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R E G I O N
10-latek z Pruszkowa doznał 
groźnego urazu podczas 
zabawy w wodnym parku 
„Bajka” w Błoniu. Powracają 
pytania o bezpieczeństwo 
tego obiektu. 

P ark „Bajka” w Bło-
niu oddano do użyt-
ku dwa lata temu. Na 
najmłodszych czeka 
tam masa atrakcji,  

w tym fontanna, która pozwa-
la na zabawę między strugami 
wody. Miejsce szybko stało się 
bardzo popularnym kierunkiem 
letnich weekendowych wypraw 
rodzin z naszego regionu, bo choć  
w Pruszkowie do dyspozycji jest 
kąpielisko, a w Grodzisku wod-
ny plac zabaw, to rozmachem nie 
umywają się one do tego, co cze-
ka w Błoniu. Jest tylko jedno po-
ważne „ale”. Już podczas otwarcia 
obiektu latem 2014 r. doszło tam 
do pierwszego poważnego wy-
padku. 2,5-letnia dziewczynka 
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as10-letni chłopiec z Pruszkowa odniósł poważne 
rany w parku „Bajka” w Błoniu

czytaj więcej na str. 2

Niebezpieczny park wodny
przewróciła się na śliskiej po-
wierzchni i rozbiła głowę. 

Do równie groźnego zdarzenia 
doszło w minioną niedzielę. Do 
parku w Błoniu swojego 10-let-
niego syna zabrał pan Tomasz 
z Pruszkowa. Wyprawa skończyła 
się tragicznie. – Wchodząc na plac 
zauważyłem tabliczkę ostrzega-
jącą, że jest ślisko. Ale byliśmy 
przygotowani, założyliśmy od-
powiednie gumowe obuwie. Mi-
nęło kilka minut, syn pośliznął 
się i uderzył głową o podłoże  
– opowiada w rozmowie z nami.

Kino Letnie zaprasza 
na zabawny 
film „Agentka”

Wakacyjne seanse Pruszkowskiego  
Kina Letniego zbliżają się do 
finału. W najbliższą niedzielę,  
28 sierpnia, zobaczymy  
komedię „Agentka”.   2

Chłopiec z poważnym urazem 
głowy i pękniętą czaszką trafił 
do szpitala. Niewykluczone, że 
czeka go długa rehabilitacja. Ta-
kich przypadków było w Bło-
niu więcej. – Podczas rozmowy 
z ratownikami z pogotowia do-
wiedzieliśmy się, że nie jest to 
odosobniony przypadek, a ka-
retka pogotowia zabiera z tego 
placu zabaw przynajmniej jedno 
dziecko dziennie – mówi miesz-
kaniec Pruszkowa. 



– Byłem ostatnio na placu budowy, wszystko idzie zgodnie z planem. 
Nie ma więc mowy o kolejnej zmianie terminu oddania tych budynków 
do użytkowania. Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego, o budowie domów 
komunalnych przy ul. Traugutta
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P R U S Z K Ó W
Przed nami finałowy 
wakacyjny pokaz 
Pruszkowskiego Kina 
Letniego. Zobaczymy 
przezabawną komedię 
„Agentka”. 

L ubicie filmy o przy-
godach Jamesa Bon-
da? A co powiecie na  
film parodiujący prze- 

życia superagenta? Jeśli ma-
cie ochotę na solidną dawkę 
śmiechu to musicie zobaczyć 
„Agentkę”! Susan Cooper 
(Melissa McCarthy) pracuje na 
stanowisku analityka w CIA. 

mimo braku doświadczenia Su-
san uda się wykonać zadanie? 
Jedno jest pewne – swoimi sta-
raniami rozbawi was do łez!

Jeśli chcecie zobaczyć pery-
petie „Agentki” to koniecznie 
zjawcie się na pl. Jana Pawła II 
w Pruszkowie już w najbliższą 
niedzielę, 28 sierpnia. Pokaz fil-
mu rozpocznie się o godz. 20.30. 
Wstęp na projekcję jest bezpłatny.

Dodajmy jednak, że „Agentka” 
nie jest zupełnym pożegnaniem 
z PKL. 11 września widzowie zo-
baczą film „Makbet”. Będzie to 
pokaz specjalny w ramach AR-
TEfaktów – Pruszkowskiego Fe-
stiwalu Archeologicznego. 

„Agentka” w Kinie Letnim
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Modernizacja 
roku 2015

G R O D Z I S K  M A Z .
Zabytkowy budynek 
Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Grodzisku 
zajął pierwsze 
miejsce w konkursie 
„Modernizacja Roku 
2015” w kategorii 
„szkolnictwo”. 

P rzebudowa tego 
obiektu była jedną  
z największych in-
westycji oświato-

wych Grodziska w ostatnich 
latach. Prace ruszyły w 2014 r., 
a zakończyły się rok później. 
Cała inwestycja pochłonęła 
niemal 8,4 mln zł.

To w pełni odrestaurowa-
ny zabytek, bowiem budy-
nek pochodzi z XIX wieku. 
Dziś łączy w sobie historię 
z nowoczesnością. Co cieka-
we, wewnątrz wykorzysta-
no relikty m.in. oryginalne 
kafle posadzki, które wbu-
dowano w kamienny podest 
schodów.

Ogólnopolski konkurs 
„Modernizacja Roku” organi-
zowany jest od ponad 20 lat. 
Za jego pośrednictwem wy-
bierane są: – Najciekawsze 
dokonania polskich budow-
lańców w zakresie moderni-
zacji, remontów, renowacji 
czy adaptacji – czytamy na 
stronie www.modernizacja-
roku.org.pl.

Grodziska szkoła łącznie 
zdobyła w konkursie 1620 
głosów, czym zapewniła so-
bie pierwsze miejsce w ka-
tegorii „szkolnictwo”. [SD]

Burmistrz odpowiedział na 
nie wymijająco. – Pragnę wyrazić 
ubolewanie z powodu tego nie-
szczęśliwego wypadku. Szczerze 
współczuje rodzicom i Oskarowi, 
któremu życzę szybkiego powrotu 
do zdrowia. Pragnę także poinfor-
mować, że park „Bajka” i fontan-
na w Błoniu spełnia wszystkie 
wymagania i posiada pozwole-
nie na budowę, stosowny odbiór 
techniczny oraz pozwolenie na 
użytkowanie obiektu. Obok placu 
wodnego jest także szczegółowy 

Błonie posiada także odpowied-
nie ubezpieczenie od różnego ro-
dzaju wypadków, także w parku 
„Bajka”. W dniu wczorajszym (w 
środę, 24 sierpnia – red.) rozmawia-
łem z tatą dziecka. Poinformowa-
łem o możliwości złożenia wniosku 
dotyczącego wypadku do Urzędu 
Miejskiego w Błoniu, który zostanie 
przekazany firmie ubezpieczenio-
wej w celu dalszego postępowania. 
Mam nadzieję, że Oskar szyb-
ko wróci do zdrowia, a ten nie-
szczęśliwy wypadek zostanie 

Całe zdarzenie ojciec 10-letniego 
Oskara opisał we wpisie na jed-
nym z portali społecznościowych, 
co spotkało się z lawiną komentarzy 
rodziców innych poszkodowanych 
w Błoniu dzieci. – Nawierzchnia 
tego placu przy fontannach jest 
niebezpieczna nawet w odpo-
wiednich butach. Nasza córka 
także się przewróciła, a później 
gdy przenieśliśmy się dalej jesz-
cze została potrącona przez rowe-
rzystę. Ścieżka rowerowa biegnie 
pomiędzy ławkami dla rodziców 
a placem zabaw z „plątańcami” do 
wspinaczek itp. Większość dzieci 
tę przestrzeń pokonuje biegiem 
– twierdzi pani Małgorzata, a jej 
głos nie jest odosobniony. 

Choć dwa lata temu, po pierw-
szych wypadkach w wodnym 
parku, pojawiły się dodatkowe 
zabezpieczenia i tabliczki ostrze-
gające przed pośliźnięciem się to 
jednak wciąż mało. – Tam są dwa 
rodzaje nawierzchni. Niebieskie 
pasy są bardzo szorstkie. Jak się 
mówi dziecku, uważaj, bo jest śli-
sko, a ono idzie i widzi, że tu nie 
da się pośliznąć, dziwi się, co ten 
ojciec gada. A potem wpada na 
żółtą część, gdzie jest ślisko jak 
na lodowisku. To bardzo niebez-
pieczne – opowiada pan Tomasz.

Z pytaniem o bezpieczeństwo 
małych użytkowników parku 
„Bajka” zwróciliśmy się bezpo-
średnio do burmistrza gminy 
Błonie, Zenona Reszki. Włodarz 
sprawy nie chciał komentować 
przez telefon, poprosił o prze-
słanie pytań mailem. W elektro-
nicznej wiadomości zadaliśmy 
konkretne pytania o liczbę wy-
padków i interwencji pogotowia 
ratunkowego w „Bajce” w tym se-
zonie oraz o sposób zabezpiecze-
nia nawierzchni. 

Niebezpieczny  
park wodny

dokończenie ze str. 1

Choć dwa lata temu, po pierwszych 
wypadkach w wodnym parku, pojawiły 
się dodatkowe zabezpieczenia i tabliczki 
ostrzegające przed pośliźnięciem się,  
to jednak wciąż mało
regulamin korzystania z fontanny 
interaktywnej. Należy też zachować 
szczególną ostrożność, a dzieci po-
winny przebywać pod stałą opieką 
rodziców – napisał Zenon Reszka. 

Władze Błonia w tej sprawie 
nie mają sobie nic do zarzucenia. 
– Dokładamy maksymalnej sta-
ranności w eksploatacji wszyst-
kich urządzeń w parku. Gmina 
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Jeśli chcecie zobaczyć perypetie  
„Agentki” to koniecznie zjawcie się na  
pl. Jana Pawła II w Pruszkowie w najbliższą 
niedzielę. Start seansu o godz. 20.30 
Do jej zadań należy wspie-
ranie agenta Bradley'a Fina 
(w tej roli Jude Law) w trakcie 
misji. Pewnego dnia on i in-
ni „tajniacy” zostają zdekon-
spirowani. W teren musi więc 
ruszyć Susan. Opuszcza swo-
je wygodne i bezpieczne biur-
ko, aby walczyć z handlarzami 
bronią i ratować świat. Poma-
gają jej, a raczej przeszkadza-
ją, inni „zawodowi” agenci: 
Rick Ford ( Jason Statham) oraz  
Aldo (Peter Serafinowicz). Czy 

Na filmowe wieczory w let- 
niej atmosferze zapraszają 
Prezydent Pruszkowa Jan Sta-
rzyński oraz Grupa Wpr Media. 
W tym roku sponsorem głów-
nym jest Odyssey – nowy sa-
lon marki Nissan w Pruszkowie. 
Partnerami projektu są: Auto 
Service Zalewscy, Decathlon 
Okęcie, Uczelnia Techniczno-
-Handlowa im. Heleny Chod-
kowskiej, Play Salon Pruszków, 
E. Leclerc, Factory, LongBrid-
ge, MTZ Clinical Research. [AS]

tylko wspomnieniem z dzieciństwa  
– kończy burmistrz Błonia. 

Dokładnej statystyki wypad-
ków w „Bajce” nie udało nam się 
uzyskać także w pogotowiu ra-
tunkowym. W Powiatowej Stacji 
Ratownictwa Medycznego poinfor-
mowano nas, że będzie to możliwe 
najwcześniej w przyszłym tygo-
dniu. Do sprawy więc wrócimy. 
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250 – tylu użytkowników zarejestrowało się w michałowickim systemie Rower Gmin-
ny, aby korzystać z dostępnych publicznie jednośladów. Specjalna stacja znajduje się 

przed Urzędem Gminy w Regułach. Najaktywniejszy rowerzysta korzysta z niej średnio cztery ra-
zy w tygodniu. Statystycznie czas pojedynczego wynajmu „dwóch kółek” to 3 godziny i 7 minut.  250P i ą t e k ,  2 6  S I E R P N I A  2 0 1 6
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„Wąskie gardło” będzie
poszerzone za rok?

P R U S Z K Ó W
Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich podpisał 
już umowę na rozbudowę 
„wąskiego gardła” na 
drodze 719 w Pruszkowie. 
Trwa przygotowanie 
tymczasowej organizacji 
ruchu na czas prac. 

D o przetargu zgłosiło 
się 10 firm. Najko-
rzystniejszą ofertę 
złożyła firma Stra-

bag, która za wykonanie robót 
zażądała blisko 20,5 mln zł. I to 
właśnie ze Strabagiem MZDW 
podpisał umowę. 

Kiedy zatem zacznie się 
remont „wąskiego gardła”  
w Al. Jerozolimskich w Pruszko-
wie? Tego jeszcze nie wiadomo. 
– Obecnie wykonawca przygo-
towuje projekt tymczasowej 
organizacji ruchu, która będzie 
obowiązywać podczas remontu. 
Później propozycja będzie mu-
siała zostać zaopiniowana przez 
poszczególne urzędy i instytucje. 
Trudno zatem powiedzieć kie-
dy to nastąpi – mówi nam Mo-
nika Burdon, rzecznik prasowy 
Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich. – Gdy projekt or-
ganizacji ruchu trafi do zaopinio-
wania, to wykonawca powinien 
przystąpić do prac przygoto-
wawczych – dodaje. 

Jak ma wyglądać tymczasowa 
organizacja ruchu na odcinku  
Al. Jerozolimskich między ulica-
mi Bohaterów Warszawy a Par-
tyzantów? Pierwotnie zakładano, 

wiadomo, że nie da się tego zre-
alizować w taki sposób – tłumaczy 
Monika Burdon. – Roboty ruszą 
w tym roku. Termin zakończenia 
prac, który widnieje na umowie 
to 31 sierpnia 2017 r. – zaznacza. 

Przypomnijmy. W ramach 
inwestycji wymieniona zosta-
nie magistrala wodociągowa, 
za którą odpowiada Miejskie 
Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów i Kanalizacji. Jeśli chodzi 
o roboty drogowe, to od stro-
ny południowej obok obecnej 
jezdni ma powstać nowa nitka. 
Stara nitka również przejdzie 
remont. Pomiędzy jezdniami bę- 
dzie wykonany pas oddzielają-
cy. Po obu stronach drogi poja-
wią się ciągi pieszo-rowerowe, 
oświetlenie, a nawet zatoki au-
tobusowe. Znajdujące się na łuku 
drogi przejście dla pieszych zo-
stanie przeniesione w kierunku 
Pruszkowa, w rejon skrzyżowania  
z ul. Zgoda. Na przejściu pojawi  
się sygnalizacja świetlna. [AS]

że ruch będzie odbywał się nor-
malnie, a w tym samym czasie 
obok będzie budowana nowa 
nitka. Następnie ruch zostanie 
„przełożony” na zrobioną jezd-
nię, a drogowcy wezmą się za re-
mont starej. 

Zwróciliśmy się do przedsta-
wicieli Strabag z pytaniem o to, 
czy projekt organizacji ruchu jest 
przygotowywany zgodnie z wcze-
śniejszymi założeniami. – Z tego 
co mi wiadomo rozważane były 
dwa scenariusze organizacji ru-
chu, zakładające zarówno całko-
wite zamknięcie, jak i roboty „pod 
ruchem”. Ostateczna decyzja za-
leży od uzyskanych opinii i zama-
wiającego – poinformowała nas 
Małgorzata Kaliszewska z biura 
prasowego Strabagu. 

Choć nie wiadomo kiedy prace 
na drodze wojewódzkiej 719 się 
rozpoczną, to jest już wyznaczony 
termin ich finału. – Planowaliśmy 
zrealizować to zadanie w cyklu 
jednorocznym. Niestety, dziś już 
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To wspólna inicjatywa miesz-
kańców i dziesięciu lokalnych 
stowarzyszeń, nawet tych które 
w przeszłości krytykowały taką 
formę sprzeciwu wobec planów 
inwestora, czyli Polskich Sieci 
Elekroenergetycznych. Jednak 
po ostatniej zaskakującej de-
cyzji o budowie linii wysokiego 
napięcia m.in. na terenie Jaktoro-
wa, Żabiej Woli i Grodziska, nawet 
zwolennicy dialogu postanowili 
wyjść na ulice. 

O co walczą? – Protestujemy 
przeciwko nieoczekiwanej zmianie 
decyzji PSE o przebiegu linii 400kV 
oraz przeciwko nierespektowa-
niu przez PSE wypracowanych 
przez wiele miesięcy wspólnie 
z mieszkańcami na drodze ogól-
nodostępnych konsultacji społecz- 
nych ustaleń dotyczących prze- 
biegu linii – czytamy we wspól- 
nym komunikacie protestujących. 

I dalej: – Chcemy utrzymania 
decyzji PSE z 16 maja tego roku, 

Dotkliwy protest przeciw 400 kV
 Ewelina Latosek 

R E G I O N
Drogowy paraliż to  
łagodne określenie tego,  
co czeka kierowców  
w najbliższą niedzielę.  
W proteście przeciw  
budowie linii wysokiego 
napięcia mieszkańcy 
zablokują newralgiczne  
drogi regionu. 

28 sierpnia protestu-
jący na kilka godzin 
zablokują ruch na 

skrzyżowaniach DK7 w miejsco-
wości Pamiątka (w godz. 15-20),  
DK8 w miejscowości Oddział 
(godz. 15-20) , DW719 w Jaktorowie  
(w godz. 15.30-20) i DW579 w Ma- 
kówce (godz. 16-20). Biorąc 
pod uwagę, że niedziela będzie 
dniem powrotów z wakacji, sy-
tuacja może być bardzo trudna, 
a protest dotkliwy. 

Mieszkańcy w niedzielę zablokują newralgiczne drogi regionu

Fa
ce

bo
ok która została podjęta w oparciu 

o konsultacje społeczne i analizę 
wielokryterialną. Analiza jest do-
kumentem opracowanym przez 
zespół prof. Andrzeja Kraszewskie-
go, eksperta w dziedzinie oddziały-
wań inwestycji infrastrukturalnych 
na środowisko. Sama decyzja wy-
znacza najmniej uciążliwy dla 
mieszańców i gmin przebieg linii 
Kozienice-Ołtarzew, który wyko-
rzystuje już istniejącą infrastruk-
turę drogową, wariant DK50/A2. 

Mniej radykalne od mieszkań-
ców kroki podejmują lokalne sa-
morządy. W środę, 24 sierpnia, 
spotkali się włodarze dziewięciu 
gmin z planowanej trasy linii 400 
kV. – Uzgodniliśmy treść odpowie-
dzi na pisma od PSE. Jest nam bar-
dzo przykro, bo prosiliśmy osoby 
decyzyjne o spotkanie w tej spra-
wie, ale na razie wszyscy nas unika-
ją. Czekamy jeszcze chwilę – mówi 
Grzegorz Benedykciński, bur- 
mistrz Grodziska Mazowieckiego. 
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Święto Plonów obchodzimy po za-
kończeniu żniw. Niektóre dożynki 
organizowane są już w najbliższą nie-
dzielę, 28 sierpnia. Mieszkańcy gminy 
Raszyn będą się bawić na Stadionie 
Sportowym im. Kazimierza Jedyna-
ka. O godz. 13 uroczysta msza św. 
Dwie godziny później impreza „na 

całego”. W programie występy ze-
społów muzycznych, orkiestry dętej  
i rozstrzygnięcie konkursu na „Pie-
czenie chleba”. O  godz. 19 raszynia-
nie będą bawić się przy dźwiękach 
zespołu Klezmafour, a o 20 na sce-
nie pojawi się Imperium. Natomiast  
w Brwinowie pojawi się legenda 

W niedzielę dożynki 
w Raszynie i Brwinowie

disco polo – zespół Boys. To w ramach 
Święta Plonów, które odbędzie się 
na Stadionie Miejskim przy ul. Tury-
stycznej 3. Start koncertu grupy Boys  
o godz. 19. Chcesz wiedzieć o innych 
wydarzeniach kulturalnych? Wejdź 
na portal WPR24.pl i odszukaj ak-
tualny Informator Kulturalny.  [SD]  

Reklama

P R U S Z KÓ W
Droga przez mękę – to 
określenie używane przez 
kierowców poruszających 
się w rejonie węzła 
autostradowego  
w Pruszkowie.  
W godzinach wzmożonego 
ruchu na drodze 
wojewódzkiej nr 718  
tworzą się ogromne korki.

R emont przepustu na 
ul. 3 Maja w Prusz-
kowie ciągnie się. 
Zwróciliśmy się do 

MZDW z pytaniem czy nie le-
piej byłoby zamknąć ten frag-
ment drogi, zaplanować objazdy 
i wykonać remont w krótszym 
terminie? – My możemy kiero-
wać pojazdy objazdami na dro-
gi wojewódzkie lub krajowe.  
W przypadku dróg powiatowych 
lub gminnych musimy uzyskać 
zgodę danego zarządcy. W tym 
konkretnym przypadku zapro-
ponowane rozwiązanie nie jest 
możliwe – mówi Monika Burdon, 
rzecznik prasowy Mazowieckie-
go Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Nasi czytelnicy zwracają uwa-
gę, że po godz. 16 drogowcy koń- 

czą pracę. Czy w tak newralgicz-
nym miejscu roboty nie mogłyby 
trwać dłużej? – To wykonaw-
ca organizuje sobie plan pra-
cy. Założyliśmy, że 100 dni to 
wystarczający okres na ten re-
mont. Niestety, wykonawca nie 
dołożył starań i w efekcie daw-
no upłynął termin zakończenia 
prac. Ponaglamy i monitujemy 
temat. Pozostaje pytanie co się 
bardziej opłaca? Czy nadal po-
spieszać wykonawcę, czy roz-
wiązywać umowę i rozpisać 
na nowo przetarg, co dodatko-
wo wydłuży czas remontu. Nie 
mamy możliwości wymuszenia 
na wykonawcy, aby jego robot-
nicy dłużej pracowali. Widocznie 
nie zależy mu na dobrych refe-
rencjach… – odpowiada Burdon.

Czy aktualny termin finału 
robót (koniec sierpnia) będzie 
dotrzymany? Monika Burdon:  
– Wykonawca zapewnia nas, że 
na sam koniec sierpnia lub po-
czątek września zapewni prze-
jezdność w obu kierunkach.

Jak się dowiedzieliśmy, wy-
konawca poniesie kary za 
niewywiązanie się z umowy. 
Może stracić nawet do 40 proc. 
wynagrodzenia. [SD]

Problemy z przepustem
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Rower 
Gminny
popularny

MICHAŁOWICE
Do grona miejscowości, 
w których działają 
wypożyczalnie 
rowerów dołączyła 
niedawno gmina 
Michałowice. Czy 
pomysł się przyjął?

W arszawskie Ve-
turilo i Gro-
dziski Rower 
Miejski cie-

szą się ogromną popularno-
ścią. W gminie Michałowice 
też pojawiła się stacja ro-
werowa. Obsługuje ją firma 
Nextbike. Jednoślady można 
wypożyczyć sprzed Urzędu 
Gminy Michałowice (ul. Ku- 
chy, Reguły). Czy system spo- 
dobał się mieszkańcom? – Od 
momentu inauguracji Ro-
weru Gminnego pod koniec 
lipca odnotowujemy od kil-
ku do kilkunastu wypoży-
czeń każdego dnia. Liczba 
użytkowników z Michałowic 
zarejestrowanych w naszych 
systemach przekroczyła już 
250 – mówi Michał Dąbrow-
ski z Nextbike. – Najaktyw-
niejszy rowerzysta korzysta 
z wypożyczalni średnio 4 ra-
zy w tygodniu. Statystycznie, 
czas pojedynczego wynajmu 
w Michałowicach to 3 godzi-
ny i 7 minut – dodaje.

Wielu porównuje michało-
wicki rower do sieci wypoży-
czalni w Grodzisku. – Rower 
Gminny w Michałowicach 
to pilotaż, składający się 
z 1 stacji i 10 rowerów. Został 
stworzony z myślą zarówno 
o mieszkańcach, jak i tury-
stach odwiedzających gminę. 
Z kolei system w Grodzisku 
Mazowieckim to już 9 stacji 
i 65 rowerów. Mamy więc do 
czynienia z projektami o zu-
pełnie innej skali i charak-
terze – wyjaśnia Dąbrowski.

Wypożyczalnia rowerów 
w Michałowicach będzie do-
stępna do 30 listopada. [AS]

Warto poznać tajemnice Gór Szwedzkich 

Cenny zabytek 
obok nas

 Anna Sołtysiak 

M I E J S C E  N A  M A P I E
Szwedzkie Góry – co to 
takiego? Niewiele osób 
wie, że teren znajdujący  
się w podgrodziskiej 
Chlebni to jeden  
z najcenniejszych 
zabytków na Mazowszu. 

S zwedzkie Górki to po-
zostałość średniowiecz-
nego grodziska. Niegdyś 
znajdowała się tu osada 

ludności kultury łużyckiej, któ-
ra na przełomie X i XI wieku za-
mieniła się w grodzisko. Z czasem 
(XII w.) przekształcono je w gród 
o charakterze obronnym. Praw-
dopodobnie Górki Szwedzkie by-
ły siedzibą rycerską. Jej istnienie 
zakończył pożar. 

której osoby odwiedzające to 
miejsce mogą w łatwy i przy-
stępny sposób poznać jego hi-
storię. Szwedzkie Góry mają  
bowiem przyciągać nie tylko 

ktoś je odwiedza. – Organizu-
jemy spacery historyczne, wy-
cieczki dla szkół oraz seniorów. 
Górki Szwedzkie często są rów-
nież miejscem odwiedzanym 

mieszkańców, ale i turystów czy 
pasjonatów historii. Zwłaszcza, 
że historia Górek jest jedno- 

cześnie historią samego Grodzi-
ska Mazowieckiego.

Szwedzkie Górki można 
odwiedzać codziennie. Choć 
dojazd nie jest łatwy, to warto 
zadać sobie trochę trudu. Jak 
mówią opiekunowie tego miej-
sca, praktycznie każdego dnia 

podczas wycieczek rowero-
wych czy rodzinnych space-
rów – mówi Łukasz Nowacki  
z Willi Radogoszcz. 

To nie koniec. Willa Rado-
goszcz już po raz drugi będzie 
organizowała imprezę, która 
pozwoli odkryć „Tajemnice Gór 
Szwedzkich”. Ubiegłoroczną 
imprezę odwiedziły setki osób. 
– W tym roku organizujemy to 
wydarzenie 17 września. Będą 
rekonstrukcje, pokazy, spek-
takl ognia i wiele innych. Liczy-
my, że i tym razem publiczność 
dopisze – podkreśla Łukasz 
Nowacki. – Dokładny harmo-
nogram jest jeszcze w przygo-
towaniu – dodaje.

Szwedzkie Górki można odwiedzać 
codziennie. Choć dojazd nie  
jest łatwy, to warto zadać sobie 
trochę trudu

W ubiegłym roku Szwedz-
kie Górki przeszły rewitaliza-
cje. Przeprowadzono tam prace 
archeologiczne i odsłonięto wa-
ły dawnego grodu. Teren ozna-
czono drewnianymi kłodami, 
uporządkowano zieleń, stwo-
rzono ścieżkę edukacyjną, dzięki 
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Willa „Borówka” jest obecnie własnością prywatną
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gimnazjum mają być ostatnim 
rocznikiem, który dokończy edu-
kację „starym” trybem. 

Trudna sytuacja może cze-
kać placówki w 2019 r., kiedy 
do szkoły średniej trafią dwa 
roczniki – jeden objęty już no-
wą reformą, drugi kontynuują-
cy naukę według poprzednich 

nauczania. Ministerstwo za-
mierza położyć większy nacisk 
na naukę historii, języka pol-
skiego, chemię, fizykę i biologię.

Przekształcenie gimnazjów 
spadnie na barki samorządów. 
– Gminy i powiaty zaplanują 
i wdrożą niezbędną korektę sie-
ci szkolnej na podstawie jednej 

E D U K A C J A
Zgodnie z zapowiedzią 
ministerstwa edukacji 
narodowej zbliżający się rok 
szkolny będzie ostatnim na 
dotychczasowych zasadach. 
Od następnego rozpocznie 
się wygaszanie gimnazjów. 

P owrót do modelu 8 klas 
szkoły podstawowej  
i 4 lat szkoły średniej 
tuż przed tegoroczny-

mi wakacjami ogłosiła minister 
Anna Zalewska. Choć zmiany tej 
można było się spodziewać, to in-
formacja o tym, że jest przesą-
dzona, zaniepokoiła i rodziców 
i nauczycieli i samorządowców. 
Tych ostatnich przede wszystkim 
ze względu na spodziewany orga-
nizacyjny chaos, a to ich jednostki 
odpowiedzialne są za prowadze-
nie podstawówek i gimnazjów.

Reforma edukacji ma zacząć 
obowiązywać w roku szkolnym 
2017/2018. Na adaptację do no-
wych zasad przewidziano trzy-
letni okres przejściowy. Jak będzie 
to wyglądało w praktyce? Ucznio-
wie rozpoczynający we wrześniu 
tego roku szóstą klasę szkoły 
podstawowej nie zostaną gim-
nazjalistami i trafią jako pierwszy 
rocznik do powracającej klasy VII. 
Uczniowie, którzy po tegorocz-
nych wakacjach trafią do I klasy 

Przekształcenie gimnazjów spadnie na barki samorządów

Zbliżający się rok szkolny
jeszcze po staremu

Reforma edukacji ma zacząć 
obowiązywać w roku szkolnym 
2017/2018. Na adaptację do nowych 
zasad przewidziano trzyletni  
okres przejściowy 

uchwały. Większość przekształ-
ceń niesamorządowych szkół pu-
blicznych nie będzie wymagała 
składania wniosków o zmianę 
wcześniej uzyskanego zezwolenia 

zasad. To wszystko oczywiście 
pod warunkiem, że minister-
stwo zdąży na czas ze wszyst-
kimi przygotowaniami. Zmiany 
mają dotyczyć też programu 

lub uzyskania pozytywnej opinii 
kuratora oświaty czy zgody jed-
nostki samorządu terytorialnego 
na przekształcenie szkoły – czy-
tamy w liście minister Zalewskiej 
skierowanym do nauczycieli 
przed pierwszym tegorocznym 
dzwonkiem.  

A co zmieni się w tym roku 
szkolnym? Ogólne zasady po-
zostaną bez zmian, ale jest też 
kilka nowości. Pierwsza to znie-
sienie obowiązku szkolnego dla 
sześciolatków. Większość dzieci 
w tym wieku trafi z powrotem 
do przedszkoli zgodnie z decyzją 
swoich rodziców, którym dano 
wybór czy pociechę chcą widzieć 
w pierwszej klasie podstawówki 
czy poczekać jeszcze rok. 

Kolejna zmiana to likwida-
cja sprawdzianu dla szóstokla-
sistów. W ocenie ministerstwa 
test ten nie był miarodajnym 
sposobem oceny wiedzy i umie-
jętności, a wiązał się z dużymi 
kosztami i stresem dla uczniów. 
Dla maturzystów dobrą in-
formacją jest wprowadzenie 
możliwości niezależnego odwo-
ływania się od wyników egzami-
nu dojrzałości, a dla młodszych 
uczniów – zniesienie restryk-
cyjnych ograniczeń w sklepi-
kach szkolnych. Spodziewany 
jest więc wielki powrót słynnych 
już drożdżówek. [EL] 

Bo
lo

 S
ko

cz
yl

as

Artykuł sponsorowany

a jednocześnie podwyższać swo-
je kwalifikacje.

Słuchacze mają do wyboru 
wiele kierunków szkół police-
alnych – w oddziale warszaw-
skim jest ich aż osiemnaście 
– informatyka, administracja, 
kosmetyka, ochrona, BHP, eks-
ploatacja portów i terminali, 
florystyka, turystyka wiejska, ra-
chunkowość, informatyka, usługi 

Szkoły Cosinus są dobrym 
rozwiązaniem dla każdego, 
kto w krótkim czasie chce 
nabyć nowe kompetencje. 
Rekrutacja w szkołach 
policealnych oraz liceum 
jest bardzo prosta. Do 
szkoły policealnej nie trzeba 
mieć matury, a wystarczy 
jedynie świadectwo 
ukończenia szkoły średniej, 
zaś do liceum świadectwo 
ukończenia szkoły 
poprzedniej. Kwalifikacje 
uzyskujemy szybko,  
bo nawet w ciągu roku. 

N auka w szkole koń-
czy się egzaminem 
maturalnym czy też 
zawodowym, który 

daje pełne wykształcenie średnie  
bądź zawodowe. 

Wielką zaletą Szkoły Cosinus 
jest fakt, że nauka w tej szkole 
jest bezpłatna. Szkoła nie pobiera 

Wszystko, co chciałbyś wiedzieć  
o Bezpłatnych Szkołach Cosinus 

również żadnych dodatkowych 
opłat wpisowych lub administra-
cyjnych. Co więcej – słuchacze są 
zaopatrzeni w materiały do nauki 
– kosmetyki czy nawet kwiaty na 
zajęcia praktyczne z florystyki. 
Szkoła na bieżąco wyposaża też 
wszystkie swoje pracownie – in-
formatyczne czy kosmetyczne. 

Podstawą szkół policealnych, 
takich jak Cosinus, jest praktycz-
na nauka zawodu. 

Dla niezdecydowanych
Słuchacze z różnych powodów 
wybierają szkołę Cosinus. Wie-
le osób traktuje szkoły policeal-
ne, jako moment przygotowania 
do nauki na studiach lub alter-
natywę, jeśli jeszcze nie wie-
dzą, w jakim kierunku studiów 
chcą się kształcić. Ten rok czy 
dwa lata nauki w szkole police-
alnej nie są nigdy zmarnowane – 
po jej ukończeniu można podjąć 
pracę w wyuczonym zawodzie, 

pocztowe i finansowe, archiwi-
sta, technik weterynarii, opiekun 
medyczny, asystentka stomato-
logiczna, masażysta, opiekunka 
dziecięca. Natomiast w oddziale 
piaseczyńskim jest ich pięć – ad-
ministracja, bhp, florysta, infor-
matyka, rachunkowość. Cosinus 
to także liceum zaoczne dla do-
rosłych, w którym można uczyć 
się już od 16-go roku życia. 

Zajęcia
Zajęcia prowadzone są w trybie 
zaocznym (w weekendy) i wie-
czorowym. Szkoła Cosinus jest 
więc dobrym wyborem również 
dla osób, które studiują w trybie 
dziennym. Równolegle mogą zdo-
być dodatkowy zawód, więc dwa 
lata nie będą zmarnowane. Słucha-
czami często są osoby pracujące, 
dlatego wprowadziliśmy w na-
szych szkołach zajęcia e-learnin-
gowe. Część zajęć może odbywać 
się w domowym zaciszu, wystarczy 
dostęp do komputera i internetu.
 
Nauka jest możliwa  
w każdym wieku
Wiele osób nie wie, że uczyć 
można się w każdym wieku. 
Cosinus przyjmuje osoby od 18 
do przysłowiowych 118 lat. Ab-
solwent – rekordzista ukończył 
szkołę w wieku 80 lat. Uczył się 
dla własnej satysfakcji, co jest 
równie ważne i budujące.

Tradycja i nowoczesność
Pierwsza szkoła Cosinusa po-
wstała w 1998 roku. Jej oddziały 
mieszczą się już w 44 miastach 
w całej Polsce.

Zapisy trwają do wyczerpania 
miejsc, jednak nie warto czekać do 
ostatniego momentu – najlepiej 
złożyć dokumenty już teraz, aby 
nie opuścić zbyt dużej liczby zajęć.

Po więcej informacji 
zapraszamy na stronę 

internetową www.cosinus.
pl oraz do sekretariatów 

rekrutacyjnych. 
W Warszawie sekretariat 

mieści się przy  
ul. Łuckiej 13 (tel. 22 620-

04-91) oraz przy al. 
Jerozolimskich 125/127  

p. 107 (tel. 22 625-06-39) 
oraz Garibaldiego 4  

(tel. 22 616-23-49), zaś 
w Piasecznie przy  
ul. Sikorskiego 20  

(tel. 756-72-09).

R Y N E K  P R A C Y
Wybór profilu szkoły 
i studiów wyższych to 
bardzo ważna decyzja. 
Przy jej podejmowaniu 
warto kierować się nie 
tylko zainteresowaniami, 
ale też sytuacją na  
rynku pracy. 

Jeszcze kilka lat temu naj-
bardziej obleganymi kie-
runkami były te związane 
z marketingiem, reklamą 

czy zarządzaniem. Po czasie 
wiemy już jaki był skutek tego 
boomu. „Nadprodukcja” specja-
listów z tych dziedzin spowodo-
wała, że tytuł magistra przestał 
być przepustką do znalezienia 
pracy w zawodzie. Potwier- 
dzają to nawet obiegowe opinie  
o absolwentach rozpoczynają-
cych karierę od zatrudnienia w 
fast foodzie. Przy planowaniu 
swojej przyszłości pamiętajmy 
więc nie tylko o wyborze takiej 
ścieżki edukacji, która pozwo-
li na rozwijanie zainteresowań, 
ale też na spokojny sen i brak 
obaw o znalezienie dobrej pracy. 

Jednym z najbardziej poszu-
kiwanych obecnie zawodów jest 
programista. Widać to nie tyl-
ko w statystykach, ale również 
z relacji właścicieli firm. – Dobry 
programista jest w tej chwili na 
wagę złota. W tym zawodzie nie 
istnieje bezrobocie. Co więcej, 
to my jako firma musimy za-
proponować mu kuszące wa-
runki, bo jeśli nie my, to zrobi 
to ktoś inny – mówi pan Łukasz, 

wiceprezes jednej z dużych war-
szawskich firm IT. 

Jakie zawody są jeszcze w ce-
nie? Poszukiwani specjaliści 
to także handlowcy, pracow-
nicy HR, czyli dawnych kadr, 

Dla kogo praca 
po studiach i szkole

Jednym  
z najbardziej 
poszukiwanych 
obecnie zawodów 
jest programista. 
Widać to nie tylko 
w statystykach, 
ale również  
z relacji 
właścicieli firm
logistycy, budowlańcy. Rozwija-
jące się branże, w których bra-
kuje rąk do pracy to bankowość, 
finanse, ubezpieczenia i prze-
mysł ciężki. [EL] 
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Reklama

N A U K A
Mówi nim ponad pół miliarda ludzi 
na całym świecie i ostatnio jest nie-
wiele mniej popularny niż angielski. 
Jak pokazują statystyki to drugi język 
najchętniej używany w kontaktach 
międzynarodowych. Kto mówi po 
hiszpańsku? Zdecydowana większość 
mieszkańców Ameryki Południowej, 

Gwinei Równikowej, Puerto Rico i nie 
tylko! Uczy się go coraz większa licz-
ba osób na całym globie, a to dlatego, 
że jest łatwy i szybki do opanowa-
nia. Hiszpański jest zalecany nawet 
dyslektykom ze względu na zbież-
ność zasad pisania i czytania.  Język 
ten dobry jest też dla osób starszych 

Język hiszpański 
ma przyszłość

gdyż doskonale ćwiczy umysł. A je-
go melodyjność sprawia, że chętnie 
przyswajamy nowe słowa. Popular-
ność hiszpańskiego rośnie, szczegól-
nie w internecie i niewykluczone, że 
w przyszłości co dziesiąty mieszka-
niec naszej planety będzie doskona-
le znał ten język.  [SD]  

Al. Wojska Polskiego 42B, II Piętro
Tel: 577 384 064

learnandspeak@vp.pl

www.learnandspeak.pl
 
Szkoła Learn&Speak zaprasza dzieci, młodzież oraz osoby 
dorosłe na kursy języka angielskiego! Oferujemy kursy grupo-
we oraz indywidualne. Prowadzimy kursy języka angielskiego 
systemem dualnym (metoda nastawiona na komunikację) oraz 
klub dyskusyjny w którym to poruszamy kontrowersyjne te-
maty, dotyczące naszego życia, porozmawiasz o egzotycznych 
kulturach i tradycjach, różnych zakątkach świata i ciekawych 
zwierzętach. Dzięki temu uwierzysz, że angielski jest Twoim 
paszportem na świat.
 
Nasze kursy językowe mają na celu przełamywanie barier  
w mówieniu i dotyczą wszystkich rodzajów kursów: kursy języka 
ogólnego, Business English, matura, PET, FCE, CAE.
 

Czekamy na Ciebie!

DZIECI, DOROŚLI, SENIORZY
Wszystkie poziomy
W grupach i indywidualnie
Matura i egzaminy DELE
Lektorzy z wieloletnim stażem: 
absolwenci iberystyki UW 
i native speakerzy z Hiszpanii 
i Ameryki Południowej

Facebook: Academia de Idiomas Pruszków

studiach, na rynku pracy wciąż 
brakuje specjalistów. Co wię-
cej, uczniowie techników dys-
ponują wiedzą, która pozwala 
im na podjęcie pracy jeszcze 
przed egzaminem zawodo-
wym. Warto też dodać, że in-
formatyk czy programista jest 
dobrze opłacany. 

Technik od energii  
odnawialnej
A dokładniej technik urządzeń 
i systemów energetyki odnawial-
nej. To kierunek, który powstał 

elektrowni wiatrowych można 
szukać ze świecą. 

Ta dziedzina jest bardzo przy-
szłościowa. Świadomość dotyczą-
ca ochrony środowiska jest coraz 
większa, a to sprawia, że chętniej 
korzystamy właśnie z odnawial-
nych źródeł energii. 

Technik ekonomista
Ten kierunek popularny jest już 
od kilku lat. Po jego ukończeniu 
absolwent ma możliwość pracy 
praktyczniej w każdej firmie, która 
posiada własny dział księgowości 

S Z K O ŁY
Młodzież coraz częściej 
decyduje się na kontynuację 
nauki w technikum. Które 
kierunki są przyszłościowe 
i zagwarantują pracę po 
ukończeniu takiej szkoły?

T echnikum daje nam 
wiele możliwości. Nie 
dość, że edukacja w tej 
szkole kończy się eg-

zaminem zawodowym, to absol-
went może pochwalić się innym 
zaliczonym egzaminem – maturą.  
W ten sposób ma otwartą furt-
kę do dalszego doskonalenia się 
w danej dziedzinie na uczelni 
wyższej. To pozwala na uzyska-
nie tytułu inżyniera lub magistra. 

Wybierając technikum warto 
zastanowić się nad kierunkiem 
kształcenia. Niekiedy młodzie-
ży trudno jest samodzielnie wy-
brać odpowiedni profil klasy. 
Sprawdziliśmy, które kierunki  
są przyszłościowe. 

Technik informatyk
Informatyka to dziedzina, która 
ciągle się rozwija. Dziś nawet pie-
karnik w kuchni można sterować 
za pomocą komputera czy smart-
phona. To pokazuje, jak rozwija 
się technika i właśnie informa-
tyka. Bez odpowiedniego sprzę-
tu i programu nie można by było 
stworzyć takich rozwiązań. 

Mimo corocznego szturmu 
na kierunki informatyczne na 

Dobre technika dają szanse

informatyka, hiszpański, rosyjski, 
francuski, włoski, łacina, business 
english, medical english, english 
for law oraz Wirtschaftsdeutsch. 

Zajęcia w placówce Edun Ko-
repetycje Pruszków są organizo-
wane na wszystkich poziomach 
nauczania od szkoły podstawo-
wej przez gimnazjum aż po szko-
ły ponadgimnazjalne.

Placówka Edun Korepetycje 
Pruszków zaprasza  
na zajęcia dodatkowe,  
które pomogą nadrobić 
zaległości i przygotują  
do kolejnych testów.  
Z nami twoje dziecko  
polubi naukę!

M atematyka to czar-
na magia! Prawa 
fizyki są niezro-
zumiałe! Nie na-

piszę tego wypracowania! Znów 
dostałem kiepską ocenę! – Je-
śli twoje dziecko właśnie w taki 
sposób odpowiada na pytanie 
o szkołę, a jego wyniki w nauce 
nie są zachwycające, to ko-
niecznie zapisz malucha lub na-
stolatka na korepetycje. Jednak 
zamiast poszukiwania korepe-
tytorów z kilku przedmiotów  
i ustalania dogodnego grafika 
dla dziecka przyjdź do nas Edun 
Korepetycje Pruszków oferuje 
szeroki wachlarz zajęć z szero-
kiej gamy przedmiotów w jed-
nym miejscu!

Problemy z nauką to już przeszłość
Edun Korepetycje Pruszków to 

sprawdzona placówka edukacyj-
na, w której pracują doświadcze-
ni pedagodzy. Oferujemy ciekawe 
i nieszablonowe zajęcia z wielu 
przedmiotów. Korepetycje prowa-
dzone są według programu dosto-
sowanego do potrzeb i poziomu 
wiedzy ucznia. Dzięki temu możesz 
być pewien, że nauczyciel poświęci 
tyle czasu ile będzie potrzebowa-
ło dziecko. Zajęcia są prowadzone 
w ciekawy sposób, a nasza kadra 
wie jak zmotywować do działania. 
Z nami nawet najbardziej oporny 
nastolatek polubi naukę!   

Szeroka oferta  
na wielu poziomach
W naszej placówce prowadzimy 
zajęcia zarówno z przedmiotów 
humanistycznych (język polski, 
historia) oraz ścisłych (matema-
tyka, fizyka, chemia, biologia, 
geografia). W ofercie posiada-
my również korepetycje z języka  
angielskiego i niemieckiego. 

Wśród oferowanej gamy za-
jęć znajdują się również: WOS, 

Ważne testy
Pomagamy nie tylko nadrobić 
zaległości. W Edun Korepetycje 
Pruszków prowadzimy również 
kursy przygotowujące do eg-
zaminów gimnazjalnych i ma- 
turalnych. Uczniowie gimna- 
zjum nie tylko powtarzają ma-
teriał. Na zajęciach pracują na 
arkuszach egzaminacyjnych. 

Maturzyści do wyboru ma-
ją dwie ścieżki. Oferujemy 
kurs regularny od września 
do kwietnia lub przyśpieszo-
ny, który odbywa się w trakcie 
ferii zimowych.

Elastyczność  
to nasze motto
Dopasowanie do potrzeb 
ucznia to nasza domena. Sta-
wiamy na komfort i dogodność. 
Oferujemy zajęcia w kameral-
nych grupach oraz spotka-
nia indywidualne. Pomagamy 
w nadrabianiu zaległości, 
przygotowaniu z bieżącego 
materiału, odrabianiu prac do-
mowych, przygotowaniu prac 
zaliczeniowych oraz co najważ-
niejsze poprawianiu ocen. Każ-
de zajęcia trwają 90 minut. Ich 
częstotliwość zależy tylko od 
twoich potrzeb. Jeśli w naszej 
ofercie nie ma korepetycji z in-
teresującego cię przedmiotu 
lub języka obcego, to daj nam 
znać. Zorganizujemy zajęcia 
właśnie dla Ciebie!

Przyjdź i sprawdź
W naszej placówce nie sprze-
dajemy przysłowiowego „kota 
w worku”. Każdy uczeń może 
zapisać się na bezpłatną lekcję 
z wybranego przedmiotu. Dzię-
ki temu dzieci i młodzież mogą 
poznać naszą kadrę, miejsce do 
nauki oraz metody pracy. Zachę-
camy wszystkich do korzystania 
z tej możliwości.  

 
Dla Czytelników  

Gazety WPR 5% rabatu!

 
Edun Korepetycje 

w Pruszkowie
Kraszewskiego 48/19

mail pruszkow@edun.pl
tel 22 465 93 46

kom 508 300 507

www.edun.pl 

Artykuł sponsorowany

Technologia 
a nauka

N O W O Ś C I
Odręczne notatki czy 
drukowane książki 
odchodzą do lamusa. 
Zamiast nich mamy 
tablety i komputery,  
a w nich notatniki  
i ebooki. 

T echnologia towarzy-
szy nam na każdym 
kroku. Dzięki niej 
wolne chwile mo-

żemy wykorzystać na naukę.  
W jaki sposób? Tablet czy smart-
phone to idealne narzędzie do 
czytania ebooków. Ale nie tylko. 
Dzięki tym urządzeniom mo-
żemy też słuchać audiobooków,  
a specjalne aplikacje ułatwią 
nam naukę np. języka obcego. 

Nowinki technologicz-
ne pozwalają przenosić od-
ręczne notatki do telefonu czy 
komputera. Wystarczy spe-
cjalny zeszyt i pióro. Notat-
ki albo skanujemy aparatem 
w smartphonie albo automa-
tycznie przenoszą się do urzą-
dzenia i zapisują w dogodnym 
dla nas formacie. 

Warto podkreślić, że wspo-
mniane urządzenia przydadzą 
się nie tylko studentom. Na-
wet maluchy w przedszkolu 
korzystają z aplikacji na tablet  
dedykowanych właśnie im. [AS] 
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Sprawdziliśmy, które kierunki mogą 
absolwentom zagwarantować pracę

zaledwie kilka lat temu. W tym 
przypadku branża również sta-
le się rozrasta, a specjalistów 
od systemów fotowoltaicznych, 
kolektorów słonecznych czy 

Uczniowie techników często  
dysponują wiedzą, która pozwala  
im na podjęcie pracy jeszcze  
przed egzaminem zawodowym

czy prowadzi sprzedaż. Dodatkowo 
technik ekonomista może kontynu-
ować naukę na studiach, m.in. na 
kierunku finanse i rachunkowość 
lub innym z nim powiązanym. [AS] 
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Zespół Szkół im. Fridtjofa 
Nansena w Piastowie 

05-820 Piastów,  
ul. Karola Namysłowskiego 11 

lonansen@poczta.onet.pl

www.nansen.edu.pl
www.facebook.com     

Dyrektor Zespołu Szkół im. Fridtjofa Nansena w Piastowie 
informuje, że w szkole są jeszcze wolne miejsca w tech-
nikum w klasie mundurowej w zawodzie technik logistyk  
i w zawodzie technik obsługi turystycznej.

TECHNIK LOGISTYK 
Planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrolowanie 
przemieszczania towarów od producenta do konsumenta 
oraz transportów wojskowych, wykorzystanie informacji, 
dystrybucja.

TECHNIK OBSŁUGI  
TURYSTYCZNEJ

Poznanie branży turystycznej oraz zdobycie wiedzy pozwa-
lającej pracować i  zarządzać firmami turystycznymi, ga-
stronomicznymi oraz hotelarskimi.

Reklama

że to praca „przychodzi” do nich. 
Realia po skończeniu liceum, 
a następnie studiów bywają 

mają takich problemów – więk-
szość z nich konsekwentnie trzy-
ma się wybranej ścieżki życiowej. 

S Z K O ŁY
Łatwo się domyślić  
dlaczego tak niedoceniane 
przez lata szkoły  
zawodowe stają się  
coraz popularniejsze.  
Jej absolwenci zyskują  
„fach w ręku” i bez  
żadnych problemów 
znajdują zatrudnienie. 

O becnie osoby z wy-
kształceniem zawo-
dowym są najbardziej 
poszukiwanymi pra-

cownikami na rynku. Odchodzi 
do lamusa stwierdzenie, że za-
wodówka to byle jaka szkoła, po 
której nic nie można osiągnąć. 
Coraz częściej zwraca się uwagę 
na uczniów takich placówek ja-
ko profesjonalistów w wybranej 
dziedzinie. I trudno się temu dzi-
wić. Szkoły dostosowują ofertę do 
aktualnych potrzeb pracodawców 
i zmian na rynku pracy.

Osoby po szkołach zawodo-
wych nie mają problemu ze zna-
lezieniem zatrudnienia, można 
nawet zaryzykować stwierdzenie, 

Zawodówki mają wzięcie

Osoby po szkołach zawodowych nie mają 
problemu ze znalezieniem zatrudnienia, 
można nawet zaryzykować stwierdzenie, 
że to praca „przychodzi” do nich

Ponadto sami wierzą w to, że 
mają większe szanse na rynku 
pracy niż ich rówieśnicy po ogól-
niakach, a nawet studiach.

nieco inne niż nam się wyda-
wało i często wykonujemy nie 
ten zawód, którego się uczyli-
śmy. Absolwenci zawodówek nie 

Które zawody są najczęściej 
rozchwytywane? Możemy wy-
mienić: mechanik pojazdów sa-
mochodowych, elektromechanik, 
technik prac biurowych, robotnik 
budowlany, sprzedawca, elektryk, 
cieśla, fryzjer. Choć nie oznacza 
to wcale, że inne zawody są gor-
sze lub mniej płatne. Wszystko 
zależy od naszych kwalifikacji 
i poziomu profesjonalizmu.

Mimo, że dla osób z wykształ-
ceniem zawodowym przyszłość 
klaruje się optymistycznie, to nie 
warto podejmować pochopnych 
decyzji. Po pierwsze –  powinni-
śmy znaleźć odpowiednią szkołę, 
która da nam możliwość osią-
gnięcia wysokiego profesjo-
nalizmu w swoim fachu. Taka 
placówka powinna być dobrze 
wyposażona i oferować dużo 
praktyk na rzeczywistych stano-
wiskach pracy. Ponadto dobrze 
przemyśleć trzeba sam wybór 
zawodu. Czy aby na pewno da-
na dziedzina będzie najbliższa 
naszym predyspozycjom? Każ-
dy sam musi odpowiedzieć so-
bie na to pytanie. [SD] 
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N A U K A
Uczelnie wyższe powoli zamykają 
rekrutację na pierwszy rok studiów. 
Jakie kierunki okazały się najpopular-
niejsze pod względem liczby zgłoszeń 
na jedno miejsce? Na Uniwersytecie 
Warszawskim prym wiedzie dzien-
nikarstwo i medioznawstwo (spe-
cjalność PR i marketing medialny). 

Tu o jeden indeks walczy 26 osób. 
Na Uniwersytecie Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego najwięcej osób 
(10) na miejsce przypada na kierun-
ku psychologia. Na SGGW szturm 
przechodzi dietetyka. Tu o jedno 
miejsce walczy również ok. 10 osób. 
Bez niespodzianek na Politechnice 

Jakie kierunki studiów  
wybierają kandydaci?

Warszawskiej. Największym zain-
teresowaniem cieszy się kierunek 
Automatyka i Robotyka. Choć jest 
on prowadzony na kilku wydziałach, 
to studenci upodobali sobie Wydział 
Elektroniki i Technik Informacyjnych. 
Tu o jedno miejsce na automatyce 
walczy 25 osób.  [AS]  

Reklama
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K W A L I F I K A C J E
Większość z nas byłaby skłonna prze-
kwalifikować się, aby znaleźć lepszą 
pracę. Całkowita zmiana zawodu to 
proces czasochłonny i pełen wyrze-
czeń, ale się opłaca. Warto poszukać 
kursu wieczorowego lub weeken-
dowego. Oferty szkół dla dorosłych 
i uczelni wyższych są coraz szersze. Na 

liście kierunków znajdziemy praktycz-
nie wszystko: od florystki, przez ma-
gazyniera, ratownika medycznego, 
projektanta wnętrz aż po księgowego. 
Kursy w zależności od wybranego kie-
runku kształcenia trwają od kilku do 
kilkunastu miesięcy. Więcej czasu zaj-
mie nam zdobywanie wykształcenia 

Zmiana zawodu 
coraz prostsza

na studiach. Podwyższenie lub zdo-
bycie kwalifikacji w wybranej przez 
nas dziedzinie to pierwszy krok do 
zmiany zawodu. Warto w ten proces 
zaangażować obecnego pracodawcę. 
W ten sposób mu pokazujemy, że cią-
gle chcemy się rozwijać i zdobywać 
nowe umiejętności. [AS]  

Reklama

Warsztaty poruszają ważne 
zagadnienia takie jak:
-  Granice - kiedy pozwolić, 

kiedy zabronić i w jaki spo-
sób ukształtować dziecko, 
ośmielić je i nauczyć obro-
ny własnego zdania,

-  Uczucia - pokazujemy me-
tody, które pomagają dziec-
ku jak i rodzicom radzić 
sobie z uczuciami w myśl 
zasady „wszystkie uczu-
cia są dozwolone, niektó-
re działania są zabronione”,

 -  Zachęcanie dziecka do 
współpracy – staramy się 
pokazać Państwu co po-
woduje, że nasze dzieci 
nie chcą współpracować, 
jak mówić do nich nawią-
zać porozumienie i nie 
zwariować podczas cią-
głych sprzeczek o to samo, 

Jest to temat 
warsztatów, który 
proponujemy  
wszystkim rodzicom 
niezależnie od  
wieku dziecka.

R odzice często zada-
ją pytania „Co ro-
bimy nie tak, gdzie 
popełniamy błąd?” 

, „Dlaczego nie mogę doga-
dać się ze swoim nastoletnim 
dzieckiem?” „ Dlaczego moje 
dziecko jest tak niepewne sie-
bie, przecież ciągle je chwa-
lę?”, „Czy życie z nastolatkiem 
zawsze jest takie trudne, czy 
tylko ja tak mam?” 

Rodzice dzieci w każdym 
wieku borykają się z trud-
nościami. Nikt przecież ni-
gdy nie uczył nas jak być 

„Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały,  
jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”

rodzicem. W wychowaniu 
własnych dzieci bazujemy 
na intuicji, doświadczeniach 
z własnego dzieciństwa, roz-
mowach z przyjaciółmi. Mi-
mo to często jednak stajemy 
przed trudnościami z który-
mi trudno nam sobie pora-
dzić, szczególnie gdy nasze 
dziecko wchodzi w trudny 
okres dorastania i buntu. 
Odpowiedzi na najbardziej 
nurtujące pytania poznacie 
Państwo na warsztatach 
Szkoły dla rodziców i wy-
chowawców. Zapoznacie się 
także z metodami, które są 
pomocne podczas codzien-
nych rozmów. Poznacie i co 
najważniejsze przećwiczycie 
techniki komunikowania się, 
które uczą, rozwijają i otwie-
rają a nie blokują. 

(dotyczy to także niechęci 
do odrabiania lekcji),

-  Karać czy nie karać? – znaj-
dziemy wspólnie odpo-
wiedź na to pytanie, jeśli 
nie to w zamian – konse-
kwencje? A jaka to różnica?

-  Zachęcanie dziecka do sa-
modzielności – jak i kiedy 
zacząć pomagać dzieciom 
stawać się niezależnymi in-
dywidualnościami, czy po-
zwolić im na popełnianie 
błędów i ponoszenie kon-
sekwencji?, jak sprawić aby 
chciało i z własnej woli od-
rabiało lekcje bez ciągłe-
go ponaglania,

-  Pochwały – zwracamy tu 
szczególną uwagę na sa-
moocenę dziecka, ponieważ 
czasem pochwała przynosi 
nieoczekiwanie odwrotne 

od zamierzonych efekty. 
W jaki sposób używać po-
chwały aby rosło w dziec-
ku zaufanie i szacunek do 
samego siebie,

-  Uwalnianie dziecka od gra-
nej roli – są to tak zwane 
samospełniające się pro-
roctwa np. „trójkowicz”, 
„łobuziak”. Należy unikać 
etykietowania naszych 
dzieci czemu?

Zajęcia oparte są na pro-
gramie „Szkoła dla rodzi-
ców i wychowawców” mają 
charakter warsztatów skła-
dających się z krótkich wpro-
wadzeń tematycznych, a ich 
istotą są ćwiczenia. Spotkania 
odbywają się w małej grupie 
(8 do 15 osób), raz w tygodniu 
8 spotkań po 2 godziny.

 
Rozpoczynamy  

zapisy! 
Uśmiech, Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna,  
Pływacka 16, Pruszków.  

mail: poradnia.usmiech@wp.pl;  
tel: 608 129 340  
oraz 513 736 766  

www.poradniausmiech.pl

W ofercie Poradni znajdują 
się także: diagnozy przyczyn 
niepowodzeń szkolnych w tym 
dysleksji i dyskalkulii, zajęcia 
dla dzieci mających trudności 
z nauką, Treningi Umiejętności 
Społecznych, terapia logope-
dyczna, obserwacje w środo-
wisku szkolnym, zajęcia na 
terenie placówek przedszkol-
nych, porady i konsultacje. 

Artykuł sponsorowany

	Promocja dla 
rozpoczynających  
naukę języka – semestr  
letni za 1 zł!

	Kursy dla dzieci, młodzieży  
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	Tablice multimedialne
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Pruszków, ul. Kraszewskiego 48 lok.1A
Tel. 22 738 93 00
pruszkow@britishschool.pl
www.facebook.com/BritishSchoolPruszkow

	Promocja dla 
rozpoczynających  
naukę języka – semestr  
letni za 1 zł!

	Kursy dla dzieci, młodzieży  
i dorosłych

	Tablice multimedialne
	E-learning GRATIS!
	Raty 0%

Pruszków, ul. Kraszewskiego 48 lok.1A
Tel. 22 738 93 00
pruszkow@britishschool.pl
www.facebook.com/BritishSchoolPruszkow



P i ą t e k ,  2 6  S I E R P N I A  2 0 1 6

W I A D O M O Ś C I 09

F o t o m i g a w k a

Na trasie S2 w stronę Pruszkowa 19 sierpnia dachował samochód 
marki Seat. W wyniku zdarzenia ucierpiały dwie osoby, które zo-
stały przetransportowane do szpitala – podawała st. asp. Marzena 
Dąbrowska z pruszkowskiej komendy policji. [JM]  
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P R U S Z K Ó W
We wtorek, 16 sierpnia, nietrzeźwy 
mężczyzna przy jednej z pruszkow-
skich ulic kopał w sklepowe szyby. 
Zdarzenie zauważyła policjantka. 
Mimo, że była po służbie uniemożli-
wiła mu dalszą dewastację i ucieczkę. 
Do zdarzenia doszło późnym wieczo-
rem. Pruszkowska komenda policji 

otrzymała zgłoszenie o pijanym wan-
dalu niszczącym sklepowe szyby od 
drzwi wejściowych. Przysłowio-
wego „kopa” otrzymywał każdy lo-
kal handlowy spotkany na drodze 
mężczyzny. Gdy na miejsce przy-
byli funkcjonariusze okazało się, 
że w jednym ze sklepów została 

Policjantka po służbie
zatrzymała wandala

wybita m.in. szyba. Zastali także po-
licjantkę z Pruszkowa, która będąc 
po służbie zatrzymała nietrzeźwe-
go 32-latka. Sprawca wandalizmu 
spędził noc w areszcie, a następne-
go dnia usłyszał zarzut uszkodzenia  
mienia. Przyznał się i dobrowolnie 
poddał karze. [SD]  

Budowa domów komunalnych przy ulicy Traugutta w Grodzisku

Zmiany terminu już nie będzie
 Anna Sołtysiak 

G R O D Z I S K  M A Z .
Budowa domów 
komunalnych przy  
ul. Traugutta w Grodzisku 
wchodzi w finałową 
fazę. Lokatorzy do 
nowych mieszkań zaczną 
wprowadzać się na 
przełomie października  
i listopada. – Ten termin 
jest nieodwołalny  
– podkreśla grodziski 
burmistrz. 

B udowa nowych bloków 
komunalnych to jedna 
z czołowych inwestycji 
prowadzonych przez 

grodziski magistrat. W ciągu kil-
kunastu najbliższych miesięcy 
baza takich mieszkań ma się po-
większyć o 150 lokali. W pierw- 
szej kolejności zasiedlone zosta-
ną budynki przy ulicy Traugut-
ta. Łącznie znajdą się w nich 64 
mieszkania. Inwestycja miała być 
zakończona w czerwcu br. Nie-
stety, nie obyło się bez perypetii.

Problemy na budowie przy ul. 
Traugutta pojawiły się na po-
czątku tego roku. Tempo robót 
nagle zwolniło. – Podczas wi-
zyty inspektorów na budowie 
robotnicy mówili, że nie mają 
pustaków, żeby murować. Wy-
konawca poinformował nas, 
że ma przejściowe problemy. 
Zjawisko zaczęło się powta-
rzać – powiedział w kwietniu  

Grzegorz Benedykciński, bur-
mistrz Grodziska Mazowiec-
kiego. Sprawa skończyła się 
rozwiązaniem umowy z firmą 
budowlaną i ogłoszeniem ko-
lejnego przetargu. 

nych budynków, w których dziś 
mieszkają – zaznacza. 

Gmina na budowę domów ko-
munalnych wyda około 6,5 mln zł. 
Dofinansowanie jakie udało 
się pozyskać z Banku Gospo-
darstwa Krajowego to 30 proc. 
tej kwoty. Jednym z powodów 
rozwiązania umowy z pier-
wotnym wykonawcą była oba-
wa o przekroczenie terminu 
(październik), co skutkowało-
by koniecznością zwrotu dotacji. 

Teraz burmistrz Grodziska 
jest spokojny o planowe za-
kończenie inwestycji. A co, gdy-
by czarny scenariusz dotyczący 
przekroczenia terminu jednak 
się urzeczywistnił? – Nie ma 
na to szans. Nawet jeśli coś się 
przesunie, w co mocno wątpię, 
to wystąpimy o przedłużenie ter-
minu rozliczenia dotacji – twier-
dzi Grzegorz Benedykciński.

Grodziski magistrat po pery-
petiach ze zmianą wykonawcy 
na realizację inwestycji musiał 
wyłożyć dodatkowe środki na 
budowę domów przy ulicy Trau- 
gutta. Czy koszty mocno poszy-
bowały w górę?  – Faktycznie 
musimy zapłacić nieco więcej, 
ale kwoty nie odbiegają zna-
cząco od naszych szacunków. 
Tak się to nam dobrze ułoży-
ło – zaznacza burmistrz Gro-
dziska Mazowieckiego.

Wiadomo już kto zamieszka 
w blokach przy ul. Traugutta. Lo-
kale zostały rozdzielone między 
najemców kilka miesięcy temu.
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na październik. Jak sytuacja wy-
gląda dziś? – Bardzo dobrze. By-
łem ostatnio na placu budowy, 
wszystko idzie zgodnie z pla-
nem. Nie ma więc mowy o ko-
lejnej zmianie terminu oddania 

Taki obrót sprawy wymagał 
jednak korekty harmonogramu. 
Początkowo przewidywano, że 
budowa zakończy się we wrze-
śniu. Później termin przesunięto 

tych budynków do użytkowa-
nia – mówi nam Grzegorz Be-
nedykciński. – Zależy nam na 
tym, by jak najszybciej wypro-
wadzić ludzi z tych zniszczo- 

Grodziski magistrat po perypetiach 
ze zmianą wykonawcy na realizację 
inwestycji musiał wyłożyć  
dodatkowe środki na budowę  
domów przy ulicy Traugutta 

Zamiast „narodowej” mundurowa
M I L A N Ó W E K

Milanówek znalazł się na 
ustach całej Polski. A to za 
sprawą klasy narodowo- 
-matematycznej, która  
od września miała ruszyć  
w liceum ogólnokształcącym 
przy ul. Piasta. Dyrekcja 
placówki dementuje  
te doniesienia. 

S prawę nagłośnił ogól-
nopolski tygodnik, któ-
remu dyrektor liceum  
z Zespołu Szkół nr 1  

w Milanówku opowiedział o po-
wstaniu nowego profilu w jednej 
z klas. W programie miały zna-
leźć się m.in. zajęcia na strzel-
nicy, wycieczki tropem żołnierzy 
wyklętych, nauka obronności. – 
Uważam, że młody człowiek po-
winien przynajmniej dotknąć 
broni, zobaczyć ją; nie mówię, że 
ma strzelać, ale powinien wie-
dzieć, na czym to polega. Musi 
wiedzieć, jak przeładować broń, 
bo gdyby przyszła taka koniecz-
ność, to dziś 80 proc. młodych 
ludzi nie miałoby pojęcia, co to 
jest zamek w karabinie – mówił  

w rozmowie z tygodnikiem  
„Newsweek” Zbigniew Reluga, 
dyrektor liceum przy ul. Piasta.

Według tygodnika w uzasad-
nieniu Reluga przywołał niesta-
bilną sytuację międzynarodową 
i sąsiedztwo Milanówka z Pod-
kową Leśną, gdzie działa ośro-
dek dla uchodźców.

Informacja o „narodowej” 
klasie szybko obiegła ogólno-
polskie media. W poniedziałek 
(22 sierpnia) dyrekcja szkoły de-
mentowała część doniesień, łącz-
nie z nazwą. Klasa będzie miała 
profil „mundurowy”. Ze strony 

szkoły i z profilu na Facebooku 
wykasowano wszelkie wzmianki 
o „narodowo-matematycznym”, 
choć wcześniej w obu miejscach 
takie określenie było.

Co na to dyrektor milanow-
skiego liceum? – Dementujemy 
informacje „Newsweeka”, to kla-
sa z elementami wiedzy o bez-
pieczeństwie narodowym. Jeśli 
na naszej stronie pojawiła się 
informacja o narodowo-mate-
matycznej, to stało się tak przez 
przypadek, w wersji roboczej, bo 
jesteśmy w trakcie zmiany stro-
ny – powiedział nam dyrektor 
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ka wyjęła moje słowa z kontek-
stu, zacytowała fragmenty. Jako 
powód powstania klasy podała 
strach przed uchodźcami, co nie 
jest prawdą. Zadawała podchwy-
tliwe pytania, o to co ja myślę, ale 
to nie dotyczy tej klasy – dodaje.

Jak przyznaje, w programie 
klasy rzeczywiście znajdują się 
zajęcia strzeleckie, ale wycieczki 
śladem żołnierzy wyklętych nie 
będą obowiązkowe. – Mamy faj-
ną strzelnicę sportową i chce-
my z niej skorzystać pod okiem 
wykwalifikowanych nauczycieli. 
Mogłem powiedzieć o pozalek-
cyjnych zajęciach dla zaintere-
sowanych. Mówiłem też o brydżu 
sportowym i szermierce – wy-
jaśnia dyrektor Reluga.

Czy to oznacza, że młodzie-
ży nie będzie wpajana jedna, 
określona wizja historii i po-
lityki? – To klasa mundurowa 
z elementami wiedzy o bezpie-
czeństwie narodowym. Będzie 
kształcić do zawodów związa-
nych ze służbą w policji, straży 
pożarnej, wojsku – mówi dyrek-
tor milanowskiego liceum. [EL]

Raszyn, dnia 25 sierpnia 2016 r.

OGŁOSZENIE  
Wójta Gminy Raszyn  

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi  

Wypędy w Gminie Raszyn - Obszar II,

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz 
uchwały Nr VIII/61/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części terenów położonych we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – Obszar II, 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Wypędy  
w Gminie Raszyn – Obszar II, obejmujący obszar planu w obrębie Wypędy  
w Gminie Raszyn, którego granice wyznaczają:
1) od północy - północna granica administracyjna obrębu Wypędy;
2) od wschodu - wschodnia granica administracyjna obrębu Wypędy;
3) od południa - oś istniejącej ul. Kwietniowej;
4) od zachodu - oś istniejącej ul. Kwietniowej.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 5 września do  
4 października 2016 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w siedzibie Urzędu 
Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, II piętro (tablica ogłoszeń obok pokoju 219), w godzinach 
pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 
odbędzie się w dniu 26 września 2016 r. o godz. 16.00, w siedzibie Urzędu Gminy 
Raszyn, ul. Szkolna 2a, pokój 102. 

Projekt planu oraz prognoza udostępnione zostaną również na stronie internetowej 
Gminy www.bip.raszyn.pl – Prawo lokalne – Plany zagospodarowania przestrzennego 
terenu gminy Raszyn – Projekty planów.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie miejscowym, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie 
do Wójta Gminy Raszyn z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 października 2016 r. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do ww. projektu planu jest 
Wójt Gminy Raszyn.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2-5, w związku z art. 46 pkt 1 oraz 
art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) 
ww. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko poddaje się postępowaniu w sprawie strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko, zapewniając możliwość udziału społeczeństwa 
w tym postępowaniu w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. 
W związku z powyższym, Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną 
dokumentacją sprawy oraz wnosić uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać do Wójta Gminy 
Raszyn w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Gminy Raszyn lub pocztą na 
adres 05-090 Raszyn ul. Szkolna 2a; ustnie do protokołu w Referacie Urbanistyki 
i Planowania Przestrzennego (pokój 219) oraz za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 
elektronicznym) na adres: urbanistyka@raszyn.pl., w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 18 października 2016 r. Uwagi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko 
i adres Wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości. 
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi lub wnioski złożone 
po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w sprawie strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko jest Wójt Gminy Raszyn.        

Z up. Wójta
 Zastępca Wójta

mgr Michał Kucharski

Ogłoszenie
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Obwieszczenie starOsty PruszkOwskiegO 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu  

na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na 
wniosek Wójta Gminy Raszyn w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy 
drogi gminnej ul. Zdrojowej w zakresie: budowy jezdni, zjazdów, ciągu pieszego, kanału technologicznego, przebudowy sieci 
energetycznej, budowy rowów przydrożnych i pobocza. 

Inwestycja obejmuje następujące działki: 

Linie rozgraniczające teren inwestycji – stałe zajęcie:  
−	 działki nr ew.: 156/5 (działka powstała z podziału działki nr ew. 156/4), 72/4, 72/7, 169/4, 160/1 (działka powstała  

z podziału działki nr ew. 160), 159/2 (działka powstała z podziału działki nr ew. 159/1), 70/2 (działka powstała z podziału 
działki nr  ew. 70/1), 71/1 (działka powstała z podziału działki nr  ew. 71), 169/5 (działka powstała z podziału działki 
nr  ew. 169/3), 74/2 (działka powstała z podziału działki nr  ew. 74/1), 76/2 (działka powstała z podziału działki nr  ew. 
76/1), 78/4 (działka powstała z podziału działki nr  ew. 78/3), 79/8 (działka powstała z podziału działki nr  ew. 79/7) 
 – Wypędy, gm. Raszyn; 

Linie rozgraniczające teren inwestycji – zajęcie na czas budowy:
−	 działka nr ew.: 156/6 (działka powstała z podziału działki nr ew. 156/4) – Wypędy, gm. Raszyn.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy 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 104 (I piętro), tel.: 22 738-15-62. 

Reklama

do szpitala w Grodzisku Mazo-
wieckim. – Rowerzysta doznał 
urazu wielonarządowego, miał 
obrażenia głowy, klatki piersiowej 
i kręgosłupa – poinformował Woj-
ciech Diadia, szef pruszkowskiej 
bazy Falck Medycyna.

Choć od wypadku minął pra-
wie tydzień, policji w dalszym cią-
gu nie udało się ustalić sprawcy. 
– Apelujemy do świadków, któ-
rzy tego dnia mogli widzieć albo 
samo zdarzenie, albo czarnego 
passata z urwanym lusterkiem 
i są w stanie pomóc ustalić toż-
samość kierowcy – mówi st. asp. 
Marzena Dąbrowska. – Bywa, że 

Nagranie z kamery
Policja dysponuje prywatnym 
nagraniem z monitoringu na ul. 
Długiej, na którym widoczny jest 
fragment sprzed miejsca wypadku. 

Kamera zarejestrowała najpierw 
jadącego na rowerze mężczyznę, 
a po kilku minutach czarnego 
volkswagena kombi, który z dużą 
prędkością i w miejscu niedozwo-
lonym wyprzeda inne pojazdy. To 
najprawdopodobniej poszukiwa-
ny sprawca. Nagranie nie pozwala 
jednak na odczytanie tablic reje-
stracyjnych, więc ustaleniem tych 
danych zajmą się specjaliści z poli-
cyjnego laboratorium. Dzielnicowi 

Potrącony rowerzysta

 Ewelina Latosek 

P R U S Z K Ó W
Gdy oddawaliśmy 
numer do druku policji 
wciąż nie udało się trafić  
na trop kierowcy, który  
w piątek (19 sierpnia) rano 
potrącił rowerzystę na  
ul. Długiej w Pruszkowie  
i uciekł z miejsca 
wypadku. Funkcjonariusze 
apelują o pomoc  
w odszukaniu sprawcy. 

O zdarzeniu poinfor-
mował nas czytelnik. 
– W piątek na skrzy-
żowaniu ul. Długiej  

i Szkolnej na Żbikowie chwilę po 
godz 7.00 został potrącony ro-
werzysta. Teraz jest po operacji. 
Przebywa w śpiączce farmako-
logicznej. Kierowca samochodu 
uciekł z miejsca wypadku. Jechał 
ul. Długą od Warsztatowej w kie-
runku kościoła – napisał w wia-
domości nadesłanej na skrzynkę 
kontakt@wpr24.pl.

Ciężki stan rowerzysty
Policja potwierdziła te donie-
sienia. – Do zdarzenia doszło 
o godz. 7.25 na skrzyżowaniu 
ulic Długiej i Szkolnej. Pojazd 
marki volkswagen, najpraw-
dopodobniej koloru czarnego 
i najprawdopodobniej był to 
passat, jechał w kierunku ulicy 
Mostowej. W tym samym kie-
runku poruszał się rowerzy-
sta. Na skrzyżowaniu, podczas 
manewru wyprzedzania, samo-
chód zderzył się z rowerzystą, 
po czym odjechał z miejsca 
wypadku – mówiła nam wów-
czas st. asp. Marzena Dąbrow-
ska z Komendy Powiatowej  
Policji w Pruszkowie. 

Poszkodowany, 51-letni męż-
czyzna, w ciężkim stanie trafił 

Policja apeluje o pomoc w odszukaniu sprawcy 
wypadku na skrzyżowaniu ulic Długiej i Szkolnej
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zakresu wskazuje na poważne 
zaniedbania i błędy, które nie 
pozwalają na zapewnienie prawi-
dłowego wydatkowania środków 
publicznych. W konsekwencji 
może to narazić Miasto Podko-
wa Leśna na postępowanie dys-
cyplinarne za naruszenie ustawy 
o finansach publicznych, z uwa-
gi na liczne nieprawidłowości 
w przestrzeganiu zapisów usta-
wy prawo zamówień publicznych 
oraz zachowania zasady konku-
rencyjności, co bezpośrednio 
przedkłada się na efektywność wy-

targów wygrywały od lat te 
same firmy. – Okazało się, że 
nie ma połowy dokumentacji. 
W marcu tego roku zawiado-
miliśmy o tym prokuraturę, 
jednak postępowanie umorzo-
no. W najbliższy poniedziałek  
(22 sierpnia) składam kolejne za-
wiadomienie o prawdopodob-
nym popełnieniu przestępstwa 
korupcji, bo audyt potwierdził 
bardzo wiele nieprawidłowości 
– powiedział nam kilka dni te-
mu Artur Tusiński, burmistrz 
Podkowy Leśnej.

Czy w urzędzie miasta
doszło do korupcji?

 Ewelina Latosek 

P O D K O W A  L E Ś N A
Zakończył się audyt 
wybranych zamówień 
publicznych, których 
urząd miasta w Podkowie 
udzielał w latach 2012-2014. 
Burmistrz Artur Tusiński 
złożył zawiadomienie  
o możliwości popełnienia 
przestępstwa 
przez urzędników 
odpowiedzialnych 
m.in. za remonty dróg.

K ontrola przeprowa-
dzona przez nieza-
leżnych audytorów 
potwierdziła przy-

puszczenia obecnych władz 
miasta-ogrodu, że w po-
przedniej kadencji, pod wodzą 
burmistrz Małgorzaty Stępień-
-Przygody, dochodziło do nie-
prawidłowości w udzielaniu 
zamówień publicznych.

– Przedstawiony w sprawoz-
daniu stan faktyczny badanego 

Burmistrz złożył zawiadomienie do prokuratury

datkowania środków publicznych  
– czytamy w dokumencie przed-
stawionym przez audytorów.

Wyniki innych kontroli, w tym  
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
wskazują także, że dużo prze- 

Grodziska prokuratura posta-
wiła już zarzuty jednej z byłych 
urzędniczek. Chodzi o skarb-
nik miasta, która podejrzana 
jest o przywłaszczenie ponad  
160 tys. zł z miejskiej kasy. 

Wyniki innych kontroli, w tym Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta wskazują 
także, że dużo przetargów wygrywały 
od lat te same firmy

P R U S Z K Ó W

Mali Melomani Sztuki z Przedszkola 
Muzyczno-Arteterapeutycznego 
„Słoneczko”

Poszkodowany, 51-letni mężczyzna,  
w ciężkim stanie trafił do szpitala  
w  Grodzisku Mazowieckim
ludzie boją się do nas zgłosić, bo 
nie chcą być „ciągani” po sądach 
i posterunkach, ale pamiętaj-
my, że równie dobrze ofiarą te-
go wypadku mogło być dziecko. 
Sprawca powinien ponieść kon-
sekwencje. Ktokolwiek może po-
móc w jego identyfikacji proszony 
jest o kontakt, nawet anonimo-
wy – zaznacza przedstawicielka 
pruszkowskiej komendy.

sprawdzają zaś, czy w rejonie  
wypadku są jeszcze inne prywatne 
kamery monitoringu. 

Świadkowie wypadku i oso-
by, które w piątek, 19 sierpnia, 
widziały w rejonie ulicy Długiej 
czarnego passata, proszone są 
o kontakt z Komendą Powiato-
wą Policji w Pruszkowie (ul. Kra-
szewskiego 8, tel. 22 604 62 13) 
lub z najbliższym komisariatem. 



OgłoszeniaZamów: 22 758 77 88
reklama@wprmedia.pl                

Pruszków
ul. Niecała 10/2
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Obwieszczenie
starOsty PruszkOwskiegO 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) zawiadamiam, że zostało 
wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Prezydenta Miasta 
Pruszkowa w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej dotyczącej budowy drogi gminnej ul. bez 
nazwy w Pruszkowie w tym jezdni, chodników, zatok parkingowych 
składających się z 35 miejsc postojowych, opasek brzegowych przy 
jezdni, placu do zawracania pojazdów, barier typ U-12a oraz budowy 
zjazdu publicznego i budowy skrzyżowania typu T ul. bez nazwy  
i ul. Wołowskiego/Marii wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie 
budowy kanalizacji deszczowej odwodnienia ulicznego, budowy 
oświetlenia ulicznego oraz wycinki drzew i rozbiórki przewidzianych 
do wyłączenia odcinków sieci kanalizacji deszczowej w obszarze 
skrzyżowania na działkach nr ew.: 138/1, 135/5, 185/4, 185/5, 192/3 
obr. 22 w Pruszkowie.

Inwestycja obejmuje następujące działki: 
Linie rozgraniczające teren inwestycji – stałe zajęcie:  

−	 działki nr ew. : 135/5, 185/4, część 138/1, 185/6 (działka 
powstała z podziału działki nr ew. 185/5) obr. 22 w Pruszkowie.

Linie rozgraniczające teren inwestycji – zajęcie na czas budowy:
−	 działki nr ew.: część 138/1, część 192/3 obr. 22 w Pruszkowie.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy 
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 104  
(I piętro), tel.: 22 738-15-62. 

 797 705 105
-  

wystarczy
dowód osobisty

-  
gotówka
w jeden dzień

Pożyczka
 ekspresowa

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

Nawet
do 6000zł

Sprawdź nas!
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

797 705 110

AKCJA JESIEŃ  
NAJWIĘKSZY WYBÓR CEBUL

(TULIPANY, KROKUSY,
HIACYNTY, NARCYZE I INNE
ORAZ NA WOZY JESIENNE)

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, ul. Pogodna 7

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

Konkurs „Moja zaradność” kierowany jest do klientów, którzy w czasie trwania konkursu zawrą umowę pożyczki  
i wyślą zgłoszenie konkursowe. Konkurs trwa w okresie od 16.08.2016 r. do 11.09.2016 r.  Regulamin konkursu dostępny jest  
na stronie www.optima.pl i u przedstawicieli terenowych. Nagrody w konkursie: 4 x10 000 zł oraz 50 nagród rzeczowych  

do wyboru, o wartości do 500 zł każda. Optima Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-244), ul. Grunwaldzka 82,  
KRS 0000355315, NIP 5833101093.

500 600 370
ZADZWOŃod 500 do 12 000 zł i WygrAj 

W KONKUrSiE nawet

Weź
pożyczkę

lub nagrody rzeczowe! 10 000 zł   

Duża firma ochroniarska zatrudni od zaraz osoby  
na stanowisko 

KONWOJENT
Wymogiem koniecznym jest wpis na listę pracowników 

kwalifikowanych, pozwolenie na broń.
Praca na terenie Warszawy i okolic.  

Wynagrodzenie wynosi od 11,50 zł netto/godz. 

Kontakt tel.: 510 015 776 oraz 510 014 898

 ► Serwis w Otrębusach zatrudni  
samodzielnego mechanika  
samochodowego z możliwością bezpłatnego 
zakwaterowania 794 794 500. 

 ► Szkoła językowa w Książenicach  
poszukuje do współpracy lektorów  
języków: angielskiego, hiszpańskiego  
i francuskiego. Informacje  
pod nr 607-103-129  
lub afterschoolclub.pl@gmail.com  

 ► Tłocznia profili aluminiowych Aluflam Extrusion 
zatrudni pracowników produkcji. Umowa  
o pracę. Moszna Parcela 29, 
Tel.: 22 266 89 58 lub  
kariera@aluflam-extrusion.com.

 ► Trattoria Erbario zatrudni młodą,  
sympatyczną kelnerkę do zespołu.  
Kontakt telefoniczny 513 962 034 

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę tel. 502 036 239 

 ► Zatrudnię hydraulika / pomoc hydraulika  
601 93 95 45

 ► 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 panią do sklepu mięsnego  
w Pruszkowie tel. 502-380-130  

 ► Zatrudnię piekarza do małej rodzinnej 
piekarni. Pruszków tel. 609 775 601 

Zatrudnię pracowników na  
obiekt handlowy w Grodzisku Mazowieckim. 
Stawka 8,50 zł/h netto, system dzienny.  
Tel.: 695-804-224 

 
 

Nieruchomości – sprzedam
 ► 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 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 

 
 

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 

 
 

Auto-moto – kupię
 ► CAŁE USZKODZONE 504899717 

 
 

Kupię
 ► KUPIĘ RÓŻNE RZECZY W ATRAKCYJNEJ CENIE 

788 882 780 

 
 

Sprzedam
 ► Sprzedam po modernizacji kotłowni: kocioł 

gazowy, termę i piec CO. Tel. 796 573 006 

 
 

Usługi
 ► Anteny nowocześnie solidnie montaż serwis 

603 375 875 

 ► Brukarstwo meritumbruk@o2.pl 696 437 501 

 ► Czyszczenie skórzanej tapicerki  
samochodowej, 505 076 331 

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

 ► Dachy papą, 605 606 914 

 ► DOCIEPLANIE BUDYNKÓW TEL:795 96 96 96 

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

 ► Domofony, videodomofony 603 375 875 

 ► Glazura łazienka 518 970 605

 ► Hydraulik, 535 872 455 

 ► Nauka gry na gitarze 608 092 964 

 ► Projektowanie graficzne oraz skład DTP.  
Kontakt: 509 443 977, 509 443 877 
www.gdstudio.pl; marcin@gdstudio.pl 
michal@gdstudio.pl

Dam pracę
 ► Agencja Pracy Tymczasowej Adecco Poland 

Sp. z o.o. (nr 346) poszukuje osób do pracy 
na produkcji, magazynie i stanowiska 
specjalistyczne. Zgłoś się do nas! 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 

Medlab-Products sp. z o.o. z siedzibą  
w Raszynie zatrudni MAGAZYNIERA 
Wymagania: wykształcenie min.  
zawodowe, min. roczne doświadczenie  
w pracy jako magazynier, obsługa komputera 
w zakresie aplikacji magazynowych, 
znajomość zasad gospodarki  
magazynowej. Oferty, z podaniem  
oczekiwań finansowych,  
prosimy przesyłać na adres email:  
oferty.pracy@medlab-products.com.pl  

Osobie do pakowania wyrobów 
laboratoryjnych, praca dwuzmianowa,  
umowa o pracę. Raszyn, ul. Gałczyńskiego 8  
tel. 720-35-12 w. 150 

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

Poszukuję pracowników do  
ochrony obiektów handlowych 
w Podkowie Leśnej i Pruszkowie.  
Stawka 8,50 zł/h netto.  
tel.: 667-676-261 

 ► PRACA W OCHRONIE DLA RENCISTY  
W Pruszkowie 600 009 700 

 ► Protezy zębowe 450 zł, 508 357 334 

 ► 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 

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

 
 

Inne
 ► Pani, lat 60, pozna pana w podobnym 

wieku, zmotoryzowanego, celem wspólnej 
przyjaźni, 693-151-868 

ceny netto ogłoszeń za słowo:
2 zł ....... ogłoszenie zwykłe
3 zł ....... ogłoszenie pogrubione
4 zł ....... ogłoszenie w ramce
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