmistrza na jakie inwestycje 
zostaną przeznaczone pienią-
dze z dofinansowania. Na li-
ście znalazł się m.in. park przy 
ul. Jaśminowej. – Temat związa-
ny ze stworzeniem na tym osie-
dlu miejsca zieleni ciągnie się od 

Odstąpiliśmy od tego pomysłu 
i teraz będziemy tworzyć tam 
park – mówi nam Grzegorz Be-
nedykciński. – Sporo będziemy 
też robić na Osiedlu Kopernika 
oraz przy ulicach Narutowicza, 
Królewskiej, Sienkiewicza czy 
Dalekiej. Zaplanowaliśmy kilka 

Tak ma wyglądać teren zielony przy ul. Jaśminowej
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Informację o wypadku w Grodzi-
sku Mazowieckim, który miał miej-
sce 13 czerwca, przekazał nam 
w dniu zdarzenia jeden z naszych 
czytelników. – Na ulicy Chełmoń-
skiego doszło do zderzenia auto-
busu miejskiego z samochodem 
osobowym – przeczytaliśmy w mailu 

skierowanym na adres kontakt@
wpr24.pl. W wypadku ucierpiały 
trzy osoby, w tym 11-letnia dziew-
czynka. – W zderzeniu autobusu 
grodziskiej komunikacji miejskiej 
i samochodu osobowego poszko-
dowane zostały trzy osoby. Są to: 
kierowca osobówki i dwie pasażerki 

Zderzenie autobusu
z autem osobowym

autobusu. Na miejscu udzielono po-
mocy dwóm osobom. Natomiast 
11-letnia dziewczyna została prze-
wieziona do szpitala – powiedział 
nam Wojciech Jóźwiak, rzecznik 
prasowy Falck Medycyna. Ulica 
Chełmońskiego przez jakiś czas 
była wyłączona z ruchu. [JM]  

M I L A N Ó W E K
Mieszkańcy Milanówka 
mogli głosować na 
projekty w ramach 
budżetu obywatelskiego. 
Spośród dziewięciu 
propozycji wybrano 
dwie, które zostaną 
zrealizowane.

W spólne wysiłki 
dały efekty. Do 
15 kwietnia nie-
szkańcy składali 

propozycje, z których milanow-
ski urząd wybrał dziewięć. Na-
stępnym krokiem było poddanie 
projektów pod głosowanie. 
Mieszkańcy mogli wypowie-
dzieć się za pomocą formula-
rza online lub składając kartę 
w urzędzie miasta czy siedzibie 
straży miejskiej. Warto dodać, 
że w budżecie obywatelskim 
znajduje się 300 tys. zł. Kwota 
ta nie może być wykorzystana 
na realizację jednego zadania.

W głosowaniu (do 29 maja) 
wzięło udział 1084 mieszkań-
ców. A które projekty zwy-
ciężyły i będą zrealizowane? 
Mieszkańcy zdecydowanie po-
parli dwie propozycje. Naj-
więcej głosów, 353, otrzymał 
projekt dotyczący rewitalizacji 
Parku im. Michała Lasockie-
go. Drugą propozycją, któ-
ra zostanie zrealizowana jest 
parking dla samochodów oraz 
stanowisk do pozostawiania 
rowerów na stadionie przy ul. 
Turczynek. Ten projekt otrzy-
mał 286 głosów. 

Jak rozkładały się następne 
miejsca na liście? 148 osób za-
głosowało na zainstalowanie 
kamer i zadbanie o przejście 
dla pieszych przy ul. Podle-
śnej. Z kolei projekt dotyczący 
stworzenia siłowni zewnętrznej 
przy placu zabaw przy ul. Wy-
lot otrzymał 104 głosy. Kolejne 
propozycje notowały znacznie 
niższe wyniki. [JM]

Wybrano dwie propozycje

ARTEfakty: Antyk a popkultura 
P R U S Z K Ó W

Wielki Pruszkowski Festiwal 
Archeologiczny coraz bliżej. 
Prezentujemy kolejny 
blok tematyczny w ramach 
ARTEfaktów. Fani komiksów, 
fi lmów i gier osadzonych 
w tematyce antycznej 
będą zadowoleni.

W tym numerze przy-
bliżamy drugi blok 
ARTEfaktów, czyli 
„Antyk a popkul-

tura”. Odzwierciedlenie świata 
starożytnego we współczesnych 
produkcjach jest bardzo popular-
ne. Filmy, gry, komiksy – wszędzie 
obecni są starożytni bogowie lub 
symbolika antyku. – Pragniemy 
zaprezentować najpopularniejsze 

nurty, wskazując jednocześnie 
na oryginalne źródła inspira-
cji twórców, oddzielając prawdę 
historyczną od twórczej kreacji. 
Ponieważ nie zawsze wizja twór-
cy jest zgodna ze znaną nam hi-
storią. Doceniamy jednak cenne 
i kreatywne inicjatywy twórcze 

– podkreślają organizatorzy festi-
walu archeologicznego.

W ramach bloku tematyczne-
go „Antyk w popkulturze” odbę-
dą się liczne warsztaty i ciekawe 
spotkania. Nie zabraknie „Sza-
fy z komiksami”, gdzie znaj-
dziemy antycznych bohaterów 

przeobrażonych w postacie ko-
miksowe lub współczesnych pół-
bogów. Kolejny punkt to... gry 
planszowe o tematyce antycz-
nej. Każdy będzie mógł poznać 
ich tytuły i zasady oraz spróbo-
wać swoich sił w rozgrywkach. 
Nie zabraknie spotkań dotyczą-
cych gier komputerowych i fi l-
mów, w których Antyk także jest 
obecny. Te pozycje cieszą się coraz 
większym powodzeniem. Antycz-
na mitologia daje ogromne pole do 
popisu zarówno twórcom fi lmo-
wym, jak i autorom gier. O tym jak 
„Jak ożywić Antyk – DigitalArt”
– opowie Mariusz Kozik.

Festiwal ARTEfakty we wrze-
śniu. A już za tydzień przed-
stawimy trzeci z ośmiu bloków 
tematycznych tej imprezy. [AS]

Ruszyła Karta 
Mieszkańca

PRUSZKÓW
Można już składać 
wnioski o wydanie 
Pruszkowskiej Karty 
Mieszkańca. Jej 
posiadacze zapłacą mniej 
za przejazdy autobusami 
linii miejskich.

M agistrat zapo-
wiadał, że przyj-
mowanie wnio-
sków oraz wy-

dawanie kart ruszy w kwietniu. 
Następnie termin przesunięto 
na maj. W końcu zapowiedzia-
no, że wydawanie Pruszkow-
skiej Karty Mieszkańca roz-
pocznie się w czerwcu. Tak też 
się stało.

Co trzeba zrobić, żeby otrzy-
mać kartę? Należy złożyć wnio-
sek, co można uczynić w urzę-
dzie miejskim w pokojach 22, 23 
i 30 w godz. 8-16. Punkt wyda-
wania kart został uruchomio-
ny również w pływalni Kapry. 
Tam wnioski można składać od 
poniedziałku do piątku w godz. 
16-20. Mieszkańcy będą mogli 
wysłać formularz także drogą 
elektroniczną. Co ważne, kar-
ty wydawane są w dniu złożenia 
wniosku. O Pruszkowską Kar-
tę Mieszkańca mogą ubiegać 
się osoby, które rozliczają się 
w miejscowym urzędzie skar-
bowym i mieszkają w Pruszko-
wie. Wydawana jest niezależnie 
od osiąganych dochodów. Do-
datkowo nie ma konieczności 
posiadania meldunku w Prusz-
kowie. Posiadacze karty bę-
dą mogli korzystać m.in. z ulg 
na przejazdy autobusami li-
nii miejskich. Koszt biletu 
wyniesie dla nich 1 zł. Mia-
sto prowadzi rozmowy z in-
nymi podmiotami w sprawie 
kolejnych zniżek dla miesz-
kańców. Warto przypomnieć, 
że w naszym regionie podob-
ne udogodnienia wprowa-
dziły m.in. Nadarzyn i Gro-
dzisk Mazowiecki. [JM]

W ramach tego programu jest 
uwzględniona rozbudowa ko-
mendy powiatowej policji 
w Pruszkowie – powiedział na 
poniedziałkowym (13 czerwca) 
spotkaniu w pruszkowskim sta-
rostwie powiatowym Mariusz 

pruszkowskiej komendy zwróci-
liśmy się do Komendy Stołecznej 
Policji w Warszawie. To właśnie ta 
jednostka będzie odpowiadała za 
realizację wspomnianego przed-
sięwzięcia. Nasze pytanie trafi ło 
jednak z powrotem do komendy 

Co z rozbudową komendy?

 Anna SoŁtYsiak 

P R U S Z K Ó W
O planach i potrzebie 
rozbudowy pruszkowskiej 
komendy mówi się od dawna. 
Jednak nic konkretnego 
w temacie się nie dzieje. 
Co ciekawe, deklarację 
realizacji tej wyczekiwanej 
przez policjantów 
inwestycji złożył minister 
Mariusz Błaszczak. 

P ruszkowscy policjanci 
już w 2012 r. rozpoczęli 
starania o unowocze-
śnienie jednostki i jej

rozbudowę. I trudno się dziwić, 
ponieważ warunki w których 
przychodzi pracować stróżom 
prawa dalekie są od komforto-
wych. W komendzie nie ma sali 
okazań ani odpraw, magazynów, 
archiwów. Te dwa ostatnie miesz-
czą się w... garażach. Część waż-
nych wydziałów jest rozsianych 
po komisariatach na terenie całe-
go powiatu. Wszystkie te proble-
my miała rozwiązać rozbudowa 
budynku przy Kraszewskiego 8. 
Miała, bo w biuletynie informa-
cji publicznej Komendy Stołecz-
nej Policji widnieje wiadomość, że 
rozbudowa pruszkowskiej komen-
dy jest jednym z zadań przygoto-
wanych do realizacji, na rok... 2014. 

Ostatnio pojawiło się kolejne 
„światełko w tunelu”. To rządowy 
„Program modernizacji Policji, 
Straży Granicznej, Państwo-
wej Straży Pożarnej i Biura Och-
rony Rządu na lata 2017 – 2020”, 
który m.in. zakłada przywra-
canie posterunków policji, 
utworzenie obiektów szkolenio-
wo-dydaktycznych wraz ze strzel-
nicami oraz rozbudowę i budo-
wę nowych jednostek policji. 
– Mówiłem już o programie mo-
dernizacji służb mundurowych. 
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– Informuję, że w obecnej chwili 
jesteśmy na etapie projektu – zaznacza 
rzeczniczka pruszkowskiej policji
Błaszczak, minister spraw we-
wnętrznych i administracji.  

Nieco więcej informacji zdra-
dził nam komendant prusz-
kowskiej policji. – W ubiegłym 
miesiącu zostałem poproszony 
o aktualizację projektu rozbu-
dowy komendy. Faktycznie ni-
gdy jeszcze nie było tak blisko 
do realizacji tego przedsięwzię-
cia. Niestety, nie jestem w stanie 
powiedzieć kiedy dokładnie ru-
szy ta inwestycja. Wszystko zależy 
od Komendy Głównej i Komen-
dy Stołecznej – powiedział nam 
podinsp. Krzysztof Radzik.

Z pytaniem dotyczącym przy-
gotowań i planowanego ter-
minu rozpoczęcia rozbudowy 

w Pruszkowie. – Informuję, że 
w obecnej chwili jesteśmy na 
etapie projektu. Trwają uzgod-
nienia związane ze szczegółami 
technicznymi tej inwestycji oraz 
konsultacje dotyczące dostoso-
wania budynku do potrzeb oraz 
funkcjonalności – zaznacza asp. 
Karolina Kańka, rzecznik praso-
wy komendy Powiatowej Policji 
w Pruszkowie. – Jeżeli chodzi 
o wskazanie terminu rozpoczę-
cia prac budowlanych będzie on 
kreślony po zakończeniu etapu 
projektowego – dodaje.

Kiedy zatem ruszy rozbudo-
wa pruszkowskiej komendy? 
Tego chyba nikt nie jest w sta-
nie powiedzieć.

Pruszkowscy policjanci już w 2012 r. rozpoczęli starania 
o rozbudowę budynku przy ul.  Kraszewskiego 

R A S Z Y N
Ostateczny projekt 
rozbudowy Szkoły 
Podstawowej w Ładach 
gotowy. Kiedy będzie 
wbita pierwsza łopata?

P rojekt jest gotowy, 
uzyskano również po-
zwolenie na budowę 
– podkreśla Andrzej 

Zaręba, wójt gminy Raszyn. Roz-
budowa podstawówki w Ładach 
to niemałe wyzwanie. Okazuje 
się, że start prac nieco się od-
wlecze. – Budowę zamierzamy 
rozpocząć w tym roku. Nieste-
ty, czekamy na nowelizację usta-
wy o zamówieniach publicznych, 
ponieważ zajdą pewne zmia-
ny związane z dyrektywami 
unijnymi. Nie chcemy utracić 
ewentualnych dotacji, a to duża 
inwestycja, opiewająca na kwo-
tę ok. 27 mln zł, dlatego jest o co 
walczyć. To główny powód, któ-
ry wstrzymuje nas od ogłosze-
nia przetargu – zaznacza wójt. 

Inwestycję podzielono na 
kilka etapów. Oto kolejność: 
wykonanie kotłowni dla starej 
i nowej szkoły, budowa nowej 
części z łącznikami, budowa no-
wej hali sportowej, budowa sa-
li wielofunkcyjnej z zapleczem, 

przebudowa starej części szko-
ły oraz adaptacja parteru domu 
mieszkalnego dla potrzeb szkoły 
wraz z likwidacją piwnicy.

Łączna powierzchnia budyn-
ku wyniesie blisko 7,9 tys. mkw. 
Po rozbudowie będziemy mogli 
mówić już o kompleksie, bowiem 
znajdą się tam podstawówka 
i przedszkole. Zostaną połączo-
ne, lecz do każdej placówki bę-
dzie prowadzić oddzielne wejście. 

Rozbudowana szkoła pod-
stawowa zostanie wyposażona 
m.in. w cztery szatnie, 20 klas, 
trzy świetlice, dwie sale kom-
puterowe, sale terapii zajęcio-
wej i gimnastyczną, bibliotekę. 
Swoje miejsce znajdzie w do-
budowanym skrzydle od strony 
ul. Długiej. Powstaną tam także 
aula widowiskowa o powierzch-
ni 364 mkw., hala sportowa
(982 mkw.), stołówka. 

Przedszkole powstanie od 
strony ul. Miklaszewskiego. 
W jego skład wejdą m.in. czte-
ry sale (każda z łazienką), szatnia 
czy miejsca na wózki dziecięce.

Jak zapewniają włodarze Ra-
szyna osoby niepełnospraw-
ne nie będą miały problemu 
z poruszaniem się po budyn-
ku. Zainstalowana zostanie bo-
wiem winda. [SD]

Szkoła w Ładach czeka
na rozpoczęcie prac
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Dodatek Nieruchomości
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Pierwsza, najbardziej oczy-
wista, to cena. Warszawa pod 
względem rynku nieruchomo-
ści należy do najdroższych miast 
w Europie, ceny czynszu i wynaj-
mu są porównywalne np. z Ber-
linem. Widać to dobrze przy 
prostej kalkulacji – dwupoko-
jowe mieszkanie na obrzeżach 
stolicy to wydatek podobnego 
rzędu co zakup domu z ogro-
dem w miejscowości nieco od-
dalonej od granic Warszawy. 
Jeszcze lepiej w tej konkurencji 
wypadają mieszkania, szcze-
gólnie, że na przedmieściach 
powstaje ich coraz więcej. 

Wraz z pojawieniem się no-
wych osiedli wyrasta pełna in-
frastruktura – szkoły, sklepy, 
punkty usługowe. I to kolejny 
atut zamieszkania pod War-
szawą. Tu prawie wszystko 
jest po ręką. Bliskość urzędów, 

instytucji, obiektów handlo- 
wych i tych użyteczności pub- 
licznej pozwala szybko załatwić 
sprawy czy zrobić zakupy, na-
wet bez konieczności korzysta-
nia z samochodu. 

Co więcej, auto nie jest rów-
nież potrzebne, aby szybko do-
stać się do stolicy, dojechać do 
szkoły czy pracy. Choć trasy  
szybkiego ruchu, autostrada 
i sieć dróg lokalnych pozwalają 

 Ewelina Latosek 

O F E R T A
Wiele osób decyduje  
się na ucieczkę ze stolicy 
i zakup mieszkania 
w podwarszawskich 
miejscowościach.  
I mają ku temu więcej 
powodów niż tylko 
atrakcyjna cena. 

J eszcze kilka lat temu wła-
sne mieszkanie w Warsza-
wie było symbolem prestiżu 
i wygody, ale ta tenden-

cja wyraźnie osłabła, a wręcz się 
odwróciła. Najbardziej pożąda-
ne są obecnie nieruchomości 
z dala od wielkomiejskiego zgieł-
ku, nawet wśród tych osób, któ-
re swoje zawodowe życie wiodą 
w stolicy. Bo zalet mieszkania  
pod stolicą jest coraz więcej. 

które łączy wszystkie te walory jest 
Pruszków. Mieszkańcy mają tu do 
dyspozycji usługi aż trzech prze-
woźników kolejowych. Aby dotrzeć 
tym sposobem do samego serca 

a dokładniej z dzielnic położo-
nych na jej obrzeżach. 

Atrakcyjna cena i wygod-
ny dojazd. Co poza tym? Zakup 
mieszkania w podwarszawskich 
miejscowościach to dobry wybór 
dla tych, którzy po całodziennej 
gonitwie chcą we własnym „M” po 
prostu odpocząć, wyjść na spacer 
do parku spędzić czas z dzieć-
mi, czy spotkać się z przyjaciół-
mi. Bliskość terenów zielonych 
pozwala na ucieczkę od zgieł-
ku i pośpiechu. Obiekty spor-
towe, rekreacyjne i rozwijająca 
się sieć ścieżek rowerowych za-
dowolą tych, którzy preferują 

aktywny styl życia. To dlatego 
podwarszawskie miejscowości 
są numerem jeden dla osób, któ-
re decydują się założyć rodzinę 
i wychowywać dzieci. 

Ten potencjał dostrzegają naj-
bardziej uznani i doświadcze-
ni deweloperzy na rynku, którzy 
swoje inwestycje przenoszą po-
za stolicę, w jej bliskie sąsiedz-
two. Oferta jest więc coraz szersza, 
a chętnych nie brakuje. I nic nie 
wskazuje na to, aby ten trend 
w najbliższych latach się załamał. 
Wręcz przeciwnie, analitycy wska-
zują, że boom na mieszkanie pod 
Warszawą będzie się umacniał.
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Najbardziej pożądane są nieruchomości  
z dala od wielkomiejskiego zgiełku

Mieszkanie pod 
Warszawą jest trendy

stolicy potrzeba ok. 25 minut. 
Do tego samego miejsca komu-
nikacją publiczną dużo dłużej 
jedzie się z... samej Warszawy, 

Zakup mieszkania w podwarszawskich 
miejscowościach to dobry wybór dla 
tych, którzy po całodziennej gonitwie 
chcą we własnym „M” po prostu odpocząć
wygodnie i w krótkim czasie po-
dróżować do centrum Warszawy, 
to sporą konkurencją jest kolej. 
Dobrym przykładem miasta, 
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S T A T Y S T Y K I
Według danych Głównego Urzę-
du Statystycznego w Warszawie  
w ubiegłym roku w powiatach gro-
dziskim i pruszkowskim łącznie  
rozpoczęto budowę 761 mieszkań 
(odpowiednio 357 i 404 lokale). To 
o 38 mniej niż w roku 2014. Co cie-
kawe, w ciągu ostatnich dwóch lat 

proporcja w tych powiatach się od-
wróciła. W 2014 r. to w powiecie 
pruszkowskim rozpoczęto budo-
wę „tylko” 392 mieszkań, a w gro- 
dziskim „aż” 407. Spadła liczba  
mieszkań oddanych do użytku. I tak  
w 2015 roku w powiecie prusz-
kowskim oddano 400 lokali, a rok  

Ile mieszkań budują 
w naszym regionie?

wcześniej o 19 mieszkań więcej  
(419). Tendencję spadkową w licz-
bie lokali oddanych do użytku widać 
również w Grodzisku i okolicach. 
Według GUS-u w powiecie grodzi-
skim w 2014 r. oddano 981 miesz-
kań. W ubiegłym roku było ich aż  
o 344 mniej, czyli 637. [AS]  

wymienione w wyłączeniach.  
Dla przykładu - dzikie zwie-
rzęta (kuny) niszczą ocieplenie 
poddasza. Działania zwierząt  
w ryzykach nazwanych nie są 
wymienione, a w ubezpiecze-
niu od wszystkich ryzyk nie ma 
ich w wyłączeniach, tak więc 
w pierwszym przypadku odszko-
dowania nie ma, a w drugim jest.

Co dokładnie chcemy 
ubezpieczyć? 
Konstrukcje polis dzielą zwykle 
nasz majątek na poszczególne 
elementy składowe – zwykle na 
dom, stałe elementy i ruchomo-
ści. Dom to fundamenty, mury, 
dach, ściany działowe, elewa-
cje, izolacje itp. Stałe elemen-
ty zawierają wszelkie instalacje 
techniczne, meble wbudowane, 
zabudowy wewnętrzne, tynki 
wewnętrzne, okładziny ścian 
i podłóg itp. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na to, czy 
w proponowanej polisie  dom 
ubezpieczany będzie wraz ze 
stałymi elementami. Rucho-
mości to wszelkiego rodzaju 
wyposażenie i rzeczy osobiste – 
meble, sprzęt RTV/AGD, lapto-
py, ubrania, przedmioty użytku 
domowego, zapasy gospodar-
stwa domowego, itp.

Na jakie sumy ubezpieczy-
my majątek, jakiego od-
szkodowania oczekujemy? 
Czy odszkodowanie z polisy po-
zwoli na całkowitą odbudowę 
domu lub zakup mieszkania, 
gdyby doszło do zupełnego je-
go zniszczenia (np. w pożarze). 
Jaka jest wartość mieszkania? 
Ile kosztowałoby powtórne wy-
budowanie takiego samego do-
mu? Ile trzeba mieć środków, 
aby jeszcze raz kupić wyposaże-
nie? Przy ubezpieczeniu domu 
czy wyposażenia należy mieć 
świadomość różnicy pomię-
dzy wartością odtworzeniową 
(nową) majątku, a rzeczywistą 
(z potrąceniem zużycia tech-
nicznego). Warto spisać swoje 
mienie, aby oszacować, na ja-
ką sumę ubezpieczyć ruchomo-
ści domowe.

Kiedy już odpowiemy sobie 
na powyższe, podstawowe pyta-
nia, przyjrzyjmy się pozostałym 
elementom składowym nasze-
go ubezpieczenia.

Pozostałe przedmioty 
ubezpieczenia. 
Czy chcemy ubezpieczać: po-
mieszczenia przynależne (piw- 
nice, garaże), albo budynki gos- 

podarcze, obiekty małej architek-
tury (altany, lampy ogrodowe, po-
sągi, wodotryski, baseny, korty), 
dzieła sztuki, antyki, zewnętrzne 
elementy budynku (anteny, ryn-
ny, panele solarne etc.)?

Dodatkowe elementy ubez-
pieczenia. Czy potrzebuje-
my szczególnej ochrony?
Koszty poszukiwania przyczy-
ny szkody - obejmują robociznę 
i materiały niezbędne do identy-
fikacji i dotarcia do uszkodzone-
go elementu oraz do usunięcia 
skutków tych działań (przywró-
cenia stanu sprzed poszukiwań).

Przepięcia – szkody powsta-
łe wskutek przepięcia – czy to 
w mieszkaniu (urządzenia tech-
niczne), czy w ruchomościach 
(sprzęt RTV). Ważne jest okre-
ślenie przyczyny przepięć – czy 
spowodowane uderzeniem pio-
runa czy też zmianami w sie-
ci energetycznej?

 Dariusz Kiliszek 

Czym jest ubezpieczenie? 
Ubezpieczenie nie jest 
magicznym zaklęciem, 
po którego wykupieniu, 
określone nieszczęśliwe 
zdarzenie nigdy nie  
będzie miało miejsca.  
Jeśli jednak to nieszczęście 
przytrafi się, to zwykle 
niesie za sobą skutki 
finansowe. Te finansowe 
skutki w znakomitej 
większości pozwala  
pokryć ubezpieczenie.

Ubezpieczenie miesz-
kania lub domu jest 
ochroną finansową 
w przypadku nagłej  

i niespodziewanej utraty, znisz-
czeń lub uszkodzeń domu czy 
mieszkania, a także wyposaże-
nia czy dobytku, które w nim 
się znajduje. Zwykle dom czy 
mieszkanie jest dorobkiem 
całego życia, tak więc warto 
poświęcić trochę czasu, aby 
właściwie zabezpieczyć swoje 
mienie. Zakres ubezpieczenia 
zależy od towarzystwa ubez-
pieczeń, dlatego bezwzględnie 
należy zapoznać się z ogólny-
mi warunkami ubezpiecze-
nia przed zawarciem umowy. 
Przygotowując się do zawar-
cia polisy powinniśmy odpo-
wiedzieć sobie na kilka pytań, 
tak aby właściwie dopasować 
swoje oczekiwania do zakre-
su polisy i jej ceny. Pierw-
sze trzy, podstawowe pytania,  
są następujące:

Od jakich zdarzeń, chcemy 
ubezpieczyć swój majątek? 
Do wyboru mamy szereg zdarzeń 
losowych – trzeba sprawdzić ja-
kie są zawarte w proponowanym 
zakresie – pożar, zalanie, dym 
i sadza, wybuch, grad, huragan, 
uderzenie pioruna, przepięcia, 
upadek drzew i masztów, ude-
rzenie pojazdu czy statku po-
wietrznego i inne. Osobnym 
zagrożeniem jest kradzież z wła-
maniem. Czy może potrzebuje-
my ubezpieczyć się od rabunku 
czy kradzieży zwykłej? Wszyst-
kie powyższe przyczyny szkód 
nazywamy tzw. ryzykami na-
zwanymi, tj. ochrona świad-
czona jest dokładnie od tego, 
co jest wyszczególnione. In-
nym rodzajem ubezpieczenia 
majątku są ubezpieczenia od 
tzw. wszystkich ryzyk. Oznacza 
to, że ochrona obejmuje każde 
zdarzenie, oprócz tych, które są 

Ubezpieczenie ogrodzenia 
– od zdarzeń losowych, wan-
dalizmu, kradzieży elemen-
tów ogrodzenia.

Wandalizm – umyślne uszko-
dzenie mienia, również podczas 
usiłowania kradzieży.

Oszklenia – uszkodzenie lub 
zbicie szyb, części szklanych 
mebli, szyb kominkowych, płyt 

Zabezpieczenia 
Fakt posiadania ochrony ubez-
pieczeniowej nie zwalnia od 
troski o własne mienie. Sami 
powinniśmy dbać o dobre za-
bezpieczenia antywłamaniowe 
domu lub mieszkania. Każda 
własność powinna być utrzyma-
na w dobrym stanie technicz-
nym. Nie warto zaniedbywać 
okresowych konserwacji oraz 
przeglądów, na przykład: insta-
lacji kominowej, gazowej, elek-
trycznej, wodnej czy alarmowej.

Wyłączenia 
Bezwzględnie należy sprawdzić 
w ogólnych warunkach, w jakich 
sytuacjach nasza polisa nie bę-
dzie chronić naszego mienia.

Odpowiedzialność cywilna 
Czy jest możliwe, abyś zalał 
mieszkanie sąsiada, Twoje drze-
wo upadło na czyjś samochód, 
ktoś złamał nogę przed Two-
ja nieodśnieżoną posesją, Twój 
pies pogryzł na ulicy przechod-
nia lub Twoje dziecko wybiło 
piłką szybę sąsiada? Pamię-
taj, że za to wszystko możesz 
zostać zobowiązany do pokry-
cia kosztów szkody. Jeżeli ktoś 
dozna poważnego uszkodzenia 
ciała i konieczna będzie rehabi-
litacja, możesz być zobowiąza-
ny do wypłaty mu świadczenia, 
a nawet dożywotniej renty. Spo-
łeczeństwo staje się coraz bar-
dziej świadome swoich praw. Są 
dwa wyjścia: szkody pokrywamy 
albo z własnych środków, albo 
z ubezpieczenia. 

Na koniec jeszcze raz – gorą-
co polecam zapoznać się z ogól-
nymi warunkami ubezpieczenia 
– szczególną uwagę zwrócić na 
definicje, zakres i wyłączenia, 
a wątpliwości wyjaśniać ze swo-
im agentem. Wszystkim życzę, 
aby posiadając dobre ubezpie-
czania spali spokojnie i jed-
nocześnie nigdy nie musieli 
korzystać ze swoich polis.

Ubezpieczenia 
domów i mieszkań

grzewczych, luster, okładzin szkla- 
nych lub ceramicznych ścian.

Ubezpieczenie bagażu – ubez-
pieczenie przedmiotów osobi-
stych od zdarzeń losowych, 
rabunku lub kradzieży.

Assistance – różnego rodzaju 
pomoc w nagłych przypadkach 
– pomoc specjalisty, pomoc me-
dyczna, lokal zastępczy.

Autor prowadzi Agencję Ubezpieczeń IDEM w Pruszkowie przy ul. Prusa 35a/20 i Dobrej 21.  
Agencja IDEM zapewniając najwyższy standard obsługi i ochrony, została wyróżniona przez Ergo 
Hestię za wyjątkowe podejście do Klientów. To dla nich powołany został Punkt Standard przy  
ul. Prusa, otwarty w marcu 2016 r, będący 21-tą placówką tego typu w Polsce. Agencja otrzymała 
Znak Jakości 2016 Ergo Hestii jako jedna z 44 w kraju.

Agencja IDEM współpracuje z kilkunastoma Towarzystwami Ubezpieczeń.

KUPON RABATOWY 
Okaziciel niniejszego KUPONU, uprawniony jest do jego wymiany na zniżkę do 20% na zakup  
nowej polisy mieszkaniowej w Ergo Hestii. Ważne do wyczerpania puli zniżek

Artykuł sponsorowany
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Co warto sprawdzić
przed kupnem „M”?

P O R A D Y
Zakup własnego „M” 
to ważne wydarzenie 
w życiu każdego człowieka. 
Wybór mieszkania nie jest 
łatwy i w dodatku wiąże 
się z wysokimi kosztami. 
Podpowiadamy jak 
bezpiecznie kupić lokum, 
aby nie zostać „na lodzie”...

P ierwszą i najważniej-
szą zasadą jest spraw-
dzenie stanu prawnego 
nieruchomości. Cho-

dzi o to, aby dowiedzieć się jakie 
prawo będzie nam przysługiwać 
do naszego lokum – własności, 
czy spółdzielcze własnościowe. 
Następnie powinniśmy usta-
lić, czy osoba, z którą podjęli-
śmy negocjacje jest właścicielem 
mieszkania, czy może jego pełno-
mocnikiem. W takim przypadku 
zajrzyjmy do odpowiednich do-
kumentów. Jeżeli dana nierucho-
mość posiada księgę wieczystą, to 
można powiedzieć, że mamy pro-
blem z głowy. Dlaczego? Krótko 
mówiąc znajdziemy w niej wszel-
kie potrzebne informacje. Księ-
ga wieczysta jest podzielona na 
cztery działy informujące o: ewi-
dencji gruntów, właścicielu bądź 
użytkowniku wieczystym, ogra-
niczonych prawach rzeczowych 
oraz hipotece. 

wieczystej. Mimo, że mieszkanie 
stanie się naszą własnością, pod 
dachem będziemy musieli utrzy-
mywać niechcianego lokatora... Dla-
tego jeśli w dokumentach znajdzie 
się osoba objęta prawem dożywo-
cia, ona również (wraz z właścicie-
lem) powinna zaświadczyć, że godzi 
się na sprzedaż nieruchomości. 

Niestety: w przypadku spół-
dzielczego prawa własnościo-
wego do lokalu księga wieczysta 
nie jest wymagana. Dlatego oso-
ba, z którą zamierzamy zawrzeć 
umowę kupna-sprzedaży powin-
na pokazać nam zaświadczenie ze 
spółdzielni o tym, że posiada peł-
ne prawa do danego mieszkania. 

I na koniec istotny element, 
który często jest pomijany. Po-
winniśmy sprawdzić plan zago-
spodarowania przestrzennego 
obejmujący miejsce gdzie chcemy 
zamieszkać. Chodzi o to, aby nie 
dać się zaskoczyć np. wieżowcem, 
który za kilka lat może wyrosnąć 
przed naszym oknem. [SD]

Warto sprawdzić, czy dane 
mieszkanie nie posiada wpisa-
nych w dokumentach współwła-
ścicieli, bo gdy oni nie wyrażą zgody 
na sprzedaż będziemy mieli pro-
blem. Przyda się też zaświadcze-
nie o stanie zameldowania. Jeżeli 
nie dostarczy go nam właściciel, 

Powinniśmy m.in. 
ustalić, czy osoba, 
z którą podjęliśmy 
negocjacje jest 
właścicielem 
mieszkania, 
czy może jego 
pełnomocnikiem 
możemy je zdobyć we właściwym 
dla danej nieruchomości urzędzie. 
Dodatkową pułapką może się oka-
zać tzw. prawo dożywocia, które nie 
musi zostać określone w księdze 

Koniecznie trzeba poznać stan prawny nieruchomości
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Mieszkanie od dewelopera
Z A K U P

Znalezienie mieszkania, 
które spełnia nasze 
oczekiwania wiąże się 
z dużym wysiłkiem. 
Dlatego coraz więcej osób 
decyduje się na kupno 
lokalu od dewelopera. 

P otencjalny właściciel 
odbiera mieszkanie 
w stanie deweloper-
skim i może przysto-

sować je do własnych potrzeb. 
Co ważne, deweloperzy często 
w swoich ofertach mają moż-
liwość wykończenia lokalu pod 
klucz. W większości przypadków

cena zależy od standardu. Już na 
etapie podpisywania dokumen-
tów poznamy całość kosztów. 

Wielu klientów podkreśla, że 
na rynku pierwotnym oferta jest 
bogatsza, a dodatkowo budyn-
ki są estetyczne i nowoczesne. 
Niezaprzeczalnym atutem są 
także niskie koszty użytkowa-
nia lokum.

Możliwość wykończenia 
mieszkania wedle własnego 
uznania to jedna strona meda-
lu. Druga to cena. Potencjalny 
nabywca ma tu spore pole ma-
newru. Wynika to z faktu, że de-
weloperzy w wielu przypadkach 
mogą sobie pozwolić na obniżkę 

ceny. Warto uczestniczyć rów-
nież np. w targach mieszkanio-
wych. Podczas takich imprez 
lokal  można kupić nieco taniej. 

Ważnym aspektem są też 
koszty dodatkowe. Kupując 
mieszkanie bezpośrednio u de-
welopera nie zapłacimy prowi-
zji dla agenta nieruchomości ani 
podatku od czynności cywilno-
-prawnych, który wynosi 2 proc. 
transakcyjnej ceny nieruchomo-
ści. Na nabywcy spoczywa obo-
wiązek uiszczenia kosztów taksy 
notarialnej. Istotne również jest 
to, że mieszkania w stanie dewe-
loperskim objęte są okresem 
gwarancji i rękojmi. [JM]

Reklama
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11 czerwca policjanci otrzymali 
zgłoszenie o awanturze na jednej 
z posesji w Grodzisku. Gdy dotar-
li na miejsce zastali cztery osoby z 
obrażeniami ciała. Poszkodowani 
dokładnie opisali wygląd napastni-
ków. W tym czasie jednego z pobi-
tych mężczyzn przetransportowano 

do szpitala. Policjanci udali się w te-
ren aby zlokalizować grupę osób 
podejrzaną o pobicie. Udało się. 
–Podejrzanym o udział w pobiciu zo-
stały przedstawione zarzuty karne. 
Natalia K. (19 lat), Katarzyna B.(37 
lat) i Paweł M. (29 lat) odpowiedzą 
za udział w pobiciu i groźby karalne 

Groźby, pobicie, 
znieważenie

wobec innych uczestników zda-
rzenia, Elżbieta Ś.(20 lat) również 
usłyszała zarzut kierowania gróźb 
karalnych – informuje asp. Katarzy-
na Zych, rzecznik prasowy grodzi-
skiej policji. Jakby tego było mało 
37-letnia Katarzyna B. zostanie uka-
rana za znieważenie policjanta. [SD]  

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Michałowice

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778), art. 39 ust. 1 pkt. 2, 
w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z 3 października 2008 r.  
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 353) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Granica 
– część IIB” (cmentarz parafialny) sporządzonego na podstawie uchwały nr 
XXXIII/293/2013 z dnia 5 listopada 2013 r. o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice oraz 
uchwały ją zmieniającej nr X/87/2015 z dnia 30 września 2015 r.
Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do 
niego sporządzoną odbędzie się w dniach od 27 czerwca 2016 r. do 25 lipca 
2016 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Urzędzie Gminy Michałowice w 
Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (w pokoju nr 209 na II piętrze) 
w godzinach 1000 – 1500.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 20 lipca 2016 r. (środa) w sali 
konferencyjnej (pok. nr 216 na II piętrze) - początek o godz. 1600. Projekt planu 
oraz prognoza udostępnione zostaną również w trakcie wyłożenia na stronie 
internetowej Gminy Michałowice www.michalowice.pl.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagos- 
podarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w pro- 
jekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektów planów 
należy składać do Wójta Gminy Michałowice z podaniem nazwy obszaru 
planu, swojego imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu 
oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 8 sierpnia 2016 r.

Uwagi i wnioski w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko 
– stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt. 3, 4 i 5 oraz art. 54 ust. 3 ustawy  
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko – należy 
wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym w nieprzekraczalnym terminie do  
3 czerwca 2016 r. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres 
wnioskodawcy. Zgodnie z art. 41 ustawy o udostępnieniu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po terminie 
pozostaną bez rozpatrzenia. 
Uwagi do planów oraz wnioski i uwagi w ramach strategicznych ocen 
oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej w Biurze 
Podawczym Urzędu Gminy (na parterze), pocztą na adres 05-816 Michałowice 
– Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej na adres poczty elektronicznej sekretariat@michalowice.pl. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektów 
planów jest Wójt Gminy Michałowice. 

Wójt Gminy Michałowice
mgr inż. Krzysztof Grabka

Ogłoszenia
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sponsor. Działacze są jednak 
spokojni. – Odejście pana Kru-
żyńskiego nic nie zmieniło. Firma 
Nice w II lidze dawała dużo mniej-
sze pieniądze niż 0,5 mln zł. To 
nie jest powód ewentualnej dziu-
ry. Nie mamy takich problemów. 

poradzi. –  Pojawią się zapewne 
nowe możliwości powiększenia 
dochodów, m.in. z transmisji te-
lewizyjnych. Liczymy też na to, że 
klub zwiększy swoją aktywność 
w pozyskiwaniu nowych spon-
sorów. Nie chciałbym na razie 
mówić nic na temat zwiększe-
nia naszych dotacji, ponieważ ten 
rok budżetowy mamy już zapla-
nowany – dodaje.

Pod koniec maja obradowała 
Komisja ds. Licencji Klubowych 
PZPN. W Pruszkowie mogą spać 
spokojnie. – Mamy już ofi cjalnie 
licencję. Bez żadnego nadzoru fi -
nansowego. Jedynie pojawił się 
lekki nadzór strukturalny, ale nie 
leży to już w naszej gestii – wy-
jaśnia Sylwiusz Mucha-Orliński.

Miasto planuje dodatkowo uho-
norować klub za awans. – Chcemy, 
żeby zawodnicy i trenerzy otrzy-
mali premie. Przygotowywana jest 
w tej sprawie uchwała rady mia-
sta. Przedwczesne jest mówie-
nie o kwotach – zdradza Kurzela.

Działacze Znicza są spokojni
 JakuB MaŁkiŃski 

P R U S Z K Ó W
Awans Znicza Pruszków do 
I ligi spowodował wybuch 
radości, ale chwilę później 
przerodził się w wątpliwości. 
Najpierw z klubu odszedł 
prezes Adam Krużyński, 
a następnie trener Dariusz 
Banasik. Pojawiły się obawy, 
że to początek kłopotów.

A dam Krużyński był nie 
tylko prezesem, ale
i sponsorem Znicza. 
Decyzję o odejściu 

przedstawił po uzyskaniu awan-
su, choć podjął ją już wcześniej. 
– W kwietniu tego roku podczas 
spotkania zarządu MKS Znicz 
Pruszków z powodu braku możli-
wości kontynuowania współpra-
cy złożyłem rezygnację z funkcji 
prezesa zarządu oraz poinfor-
mowałem zarząd o wycofaniu 
się ze sponsoringu klubu po 
zakończeniu sezonu 2015/2016 
– napisał w oświadczeniu.

Po Krużyńskim z klubem poże-
gnał się trener Dariusz Banasik. – 
Chciałem zostać w Zniczu, ale nie 
udało się osiągnąć porozumienia 
z działaczami – powiedział. 

Rozgrywki I ligi ruszą na prze-
łomie lipca i sierpnia. Nie ogło-
szono jeszcze nazwiska nowego 
trenera. Dodatkowo części graczy 
kontrakty kończą się 30 czerw-
ca. Z klubu odszedł poważny 
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Rozgrywki I ligi ruszą na przełomie 
lipca i sierpnia. Nie ogłoszono jeszcze 
nazwiska nowego trenera
Jeżeli chcemy wzmocnić zespół 
i grać na wyższym poziomie to 
można powiedzieć, że braku-
je nawet i 3 mln. Jeśli mówimy 
o lekkich wzmocnieniach to nam 
nic nie brakuje – mówi Sylwiusz 

Sytuacja w klubie po odejściu prezesa i szkoleniowca piłkarzy

Mucha-Orliński, dyrektor spor-
towy Znicza Pruszków.

W razie problemów klub mo-
że zwrócić się do miasta. – Znicz 
działa na zasadzie stowarzysze-
nia i w żaden sposób nie jest za-
leżny od samorządu. Natomiast 

faktem jest, że wspieramy dzia-
łania klubu. W tym roku na ten 
cel przeznaczyliśmy ponad 900 
tys. zł – mówi Andrzej Kurzela, 
wiceprezydent Pruszkowa. Wie-
rzy, że Znicz finansowo sobie 

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

„Małe Siemionalia czas było rozpocząć…”
W piątek, 10 czerwca 2016 roku w Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim odbył się IX Przegląd 

Amatorskich Zespołów Ludowych – „Małe Siemionalia”.

Z ostał on zorganizowa-
ny przez Starostwo Po-
wiatu Grodziskiego, 
Szkołę Podstawową 

nr 1 im. Henryka Sienkiewi-
cza w Grodzisku Mazowieckim 
i Przedszkole nr 1 im. Krasnala 
Hałabały również w Grodzisku. 
Uczestnicy mogli zaprezentować 
swoje umiejętności taneczne i 
wokalne przed tłumnie zebra-
ną publicznością. 

Punktualnie o godzinie 10.00 
zebranych gości przywitała Lidia 
Abramczyk z Wydziału Oświaty, 
Kultury i Sportu Starostwa Powiatu 
Grodziskiego. Przybliżyła wszyst-
kim ideę organizowanego przeglą-
du i zwróciła uwagę, że zgodnie 
z regulaminem, wszyscy uczestnicy 
są dziś traktowani na tym samym 
poziomie. Na wydarzeniu obecne 

były władze samorządowe powiatu: 
Starosta – Marek Wieżbicki, Wice-
starosta – Zbigniew Kajak, Prze-
wodniczący Rady Powiatu – Jerzy 
Terlikowski, Sekretarz Powiatu – 
Joanna Damaziak. 

Na początku wszyscy wspólnie 
wykonali piosenkę „Siemionalia 
czas zacząć”. Każdy z uczestników 
miał na sobie strój ludowy. Widać 
było, że przygotowanie ubioru by-
ło pracochłonne, ale efekt końco-
wy był doskonały. 

Ofi cjalnego otwarcia przeglą-
du dokonał Starosta Grodziski, 
który przywitał gości i uczestni-
ków. Wyraził zadowolenie z po-
wodu inicjatywy zorganizowania 
po raz kolejny takiego wydarzenia 
i jego niesłabnącej popularności. 
Początek wydarzenia uroczyście 
odtrąbił pan Adam Szczepanik. 

Przegląd artystycznie roz-
począł Zespół „Kubusiowa Or-
kiestra” z Niepublicznego 
Przedszkola Kubusia Puchat-
ka w Grodzisku Mazowieckim 
w specjalnie przygotowanym 
programie pod hasłem: „Czy to 
łąka, czy to las na zabawę nad-
szedł czas”. Przegląd prowadzili 
uczniowie ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1 im. Henryka Sienkiewi-
cza – Emilia i Jakub.

Tańce i pieśni ludowe, w wy-
konaniu dzieci i młodzieży z pla-
cówek oświatowych znajdujących 
się na terenie powiatu, zachwyci-
ły zebranych gości. W przeglądzie 
wzięły udział dzieci i młodzież 
ze szkół i przedszkoli z Grodzi-
ska Mazowieckiego, Adamowi-
zny, Międzyborowa, Józefiny, 
Gól, Jaktorowa. Łącznie przed 

publicznością zaprezentowa-
ło się 12 zespołów i dwie so-
listki – skrzypaczka i fl ecistka 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
Henryka Sienkiewicza w Gro-
dzisku Mazowieckim.  

Swoją obecnością „Małe Sie-
mionalia” uświetniło wielu go-
ści, m.in. Barbara Kasper-Siemion, 
Tomasz Krupski – Wiceburmistrz 

Miasta i Gminy Grodzisk Mazo-
wiecki, Andrzej Okurowski – Wi-
ceprzewodniczący Rady Miasta 
i Gminy Grodzisk Mazowiecki, Ha-
lina Wawruch – Wójt Gminy Żabia 
Wola, Przyjaciele Wojciecha Sie-
miona z Petrykóz, oraz Dyrektorzy 
placówek oświatowych z terenu 
powiatu grodziskiego. 

Do dyspozycji gości były m.in. 
warsztaty bębniarskie pana 
Konrada Koćlickiego stanowi-
ska z przedmiotami ludowymi 
(rzeźby pana Adama Szczepani-
ka, prace podopiecznych Domu 
Opieki Społecznej z Izdebna Ko-
ścielnego). Stoiska cieszyły się du-
żą popularnością.

Przegląd tradycyjnie zakończyła 
piosenka w wykonaniu uczestni-
ków pt. „Siemionalia czas zakoń-
czyć”. Szczęśliwe buzie dzieci 

i młodzieży oraz radość, satys-
fakcja rodziców, wychowawców 
i opiekunów, były potwierdzeniem 
udanej zabawy. 

Przegląd zainicjowany kilka lat 
temu przez Wojciecha Siemiona 
znalazł godnych naśladowców, 
którzy pragną podtrzymywać 
i kontynuować tradycje ludowe. 
Celem tego wydarzenia jest przede 
wszystkim pogłębianie wiedzy na 
temat twórczości ludowej, jej pro-
mocji oraz integrowanie społecz-
ności lokalnej. Co roku przegląd 
cieszy się coraz większą popular-
nością. To dowód na to, że takiego 
typu imprezy są potrzebne i war-
to je organizować. Kolejne „Małe 
Siemionalia” już za rok i miejmy 
nadzieję, że będą równie udane. 

Starostwo Powiatu 
Grodziskiego
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OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Michałowice

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778), art. 39 ust. 1  
pkt. 2, w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z 3 października 2008 r. 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  
z 2016 r. poz. 353) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice 
obszaru „Wieś Michałowice” sporządzonego na podstawie uchwały  
nr XIII/138/2012 z dnia 29 lutego 2012r. o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice.

Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do 
niego sporządzoną odbędzie się w dniach od 27 czerwca 2016 r. do 25 lipca 
2016 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Urzędzie Gminy Michałowice w 
Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (w pokoju nr 209 na II piętrze) 
w godzinach 1000 – 1500.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 18 lipca 2016 r. (poniedziałek) 
w sali konferencyjnej (pok. nr 216 na II piętrze) - początek o godz. 1600. Projekt 
planu oraz prognoza udostępnione zostaną również w trakcie wyłożenia na 
stronie internetowej Gminy Michałowice www.michalowice.pl.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagos- 
podarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w pro- 
jekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektów planów 
należy składać do Wójta Gminy Michałowice z podaniem nazwy obszaru 
planu, swojego imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu 
oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 8 sierpnia 2016 r.

Uwagi i wnioski w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko 
– stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt. 3, 4 i 5 oraz art. 54 ust. 3 ustawy  
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko – należy 
wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym w nieprzekraczalnym terminie do 3 czerwca 
2016 r. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy. 
Zgodnie z art. 41 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku 
Uwagi do planów oraz wnioski i uwagi w ramach strategicznych ocen 
oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej w Biurze 
Podawczym Urzędu Gminy (na parterze), pocztą na adres 05-816 Michałowice 
– Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej na adres poczty elektronicznej sekretariat@michalowice.pl. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektów 
planów jest Wójt Gminy Michałowice. 

Wójt Gminy Michałowice
mgr inż. Krzysztof Grabka

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Michałowice

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778), art. 39 ust. 1 pkt. 2,  
w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z 3 października 2008 r.  
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  
z 2016 r. poz. 353) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice 
obszaru „Opacz Mała” sporządzonego na podstawie uchwały nr XIII/139/2012 
z dnia 29 lutego 2012r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice.
Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do 
niego sporządzoną odbędzie się w dniach od 27 czerwca 2016 r. do 25 lipca 
2016 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Urzędzie Gminy Michałowice  
w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (w pokoju nr 209 na II 
piętrze) w godzinach 1000 – 1500.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 25 lipca 2016 r. (poniedziałek) 
w sali konferencyjnej (pok. nr 216 na II piętrze) - początek o godz. 1600. Projekt 
planu oraz prognoza udostępnione zostaną również w trakcie wyłożenia na 
stronie internetowej Gminy Michałowice www.michalowice.pl.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte  
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektów planów 
należy składać do Wójta Gminy Michałowice z podaniem nazwy obszaru 
planu, swojego imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu 
oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 8 sierpnia 2016 r.

Uwagi i wnioski w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko 
– stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt. 3, 4 i 5 oraz art. 54 ust. 3 ustawy  
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko – należy 
wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym w nieprzekraczalnym terminie do 3 czerwca 
2016 r. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy. 
Zgodnie z art. 41 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko uwagi lub wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 

Uwagi do planów oraz wnioski i uwagi w ramach strategicznych ocen 
oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej w Biurze 
Podawczym Urzędu Gminy (na parterze), pocztą na adres 05-816 Michałowice 
– Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej na adres poczty elektronicznej sekretariat@michalowice.pl. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektów 
planów jest Wójt Gminy Michałowice. 

Wójt Gminy Michałowice
mgr inż. Krzysztof Grabka

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Michałowice

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778), art. 39 ust. 1 pkt. 2,  
w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z 3 października 2008 r.  
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 353) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice obszaru „Skośna” 
na terenie obrębu geodezyjnego Granica sporządzonego na podstawie uchwały 
nr XXXIX/368/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice.
Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do 
niego sporządzoną odbędzie się w dniach od 27 czerwca 2016 r. do 25 lipca 
2016 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Urzędzie Gminy Michałowice  
w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (w pokoju nr 209 na II 
piętrze) w godzinach 1000 – 1500.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 20 lipca 2016 r. (środa) w sali 
konferencyjnej (pok. nr 216 na II piętrze) - początek o godz. 1500. Projekt planu 
oraz prognoza udostępnione zostaną również w trakcie wyłożenia na stronie 
internetowej Gminy Michałowice www.michalowice.pl.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte  
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektów planów 
należy składać do Wójta Gminy Michałowice z podaniem nazwy obszaru 
planu, swojego imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu 
oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 8 sierpnia 2016 r.

Uwagi i wnioski w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko 
– stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt. 3, 4 i 5 oraz art. 54 ust. 3 ustawy  
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko – należy 
wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym w nieprzekraczalnym terminie do 3 czerwca 
2016 r. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy. 
Zgodnie z art. 41 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko uwagi lub wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 

Uwagi do planów oraz wnioski i uwagi w ramach strategicznych ocen 
oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej w Biurze 
Podawczym Urzędu Gminy (na parterze), pocztą na adres 05-816 Michałowice 
– Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej na adres poczty elektronicznej sekretariat@michalowice.pl. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektów 
planów jest Wójt Gminy Michałowice. 

Wójt Gminy Michałowice
mgr inż. Krzysztof Grabka

Ogłoszenia

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

Festyn Gminy Michałowice

F estyn z okazji Dni Gminy 
Michałowice to wydarze-
nie którego nie można 
było przegapić. Piękna 

pogoda, ciekawy program i mnó-
stwo atrakcji sprawiły, że w nie-
dzielę 12 czerwca na placu  przy 
ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 
w Michałowicach pojawiły się ca-
łe rodziny, które co było widać na 
ich buziach, bawiły się wspaniale.

Tegoroczny festyn zbiegł się 
w czasie z Mistrzostwami Euro-
py w piłce nożnej, więc i atrakcji 
z nimi związanymi  nie brakowa-
ło. W specjalnej, piłkarskiej stre-
fie można było m.in. zmierzyć się 
w meczu przy megapiłkarzykach, 
sprawdzić swoją celność w strze-
laniu rzutów karnych, przejść 
tor sprawnościowy, czy popisać 
się żonglerką.

 Na scenie swoje umiejętno-
ści wokalne, instrumentalne i ta-
neczne  prezentowali uczniowie 
gminnych szkół oraz lokalne ze-
społy wokalne. Duże zainteresowa-
nie wzbudził pokaz tresury psów, 
jaki poprowadzili przedstawiciele 

reprezentujący HauHau – szkołę na 
6 łapach. Opiekunowie psów opo-
wiedzieli o najważniejszych ele-
mentach tresury takich jak: metody 
nauki, kiedy ją rozpocząć i jak dłu-
go trwa oraz jak wygląda. Tresura 
psów to ciężka i długa praca, ale 
jej rezultaty mogą przynieść wie-
le satysfakcji. 

Moc atrakcji jakie na tegoroczny 
festyn przygotował Urząd Gminy 
Michałowice, Gminne Biblioteki, 
ZOEAS i GOPS zapewniło wszyst-
kim uczestnikom wspaniałą zaba-
wę w trakcie której każdy znalazł 
coś dla siebie, również te osoby, 
które były mniej zainteresowane 
atrakcjami związanymi z piłką noż-
ną. Na najmłodszych czekał dmu-
chany dziki zachód i nie tylko, mega 
bańki mydlane, balonowe cudaki 
i  malowanie buzi. Wielu zaintere-
sowanych zgromadziły stanowiska,  
na których można było samemu 
ozdobić porcelanowe przedmio-
ty lub też namalować coś fajnego 
na koszulce. Kto chciał mógł zaj-
rzeć do fotobudki na sesję zdję-
ciową w przezabawnej stylizacji.

 Na godzinę przed rozpoczę-
ciem transmisji inauguracyjnego 
meczu naszej reprezentacji z Ir-
landią  Płn.  podczas Mistrzostw 
Europy 2016, który wszyscy kibice 
obejrzeli na olbrzymim telebimie, 
ruszyła strefa kibica. Rozpoczę-
ło się od konkursu m.in. wiedzy 
o Euro 2016, a na kilkanaście mi-
nut przed meczem bębniarze 
rozpoczęli rozgrzewkę kibiców 

przygotowującą do dopingu na-
szej reprezentacji.

Wypełniona po brzegi strefa 
kibica niosła naszych piłkarzy re-
welacyjnym i żywiołowym dopin-
giem, którzy jakby inaczej pokonali 
Irlandię Płn. 1:0. W przerwie me-
czu oraz na jego koniec odbyło się 
rozstrzygniecie konkursów jakie 
odbyły się podczas festynu. Na-
grody zwycięzcom wręczył wójt 

Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, tel. 22 350-91-91
www.michalowice.pl

gminy Michałowice, Krzysztof 
Grabka, a było ich wiele i bardzo 
atrakcyjne m.in. koszulka i piłka  
z podpisami zawodników, repli-
ka piłki, którą piłkarze grają pod-
czas mistrzostw, książka, plakaty 
i płyty  z autografem trenera Ada-
ma Nawałki oraz gadżety związa-
ne z Euro 2106.

Po emocjach piłkarskich przy-
szedł czas na koncert gwiazdy 

wieczoru, jedego z najbardziej 
znanych i najbardziej lubianych 
polskich zespołów rockowych  
– grupy Perfect. To była prawdzi-
wa muzyczna uczta jaką Perfect 
zafundował uczestnikom festy-
nu. Bez względu na wiek – dzieci, 
nastolatkowie, młodzież i dorośli – 
wszyscy bawili się  i śpiewali razem 
z zespołem ich największe prze-
boje – „Bla bla bla”, „Raz po raz”,  
„Nie patrz jak ja tańczę”, „Kochaj 
mnie”, „Wszystko ma swój czas”, 
„Nie płacz Ewka”, „Odnawiam  
dusze”, „Autobiografia”, „Ale w ko-
ło jest wesoło”, „Chcemy być sobą”.

Cóż to był koncert. Publicz- 
ność zgotowała zespołowi niesa-
mowita owację, który odwdzięcza-
jąc się wykonał na bis niezwykle 
nastrojową balladę „Niepokonani”.

 Jak wszystko także i to co do-
bre musi mieć też swój koniec, ale 
z pewnością można powiedzieć, iż 
Festyn Dni Michałowice 2016 był 
rewelacyjną imprezą, pełną atrakcji 
i pozytywnych emocji, które udzie-
liły się jego wielu uczestnikom i da-
ły solidną dawkę dobrej energii.

Piłkarska strefa Mistrzostw Europy i niezapomniany koncert kultowego zespołu Perfect, 
to główne atrakcje festynu jaki odbył się w ramach Dni Gminy Michałowice

P R O M O C J A
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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” 4. Szlak Pruszków – Grodzisk Mazowiecki od km 18,011 do km 
30,989. Przebudowa układu torowego oraz odwodnienia powierzchniowego. Budowa 
i przebudowa odwodnienia wgłębnego podtorza, dróg, stacji i przystanków za pomocą 
drenów, drenokolektorów oraz kolektorów. Budowa lub przebudowa peronów. Budowa 
miejsc parkingowych oraz dojść do przejść podziemnych. Przebudowa przejazdu 
kolejowego. Budowa lub przebudowa przejść podziemnych. Przebudowa mostów oraz 
wiaduktu. Przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Budowa urządzeń 
zasilania obiektów stacyjnych i oświetlenia zewnętrznego na terenie inwestycji. 
Budowa i przebudowa urządzeń telekomunikacji kolejowej. Budowa lub przebudowa 
sieci trakcyjnej. Przebudowa kabli zasilaczy trakcyjnych. 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:    
powiatu pruszkowskiego, m. Pruszków:
obręb 0017 dz. ew. nr: 12/1, 
powiatu pruszkowskiego, gm. Brwinów:
obręb 0017 Parzniew dz. ew. nr: 88 (cz. dz.), 18 (cz. dz.), 87, 82/29, 82/28, 79/1, 78/3, 
77/1, 76/1, 75/1, 74/1, 27/1, 11/1,
powiatu pruszkowskiego, miasta Brwinów:
obręb 0011 dz. ew. nr: 63 (cz. dz.),
obręb 0015 dz. ew. nr: 1 (cz. dz.), 2/29, 2/30, 2/26,
obręb 0012 dz. ew. nr: 1/10 (cz. dz.), 1/9, 1/3,
powiatu grodziskiego, gm. Milanówek:
obręb 06-10 dz. ew. nr: 1,
obręb 06-09 dz. ew. nr: 1, 
obręb 06-08 dz. ew. nr: 2/2,
obręb 06-05 dz. ew. nr: 1,
obręb 024, 06-03 dz. ew. nr: 1/8, 104/1,
obręb 05-15 dz. ew. nr: 33/24,
obręb 06-02 dz. ew. nr: 2,
obręb 06-01 dz. ew. nr: 1/2, 133, 132,
powiatu grodziskiego, miasta Grodzisk Mazowiecki:
obręb 0008 dz. ew. nr: 25 (cz. dz.),
obręb 0013 dz. ew. nr: 24, 
obręb 0005 dz. ew. nr: 72/2,
obręb 0012 dz. ew. nr: 38/7,
obręb 0011 dz. ew. nr: 108/3,
obręb 0017 dz. ew. nr: 70/13, 70/16, 70/15 (cz. dz.), 70/12,
obręb 0018 dz. ew. nr: 46;
w dniu 7 czerwca 2016 roku wydane zostało postanowienie Nr 187/III/2016, zawieszające 
przedmiotowe postępowanie.  
Z treścią postanowienia, strony ww. postępowania 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 zwanym „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.

WI-III.7840.7.49.2015.JS

OBWIESZCZENIE WOJEWODY 
MAZOWIECKIEGO 

Działając, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23,t.j.) – dalej Kpa, w związku 
z art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. 
z 2015 r., poz. 1297, z późn. zm.), informuję, że w prowadzonym postępowaniu 
administracyjnym w sprawie wydania, na rzecz spółki PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, decyzji o pozwoleniu na budowę dla 
inwestycji pn.: 
„Modernizacja Linii Kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki – Prace 
Przygotowawcze” 3. Stacja Pruszków od km 14,893 do km 18,011. 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 nowego peronu. 
Rozbiórka kiosku handlowego. Remont wiaty peronowej. Budowa dojść do 
przejść podziemnych. Remont i przebudowa istniejącego przejścia podziemnego. 
Przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Budowa urządzeń zasilania 
obiektów stacyjnych i oświetlenia zewnętrznego na terenie inwestycji. Budowa  
i przebudowa urządzeń telekomunikacji kolejowej. Budowa i przebudowa 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:    
miasta Pruszków, powiat pruszkowski:
obręb 0012 dz. ew. nr: 75/34 (cz. dz.), 75/32, 75/35, 75/36, 75/37 (cz. dz.),
obręb 0016 dz. ew. nr: 218/62 (cz. dz.), 
gminy Brwinów, powiat pruszkowski:
obręb 0017 Parzniew dz. ew. nr: 89 (cz. dz.), 88 (cz. dz.), 18 (cz. dz.);

w dniu 30 maja 2016 roku zostały uzupełnione akta sprawy, w szczególności 
poprzez przedłożenie zmodyfikowanego i uzupełnionego projektu budowlanego 
przedmiotowej inwestycji.
Jednocześnie informuję, że w dniu 9 czerwca 2016 roku, postępując zgodnie 
z zasadą przewidzianą art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2016 roku, poz. 290, t.j.), Wojewoda Mazowiecki wystąpił 
do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie,  
z wnioskiem o uzgodnienie projektu budowlanego przedmiotowej inwestycji.
    Konieczność dokonania uzgodnienia z organem ochrony zabytków, spowodowana 
jest zakresem robót budowlanych związanych z inwestycją, które obejmują również 
obiekty znajdujące się w ewidencji zabytków.
Z uzupełnionymi aktami sprawy, strony mogą zapoznać się w Wydziale 
Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 
Warszawa, pokój 606, do czasu wydania orzeczenia w sprawie.
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają 
obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego 
adresu, zgodnie z art. 41 § 1 Kpa, a więc doręczenie pisma pod dotychczasowym 
adresem ma skutek prawny zgodnie z art. 41 § 2 Kpa.
Doręczenie obwieszczenia, zgodnie z art. 49 Kpa, uważa się za dokonane po 
upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

WI-III.7840.7.44.2015.JS

Syndyk masy upadłości Roberta Jarząbka, w pos- 
tępowaniu upadłościowym, sygn. akt X GUp 183/15 
ogłasza przetarg na sprzedaż spółdzielczego własno- 
ściowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 35, 
położonego w Milanówku, przy ulicy Piotra Skargi 9, 
dla którego Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim 
prowadzi księgę wieczystą KW o nr WA1G/00055746/9.

Minimalna cena sprzedaży wynosi 119.000,00 zł brutto 
(sto dziewiętnaście tysięcy złotych).

Zainteresowani powinni składać oferty oraz dokonać 
wpłaty wadium (w wysokości 11.900,00 zł) na rachunek 
sprzedającego w nieprzekraczalnym terminie do dnia  
25 lipca 2016 roku. Oferty należy składać osobiście 
w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy  
w Warszawie (00-454) przy ul. Czerniakowskiej 100A 
lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi 
(decyduje data wpływu do Sądu).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 sierpnia 2016 roku  
o godz. 13:30 w gmachu Sądu w sali nr 119.

Warunki przetargu oraz operat szacunkowy dotyczący 
nieruchomości dostępne są w Sądzie Rejonowym dla 
m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw 
upadłościowych i  restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 
100A oraz w Biurze Syndyka w Warszawie, ul. Pięciolinii 3, 
adres mailowy: oferty@wydrzynski.com.pl

Obwieszczenie 
starOsty PruszkOwskiegO 

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) zawiadamiam, że dnia 13.06.2016 r. została 
wydana decyzja nr 8/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
dotyczącej rozbudowy ul. Lipowej w Pruszkowie w zakresie: przebudowy 
jezdni, przebudowy skrzyżowania z ulicą Armii Krajowej, budowy chodnika, 
budowy ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej, budowy zatok 
postojowych, przebudowy i budowy zjazdów, przebudowy sieci kanalizacji 
deszczowej, budowy oświetlenia, przebudowy sygnalizacji świetlnej, 
przebudowy sieci wodociągowej, przebudowy sieci elektroenergetycznej 
nN i SN, przebudowy sieci telekomunikacyjnej (wraz z rozbiórką 
nieczynnych odcinków tej sieci), budowy kanału technologicznego, 
rozbiórki kolidujących ogrodzeń oraz wycinki drzew i krzewów kolidujących  
z projektowaną inwestycją na działkach nr ew.: 193/5, 182/3, 193/1, 193/2, 
234, 191/1, 191/2, 128 (128/1, 128/2), 261/3, 127, 253/2, 122/9, 121/5, 
121/1, 181/3, 181/4, 204, 164, 190/14, 144, 143, 139, 138/1, 129,192/2, 
192/3, 281/8, 255/2, 255/3 – obręb 22; dz. nr ew.: 204/4, 219/18, 219/17, 
219/16, 219/15, 219/14, 219/13, 219/12, 219/11, 219/10, 219/6, 219/4, 
219/2, 215/1 (215/2, 215/3), 218/18, 204/2, 205, 220/32, 206/1, 207, 208, 
220/49, 210, 209, 154/19, 362, 361, 154/17, 221/8 – obręb 23 w Pruszkowie.

[Oznaczenia: w nawiasach – numery działek po podziale, tłustym drukiem – 
numery działek przeznaczone pod przejęcie dla inwestycji].

 
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z decyzją w godzinach  
pracy urzędu: poniedziałek 8:00-18:00, wtorek ÷ piątek 8:00-16:00,  
w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Pruszkowie,  
ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, pokój nr 112 (I piętro), tel.: 22 738-14-32. 

Śmierć pod kołami ciężarówki
P R U S Z K Ó W

Na drodze wojewódzkiej 
nr 719 niedaleko  
stadionu Znicza  
w Pruszkowie pod  
kołami ciężarówki  
zginął rowerzysta.  
Ten tragiczny wypadek 
miał miejsce 9 czerwca. 

J ak do niego doszło? – Wy- 
padek wydarzył się na 
łuku drogi w Al. Jerozo-
limskich na wysokości  

ul. Szpitalnej. Jadąc od Piastowa 
było to przed stadionem Zni-
cza. Rowerzysta jechał przy 
środkowej osi jezdni (lewej). 
Poruszał się w stronę Prusz-
kowa. Natomiast samochód 

ciężarowy marki Jelcz jechał 
za mężczyzną. Na łuku wspo-
mnianej drogi znajduje się wy-
sepka i przejście dla pieszych. 
A przed tym przejściem na 
drodze jest powierzchnia wy-
łączona z ruchu. Rowerzysta 
wjechał na tę powierzchnię i w 
tym momencie z jego prawej 
strony znalazła się ciężarów-
ka. Prawdopodobnie mężczy-
zna odbił się kołem od wysepki 
i wjechał wprost pod koła Jel-
cza – wyjaśniała asp. Marzena  
Dąbrowska z Komendy Powia-
towej Policji w Pruszkowie.

Pomimo akcji reanimacyj-
nej rowerzysta zmarł. – Miał 
około 60 lat – powiedziała  
asp. Dąbrowska. [SD]

Ogłoszenia

Ogłoszenia

INFORMATOR KULTURALNY
PRUSZKÓW

 
Sobota z prezydentem 
Kolejna odsłona cyklu  
spotkań prezydenta  
Jana Starzyńskiego  
z mieszkańcami. Będzie to 
okazja, aby porozmawiać  
o najważniejszych dla  
miasta sprawach, zadać  
pytania, wspólnie zastanowić 
się nad rozwiązaniami. 
Start: 18 czerwca, godz. 12.00
Miejsce: sala koncertowa Pałacyku 
Sokoła, ul. Kościuszki 41

„Warsztaty kolejowe”
Kolejny spacer dla  
miłośników historii miasta.  
Poprowadzi go Szymon  
Kucharski, który opowie  
o najważniejszych miejscach  
i zabytkach Pruszkowa. 
Start: 19 czerwca, godz. 12.00
Zbiórka: Muzeum Dulag 121,  
ul. 3 Maja 8a

Spacer śladami historii 
„Żydowski Pruszków”  
– na wspólną przechadzkę 
pod takim hasłem zaprasza 
Muzeum Dulag 121  

i Stowarzyszenie Forum  
Pruszków. Spacer poprowadzi 
go historyk Marian Skwara, 
autor publikacji „Historia 
Pruszkowa do 1945 roku”  
i „Pruszkowscy Żydzi”.
Start: 18 czerwca, godz. 12.00
Zbiórka: Pruszków, ul. Stalowa 3

Wystawa i parada 
zabytkowych motocykli
Perełki dawnej motoryzacji 
będzie można podziwiać  
na pruszkowskim placu  
Jana Pawła II. Zabytkowe 
maszyny wyruszą też na rundę 
honorową ulicami: Kościuszki, 
Sienkiewicza, Staszica,  
Powstańców, Pogodną,  
Prusa, Armii Krajowej, Lipową, 
Kraszewskiego, Prusa. 
Start wystawy: 19 czerwca, godz. 
14.00, Parada o godz. 17.00
Miejsce: pl. Jana Pawła II

Pruszkowskie Wianki
Tradycyjna coroczna zabawa 
dla mieszkańców w Parku 
Potulickich! Zawody kajakowe, 
pokazy akrobatyki, ratownic-
twa medycznego, sztuk walki, 
ścianka wspinaczkowa, strzel-
nica, konkurs na najładniejszy 
wianek i poszukiwanie kwiatu 

paproci. Po południu zabawa 
taneczna na dechach.
Start: 19 czerwca, godz. 12.00
Miejsce: Park Potulickich 
 

GRODZISK MAZ.

Marsz „Różni a równi”
Czyli pochód promujący  
akceptację niepełnosprawności 
intelektualnej, fizycznej  
i psychicznej. Uczestnicy 
wspólnie przejdą spod  
pomnika Józefa Chełmońskiego 
przez grodziski deptak  
do Parku Skarbków.
Start: 18 czerwca, godz. 14.00
Zbiórka: pomnik przy ul. 11 Listopada

Piknik z psem
Masa atrakcji dla miłośników 
czworonogów, w tym pokazy 
szkolenia i sztuczek, wybory 
najsympatyczniejszych  
psów, zawody Top Speed Dog,  

kiermasz książki, targ,  
zabawy dla dzieci. 
Start: 19 czerwca, godz. 11.00
Miejsce: Park Skarbków

MICHAŁOWICE

Wystawa starych fotografii   
Na powrót do przeszłości 
zaprasza gminna biblioteka 
publiczna. Pod chmurką będzie 
można podziwiać zdjęcia uka-
zujące historię Michałowic  
i na własne oczy przekonać się, 
jak zmieniły się charaktery-
styczne miejsca. 
Start: 18 czerwca, godz. 12.00
Miejsce: Michałowice, ul. Raszyńska 34

ŻÓŁWIN

Rodzinny piknik
Konkurs wypieków, pokazy OSP, 
przejażdżki wozami konnymi 
i bryczką, ognisko, grill, wata 
cukrowa i lody, pokaz paralotni 
i wiatrakowców - to tylko  
kilka z punktów programu 
wspólnej zabawy. 
Start: 18 czerwca, godz. 15.00
Miejsce: „Łąka Sołtysa”,  
ul. Graniczna róg Wilgi
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Zamów: 22 758 77 88
reklama@wprmedia.pl                

Pruszków
ul. Niecała 10/2

P i ą t e k ,  1 7  C Z E R W C A  2 0 1 6

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

 ► AutomatSpec zatrudni serwisanta 
do obsługi automatów kawowych 
tel. 664 155 022 

 ► Agencja Pracy Tymczasowej Adecco 
Poland Sp. z o.o. nr rejestru 346 poszukuje 
Kandydatów na stanowisko:
Magazynier
Operator wózka widłowego
Operator maszyny produkcyjnej
Mechanik wózków widłowych
Monter układów elektropneumatycznych
Al. Wojska Polskiego 16a lok. 44
05-800 Pruszków, Tel. 22 738 88 20 

 ► Firma transportowa poszukuje  kierowców 
kat C+E na PL +48 504 206 446 

 ► Fryzjerkę,Kosmetyczkę Brwinów 607052845 

Kierowca kat. C+E, kraj, transport liniowy 
DHL, stała trasa, tel.600006953 

 ► Na ręczną myjnię samochodową 501 132 522  

 ► Operator Wózka Widłowego WYSOKI SKŁAD 
Ołtarzew k. Ożarowa Maz. BEZPŁATNY DOJAZD 
Stawka 14,50 zł brutto/h  tel. 722 301 002 
Randstad (nr. rej 47) 

 ► Opiekunka do starszego, leżącego, o drobnej 
budowie Pana po udarze, Wolica przy CH 
Maximus 8.00-17.00. 880-394-210 

 ► Podnajmę stanowisko manicure/
/pedicure kosmetyczce tel. 502 036 239 

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

 ► Pracownicy na produkcję. Młochów 
k. Nadarzyna 17zł/h, 519-133-053 

 ► Pracownik ochrony do drogerii w Pruszkowie, 
system 12h, stawka 9,5zł-10zł/h netto. 
664 920 349 

 ► Pracowników ochrony na obiekt spedycyjny  
w m. Moszna Parcela. Tel. 0 608 69 69 29 

 ► Truck Support s.c. (Błonie) poszukuje 
pracownika na stanowisko: mechanik 
pojazdów ciężarowych. Zainteresowanych 
prosimy o kontakt telefoniczny 
lub mailowy: tel.: 602 228 126 
e-mail: wojciechbyra@trucksupport.pl 

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę tel. 502 036 239 

 ► Zatrudnię kierowcę kat. C+E, Wymagana 
karta kierowcy, praca po kraju, weekendy 
w domu Tel.798-365-748 

 ► Zatrudnię kierownika budowy z 
uprawnieniami bez ograniczeń na sieci 
sanitarne zewnętrzne, 601 304 833 

 ► Zatrudnię mężczyznę do  obsługi 
prostych maszyn i urządzeń 
produkcyjnych oraz pakujących 
w Milanówku/Pruszkowie 
tel. 501 000 005, e-mail: info@tantus.pl 

 ► Zatrudnię rencistę I grupy stopień 
znaczny, ochrona Pruszków, 600 214 802 

Zatrudnimy Brygadzistę w Dziale 
Utrzymania Czystości na terenie Wspólnoty 
Mieszkaniowej, Parzniew. Wymagane 
doświadczenie. Telefon: 691 209 609 
lub 22 318 72 83.  

Zlecę położenie 400 m2 kostki brukowej 
Milanówek tel. 601 347 206 

Nieruchomości – sprzedam
 ► Bliźniak Parzniew 535 478 338 

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

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

 ► Sprzedam działkę Puszków ul. Murarska 517m 
2 tel 507845166 

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

Nieruchomości – do wynajęcia

 ► Do wynajęcia garaż podziemny ogrzewany 
ul. Dobra. Cena 200 zł. 600 200 702 

 ► Warsztat/magazyn 80m2+plac, 800zł, 
Nadarzyn - 506 906 002 

 ► Wydzierżawię pod usługi plac 1000m2, 
Nadarzyn, 696 023 878 

 ► Zakład Doświadczalny w Falentach wynajmie 
biuro o pow. 24 m² i magazyn o pow. 96 
m². Oferty o wysokości deklarowanego 
miesięcznego czynszu należy składać 
w zaklejonych kopertach w sekretariacie 
Zakładu w Falentach ul. Opackiego 19 
do dnia 27.VI.2016 do godz. 12, a o godz. 12.30 
nastąpi otwarcie ofert. Osoba do kontaktu 
– Wiśniewska Bogumiła tel. 22 720 04 30 

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 

Kupię
 ► Kupuję monety militaria porcelane srebra 

zegarki pocztówki inne starocie 502510493.

Sprzedam

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 DRZWI PRZESUWNE KOMANDOR 
WYSOKOSC 2,5 METRA SZEROKOSC 90 CM 
SZKLO MLECZNE 300 ZL SZT.730771810

Usługi

 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż serwis 
603 375 875 

 ► Brukarstwo meritumbruk@o2.pl 696 437 501 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki 
samochodowej, 505 076 331 

 ► Dachy papą, 605 606 914 

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

 ► DOCIEPLANIE BUDYNKÓW 
TEL:795 96 96 96 

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

Dam pracę

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

Atrakcyjna
praca
dodatkowa
Stanowisko:
Doradca Klienta
w branży finansowej  
- stabilny, długoletni 
   czas zatrudnienia
- wysokie zarobki  

Zadzwoń koniecznie: 517-090-224
lub napisz rekrutacja.eden@edenfinance.pl

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
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UPRAWAWA NIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ
OD 1991

ZUPRAWAWA NIENIAMI
SZKOKOK ŁYŁYŁ PUBLICZNEJ

OD2004

www.slo23.edu.pl

30% 
ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA

Polbruk S.A. – ogólnopolski producent kostki brukowej w segmentach 
wyrobów szlachetnych oraz wyrobów drogowych,  godny zaufania partner 
biznesowy poszukuje kandydatów na stanowiska:

pracownik pakowania  
i segregacji oraz elektryk

umowa o pracę – pełny etat, tryb pracy: zmianowy
miejsce pracy: Pruszków  

Podstawowe obowiązki pracownika pakowania i segregacji:
•	 Obsługa linii produkcyjnej, 
•	 Kontrola jakości pakowanych wyrobów,
•	 Dbałość o sprawność oraz czystość urządzeń linii produkcyjnej. 

Wymagania:
•	 Wykształcenie zasadnicze zawodowe,
•	 Uprawnienia na wózki widłowe mile widziane.

Podstawowe obowiązki elektryka:
•	 Utrzymanie w pełnej sprawności linii produkcyjnych pod kątem 

elektrycznym,
•	 Aktywne uczestnictwo w usuwaniu usterek i awarii.

Wymagania na stanowisko elektryk
•	 Wykształcenie min. zasadnicze zawodowe / techniczne 
•	 Wiedza w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1kV 

(uprawnienie SEP do 1kV będą dodatkowym atutem).

Oferujemy:
•	 Pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 

wibroprasowanych wyrobów betonowych.  
Więcej o nas: www.polbruk.pl

•	 Możliwość rozwoju zawodowego poprzez kursy i szkolenia,
•	 Stabilne warunki zatrudnienia.

CV prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: 
jacek.kowalczyk@polbruk.pl lub osobiście w zakładzie: 
POLBRUK S.A. ul. Parzniewska 6, 05-800 Pruszków.

Firma zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Na dokumentach prosimy 
umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (Zgodnie z Ustawą  
z dnia 29.08.1997r o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.

 ► Domofony, videodomofony 603 375 875 

 ► Hydraulik, 535 872 455

 ► Studnie tel. 601 231 836 

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

 ► Usługi księgowe, doradztwo podatkowe 
– Biuro rachunkowe WERO-MONA, 
728 963 965, wero-mona@wp.pl 

 ► WYMIANA OPON, 795 569 659 

 ► Zakładanie żaluzji, rolet, moskitier. 
Duży wybór asortymentu. 
Przystępne ceny.  502 723 055 

 ► Ziołolecznictwo, 600 714 376 

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