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tyle dni może trwać tegoroczna, rekordowo długa majówka. 
Wsytarczy, że weźmiemy trzy dni urlopu (30 kwietnia, 2 maja 
i 4 maja) aby cieszyć się aż dziewięcioma dniami wolnego. 9
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Remont na Zachodnim odczują podróżni WKD?
 Anna Zwolińska  

KO L E J
PKP PLK przygotowują 
się do przebudowy stacji 
Warszawa Zachodnia. 
Kłopot w tym, że remont 
może odbić się również na 
pasażerach... „wukadki”. 

Kolejarze w końcu chcą 
się zająć wyglądem sta-
cji Warszawa Zachod-
nia. Perony przeszły 

lifting przed Mistrzostwami Eu-
ropy w Piłce Nożnej, które były 
rozgrywane w Polsce i na Ukra-
inie w 2012 r. Było to jednak tyl-
ko rozwiązanie doraźne. Dziś PKP 
PLK przygotowuje się do dużej in-
westycji związanej z kompleksową 
przebudową wspomnianej stacji. 

Prace projektowe powoli zmie-
rzają do fi nału. Dziś wiadomo, że 
oprócz remontu peronów, po-
jawi się jeszcze jedna platforma 
dla linii obwodowej. Całość ma być 
zadaszona. Co ciekawe, w podzie-
miach zarezerwowano miejsce 
na trzy przystanki tramwajowe. 

W ramach prac przebudowany ma 
być również tunel pod torami. We-
dług przedstawicieli PKP PLK pra-
ce wystartują w przyszłym roku. 

Widmo wyczekiwanego re-
montu, czkawką może odbić się 
na podróżnych Warszawskiej Ko-
lei Dojazdowej. Przebudowa tune-
lu, a dokładniej jego poszerzenie 
wymusi ograniczenia na torach. 
Również na linii WKD, której to-
rowisko przebiega równolegle 
do torów dużej kolei. Kolejarze 
z „wukadki” chuchają na zimne 
i już pracują nad uzgodnieniami 
dotyczącymi ruchu na swojej li-
nii w trakcie remontu „Zachod-
niej”. – Uzgodnienia z PKP PLK S.A. 
dotyczące zakresu prac planowa-
nych do realizacji w obrębie sta-
cji Warszawa Zachodnia (dotyczą 
kompleksowej przebudowy całej 
stacji planowanej w latach 2019-
2021) w zakresie infrastruktury 
WKD nie zostały jeszcze zakończo-
ne i są nadal prowadzone – mówi 
nam Krzysztof Kulesza, rzecznik 
prasowy Warszawskiej Kolei Do-
jazdowej. – Przedstawiliśmy pro-
ponowane warianty prowadzenia 

ruchu pociągów WKD, włącznie 
z terminami, w jakich określone 
ograniczenia byłyby najbardziej dla 
WKD optymalne. Aktualnie ocze-
kujemy na ofi cjalne stanowisko in-
westora w sprawie planowanych 
harmonogramów dla poszczegól-
nych etapów robót – dodaje. 

WKD zamierza skorzystać na 
remoncie dworca zachodniego. 
W jaki sposób? Spółka chce, by 
jej torowisko zostało połączone 
z torowiskiem PKP. Nie oznacza 
to jednak, że WKD będzie regu-
larnie korzystać z torów „dużej 
kolei”. – Zwróciliśmy się z wnio-
skiem do PKP PLK S.A. o włącze-
nie do projektu przebudowy stacji 
możliwości połączenia torów WKD 
z infrastrukturą PKP PLK S.A., jed-
nak otrzymaliśmy decyzję odmow-
ną. Zawnioskowaliśmy o ponowne 
rozpatrzenie sprawy czekamy na 
ostateczne stanowisko, od które-
go uzależniamy dalsze decyzje. 
Połączenie torów WKD z PKP 
miałoby charakter wyłącz-
nie techniczny, analogiczny do 
funkcji spełnianych przez linię 
kolejową nr 512 łączącą obecnie 

stację Pruszków z Komorowem 
– zaznacza Kulesza. 

Lekarstwem dla WKD na utrud-
nienia związane z remontem stacji 
Warszawa Zachodnia byłyby roz-
jazdy na własnej linii umożliwia-
jące składom zmianę torów. Dziś 
pociągi WKD kierunek jazdy mo-
gą zmieniać na stacji Warszawa 
Śródmieście WKD i dopiero w... 

Paulina chce pokonać raka. 
Pomożecie?

B R W I N Ó W
Paulina, 29-letnia 
mieszkanka Brwinowa 
i mama 2-letniego 
Tymka, od kilku miesięcy 
walczy ze złośliwym
rakiem piersi. Można
jej pomóc wspierając 
zbiórkę pieniędzy na 
kosztowną operację.

M łoda mężatka, 
młoda mama, 
przed 30-stką, 
aktywna zawo-

dowo, pełna życia i energii. Nie 
miało prawo stać się nic złego. 
A jednak. – W sierpniu 2017 zu-
pełnie przez przypadek, bo pod-
czas codziennej kąpieli w prawej 
piersi znalazłam takie bardzo 
małe „coś”, sama nie byłam pew-
na, czy to jakaś zmiana czy tyl-
ko mi się wydaje, a na pewno 
nie dopuszczałam nawet my-
śli, że to „coś” może okazać się 
czymś złym – opowiada Pauli-
na Dąbrowska.

Po badaniach okazało się, 
że jest to nowotwór złośliwy. – 
Od stycznia 2018 wiem, że to, że 

zachorowałam to nie jednorazo-
wy wybryk mojego organizmu 
tylko genetyczne obciążenie, 
mam mutację genu BRCA1, która 
zwiększa ryzyko zachorowania 
na raka piersi w ciągu życia do 
50-70 proc. i zostanie ze mną 
już na zawsze – dodaje.

Od grudnia zeszłego roku Pau-
lina leczy się, przyjmuje chemię, 
czeka ją też operacja wycięcia 
guza. To jednak nie wszystko. – 
Ze względu na mutację przede 
mną chyba najcięższa w życiu 

Miejska sieć skuterów 
elektrycznych w Michałowicach

M I C H A Ł O W I C E
Mieszkańcy gminy 
Michałowice mogą 
w praktyce sprawdzić 
działanie systemu 
scooter-sharingu, 
czyli wypożyczalni 
elektrycznych skuterów. 
W trzech lokalizacjach 
mają pojawić się specjalne 
„wyspy-parkingi”.

E lektryczne skutery 
w Michałowicach po-
stawiła firma, która 
podobne rozwiązania 

wprowadzała już w kilku in-
nych miastach. – We współpracy 
z podwarszawską gminą Micha-
łowice uruchamiamy pilotażowy 
program, dzięki któremu miesz-
kańcy Michałowic, Komorowa, 
Opacz-Kolonii czy Suchego Lasu 
będą mogli podróżować do War-
szawy na ekoskuterze zasilanym 
baterią elektryczną. Czyste po-
wietrze to nasze wspólne dobro. 
Dlatego podejmujemy kolejne 
działanie zmierzające do ogra-
niczenia niskiej emisji, udostęp-
niając testowo pojazdy z naszej 

warszawskiej fl oty mieszkańcom 
gminy Michałowice – informuje 
Martyna Ziębińska z blinkee.city.

Początkowo skutery zostaną 
udostępnione testowo, na nieco 
ponad dwa miesiące. – W okre-
sie od kwietnia do końca czerw-
ca 2018 blinkee.city włącza do 
warszawskiej strefy usługi trzy 
punkty zlokalizowane na tere-
nie Gminy Michałowice, w któ-
rych będzie można wypożyczyć 
i zdać skuter. Zaplanowano trzy 
„wyspy-parkingi” przy stacjach 
WKD: Opacz, Reguły i Komo-
rów. Miejsca zostaną oznaczone 

specjalnymi tabliczkami. Jeśli 
ten środek transportu spodo-
ba się mieszkańcom gminy, ist-
nieje realna szansa, aby usługą 
objąć cały jej obszar. Wtedy sku-
ter będzie można zdać nawet 
pod własnym domem – doda-
je Ziębińska.

Ze skuterów można korzystać 
od 18 kwietnia. Tego dnia w każ-
dym z wyznaczonych punktów 
pojawił się jeden elektryczny 
jednoślad. W okresie pilotażu 
mieszkańcom gminy przysługuje 
15 proc. zniżka. Normalna stawka 
to 59 groszy za minutę jazdy. [Red.]
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Komorowie. Idealnym rozwiąza-
niem byłoby zamontowanie rozjaz-
dów w rejonie każdego przystanku. 
O tym jednak nie ma mowy. Dziś 
spółka nie dysponuje środkami na 
ten cel. – Zabudowa rozjazdów na 
szlaku pomiędzy Warszawą i Ko-
morowem to przedsięwzięcie o od-
miennym charakterze i celach (w 
stosunku do planowanego łącznika 

na „zachodnim” – przyp. red.). Po-
siadamy opracowaną dokumen-
tację projektową dla zabudowy 
rozjazdów w rejonie przystanku 
osobowego Michałowice. Obec-
nie nie mamy jednak wygospoda-
rowanych funduszy na wdrożenie 
tej inwestycji, z uwagi na realiza-
cję innych zaplanowanych zadań 
– zaznacza Kulesza.

decyzja o obustronnej mastek-
tomii z rekonstrukcją, usunięciu 
sobie piersi dla własnego zdro-
wia i komfortu dalszego życia – 
zaznacza kobieta.

Obustronnej mastektomii 
i rekonstrukcji nie refunduje 
Narodowy Fundusz Zdrowia. 
Zabieg kosztuje 50 tys. zł i trze-
ba je wyłożyć z własnej kiesze-
ni. Zbiórkę dla Pauliny można 
wesprzeć wchodząc na www.
skarbonka.alivia.org.pl/pauli-
na-dabrowska. [Red.]
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W przypadku tego odcinka ważne jest pogodzenie interesu obu stron. Z jednej strony są 
to mieszkańcy okolicznych budynków, którzy chcą bez uciążliwości korzystać z dojazdu 
do swoich domów, a z drugiej klienci targu, którzy chcą zaparkować swój samochód na 
czas zakupów – Maksym Gołoś, starosta powiatu pruszkowskiego organizacji ruchu na ul. Komorowskiej w Pruszkowie. 

03030303030303P i ą t e k ,  2  W R Z E Ś N I A  2 0 1 6 03030303C Y T A T  T Y G O D N I A
Piątek, 20 KWIETNIA 2018

rekLama

Co z rozbudową piastowskiego LO? 
 SewerYn DĘBiński 

P I A S TÓ W
O tym, że Piastów szykuje 
się do rozbudowy Liceum 
Ogólnokształcącego 
im. Adama Mickiewicza 
i budowy hali sportowej 
słyszymy od dawna. 
W minionym roku 
rozpoczęły się poszukiwania 
prywatnego partnera, 
który ma wspomóc miasto 
w tym przedsięwzięciu. 
Sprawdzamy co aktualnie 
dzieje się w sprawie 
inwestycji.

N a rozpoczęcie prac 
budowlanych miasto 
liczyło już w 2016 r. 
Jednak kilka kwestii 

wpłynęło na opóźnienie. W maju 
2017 r. w rozmowie z naszą redak-
cją burmistrz Piastowa wyjaśniał, 
że było to m.in. półroczne oczeki-
wanie na pozwolenie na budowę 
oraz zakwestionowanie wycinki 
drzew kolidujących z rozbudową 
liceum. Wówczas usłyszeliśmy, że 
realnie patrząc w 2017 r. nie uda 
się rozpocząć tej inwestycji. Plus 

był taki, że niedługo później roz-
poczęto poszukiwania prywatne-
go partnera, bowiem miasto nie 
chciało realizować samodziel-
nie tak dużej inwestycji. A przy-
pomnijmy, że nie tylko chodzi 
o modernizację starego budynku 
szkoły a budowę nowego obiek-
tu dydaktycznego oraz powsta-
nie hali sportowej. 

Tutaj nasuwa się podstawo-
we pytanie: co dalej z rozbudową 
LO im. Mickiewicza? – Działamy 
zgodnie z założonym planem. 
Uruchomiliśmy procedurę wy-
łonienia partnera prywatnego 
do tego działania. Jesteśmy po 
pierwszej turze rozmów z fi rma-
mi, które zostały zakwalifi kowane 
do tego etapu (trzy przedsiębior-
stwa – przyp. red). W najbliższych 
dniach czeka nas druga tura roz-
mów i będziemy zmierzali do 
szczęśliwego końca – zapowiada 
Grzegorz Szuplewski, burmistrz 
Piastowa. – Bardzo chcielibyśmy, 
żeby prace rozpoczęły się jesz-
cze przed wakacjami lub żeby-
śmy mieli chociaż podpisaną 
umowę – podkreśla.

Pierwotnie zakładano, że 
w „Mickiewiczu” będzie funkcjo-

nowało również gimnazjum, ale 
z wiadomych przyczyn (nie tak 
dawno wdrożona reforma sys-
temu oświatowego) tak się nie 
stanie. Dlatego projekt nieco się 
zmienił. – Wróciliśmy do stare-
go systemu, czyli do pięciu szkół 
podstawowych i dwóch średnich, 
w tym jednej naszej. Chcemy re-
alizować to zadanie najlepiej jak 
się uda, czyli zapewnić godne 
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warunki nauki w dużym liceum. 
Zakładamy, że liceum czterolet-
nie w naszej wizji mogłoby skła-
dać się z czterech oddziałów na 
każdym poziomie, czyli łącz-
nie 16 oddziałów. Tyle jesteśmy 
w stanie zabezpieczyć jakościo-
wo w rozbudowanej szkole. Tak, 
żeby były nowoczesne pracow-
nie, nie było ciasnoty i pojawiły 
się wszelkie udogodnienia wiążące 

się z nowoczesnym budynkiem 
– mówi nam Szuplewski.

Kiedy będzie można podzi-
wiać odmieniony obiekt? Jak wy-
żej już przeczytaliście piastowski 
magistrat chce rozpocząć prace 
budowlane jeszcze przed nad-
chodzącymi wakacjami. Dowie-
dzieliśmy się też, że jeśli uda się 
przeprowadzić wszystko zgodnie 
z planem to rok szkolny 2019/2020 

03030303030303

powinien być tym, który pokaże 
„nowe ja” LO im. Mickiewicza. 
Dodajmy, że budowa ma trwać 
w trakcie pracy szkoły, a roboty 
będą prowadzone etapami. 

Pytanie tylko czy nowy obiekt 
przyciągnie nowych uczniów... 
Bo przypomnijmy, że w 2013 roku 
zarząd powiatu pruszkowskiego 
wypowiedział porozumienie do-
tyczące prowadzenia szkoły przez 
miasto. Piastów podjął starania, aby 
odzyskać liceum. Walka ta zakoń-
czyła się sukcesem i od września 
2015 roku placówka ponownie jest 
w rękach miasta. – To się odbywa 
powoli. Fatalnie na frekwencję za-
ważyła ta sytuacja sprzed paru lat. 
Los szkoły był niepewny... Teraz wi-
dać, że liceum odzyskuje sympa-
tię uczniów i rodziców i cieszy się 
sporym zainteresowaniem – za-
znacza burmistrz. – Zawsze też było 
pytanie o jej przyszłość, bo to do-
bra szkoła, mała, kameralna i bez-
pieczna, nieźle ucząca, ale co z tego, 
bo rodzic pośle dziecko do pierw-
szej klasy, a za dwa lata nie będzie 
już szkoły. Dzisiaj tego zagrożenia 
nie ma. Można bezpiecznie wysłać 
dziecko do nowej szkoły na miej-
scu, a to też jest ważne – zapewnia.
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Przed mieszkańcami Piastowa kolej-
ne spotkanie z cyklu „Ciastko z bajką”. 
Tym razem gościem specjalnym „ciast-
ka” organizowanego przez Stowarzy-
szenie Możesz będzie Jakub Porada 
– pisarz, podróżnik i prezenter telewi- 
zyjny.  Jakub Porada to m.in. autor ta- 
kich książek jak: „Porada da radę”, 

„Polska da radę” lub „Porada na Europę”.  
Jest też dziennikarzem. Pracował  
w TVP, Radio Plus, TVN24, a w ostat-
nich latach w TTV. Jako gość Miejskiego  
Ośrodka Kultury w Piastowie opo-
wie o tym jak odkrywa nieznane ta- 
lenty. Wydarzenie odbędzie się w naj-
bliższą sobotę (21 kwietnia) w godz. 

11.00-14.00 w piastowskim MOK-u 
przy ul. Warszawskiej 24. Koszt bi-
letu to 10 zł od osoby, z wyjątkiem 
osób niepełnosprawnych. Ponadto 
posiadacze Karty Dużej Rodziny ku-
pują tylko jeden bilet dla całej rodzi-
ny. Organizatorzy proszą o zabranie 
ze sobą KDR. [SD] 

S P O T K A N I E

Ciastko z bajką  
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 Anna Zwolińska 

N A D A R Z Y N  
16 międzynarodowych 
gwiazd filmów i seriali 
na wyciągnięcie ręki, 
kilkunastu pisarzy, 
youtuberzy, strefy 
tematyczne, turnieje  
gier, wystawy, koncert 
Magic Orchestry  
i konkurs Cosplay – te  
i wiele innych, wspaniałych 
atrakcji czeka na  
Warsaw Comic Con. 

W eekend pełen nie-
zwykłych wrażeń 
czeka wszystkich 
fanów popkultury 

– filmów, seriali, książek, komik-
sów i gier, którzy w dniach 20-22 
kwietnia odwiedzą Ptak Warsaw 
Expo. Równocześnie odbędą się 
tam bowiem trzy ciekawe im-
prezy: III Warsaw Comic Con, III 
ROKO Good Game - Warszaw-
skie Targi Gier oraz premiero-
wa edycja Warsaw Book Show. Na 

wydarzenia obowiązywać będzie 
jeden, wspólny bilet.

Międzynarodowe gwiazdy 
Główną atrakcją Warsaw Comic 
Conu będą spotkania z gwiazdami 
filmów i seriali. Gośćmi tej edycji 
imprezy będą m.in. gwiazdy „Gry 
o tron” – Kerry Ingram, Kristian 
Nairn i Conan Stevens, czyli se-
rialowi Shireen Baratheon, Ho-
dor i Góra, także Cody Saintgnue 
i Dylan Sprayberry, czyli Brett  
Talbot i Liam Dunbar z seria-
lu „Teen Wolf: Nastoletni wilko-
łak” oraz  Michael Trevino – Tyler 
Lockwood z „Pamiętników wam-
pirów”. Gwiazdy wezmą udział 
w panelach, sesjach foto z fana-
mi oraz będą rozdawać autografy.

Fantastyczne  
plany filmowe
Warsaw Comic Con to nie tylko  
spotkania z gwiazdami. Zadowo-
leni mogą być także cosplaye- 
rzy (czyli megazakręceni lu- 
dzie przebierający się za posta-
cie z filmów, komiksów i gier, 

rywalizujący między sobą nie tyl-
ko na stroje, ale też kompleksowe 
odtworzenie postaci), dla których 
przygotowano aż trzy konkursy 
cosplay. Na uczestników impre-
zy czekają także m.in. fragmen-
ty planów filmowych kultowych 
produkcji: Stranger Things, Gry 
o tron i Harry'ego Pottera oraz 
niezwykły koncert muzyki z gier 
w wykonaniu Magic Orchestry. 

Sapkowski, Żulczyk,  
Orbitowski i wielu innych
Zadowoleni będą również miło-
śnicy książek. W tej edycji Warsaw 
Comic Conowi po raz pierwszy 
towarzyszyć będzie Festiwal Czy-
telnictwa Warsaw Book Show. 
Twarzą imprezy został Andrzej 
Sapkowski – autor, który niezwy-
kle rzadko bierze udział w tego 
typu wydarzeniach. Warsaw Book 
Show będzie więc niezwykłą oka-
zją do spotkania z twórcą Wiedź-
mina i zdobycia autografu mistrza 
na egzemplarzu książki. 

Szczegóły i bilety na www. 
warsawcomiccon.pl. [Inf. pras.]
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s. Startuje Pruszkowski 
Rower Miejski

P R U S Z KÓ W
Mamy dobrą wiadomość 
dla mieszkańców 
Pruszkowa. Jeszcze przed 
majówką wystartuje 
system wypożyczalni 
rowerowych w mieście.

P ruszkowianie nie mo-
gą się już doczekać 
startu Pruszkowskie-
go Roweru Miejskie- 

go. – W lutym napisaliście o ro-
werze miejskim w Pruszkowie. 
Prezydent Landowski podał da-
tę początek kwietnia. Coś się 
chyba nie udało. Czy wiado-
mo kiedy w końcu ruszy rower 
miejski? – dopytuje Dariusz. 

Okazuje się, że „obsuwa” ze 
startem systemu to wynik za-
pisów w umowie. – Zażądali-
śmy od wykonawcy, by rowery, 
które będą dostępne w Prusz-
kowskim Rowerze Miejskim 
były fabrycznie nowe. Cho-
dzi o to, by mieszkańcy mieli 
komfort z korzystania z ro-
werów. Wykonawca czekał na 

dostawę nowych jednośladów, 
dlatego uruchomienie systemu 
trochę się przedłużyło – mówi 
nam Michał Landowski, wice-
prezydent Pruszkowa. 

Dziś już wiadomo, kiedy wy-
pożyczalnie rowerów ponow-
nie zaczną działać w Pruszkowie. 
Rowerami miejskimi będzie 
można jeździć już od 26 kwietnia. 
W nowym sezonie mieszkańcy 
będą mogli wypożyczać rowe-
ry na ośmiu stacjach. Utrzyma-
ne zostaną punkty wypożyczeń 
przy stacji WKD, w dzielnicy 

Gąsin, w Parku Mazowsze oraz 
w pobliżu Szkoły Podstawowej 
nr 2. W tym ostatnim przypadku 
stacja z rejonu studni wody oli-
goceńskiej zostanie przeniesio-
na w rejon wejścia do szkoły od  
ul. Plantowej. Dwie stacje będą, 
tak jak dotychczas, umieszczone 
na terenie powierzchni magazy-
nowych MLP I i II (sponsoruje je 
MLP Group). Kolejne punkty po-
jawią się w czerwcu w dzielni-
cy Ostoja oraz na przy Centrum 
Kultury i Sportu przy ul. Boha-
terów Warszawy 4. [AZ]
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Popkultura w natarciu, 
czyli Warsaw Comic Con

Zdunik i Dębicz z koncertem w MSHM
K O N C E R T 

MSHM zaprasza na  
koncert Marcina Zdunika  
i Aleksandra Dębicza 
– „Nowa podróż zimowa”.  
– Jest to ostatni  
koncert organizowany 
w ramach „Sezonu 
koncertowego 2017/2018”  
– podkreślają organizatorzy 
wydarzenia. 

T ytuł koncertu zapo-
wiada się interesu-
jąco. Duet muzyków 
hołdujących klasy-

ce  zaprasza „Nową podróż 

zimową”. Koncert przygotowa-
ny przez Zdunika i Dębicza to 
swoista podróż przez odcienie 
muzycznego romantyzmu. Ar-
tyści w ten sposób odpowiadają 
na brak romantycznej ekspan-
sji w dzisiejszej muzyce. – Pro-
gram zbudowany został wokół 
formy pieśni, ale potraktowa-
nej niekonwencjonalnie. Mu-
zycy nawiązali bowiem do idei 
„pieśni bez słów”, w której ludz-
ki głos zastępuje instrument  
– informują organizatorzy. – Aby 
rozpocząć „Nową podróż zimo-
wą” Zdunik i Dębicz sięgają po 
pieśń „Gute Nacht” Schuberta. 

Wybór ten nie jest przypadkowy, 
jako że romantyczna liryka bie-
rze swój początek właśnie w mu- 
zyce wiedeńskiego kompozy- 
tora – dodają. 

Tuż po koncercie w Muzeum 
Starożytnego Hutnictwa Mazo-
wieckiego odbędzie się wernisaż 
wystawy „Obrazy muzyczne” au-
torstwa Magdaleny Nałęcz. Obra-
zy malarki będzie można oglądać 
do końca kwietnia.

Koncert rozpocznie się o godz. 
19.00 w sobotę 21 kwietnia. Bilety 
w cenie 30 zł do nabycia w recep-
cji muzeum. Wernisaż rozpocz-
nie się o godz. 20.15. [AZ]

Czerwone Smoki z medalami 
Mistrzostw Polski

S Z T U K I  W A L K I
Komplet medali przywieźli 
młodzi zawodnicy UKS 
Czerwone Smoki  
z Mistrzostw Polski  
w Jujitsu, które odbyły się 
w niedzielę (15 kwietnia) 
w Sochaczewie. Igor 
Popłoński zdobył złoto, 
Michalina Latosek srebro, 
Jan Kielak brąz.

Z bardzo udanego wystę-
pu Czerwonych Smo-
ków w Sochaczewie 
cieszy się trener An-

drzej Pilipczuk. – Smoki z kom-
pletem medali na Mistrzostwach 
Polski Jujitsu! Igor Popłoński 
zdobywa złoto, Michalina Lato-
sek srebro, a Jasiek Kielak brąz 
na Mistrzostwach Polski Jujitsu, 
w kategorii fighting. Po niezbyt 
udanym ubiegłorocznym star-
cie, tym razem Sochaczew został 
zdobyty. Cała trójka ma wielkie 
szanse na członkostwo w kadrze 
narodowej – informuje szkole-
niowiec młodych zawodników.

– Gdyby tak jeszcze dopuszczo-
no naszą „Legię Cudzoziemską” 
do walki pula medali mogłaby 
być podwojona! – dodaje. Cho-
dzi o dwóch świetnie zapowia-
dających się chłopców z Gruzji, 
którzy przebojem dołączyli do 
Czerwonych Smoków kilka mie-
sięcy temu. Ze względu na brak 
polskiego obywatelstwa nie mogli 
jednak wziąć udziału w niedziel-
nych zmaganiach.

Medalowa trójka, czyli Igor 
Popłoński, Michalina Latosek 

i Jasiek Kielak mają teraz szan-
se na reprezentowanie swoje-
go klubu i Polski w zawodach 
wyższej rangi. Zdobywca złota 
Igor Popłoński również na wy-
stęp na czerwcowych Mistrzo-
stwach Świata w Atenach.

Wszyscy młodzi zawodnicy są 
mieszkańcami naszego regio-
nu, trenują pod okiem Andrzeja 
Pilipczuka w szkole podstawo-
wej w Otrębusach.

Gratulujemy i życzymy kolej-
nych sukcesów! [Red.]
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Będzie to już jedenasty etap rozbudo-
wy monitoringu miejskiego na terenie 
Pruszkowa. Prace podzielono na cztery 
zadania, a co za tym idzie na cztery loka-
lizacje. Kamera na Chopina pojawi się na 
słupie przed posesją o nr 56. Będzie to 
kamera szybkoobrotowa z przesyłem 
światłowodowym. Na skrzyżowaniu al. 

Wojska Polskiego z Plantową również 
zostanie zainstalowana kamera szyb-
koobrotwa, ale także druga – wspoma-
gająca, która będzie rejestrowała obraz 
w sposób ciągły wymienione skrzyżowa-
nie wraz z przejściami dla pieszych. Na 
„dużym” skrzyżowaniu al. Wojska Pol-
skiego, Powstańców i Pogodnej również 

zainstalowane zostaną dwie kamery – 
szybkoobrotowa i wspomagająca. Po-
nadto w ramach budżetu obywatelskiego 
powstanie punkt kamerowy w rejonie 
tzw. placyku na Ostoi pomiędzy ulicami 
Zenona, Elżbiety, Zdzisława i Tadeusza. 
P Termin wykonania zamówienia okre-
ślono do 10 października tego roku. [SD] 

P R U S Z K Ó W

Monitoring miejski 
zostanie rozbudowany

REZERWACJA STOLIKA: 22-721-47-03 lub 604-231-208 
HOTEL MAZURKAS       Restauracja George Sand
ul. Poznańska 177, Ożarów Mazowiecki

Aktualne promocje i atrakcje  
znajdziesz na naszym facebooku
     /mccmazurkas

rekLama

P R U S Z KÓ W
Kilka tygodni temu 
informowaliśmy o planach 
Starostwa Powiatowego 
w Pruszkowie, które 
chce zbudować basen na 
terenie Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących 
i Sportowych przy ulicy 
Gomulińskiego. Jest kolejny 
ważny krok w tej sprawie.

P ruszkowskie starostwo 
ogłosiło przetarg na 
projekt pływalni. Ja-
kie są wstępne zało-

żenia? – Projektowany budynek 
posiada jedną kondygnację nad-
ziemną i jedną podziemną. Kon-
dygnację podziemną zajmują 
pomieszczenia techniczne zwią-
zane z technologią uzdatniania 
wody basenowej, obsługą tech-
niczną budynku oraz podłącza-
nymi mediami. Parter zajmuje 
jednokondygnacyjna hala base-
nowa, zaplecze hali z szatniami 

rodzinną dla ok. 10 osób. W środku 
hali powstaną dwa baseny. Mniej-
szy, do nauki pływania o wymia-
rach 16,6 i 5 metrów oraz głębokości 
1,3 metra. Basen główny będzie 
miał 25 metrów długości, 21 szero-
kości. W najpłytszym punkcie 
1,3 metra, w najgłębszym 2 metry.

Szukają projektanta nowego 
basenu w Pruszkowie

dla użytkowników i pracowni-
ków wraz z holem wejściowym 
oraz trybuny przewidziane dla 
230 osób – czytamy w koncepcji.

W budynku znajdą się dwie szat-
nie mogące przyjąć ok. 160 osób, 
oraz szatnia dla osób niepełno-
sprawnych połączona z szatnia 

P R U S Z K Ó W
Pościgiem ulicami 
Pruszkowa zakończyła 
się próba zatrzymania 
kierowcy białego 
dostawczaka, który jak 
się okazało, miał we krwi 
półtora promila alkoholu.

D o tej niecodzien-
nej sytuacji doszło 
w nocy z soboty na 
niedzielę (z 14 na 

15 kwietnia). Jak to wyglądało? 
– Około godziny 1.20 strażni-
cy referatu patrolowo-inter-
wencyjnego, patrolujący teren 
miasta, zauważyli dostawcze-
go Peugeota. Kierujący poru-
szał się zygzakiem al. Wojska 
Polskiego, stwarzając zagro-
żenie. W związku z podejrze-
niem o prowadzenie pojazdu 
pod wpływem alkoholu, funk-
cjonariusze natychmiast udali 
się za pojazdem, próbując za-
trzymać go do kontroli – infor-
mują pruszkowscy strażnicy.

Dostawcze auto nie zatrzy-
mywało się na wezwanie. – Kie-
rowca poruszając się w kierunku 

Strażnicy miejscy w pościgu 
za pijanym kierowcą

Warszawy, nie reagował na sy-
gnały świetlne i dźwiękowe oraz 
wydawane polecenia strażni-
ków do zatrzymania. Dopie-
ro po krótkotrwałym pościgu, 
kierujący zatrzymał się w rejo-
nie Al. Jerozolimskich  – rela-
cjonują funkcjonariusze.

Potwierdziły się podejrzenia 
strażników. – 44-letni obywatel 
Ukrainy kierował Peugeotem, 
będąc pod wpływem alkoholu. 
Funkcjonariusze, uniemożliwi-
li mu dalszą jazdę, na miejsce 
wezwano policjantów. Obywa-
tel Ukrainy, zdecydował się na 
prowadzenie pojazdu pod wpły-
wem ponad 1,5 promila alkoho-
lu. Został on zatrzymany przez 
funkcjonariuszy, która prowadzi 
dalsze czynności w tej sprawie 
– czytamy w komunikacie prusz-
kowskiej straży miejskiej. [Red.]

To wszystko przyjęto w kon-
cepcji, na podstawie, której po-
wstać ma szczegółowy projekt. 
Do przetargu na przygotowa-
nie dokumentacji projektowej 
pływalni zgłosiło się sześć fi rm. 
Teraz urzędnicy będą spraw-
dzać oferty. [Red.]
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Ogłoszenie syndyka o przetargu  
dotyczącym sprzedaży prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego o powierzchni 31,11 m2 

położonego w Pruszkowie przy ul. Waryńskiego 14 m. 17.

Lokal usytuowany jest na 4 kondygnacji nadziemnej, tj. 2 piętrze w budynku mieszkalnym wieloro-
dzinnym wyposażony w windę. Powierzchnia lokalu wynosi 31,11 m2, na którą składają się pokój  
z aneksem kuchennym, łazienka oraz przedpokój. Do lokalu przylega balkon o powierzchni 5,31m2. 
Właściciel lokalu ma prawo wyłącznego korzystania z miejsca parkingowego w garażu podziem-
nym. Budynek został wybudowany w 2008 r. 

Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 199.426 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy cztery-
sta dwadzieścia sześć) złotych.

Wadium, w wysokości 10% wartości oszacowania, należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadło-
ści, Anna Szustakowska, nr r-ku PKO BP: 44102010550000910204004255, podając w tytule przelewu: 
Wadium przetarg Anna Szustakowska. Termin wpłaty wadium ustalony został na dzień 11 maja 2018 
roku.

Oferty dotyczące nabycia nieruchomości winny być przesłane lub złożone w zamkniętych kopertach 
z dopiskiem „Przetarg – Anna Szustakowska. Sygn. X GUp 653/17. NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM  
11 maja 2018”, na adres Sędziego Komisarza – SSR Małgorzata Brzozowska, Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakow-
ska 100A, 00-454 Warszawa. W przypadku przesyłania ofert pocztą, w/w kopertę należy włożyć do 
drugiej koperty zaadresowanej na adres podany w zdaniu poprzednim.

Termin składania ofert określa się na dzień 11 maja 2018 r. Za datę złożenia oferty przesyłanej 
przesyłką pocztową uważa się datę jej wpływu do Sądu.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w trakcie posiedzenia w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,  
ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w dniu 15 maja 2018, sala nr 119 o godzinie 9.00.

W przypadku zgłoszenia się kilku oferentów, syndyk dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, 
uwzględniając kryterium zaoferowanej ceny. 

W razie złożenia jednakowych ofert przez oferentów, w trakcie posiedzenia Sądu, zostanie przepro-
wadzona ustna licytacja ceny sprzedaży nieruchomości rozpoczynająca się od ceny zaoferowanej  
z postąpieniem wynoszącym 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

W przetargu na sprzedaż Nieruchomości mogą brać udział wszelkie osoby, które wpłacą wadium 
oraz złożą ofertę zawierającą m.in. cenę nabycia Nieruchomości w polskich złotych; dane oferenta, 
oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień regulaminu przetargu.

Z oszacowaniem wartości nieruchomości, regulaminem przetargu oraz wszelkimi innymi dokumen-
tami można zapoznawać się w biurze syndyka Lege Advisors Sp. z o.o. w Warszawie (01-842), przy  
Al. Reymonta 12a.

Więcej informacji na stronie www.legeadvisors.pl [w zakładce Firma/Postępowania/Upadłość konsu-
mencka – Anna Szustakowska ] oraz pod nr telefonu 511 827 156 i mailem syndyk@legeadvisors.pl.
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SZCZEGÓŁY NA STRONIE WWW.KROKODYLEK.EDU.PL, TEL. 509 804 440
Mieścimy się przy ulicy Żytniej 10 w Regułach.

Wjazd od ul. Regulskiej lub Al. Jerozolimskich, 5 min. Od Skoroszy
Dogodny dojazd z Michałowic, Pruszkowa, Piastowa i okolic. ZAPRASZAMY!

D N I  OT WA RT E  I  P R O M O C J E !
 
INFORMACJI SZUKAJ NA STRONIE WWW A NAJLEPIEJ DZWOŃ.
 
ZAWSZE CHĘTNIE SIĘ SPOTKAMY!
OSOBIŚCIE WĄTPLIWOŚCI  ROZWIEWAMY!

KROKODYLEK ZAPRASZA!
NAJMŁODSZE DZIECI DO ODDZIAŁU 
ŻŁOBKOWEGO A TROSZKĘ STARSZE  
DO PRZEDSZKOLA!

DLA ŻŁOBKA  

DOFINANSOWANIE  

MALUCH PLUS  

2018
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P R Z E D S Z K O L E
Pójście do przedszkola 
oznacza rewolucję 
w życiu kilkulatka. Jak 
przygotować dziecko 
na rozłąkę z rodzicami?

Nowe otoczenie, inne 
niż w domu zwyczaje 
związane z zabawą, je-
dzeniem, a nawet spa-

niem. To tylko niektóre ze zmian, 
do jakich trzeba przygotować po-
ciechę przed pierwszym dniem 
w przedszkolu. Stres często prze-
żywają też sami rodzice. Jak na to 
wszystko przygotować malucha? 
Jest kilka sposobów. 

Oswajanie z tym, co czeka 
dziecko powinno rozpocząć się 
na długo przed pierwszą wizytą 
w placówce. Najlepiej zacząć od 
zwykłej rozmowy i opowiedzieć 
maluchowi jak będzie wygląda-
ło życie przedszkolaka, w tym 
o nowych kolegach, miejscu, pa-
ni i wspólnej zabawie. Co zro-
bić jeśli rodzice przegapili czas 
na takie przygotowania? – To, 

Nie przekonujmy też, że sobie 
świetnie poradzi, ponieważ 
momenty mogą być różne. Po-
wiedzmy raczej, że to taki etap 
i czas na pójście do przedszkola. 
A jak postępować w pierwszych 
dniach rozłąki? – Przede wszyst-
kim należy unikać pośpiechu 

To nie musi być trudna rozłąka
co na pewno trzeba zrobić, to 
oswoić malucha z miejscem. 
Np. podczas spaceru pokazać 
jak ono wygląda. I uważać na 
to, co mówimy, aby nie przed-
stawiać przedszkola ani w prze-
sadnie atrakcyjny sposób, ani 
nie straszyć dziecka – mówi 
Ewa Ilczyszyn, dyrektor Po-
radni Psychologiczno-Pedago-
gicznej w Pruszkowie.

Większą uwagę należy zwró-
cić na emocje, które pojawia-
ją się przy „zapoznawaniu” się 
z nowym miejscem. – Jeśli widzi-
my, że dziecko boi się, przytula, 
że pojawia się jakiś lęk, można 
np. porównać chodzenie do 
przedszkola z chodzeniem ro-
dziców do pracy – wyjaśnia dy-
rektor pruszkowskiej poradni. 

Często w takich sytuacjach 
rodzice używają argumentu, 
że pociecha jest już duża i dla-
tego idzie do przedszkola. To 
błąd. Ewa Ilczyszyn: – Nie mów-
my dziecku takich rzeczy, bo to 
nie jest prawda. Trzylatek nie 
jest duży. Dalej jest maluchem. 

rano i wieczorem. To często 
trudne, ale ważna jest dobra or-
ganizacja. Dziecko powinniśmy 
budzić odpowiednio wcześnie, 
aby miało czas na przytulenie 
się, spokojne zjedzenie śnia-
dania. Podobnie po południu. 
Rodzice powinni pilnować, aby 
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MIEJSCE 
NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL

nie spóźniać się po odbiór ma-
lucha. Nawet jeśli przedszkole 
będzie już lubianym i oswojo-
nym miejscem, takie sytuacje 
mogą wywoływać lęk – zazna-
cza Ewa Ilczyszyn. I dodaje: 
– Ważne jest ustalenie rytuałów 
i wprowadzenie regularnego 

trybu, czyli np. pobudki i cza-
su na sen o tych samych porach, 
czy sposobu pożegnania z ro-
dzicami w przedszkolu. W ten 
sposób unikniemy dodatkowych 
napięć i nerwowych sytuacji.

Na nadchodzące zmiany po-
winni przygotować się również 
rodzice. – Jeśli nie jesteśmy prze-
konani, że przedszkole to dobre 
miejsce dla naszego dziecka, ma-
luch natychmiast to wyczuje. Do-
brym rozwiązaniem jest też, aby 
przynajmniej na początku pocie-
chę do przedszkola odprowa-
dzało to z rodziców, które reaguje 
mniej emocjonalnie na nową 
sytuację – mówi dyr. Ilczyszyn.

Jeśli po pierwszym miesiącu 
będą pojawiały się niepokojące 
sygnały, że maluch źle adoptuje 
się w przedszkolu, rodzice mogą 
skorzystać z pomocy pruszkow-
skiej poradni. – Czasami wystar-
czy jedna rozmowa – twierdzi 
dyrektor placówki. I zaznacza: 
– Na wszystko przygotować się 
nie da. Ważne, aby nie bać się 
tych pierwszych dni. [RED.]
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Przegląd przedszkoli niepublicznych
NAZWA 

PLACÓWKI
DANE  

TELEADRESOWE
CENA  

CZESNEGO
GODZINY  

OTWARCIA
ZAJĘCIA  

W RAMACH CZESNEGO
KUCHNIA/ 

/ CATERING
ZAJĘCIA ADAPTACYJNE  

PŁATNE / BEZPŁATNE

Niepubliczne Przedszkole 
TUPTUŚ 

Świetlica szkolna 7-12 lat

Brwinów,  
ul. Dworska 5, Tel.601 989 473,  

www.tuptus.net.pl

pakiet I 350zł,  
pakiet II 500 zł,  
pakiet III 850 zł

7.00 – 18.00 j. angielski codziennie, pediatra, korektywa, rytmika, szachy, logorytmika, 
logopeda, zajęcia plastyczne, kulinarne, teatralne

własna kuchnia płatne

Niepubliczne Przedszkole 
Koziołki

Kanie Helenowskie,  
ul. Piłsudskiego 28 tel. 515 275 420 
 kbrzeska@przedszkolekoziolki.pl

www.przedszkolekoziolki.pl     

wpisowe – 500 zł 
czesne – 1200 zł

7.00 – 18.00 rytmika, korektywa, logorytmika, j.angielski, j. francuski, programowanie  
(w najstarszej grupie)

własna kuchnia bezpłatne

Przedszkolna  
AKADEMIA UŚMIECHU

Pruszków,  
ul. Bolesława Prusa 61, tel. 533-033-122, tel. 668-411-

699 www.montessori-pruszkow.com   

wpisowe – 300 zł
 czesne – 850 zł 

(opłata miesięczna  
w tym  wyżywienie 

i zajęcia dodatkowe)

7.00 – 18.00 pakiet 9. zajęć:
jęz. angielski prowadzony przez native speaker 5 razy w tygodniu, zajęcia 

z elementami Montessori, rytmika z orkiestrą dziecięcą, gimnastyka 
ogólnorozwojowa, zajęcia plastyczne, warsztaty naukowe, zajęcia małego 

chemika, rytmika, warsztaty teatralne, zajęcia taneczne  
(* nauka śpiewu przy akompaniamencie gitary)

catering,  
system HACCP

zajęcia adaptacyjne  trwają jeden  
tydzień i są bezpłatne;  

istnieje możliwość wykupienia 
karnetu 30. godzinnego

Przedszkole  
Przyrodniczo - Sportowe 

KROKODYLEK  
Reguły

Reguły,  
ul. Żytnia 10, 05-816 Michałowice,

tel. 509-804-440,
info@krokodylek.edu.pl
www.krokodylek.edu.pl

wpisowe – 500 zł
czesne – informacja na miejscu
wyżywienie – 14,5 PLN za dzień  

(zwrot za nieobecności)

7.00 – 18.00 zajęcia w czesnym: j. angielski 4 dni w tygodniu (native speaker), gimnastyka 
ogólnorozwojowa codziennie, raz w tygodniu gimnastyka korekcyjna, rytmika, 

grupowa terapia ręki, raz w miesiącu szalony naukowiec, europejczyk, 
kuchcikowo, bajkowiska, badania logopedyczne, psychozabawy, wydarzenia 

specjalne (teatrzyki, koncerty muzyczne, spotkania z ciekawymi osobami, 
spotkania ze zwierzakami), na rozpoczęcie i zakończenie roku pikniki / zawody 

sportowe dla rodzin. Warsztaty dla rodziców - dzielimy się wiedzą.
Zajęcia dodatkowo płatne: judo, taniec z elementami zumby, szachy, 
eksperymenty, sensorki, ceramika, plastyka, lego,  robotyka, zajęcia 

umuzykalniające z elementami muzykoterapii,  indywidualna terapia ręki, basen, 
wycieczki, terapia logopedyczna, psychologiczna.

świeża, zdrowa 
kuchnia od bardzo 

doświadczonej 
firmy cateringowej, 
dowożona dwa razy 

dziennie,
nadzór dietetyka,

staramy się sprostać 
każdemu wyklucze-
niu w diecie dziecka

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE/ 
 /DNI OTWARTE – BEZPŁATNIE

NAZWA 
PLACÓWKI

DANE  
TELEADRESOWE

CENA  
CZESNEGO

GODZINY  
OTWARCIA

WIEK PRZYJMOWANYCH DZIECI/ZAJĘCIA  
W RAMACH CZESNEGO

KUCHNIA/ 
/ CATERING

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE  
PŁATNE / BEZPŁATNE

Żłobek  
TUPTUŚ

Brwinów,  
ul. Dworska 5, tel. 601 989 473,  

www.tuptus.net.pl

pakiet I 800 zł,  
pakiet II 1000 zł

7.00 – 18.00 od 1 roku własna kuchnia

Niepubliczny Żłobek  
Koziołki

Kanie Helenowskie  
ul. Piłsudskiego 28, tel.515 275 420 
kbrzeska@przedszkolekoziolki.pl  

www.przedszkolekoziolki.pl   

wpisowe – 500 zł 
czesne – 1200zł 

7.00 – 18.00 od 2- 3 lat własna kuchnia bezpłatne

Żłobek KROKODYLEK  
Reguły

Reguły,  
ul. Żytnia 10, 05-816 Michałowice,  

tel. 509-804-440,
info@krokodylek.edu.pl; www.krokodylek.edu.pl

wpisowe – 500 zł
czesne – informacja  

na miejscu
wyżywienie – 14,5 PLN 

 za dzień  
(zwrot za nieobecności)

7.00 – 18.00 . angielski 4 dni w tygodniu, gimnastyka ogólnorozwojowa codziennie, 
raz w tygodniu gimnastyka korekcyjna, rytmika, grupowa terapia ręki, 

logorytmika, wydarzenia specjalne (teatrzyki, koncerty muzyczne, spotkania 
z ciekawymi osobami, spotkania ze zwierzakami), kuchcikowo, własny ogród. 

Warsztaty dla rodziców – dzielimy się wiedzą.  

świeża, zdrowa 
kuchnia od bardzo 

doświadczonej firmy 
cateringowej, dowożona 

dwa razy dziennie,
nadzór dietetyka,

staramy się sprostać 
każdemu wykluczeniu  

w diecie dziecka

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE/  
/DNI OTWARTE – BEZPŁATNIE

Placówki dla dzieci w wieku żłobkowym

T uptuś jest znaną pla-
cówką na brwinow- 
skim rynku oświato-
wym. Stałe podnosze-

nie jakości oraz dostosowywanie 
swojej oferty do potrzeb środo-
wiska lokalnego owocuje ciągłym 
rozwojem czego dowodem jest 
obecna forma placówki. Powsta-
łe prawie dekadę temu Niepu-
bliczne Przedszkole w lipcu 
2014r wyodrębniło oddział 
żłobkowy do Niepublicznego 
Żłobka, umożliwiając zapew-
nienie opieki dzieciom w wie 
ku 1-3 lat, który wciąż cieszy się 
sporym zainteresowaniem oraz 
uznaniem wśród rodziców. 

W ramach podjętej współpra-
cy z Gminą Brwinów od września 
2016r. nasza placówka prowadzi 
Oddział Publiczny Niepublicz-
nego Przedszkola, do którego 
uczęszczają dzieci 4-letnie. Funk-
cjonuje on wg zasad obowiązują-
cych w przedszkolach gminnych. 

Oferta przedszkola zawie-
ra m.in. prowadzenie oddzia-
łu zerówkowego czy pobytu  
„za złotówkę”. 

We wrześniu 2015r. placów-
ka rozszerzyła swoją działal-
ność o Świetlicę szkolną dla 
dzieci w wieku 7-12 lat. Każde-
mu podopiecznemu zapewnia-
my w niej opiekę pedagogiczną, 
pomoc w odrabianiu lekcji oraz 
udział w wybranych zajęciach 

Prywatnie, publicznie i „za złotówkę” 
 czyli TUPTUŚ dla każdego!

dodatkowych tj. ceramika, ju-
do, taniec czy języka angielskiego. 

Zespół oświatowy mieści się 
w nowocześnie wyposażonym 
budynku w pobliżu centrum 
miasta. Duży parking umoż-
liwia rodzicom bezkolizyjne 
parkowanie. Otoczona zielenią, 
w sąsiedztwie Parku Miejskie-
go i z dala od ruchu ulicznego 
placówka zapewnia podopiecz-
nym maksimum bezpieczeństwa. 
Rozległy plac zabaw wraz z wy-
dzielonym terenem zielonym po-
zwala na swobodną aktywność 
ruchową. Budynek posiada czte-
ry kolorowe, przestronne sale 
dydaktyczne z wyodrębniony-
mi łazienkami dostosowanymi 
do potrzeb wychowanków, sa-
lę do zajęć specjalistycznych, 
salę do zajęć rekreacyjnych, 
szatnię oraz stołówkę z własną 

kuchnią. Wszystkie sale są wy-
posażone w bogatą bazę dydak-
tyczną oraz nowoczesny sprzęt 
multimedialny. 

Placówka stale poszerza za-
kres współpracy ze specjalistami 
z różnych dziedzin oraz instruk-
torami dzięki czemu dzieci mogą 

rozwijać swoje predyspozycje 
i zainteresowania uczestnicząc 
w zajęciach dodatkowych tj. lo-
gorytmika, rytmika, nauka języka 
angielskiego, taniec, judo, basen 
czy jazda konna.

Nasi pedagodzy posiadają 
kwalifikacje do objęcia dzieci 
fachową opieką pedagogiczną, 
w ramach której prowadzona jest 
szczegółowa diagnoza osiągnięć 
dzieci i ich możliwości rozwojo-
wych, także tych mających różny 
stopień zaburzeń psychorucho-
wych. Opiera się ona także na 
współpracy z psychologiem, 
logopedą, terapeutą SI oraz in-
struktorem korektywy a także 
instytucjami tj. Poradnia Psy-
chologiczno-Pedagogiczna czy 
Ośrodek Twórczego Rozwoju. 
Dzięki temu każdy rodzic otrzy-
muje pełną informację dotyczącą 

Niepubliczne Przedszkole  
i Żłobek Tuptuś
ul. Dworska 5, 05-840 Brwinów
tel. 601 989 473
e-mail: biuro@tuptus.net.pl 

www.tuptus.net.pl

Artykuł sponsorowany

swojego dziecka w sferze fizycz-
nej i psychicznej, w tym rów-
nież emocjonalnej.

Ponadto ściśle współpracu-
jemy np. ze Szkołą Podstawową  
im. T. Kościuszki w Brwinowie, 
Oddziałem dla dzieci Publicznej 
Biblioteki w Brwinowie i miejsco-
wymi przedstawicielami handlu 
i usług tj. farmaceuci, handlowcy, 
fryzjerzy czy służby ratownicze 
w celu wzbogacenia codziennych 
zajęć edukacyjnych. Tradycją stał 

się także udział w akcjach eduka-
cyjnych w zakresie zdrowia i hi-
gieny tj. Mamo, tato wolę wodę, 
Kubusiowi Przyjaciele Natury czy 
Akademia Aquafresh.

Dla dzieci, które dopiero roz-
poczną przygodę z przedszkolem/
żłobkiem organizujemy zajęcia 
adaptacyjne. Z doświadczenia 
wiemy jak ważny dla rozwoju 
sfery poznawczej i społecznej 
jest kontakt ze środowiskiem 
przedszkolnym a profesjonal-
na, posiadająca kwalifikacje ka-
dra stanowi wsparcie dla każdego 
nowego, nieraz trudnego, kroku 
w przyszłość. 

Wychodząc naprzeciw ciągle 
spieszącemu się społeczeństwu 
zapewniamy transport dzieciom 
z i do placówki. Nasze przedszko-
laki uwielbiają Tuptusiowy Kin-
derbus, w którym bezpiecznie 
– każde w swoim foteliku – prze-
mierzają ulice w drodze przed-
szkola i z powrotem, a rodzice 
nie martwią się odległością pla-
cówki od domu.
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W I A D O M O Ś C I08
To kolejna dotacja pozyskana przez 
gminę Brwinów na rewitalizację Par-
ku Miejskiego. Cały projekt rewitaliza-
cji parku ma zakończyć się do połowy 
2021 r. W zakres umowy ostatnio otrzy-
manej dotacji wchodzą elementy, które 
zostały wykonane pod koniec minio-
nego roku, czyli: siłownia plenerowa, 

duża szachownica, fontanna-pluskowi-
sko, której inauguracja planowana jest 
na 29 kwietnia tego roku, plac zabaw, 
który składa się m.in. z karuzeli z lin, li-
narium, piramidy linowej, obrotowej 
huśtawki oraz trampoliny. Zbliżające się 
nowe prace będą dotyczyły zagospoda-
rowania zieleni. W tym roku zostanie 

B R W I N Ó W

Kolejne dofi nansowanie 
na park

przygotowany projekt. W zakres prac 
wejdzie m.in. uporządkowanie istnieją-
cej zieleni oraz urządzenie nowej, nasa-
dzenia drzew, krzewów, pnączy, bylin, 
traw, założenie trawników i roboty pie-
lęgnacyjne. Powstaną również pergole 
ze słupkami z koszy gabionowych oraz 
nowe elementy małej architektury. [SD] 

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 

     

Pruszków, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10
Sekretariat 9.00-14.00, tel.: 22 758 76 80; e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl          
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rekLama

Narkotyki o wartości pół miliona 
w mieszkaniu

R E G I O N
Siedem kilogramów 
amfetaminy, ponad 2 tys. 
„działek” kokainy oraz 
170 porcji marihuany. 
W sumie narkotyki 
o wartości pół miliona 
złotych zabezpieczono 
w jednym z mieszkań 
na terenie powiatu 
pruszkowskiego.

P olicjanci z Komendy 
Stołecznej nie ujaw-
niają gdzie dokładnie 
znajdował się maga-

zyn. Szczegółowo wyjaśniają na-
tomiast, co w nim znaleźli i jak do 
tego doszło. – Policjanci ze sto-
łecznego wydziału zajmującego 
się zwalczaniem przestępczości 
narkotykowej uzyskali informa-
cję, że w mieszkaniec powiatu 
pruszkowskiego może ukrywać 
w mieszkaniu znaczne ilości nar-
kotyków. Z ich informacji wynika-
ło, że mężczyzna będzie próbował 
wprowadzić do obrotu „towar”, 
który ukrywa – informuje KSP.

Mundurowi najpierw wylegity-
mowali 36-latka, potem weszli 
do jego mieszkania. Co znaleźli?   
– Susz roślinny, białą, zbryloną 
substancję oraz butelki z pły-
nem o intensywnym zapachu. 
Na miejsce została wezwana 
grupa dochodzeniowo-śledcza 
wraz z biegłym z zakresu ba-
dań chemicznych w celu zabez-
pieczenia substancji, odczynni-
ków chemicznych, szkła labo-

ratoryjnego i innych przed-
miotów, które mogły służyć do 
wytwarzania amfetaminy – za-
znaczają funkcjonariusze.

Okazało się, że wśród za-
bezpieczonych substancji jest 
7 kilogramów amfetaminy oraz 
1,6 litra tego narkotyku w postaci 
zasadowej, z czego można uzy-
skać ponad 18 tys. porcji handlo-
wych. Ponadto zabezpieczono 
2250 „działek” kokainy oraz 170 

porcji marihuany. Szacunkowa 
wartość środków odurzających 
i substancji psychotropowych to 
prawie pół miliona złotych.

36-latek jest podejrzany o przy-
gotowanie do wprowadzania do 
obrotu znacznych ilości środków 
odurzających i ich posiadanie. 
Decyzją sądu został już aresz-
towany na trzy miesiące. Grozi 
mu kara nawet do 12 lat pozba-
wienia wolności. [Red.]

KS
P

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 20 kwietnia 2018r.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. Dz. U. 2017 poz. 1073 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Piastowie Nr XXXI/221/2017 z dnia  
27 marca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Al. Wojska Polskiego – Rondo”, dla obszaru ograniczonego:
1) od północy – granicą obowiązującego m.p.z.p. części Piastowa „AL. Krakowska- południe” i m.p.z.p. dla 

części Piastowa „Zachód II” (zmiana)
2) od zachodu – granicą obowiązującego m.p.z.p. dla części Piastowa „Zachód II” (zmiana) i dalej wschodnią 

granicą działek numer ewidencyjny 465/2, 465/1, 464/2 obr. 3 do Ronda Kaczorowskiego, Prezydenta RP na 
Uchodźstwie;

3) od południa – granicą obowiązującego m.p.z.p. części północnego Piastowa;
4) od wschodu – granicą obowiązującego m.p.z.p. części Piastowa „AL. Krakowska- południe” na odcinku od 

ul. Warszawskiej do ul. St. Kostki.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30.04.2018r. do 30.05.2018r. w Urzędzie Miejskim 
w Piastowie, ul. 11-go Listopada 8, pok. nr 6 w godzinach pracy urzędu. Projekty planu i prognozy udostępnione 
będą na stronie internetowej www.piastow.pl. 
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 
14.05.2018r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, Al. Tysiąclecia 1 w Piastowie, o godz. 1630. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, 
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta Piastowa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 13.06.2018 roku. Uwagi można składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Piastowie; pocztą na adres 
Urząd Miejski ul. 11-go Listopada 2, 05-820 Piastów; za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres 
sekretariat@piastow.pl. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Piastowa.
Zgodnie z art. art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3, w związku z art. 29 ustawy z dnia  
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 tj.) wymieniony wyżej, 
projekt miejscowego planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem 
możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu.
W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz wnieść uwagi 
i wnioski. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  
– stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy - należy wnosić do Burmistrza Miasta Piastowa, z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.06.2018 roku. Uwagi i wnioski można składać w kancelarii Urzędu 
Miejskiego w Piastowie; pocztą na adres Urząd Miejski ul. 11-go Listopada 2, 05-820 Piastów; za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@piastow.pl. Organem właściwym do rozpatrzenia 
uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Piastowa.

Burmistrz Miasta Piastowa 
Grzegorz Szuplewski

Ogłoszenia

B R W I N Ó W
Od poniedziałku
(16 kwietnia) trwają prace 
związane z wymianą 
nawierzchni trasy 
nr 701 w Domaniewie 
i Domaniewku. Są 
utrudnienia w ruchu, 
więc kierowcy powinni 
omijać tę często 
uczęszczaną dojazdówkę 
do autostrady A2.

O przygotowaniach do 
rozpoczęcia prac na 
odcinku od granicy 
Gołaszewa i Doma-

niewa do granicy Domaniewa 
i Pruszkowa (do początku wia-
duktu nad A2 przy oczyszczalni 
ścieków w Pruszkowie) infor-
mowaliśmy kilka tygodni te-
mu. W poniedziałek prace się 
rozpoczęły. Skutkują utrudnie-
niami, ale na pocieszenie trze-
ba dodać, że po zakończeniu 
remontu drogi, komfort jazdy 
będzie już zupełnie inny. – Dla 
kierowców wiąże się to z utrud-
nieniami drogowymi: wahadła-
mi przy frezowaniu, omijaniem 

Trwa remont trasy 701. 
Wymieniają nakładkę

włazów studni kanalizacji sani-
tarnej oraz zasuw wodociągów, 
a wkrótce utrudnieniami związa-
nymi z układaniem warstw asfal-
tu i regulacjami włazów i zasuw... 
Niestety, nie da się tego unik-
nąć. Warto jednak przetrzy-
mać ten remont, bowiem za 
jakieś 2 tygodnie pojedzie-
my gładką i równą jezdnią tej 
drogi wojewódzkiej, szybko 
zapominając o dzisiejszych pro-
blemach – pisze na Facebooku 
Arkadiusz Kosiński, burmistrz 
gminy Brwinów. [Red.]
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Dobra informacja dla pasażerów War-
szawskiej Kolei Dojazdowej. Już wkrót-
ce we wszystkich kasach przewoźnika 
będzie można płacić kartą za bilety. Na 
jakim etapie są przygotowania? – Wpro-
wadzenie możliwości płatności kartą 
w kasach biletowych WKD zostanie 
wdrożone w ramach przedsięwzięcia 

związanego z zakupem i dostawą no-
wych terminali kasowych wraz z opro-
gramowaniem. Nowe terminale kasowe 
będą zintegrowane z istniejącymi syste-
mami płatności bezgotówkowej. Aktual-
nie trwają przygotowania do ogłoszenia 
procedury przetargowej na zakup i do-
stawę urządzeń – mówi nam Krzysztof 

K O L E J

Za bilet WKD 
zapłacisz kartą

Kulesza, rzecznik prasowy spółki. Kiedy 
więc za bilety będziemy mogli zapłacić 
kartą? – Dostawa i wdrożenie nowych 
terminali kasowych odbędzie się w ciągu 
6 miesięcy od dnia podpisania umowy
z wykonawcą – zaznacza Kulesza. Praw-
dopodobny termin wdrożenia systemu 
to druga połowa roku. [red.] 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA PRUSZKOWA
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 „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
obszaru miasta Pruszkowa - Szmaragdowa”.

Wyłożenie projektu ww. planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie 
się od 30 kwietnia 2018 r. do 21 maja 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 14 maja 2018 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie Miasta Pruszkowa, 
w pokoju nr 21. Początek zebrania o godz. 16:30.

Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony 
zostanie także na stronie internetowej http://pruszkow.bip.gmina.pl/ patrz Architektura  
i Urbanistyka OGŁOSZENIA/OBWIESZCZENIA Miejscowe Plany zagospodarowania 
Przestrzennego ROK 2018. 

Uwagi do planu 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 4 czerwca 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, wymieniony wyżej, projekt miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na 
środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia 
do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na 
zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie: do 4 czerwca 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

INFORMACJA o przetargu  
w trybie licytacji

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego 05–800 Pruszków,  
ul. Drzymały 30, ogłasza przetarg publiczny w trybie  
licytacji na: 

,,sprzedaż samochodu osobowego stanowiącego  
własność Powiatu Pruszkowskiego”.

SKODA Octavia I, nr rejestracyjny – WPR79K2, rok 
produkcji – 2006, przebieg (km) – 325 571

cena wywoławcza – 5400 zł, wadium – 540 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 27 kwietnia 2018 r. o godzinie 
1200 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, 
05–800 Pruszków, ul. Drzymały 30. Ogłoszenie o przetargu 
umieszcza się na urzędowej tablicy informacyjnej oraz 
stronie internetowej www.bip.powiat.pruszkow.pl.  
Szczegółowe informacje pod nr tel. 22 738 14 13–15. 

RekLama

Ogłoszenia

Zakazy nie zdają egzaminu. Trzeba 
poszukać nowego rozwiązania

 Anna Zwolińska 

P R U S Z KÓ W
Pruszkowskie starostwo 
powiatowe szuka 
rozwiązania problemu 
z parkowaniem na 
trawnikach i w bramach 
w ciągu ul. Komorowskiej 
w Pruszkowie. 
Znaki zakazu 
zatrzymywania się 
nie zdają egzaminu

P roblem z parkowaniem 
przy ul. Komorowskiej 
w Pruszkowie nasila 
się w dni targowe. We 

wtorki i piątki sznur zaparkowa-
nych samochodów ciągnie się po 
obu stronach drogi. Nie byłoby 
to niczym nadzwyczajnym gdyby 
nie fakt, że po lewej stronie jezd-
ni nie ma miejsc parkingowych. 
Samochody stoją na ulicy, rozjeż-
dżają trawniki. Wiele osób swoje 
auta parkuje w... bramach wjaz-
dowych, blokując mieszkańcom 
wyjazd z własnej posesji. Miesz-
kańcom puszczają nerwy, którzy 
wzywają straż miejską.

Rozwiązaniem problemu mia-
ła być zmiana organizacji ruchu 
na ul. Komorowskiej. W połowie 
marca po lewej stronie drogi po-
jawiły się znaki zakazu zatrzy-
mywania się. – Nowa organizacja 
ruchu została wprowadzona na 
wniosek mieszkańców ul. Ko-
morowskiej – powiedział nam 
Krzysztof Bukowski ze starostwa 
powiatowego w Pruszkowie.

Kierowcom się to nie spodo-
bało. Wielu z nich pytało gdzie 
mają zostawiać swoje samo-
chody. Posypały się mandaty 
i upomnienia. Rozwiązanie nie 
przyniosło jednak spodziewane-
go efektu. W dni targowe samo-
chody jak stały, tak stoją.

Pruszkowie starostwo powia-
towe, które jest zarządcą ul. Ko-
morowskiej chce znaleźć jeszcze 
inne rozwiązanie. – W przypad-
ku tego odcinka ważne jest po-
godzenie interesu obu stron. 

Z jednej strony są to mieszkańcy 
okolicznych budynków, którzy 
chcą bez uciążliwości korzystać 
z dojazdu do swoich domów, a z 
drugiej klienci targu, którzy chcą 
zaparkować swój samochód na 
czas zakupów. Dla dobrego roz-
wiązania tej sytuacji zleciliśmy 
przygotowanie koncepcji prze-
budowy ul. Komorowskiej na od-
cinku od l. Armii Krajowej do 
ul. Pogodnej wraz z budową do-
datkowych miejsc postojowych 
– mówi Maksym Gołoś, starosta 

pruszkowski. Co ma być wzię-
te pod uwagę przy tworzeniu 
dokumentacji? Koncepcja ma 
obejmować przebudowę jezd-
ni, chodnika, zjazdów, budowę 
ścieżki rowerowej, odwodnie-
nia i co najważniejsze miejsc 
parkingowych. Planowane jest 
również nowe zagospodaro-
wanie zieleni na całym odcin-
ku. Koncepcja ma być gotowa 
w połowie maja. Później zapad-
ną decyzje dotyczące ewentual-
nej przebudowy drogi.

An
na

 Z
w

oL
iń

sk
a

F o t o m i g a w k aF o t o m i g a w k a

W sobotę (14 kwietnia) około godz. 12.30 na skrzyżowaniu Al. Jero-
zolimskich z ul. Partyzantów w Pruszkowie zderzyły się dwa samochody 
osobowe. – Droga do Pruszkowa od strony Warszawy jest zablokowana. 
Zderzyły się samochody osobowe: kia i chrysler. W każdym z aut podró-
żowały trzy osoby. W tej chwili trwa badanie kobiet, które prowadziły 
auta. Do szpitali w Warszawie przewieziono już dwie pasażerki – mówiła 
nam „na gorąco” podkom. Karolina Kańka, rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie. [Red.]  
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PRUSZKÓW
UL. KRASZEWSKIEGO 41

facebook.com/galeriastyle
TEL. 600 924 925

NA PREZENT
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OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Michałowice o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Michałowice obszaru „Dworcowa” w Regułach

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami), art. 39 
ust. 1, w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1405 ze zmianami) zawiadamiam o drugim wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Michałowice obszaru „Dworcowa” w Regułach sporządzonego na podstawie 
uchwały nr XX/196/2012 Rady Gminy Michałowice z 22 października 2012 r.

Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
do niego sporządzoną odbędzie się w dniach od 7 maja 2018 r. do 6 czerwca 
2018 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Urzędzie Gminy Michałowice  
w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (w pokoju nr 209 na II piętrze) 
w godzinach 1000 – 1500.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 28 maja 2018 r. w sali 
konferencyjnej (pok. nr 216 na II piętrze) - początek o godz. 1600. Projekt planu 
oraz prognoza udostępnione zostaną również w trakcie wyłożenia na stronie 
internetowej Gminy Michałowice www.michalowice.pl.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte  
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do 
Wójta Gminy Michałowice z podaniem nazwy obszaru planu, swojego imienia i naz- 
wiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2018 r.

Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – 
stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 oraz art. 40 ustawy o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko – należy wnosić na 
zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w nieprzekraczalnym terminie do 20 czerwca 2018 r. Wniosek 
powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy. Zgodnie z art. 41 ustawy 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub 
wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 

Uwagi do planu oraz wnioski i uwagi w ramach strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej w Biurze 
Podawczym Urzędu Gminy (na parterze), pocztą na adres 05-816 Michałowice  
– Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej na adres poczty elektronicznej sekretariat@michalowice.pl. 
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą 
elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
(Dz. U. z 2014r. poz. 1114 ze zmianami) opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu 
planu jest Wójt Gminy Michałowice. 

Wójt Gminy Michałowice
mgr inż. Krzysztof Grabka

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Michałowice o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Michałowice obszaru „Działkowa” w Regułach

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami), art. 39 
ust. 1, w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r.  
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r.  
poz. 1405 ze zmianami) zawiadamiam o drugim wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Michałowice obszaru „Działkowa” w Regułach sporządzonego na podstawie 
uchwały nr XXXIX/370/2014 Rady Gminy Michałowice z 10 czerwca 2014 r.

Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
do niego sporządzoną odbędzie się w dniach od 7 maja 2018 r. do 6 czerwca 
2018 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Urzędzie Gminy Michałowice  
w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (w pokoju nr 209 na II piętrze) 
w godzinach 1000 – 1500.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 28 maja 2018 r. w sali 
konferencyjnej (pok. nr 216 na II piętrze) - początek o godz. 1700. Projekt planu 
oraz prognoza udostępnione zostaną również w trakcie wyłożenia na stronie 
internetowej Gminy Michałowice www.michalowice.pl.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte  
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do 
Wójta Gminy Michałowice z podaniem nazwy obszaru planu, swojego imienia i naz- 
wiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2018 r.

Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – 
stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 oraz art. 40 ustawy o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko – należy wnosić na 
zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w nieprzekraczalnym terminie do 20 czerwca 2018 r. Wniosek 
powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy. Zgodnie z art. 41 ustawy 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub 
wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 

Uwagi do planu oraz wnioski i uwagi w ramach strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej w Biurze 
Podawczym Urzędu Gminy (na parterze), pocztą na adres 05-816 Michałowice  
– Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej na adres poczty elektronicznej sekretariat@michalowice.pl. 
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą 
elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
(Dz. U. z 2014r. poz. 1114 ze zmianami) opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu 
planu jest Wójt Gminy Michałowice. 

Wójt Gminy Michałowice
mgr inż. Krzysztof Grabka

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Michałowice o drugim wyłożeniu do publicznego  

wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
Gminy Michałowice obszaru „Długa” w Granicy

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami), art. 
39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt. 1 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1405 ze zmianami) zawiadamiam o drugim wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Michałowice obszaru „Długa” w Granicy sporządzonego na podstawie 
uchwały nr XXXIX/367/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 czerwca 2014 r.

Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
do niego sporządzoną odbędzie się w dniach od 7 maja 2018 r. do 6 czerwca 
2018 r. (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Urzędzie Gminy Michałowice  
w Regułach przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (w pokoju nr 209 na II piętrze) 
w godzinach 1000 – 1500.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego zostanie przeprowadzona w dniu 4 czerwca 2018 r. w sali 
konferencyjnej (pok. nr 216 na II piętrze) - początek o godz. 1600. Projekt planu 
oraz prognoza udostępnione zostaną również w trakcie wyłożenia na stronie 
internetowej Gminy Michałowice www.michalowice.pl.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte  
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do 
Wójta Gminy Michałowice z podaniem nazwy obszaru planu, swojego imienia  
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2018 r.

Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  
– stosownie do przepisu art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 oraz art. 40 ustawy o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko – należy wnosić na 
zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w nieprzekraczalnym terminie do 20 czerwca 2018 r. Wniosek 
powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy. Zgodnie z art. 41 ustawy 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub 
wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 

Uwagi do planu oraz wnioski i uwagi w ramach strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej w Biurze 
Podawczym Urzędu Gminy (na parterze), pocztą na adres 05-816 Michałowice – 
Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej na adres poczty elektronicznej sekretariat@michalowice.pl. 
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą 
elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
(Dz. U. z 2014r. poz. 1114 ze zmianami) opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu 
planu jest Wójt Gminy Michałowice. 

Wójt Gminy Michałowice
mgr inż. Krzysztof Grabka

Bunt przeciw CPK. Będzie 
referendum w Baranowie

REGION 
Na środowej (18 kwietnia), 
nadzwyczajnej sesji rady 
gminy w Baranowie 
podjęto decyzję  
o przeprowadzeniu 
referendum w sprawie 
budowy Centralnego Portu 
Komunikacyjnego. Mimo 
zaproszenia na posiedzeniu 
nie pojawił się Mikołaj 
Wild, rządowy pełnomocnik 
ds. tej inwestycji. 

Z godnie z decyzją rad-
nych, referendum od-
będzie się 17 czerwca. 
Mieszkańcy odpowie-

dzą w nim na pytania o zgodę 
na warunki wykupu gruntów 
proponowane przez rząd oraz 
bardziej ogólne: „Czy chce pan/ 
/pani budowy na terenie gmi-
ny Baranów Centralnego Por- 
tu Komunikacyjnego?”. 

Decyzja o referendum to re-
akcja radnych przede wszystkim 

na projekt specustawy dotyczą-
cy budowy Centralnego Portu 
Komunikacyjnego, ale też na 
wielomiesięczną walkę o uzy-
skanie konkretnych informacji, 
które uspokoiłyby mieszkańców. 
– Po przeanalizowaniu treści 
tekstu projektu ustawy dotyczą-
cej budowy Centralnego Por-
tu Komunikacyjnego w gminie 
Baranów muszę z przykrością 
stwierdzić, że brak jest w niej 
jakiegokolwiek odniesienia się 
do sugestii i propozycji, jakie 
wraz z radą i wójtem przesta-
wiliśmy panu podczas stycznio-
wego spotkania w Urzędzie Rady 
Ministrów – czytamy w zapro-
szeniu na nadzwyczajną sesję, 
jakie skierowano do pełnomoc-
nika Wilda. – Ufam, że będzie-
my mogli to przedyskutować 
i odpowiednio zmienić zapisy 
podczas konsultacji, w których 
nie będzie pominięty głos spo-
łeczeństwa i samorządu lokal-
nego – dodał Roman Bodych, 

przewodniczący baranowskiej 
rady gminy.

Mikołaj Wild nie skorzystał  
jednak z zaproszenia. Kilka dni  
wcześniej w oficjalnym piśmie  
odniósł się do zastrzeżeń zgło- 
szonych przez samorządowców 
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z Baranowa. Jakie były to za-
strzeżenia? W myśl projektu 
ustawy teren pod port został-
by „zamrożony” na 6 lat. – Ten 
okres oczekiwania będzie skut-
kować wnioskami mieszkań-
ców o zwolnienia podatkowe, 

czyli zmniejszeniem docho-
dów gminy Baranów. Ogra-
niczenie przez okres tych lat 
wykonywania prawa własno-
ści bez konkretnie określonej 
rekompensaty dla gminy spo-
woduje istotnie perturbacje 

w wykonywaniu jej zadań (po-
zbawiamy się dochodów) – zazna-
czają samorządowcy. W projekcie 
nie doprecyzowano jaki los może 
czekać rolników w okresie przed- 
emerytalnym. Bez odpowiedzi  
pozostały wątpliwości dotyczące  
m.in. wypłaty odkodowań, wyceny  
gruntów, ewentualnej zamia- 
ny nieruchomości. 

W odpowiedzi rządowy peł-
nomocnik zapewnił o skróce-
niu czasu rezerwacji terenu 
z 6 do 4 lat oraz uwzględnieniu 
praw emerytalnych wysiedla-
nych rolników. A co z odszko-
dowaniami? – Podstawowym 
sposobem ustalenia odszkodo-
wania zgodnie z projektem usta-
wy są negocjacje lub przyznanie 
nieruchomości zamiennych  
– zaznacza minister Wild.

Wyjaśnienia te nie uspokoiły 
jednak obaw mieszkańców i rad-
nych Baranowa. O tym, co myślą 
na temat budowy CPK przekona-
my się w czerwcu. [Red.]

O Wólce Kosowskiej w kontekście pod- 
róbek można usłyszeć dość często. Tym 
razem wrażenie robi jednak skala. – Ostat- 
nie działania, w których uczestniczyło 
blisko 200 funkcjonariuszy Komendy 
Stołecznej Policji i Krajowej Admini-
stracji Skarbowej doprowadziły do za-
bezpieczenia artykułów z podrobionymi 

i zastrzeżonymi znakami towarowymi 
o szacunkowej wartości ok. 10 mln zło-
tych oraz do zatrzymania 12 osób – in-
formuje Komenda Stołeczna Policji. Na 
ponad sześćwdziesięciu stoiskach pro-
wizorycznego targowiska, usytuowane-
go na jednej z ulic w Wólce Kosowskiej 
zabezpieczono ponad 54 tys. podróbek 

R E G I O N

Podróbki o wartości  
10 mln zł

z logiem markowych firm. Nielegalnym 
towarem w postaci odzieży, obuwia, ga- 
lanterii, kosmetyków i biżuterii handlo-
wali głównie cudzoziemcy. Wszyscy za- 
trzymali usłyszeli zarzuty dotyczące wpro- 
wadzania do obrotu towarów z podro-
bionymi znakami towarowymi. Grozi im 
kara do 5 lat pozbawienia wolności. [red.] 
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P I A S TÓ W
Budowa domów 
komunalnych w Piastowie 
idzie zgodnie z planem. 
Piastowscy włodarze 
zapowiadają, 
że w przygotowaniu mają 
koleje inwestycje tego typu. 

D o my komunalne
w Piastowie powstają 
u zbiegu ulic Żbikow-
skiej i Sułkowskiego. 

To kompleks trzech budynków 
komunalnych, w których znaj-
dzie się 37 mieszkań. Prace bu-
dowlane wystartowały w marcu 
ubiegłego roku. Ich fi nał zapla-
nowano na koniec czerwca tego 
roku. Jak idą roboty? Zapytaliśmy 
o to burmistrza Piastowa Grzego-
rza Szuplewskiego. – Mieliśmy 
małe zastrzeżenia co do tem-
pa pracy, ale mówimy tu o lecie 
ubiegłego roku. Naszym zdaniem 
wykonawca zmarnował trochę 

mieszkania. Kilka mieszkań otrzy-
mają ci, którzy już dziś mieszkają 
w zasobach komunalnych. – Jeśli 
chodzi o mieszkańców naszych 
zasobów, na nowe mieszkania bę-
dą mogły liczyć takie osoby, które 
przez cały okres obowiązywania 
umowy z miastem nie sprawia-
ją kłopotów. Te mieszkania bę-
dą miałaby taki standard, który 

Budowa idzie zgodnie 
z planem

czasu, ale teraz czekamy już tyl-
ko na zakończenie prac w wy-
znaczonym terminie – mówi 
nam Grzegorz Szuplewski.

Dziś jeszcze nie wiadomo, jak 
będą wyglądać kryteria przydziału 
mieszkań w nowych budynkach. 
Pewne jest, że nowe lokale zosta-
ną przydzielone nie tylko oso-
bom oczekującym na przydział 

G R O D Z I S K  M A Z .
Od poniedziałku, 
16 kwietnia, w Grodzisku 
Mazowieckim zaczęły 
funkcjonować dwie 
nowe bezpłatne 
linie autobusowe. 
To fi nał wielomiesięcznych 
starań o poprawę 
komunikacji 
w mieście.

A utobusy pojawiają 
się na ulicach w cza-
sie porannego i popo-
łudniowego szczytu 

(6.00-8.00 oraz 16.00-19.00). 
Możliwość darmowego sko-
rzystania z nich ma zachęcać 
mieszkańców Grodziska i oko-
lic do zostawienia własnego auta 
w domu. To z kolei ma odcią-
żyć centrum miasta, zmniejszyć 
korki i kłopoty z parkowaniem 
w pobliżu dworca PKP.

Czy to się uda? Zobaczymy. 
– Na bieżąco będziemy monitoro-
wać rozmieszczenie przystanków 
oraz liczbę osób korzystających 
z przejazdów, aby dostosowy-
wać kursowanie autobusów do 
faktycznych potrzeb ludności 

W Grodzisku ruszyła 
bezpłatna komunikacja

– mówi Andrzej Korpysa z gro-
dziskiego magistratu.

Jak zapewniają urzędnicy, 
w ciągu miesiąca zostanie uru-
chomiona aplikacja na smart-
fony, która będzie umożliwiała 
lokalizację autobusów.

Pierwsza nowa linia to BK 
(Dworzec PKP-Zondka-3 Ma-
ja/Park Skarbków-3 Maja/De-
otymy-3 Maja/Teligi-Osiedle 
Teligi-Bairda-Kopernika-Oku-
lickiego/3 Maja-3 Maja/Park 
Skarbków-Dworzez PKP). Od-
jazdy planowane są co 10 minut.

Autobusy drugiej nowej relacji 
to BM (Makówka-Mościska Za-
kręt-Janinów Niedźwiedzia- Od-
rano Wola Budokrusz-Odrano 
Wola Wschodnia-Armii Polskiej-
-Dworzec PKP). Autobusy kur-
sować będą co 15 minut. [Red.]

wymaga pewnej kultury użyt-
kowania – zaznacza Szuplewski. 

Piastowski włodarz podkreśla, 
że po zakończeniu inwestycji re-
alizowanej przy ul. Sułkowskie-
go miasto rozpocznie prace 
nad przygotowaniami do budo-
wy kolejnych domów komunal-
nych, które mają powstać przy 
ul. Dworcowej.
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Informacje z Powiatu Pruszkowskiego
BiuLetyn przygotowywany i reDagowany przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie. ReDakcJa WPR nie ponosi oDpowieDziaLności za Jego treść.

Pruszków, ul. Drzymały 30, tel. +48 22 738-14-00
www.powiat.pruszkow.pl, facebook.com/powiatpruszkowski

Na I turę konkursu dla najciekawszych 
pomysłów i inicjatyw organizacji po-
zarządowych Zarząd Powiatu Prusz-
kowskiego przeznaczył rekordowe 

222 tys. zł. Dokumenty można było składać do 
5 marca – wszystkie zgłoszone pomysły mu-
siały być skierowane do mieszkańców Powia-
tu Pruszkowskiego, a szczególnie premiowane 
były te adresowane do dużej liczby odbiorców.

„Organizując konkursy dla organizacji pozarządo-
wych i przekazując w ten sposób środki na realiza-
cję ich inicjatyw dajemy dowód tego, że wspieramy 
działania trzeciego sektora w Powiecie Pruszkow-
skim. Jesteśmy przekonani, że warto pielęgnować 

kreatywność i chęć działania oraz wzmacniać troskę 
o dobro wspólne, którą widać w tych projektach” – 
podkreśla Maksym Gołoś, Starosta Pruszkowski.

Pieniądze zostaną przeznaczone na realizację 
zadań w sześciu kategoriach z zakresu:
– podtrzymywania i upowszechniania trady-

cji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 
rozwoju świadomości narodowej, obywatel-
skiej i kulturowej – 20 100 zł

– pomocy społecznej – 39 910 zł
– działalności wspomagającej rozwój wspól-

not i społeczności lokalnych – 7 700 zł
– ochrony i promocji zdrowia – 12 000 zł
– oświaty i wychowania – 10 640 zł

– wspierania i upowszechniania kultury 
fi zycznej – 30 000 zł.

Warto podkreślić, że środki dla organiza-
cji pozarządowych, które przeznacza Powiat 
Pruszkowski, z roku na rok wzrastają: w 2015 r.
wynosiły 106 000 zł, w 2016 r. – 195 000 zł, w 2017 r. 
– 227 000 zł, w 2018 roku – uwzględniając jesz-
cze przyszłą turę konkursu – jest to łączna kwo-
ta 320 000 zł.

Szczegółową listę organizacji i projektów, któ-
re uzyskały dotację Powiatu Pruszkowskiego, 
można znaleźć na stronie internetowej: powiat-
pruszkowski.link/dotacjeNGO

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego wybrał naj-
lepsze oferty w konkursie inicjatyw organizacji 
pozarządowych i przyznał dotacje ich autorom. 
Wsparcie Powiatu uzyskało łącznie osiemna-
ście projektów NGO. W tym roku pula środ-
ków do pozyskania była rekordowo duża, po-
nieważ wynosiła aż 222 tys. zł.

Powiat Pruszkowski przyznał 
dotacje dla organizacji 

pozarządowych!
Co roku podczas weekendu majowego 
do Terenowego Punktu Paszportowego 
zgłaszają się licznie Mieszkańcy, którzy 
korzystając z wolnych dni decydują się 
na załatwienie spraw urzędowych. W celu 
usprawnienia obsługi zdecydowaliśmy 
o wprowadzeniu zapisów na wizyty 
30 kwietnia oraz 2 i 4 maja. Dzięki temu 
osoby, które wcześniej zarezerwują wizytę, 
będą miały pewność załatwienia swojej 
sprawy. Złożenie wniosku o paszport 
będzie możliwe jedynie po wcześniejszym 
umówieniu się na wizytę.

Z apisów można dokonywać osobiście w kan-
celarii Starostwa lub pod numerami telefo-
nów: 22 738 14 10 i 22 738 14 22. Tradycyjnie 
można dokonywać rezerwacji poprzez sys-

tem kolejkowy dostępny na stronie powiatpruszkow-
ski.link/SystemKolejkowy (w przypadku braku miejsc 
w systemie kolejkowym prosimy o kontakt i zapisy 
pod wskazanymi numerami telefonów).

Odbiór paszportów będzie się odbywał bez zapisów, 
w kolejności zgłaszania się do Punktu Paszportowego.

Godziny pracy punktu paszportowego:
• Poniedziałek, 30 kwietnia – godz. 8.00-17.30 
• Środa, 2 maja – godz. 8.00-15.30
• Piątek, 4 maja – godz. 8.00-15.30

UWAGA! Najlepiej przybyć na umówioną wizytę 
z odpowiednim wyprzedzeniem w celu wypełnie-
nia wniosku!

Więcej informacji: powiatpruszkowski.link/Paszporty.

Ważna informacja 
o pracy Terenowego Punktu 
Paszportowego w weekend 

majowy: 30 IV, 2 i 4 V

 

22° Piątek
20 kwietnia Sobota

21 kwietnia
Niedziela 
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Środa 
25 kwietnia

Czwartek 
26 kwietnia 
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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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Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292Sprawdź 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

AKCJA WIOSNA

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, UL. POGODNA 7
www.hurtownia-ogrodnicza.com

NAJWIĘKSZY I NAJLEPSZY
OGRODNICZY W MIEŚCIE

Zatrudnimy Pracownika Gastronomii
Wymagane doświadczenie, 
aktualną książeczka sanepidu.

509 683 032

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

PARTNER HANDLOWY

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

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

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

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

 ► Poszukuje pracownika 
do prac ogrodniczych 
tel.: 696-039-978 

 ► Praca dla pana przy sprzątaniu 
magazynu w Parzniewie, tel.: 
504 204 700 

 ► 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 

 ► Zatrudnię Panią do sprzątania 
jeden dzień w tygodniu 
w soboty w Komorowie. 
Tel.: 606-742-496 

Nieruchomości – sprzedam

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

 ► Dom w Regułach + działka 915 
m. + garaż 30 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 

Rekreacja

 ► Mazury 7 dni 600 zł las, 
jezioro, kameralnie. Tel.: 896-
211-780. www.szczepankowo.pl 

Usługi

 ► Czyszczenie skórzanej 
tapicerki samochodowej, 
505-076-331 

 ► Docieplanie Budynków
795-969-696 

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

 ► Elektryk, pomiary elektryczne 
500-300-402 

 ► Hydraulik, 535-872-455 

 ► Meble na wymiar 
604-461-050 

 ► Projektowanie grafi czne 
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 

Dam pracę

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

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

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

 ► Szlifi erza: wałki, 
otwory, płaszczyzny 
w Pruszkowie. 
Tel.: 606-742-496 

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

ZATRUDNIĘ EKSPEDIENTKĘ 
DO SKLEPU MIĘSNEGO, PEŁNY 
ETAT, 14-15 ZŁ/H, PRUSZKÓW, 
TEL.: 696-290-209 

 ► 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 

KUPIĘ  
ZA GOTÓWKĘ!

Mieszkanie:
- do remontu
- zadłużoną

- z komornikiem
- inne problematyczne

Tel. 662-006-180

Zakład kamieniarski  
w Milanówku  

zatrudni pracowników,  
praca całoroczna,  

dobre wynagrodzenie 
 

tel.  539 959 186

Szkolenia BHP - wstępne, 
okresowe 694-127-292 

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

 ► Wentylacja, rekuperacja 
500-300-402 

 ► 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 
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OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Piastowa informuje, 

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie przy  ulicy 
11 Listopada 8, na tablicy ogłoszeń na I piętrze, został 
wywieszony, w okresie 11.04.2018 r. – 02.05.2018 r., wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny 
na rzecz Powiatu Pruszkowskiego.
Wykaz zamieszczony jest również na stronie internetowej 
www.piastow.pl

Wójt Gminy Nadarzyn 
zawiadamia,  

że na urzędowych tablicach 
ogłoszeń oraz na stronach 

internetowych urzędu 
został zamieszczony 

wykaz nieruchomości, 
stanowiących drogę 

wewnętrzną, przeznaczonych 
do wydzierżawienia w trybie 

bezprzetargowym. 

Praca Opiekun/ka Seniorów  
w Niemczech.

Gwarantowany transport,  
zakwaterowanie, wyżywienie  

na kontrakcie.
Bezpłatne kursy niemieckiego  

od podstaw w Warszawie!
Tel. 506 289 039


