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P R U S Z K Ó W
O tym, że Poczta Polska S.A. 
nie radzi sobie najlepiej 
z organizacją pracy w wielu 
miejscowościach nikogo 
nie trzeba przekonywać. 
Każdego dnia otrzymujemy 
skargi m.in. na działalność 
urzędu pocztowego 
przy ul. Chopina 
w Pruszkowie. Długie 
kolejki, brak listonoszy, 
korespondencja, która 
nigdy nie trafia do 
adresata. To tylko
niektóre bolączki. 

G łosy niezadowolenia do-
chodzą do nas zewsząd 
– Pruszkowa, Piastowa, 

Brwinowa i innych miast zlo-
kalizowanych w naszym regio-
nie. Problemów jest wiele. Ale 
to najlepiej tłumaczą czytelni-
cy w wiadomościach wysłanych 
do naszej redakcji. – Zainte-
resujcie się tym co się dzieje 
w głównej placówce pocztowej 
UP 1 na Chopina 64. W skrócie: 
zagubione przesyłki, ludzie cze-
kający po miesiąc na listy pole-
cone i dokumenty, żale i skar-
gi, starsze panie czekające na 
paczki od dzieci z zagranicy, 
listonosze nie dostarczający li-
stów oraz kolejki na przynaj-
mniej godzinę stania – napisał 
do nas Kamil. 

Takich głosów jest niestety 
znacznie więcej... 

CZYTAJ WIĘCEJ NA STR. 2

Niekończące się problemy z Pocztą Polską

P R U S Z K Ó W
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tylko tyle dni pozostało do kalendarzowej wiosny (21 marca). 
Już nie możemy się doczekać. Wiosno, wróć i przynieś nam 
wysokie temperatury!5

Piątek, 16 MARCA 2018

B R W I N Ó W
Szykują się trudne wakacje 
dla kierowców. Mazowiecki 
Zarząd Dróg Wojewódzkich 
chce wyremontować 
jedną z dróg dojazdowych 
do autostrady A2. 

D obra wiadomość, na 
którą czekali nie tyl-
ko mieszkańcy Doma-
niewa i Domaniew-

ka, ale również wszyscy przejeż-
dżający przez te miejscowości 
drogą wojewódzką nr 701 do/z 
węzła autostrady A2 w Pruszko-
wie: Mazowiecki Zarząd Dróg Wo-
jewódzkich w Warszawie ogłosił 
przetarg na wykonanie remon-
tu nawierzchni tej drogi na ca-
łym odcinku od granicy Gołaszewa 
i Domaniewa do granicy Doma-
niewa i Pruszkowa (do początku 
wiaduktu nad A2 przy oczyszczalni 
ścieków w Pruszkowie) – napisał 
na swoim facebookowym profi -
lu Arkadiusz Kosiński, burmistrz 
gminy Brwinów. 

Wiadomość dobra, bo prze-
jazd tą drogą nie jest komforto-
wy. Każdego dnia wielu kierowców 

z Brwinowa i okolic właśnie tędy 
dociera do autostrady A2. Przejazd 
nie jest może zbyt komfortowy, ale 
pozwala ominąć korek, który w go-
dzinach szczytu tworzy się na ul. 
Żbikowskiej. Jednak nim będzie-
my sunąć samochodami po rów-
nej nawierzchni na Domaniewskiej 
trzeba przygotować się na utrud-
nienia. A te najdotkliwsze jak zwy-
kle będą dla kierowców. 

Dziś jeszcze nie wiadomo czy 
droga na czas remontu zostanie 
całkowicie wyłączona z ruchu. – 
To zależy od uzgodnień z zarząd-
cami lokalnych dróg. W przypadku 

Wyremontują dojazdówkę 
do autostrady

całkowitego zamknięcia to one 
muszą przejąć ruch z dróg wo-
jewódzkich. Nie zawsze jest to 
możliwe. Organizacja ruchu na 
czas remontu to zadanie, które bę-
dzie należeć do wykonawcy. Być 
może ten zdecyduje się na reali-
zacje prac „pod ruchem” – mó-
wi nam Monika Burdon, rzecznik 
prasowy Mazowieckiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich.

Sam remont nie będzie duży. 
Wykonawca będzie musiał jedy-
nie wymienić nakładkę na jezd-
ni. Prace maja się zakończyć do 
31 sierpnia. [AZ]

P R U S Z KÓW
Nabór wniosków do 
tegorocznej edycji 
pruszkowskiego 
budżetu obywatelskiego 
zakończony. Mieszkańcy 
zgłosili aż 69 pomysłów. 
To rekord w trzyletniej 
historii przedsięwzięcia.

T o już trzecia edycja bu-
dżetu partycypacyjnego 
w Pruszkowie. Kwota, 
jaką w tym roku władze 

miasta przeznaczyły na realizację 
pomysłów mieszkańców to tak-
że rekordowy 1 mln 250 tys zł. 
Wnioski można było zgłaszać do 
piątku, 9 marca. Ile ich wpłynęło? 
– Otrzymaliśmy 69 wniosków. Ich 
autorom należy się wielkie po-
dziękowanie, bo za każdym z nich 
stoi wiele pracy, każdy pomysł 
musiał zostać poparty 30 pod-
pisami – mówi Lidia Micberger 
z pruszkowskiego magistratu.

Dla porównania w ubiegłym 
roku zgłoszono 49 wniosków, 
a dwa lata temu 54. Teraz zgło-
szone pomysły czeka weryfi ka-
cja formalna i merytoryczna. 
– Wnioski zostaną sprawdzo-
ne, a następnie trafi ą pod głoso-
wanie mieszkańców – tłumaczy 
Michał Landowski, wiceprezy-
dent Pruszkowa.

Urzędnicy zweryfi kują m.in. 
czy kwota potrzebna na reali-
zację nie jest zbyt duża, czy 
pomysł może być wdrożony 

przez miasto itd. Kolejny krok 
to głosowanie. Rozpocznie się 
ono 26 maja i potrwa do 24 
czerwca, a już 9 lipca prusz-
kowianie poznają wyniki. Ca-

ła kwota tegorocznego budżetu 
obywatelskiego podzielona jest 
na obszary. Mieszkańcy obszaru 
I (Gąsin) do rozdysponowania 
będą mieli kwotę 159 913,12 zł. 
Na zadania z obszaru II (Bąki 

Niekończące się 
problemy z Pocztą Polską
– Żadne listy polecone nie były 
dostarczane do domu. Spędza-
łam cały dzień w domu, czekając 
na listonosza, aż w końcu dosta-
łam powiadomienie SMS. Jak się 
okazało, na poczcie czekał na mnie 
niejeden list, a trzy listy w gaba-
rycie A, które listonosz jest zo-
bowiązany dostarczyć do domu. 
Awizo na te trzy listy znalazłam 
w skrzynce pięć dni po odebraniu 
ich z poczty. Taka sytuacja miała 
miejsce nie pierwszy raz. I na ko-
niec hit. 6 lutego listonosz zostawił 
na skrzynkach w mojej klatce listy 
adresowane do sąsiadów z klatki 
obok. Listy leżały na widoku, na 
wierzchu, w żaden sposób nie-
chronione. Były wśród nich prze-
syłki z ZUS-u i z banków, z tego 
i zeszłego roku. Jakaś informacja 
o zadłużeniu. Może jakieś karty 
kredytowe? I każdy mógł tak po 
prostu zajrzeć do cudzego listu... 
– pisze do naszej redakcji Monika. 

Gdy wcześniej zajmowaliśmy 
się tematem, a było to 19 stycznia, 
usłyszeliśmy, że Poczta stara się 
poprawić złą sytuację. Natomiast 
nic się nie zmieniło, a nawet wie-
le osób uważa, że jest gorzej. Py-
tamy kolejny raz wprost: jakie są 
przyczyny złego funkcjonowania 
Poczty w Pruszkowie? – Przyczy-
ną oczekiwania w Urzędzie Pocz-
towym Pruszków 1 na usługi jest 
wzrost liczby klientów, spowodo-
wany czasowym zawieszeniem 

Agencji Pocztowej zlokalizo-
wanej przy ul. Ciechanowskiej. 
Dziękujemy za wskazanie niedo-
godności i przepraszamy za nie. 
W momencie pozyskania nowego 
agenta do współpracy, uruchomi-
my agencję pocztową w Pruszko-
wie, która powinna przejąć część 
pracy przy obsłudze klientów, 
co znacząco usprawni obsłu-
gę mieszkańców – wyjaśnia Ju-
styna Siwek, rzecznik prasowy 
Poczty Polskiej S.A.

Dalej słyszymy, że wszystko 
przez zimę i choroby pracowni-
ków. – W okresie zimowym ma-
my w Pruszkowie wzrost liczby 
absencji chorobowych pracow-
ników. W lutym br. zatrudniliśmy 
nowych listonoszy i prowadzi-
my nadal kolejne rekrutacje, aby 

zwiększyć liczbę pracowników 
obsługujących rejony doręczeń 
w Pruszkowie i okolicach – pod-
kreśla Siwek. 

Poczta prosi swoich klientów 
o zgłaszanie każdego problemu. 
Podobno dopiero wtedy moż-
na podjąć „działania naprawcze”. 
– Wszelkie uwagi ze strony klien-
tów dotyczące obsługi są dla nas 
cennym materiałem do podję-
cia działań naprawczych. Do tego 
potrzebujemy opisu konkretnych 
przesyłek, w szczególności ich nu-
merów – informuje rzeczniczka.

Ciągle tylko słyszymy, że sytu-
acja ulegnie poprawie. Ale trudno 
w to uwierzyć. Czy uda się przy-
wrócić Poczcie Polskiej dawną 
świetność? To pytanie pozosta-
je bez odpowiedzi. 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Nabór wniosków 
zakończony! Jest rekord

i Żbików) przeznaczono kwotę 
249 322,20 zł. Na obszar III (Twor-
ki i Malichy) przypadła kwota 
148 164,92 zł. Na projekty w ob-
szarze IV (Ostoja) przewidziano 

172 646,58 zł, a w obszarze V (Cen-
trum) 155 764,73 zł. Dla ostatnich 
dwóch obszarów VI (Wyględó-
wek) i VII (os Prusa) zarezerwo-
wano odpowiednio: 161 336,95 zł 
i 202 851,50 zł. [Red.]
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G R A N I C A
Do zdarzenia doszło 
w nocy z 13 na 14 marca 
w miejscowości Granica. 
Kobieta przechodziła 
przez niewielki las, gdy 
napadł ją mężczyzna. 
Groził jej nożem, 
pobił ją, a potem uciekł. 
Na szczęście niedługo 
później napastnik 
wpadł w ręce policji.

I nformacje o sprawie otrzy-
maliśmy drogą mailową. 
– Około północy w Komo-
rowie przy ul. Reja doszło 

do napadu na młodą kobietę. Po-
dobno napastnik zaatakował ją 
nożem i usiłował zgwałcić. Ale 
nie udało mu się, ponieważ ko-
bieta głośno krzyczała. Wkrótce 
przyjechała karetka i zabrała ko-
bietę – napisał Andrzej.

Policjanci sprostowali, że do 
zdarzenia doszło w miejsco-
wość Granica. – Zawiadomie-
nie dotarło do nas wczoraj po 
godz. 23.40, że w Granicy ktoś 
woła o pomoc – mówi pod-
kom. Karolina Kańka, rzecznik 

prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie. – Kobie-
ta przechodziła przez lasek, gdy 
napastnik ją zaatakował. Męż-
czyzna groził jej nożem, pobił ją 
i oddalił się z miejsca zdarzenia. 
Kobieta z urazami twarzy zosta-
ła skierowana do szpitala – opi-
suje policjantka.

Wkrótce po tym zajściu na-
pastnik trafił w ręce funk-
cjonariuszy. – Na miejsce 
szybko skierowano kilkunastu 

Napadł na kobietę. Groził 
nożem, potem dotkliwie pobił

funkcjonariuszy oraz psa. Męż-
czyzna został zatrzymany. To 
30-latek. W chwili zatrzymania 
miał półtora promila alkoholu 
w organizmie. Dalsze czynno-
ści będą prowadzone gdy męż-
czyzna wytrzeźwieje – podkreśla 
podkom. Kańka.

Policjanci uspokajają, że nie 
mamy tutaj do czynienia z no-
żownikiem lub gwałcicielem. Ze 
wstępnych ustaleń wynika, że 
kobieta znała napastnika. [SD]

– Otrzymaliśmy 69 wniosków. 
Ich autorom należy się wielkie 
podziękowanie, bo za każdym z nich stoi 
wiele pracy, każdy pomysł musiał zostać 
poparty 30 podpisami – mówi Lidia 
Micberger z pruszkowskiego magistratu.
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tylko tyle dni pozostało do kalendarzowej wiosny (21 marca). 
Już nie możemy się doczekać. Wiosno, wróć i przynieś nam 
wysokie temperatury!5
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– Planujemy oddanie przedszkola w terminie. Gdyby jednak miało się coś wydarzyć, to przekazaliśmy 
rodzicom informację, że zapisując dziecko do tej placówki, a nastąpiłoby jakieś przesunięcie, że 
otworzymy przedszkole wtedy, kiedy będzie to możliwe. Nie zakładamy poślizgu, ale w życiu i na 
budowie są różne sytuacje – burmistrz Brwinowa Arkadiusz Kosiński o trwającej budowie nowego przedszkola na terenie Zespołu Szkół w Otrębusach.
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C Y T A T  T Y G O D N I A

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Piastowa informuje, że  
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie 
przy  ul. 11 Listopada 8, na tablicy ogłoszeń 
na I piętrze, zostały wywieszone następujące 
wykazy: w okresie 08.03.2018r. – 29.03.2018r.  
wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
oddania w najem, w okresie 06.03.2018r.  
– 27.03.2018r. wykaz nieruchomości gruntowych 
przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny 
oraz w okresie 14.03.2018r. – 04.04.2018r. 
wykaz nieruchomości przeznaczonych do 
zbycia.
Wykazy zamieszczone są również na stronie 
internetowej www.piastow.pl

BIŻUTERIA
IDEALNA

na prezent

PRUSZKÓW
ul. Kraszewskiego 41

facebook.com/galeriastyle
tel. 600 924 925

Ogłoszenia Reklama

P R U S Z K Ó W
Rozpoczęła się akcja 
„Głos matek ma moc 
zmiany”. Fundacja Rodzić 
po Ludzku pyta kobiety 
o ich doświadczenia 
i chce dowiedzieć się jak 
były traktowane przez 
personel szpitala, czy 
rodzą w godnych 
warunkach i czy 
szpitale przestrzegają 
standardów opieki. 

O swoich doświad-
czeniach kobiety 
mogą opowiedzieć 
w specjalnej an-

kiecie online na stronie www.
ankieta.rodzicpoludzku.pl. 
Sprawdza ona jakość opieki 
okołoporodowej w konkretnym 

szpitalu – od izby przyjęć do mo-
mentu wyjścia do domu. Obok 
warunków i czystości na salach, 
jakości wyżywienia w szpitalu, 

Czy warto rodzić w Pruszkowie?

kobiety oceniają m.in. spo-
sób przekazywania informacji 
przez personel, poszanowa-
nie prawa do intymności, do 

decydowania o przebiegu porodu 
oraz wykonywanych zabiegach 
medycznych i pielęgnacyjnych, 
respektowanie planu poro-
du, jakość wsparcia w zakresie 
karmienia oraz opieki nad dziec-
kiem po porodzie. 

Ponadto funkcjonuje strona 
internetowa www.gdzierodzic.
info, na której kobiety pozosta-
wiają swoje komentarze na temat 
konkretnego szpitala. Wchodząc 
pod ten adres www.gdzierodzic.
info/placowka/938 można zasię-
gnąć opinii o porodówce w Sa-
modzielnym Publicznym Zespole 
Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Pruszkowie. Z pewnością wy-
pełnienie ankiety ułatwi innym 
kobietom wybranie miejsca do 
porodu, dlatego warto opisać 
swoje doświadczenia. [SD]

Dźwig przewrócił 
się na stacji PKP 

w Pruszkowie
P R U S Z KÓ W

W czwartek 15 marca 
na terenie stacji PKP 
w Pruszkowie przewrócił się 
dźwig. Maszyna uszkodziła 
pawilony handlowe i mur 
zabytkowego dworca. 
Nikomu nic się nie stało.

D o zdarzenia doszło 
przed godziną 12.00. 
Maszyna, która prze-
wróciła się na pawi-

lony, to dźwig przystosowany do 
wbijania metalowych pali. – Dźwig 
wykonywał prace na terenie PKP. 
Pod jedną z jego łap osunęła się zie-
mia. Maszyna przewróciła się na 
budynek, w którym znajduje się 
sklep mięsny i piekarnia. Pracowni-
cy sklepów zostali ewakuowani, ni-
komu nic się nie stało – mówi nam 
podkom. Karolina Kańka, rzecznik 
prasowy Komendy Powiatowej Po-
licji w Pruszkowie. Ratownicy z Falc 
Medycyna podkreślają, że nikt 
nie został poszkodowany. [AZ]

Jeżeli jeszcze 
nie wiesz 
co zrobić 
z nadchodzącym 
weekendem, 
to przedsta-
wiamy kilka 
propozycji. 

Pruszków
18 marca o godz. 15. Mu-
zeum Dulag 121 organizuje 
spotkanie z Lechosławem 
Herzem – aktorem, wy-
bitnym krajoznawcą, pro-
jektantem niemal 2 tys. km
szlaków turystycznych 
m.in. na Mazowszu i Su-
walszczyźnie oraz autorem 
przewodników turystycz-
nych. W ostatnich latach 
publikuje on także książ-
ki beletrystyczne, utrzy-
mane w formie gawęd 
krajoznawczych, opowie-
ści o historii, przyrodzie 
i spuściźnie kulturowej Ma-
zowsza i Tatr. W 2017 roku 
ukazały się „Świsty i po-
mruki. Sceny tatrzańskie” 
oraz „Pod ożywczym drzew 
cieniem…” – poświęcona 
najbliższym okolicom War-
szawy: Bielanom, wilegia-
turom i letniskom w Świd-
rze, Aninie, Podkowie Leś-
nej czy Zalesiu Górnym, 
uzdrowiskach, np. w Kon-
stancinie i o już zapomnia-
nych, jak np. w Nowym Mie-
ście nad Pilicą, rezydencjom 
szlacheckich w Radziejowi-
cach, Oborach i Młochowie, 
a także o podwarszaw-
skiej przyrodzie nad Wisłą. 
Wstęp wolny.

Grodzisk Maz. 
Przed nami Grodziski Dzień 
Młodzieży i będzie to druga 
edycja imprezy. To właśnie 
dla młodzieży z Grodziska 
Mazowieckiego organiza-
torzy przygotowali masę 
atrakcji. W programie m.in. 
gra historyczna z nagroda-
mi, warsztaty sushi, pokaz 
iluzjonisty Macieja Pędy, czy 
spotkanie z twórcami kana-
łu Matura To Bzdura, który 
można oglądać na YouTube.

Wydarzenie odbędzie się 
w Centrum Kultury przy ul. 
Spółdzielczej. Start 17 mar-
ca już o godz. 12.00 warszta-
tami animacji poklatkowej, 
spotkaniem „ Jak zostać 
podóżnikiem”, grami bi-
tewnymi i strategicznymi. 
Także o tej godzinie rozsta-
wi się mobilne studio Ra-
dia Bogoria, a także będzie 
można porozmawiać o że-
glarstwie z członkami klubu 
„Czysty Wiatr”. Wstęp wolny.

Nadarzyn
18 marca o godz. 16.00 od-
będzie się kolejna impre-
zę z cyklu Kino Nokusiowe. 
Pokazany zostanie fi lm z se-
rii „Mały pingwin Pik-Pok”, 
zrealizowany techniką ani-
macji lalkowej, oraz anima-
cja fi lmowa wykonaną przy 
pomocy klocków lego.

– Po projekcji sami „zbu-
dujemy” fi lm – oczywiście... 
z kloców lego. Warsztaty 
animowania kloców tra-
dycyjnie poprowadzi ab-
solwentka warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych, 
Julia Karasiewicz – przed-
stawia Nadarzyńskie Cen-
trum Kultury. Wstęp wolny.

Dzieje się! 
Co robić w weekend? 

Podpowiadamy 

M
ac

ie
j B

oc
hn

ow
sk

i

MIEJSCE 
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL

03030303030303



Piątek, 16 MARCA 2018

W I A D O M O Ś C I04
W nocy z 12 na 13 marca nieznani 
sprawcy włamali się do sklepu w Parz-
niewie. Jak podaje policja skradziono pa-
pierosy o wartości kilku tysięcy złotych. 
Krótką wiadomość dotyczącą tego zda-
rzenia otrzymaliśmy za pośrednictwem 
maila. – Dzisiaj o 1.00 w nocy okra-
dziono sklep w Parzniewie – napisał 

czytelnik. Policjanci potwierdzają te in-
formacje. – W miejscowości Parzniew 
nieznani sprawcy włamali się po godz. 
1.00 w nocy do sklepu przy ul. Głównej. 
Skradziono artykuły tytoniowe. Według 
wstępnych ustaleń towar warty był kilka 
tysięcy złotych – mówi podkom. Karo-
lina Kańka, rzecznik prasowy Komendy 

Powiatowej Policji w Pruszkowie. Prusz-
kowska komenda poszukuje świadków 
tego zdarzenia. Każdy kto może mieć 
istotne informacje dla tej sprawy pro-
szony jest o kontakt: osobisty – Prusz-
ków ul. Kraszewskiego 8, telefoniczny 
– 22 604 62 13, mailowy –  komen-
dant.pruszkow@ksp.policja.gov.pl . [SD] 

P A R Z N I E W

Włamanie do sklepu. 
Skradziono papierosy

Rower Gminny wraca  
do Michałowic 

M I C H A Ł O W I C E
Po zimowej przerwie 
do Michałowic wraca 
Rower Gminy. System 
wypożyczalni zostanie 
uruchomiony na przełomie 
marca i kwietnia.

D obra wiadomość dla 
miłośników rowe-
rowych wycieczek, 
którzy nie mają wła-

snych jednośladów. W Michało-
wicach również w tym sezonie 
będzie działać system wypo-
życzalni rowerowych. Gmina 
rozpoczęła poszukiwania ope-
ratora systemu.

W Michałowicach dostępnych 
będzie 65 rowerów w tym dwa 
typu cargo oraz pięć tandemów. 
Do dyspozycji mieszkańców bę-
dzie siedem stacji wypożyczeń. 
– Nowa staja będzie zlokalizo-
wana w Michałowicach przy ul. 
Szkolnej – informuje michało-
wicki magistrat. Pozostałe stacje 
będą działać w tych samych lo-
kalizacjach co w ubiegłym sezo-
nie. Wypożyczalnie pojawią się 

przy stacjach WKD w Komoro-
wie, Michałowicach, Regułach, 
Opaczy-Kolonii, Nowej Wsi oraz 
przy zalewie w Komorowie. 

System rowerowy w Micha-
łowicach ma być kompatybil-
ny z systemami działającymi 
w stolicy i w Pruszkowie. – Za-
sady rejestracji do systemu, 
opłata rejestracyjna oraz for-
ma wypożyczenia: bezpłatna 
do 12 godzin pozostaną na ra-
zie bez zmian. Gmina podpisała 

deklarację o współpracy z Za-
rządem Dróg Miejskich w War-
szawie oraz Miastem Pruszków. 
Po wyborze operatorów ma na-
stąpić integracja warszawskie-
go, pruszkowskiego i naszego 
systemu samoobsługowych wy-
pożyczalni rowerów – zazna-
czają urzędnicy. 

Kiedy wypożyczalnie pojawią 
się w gminie Michałowice? Start 
systemu zaplanowano na prze-
łom marca i kwietnia. [AZ]
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Przedszkole w Otrębusach  
z poślizgiem? Burmistrz uspokaja

O T R Ę B U S Y
Trwa budowa nowego 
przedszkola na  
terenie Zespołu Szkół  
w Otrębusach. Inwestycja 
planowo ma być gotowa  
we wrześniu, jednak  
na lutowym spotkaniu  
z rodzicami pojawiła  
się informacja, że  
w grę wchodzić może  
nawet grudzień. Czy 
inwestycja ma opóźnienie? 
Sprawdziliśmy.

P race przy nowym bu-
dynku na terenie szko-
ły przy ul. Piaseckiego 
trwają już kilka mie-

sięcy. Nowe przedszkole ma po-
mieścić setkę dzieci w czterech 
oddziałach. Obecnie w Otrębu-
sach działa tylko jedno publicz-
ne przedszkole. W placówce 
przy ul. Wiejskiej opiekę ma 
40 maluchów. To mało, jak na 
rosnące potrzeby mieszkańców 

Otrębus i Kań. Dlatego też wielu 
rodziców z uwagą śledzi postępy 
przy budowie nowego obiektu. 
Szczególnie, że właśnie rozpo-
czął się gorący okres rekrutacji 
do szkół i przedszkoli.

W lutym w Otrębusach od-
było się spotkanie informacyj-
ne w sprawie naboru do klas 

pierwszych i przedszkoli na te-
renie gminy. Rodzice usłyszeli 
w jego trakcie, że nowa placówka 
przy ul. Piaseckiego może zostać 
otwarta później niż pierwotnie 
planowano. – Mowa była nawet 
o grudniu. Co do tego czasu bę-
dzie działo się z naszymi dzieć-
mi? Wszyscy nie pomieszczą się 

w przedszkolu przy Wiejskiej – za- 
znaczają zaniepokojeni rodzice.

Z pytaniem o ewentualne 
opóźnienia w realizacji inwesty-
cji zwróciliśmy się do Arkadiusza 
Kosińskiego, burmistrza gminy 
Brwinów. – Planujemy oddanie 
przedszkola w terminie. Gdyby 
jednak miało się coś wydarzyć, 

to przekazaliśmy rodzicom in-
formację, że zapisując dziecko 
do tej placówki, a nastąpiłoby ja-
kieś przesunięcie, że otworzymy 
przedszkole wtedy, kiedy będzie to 
możliwe. Nie zakładamy poślizgu, 
ale w życiu i na budowie są róż-
ne sytuacje – zaznacza burmistrz 
Brwinowa. – Gdyby się okazało, 

że nie będzie to wrzesień, a np. 
październik, rodzice muszą być 
przygotowani, aby zapewnić do 
tego czasu opiekę własnym dzie-
ciom. W przedszkolu przy ul. Wiej-
skiej jest 40 miejsc i ani jednego 
więcej, a w nowym przedszkolu 
ma być ich 100. W tym momen-
cie nie jesteśmy w stanie przyjąć 
tych dzieci w innym miejscu, na-
wet na krótko – dodaje.

Jak zapewnia Kosiński, na ra-
zie nie ma jednak powodów do 
niepokoju, bo sama budowa idzie 
zgodnie z planem. A co stanie się 
z budynkiem przy ul. Wiejskiej 
po przeprowadzce przedszkola 
na ul. Piaseckiego? – Pomysł jest 
taki, aby w zmodernizowanym 
budynku starego przedszko- 
la zaczął funkcjonować ośrodek  
zdrowia, który zostałby przenie-
siony z „Toeplitzówki”. Uwolnione 
w ten sposób miejsce w pała- 
cu zostałoby przeznaczone na 
działalność kulturalną – wyja-
śnia brwinowski włodarz. [Red.] 

P R U S Z K Ó W
Dokładnie chodzi  
o trzy przejścia dla  
pieszych w Pruszkowie  
– na skrzyżowaniach  
z ul. Niecałą, Kraszewskiego 
i Kościelną. W tych 
lokalizacjach zebry  
zostaną doświetlone.

Nie da się ukryć, że 
ulica Prusa to jedna  
z najbardziej uczęsz- 
czanych ulic w Prusz- 

kowie. Na chodnikach pełno pie-
szych, a na jezdni samochodów. 
Starostwo powiatowe, które jest 
zarządcą tej drogi, zdecydowa-
ło o doświetleniu trzech przejść 
dla pieszych. Wszystko po to, by 
było bezpieczniej.

Latarnie już działają, choć 
system wymaga kilku popra-
wek. – Systemy doświetleń 
przejść dla pieszych w ciągu ul. 
Bolesława Prusa w Pruszkowie 
przechodzą ostatnie poprawki 
przed ich ostatecznym odbio-
rem planowanym na przyszły 
tydzień. Doświetlenia działają 

i już wypełniają swoją funkcję 
zapewniając lepszą widoczność 
pieszych na pasach przez kie-
rowców. Nie mniej jednak po-
prawek wymaga usytuowanie 
znaków drogowych znajdują-
cych się na nich i przy nich, oraz 
samo ustawienie lamp doświe-
tlających, tak aby jej wiązka nie 
powodowała dyskomfortu mi-
jających przejście kierowców. 
Wszystkie te elementy zostaną 
poprawione w ciągu najbliższych 
dni i oczywiście przed ich od-
biorem technicznym – wyjaśnia 
Krzysztof Bukowski ze Starostwa 
Powiatowego w Pruszkowie. [SD]

Jaśniej na przejściach dla 
pieszych w ciągu ul. Prusa
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Pierwsza niedziela bez handlu w regionie
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Nie zakładamy poślizgu, ale w życiu i na 
budowie są różne sytuacje. Gdyby się 
okazało, że nie będzie to wrzesień rodzice 
muszą być przygotowani, aby zapewnić  
do tego czasu opiekę dzieciom. 

Placówki handlowe zlokalizowane przy ul. Królewskiej w Grodzisku Mazowieckim. [Red.]  
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Makabryczne odkrycie w miejscowo-
ści Umiastów (gmina Ożarów Mazo-
wiecki). W stawie na terenie jednego 
z zakładów odnaleziono zwłoki męż-
czyzny. Pierwsze informacje o tym 
zdarzeniu otrzymaliśmy od jednego 
z naszych czytelników. – W miejsco-
wości Umiastów w stawie na terenie 

firmy w znaleziono ciało mężczyzny. 
Mogły tam leżeć kilka dni zamarz-
nięte w lodzie. Znalazł je pracownik 
ochrony – czytamy w mailu nadesła-
nym na skrzynkę  kontakt@wpr24.
pl. Informacje potwierdza policja. – 
Ciało zostało odnalezione w stawie 
przez pracownika ochrony. Na miejsce 

zostali wezwani strażacy, którzy wy-
ciągnęli je na brzeg. Na miejscu praco-
wała ekipa dochodzeniowo-śledcza. 
Będziemy ustalać tożsamość męż-
czyzny i to, czy mamy do czynienia 
z wypadkiem czy z działaniem prze-
stępczym – informuje oficer dyżur-
ny Komendy Stołecznej Policji. [Red.] 

R E G I O N

Zwłoki mężczyzny  
w stawie

reklama

„Kocia Przystań” już działa
P R U S Z K Ó W

W Pruszkowie powstało 
wyjątkowe miejsce dla 
bezdomnych czworonogów. 
„Kocia Przystań” da 
schronienie potrzebującym 
pomocy zwierzakom.

T en specjalny punkt 
dla kocich rozbit-
ków prowadzony 
jest przez Pruszkow-

skie Stowarzyszenie na Rzecz 
Zwierząt. – „Kocia Przystań” 
może dać schronienie ok. 25 ko- 
tom na raz (obecnie przebywa 
w niej 11 kotów). Codziennie 
są na miejscu obecni wolonta-
riusze, którzy zajmują się kar-
mieniem, sprzątaniem oraz 
zapewnianiem rozrywki naszym 
ogonom. Obiekt jest monitoro-
wany, więc wszelkie próby pod-
rzucania kartonów z kociakami 
spotkają się ze zdecydowaną 
reakcją – informują na Face-
booku przedstawiciele Stowa-
rzyszenia. – Pamiętajcie jednak, 
że ten odpowiednik Punktu Ad-
opcyjnego nie jest otwarty całą 

dobę, aby nas odwiedzić trzeba 
się wcześniej umówić, zaprasza-
my w przypadku zainteresowa-
nia adopcją lub chęci pomocy 
w ramach wolontariatu – dodają.

O szczegóły zapytaliśmy 
Ilonę Mlastek, która opiekuje  
się „Kociarnią”. Dlaczego aku-
rat dla kotów powstało takie 
miejsce? – Kotów mamy bardzo 
dużo, sporo więcej niż psów. 
Mamy w Pruszkowie trzy kocie 

organizacje, ta pomoc rozkła- 
da się, ale to i tak za mało. Ko-
ciarnia powstała po to, aby za-
bezpieczyć koty do momentu 
znalezienia domu lub domu 
tymczasowego. Ma być punk-
tem doraźnym, gdzie ko-
ty mogą się socjalizować, my 
możemy je sprawdzić, dole-
czyć – mówi przedstawicielka 
Pruszkowskiego Stowarzysze-
nia na Rzecz Zwierząt.

Punkt udało się uruchomić 
m.in. dzięki pomocy finansowej 
urzędu miasta. Miesięczne kosz-
ty utrzymania „Kociej Przysta-
ni” są jednak dość duże. Dlatego 
Stowarzyszenie prosi o wsparcie 
swojej działalności. – Może się 
to wydać nieprawdopodobne, 
ale naprawdę bardziej opłaca się 
utrzymywać lokal niż płacić za 
pobyt zdrowych kotów w leczni-
cach i hotelach, nie wspominając 

nawet o nieporównywalnie więk-
szym komforcie dla zwierząt. 
Niemniej jednak, „Kocia Przy-
stań” jest tylko częściowo finan-
sowana z dotacji otrzymanej od 
Miasta Pruszkowa. Nie ukrywa-
my, że dużo zaryzykowaliśmy 
rozpoczynając ten projekt, gdyż 
miesięczne koszty utrzymania 
lokalu to ok. 2500 zł. Będziemy 
bardzo wdzięczni, jeśli zechce-
cie wesprzeć również to nasze, 

bardzo potrzebne w Pruszko-
wie przedsięwzięcie – czytamy 
na Facebooku Stowarzyszenia.

„Kocią Przystań” można 
wspierać także karmą, koca-
mi, drapakami i zabawkami 
dla kotów. Wszystkie informa-
cje na temat potrzeb i działa-
nia „Kociarni” dostępne są na 
facebookowym profilu Stowa-
rzyszenia oraz pod numerem 
698 940 066. [Red.]
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W I A D O M O Ś C I06
W środowe (14 marca) popołudnie nie-
znani sprawcy włamali się do jednego 
z domów w Nadarzynie. Policjanci 
szukają świadków tego zdarzenia. In-
formacje o włamaniu otrzymaliśmy od 
jednego z czytelników. – W Nadarzynie 
przy ul. Zielonej Łąki doszło do kradzie-
ży z włamaniem do domu – czytamy 

w mailu nadesłanym na adres kon-
takt@wpr24.pl. Policjanci potwier-
dzają informacje o zajściu. – W środę 
w godzinach 17.00 – 20.00 doszło do 
włamania. Sprawcy wyważyli drzwi 
tarasowe. Wynieśli z domu drob-
ny sprzęt elektroniczny wart kilka-
naście tysięcy złotych – powiedziała 

nam podkom. Karolina Kańka, rzecz-
nik prasowy Komendy Powiatowej Po-
licji w Pruszkowie. Policja szuka spraw-
ców. – Jeśli ktoś widział coś podejrza-
nego to apelujemy o kontakt z komen-
dą w Pruszkowie lub komisariatem 
w Nadarzynie. Każda informacja jest dla 
nas ważna – dodaje podkom. Kańka. [AZ] 

N A D A R Z Y N

Włamali się do domu 
i wynieśli sprzęt

Reklama
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Obserwują domy. 
Mieszkańcu bądź czujny

 Anna Zwolińska 

R E G I O N
Na lokalnych forach 
internetowych mieszkańcy 
ostrzegają się przed 
tajemniczymi mężczyznami, 
którzy obserwują domy 
i robią zdjęcia posesjom.

S ytuacja sprzed paru 
chwil na osiedlu Agri-
cola, Pęcice. Samo-
chód Renault, numer 

rejestracyjny zaczynający się od 
WA.. kolor srebrny, stał przed 
moim domem z włączonym sil-
nikiem. Stał bardzo długo (córką 
zauważyła go wcześniej). Wyszłam 
przed dom, zapytałam czy cze-
goś szuka i dlaczego stoi z włą-
czonym silnikiem i smrodzi. On 
na to łamaną polszczyzną odpo-
wiedział, że on nic nie szuka, że 
„on uber"” Po chwili odjechał. Bez 
pasażera, więc raczej chyba nie 
uber... Sąsiedzi z okolicy miejcie 
oczy otwarte – czytamy we wpisie 
zamieszczonym przez Katarzy-
nę na forum mieszkańców gmi-
ny Michałowice na facebooku.

– Przed chwilą ulicą Raszyń-
ską spacerowało czterech męż-
czyzn i ewidentnie obserwowali 
nasze domy. Dwóch robiło zdję-
cia. Policja powiadomiona, mają 
wysłać patrol! – napisała 11 mar-
ca Anna na tym samym forum. 

Podobne posty pojawiają się 
na forach z innych miast. Po-
stanowiliśmy sprawdzić czy 
policja odnotowuje zgłosze-
nia od mieszkańców i co zrobić 
gdy widzimy podejrzane oso-
by. – Faktycznie otrzymaliśmy 
kilka zgłoszeń o podejrzanych 

osobach. W takich sytuacjach na 
miejsce wysyłany jest patrol poli-
cji – mówi nam podkom. Karolin 
Kańka, rzecznik prasowy Komen-
dy Powiatowej Policji w Pruszko-
wie. – Jeśli widzimy podejrzane 
osoby lub samochód zadzwońmy 
na policję. Przydadzą się również 
zdjęcia samochodu wraz z nu-
merami rejestracyjnymi. Odra-
dzałabym jednak samodzielnych 
interwencji, bo nigdy nie wia-
domo z kim mamy do czynienia 
– zaznacza rzeczniczka prusz-
kowskiej policji.
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T E N I S  S T O Ł O W Y
Daniel Górak odchodzi 
z klubu Dartom Bogoria 
Grodzisk Mazowiecki. 
Zawodnik o rozstaniu 
z klubem poinformował 
kibiców za pośrednictwem 
Facebooka.

D aniel Górak w bar-
wach grodziskiej 
Bogorii występuje 
od 2009 r. Już wte-

dy „Góra” uznawany był za jed-
nego z najlepszych tenisistów 

stołowych w Europie. Górak 
wielokrotnie zdobywał tytuły mi-
strzowskie. Na szczyt „pociągnął 
za sobą” cały klub. Jego wystę-
py przyczyniły się do zdobycia 

Górak żegna się z Bogorią
przez Bogorię aż czterech z sze-
ściu Drużynowych Tytułów Mi-
strza Polski.

– Wszyscy kibice mają nadzieję, 
że to nie koniec sukcesów Danie-
la w barwach Bogorii i w swo-
im ostatnim sezonie w naszych 
barwach kapitan poprowadzi do 
jeszcze jednego triumfu w Lot-
to Superlidze – podkreśla klub.

Dlaczego Górak opuszcza klub? 
Jak podaje portal przegladspo-
towy.pl zawodnik otrzymał in-
formacje, że klub nie przedłuży 
z nim kontraktu. [Red.]
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P R U S Z K Ó W
Straż Miejska w Pruszkowie 
bada jakość powietrza 
specjalnymi pyłomierzami. 
Sprawdzamy ile tych 
badań wykonano od 
stycznia tego roku, a także 
czy wlepiono już mandaty 
za spalanie odpadów 
w paleniskach domowych.

N iestety wiele osób 
szkodzi środowisku 
spalając w domo-
wych piecach odpa-

dy. Pyły, które unoszą się wraz 
z dymem ulatniającym się z ko-
minów zanieczyszczają środowi-
sko i szkodzą naszym organizmom. 
Każdego roku, przed sezo-
nem grzewczym wiele instytucji 

Kontrola jakości powietrza 
– strażnicy w akcji

alarmuje, że nie wolno wrzucać do 
pieców: plastikowych pojemników 
i butelek po napojach, zużytych 
opon, przedmiotów z tworzyw 
sztucznych, elementów drewnia-
nych pokrytych lakierem, opako-
wań po rozpuszczalnikach, farbach 
czy foliowych toreb. Ale często 
zdaje się to na nic... Przeciwdziałać 
takim sytuacjom próbują strażnicy 
miejscy. Ile odnotowano zgłoszeń 
dotyczących „kopcących” komi-
nów? – Na stanowisko dyżurne-
go Straży Miejskiej w Pruszkowie 
od stycznia wpłynęło łącznie 184 
zgłoszeń dotyczących dużego za-
dymienia okolicy, czarnego dymu 
kominów oraz nieprzyjemnego 
zapachu przypominającego pa-
lone plastiki i tworzywa sztucz-
ne – informują funkcjonariusze.

Komenda w Pruszkowie za-
kupiła specjalne urządzenia 
do mierzenia szkodliwych py-
łów. Jak pyłomierze sprawdzają 
się w praktyce? – W tym okre-
sie przeprowadzonych zostało 
55 sprawdzeń instalacji grzew-
czych oraz wykonano 47 kon-
troli urządzeniem pomiarowym 
„przenośnym analizatorem pyłu 
zawieszonego” tzw. pyłomierzem, 
wykorzystywanym do badań stę-
żeń zanieczyszczeń powierza py-
łem zawieszonym PM10 i PM2,5. 
Zastosowane zostały środki 
oddziaływania wychowawcze-
go w postaci 8 pouczeń oraz 
3 mandatów karnych, w związ-
ku z naruszeniem art. 191 usta-
wy o odpadach – podsumowuje 
straż miejska. [SD]

G R O D Z I S K  M A Z . 
Jest szansa na to, że 
zawodnicy z grodziskiej 
pogoni będą mogli trenować 
w lepszych warunkach. 
Boisko treningowe ma 
zostać przebudowane. 
W pierwszej kolejności 
trzeba wykonać jednak 
nowe projekty. 

D laczego remonto-
wane ma być bo-
isko uznawane do 
tej pory za trenin-

gowe? To efekt decyzji wydanej 
przez komisję ds. licencji klubo-
wym. Zgodnie z dokumentem 

grodziska Pogoń została do-
puszczona do rozgrywek 
w klasie okręgowej w sezonach 
2015/2016 i 2017/2018. 

Licencja została jednak wyda-
na z nadzorem infrastruktural-
nym. To oznacza, że klub dostał 
pozwolenie na uczestnictwo 
w ligowych rozgrywkach warun-
kowo, bo nie wypełniono zale-
ceń dotyczących dostosowania 
obiektów sportowych do obo-
wiązujących wymogów. O które 
wytyczne chodzi? O wygrodzo-
ny sektor dla kibiców gości oraz 
remontu zadaszeń ławek rezer-
wowych oraz wymiany znisz-
czonych siedzisk. 

Nowa murawa na grodziskim stadionie
To jednak nie koniec. Na płyta 

boiska zostanie powiększona, 
a sztuczna murawa wymienio-
na. Zwłaszcza ten ostatni zabieg 
jest wymagany. Murawa ma 
już kilka lat i w wielu miejscach 
jest wytarta. 

W pierwszej kolejności grodzi-
ski urząd musi znaleźć projek-
tanta, który będzie miał zaledwie 
90 dni na przygotowanie doku-
mentacji. Następnie rozpoczną 
się poszukiwania fi rmy, która zaj-
mie się przebudową boiska. Wie-
le wskazuje na to, że przebudowa 
zostanie przeprowadzona jeszcze 
w tym roku. W budżecie gminy na 
ten cel zapisano 1,2 mln zł. [AZ] 
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Targi Nieruchomości i Wnętrz już w ten weekend!
Szukasz domu  
lub mieszkania? Nie 
możesz zdecydować 
się czy zamieszkać pod 
Warszawą? Przyjdź  
na targi w Pruszkowie  
i znajdź swoje wymarzone 
cztery kąty! Swoją ofertę 
przedstawi blisko  
40 wystawców.  
W jednym miejscu i czasie 
porównasz wszystkie 
lokalizacje i ceny.  
Impreza odbędzie się  
17 i 18 marca na Hali  
Znicz w Pruszkowie!  
Wstęp bezpłatny.

K ameralna okolica, do-
godny dojazd do War-
szawy, parki, szkoły, 

liczne restauracje - tym ce-
chuje się Pruszków, Grodzisk 
i okolice. To idealne miejsce do 
mieszkania, zarówno dla sin-
gli jak i rodzin z dziećmi. Dla-
tego warto poszukać swojego 
miejsca właśnie tutaj.

Targi nieruchomości orga-
nizujemy już 11 raz. Jako je-
dyni skupiamy deweloperów 

z powiatów pruszkowskiego 
i grodziskiego. Nasza impreza 
jest bezpłatna. Podczas targów 
swoją ofertę przedstawią nie 
tylko deweloperzy, ale i ban-
ki czy firmy zajmujące się wy-
strojem wnętrz. Na stoiskach 
samorządowych będzie moż-
na zobaczyć, jak dane miasto 
zamierza się rozwinąć w przy-
szłości. Dodatkową atrakcją bę-
dzie strefa bezpłatnych porad 
kredytowych. Podczas najbliż-
szej edycji swoją ofertę przed-
stawi blisko 40 wystawców.

Pierwszego dnia odwiedzi nas 
prowadzący program „Uster-
ka” oraz „Odlotowy Ogród”  
Dominik Strzelec. Drugiego 
dnia będzie można spróbo-
wać przekąsek przygotowanych 
przez finalistę Masterchefa Ma-
riusza Szweda.

Nie martw się jeśli nie masz 
z kim zostawić dziecka. Panie 
z Przedszkola Tuptuś bezpłat-
nie zaopiekują się twoją pocie-
chą w naszym Klubiku. Każdy 
spragniony kawy czy ciastka zje 
coś smacznego w kawiarni Ma-
riusza Szweda.

Organizator: Grupa WPR
Współorganizator: Miasto Pruszków 
Partner Motoryzacyjny: Carsed Seat 
Sponsor Główny: Bouygues Immobilier, Osiedle Enclave 
Partnerzy: Re Agency, Tup Tuś 
Partnerzy Medialni: Gazeta WPR, WPR24.pl, nieruchomosci.net,  
Extradom.pl, Rynek pierwotny, KRN, Tabelaofert.pl, Tel-kab, 
Obiektyw.info.
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Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu mieszkaniowego „Własne cztery kąty” oferowanego w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej wynosi 4,74%, dla 
następujących założeń: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 168.000 zł, okres obowiązywania umowy 25 lat, zmienne oprocentowanie kredytu 4,23 % w stosunku rocznym wyliczonej 
jako suma stopy referencyjnej (WIBOR 3M w kwartale kalendarzowym – 1,73 % w II kwartale 2017 r.) i stałej marży Banku w wysokości 2,50 %, całkowity koszt kredytu 114.076,85 zł, w tym: odsetki 
– 104.467,85 zł, opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego w wysokości 0,25% wnioskowanej kwoty kredytu tj. 420 zł, prowizja od kwoty przyznanego kredytu w wysokości 1,50%  
tj. 2.520 zł (dla klientów posiadających w Banku rachunek bankowy), podatek od czynności cywilno–prawnych (PCC) – 19 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych liczone za cały okres 
kredytowania wg. oferty dostępnej za pośrednictwem Banku – 5.450 zł w całym okresie kredytowania (dla nieruchomości o wartości 250.000 zł mającej stanowić zabezpieczenie kredytu), opłata miesięczna za 
prowadzenie rachunku ROR Aktywny – 4 zł. Bank wymaga dostarczenia przez Kredytobiorcę wyceny nieruchomości. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest 
dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta. Kredyt spłacany w 300 miesięcznych równych ratach kapitałowo–odsetkowych, w tym: 299 rat w wysokości 908,24 zł oraz jednej raty wyrównującej w wysokości 
904,09 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 272.467,85 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 20.07.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie. Obowiązkowym zabezpieczeniem kredytu 
jest hipoteka na nieruchomości oraz przelew praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie kredytu, w całym okresie kredytowania. 
Spłata kredytu oprocentowanego zmienną stopą procentową wiąże się z ryzykiem zmiany stopy procentowej, co w przypadku wzrostu stopy procentowej spowoduje wzrost wysokości raty i całkowitej kwoty 
do zapłaty. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 
Kodeksu Cywilnego. 

Oddział w Milanówku
Ul. Kościuszki 28
Tel. 22 724 69 75

Oddział w Brwinowie
Ul. Leśna 7A
Tel. 22 729 28 01

Filia w Grodzisku Mazowieckim
Ul. Sienkiewicza 26
Tel. 22 720 65 81

Filia w Podkowie Leśnej
Ul. Słowicza 1H
Tel. 22 759 28 15

www.bsbr.pl
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu mieszkaniowego „Własne cztery kąty” oferowanego w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej wynosi 4,74%, dla 

G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K IO G Ł O S Z E N I A
Chcesz sprzedać, kupić lub wynająć 
nieruchomość? Oferujesz usługi bu-
dowlane, projektujesz wnętrza? Pod-
czas Targów Nieruchomości i Wnętrz 
w Pruszkowie skorzystaj z bezpłatnej 
tablicy ogłoszeń! Już 17 i 18 marca 
w pruszkowskiej hali Znicz odbędzie 
się 11. edycja Targów Nieruchomości 

i Wnętrz. Podczas imprezy goście 
będą mogli zamieścić ogłoszenia na 
specjalnej, bezpłatnej tablicy znaj-
dującej się przy bawialni dla dzieci. 
Taka darmowa tablica to dla ciebie 
wyjątkowa okazja! Ogłoszenie, które 
na niej zamieścisz będzie bardzo wi-
doczne Bezpłatna tablica ogłoszeń 

na targach w Hali Znicz dla odwie-
dzających targi, a tych, jak wskazu-
ją poprzednie edycje imprezy, jest 
bardzo wielu. Masz więc ogromną 
szansę, że twoja propozycja spotka 
się z odzewem. Przyjdź więc na WPR 
Nieruchomości i Wnętrz i skorzystaj 
z bezpłatnej tablicy ogłoszeń! [AZ] 

Bezpłatna tablica ogłoszeń 
na targach w Hali Znicz 
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G R O D Z I S K  M A Z O W I E C K IN I E R U C H O M O Ś C I
To odwieczne pytanie jakie zadają so-
bie osoby szukające własnego mieszka-
nia. Odpowiedź nie jest łatwa, bowiem 
zarówno mieszkanie od dewelopera, 
jak i to z „drugiej ręki” ma swoje plusy 
i minusy. Lokal kupowany u dewelo-
pera nie wymaga remontu, jest nowo-
czesny i możemy urządzić je według 

własnej wizji. Dodatkowo wybierając 
opcje „mieszkanie pod klucz” nie mu-
simy szukać ekip remontowych i mar-
twić się o wykończenie. Lokale z rynku 
wtórnego zazwyczaj są korzystniejsze 
cenowo. Coraz częściej wśród ofert 
z „drugiej ręki” znajdziemy te dotyczą-
ce mieszkań w nowym budownictwie. 

Minusem jest konieczność przepro-
wadzenia generalnego remontu. 
A ten jest tym droższy, im starszy jest 
budynek. Problem stanowić tu mo-
że również rozkład mieszkania i brak 
możliwości przestawiania ścian. Minu-
sem jest również brak możliwości wy-
kupienia miejsca parkingowego. [AZ] 

Wtórny 
czy pierwotny?

Uzasadnienie

Imię i nazwisko

Miejscowość

Najładniejsze stoisko - nazwa Numer stoiska

Telefon

E-mail

Przyjdź na targi i 
wygraj wycieczkę 
do Grecji!

KUPON  
KONKURSOWY

17-18 marca

 

Wrzuć kupon do urny w punkcie informacyjnym
w czasie trwania targów 17-18 marca na hali
Znicz w Pruszkowie

Biorąc udział w konkursie wyrażam zgodę na przetwarzanie
podanych danych, w tym również dla celów marketingowych,
przez Grupę Wpr Media Sp. z.o.o. lub inny podmiot związany
umową z Grupa Wpr Media Sp. z.o.o.. Udzielam zgody na
otrzymywanie na wskazany powyżej adres e-mail informacji
handlowych, o których mowa w art. 10 ustawy z dn. 18.07.2002
o  Świadczeniu usług drogą elektroniczną, przesyłanych przez 
Grupę Wpr Media Sp. z.o.o. lub inne podmioty korzystające
z baz danych Grupy Wpr Media Sp. z.o.o. na podstawie aktualnych 
umów. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w dniu 30.03.2018 
na stronie www.targi.pruszkow.pl
Regulamin konkursu dostępny na www.targi.pruszkow.pl 

Hala Znicz, 
ul. Bohaterów Warszawy 4,
Pruszków, godz. 10-16

targi.pruszkow.pl
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Wymarzony dom w zasięgu ręki
Marzysz o własnym domu, 
blisko lasu, z usługami 
w zasięgu ręki a zarazem 
z dobrym dojazdem do 
Warszawy? Odwiedź 
Osiedle Książenice – 
miejsce tworzone z myślą 
o potrzebach mieszkańców!

Szybki i łatwy dojazd
Osiedle Książenice jest świetnie sko-
munikowane z Warszawą - nieopo-
dal znajduje się wjazd na autostradę 
A2 (węzeł Grodzisk Mazowiecki) 
i trasę ekspresową S8 (węzeł Sie-
strzeń 2km od Osiedla), a to sprawia, 
że dojazd do Warszawy jest łatwy 
i zajmuje 20 minut – niezależnie 
od tego czy wybieramy się na Ur-
synów czy na Białołękę. Oprócz te-
go w pobliżu są linie kolejowe PKP 
i WKD, a także przystanki autobu-
sowe na Osiedlu.

Wygoda życia miejskiego
Na Osiedlu Książenice wszystko jest 
w zasięgu ręki – Samorządowa Szkoła 
Podstawowa, przedszkole kształcące 
wg zasad Montessori, szkoła językowa, 
boisko, klub „Domowa Świetlica” a na-
wet plac zabaw dla dzieci. Codzienne 

sprawy załatwisz blisko domu – są tu-
taj sklepy, apteka, kawiarnia, restaura-
cja, bankomat, salony urody, gabinet 
stomatologiczny i przychodnia we-
terynaryjna. A jeśli uwielbiasz sport 
to świetnie się składa – na Osiedlu 
Książenice powstał nowoczesny 
klub sportowy „Strefa Ruchu Ksią-
żenice”. W jego ofercie znajdują się: 
siłownia, zajęcia fitness, tenis, squash, 
badminton i siatkówka, a także masaże 
i fizjoterapia. Dzieci zaprasza Akade-
mia Sportu (tenis, squash, badminton, 
Krav Maga, dance kids, prokur). Po-
nadto w okolicy znajdują się: Wake and 
Skate Park, szkółka jazdy konnej, ba-
sen, kino oraz bogata oferta zajęć do-
datkowych dla dzieci. Okoliczne lasy 
zachęcają do aktywnego wypoczynku 
– spacerów, biegania, wycieczek rowe-
rowych. Mieszkając w Książenicach 
nie tracisz czasu na dojazdy – możesz 
go wykorzystać na odpoczynek w oto-
czeniu pięknej przyrody.

Grodzisk Mazowiecki  
– dynamiczna gmina
Zrewitalizowany Park Skarbków, 
piękne Stawy Walczewskiego, Strefa 
Aktywnego Seniora, Interaktywne 
Centrum Edukacyjno-Społecz-
ne, hala sportowo-widowiskowa 

– Gmina Grodzisk Mazowiecki cią-
gle się rozwija. Dzięki środkom unij-
nym inwestuje w poprawę jakości 
dróg, ścieżki rowerowe, place zabaw, 
tereny zielone. Strefa ekonomiczna 
przy autostradzie przyciąga biznes 
dzięki czemu na miejscu można zna-
leźć atrakcyjne oferty pracy.

Potencjał gminy Grodzisk Mazo-
wiecki i Książenic dostrzegła Legia 
Warszawa budując tu nowy ośrodek 
Akademii Piłkarskiej Legii.

Dom skrojony na miarę
Marzysz o własnym domu? Kawie na 
tarasie, grillu z przyjaciółmi w ogro-
dzie, wieczorze przed kominkiem? 
U nas marzenie stanie się rzeczywi-
stością – wybierz działkę na Osiedlu 
Książenice i projekt domu (baza pro-
jektów dostępna u nas w biurze) – 
a my go dla Ciebie zrealizujemy. 
Załatwimy też wszelkie formalno-
ści. Decydując się teraz masz szansę 
zamieszkać we własnym domu jesz-
cze w tym roku! Nie zwlekaj  i do-
wiedz się więcej – 668 815 170 lub 
napisz agrirol@agrirol.pl.

www.osiedleksiazenice.pl
Przyjedź i zostań na stałe!

Zapraszamy!
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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 praw-
nego nieruchomości. 

Chodzi o to, aby dowiedzieć się 
jakie prawo będzie nam przy-
sługiwać do naszego lokum 
– własności, czy spółdzielcze 
własnościowe. Następnie po-
winniśmy ustalić, czy osoba, 
z którą podjęliśmy negocjacje 
jest właścicielem mieszkania, 
czy może jego pełnomocnikiem. 
W takim przypadku zajrzyjmy do 
odpowiednich dokumentów. Je-
żeli dana nieruchomość posia-
da księgę wieczystą, to można 
powiedzieć, że mamy problem 
z głowy. Dlaczego? Krótko mó-
wiąc znajdziemy w niej wszelkie 
potrzebne informacje. Księga 
wieczysta jest podzielona na 
cztery działy informujące o: 
ewidencji gruntów, właścicielu 
bądź użytkowniku wieczystym, 

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]

ograniczonych prawach rzeczo-
wych oraz hipotece. 

Warto sprawdzić, czy dane 
mieszkanie nie posiada wpisa-
nych w dokumentach współwła-
ścicieli, bo gdy oni nie wyrażą zgody 

Powinniśmy m.in. 
ustalić, czy osoba, 
z którą podjęliśmy 
negocjacje jest 
właścicielem 
mieszkania, 
czy może jego 
pełnomocnikiem 

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]

na sprzedaż będziemy mieli pro-
blem. Przyda się też zaświadcze-
nie o stanie zameldowania. Jeżeli 
nie dostarczy go nam właściciel, 
wieczystej. Mimo, że mieszkanie 
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Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta Milanówka
 
 

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Urząd Miasta Milanówka. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

W 2015 roku Milanówek 
rozpoczął walkę z chaosem 
reklamowym. Urząd Miasta, 
dając dobry przykład, zdjął 
ze swoich nieruchomości 
banery i reklamy. Za nim 
część przedsiębiorców 
zrobiła to samo.  
To był pierwszy krok  
do poprawy estetyki miasta. 
Dziś działa w mieście 
Rada ds. Estetyki Miasta, 
wspólnie z mieszkańcami 
opracowywana jest uchwała 
krajobrazowa, a Straż 
Miejska rozpoczęła  
proces usuwania 
nielegalnych reklam  
z przestrzeni miejskiej. 

Gmina, na przestrze-
ni ostatnich lat, wielo-
krotnie zwracała uwagę 

na problem reklamowej samo-
woli w naszym mieście. Dzięki 
zaangażowaniu mieszkańców, 
wizja Milanówka bez szpecących 
reklam staje się coraz bardziej 
realna. W maju 2017 r. zosta-
ła powołana społeczna Rada 
ds. Estetyki Miasta. Jej człon-
kowie to osoby specjalizujące 

się zawodowo w kierunkach 
związanych z estetyką – arty-
ści, architekci, historycy sztuki. 
Trwający właśnie konkurs na za-
gospodarowanie terenów zieleni 
miejskiej oraz projekt logo mia-
sta to działania na rzecz ujed-
nolicenia przestrzeni miejskiej, 
których inicjatorem jest Rada 

ul. Kościuszki 45, tel.: 22 758 30 61
www.milanowek.pl

Debaneryzacja w Milanówku nabiera tempa

ds. Estetyki. Rada włączyła się 
też w opracowywanie uchwały 
krajobrazowej - kluczowego do-
kumentu, dzięki któremu mia-
sto będzie egzekwować dbałość 
o estetykę. Uchwała wprowadzi 
formalne zasady co do wyglądu 
szyldów, reklam, ogrodzeń oraz 
obiektów małej architektury. 

Projekt uchwały został wyłożony 
do publicznego wglądu pod ko-
niec roku. Obecnie dobiega koń-
ca proces rozpatrywania uwag 
złożonych do projektu, których 
wpłynęło niemal dwieście.

W działania na rzecz popra-
wy estetyki miasta zaangażo-
wała się też Straż Miejska. Pod 

koniec lutego br. Straż Miejska 
uzyskała zgodę od PGE Dystry-
bucja S.A. Oddział Warszawa na 
usunięcie tablic i banerów re-
klamowych zainstalowanych na 
słupach i urządzeniach elektro-
energetycznych w Milanówku. 
Reklamy zostały zawieszone na 
słupach bez wiedzy PGE, zosta-
ną z nich usunięte na przełomie 
marca i kwietnia. Milanowscy 
strażnicy miejscy prowadzą 
także szereg czynności wy-
jaśniających w sprawie wielu 
większych reklam i informują 
odpowiednie podmioty o niele-
galnym zajęciu pasa drogi przez  
nośniki reklamowe. 

Walka z nieestetycznymi re-
klamami w Milanówku nabra-
ła więc tempa, a jej efekty będą 
już wkrótce widoczne w mie-
ście-ogrodzie.

Komisarz zwolnił, wójt przywraca
N A D A R Z Y N 

Jedną z pierwszych decyzji 
Dariusza Zwolińskiego, 
świeżo upieczonego 
wójta Nadarzyna, jest 
przywrócenie do pracy 
zwolnionych kilka tygodni 
temu pracowników,  
w tym dyrektor NOK Kamili 
Michalskiej i Tomasza 
Muchalskiego. Kontrowersje 
pojawiają się szczególnie 
wokół tego drugiego 
nazwiska.

D ariusz Zwoliński ste-
ry Nadarzyna objął 
nieco ponad tydzień 
temu. W przedtermi-

nowych wyborach, które odbyły się 
4 marca, mieszkańcy zdecydowa-
li, że to właśnie jego kandydatu-
ra jest najlepsza. W bezpośrednim 
pojedynku pokonał on Dariusza 
Nowaka, który w styczniu objął 
stanowisko komisarza w gminie 
i wydawało się, że z racji pełnio-
nych obowiązków jest bliżej zwy-
cięstwa niż Zwoliński.

Tuż po odebraniu nomina-
cji na komisarza gminy, Dariusz 
Nowak rozpoczął ruchy kadrowe. 

(kontynuując i kończąc podjęte 
zadania). Nie będzie jednak peł-
nił funkcji zastępcy wójta, która to 
wygasła wraz ze śmiercią śp wójta 
Janusza Grzyba – czytamy w ko-
munikacie na facebookowym pro-
filu Gminy Nadarzyn.

Największe kontrowersje doty-
czą powrotu Tomasz Muchalskie-
go. Informacja o tym, że będzie 
nadal pracował w urzędzie gmi-
ny pojawiła się tego samego dnia, 
co wyrok w głośnej sprawie doty-
czącej prowadzenia samochodu 

pod wpływem alkoholu. W ponie-
działek, 12 marca, sąd rejonowy 
w Pruszkowie zdecydował, że To-
masz M. jest winny zarzucanego 
mu czynu. W nieprawomocnym 
wyroku wymierzono karę grzyw-
ny i pozbawienia prawa jazdy na 
okres czterech lat.

Jak w tej sytuacji decyzję o po-
wrocie do pracy Tomasz Muchal-
skiego argumentuje nowy wójt? 
Dariusz Zwoliński po raz drugi za-
brał w tej sprawie głos na Face-
booku. – Dzisiejsze oświadczenie 

Urzędu w sprawie Pana Muchal-
skiego wywołało kontrowersje. 
Nie będę „uciekał” od trudnych 
tematów. Tak jak mówiłem pod-
czas kampanii, Pan Muchalski 
nie będzie zatrudniony w urzę-
dzie Gminy, jak również nie będzie 
sprawował funkcji vice-wójta. Nic 
się nie zmieniło. Decyzją komisa-
rza zostało Panu Muchalskiemu 
złożone wypowiedzenie, które 
trwa do 30 kwietnia. Nie odbyło 
się żadne przekazanie dokumen-
tów, ani bieżących spraw przez 
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– Na ul. Daszyńskiego  w Pruszkowie 
samochód uszkodził zaparkowane 
samochody – czytamy w mailu na-
desłanym przez czytelnika. Do zda-
rzenia doszło 14 marca około godz. 
20.00. – Faktycznie mieliśmy takie 
zgłoszenie. Samochód marki toyota 
wjechał w znak drogowy. Informacji 

o zniszczeniu zaparkowanych aut 
nie potwierdzamy – poinformowała 
nas podkom. Karolina Kańka, rzecz-
nik prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie. – Kierujący 
wraz z pasażerem oddalili się z miej-
sca zdarzenia. Dzięki świadkom zaj-
ścia udało się znaleźć i zatrzymać 

obu mężczyzn – dodała. Okaza-
ło się, że 34- i 45-latek byli pijani. 
Pierwszy z nich miał 1,2 promila, 
a drugi 1 promil. – Gdy mężczyź-
ni wytrzeźwieją będziemy ustalać, 
który z nich prowadził samochód  
i doprowadził do kolizji – zaznacza 
podkom. Kańka. [AZ] 

P R U S Z K Ó W

Wjechali w znak  
i uciekli

Stanowisko straciła Kamila Mi-
chalska, dyrektor Nadarzyńskiego 
Ośrodka Kultury. Wypowiedzenie 
umowy o pracę otrzymała Edyta 
Gawrońska, sekretarz gminy. Ze 
stanowiskiem wicewójta pożegnał 
się też Tomasz Muchalski.

Teraz wszystkie te osoby mają 
wrócić do pracy. – Chciałem Pań-
stwa poinformować, że zgodnie 
z deklaracjami podjąłem decyzję, 
że przywracam na wcześniejsze 
stanowisko Sekretarz Gminy panią 
Edytę Gawrońską oraz Dyrektor 
Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury 
panią Kamilę Michalską (ta final-
nie postanowiła przystąpić jednak 
do konkursu na dyrektora NOK). 
Z uwagi na to, że z woli powoła-
nego na Komisarza pana Dariusza 
Nowaka nie doszło do przekazania 
spraw bieżących jak i pan Nowak 
nie przekazał mnie jako Wójtowi 
bieżących spraw, chcąc zapewnić 
ciągłość działania gminy postano-
wiłem, że w odniesieniu do pana 
Tomasza Muchalskiego zostanie 
cofnięty urlop wypoczynkowy 
i do 30 kwietnia br., pan Tomasz 
Muchalski zgodnie z bieżącym 
stanem prawnym będzie świad-
czył pracę na rzecz UG Nadarzyn 

Komisarza od Pana Muchalskie-
go. Ten sam manewr Pan Komi-
sarz i jego zastępca zastosowali 
wobec mojej osoby. Nie spotka-
li się. Nie przekazali informacji 
na temat bieżących działań. Od 
śmierci Wójta Grzyba minęło po-
nad trzy miesiące i nikt dwukrot-
nie nie przekazał dosłownie NIC 
na temat działań urzędu. Osobiście 
zależy mi na sprawnym urzędzie 
i dotrzymaniu słowa, a nie popu-
listycznych działaniach – wyjaśnia 
nowy wójt Nadarzyna.

I dalej: – Pan Muchalski zo-
stał poproszony o rozliczenie się 
z Urzędem Gminy w zakresie po-
dejmowanych przez siebie działań 
i przekazania swoich obowiązków 
zawodowych oraz wiedzy na temat 
planowych działań inwestycyjnych. 
Stan ten nie będzie trwał dłużej niż 
do dnia 30 kwietnia, czyli maksy-
malnie do końca trwania stosunku 
pracy. Mając do wyboru wykorzy-
stanie wiedzy pracownika i dopeł-
nienie niezbędnych działań, nawet 
nie zastanawiałem się nad wybo-
rem. Dla mnie najważniejsze jest 
sprawne działanie urzędu i dotrzy-
manie słowa. I tego będę się trzy-
mał – zaznacza Zwoliński. [Red.]
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Ile książek można kupić za 63,1 tys. 
zł? Zakładając, że jeden egzemplarz 
kosztuje 30 zł, to za wspomnianą kwo-
tę można kupić ponad 2100 książek. 
Gmina Brwinów przeznaczy przeszło 
60 tys. zł na zakup książek, które tra-
fią do szkolnych bibliotek. Wszystko 
dzięki dofinansowaniu jakie Brwi- 

nów pozyskał na rozwój czytelnic-
twa. A mowa tu o kwocie przeszło 
50 tys. zł. Dodatkowe 12 tys. zł gmi-
na na zakup książek wyda z własnej 
kieszenie. Pieniądze trafią do pięciu 
placówek. Szkoły podstawowe nr 1  
i 2 oraz placówki w Żółwinie i Otrębu-
sach otrzymają po 15 tys. zł, a liceum 

ogólnokształcące na zakup książek 
do biblioteki otrzyma 3,1 tys. zł. A ja-
kie tytuły trafią na biblioteczne półki?  
O tym szkoły zadecydują samodzielne. 
Takie programy są potrzebne, bowiem 
badania Biblioteki Narodowej wyni-
ka, że w 2016 r. aż 63 proc. badanych 
nie przeczytało żadnej książki. [AZ] 

B R W I N Ó W

Dostali 50 tys. zł  
na książki

                                                      Grodzisk Mazowiecki, 16 marca 2018 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części  
wsi Natolin w gminie Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn.  
Dz. U z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr 577/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim 
z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Natolin w gminie Grodzisk Mazowiecki zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Natolin w gminie 
Grodzisk Mazowiecki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do ww. planu.

Sporządzony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar, którego granice 
przebiegają:
Od północy – zaczynając od punktu stanowiącego północno-zachodni narożnik dz. ew. nr 24/12, po północnej granicy 
dz. ew. nr 24/12 i dalej po północnej granicy dz. ew. nr 25/4 do punktu stanowiącego jej północno-wschodni narożnik.
Od wschodu – po wschodnich granicach dz. ew. nr 25/4, 25/7, 25/8, 25/9, 24/2 do punktu  stanowiącego południowo-
wschodni narożnik dz. ew. nr 24/.
Od południa – po południowej granicy obrębu Natolin, do punktu stanowiącego południowo-zachodni narożnik  
dz. ew. nr 24/2.
Od zachodu – po zachodniej granicy obrębu Natolin do północno-zachodniego narożnika dz. ew. nr 24/12.
Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do w/w planu odbędzie się  
w dniach od 3 kwietnia 2018 r. do 25 kwietnia 2018 r. 

Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim pokój nr 9,  
ul. T. Kościuszki 32A w godzinach od 10.00 do 16.00. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie  planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2018 r.  
o godzinie 17.00 w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 

Projekt planu oraz prognoza udostępnione będą również na stronie internetowej gminy bip.grodzisk.pl – Planowanie 
przestrzenne – Rok 2018.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać do Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2018 r.

Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim lub 
pocztą na adres: 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 32A, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania 
Przestrzennego pok. nr 9 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@grodzisk.pl. Jako 
wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
(t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone 
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Burmistrz Grodziska 
Mazowieckiego.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Ogłoszenie

„Na wnuczka” wyłudzili  
prawie milion złotych

 Anna Zwolińska 

R E G I O N
Policja ostrzega przed 
oszustami od lat. Jadnak 
wiele osób daje się nabrać 
i tracąc przy tym oszczędności 
całego życia. Na terenie 
powiatu pruszkowskiego.

O d początku stycz-
nia odnotowaliśmy 
1 1  d o k o n a n y c h 
oszustw na łączną 

kwotę prawie miliona złotych – 
mówi nam podkom. Karolina Kań-
ka, rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie. 
– W jednym z przypadków oszu-
ści wyłudzili aż 500 tysięcy zło-
tych – dodaje. 

W ostatnim czasie oszuści 
stworzyli nowy scenariusz, któ-
ry stosują w rozmowach telefo-
nicznych. Nieznany mężczyzna 
dzwoni na numer stacjonarny. 
Grozi starszej osobie uwięzie-
niem i żąda pieniędzy. Po chwili  
dzwoni kobieta przedstawiająca 

Kobieta prosi o przygotowanie 
pieniędzy i schowanie ich przy 
osiedlowym śmietniku lub wy-
rzucenie przez balkon. 

Grają w weekend
R O Z G R Y W K I

Nadchodzący weekend 
będzie pełen sportowych 
emocji. Dla kibiców 
przygotowaliśmy 
kalendarz spotkań na 
najbliższy weekend. 
Sprawdźcie kto i gdzie gra 
w najbliższych dniach.

Piłka Nożna 
Znicz Pruszków 
w sobotę o godz. 
13.00 zmierzy się 
w meczu wyjazdo-
wym ze Stalą Stalowa Wola. Oba 
kluby w tabeli dzieli aż sześć 
miejsc, a faworytem spotkania 
jest klub z Pruszkowa. Liczymy 
więc na to, że Znicz z wyjaz-
dowej potyczki wróci z trze-
ma oczkami. 

Na boiska wracają czwar-
toligowcy. W sobotę o godz. 
14.00 grodziska Pogoń na wła-
snym stadionie podejmie LKS 
Jedlińsk. Będzie to okazja do 
sprawdzenia formy po zimo-
wej przerwie i sparingach. 

W lidze okręgowej KS Ra-
szyn zajmujący 3. miejsce w ta-
beli na własnym boisku zmierzy 

się z zespołem Błękitni Korytów. 
Czy mecz z ostatnią drużyną z li-
gowej tabeli okaże się „spacer-
kiem” przekonamy się 17 marca 
o godz. 14.00.

Koszykówka
W niedzielę 18 marca koszy-
karze Elektrobud-Inwest-
ment ZB Pruszków zmierzą się 
z WKS Śląsk Wrocław. Czy prusz-
kowskim zawodnikom uda się 
powtórzyć ubiegłotygodnio-
wy sukces i zwyciężyć? O tym 
przekonamy się po meczu, który 
rozpoczyna się o 18.30. Miejmy 
nadzieje, że wrocławski parkiet 
będzie szczęśliwy dla koszykarzy.

W weekend na koszykarski 
parkiet wybiegną rów-
nież Liderki. Panie 
w rozgrywkach 
Play-off podej-
mą MPKK Soko-
łów S.A. Sokołów 
Podlski. Pierwszy 
mecz tej pary zespołów zakoń-
czył się sukcesem Panattoni Li-
der Pruszków. Koszykarki miały 
jednak wsparcie własnej publicz-
ności. Oby na wyjeździe również 
nie zabrakło im szczęścia. [AZ]

Boisko z prawdziwego zdarzenia
P R U S Z K Ó W

Przy Szkole Podstawowej 
nr 9 w Pruszkowie pojawi 
się nowe boisko sportowe. 
Wszystko dzięki... 
mieszkańcom.

S tare asfaltowe boisko 
jest już mocno wysłu-
żone. Każdy upadek 
na takiej nawierzchni 

to gwarancja zdartego kolana. 
Dlatego boisko przy „dziewiątce” 

przejdzie generalny remont. 
Zamiast asfaltu pojawi się na-
wierzchnia z poliuretanu. Będzie 
tu można grać w piłkę nożną i pił-
kę ręczną. A do koszykówki zosta-
ną wytyczone aż dwa pola do gry.

Wykonawca w pierwszej ko-
lejności będzie musiał przygoto-
wać dokumentację projektową. 
To oznacza, że roboty budow-
lane wystartują w maju lub na-
wet w czerwcu. Boisko ma być 
gotowe do 28 września.

Pomysł wybudowania bo-
iska wyszedł od nauczycieli ze 
szkoły. Później było zgłosze-
nie do budżetu obywatelskie-
go. Projekt okazał się strzałem 
w dziesiątkę i zebrał ponad 
1500 głosów od mieszkańców. 
To ponad trzy razy więcej od 
pozostałych trzech pomysłów 
zgłoszonych na Żbikowie. Co 
odpadło? Street workout, si-
łownia plenerowa i miejsce  
do grillowania. [AZ]
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Oszustka prosi by starsza 
osoba się schowała i ostrzega 
przed strzelaniną.

Oczywiście „w użytku” są rów-
nież inne dobrze już znane hi-
storie o: wnuczku, który nagle 
potrzebuje pieniędzy; policjan-
cie, który informuje że nasz krew-
ny spowodował wypadek i można 
go „wykupić” za określoną cenę; 
pracowniku administracji, ga-
zowni lub innej instytucji, który 
próbuje wyłudzić pieniądze np. 
na nową instalację w mieszkaniu. 
– Policjanci nigdy nie mają pra-
wa żądać od nas pieniędzy. Jeśli 
ktoś przedstawi się jako policjant 
i poprosi o pieniądze możemy być 
pewni, że to oszuści – podkreśla 
podkom. Karolina Kańka.

Jak nie paść ofiarą oszustwa? 
Po podejrzanym telefonie warto 
skontaktować się z kimś z rodzi-
ny. Należy też skontaktować się 
z policją. Najlepiej jeśli w telefonie 
będziemy mieli zapisany numer 
do najbliższego komisariatu. Pod 
żadnym pozorem nie przekazuj-
my pieniędzy nieznanym osobom. 
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się jako policjantka. Pyta czy ktoś 
próbował telefonicznie wyłudzić 
pieniądze informuje, że policja 
już szuka oszusta.



Piątek, 16 MARCA 2018

W I A D O M O Ś C I 13
Dzień św. Patryka to irlandzkie 
święto narodowe i religijne przy-
padające na 17 marca. Św. Patryk 
to dla Irlandczyków ważna postać, 
jest on patronem ich wyspy. Symbo-
lem święta jest koniczyna, ale nie ta 
czterolistna przynosząca szczęście,  
a zwyczajna trójlistna. Najważniejszą 

tradycją jest noszenie ubrań w ko-
lorze zielonym. 17 marca organi-
zowane są liczne parady, imprezy  
i koncerty, a na cześć patrona Zielo-
nej Wyspy wznosi się toasty. Święto 
jest tak radosne, że chętnie świętu-
je się je również w innych krajach. 
Jak zatem dotrzymać irlandzkiej 

tradycji, by świętować poprawnie? 
Przepis jest prosty: ubieramy się na 
zielono i razem ze znajomymi idzie-
my do pubu. Tam obowiązkowo trze-
ba wypić piwo. Trzeba pamiętać, że 
musi być ono... zielone. Dla wybit-
nych miłośników tradycji trunek 
można zamienić na whiske'y. [AZ] 

W A Ż N Y  D Z I E Ń

17 marca obchodzimy  
dzień św. Patryka

P R U S Z K Ó W
Julia Kolch to 
utalentowana pływaczka 
z pruszkowskiego 
klubu Kapry Armexim. 
Zawodniczka weekendowe 
zawody Grand Prix Polski 
w Lublinie (10-11 marca) 
może zaliczyć do udanych

U śmiech nie schodzi 
z twarzy, bo dzisiaj 
(sobota) na Grand 
Prix Polski w Lubli-

nie naszej reprezentantce Ju-
lii Koluch udało się dwukrotnie 
uplasować na drugiej pozycji, 
tuż za Alicją Tchórz! Zarów-
no na 100 jak i na 200 metrów 
stylem grzbietowym. Rezultaty 
jak na okres treningowy, w któ-
rym znajduje się Julią napawają 
optymizmem i są bardzo bli-
skie jej rekordów życiowych – 
poinformował klub na swoim 

profilu na facebooku. Miniony 
weekend dla naszej pływacz-
ki okazał się bardzo dobry. 
W niedzielę Julia Koluch zajęła 
drugie miejsce w starcie na 50 
metrów stylem grzbietowym. 
I dodatkowo pobiła swój życio-
wy rekord! Obecnie „życiówka” 
Koluch na wspomnianym dy-
stansie to 29,34. 

Świetne wyniki pozwoliły Ju-
lii Koluch zająć drugie miejsce 
w kategorii open całych zawo-
dów w Lublinie. Warto dodać, że 
pływaczka z Pruszkowa ustąpiła 
jedynie Alicji Tchórz. Tu jednak 
nie ma się co dziwić, bowiem 
Alicja Tchórz jest doświadczoną 
i utytułowaną pływaczka. 

Najbliższe trzy tygodnie Julia 
Koluch spędzi na Teneryfie. Nie 
będzie to jednak czas na waka-
cje i odpoczynek. W tym czasie 
Julia będzie trenować z kadrą 
narodową seniorów. [AZ]

Rekord pobity. Pływaczka  
z Pruszkowa w świetnej formie
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Zakupy na Pańskiej po nowemu. 
Targowisko czekają zmiany

 Seweryn Dębiński 

P R U S Z KÓ W
Targowisko na ul. Pańskiej 
w Pruszkowie przejdzie 
zmiany, ale o tym 
informowaliśmy już we 
wrześniu minionego roku, 
gdy miasto otrzymało 
dofinansowanie na ten  
cel. Teraz urząd ogłosił 
przetarg i szuka 
wykonawcy, który zajmie 
się przebudową obiektu.

P rzypomnijmy. Miastu 
udało się pozyskać do-
finansowanie z Euro-
pejskiego Funduszu 

Rolnego w wysokości 770 tys. zł. 
Już wtedy zapowiadano znaczne 
zmiany na terenie przy ul. Pań-
skiej 11. – Jesteśmy na pierwszym 
miejscu w rankingu. Ale to tyl-
ko niewielka część kwoty, która 
zostanie przeznaczona na prze-
budowę targowiska, ponieważ 
całe zadanie będzie kosztowa-
ło ponad 2,5 mln zł. Tworzenie 

projektu rozpocznie się w przy-
szłym roku. Sama inwestycja 
przewidziana jest do realizacji 
w 2019 roku – mówił nam we 
wrześniu 2017 r. Andrzej Ku-
rzela, wiceprezydent Pruszkowa.

Przetarg został właśnie ogło- 
szony. Inwestycja będzie reali- 
zowana w formie „zaprojektuj  
i buduj”. Zajrzeliśmy do doku- 

mentów i sprawdziliśmy jaki jest 
zakres prac omawianej inwe-
stycji. Planuje się m.in.: roze-
branie istniejących nawierzchni 
targowiska z trylinki i płyt be-
tonowych, rozbiórkę wszelkich 
innych istniejących elemen-
tów zagospodarowania terenu, 
rozebranie istniejącego ogro-
dzenia i bram wjazdowych, 

wykonanie utwardzenia z kost-
ki betonowej, wykonanie i zago-
spodarowanie terenów zielonych 
(trawniki, krzewy), budowę za-
daszeń w konstrukcji stalowej, 
wykonanie ogrodzenia (panelo-
we, z siatki zgrzewanej), mon-
taż bram wjazdowych i furtki, 
ocieplenie istniejącego budyn-
ku toalet, przebudowa istnieją-
cego budynku administracyjnego, 
montaż pomp ciepła do ogrzewa-
nia budynku administracyjnego 
i budynku toalet, wykonanie ka-
nalizacji deszczowej z powierzch-
ni utwardzonych oraz z dachów 
wiat, wykonanie oświetlenia te-
renu, instalację nagłośnienia, 
oznakowanie budynku admini-
stracyjnego oraz wybudowanie 
elementów małej architektury 
(kosze na śmieci, stojaki rowe-
rowe, tablica informacyjne).

Według założeń przetargowych 
projekt ma być gotowy do koń-
ca listopada tego roku, natomiast 
cała inwestycja (wykonanie prac 
budowlanych) ma zakończyć się 
do końca sierpnia 2019 r. 
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Słoneczny weekend i wysokie, jak na trwającą jeszcze kalendarzową 
zimę, temperatury sprawiły, że 10 i 11 marca okoliczne parki i skwery 
zapełniły się ludźmi. Przedstawiamy kilka migawek nadesłanych 
przez naszych czytelników z ich weekendowych aktywności. [AZ]  
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OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Piastowa

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017. poz. 1073 j.t.) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piastowie uchwały  
Nr XL/289/2017 z dnia 10 października 2017r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
Piastowa „J. Tuwima”, dla obszaru ograniczonego:
- od północnego zachodu – terenami kolejowymi PKP,
- od południa – granicą administracyjną miasta Piastowa,
- od wschodu – zachodnią granicą ul. Z. Gęsickiego, ul. Dworcową na 

odcinku do ul. C. Godebskiego i Al. Tysiąclecia.
Treść uchwały oraz załącznik graficzny do uchwały, dostępne są na stronie 
internetowej miasta Piastowa w zakładce BIP. 
Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego. Wnioski należy 
składać na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta Piastowa – 05-820 Piastów  
ul. 11 Listopada 2 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.04.2018r.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta 
Piastowa.
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy 
(nr ewidencyjny działki).

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017. poz. 1405 j.t.), zwanej dalej 
ustawą, zawiadamiam o przystąpieniu do postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu, obejmującego 
w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Inwestycji, Zespole 
ds. Urbanistyki i Architektury (ul. 11-go Listopada 8 pok. nr 6) w godzinach 
pracy Urzędu.
Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani 
w terminie do dnia 06.04.2018r. mogą wnosić wnioski. 
Wnioski na piśmie należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Piastowa, 
pocztą na adres 05- 820 Piastów ul. 11-go Listopada 2, ustnie do protokołu 
w Wydziale Inwestycji, Zespole ds. Urbanistyki i Architektury (ul. 11-go 
Listopada 8, pok. nr 6) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
(bez konieczności opatrywania podpisem elektronicznym) na adres e-mail 
sekretariat@piastow.pl. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub 
nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy. Zgodnie z art. 41 
ustawy wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Stosownie 
do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia 
złożonych wniosków jest Burmistrz Miasta Piastowa.

Burmistrz Miasta Piastowa
Grzegorz Szuplewski

Ogłoszenie
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Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.  
ul. St.Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 

tel. 22 755 55 64, fax: 22 755 20 85, 
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Warszawska Kolej Dojazdowa – zmieniamy 
się dla naszych pasażerów 

Obwieszczenie Starosty Grodziskiego
zgodnie z art. 10 § 1 i art. 61§ 4 Kodeksu postępowania administracyjnego 
(Dz.U.2017.1257.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
– o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych Dz.U.2017.1496 t.j.)
zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 15.02.2018r. 
na wniosek Inwestora – zarządcy drogi Wójta Gminy Jaktorów w sprawie 
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej 
na: rozbudowie drogi gminnej nr 150301W na odcinku od km. proj. 0+000 
od km. proj. 2 +000 ul. 3 Maja wraz z przebudową sieci energetycznej, 
telekomunikacyjnej, wodociągowej, gazowej i kanalizacji podciśnieniowej, 
oraz budową oświetlenia ulicznego we wsi Henryszew, oraz Grądy gmina 
Jaktorów, powiat grodziski
inwestycja obejmuje nieruchomości: 
obręb: 140505-2, 0009 Henryszew - dz. nr ew.: 140/1 (140/6, 140/5), 141/1 
(141/8, 141/9, 141/7), 140/2 (140/4, 140/3), 143, 144/2, 144/10 (144/12, 144/13), 
144/11, 145/1, 148/1, 150 (150/3, 150/4), 152 (152/3, 152/4), 164/3, 167/3, 168/1 
(168/10, 168/11), 168/5, 171/3, 171/4 (171/7, 171/8), 171/6 (171/9, 171/10), 
171/5, 173/1, 173/12, 176/4, 176/6, 176/14, 176/20, 176/30 (176/33, 176/34), 
176/28, 214, 250 (250/1, 250/2), 251, 252,
obr. 140505-2, 0008 Grądy– dz. nr ew.: 24, 30/1 (30/9, 30/10), 30/3, 30/8, 37/1, 
37/6, 37/7, 38 (38/1, 38/2), 39 (39/1, 39/2), 40/12 (40/13, 40/14), 41/38, 41/39, 
42/3 (42/9, 42/10), 42/6, (42/11, 42/12), 43/3, 44, 53 (53/1, 53/2), 55, 56 (56/1, 
56/2), 60/1 (60/3, 60/4), 60/2 (60/5, 60/6), 61 (61/1, 61/2), 64 (64/1, 64/2), 65 
(65/1, 65/2), 71/1, 72 (72/1, 72/2, 75 (75/1, 75/2), 76 (76/1, 76/2), 77 (77/1, 
77/2), 78/3, 78/4, 83/7, 83/10, 83/13 (83/16, 83/15), 96 (96/1, 96/2), 100 (100/3, 
100/4), 101, 102 (102/3, 102/4), 115 (115/3, 115/4), 116 (116/3, 116/4), 122  
(122/3, 122/4), 123/3, (123/6, 123/7), 132/1, 132/2 (132/3, 132/4), 133/1, 133/2 
(133/5, 133/6), 135/1, 135/2 (135/3, 135/4), 137/1, 137/2 (137/3, 137/4), 138/6, 
138/7, 138/8, 138/9, 141/1, 160 (160/3, 160/4), 162/2 (162/4, 162/3),
 W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem podano 
numer działki przed podziałem, a w nawiasie numery działek po podziale. 
Ponadto numery działek objętych liniami rozgraniczającymi teren (nowy 
przebieg drogi) zostały oznaczone pogrubioną czcionką.

Pouczenie
Uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy należy zgłaszać w terminie  
14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości  
w siedzibie Starostwa Powiatu Grodziskiego w Wydziale Architektoniczno-
Budowlanym (Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32, pok. Nr 11).                      

ReklamaOgłoszenia

Reklama

Głos Artura Orzecha zna prawie każ-
dy. Wielokrotnie prowadził festiwa-
le w Sopocie i Opolu. Co roku jego 
głos towarzyszy nam w trakcie fina-
łowych koncertów Konkursu Piosen-
ki Eurowizji. Jednak radio, telewizja  
i muzyka to nie jedyne jego pasje. Ar-
tur Orzech jest miłośnikiem literatury 

perskiej. Na studiach ukończył iranisty-
kę. Wyjechał na stypendium do Kabulu 
i pracował jako tłumacz. Dziennikarz 
napisał również książkę „Wiza do Ira-
nu”. W swojej publikacji Orzech przed-
stawia Iran jako niezwykle barwny kraj. 
Artur Orzech próbuje odczarować  
w niej negatywny wizerunek Iranu. 

Co więcej przypomina, że Irańczycy 
to znawcy islamu, a nie muzułmań-
scy fundamentaliści. Książka „Wiza 
do Iranu” będzie jednym z głównych 
tematów spotkania, które już 21 marca  
o godz. 17.30 odbędzie się w Bibliote-
ce Publicznej Gminy Nadarzyn (pl. Po-
niatowskiego 42). Wstęp wolny. [AZ] 

S P O T K A N I E

Artur Orzech  
odwiedzi Nadarzyn

Bezczynne siedzenie przed 
telewizorem nie jest dla mnie

W Y W I A D
Wyjaśnijmy pokrótce czytel-
nikom czym zajmuje się Pan 
w starostwie.
W starostwie pełnię funkcję peł-
nomocnika do spraw organiza-
cji pozarządowych, czyli zajmuje 
się tak zwanym trzecim sektorem. 
W praktyce moim zadaniem jest 
koordynowanie działań i współ-
pracy z organizacjami społeczny-
mi i stowarzyszeniami. Wszystko 
to robię sprowadza się do tego, aby 
oferta przygotowywana przez sto-
warzyszenia była spójna i by mo-
gło skorzystać z niej jak najwięcej 
mieszkańców powiatu.

Jak ocenia Pan liczbę działających 
na terenie powiatu stowarzyszeń? 
Po trzech miesiącach pracy mogę 
powiedzieć, że organizacji w na-
szym powiecie jest sporo, a na-
wet powiedziałbym, że ich liczba 
jest na wysokim poziomie. To co 
jednak w mojej opinii może dzia-
łać lepiej to koordynacja działań, 
bo pewne rzeczy są lepsze gdy 
działa się razem. Dlatego staram 
się zachęcać do wspólnych dzia-
łań stowarzyszeń i organizacji. 
Nie spotkałem się też do tej pory 
z sytuacjami, że ktoś powiedział, 
że czegoś nie będzie z kimś ro-
bił. Póki co fajnie i obiecująco to 
wszystko wychodzi. 

Dla organizacji przygotowu-
jemy spotkania integrujące. Na 
nich się poznają, nawiązują kon-
takty i jak okazuje się jest to bar-
dzo potrzebne. Relacje „face to 
face” są najlepsze. I to owocuje. 
W lutym mieliśmy trzy spotka-
nia i na każdym było wiele osób.

Jak może Pan pomóc mieszkań-
cowi, który przychodzi z pomy-
słem zorganizowania biegu, 
imprezy lub innej aktywno-
ści? Czy taka osoba musi zakła-
dać stowarzyszenie?
Nie musi i warto o tym pamię-
tać. Czasem z takim pomysłem 
wystarczy zgłosić się do działa-
jącego już stowarzyszenia. I my 
w tym pomagamy. Dodatkowo 
w Centrum Dialogu Społecz-
nego, w każdy wtorek od godz. 
18.00 można spotkać się z kon-
sultantem, który podpowie jakie 
są drogi do pozyskania  środków 
na naszą inicjatywę. A jest skąd 
czerpać, bo budżet i środki na 
tego typu działania ma nie tyl-
ko powiat. Są również programy 
innych jednostek, ministerialne 
czy różnych fundacji. 

Wspomniał Pan o środkach z po-
wiatu. Jak wygląda procedura? 
To konkurs na jedno konkret-
ne zadanie?

Nie, a obecna formuła współ-
pracy organizacji z powiatem 
jest efektem dialogu i wspól-
nego ustalenia formuły, która 
byłaby gwarancją efektywnej 
współpracy. Z inicjatywy sta-
rosty Maksyma Gołosia, który 
ogromną wagę przykłada właśnie 
do współpracy z organizacjami 
pozarządowymi rozpoczęły się 
systematycznie organizowane 
konwenty organizacji pozarzą-
dowych. To za ich sprawą udało 
się wypracować nową formu-
łę współpracy. Odeszliśmy od 
formuły konkursów na na bar-
dzo konkretne działanie, dajmy 
na to, organizację biegu. Przy-
gotowujemy bloki tematyczne, 
w które swoje działania wpisują 
NGO. Dla przykładu do bloku hi-
storycznego mogą wejść zarów-
no spacery, warsztaty, spotkania 
czy biegi. Tak formuła nie ogra-
nicza kreatywności.

Trzeba przyznać, że temat 
stowarzyszeń ma Pan w „ma-
łym palcu”...
Tak, bo sam stworzyłem lub 
pomagałem przy tworzeniu 
stowarzyszeń. Zawsze lubi-
łem działać i budować coś od 
podstaw. Byłem strażnikiem 
w górach, poszedłem w rekon-
strukcję historyczną, później 

przyszła pora na Strzelców RP. 
Organizację, de facto stworzoną 
wspólnie ze znajomi dla naszych 
dzieci. Finalnie mocno nam się 
to wszystko rozrosło, bo jak to 
z dziećmi bywa przyprowadzi-
ły koleżanki i kolegów. Cieszy-
my się z tego bardzo.

Jakaś rada dla tych, którzy chcą 
założyć stowarzyszenie?
Nie chciałbym nikogo wystra-
szyć, czy zniechęcić, ale praca 
dla, czy tworzenie organizacji 
społecznej to ciężki kawałek 
chleba. Ze swojego wielolet-
niego doświadczenia wiem, że 
dopóki jest lider, który robi sam 
większość rzeczy organizacja 
będzie fajnie funkcjonowała. 
Gdy lider schodzi w cień, to po-
zostali już nie działają tak pręż-
nie. Dlatego kluczowi są liderzy. 
Ja pracuję siedem dni w tygo-
dniu, pół etatu jestem w powie-
cie, drugie pół w kościele. Do 
tego jeszcze własne działania. 
Trochę czasu to zabiera, ale sie-
dzenie przed telewizorem nie 
jest dla mnie.

Wszystkim, którzy się zde-
cydują na tworzenie organi-
zacji podpowiem, że fajnie jest 
wciągać to własne dzieci. To spo-
sób na wspólne spędzanie czasu 
i robienie pozytywnych rzeczy. 

Dariusz Jańczy to pełnomocnik do spraw organizacji pozarządowych w pruszkowskim 
starostwie powiatowym. Opowiada nam o pracy, lokalnych stowarzyszeniach, możliwościach 

wsparcia inicjatyw mieszkańców i własnych działaniach.

Kontakt dla organizacji
Dariusz Jańczy, 
dariusz.janczy@powiat.pruszkow.pl
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Grodzisk Mazowiecki, 16 marca 2018 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Grodzisk Mazowiecki

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U  
z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr 576/2017 
Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 sierpnia 
2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  
gminy Grodzisk Mazowiecki zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grodzisk 
Mazowiecki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
sporządzoną do ww. zmiany Studium.

Sporządzony projekt zmiany Studium obejmuje teren w miejscowości 
Natolin, którego granice przedstawione są na załączniku graficznym 
do uchwały Nr 576/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim 
z dnia 24 sierpnia 2017 r.

Wyłożenie projektu zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko, sporządzoną do w/w projektu odbędzie się w dniach 
od 26 marca 2018 r. do 17 kwietnia 2018 r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim pokój nr 9, ul. T. Kościuszki 
32A w godzinach od 10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium 
rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2018 r. o godzinie 
17.00 w Grodzisku Mazowieckim w siedzibie Urzędu Miejskiego 
pokój nr 101. 
Projekt zmiany Studium oraz prognoza udostępnione będą również 
na stronie internetowej gminy bip.grodzisk.pl – Planowanie 
przestrzenne – Rok 2018.

Uwagi do projektu zmiany Studium należy składać do Burmistrza 
Grodziska Mazowieckiego, z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  
9 maja 2018 r.

Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Kancelarii 
Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim lub pocztą na adres: 
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 32A, ustnie do protokołu 
w Wydziale Planowania Przestrzennego pok. nr 9 lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@grodzisk.pl. 
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za 
pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1114 z późn. zm.): opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem 
zaufanym ePUAP.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do 
projektu zmiany Studium jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Mazowiecki, 16 marca 2018 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania 
na środowisko, sporządzonej do projektu zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Grodzisk Mazowiecki.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 46 pkt. 1 oraz 
art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), w związku  
z uchwałą Nr 576/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim 
z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Grodzisk Mazowiecki zawiadamiam  
o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania 
na środowisko, sporządzonej do projektu zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Grodzisk Mazowiecki.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od  26 marca 2018 r. do  
17 kwietnia 2018 r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim pokój nr 9, ul. T. Kościuszki 
32A w godzinach od 10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się  
w dniu 9 kwietnia 2018 r. o godzinie 17.00 w Grodzisku 
Mazowieckim w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 
Prognoza oraz projekt zmiany Studium udostępnione będą również 
na stronie internetowej gminy bip.grodzisk.pl – Planowanie 
przestrzenne – Rok 2018.

Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko – stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt 3 oraz art. 
54 ust. 3 cytowanej ustawy należy wnosić w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 9 maja 2018 r.

Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy. 
Zgodnie z art. 41 cytowanej ustawy uwagi wniesione po terminie 
pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu 
Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim lub pocztą na adres: 05-
825 Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 32A, ustnie do protokołu 
w Wydziale Planowania Przestrzennego pok. nr 9 lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@grodzisk.pl.

Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem 
właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do prognozy 
jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz  Grodziska Mazowieckiego

Grodzisk Mazowiecki, 16 marca 2018 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania 
na środowisko, sporządzonej do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Natolin  
w gminie Grodzisk Mazowiecki
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 46 pkt. 1 oraz 
art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), w związku  
z uchwałą Nr 577/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim 
z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi 
Natolin w gminie Grodzisk Mazowiecki zawiadamiam o wyłożeniu 
do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, 
sporządzonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Natolin w gminie Grodzisk 
Mazowiecki.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od  3 kwietnia 2018 r. do  
25 kwietnia 2018 r. 
Dokumentacja sprawy będzie wyłożona w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim pokój nr 9, ul. T. Kościuszki 
32A w godzinach od 10.00 do 16.00. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie 
się w dniu 16 kwietnia 2018 r. o godzinie 17.00 w Grodzisku 
Mazowieckim w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 101. 
Prognoza oraz projekt planu udostępnione będą również na stronie 
internetowej gminy bip.grodzisk.pl – Planowanie przestrzenne – 
Rok 2018.

Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko – stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt 3 oraz  
art. 54 ust. 3 cytowanej ustawy należy wnosić w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 10 maja 2018 r.

Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy. 
Zgodnie z art. 41 cytowanej ustawy uwagi wniesione po terminie 
pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Kancelarii 
Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim lub pocztą na adres:  
05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Kościuszki 32A, ustnie do protokołu 
w Wydziale Planowania Przestrzennego pok. nr 9 lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@grodzisk.pl.

Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem 
właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do prognozy 
jest Burmistrz Grodziska Mazowieckiego.

Burmistrz  Grodziska Mazowieckiego

Na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu:
1. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta 

Pruszkowa miasta Pruszkowa dla części obszaru Żbików II etap 1”.
Wyłożenie projektu ww. planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

odbędzie się od 26 marca 2018 r. do 16 kwietnia 2018 r. Projekt planu wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie w ww. terminie (z wyjątkiem sobót, 
niedziel i świąt), w Urzędzie Miasta Pruszkowa w pokoju nr 70 w godzinach: poniedziałki: 
11:00 – 18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 10:00 – 15:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie 
przeprowadzona w dniu 9 kwietnia 2018 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie Miasta 
Pruszkowa, w pokoju nr 21. Początek zebrania o godz. 16:00.
2. „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta 

Pruszkowa – położonego między ulicami: 3-go Maja, Ciechanowską i Poznańską”.
Wyłożenie projektu ww. planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

odbędzie się od 26 marca 2018 r. do 16 kwietnia 2018 r. Projekt planu wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie w ww. terminie (z wyjątkiem sobót, 
niedziel i świąt), w Urzędzie Miasta Pruszkowa w pokoju nr 70 w godzinach: poniedziałki: 
11:00 – 18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 10:00 – 15:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie 
przeprowadzona w dniu 9 kwietnia 2018 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie Miasta 
Pruszkowa, w pokoju nr 21. Początek zebrania o godz. 17:15.

Ponadto projekty planów wraz z prognozami oddziaływania na środowisko udostępnione 
zostaną także na stronie internetowej http://pruszkow.bip.gmina.pl/ patrz Architektura 
i Urbanistyka OGŁOSZENIA/OBWIESZCZENIA Miejscowe Plany zagospodarowania 
Przestrzennego ROK 2018. 

Uwagi do planów zagospodarowania należy składać do Prezydenta Miasta Pruszkowa 
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie: do 30 kwietnia 2018 r.

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

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

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej 
skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz 
z 2016 r. poz. 352 i 1579): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo 
opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, wymienione wyżej, projekty 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego podlegają strategicznej ocenie 
oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa 
– w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 
ustawy-należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na 
wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym 
terminie: do 30 kwietnia 2018 r.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Prezydenta Miasta Pruszkowa 
zostanie zamieszczone na stronie internetowej http://pruszkow.bip.gmina.pl patrz 
Architektura i Urbanistyka OGŁOSZENIA/OBWIESZCZENIA Miejscowe Plany 
zagospodarowania Przestrzennego ROK 2018 Obwieszczenie w sprawie wyłożenia 
do publicznego wglądu projektu ww. planu.

Prezydent Miasta Pruszkowa  
mgr Jan Starzyński

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA PRUSZKOWA

O G Ł O S Z E N I A



Ogłoszenia Zamów: 22 758 77 88
reklama@wprmedia.pl                

Pruszków
ul. Niecała 10/2
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KUPIĘ  
ZA GOTÓWKĘ!

Mieszkanie:
- do remontu
- zadłużoną

- z komornikiem
- inne problematyczne

Tel. 662-006-180

Sprawdź nas!

POŻYCZKA

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

797-703-503
 wystarczy dowód osobisty
 gotówka w jeden dzień

nawet do

6 000 zł

Szkoła przyjazna uczniowi

•  Wysokie kwali�kacje kadry pedagogicznej
•  Życzliwa atmosfera oraz opieka pedagoga, bezpieczeństwo
•  Nauczanie w zespołach klasowych – do 18 osób
•  Indywidualne podejście do każdego ucznia
•  Zwiększona ilość godzin z matematyki i języka polskiego
•  Język angielski w wymiarze rozszerzonym
•  Dodatkowo od 1 do 3 przedmiotów w wymiarze rozszerzonym – do wyboru
•  Indywidualne konsultacje z każdego przedmiotu
•  Zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie; koło literackie; 

klub malarstwa, rzeźby i projektowania; klub �lmowy; koła przedmiotowe
•  Własna biblioteka, stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne
•  Zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), taniec, koło strzeleckie, siłownia
•  Od 2016 roku wprowadzono dodatkowy przedmiot Filozo�a
•  Od 2017 roku wprowadzono dodatkowy przedmiot Edukacja �lmowa 
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RODZEŃSTWA

Pruszków, ul. Kościuszki 8 paw. 3
Tel. 514 383 333, www.dabi.net.pl

PARTNER HANDLOWY

502 777 764*

rekrutacjawa3@dpd.com.pl

• Gwarantowany obrót 6000 PLN netto**

Szukasz pracy?
Zostań Kurierem DPD

• Możliwość wynajmu auta na atrakcyjnych 
warunkach

• Ubranie na start za 1 zł

• Możliwość współpracy na umowę zlecenie

*Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora
**Na warunkach określonych w Regulaminie Programu„Gwarantowana 6” 
dostępnym w siedzibie i placówkach DPD Polska Sp. z o.o.
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Zakład kamieniarski  
w Milanówku  

zatrudni pracowników,  
praca całoroczna,  

dobre wynagrodzenie 
zależne od kwalifikacji  
tel. 535 95 91 86

Praca Opiekun/ka Seniorów  
w Niemczech.

Gwarantowany transport,  
zakwaterowanie, wyżywienie  

na kontrakcie.
Bezpłatne kursy niemieckiego  

od podstaw w Warszawie!
Tel. 506 289 039

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

MIEJSCE 
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL

 ► Agencja Ochrony 
zatrudni do pracy na 
obiektach przemysłowych 
na terenie Pruszkowa, 
Konotopy i Sokołowa. 
Telefon 728-430-774

 ► Biuro rachunkowe 
w Milanówku zatrudni 
księgową: 
vero-mona@wp.pl 

 ► Firma sprzątająca zatrudni 
do sprzątania na terenie 
obiektu Tesco Piastów 
al. Tysiąclecia 7, 
wynagrodzenie płatne 
terminowo. 
Praca jako stała lub 
dodatkowa. Kontakt 
pani Olha 517-246-836 

 ► Firma transportowa 
poszukuje kierowców kat. C 
+ E na PL (+48) 504-206-446 

 ► Zatrudnię ekipy 
hydrauliczne do montażu 
instalacji sanitarnych 
(solary, pompy ciepła, 
kotłownie). Gwarantujemy 
szybką płatność. 
697-780-030 

 ► 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 2 osoby 
do pracy w lokalu 
gastronomicznym 
Zapieksy Pruszkowskie 
z doświadczeniem 
i książeczką sanepidu. 
Kontakt telefoniczny: 
509-683-032 (przed 
godzina 12 lub po 
godzinie 20). Praca od zaraz 

Nieruchomości – sprzedam

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

 ► Dom w Regułach + garaż 30 
m2 + działka 915 m. 
Tel.: 602-584-504 

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 

Sprzedam mieszkanie 
57 m2 os. Staszica 
215 000 tys. 
694-127-292 

Nieruchomości – do wynajęcia

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

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

Auto-moto – kupię

 ► AUTO KAŻDE KUPIĘ 
603-903-405 

 ► SKUP AUT ZA GOTÓWKĘ, 
SZYBKI DOJAZD I WYCENA 
533-525-533 

Usługi

 ► Czyszczenie skórzanej 
tapicerki samochodowej, 
505-076-331 

 ► Docieplanie Budynków 
795-969-696 

 ► Drzewa, krzewy – ścinanie, 
pielęgnacja. Usuwanie 
pni/karp frezarką. 
Tel.: 661-880-661 

 ► Drzewa, krzewy, 
pielęgnacja, modelowanie, 
wycinka, zakładanie 
trawników, prześwietlanie 
drzew owocowych; 512-380-
109, (22) 758-16-65; agro-
bio-ogrodnik@wp.pl 

 ► Hydraulik, 535-872-455 

 ► Kuchnie lakierowane, 
kuchnie z płyt oraz szafy,  
pomiar, wycena, składanie 
mebli zakupionych 
w sklepach. 663-849-179

Dam pracę

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

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

 ► Protezy zębowe 450 zł: 
508-357-334 

Szkolenia BHP 
– wstępne, okresowe 
694-127-292 

 ► 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 zawsze

Lokal gastronomiczny 
zatrudni kierowcę 
z własnym samochodem 
na weekendy 509-683-032 

 ► Osoby do obsługi bistro 
w salonie samochodowym 
na Skoroszach
663-022-397 

 ► Pana i panią do sprzątania 
powierzchni socjalnych, 
biurowych i magazynowych, 
Sokołów/k. Janek 
504-204-700 

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

 ► Przyjmę do pracy 
w sklepie spożywczo-
mięsnym od zaraz.
507-430-591. Pruszków

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


