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 Swewryn Dębiński 

P R U S Z KÓ W
Ku zaskoczeniu wielu 
mieszkańców kontrowersyjna 
budowa bloków przy  
ul. Lipowej 47 nadal trwa. 
Deweloper odwołał się 
od decyzji wojewody 
mazowieckiego, który 
unieważnił pozwolenie  
na budowę.

I nwestycja prowadzona przy  
ul. Lipowej 47 w Pruszkowie 
wywołała protesty mieszkań-
ców ul. Cegielnianej. Doma-

gali się oni rewizji dokumentów 
dotyczących realizowanej budo-
wy. Ich zdaniem bloki są zbyt wy-
sokie i posadowione zbyt blisko 
ich domów jednorodzinnych, co 

ma powodować duże zacienienie. 
Do konfliktu czynnie włączyło się 
miasto stając po stronie mieszkań-
ców. Gmina także ma kilka swoich 
zastrzeżeń do dewelopera, czyli 
spółki Portus F. 

Deweloper ten nie jest historycz-
nie związany z tą inwestycją, po-
nieważ bloki wybudowane bliżej 
ul. Marii zrealizowała spółka Ka-
stel Investment. Kilka lat później 
pozostałe niezabudowane działki 
zostały sprzedane właśnie spółce 
Portus F, która zamierzała rozpo-
cząć inwestycję – budowę bloków. 
Spór dotyczy budynków posadowio-
nych na gruncie o nr ew. 232 w obr. 
22 w Pruszkowie. Wojewoda stwier-
dził, że decyzja starosty pruszkow-
skiego nr 1546/2016 z dnia 12.10.2016 
rażąco narusza przepis art. 35 ust. 1 
prawa budowlanego.
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– tyle wniosków przeszło pozytywnie formalną weryfikację w ramach 
tegorocznego budżetu obywatelskiego w Pruszkowie. O tym, które z nich 
zostaną zrealizowane, w głosowaniu zdecydują mieszkańcy miasta.  
Rozpocznie się ono już 26 maja. 42
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Zaatakował maczetą, odpowie  
za próbę zabójstwa

B R W I N Ó W
54-letni Sławomir L., 
który 3 maja zaatakował 
rowerzystę maczetą, 
będzie odpowiadał  
przed sądem  
za próbę zabójstwa.

P rzypomnijmy. Do 
zdarzenia doszło 
w czwartek 3 maja po 
godz. 18.00 w Żółwi-

nie. – Para wybrała się na wy-
cieczkę rowerową. Mężczyzna 
zauważył samochód zaparko-
wany w lesie. 35-latek zwró-
cił uwagę kierowcy, że do lasu 
nie powinno wjeżdżać się sa-
mochodem. 54-letni kierowca 
wyciągnął z pojazdu maczetę 
i uderzył w rękę 35-latka – mó-
wiła nam „na gorąco” podkom. 
Karolina Kańka, rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej 
Policji w Pruszkowie. – Po-
szkodowany trafił do szpitala. 
Jego życiu nie zagraża niebez-
pieczeństwo – dodała.

Sprawa trafiła do pruszkow-
skiej prokuratury, która wsz-
częła śledztwo. – Prokuratura 

Rejonowa w Pruszkowie pro-
wadzi śledztwo przeciwko 
Sławomirowi L. podejrzanemu 
o usiłowanie zabójstwa Toma-
sza K. w dniu 03 maja w Żół-
winie poprzez zadanie ciosów 
maczetą – poinformował  
nas Andrzej Zwoliński, za-
stępca prokuratora rejonowe- 
go w Pruszkowie. 

Zgodnie z decyzją sądu wobec 
Sławomira L. zastosowano środek 
zapobiegawczy w postaci tymcza-
sowego aresztu do 31 lipca. 

Policjanci poszukują sprawcy 
kolizji, który uciekł po zdarzeniu
P R U S Z KÓ W 

15 maja wieczorem  
na skrzyżowaniu  
Al. Jerozolimskich  
i ul. Partyzantów 
w Pruszkowie doszło do 
kolizji między trzema 
samochodami. Kierowca, 
który spowodował to 
zdarzenie uciekł wraz 
z pasażerami. 

I nformację na temat tego 
zdarzenia błyskawicznie 
przesłało nam kilku czy-
telników. – Mega dzwon 

na Tworkach. Źle to wygląda. 
Nie ma połowy samochodu, któ-
ry stoi na lewym pasie w Al. Je-
rozolimskich. Inny też oberwał. 
Oby nikomu nic się nie stało – 
czytamy w wiadomości nadesła-
nej mailem do naszej redakcji. 

Z kolei inna czytelniczka in-
formowała, że zderzyły się cztery 
auta. – Zderzenie czterech samo-
chodów osobowych w Al. Jero-
zolimskich, w stronę Pruszkowa 
przed światłami – napisała Angela 
poprzez facebooka. O tym co do-
kładnie wydarzyło się we wtorek 

wieczorem powiedzieli nam 
pruszkowscy policjanci. – Skrzy-
żowanie Al. Jerozolimskich z ul. 
Partyzantów. Mitsubishi skrę-
cając uderzyło w nissana, a nis-
san w subaru. Kierowca subaru 
oraz kierowca nissana i pasażer-
ka lat 13 trafili do szpitala. Jednak 
osoby te wyszły z placówki lecz-
niczej jeszcze tego samego wie-
czoru. Kierowca mitsubishi oraz 

prawdopodobnie dwóch pasaże-
rów porzucili pojazd i oddalili się 
w nieznanym kierunku. Sprowa-
dziliśmy psa tropiącego, ale nie 
udało się ich znaleźć. Świadków 
tego zdarzenia drogowego pro-
simy o kontakt z naszą komen-
dą policji – poinformowała nas 
podkom. Karolina Kańka, rzecz-
nik prasowy Komendy Powiato-
wej Policji w Pruszkowie. [Red.] 
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Okazuje się, że mężczyzna do-
skonale zdawał sobie sprawę z te-
go co robi. – Podejrzany Sławomir 
L. nie był leczony psychiatrycz-
nie, neurologicznie i odwykowo , 
jak również nie ujawniły się inne 
okoliczności, które powodowałby 
uzasadnione wątpliwości co do 
jego stanu zdrowia psychicznego 
– dodaje prokurator Zwoliński. 

Sławomirowi L. za usiłowa-
nie zabójstwa grozi kara od  
8 do 25 lat pozbawienia wolno, 
ści lub dożywocie. [AZ]
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Deweloper kontra miasto i mieszkańcy
Deweloper uważa, że wojewoda 
nie ma racji. – W naszej ocenie 
decyzja wojewody mazowieckie-
go stwierdzająca nieważność de-
cyzji pozwolenia na budowę jest 
obciążona wadą prawną, ponieważ 
na etapie wniosku o pozwolenie na 
budowę Inwestor posiadał prawo-
mocną decyzję o warunkach zabu-
dowy Nr 32/2005 z dnia  17.05.2005 r. 
przeniesioną decyzją prezyden-
ta miasta Pruszkowa Nr  20/2015 
z dnia 09.06.2015 r. Nie ma zatem 
naszym zdaniem przesłanek aby 
stwierdzić, że starosta pruszkow-
ski wydając pozwolenie na budo-
wę rażąco naruszył prawo, a to jest 
podstawą decyzji wojewody – mó-
wi Marian Blecharczyk, pełnomoc-
nik Portus F sp. z o.o. – Wojewoda 
wskazuje, że decyzja o warunkach 
zabudowy została „skonsumowa-
na” w 2006 r. w związku z pozwo-
leniem na budowę budynków przy 
ul. Marii. Ta inwestycja ma długą 
historię, nabyliśmy ją od poprzed-
niego dewelopera w roku 2015 
wraz z projektem i dokumentacją 

formalno-prawną. Również w tym 
roku wystąpiliśmy do prezydenta 
miasta Pruszkowa o przeniesie-
nie decyzji o warunkach zabudowy  
nr 32/2005 z dnia 17.05.2005 r. De-
cyzja ta została na nas przeniesiona 
prawomocną decyzją prezydenta 
miasta. Przystępując do zamierze-
nia inwestycyjnego posiadaliśmy 
ważną decyzję o warunkach za-
budowy, którą dzisiaj kwestionu-
je prezydent, a wcześniej w roku 
2015 swoją decyzją administracyjną 
przeniósł na nas – wyjaśnia. Oczy-
wiście odwołaliśmy się od decy-
zji wojewody mazowieckiego w tej 
sprawie – wyjaśnia.

Miasto odpowiada na te zarzu-
ty wyjaśniając naszej redakcji, że 
nie miało innego wyjścia jak tyl-
ko przepisać warunki zabudowy 
z 2005 r., ponieważ tak stwier-
dziło Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze w Warszawie. Po-
nadto wspomniano nam o kilku 
innych faktach. – W 2005 r. inwe-
stor wystąpił do prezydenta mia-
sta Pruszkowa o wydanie decyzji 
o warunkach zabudowy dla osiedla 
mieszkaniowego wielorodzinnego 

na terenie czterech działek położo-
nych w obszarze WKD – ul. Marii 
– ul. Lipowa. W 2006 r. otrzymał 
pozwolenie na budowę od staro-
sty pruszkowskiego na podstawie 
decyzji o warunkach zabudowy 
z 2005 r. które obejmowało teren 
tylko jednej działki o nr ew. 210/1 
położonej równolegle do torów 
WKD na przedłużeniu ul. Marii. 
Wydanie pozwolenia na budowę 
przez starostę pruszkowskiego 
spowodowało „skonsumowanie” 

decyzji prezydenta miasta Prusz-
kowa o warunkach zabudowy 
z 2005 r. W 2011 r. inny inwestor 
wnioskował o decyzję warunkach 
zabudowy dla działki nr ew. 232 
przy ul. Lipowej . Wydana w roku 
2011 przez prezydenta Pruszkowa 
decyzja o warunkach zabudowy  
ograniczała wysokość zabudowy 
na działce nr ew. 232 do trzech 
kondygnacji. W 2012 r. Inwestor 
wystąpił o przeniesienie decyzji 
o warunkach zabudowy  z 2005 r. 

Inwestor otrzymał odmowną 
decyzję od prezydenta Pruszko-
wa i sprawa w trybie odwoław-
czym trafiła do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego, które 
orzekło o przeniesieniu decyzji. 
Przeniesienie decyzji nie ozna-
cza, że można było ją wykorzy-
stać ponownie jako podstawę do 
pozwolenia na budowę – powie-
dział nam Michał Landowski, wi-
ceprezydent Pruszkowa. 

Kolegium nakazało miastu prze-
pisać dawne warunki zabudowy. 
Dlatego też w 2015 r. zostały one 
przeniesione. Ratunkiem mógł być 
rok 2016, kiedy to starostwo wyda-
wało pozwolenie na budowę i mo-
gło „zahamować” inwestycję. Ale tak 
się nie stało. Czemu? – Pozwolenie 
na budowę zostało wydane przez 
nas w pełnym przekonaniu o jego 
zgodności z prawem. Problem po-
lega na tym, że inwestor wystąpił do 
urzędu miasta o warunki zabudowy 
na tę działkę w trzech różnych ter-
minach i uzyskał w ten sposób trzy 
różne decyzje. Niestety w tego typu 
sprawach nie ma obowiązku wy-
miany informacji pomiędzy gminą 

a powiatem, dlatego inwestor do-
starczył do starostwa powiatowe-
go tę decyzję, która była dla niego 
najkorzystniejsza. Tak się składa, 
że była to decyzja chronologicznie 
najwcześniejsza, a starostwo po-
wiatowe nie miało podstaw twier-
dzić, że warunki zabudowy w tym 
przypadku wygasły. Wojewoda ma-
zowiecki przyjął inną interpretację 
prawną i wydał decyzję o unieważ-
nieniu pozwolenia na budowę wy-
danego przez starostę, jednak w tej 
chwili czekamy na rozstrzygającą 
opinię Głównego Inspektora Nad-
zoru Budowlanego w tej sprawie 
– odpowiada Krzysztof Rymuza, 
wicestarosta powiatu pruszkow-
skiego. – Jeżeli GINB przyzna ra-
cję powiatowi i wskaże, że decyzja 
została wydana zgodnie z przepi-
sami prawa, to inwestycja będzie 
dalej realizowana, natomiast jeś- 
li nie i okaże się, że rzeczywiście 
ta decyzja musi zostać uchylona, 
to zwrócimy się wtedy do inwe-
stora o przedstawienie nowych, 
najaktualniejszych warunków za-
budowy i adekwatnego do nich pro-
jektu budowlanego – zapewnia.

Dokończenie ze str. 1

Kontakt z pruszkowską komendą policji:
05-800 Pruszków ul. Kraszewskiego 8

tel. 022-604-62-13
fax 022-604-62-07

e-mail: komendant.pruszkow@ksp.policja.gov.pl
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Budowa sygnalizacji ma zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, które właśnie tędy będą 
chodzić do szkoły. Boimy się, że będzie tam duży ruch i zależy nam na tym, by najmłodsi 
mieli dogodne przejście. Pomysł konsultowaliśmy z mieszkańcami – Michał Landowski, wiceprezydent 
Pruszkowa o budowie nowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Brzezińskiego i Zdziarskiej.
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Odebrali zaniedbane koty
P R U S Z K Ó W

Strażnicy miejscy 
interweniowali w sprawie 
zaniedbanych kotów, które 
były przetrzymywane  
w lokalu przy ul. Ołówkowej 
28. Właściciele trzymali 
kilkumiesięczne koty  
w klatkach.

O sprawie poinfor-
mował nas czytelnik 
Kamil. – 14 maja do 
lokalu przy ulicy 

Ołówkowej 28 po interwencji 
zgłoszonej przez mieszkańców 
do Straży Ochrony i Ratownictwa 
Zwierząt Animal Rescue Poland 
oraz fundacji Viva weszli funkcjo-
nariusze policji i straży miejskiej. 
W lokalu ujawniono znęcanie się 
nad kotami miały wydłubane oczy 
i rany cięte, kilka z nich było za-
mkniętych w małej metalowej 
klatce. Wszystkie zostały zabra-
ne – czytamy w mailu wysłanym 
na adres kontakt@wpr24.pl. 

Najpierw skontaktowaliśmy się 
w tej sprawie z Animal Rescue 
Poland. Jednak usłyszeliśmy, że 
na miejscu jako pierwsza pojawiła 
się straż miejska. Zatem z prośbą 

o wyjaśniania zwróciliśmy się do 
pruszkowskich funkcjonariuszy. 
– Dwa kotki, kilkumiesięczne 
były zamknięte w klatkach na 
ptaki. Kot dorosły, czyli praw-
dopodobnie matka tych kocia-
ków rzeczywiście nie miała oka. 
Ale to nie była świeża sprawia, 
oko było zrośnięte, więc praw-
dopodobnie kot miał wcześniej 
jakiś wypadek. Nie stwierdzono 

Napadli na 18-latka  
w centrum Grodziska

G R O D Z I S K  M A Z . 
Grodziscy policjanci 
zatrzymali trzech 
mężczyzn podejrzanych 
o napaść, pobicie i próbę 
kradzieży, jakich dopuścili 
się w miniony piątek. 
W okolicach dworca 
PKP ich ofiarą padł 
18-letni chłopak.

D o incydentu doszło 
11 maja, w piątek 
wieczorem. Jednak 
o szczegółach spra-

wy grodziscy policjanci poinfor-
mowali kilka dni później. Trzej 
napastnicy zostali już tymcza-
sowo aresztowani przez sąd. 
Najbliższy czas spędzą więc za 
kratami. Za co dokładnie od-
powiedzą? – W piątek przed 
22.00 grodziscy policjanci zo-
stali wezwani w okolicę dwor-
ca PKP, gdzie miało dojść do 
bójki. Na miejscu zastali kilka 
osób, z relacji których wyni-
kało, że kilka minut wcześniej 
jedna z nich została zaatako-
wana przez grupę nieznanych 

mężczyzn. Napastnicy mieli żą-
dać oddania przez niego roweru, 
a gdy się nie zgodził, został z nie-
go zrzucony, a następnie pobity 
– wyjaśnia asp. sztab. Katarzyna 
Zych, rzecznik prasowy Komen-
dy Powiatowej Policji w Grodzi-
sku Mazowieckim.

Rozpoczęły się poszukiwa-
nia z wykorzystaniem zapisów 
monitoringu miejskiego. – Na 
nagraniach policjanci szybko roz-
poznali trzech mężczyzn, zna-
nych im z innych interwencji. 
Natychmiast pojechali do domu 

jednego z nich, gdzie zastali całą 
podejrzaną trójkę. 19-latek, 23-la-
tek i 24–latek zostali zatrzymani. 
Przy jednym z nich policjan-
ci znaleźli dowód osobisty in-
nej osoby. Wykonane w sprawie 
czynności pozwoliły na przedsta-
wienie Kacprowi W., Damiano-
wi G. i Grzegorzowi P. zarzutów 
wspólnego dokonania usiłowania 
rozboju. Pierwszy z mężczyzn do-
datkowo odpowie za ukrywanie 
czyjegoś dokumentu. Po przesłu-
chaniu całej trójki złożony został 
wniosek o zastosowaniu wobec 
mężczyzn tymczasowego areszto-
wania. Sąd zastosował ten środek 
zapobiegawczy na trzy miesiące. 
Popełnione przez nich przestęp-
stwo zagrożone jest karą nawet 
12 lat pozbawienia wolności – in-
formuje asp. sztab. Zych.

W całej historii jest także pozy-
tywny bohater. – Prosimy o zgło-
szenie się do grodziskiej komendy 
mężczyzny, który 11 maja przed 
22.00 w okolicy przystanku auto-
busowego na ul. 1 Maja próbował 
pomóc pokrzywdzonemu – ape-
lują grodziscy policjanci. [Red.] 
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ran ciętych. Tutaj trudno powie-
dzieć, że zwierzęta były maltre-
towane. Były one zaniedbane na 
skutek warunków w jakich je 
przetrzymywano i braku empatii 
ze strony opiekuna.  Zwierzęta 
trafiły do Pruszkowskiego Sto-
warzyszenia na Rzecz Zwierząt 
w Pruszkowie – powiedziała nam 
Anna Janicka ze Straży Miejskiej 
w Pruszkowie. [SD]
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Zaprojektują kontrowersyjną drogę. 
Wraca temat Nowoinżynierskiej 

 Anna Zwolińska 

P R U S Z KÓ W
Pruszkowski magistrat 
wybrał już firmę, która 
zajmie się wykonaniem 
dokumentacji projektowej 
ul. Nowoinżynierskiej  
i Elektrycznej  
w Pruszkowie. Wizja 
budowy pierwszej 
ze wspomnianych 
ulic wzbudziła wiele 
kontrowersji zarówno 
wśród mieszkańców 
Gąsina, jak i Żbikowa. 

P rzypomnijmy. Pro-
pozycja budowy ul. 
Nowoinżynierskiej po-
jawiła się w ubiegłym 

roku. Część mieszkańców uznała, 
że droga ma powstać nie dla roz-
ładowania lokalnego ruchu, a dla 
stworzenia łącznika drogowego 

dla... ciężarówek. W listopadzie 
ubiegłego roku wiceprezydent 
Pruszkowa Andrzej Kurzela pod-
kreślał, że miasto ma jedynie za-
łożenia co do kształtu tej drogi. 
– Dziś do tej inwestycji mamy je-
dynie założenia. To ma być dro-
ga jednopasmowa, z chodnikiem 
i ścieżką rowerową. Chcemy do-
puścić na niej jedynie ruch samo-
chodów osobowych oraz małych 
samochodów dostawczych. To ma 
być droga dla ruchu lokalnego, 
która ma ułatwić mieszkańcom 
wyjazd na ul. Poznańską. Co-
do szczegółów to jest na to zbyt 
wcześnie, bowiem nie mamy na-
wet projektów. Zakładamy że dro-
ga przejdzie mostem nad rzeką 
Utratą i połączy się z ul. Poznań-
ską w miejscu nowego skrzyżo-
wania – mówił nam pod koniec 
ubiegłego roku Kurzela. 

Te zapewnienia nie trafiły jed-
nak do wszystkich. Podobnie jak 

konkluzje ze spotkania, które 
odbyło się pod koniec listopa-
da ubiegłego roku. Mieszkańcy 

prezentowali swoje pomysły na 
rozwiązanie problemów związa-
nych z dużym ruchem na terenie 

dzielnicy. Pruszkowscy włodarze 
uznali, że trzeba szukać rozwią-
zania, na które zgodzi się jak naj-
więcej osób. 

Od tamtej pory temat ul. No-
woinżynierskiej nieco przy-
cichł.  Jednak w ostatnich 
dniach miasto wybrało firmę, 
która wykona projekt nie tyl-
ko ul. Nowoinżynierskiej, ale 
i Elektrycznej. – Projektujemy 
tylko odcinek od Promyka do 
ul. Elektrycznej, czyli fragment, 
o który proszą sami mieszkańcy. 
W tym rejonie jest wiele działek, 
ich właściciele chcą przyłączyć 
się do sieci wodno-kanaliza-
cyjnej i innych mediów. Do-
datkowo bez tej inwestycji 
mieszkańcy będą mieli problem 
z dojazdem do swoich działek 
– mówi nam Micha Landow-
ski, wiceprezydent Pruszkowa. 
– Nie będzie tu połączenia z ul. 
Poznańską, bowiem projekt nie 

dochodzi do rzeki i nie obejmu-
je mostu – podkreśla.

Firma Robimart za blisko 149 
tys. zł wykona projekt wspomnia-
nej ulicy. Dokumentacja ma być 
gotowa do końca czerwca przy-
szłego roku. Wiadomo już że 
projekt ma zakładać budowę 
wodociągu i kanalizacji sanitar-
nej, przebudowę ul. Elektrycz-
nej obejmującą odcinek gruntowy 
i odcinek od Waryńskiego do 
Królowej Jadwigi oraz budowę 
ul. Nowoinżynierskiej. Oprócz 
przebudowy samej nawierzchni 
na obu ulicach pojawią się chod-
niki i ścieżka rowerowa.

Władze Pruszkowa zapewnia-
ją, że nie robią nic wbrew wo-
li okolicznych mieszkańców. 
– Mieszkańcy nie życzą sobie 
rozbudowy tej drogi do ul. Po-
znańskiej, a my nie zamierzamy 
robić tego wbrew ich woli – do-
daje Landowski. 
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W I A D O M O Ś C I04
Bohaterska akcja w miejscowości 
Kotowice. Półtoraroczna dziewczyn-
ka wpadła do betonowej studzienki, 
ale dzięki szybkiej pomocy jednego 
z mieszkańców udało się ją wycią-
gnąć. Dziecku nie stało się nic po-
ważnego. Więcej na temat przebiegu 
tego zdarzenia wiedzą policjanci. 

– 12 maja o godz. 15 otrzymaliśmy 
informację, że babcia była na spa-
cerze z wnuczkami. Półtoraroczna 
dziewczynka stanęła na betonowej 
studzience, która się obsunęła. Ca-
łe szczęście w pobliżu znajdował się 
mieszkaniec Kotowic, który błyska-
wicznie zareagował i wyjął dziew- 

czynkę ze studzienki. Profilaktycznie 
dziecko trafiło do szpitala na badania 
– poinformowała nas podkom. Karo-
lina Kańka, rzecznik prasowy Komen-
dy Powiatowej Policji w Pruszkowie. 
Dziewczynka w stanie ogólnym 
dobrym trafiło do szpitala w Gro- 
dzisku Mazowieckim. [SD] 

B R W I N Ó W

O krok od tragedii.  
Sąsiad uratował dziecko

reklama

Grodziskie ulice się zazielenią
G R O D Z I S K  M A Z .

Grodzisk to kolejna  
gmina w naszej okolicy, 
która zadba o zieleń 
przyuliczną. Burmistrz 
Grodziska podpisał już 
umowę z firmą, która 
zajmie się wykonaniem  
zieleńców w 10 różnych 
lokalizacjach.

W Pruszkowie i Pias- 
towie trwają już 
prace związa-
ne z nasadzenia-

mi zieleni wzdłuż dróg i terenów 
zielonych. Wspomniane gminy 
uzyskały dofinansowanie z Unii 
Europejskiej na zagospodarowa-
nie terenów zielonych. 

Pieniądze na ten cel zdobył 
również Grodzisk Mazowiec-
ki. Burmistrz Grzegorz Bene- 

dykciński9 maja podpisał już 
umowę z wykonawcą nowych 
nasadzeń. Prace obejmują upo-
rządkowanie istniejącej zieleni 
poprzez cięcia pielęgnacyj-
ne, wycinkę drzew i krzewów 
gatunków inwazyjnych oraz 
nasadzenia nowych drzew, krze- 
wów i bylin.

W jakich miejscach pojawi się 
nowa zieleń? Nowe nasadzenia 
przewidziano przy ul. Armii Kra-
jowej, Wólczyńskiej, Cichej, Sa-
dowej, Grunwaldzkiej, Szerokiej, 
Średniej oraz na skarpie przy 
tunelu na ul. Bałtyckiej, skar- 
pie przy wiadukcie na ul. Oku-
lickiego oraz na skwerze na rogu 
ulic Sadowej i Grunwaldzkiej przy  
pawilonie handlowym. [AZ] 

Na krzyżówce Zdziarskiej  
i Brzezińskiego stanie sygnalizacja

P R U S Z KÓ W
Pruszkowski magistrat 
szuka firmy, która zajmie się 
zaprojektowaniem i budową 
sygnalizacji świetlnej 
na skrzyżowaniu ulic 
Brzezińskiego i Zdziarskiej.

J eszcze w tym roku na wspo-
mnianej krzyżówce powin-
na pojawić się sygnalizacja 
świetlna. Pomysł jej ustawie-

nia w tym miejscu jest jak najbar-
dziej uzasadniony. – Od września 
zaczyna działać szkoła, przed-
szkole i żłobek na Bąkach. Bu-
dowa sygnalizacji ma zapewnić 
bezpieczeństwo dzieciom, któ-
re właśnie tędy będą chodzić do 

szkoły. Boimy się, że będzie tam 
duży ruch i zależy nam na tym, by 
najmłodsi mieli dogodne przejście. 
Pomysł konsultowaliśmy z miesz-
kańcami – zaznacza Michał Lan-
dowski, wiceprezydent Pruszkowa.

Okazuje się, że pruszkowscy 
włodarze nie wybrali konkretnego 
rozwiązania budowy sygnalizacji 

świetlnej. – Chcemy, żeby wyko-
nawca zaproponował rozwiąza-
nie najdogodniejsze dla pieszych 
– zaznacza Landowski.

Sygnalizacja świetlna na krzy-
żówce ulic Zdziarskiej i Brzeziń-
skiego ma się pojawić w ciągu 
pięciu miesięcy od momentu pod-
pisania umowy. [AZ] 
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„Masa„ zatrzymany  
za wyłudzanie kredytów

P R U S Z KÓ W
Najbardziej znany  
świadek koronny  
w Polsce o ps. „Masa“ 
został zatrzymany wraz  
z pięcioma innymi ważnymi 
osobami. Według śledczych 
mieli oni m.in. wyłudzać 
kredyty i powoływać  
się na wpływy.

16 maja na polece-
nie prokuratora 
funkcjonariusze 
Wydziału w Ło-

dzi Biura Spraw Wewnętrznych 
Policji zatrzymali sześć osób. 
Wśród zatrzymanych jest m.in. 
świadek koronny Jarosław Ł.  
ps. Masa, naczelnik Wydziału 
Wywiadu Kryminalnego Komen-
dy Wojewódzkiej Policji w Łodzi 
oraz urzędnik łódzkiej delega-
tury Urzędu Celno-Skarbowe-
go. Sprawa dotyczy wyłudzeń 

kredytów bankowych, łapownic-
twa i powoływania się na wpływy.

Liczne przeszukania
Lubelski Wydział Zamiejscowy 
Departamentu ds. Przestępczo-
ści Zorganizowanej i Korupcji 
Prokuratury Krajowej w Lubli-
nie prowadził od września 2015 
roku wielowątkowe postępowa-
nie dotyczące szeregu czynów 
zabronionych, w tym wymuszeń 
rozbójniczych i oszustw popełnia-
nych na terenie całego kraju przez 
osoby biorące udział w zorganizo-
wanej grupie przestępczej. Z po-
stępowania tego 22 listopada 2017 
roku wyłączone zostały materia-
ły dotyczące oszustw dokonanych 
przez ustalonych sprawców, wrę-
czenia i przyjmowania korzyści 
majątkowych przez funkcjona-
riuszy publicznych oraz składa-
nia przed organami procesowymi 
fałszywych zeznań.

W toku tego postępowania na te-
renie województw mazowieckiego, 
łódzkiego i opolskiego przepro-
wadzono kilkanaście przeszu-
kań w miejscach zamieszkania 
i pobytu podejrzanych, w pro-
wadzonych przez podejrzanych  
firmach oraz ich miejscach pracy.

Materiały niejawne zgroma-
dzone przez Wydział w Łodzi 
Biura Spraw Wewnętrznych Po-
licji w trybie art. 19 ust. 1 ustawy 
z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Po-
licji stały się podstawą do zatrzy-
mania i przedstawienia zarzutów 
sześciu podejrzanym.

Będą zarzuty  
dla zatrzymanych
Po doprowadzeniu zatrzyma-
nych do Wydziału Zamiejsco-
wego w Lublinie planowane jest 
ogłoszenie im zarzutów popeł-
nienia szeregu przestępstw. Cho-
dzi m.in. o wyłudzenia kredytów 

i pożyczek na łączną kwotę 668 
515,51 zł w ośmiu bankach na te-
renie województwa łódzkiego 
i mazowieckiego. Zarzuty doty-
czą także czynów o charakterze 
korupcyjnym, czyli udzielania 
i przyjmowania korzyści mająt-
kowych przez funkcjonariuszy pu-
blicznych w celu zapewnienia ich 
pomocy i przychylności w zakre-
sie podejmowanych z urzędu lub 
z ich inicjatywy czynności służ-
bowych oraz powoływaniu się 
na wpływy w Komendzie Wo-
jewódzkiej Policji w Łodzi i po-
średnictwie w załatwieniu sprawy 
naboru do służby w Policji, a także  
składania fałszywych zeznań.

Aktualnie zarzucane Jaro-
sławowi Ł. ps. Masa przestęp-
stwa nie są związane z czynami 
w związku, z którymi został mu 
przyznany status świadka ko-
ronnego zgodnie z ustawą z dnia 
25 czerwca 1997 roku. [Inf. pras.] 
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S Z K O ŁY
Młodzież coraz częściej 
decyduje się na 
kontynuację nauki  
w technikum.  
Które kierunki są 
przyszłościowe  
i zagwarantują pracę  
po ukończeniu takiej 
szkoły?

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

zaminem zawodowym, to absol-
went może pochwalić się innym 
zaliczonym egzaminem – maturą. 
W ten sposób ma otwartą furtkę do 
dalszego doskonalenia się w danej 
dziedzinie na uczelni wyższej. To 
pozwala na uzyskanie tytułu in-
żyniera lub magistra. Wybierając 
technikum warto zastanowić się 
nad kierunkiem kształcenia. Nie-
kiedy młodzieży trudno jest sa-
modzielnie wybrać odpowiedni 
profil klasy. Sprawdziliśmy, które 
kierunki są przyszłościowe.

Technikum – szkoła z przyszłością
Technik procesów  
graficznych 
Lista firm w których znajdziesz 
zatrudnienie zaraz po zakoń-
czeniu szkoły jest długa. Dru-
karnie cyfrowe, agencje public 
relations, firmy tworzące strony 
internetowe i klipy reklamowe, 
wydawnictwa – to tylko niektó-
re miejsca gdzie poszukują do-
brych grafików. Do tego zawodu 
potrzebna jest jednak nutka kre-
atywności i pasja. 

Technik informatyk 
Informatyka to dziedzina, któ-
ra ciągle się rozwija. Dziś na-
wet piekarnik w kuchni można 
sterować za pomocą kompute-
ra czy smartphona. To pokazuje, 
jak rozwija się technika i właśnie 
informatyka. Bez odpowiednie-
go sprzętu i programu nie można 
by było stworzyć takich rozwią-
zań. Mimo corocznego szturmu 
na kierunki informatyczne na 
studiach, na rynku pracy wciąż 
brakuje specjalistów. Co więcej, 
uczniowie techników dysponują 

 p
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omwiedzą, która pozwala im na pod-

jęcie pracy jeszcze przed egza-
minem zawodowym.

Technik handlowiec
Sprzedawać może każdy, ale nie 
każdy wie jak. Dlatego handlowcy 
to jedni z najbardziej poszukiwa-
nych specjalistów na rynku pra-
cy. Po ukończeniu tego kierunku 
można założyć własną firmę lub 
podjąć pracę przedstawiciela han-
dlowego, dystrybutora produk-
tów, telemarketera, szefa działu 
sprzedaży, dystrybutora produk-
tów wśród większych klientów. 

Technik ekonomista 
Ten kierunek popularny jest już 
od kilku lat. Po jego ukończeniu 
absolwent ma możliwość pra-
cy praktyczniej w każdej firmie, 
która posiada własny dział księ-
gowości czy prowadzi sprzedaż. 
Dodatkowo technik ekonomista 
może kontynuować naukę na stu-
diach, m.in. na kierunku finan-
se i rachunkowość lub innym  
z nim powiązanym. [RED.]
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 Dyrektor, nauczyciele i uczniowie

ZESPOŁU SZKÓŁ  
im. FRIDTJOFA NANSENA w PIASTOWIE   

05-820 PIASTÓW  
ul. KAROLA NAMYSŁOWSKIEGO 11

 zapraszają  
uczniów gimnazjum i ich rodziców na piknik

  
DZIEŃ SPORTU, DZIEŃ DZIECKA  

ORAZ DZIEŃ ZAWODOWCA 

06 czerwca o godzinie 1130  

 
OTWARTA SZKOŁA WITA

zapraszamy do odwiedzenia strony szkoły  
www.nansen.edu.pl

informacje w sekretariacie telefon 22 723 65 85

OFERTA EDUKCYJNA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
 klasa mundurowa społeczno-prawna 
certyfikowana przez MON, objęta szerokim wsparciem resortu obrony w obszarach merytorycznym, logistycznym 
i finansowym. Absolwenci będą mogli po zakończeniu nauki odbyć kilkudniowe szkolenie wojskowe, zakończone 
przysięgą oraz przeniesieniem do rezerwy. Będą mieli pierwszeństwo w ubieganiu się o przyjęcie do zawodowej służ-
by wojskowej, jak również Wojsk Obrony Terytorialnej. Osoby pragnące kontynuować naukę na wyższych uczelniach 
wojskowych będą mogły liczyć na ułatwienia w trakcie egzaminów kwalifikacyjnych.

TECHNIKUM
 kierunki kształcenia kontynuowane w roku szkolnym 2018/2019
technik logistyk – klasa mundurowa
technik obsługi turystycznej

 kierunki od 2017 roku
technik spedytor – klasa mundurowa
technik organizacji reklamy
technik handlowiec
technik cyfrowych procesów graficznych

 nowe kierunki kształcenia 
technik weterynarii
technik optyk
technik ortopeda

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 

kształci w 35 zawodach

reklama

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

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

N A U K A

Język hiszpański  
ma przyszłość

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

Nowy marketing i IT – kierunki  
z przyszłością

S T U D I A
Rynek pracy czeka na 
specjalistów z branży 
IT oraz Marketingu. 
Absolwenci tych kierunków 
to towar „deficytowy”, choć  
z roku na rok wspomniane 
kierunki kończy coraz 
więcej osób.

B ranża IT w ostatnich 
latach znacznie się 
rozrosła. To efekt 
dobrej opinii naszych 

informatyków za granicą. Co-
raz więcej firm z innych krajów 
otwiera swoje oddziały w Polsce 
i właśnie tu szuka fachowców 
od IT. Choć studia na kierun-
kach informatycznych nie na-
leżą do najłatwiejszych, to ich 
absolwenci nie mają potem 
problemu z interesującą, do-
brze płatną pracą.

„Boom” na IT wynika również 
z cyfryzacji systemu pracy. Kto 
dziś nie używa komputera, ta-
bletu czy smartfona? Co cieka-
we, specjaliści IT poszukiwani 
są w rozmaitych branżach: tele-
komunikacyjnej, ubezpieczenio-
wej, a nawet medycznej. Kogo 
mają na celowniku pracodawcy? 
Głównie programistów i teste-
rów, którzy mogą pochwalić się 
kompetencjami z zakresu apli-
kacji i systemów mobilnych. 

Ale nie tylko IT cieszy się po- 
pularnością. W siłę rośnie rów-
nież marketing. Coraz więcej 
firm z rozmaitych branży za-
czyna korzystać z usług mar- 
ketingowców. Skąd nagłe za- 
interesowanie tą właśnie dzie-
dziną? Dziś zwykła reklama w te-
lewizji czy prasie nie przyciąga 
już tak mocno klienta, obecnie 
forma promowania firmy to nie 

Trudna rekrutacja do liceów 
O Ś W I A T A

Wrzesień 2019 r. będzie 
trudnym sprawdzianem dla 
szkół średnich. Placówki 
muszą przygotować się na 
podwójny rocznik, bowiem  
o miejsca w nich będą 
ubiegać się uczniowie 
prowadzeni zarówno nowym 
jak i starym systemem...

Czy polskie licea zdą-
żą przygotować się na 
podwójny roczni? To 
bardzo trudne pytanie, 

na które dziś nikt nie odpowie 
ze 100 procentową pewnością: 
„tak”. Najprościej mówiąc, we 
wrześniu 2019 r. do szkół śred-
nich pójdą absolwenci ósmej 

klasy podstawówki oraz ostatni 
uczniowie gimnazjum. Uogólnia-
jąc niemal dwa razy tyle uczniów 
będzie ubiegać się o miejsca 
w szkołach niż obecnie. Szacu-
je się, że placówki będą musiały 
zmieścić ok. 726 tys. dzieci, a nie 
jak dotąd ok. 350 tys. 

Rodzice zrzeszeni w grupie „Nie 
dla Chaosu w Szkole” wystosowali 
do Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej petycję, w której domagają 
się ujawnienia informacji na temat 
liczby i profili klas dla absolwen-
tów podstawówek i gimnazjów. 
– Wnosimy o zobowiązanie kura-
torów oświaty do podania liczby 
i profili klas dostępnych dla ab-
solwentów szkół podstawowych 
oraz absolwentów gimnazjów 

w poszczególnych szkołach w roku 
szkolnym 2019/2020 przed 1 wrze-
śnia 2018 r. – czytamy w piśmie.

Obawy są uzasadnione. Rodzi-
ce nie chcą aby w roku szkolnym 
2019/2020 zabrakło miejsc w li-
ceach dla ich dzieci. Co prawda 
w lepszej sytuacji będą gdy np. 
dwie placówki – gimnazjum i li-
ceum – działały w jednym budyn-
ku. Ale takich nie ma zbyt wiele 
w naszym regionie: powiatach 
pruszkowskim i grodziskim. I na-
wet jeśli nie zabraknie miejsc w li-
ceach, to uczniowie nie będą mieli 
zbyt wielkiej możliwości wyboru 
pomiędzy różnymi placówkami. 
Może zdarzyć się tak, że będzie 
trzeba posłać dziecko gdziekol-
wiek, byle byłoby miejsce. [SD]  

Pi
xa

ba
y.c

om
tylko obraz, ale i treść. Co więcej, 
reklama powoli ale zauważalnie 
przenosi się do internetu, gdzie 
królują media społecznościowe.

Taka ewolucja na rynku re-
klamy odbiła się również na 
kierunkach studiów. Uczel-
nie wyższe w ofercie mają co-
raz więcej kierunków „nowego” 
marketingu. Maturzyści, któ-
rzy swoją przyszłość wiążą wła-
śnie z marketingiem mają dziś 
do wyboru takie kierunki jak: 
marketing medialny i public 
relations, e-marketing i nowe 
media, marketing interaktyw-
ny, reklama i PR, internet mar-
keting komunikacja.

Jedno jest pewne: zarówno 
absolwenci kierunków IT, jak 
i marketingu nie będą narze-
kać na brak propozycji pracy, 
a niektórzy będą nawet prze-
bierać w ofertach. [AZ]  
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Wszystkie drogi prowadzą  
do... Zespołu Szkół  
Ogólnokształcących  
i Sportowych w Pruszkowie.

Jesteśmy tu dla Was!
Nasza Szkoła: Liceum Ogólnokształcące, Liceum Ogólnokształcące z oddziałami sportowymi i Szkoła Mistrzostwa 
Sportowego w piłce nożnej otwiera swe podwoje dla wszystkich, których pasją jest nauka i sport: piłka nożna, koszykówka, 
pływanie sportowe, siatkówka, lekkoatletyka, piłka ręczna czy sporty walki.

Doskonalenie umiejętności sportowych idzie w parze z wysokim poziomem edukacji. Nasza młodzież otrzymuje stypendia 
Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia edukacyjne oraz stypendia sportowe ufundowane przez Starostę Powiatu 
Pruszkowskiego.

Uczniowie szkoły po raz kolejny zajęli I miejsce w Ogólno- 
polskiej Licealiadzie w koszykówce chłopców, wywalczyli 
awans do Centralnej Ligi Juniorów w piłce nożnej 2017/2018, 
zajmują czołowe miejsca w rywalizacji sportowej w Pruszko-
wie, w powiecie, w województwie.

Tu, na Gomulińskiego w Pruszkowie, razem tworzymy siłę! 

Posiadamy doskonałą bazę sportową: pełnowymiarowe 
boisko z trybunami, salę gimnastyczną, halę sportową  
z pełnym zapleczem higienicznym, siłownię i w planach...  
pływalnię!

Wykwalifikowani nauczyciele i trenerzy posiadający certy-
fikaty UEFA A, doskonale rozumieją uczniów. Doceniamy 
mistrzów sportu, przyznajemy stypendia w formie dofinan-
sowania do obozów sportowych, promujemy talenty – jeste-
śmy otwarci na ciekawe pomysły młodzieży. Organizujemy 
obozy integracyjne dla uczniów klas pierwszych, wycieczki, 
spotkania z wybitnymi sportowcami, celebrujemy święta,  
jubileusze, razem zasiadamy do stołu wigilijnego. Prężnie 
działa Samorząd Uczniowski, który prowadzi radiowęzeł.

Dysponujemy nowoczesnymi salami informatycznymi, Wi-Fi 
oraz niezależnym, ogólnodostępnym stanowiskiem kompu-
terowym i kserokopiarką dla uczniów.

Na terenie szkoły działa sklepik, uczniowie korzystają ze smacznych obiadów.

A kto jest z daleka – może zamieszkać w internacie. Wychowawcami są nauczyciele, którzy sprawują opiekę, w razie potrze-
by udzielają pomocy, wspierając rozwój intelektualny swoich podopiecznych.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie mieści się w nowoczesnym budynku, wśród niebywale pięk-
nej zieleni. Każdego, kto jest tu po raz pierwszy, zachwycają kwiaty, krzewy, drzewa, trawa, porastające przyszkolne patio 
– miejsce uczniowskiego relaksu, na którym rozstawione są romantyczne ławeczki. 

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z historią szkoły i aktualnymi, interesującymi wydarzeniami zamieszczonymi na 
stronie www.zsoispruszkow.pl oraz facebooku.

ZSOiS

Pruszków

19                     21

KSZTALCIMY W SYSTEMIE DZIENNYM,
WIECZOROWYM I ZAOCZNYM.

KSZTALCIMY W SYSTEMIE DZIENNYM,
WIECZOROWYM I ZAOCZNYM.

Zespól Medyczno-Spolecznych
Szkól Policealnych

ul. Rakowiecka 23, tel.22 849 45 12
sekretariat  zmssp.edu.pl

www.msp2.pl

Technik masazysta
Terapeuta zajeciowy
Opiekun medyczny

Technik usług kosmetycznych
Technik bezpieczenstwa i hig ieny pracy

Asystentka stomatolog iczna

@

ZAPISZ SIE! SZKOLA
BEZPLATNA
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Odręczne notatki czy drukowane  
książki odchodzą do lamusa. Zamiast  
nich mamy tablety i komputery,  
a w nich notatniki i ebooki. Technolo-
gia towarzyszy nam na każdym kro-
ku. Dzięki niej wolne chwile możemy 
wykorzystać na naukę. W jaki spo-
sób? Tablet czy smartphone o idealne 

narzędzie do czytania ebooków. Ale 
nie tylko. Dzięki tym urządzeniom 
możemy też słuchać audiobooków, a 
specjalne aplikacje ułatwią nam naukę 
np. języka obcego. Nowinki technolo-
giczne pozwalają przenosić odręczne 
notatki do telefonu czy komputera. Wy-
starczy specjalny zeszyt i pióro. Notatki 

albo skanujemy aparatem w smartpho-
nie albo automatycznie przenoszą się 
do urządzenia i zapisują w dogodnym 
dla nas formacie. Warto podkreślić, że 
wspomniane urządzenia przydadzą się 
nie tylko studentom. Nawet maluchy 
w przedszkolu korzystają z aplikacji na 
tablet dedykowanych właśnie im. [AZ] 
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reklama

N O W O Ś C I

Technologia  
a nauka

Kierunki związane z medycyną 
coraz popularniejsze

 Anna Zwolińska  

E D U K A C J A
Dla wielu osób medycyna 
kojarzy się z długimi 
i niezwykle trudnymi 
studiami. Jednak nie każdy 
zawód „medyczny” trzeba 
zaczynać z dyplomem  
i tytułem doktora.

P rawda jest taka, że wie-
lu lekarzy potrzebuje 
asystentów i pomocni-
ków. Wiele osób wła-

śnie od takiej pracy zaczynało 
swoją przygodę z medycyną. Na 
początku była praca na recep-
cji jako rejestrator medyczny, 
a później pomoc przy niektó-
rych zabiegach. Oczywiście po 
odpowiednim przyuczeniu. Jeśli 
ktoś złapał bakcyla, sam pogłębiał 
swoje umiejętności na kursach 
i szkoleniach. Część zdecydowa-
ła się na studia.

Kierunki związane z medycy-
ną stają się coraz bardziej popu-
larne, bo i zapotrzebowanie na 
wykwalifikowanych fizjoterapeu-
tów, asystentki stomatologiczne, 
kosmetologów czy optyków jest 
coraz większe. 

Szkoły starają się wpaso-
wać w ten trend i uruchamiają 
klasy w odpowiednich kierun-
kach. Oczywiście nie każdy jest 
dziś w stanie powiedzieć czy po 
skończeniu technikum i zdaniu 

matury chce być asystentką sto-
matologicznym czy fizjoterapeu-
tą. Odpowiednie kwalifikacje 
można zyskać po ukończeniu 
szkoły ponadgimnazjalnej (po-
nadpodstawowej). Tylko po co 
czekać? Gdy inni będą dopiero 
zdobywać wiedzę w tych dzie-
dzinach, absolwenci klas tech-
nicznych o tych specjalizacjach 
będą już praktykować i zarabiać.

W ofertach okolicznych 
szkól nie trudno znaleźć szereg 

kierunków od technika usług 
kosmetycznych, technika den-
tystycznego, technika optyka, 
technika ortopedy. W wielu szko-
łach działa również kierunek 
technik weterynarii. 

Jeśli jednak nie chcecie już dziś 
jednoznacznie określać swojej 
ścieżki kształcenia lub skończy-
liście liceum, ale nie do końca 
widzicie się na studiach z poli-
tologii lub informatyki, a chce-
cie ciągnie was do przedmiotów 
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medycznych to sprawdźcie ofer-
ty szkół policealnych. Czasami 
zaledwie rok lub wystarczą, by 
zyskać odpowiednią wiedzę po-
zwalającą na prace jako rejestra- 
torka medyczna, specjalista fi-
zjoterapii i kosmetolog. 

Pamiętajcie jednak, że kierunki 
związane z medycyną wymagają 
wiele nauki i pracy. Zwłaszcza, że 
w wielu przypadkach będzie od-
powiadać za zdrowie przyszłych 
klientów i pacjentów. 

Dla kogo praca  
po studiach i szkole
R Y N E K  P R A C Y

Wybór profilu szkoły 
i studiów wyższych to 
bardzo ważna decyzja. Przy 
jej podejmowaniu warto 
kierować się nie tylko 
zainteresowaniami, ale też 
sytuacją na rynku pracy.

J eszcze kilka lat temu naj-
bardziej obleganymi kie-
runkami były te związane 
z zarządzaniem i ekono-

mią. Po czasie wiemy już jaki 
był skutek tego boomu. „Nad-
produkcja” specjalistów z tych 
dziedzin spowodowała, że tytuł 
magistra przestał być przepust-
ką do znalezienia pracy w za-
wodzie. Potwierdzają to nawet 
obiegowe opinie o absolwen-
tach rozpoczynających karierę 
od zatrudnienia w fast foodzie. 

Przy planowaniu swojej przy-
szłości pamiętajmy więc nie 
tylko o wyborze takiej ścież-
ki edukacji, która pozwoli na 

rozwijanie zainteresowań, ale 
też na spokojny sen i brak obaw 
o znalezienie dobrej pracy. Jed-
nym z najbardziej poszukiwa-
nych obecnie zawodów jest 
programista. Co ciekawe ten 
trend utrzymuje się od lat. Wi-
dać to nie tylko w statystykach, 
ale również z relacji właścicieli 
firm. – Dobry programista jest 
w tej chwili na wagę złota. W tym 
zawodzie nie istnieje bezrobo-
cie. Co więcej, to my jako firma 
musimy zaproponować mu ku-
szące warunki, bo jeśli nie my, 
to zrobi to ktoś inny – mówi pan 
Łukasz, wiceprezes jednej z du-
żych warszawskich firm IT. 

Jakie zawody są jeszcze w ce-
nie? Poszukiwani specjaliści to 
także handlowcy, pracownicy 
HR, czyli dawnych kadr, logi-
stycy, budowlańcy. Rozwijające 
się branże, w których braku-
je rąk do pracy to bankowość, 
finanse, ubezpieczenia i prze-
mysł ciężki. [Red.]  
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Liceum nadal 
popularne

S Z KO Ł A  Ś R E D N I A
Wybór szkoły średniej nie 
należy do łatwych. Wiedzą 
o tym i rodzice i uczniowie. 
Od lat dużą popularnością 
wśród absolwentów 
gimnazjów cieszą się licea 
ogólnokształcące. I nic nie 
wskazuje na to, aby miało 
się to zmienić. 

W obiegowej opinii 
liceum ogólno-
kształcące uczy 
swoich pod-

opiecznych wszystkiego i nicze-
go. Jego zadaniem jest głównie 
przygotowanie uczniów do kon-
tynuowania nauki na uczelni 
wyższej, gdzie zdobęda doce-
lowe wykształcenie i zawód. 
Wiele placówek stara sę jednak 
łamać ten stereotyp i w świat 
wysyłać maturzystów z ugrun-
towaną wiedzą w danej dzie-
dzinie. Coraz większa liczba 
szkół decyduje się na prowa-
dzenie klas profilowanych, czy-
li takich które kładą nacisk na 
zajęcia sportowe, przedmioty 
humanistyczne lub ścisłe. Po-
wstają klasy informatyczne, 

projektowania, a nawet mody. 
Można więc wybierać z napraw-
dę szerokiej oferty. 

Czym więc kierować się przy 
wyborze liceum ogólnokształcą-
cego? Tu z pomocą przychodzi 
coroczny ranking przygotowa-
ny przez Perspektywy. Szkoły 
ocenia się według osiągnięć ich 
uczniów, zdobytych nagród, wy-
ników egzaminu maturalnego 
i wielu innych. Wiele szkół orga-
nizauje też dni otwarte, podczas 
których jest możliwość poroz-
mawiania z kadrą, uczniami, za-
poznania się z dokładną ofertą 
danego liceum. [Red.]  
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– Od ośmiu lat działa w Pruszkowie 
kameralna specjalistyczna szkoła dla 
dzieci z autyzmem Przylądek. Terapia 
dzieci z autyzmem jest bardzo kosz-
towna, zatem koszty prowadzenia 
szkoły są niezwykle wysokie. Dlatego 
Przylądek i Fundacja Lepszy Start po-
dejmuje wiele działań, żeby wspomóc 

Szkołę. Między innymi organizuje  
Koncerty Charytatywne – poinfor- 
mowała nas Joanna Wodarska Li-
kowska z Niepublicznej Szkoły Pod-
stawowej dla dzieci z zaburzeniami 
ze spektrum autyzmu „Przylądek”. 
Koncert odbędzie się 18 maja, w pią-
tek o godz. 18. Miejsce imprezy to 

R E G I O N

Charytatywny koncert 
dla dzieci z „Przylądka”

Dom Kultury Arsus w Ursusie przy 
ul. Traktorzystów. Dla dzieci z Przy-
lądka zaśpiewają: dzieci z grup mu-
zycznych Pani Anny Kałużnej „Dzieci 
dzieciom” oraz – gwiazda wieczoru  
– zespół 2 + 1. Cały dochód z kon-
certu zostanie przeznaczony na te-
rapię dzieci z autyzmem. [SD] 

Drugi przetarg na przebudowę skrzyżowania
G R O D Z I S K  M A Z .

Mowa o przebudowie 
skrzyżowania  
ul. Chełmońskiego  
i ul. Żyrardowskiej, czyli 
dwóch dróg wojewódzkich 
579 i 719. Niestety  
w pierwszym przetargu 
ogłoszonym przez grodziski 
magistrat nie wpłynęła 
żadna oferta, dlatego 
postępowanie zostało 
unieważnione. 

N a tę chwilę wymienio- 
ne skrzyżowanie jest 
zbyt małe, co najbar-
dziej odczuwają kie-

rowcy pojazdów ciężarowych. Ale 
podróżujący „osobówkami” też 
nie mają komfortowej sytuacji. 

żeby skrzyżowanie przebudować. 
Wielu kierowców życzyłoby sobie 
żeby w tym miejscu pojawiło się 
rondo, ale niestety wokół jest zbyt 
mało miejsca żeby wprowadzić ta-
kie rozwiązanie. Wobec tego prze-
widziano wykonanie poszerzenia 

wlotu z ul. Chełmońskiego, co po-
zwoli na stworzenie pasa do skrętu 
w lewo. Poszerzona zostanie rów-
nież ul. Żyrardowska, co umożliwi 
wykonanie bezkolizyjnego skrę-
tu w prawo z ul. Chełmońskiego. 
Poszukiwania wykonawcy dla 
tego zadania gmina rozpoczę-
ła w kwietniu. Niestety do prze-
targu ogłoszonego ponad miesiąc 
temu nie wpłynęła żadna oferta... 
Dlatego gmina musiała powtórzyć 
procedurę i ponownie ogłosić 
przetarg w tej sprawie. Założe-
nia pozostały niemalże takie same. 

Ten kto wygra przetarg, na reali-
zacje zamówienia będzie miał mak-
symalnie 180 dni od dnia podpisania 
umowy z gminą. Teraz pozostaje 
trzymać kciuki za pozytywne roz-
strzygnięcie postępowania. [AZ] 
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Pas do skrętu w lewo z ul. Żyrar- 
dowskiej w ul. Chełmońskiego 
jest znacznie za krótki. Widać to 
doskonale w godzinach szczy-
tu, gdy samochody skręcającego 
blokują pas do jazdy na wprost. 
Dlatego gmina podjęła starania 

Na rower z Ryszardem Szurkowskim
N A D A R Z Y N

W najbliższy weekend 
miłośnicy jazdy na 
rowerach z Nadarzyna 
i okolic będą mieć 
niezwykłą możliwość 
nie tylko spotkać się, ale 
też wspólnie przejechać 
na rowerach z legendą 
polskiego kolarstwa, 
Ryszardem Szurkowskim.

N ie trzeba interesować 
się sportem, żeby  
znać to nazwisko.  
– Jeden z najwybit- 

niejszych w historii polskich ko-
larzy szosowych, dwukrotny 
wicemistrz olimpijski, cztero-
krotny medalista mistrzostw 

świata, najbardziej znany ze 
zdominowania przez kilka lat 
z rzędu Wyścigu Pokoju, trzy-
krotny mistrz świata amatorów 
oraz dwunastokrotny mistrz 
Polski poprowadzi nasz ma-
jowy rodzinny rajd rowero-
wy – informują organizatorzy 
z inicjatywy Aktywni Mieszkań-
cy Gminy Nadarzyn.

Ścieżka rowerowa wzdłuż linii WKD  
ma wielu zwolenników

 Anna Zwolińska 

R E G I O N
Wielu rowerzystów chce,  
by wzdłuż linii WKD 
powstała ścieżka 
rowerowa. Taka trasa 
byłaby idealna nie tylko  
do celów rekreacyjnych,  
ale i komunikacyjnych.

P rzy dobrej pogodzie 
wiele osób rezygnu-
je z samochodu i ko-
munikacji miejskiej 

i przesiada się na rower. Zarówno 
jeśli chodzi o weekendowe wy-
cieczki, jak i dojazd do pracy. Jest 
jednak jeden kłopot. System po-
wiązanych ze sobą i wygodnych 
dla rowerzystów dróg rowero-
wych jest dopiero w budowie. 
Wiele osób narzeka, że dziś prze-
jażdżka rowerowa z Pruszkowa 
do Grodziska możliwa jest wzdłuż 

drogi wojewódzkiej nr 719, jednak 
ze względu na brak odpowied-
nich poboczy i duży ruch nawet 
w weekend taka wyprawa nie jest 
ani komfortowa, ani bezpieczna. 
Kiedyś pojawił się pomysł budo-
wy ścieżki wzdłuż tej trasy, ale 
trafił do szuflady. Szybko więc 
pojawiła się wizja stworzenia 
„kręgosłupa” dla całego syste-
mu ścieżek rowerowych w na-
szym regionie w innym miejscu. 
Chodzi tu o budowę drogi rowe-
rowej wzdłuż linii Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej od Grodziska 
aż do stolicy. 

Co więcej pomysł ten można 
zrealizować. Udowodnił to bur-
mistrz Podkowy Leśnej Artur 
Tusiński, który w 2016 r. podjął 
rozmowy z Warszawską Koleją 
Dojazdową. Kolejarze przychy-
lili się do wizji proponowanej 
przez Tusińskiego, ale postawili 
też swoje warunki. – Ustaliliśmy 

wraz z Warszawską Koleją Dojaz-
dową, że na całej długości dro-
gi rowerowej powstaną barierki 

zabezpieczające dla rowerzystów 
i pieszych, którzy będą porusza-
li się po tym terenie. Ponadto 

całość zostanie oświetlona – mó-
wił wtedy Tusiński.

Pod dwóch latach pomysł wcie-
lono w życie. Pod koniec kwietnia 
prace przy budowie ścieżki wzdłuż 
torów WKD szły już pełna parą.  
– Kopią już ciąg pieszo-rowero-
wy wzdłuż wukadki – pochwalił 
się niedawno na swoim profilu na 
facebooku Artur Tusiński.

Ścieżka powstaje wzdłuż linii 
kolejowej na odcinku między gra-
nicami miasta. Rowerzyści bę-
dą musieli się zadowolić ścieżką 
z płyt bezfazowch. – Niestety as-
faltu nie możemy zrobić – zazna-
cza Tusiński. To akurat wymóg 
WKD, która chce mieć możliwość 
szybkiego rozebrania ścieżki 
w przypadku awarii na torowisku. 

Sukces podkowiańskiego wło-
darza szybko odbił się echem 
w innych miejscowościach. Oka-
zuje się, że pomysł stworzenia 
ścieżki rowerowej wzdłuż WKD 

rozważa wielu włodarzy. Wśród 
nich są władze Pruszkowa. – Cały 
czas trwa proces regulacji praw-
nej gruntów wzdłuż WKD. Naj-
bardziej newralgiczny odcinek 
jest na Ostoi pomiędzy Komo-
rowem a stacją WKD Pruszków, 
gdzie regulujemy grunty i usta-
lamy, gdzie grunt jest własnością 
miasta gdzie osób prywatnych 
i ewentualnie wykupujemy tere-
ny – mówi nam Michał Landow-
ski, wiceprezydent Pruszkowa. 

Landowski zapewnia jedno-
cześnie, że: – Tego tematu nie od-
puszczamy. Na terenie Pruszkowa 
mamy wyznaczoną taką ścieżkę 
i mamy zabezpieczone tereny 
w Miejscowym Planie Zagospo-
darowania Przestrzennego.

Dziś trudno jednoznacznie 
określić, kiedy ścieżka rowerowa 
wzdłuż WKD powstanie na całym 
odcinku od Grodziska Mazowiec-
kiego do Warszawy. 

reklama

Okazja, aby spotkać się w Ry- 
szardem Szurkowskim już 
w najbliższą sobotę, 19 maja. 
Zbiórka uczestników o godz. 
10.00 w Rozalinie (Ludowa Alta-
ma, ul. Przemysłowa 64). O godz.  
10.15 start rajdu. Rowerzyści 
przejadą trasą: Ludowa Altana, 
dukty leśne Rezerwatu Mło-
chowskiego Łęg, Park w Mło-
chowie, Ludowa Altana. Powrót 
planowany jest około godz. 12.00.

Na zakończenie imprezy od-
będzie się spotkanie z Ryszar-
dem Szurkowskim i projekcja 
filmu „Przeżyjmy to jeszcze raz! 
– Mistrzostwa Świata – Barcelona  
1973 r.”. Będzie to też okazja aby 
zrobić wspólne zdjęcie i zdobyć 
autograf mistrza. [Red.] 
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Całkowicie zaparowana przednia szyba w autobusie komunikacji 
zastępczej. – Podobno autobusy ZP sprawne... a ludzie nie wiedzą 
czy kierowca cokolwiek widzi – napisał do nas czytelnik Sebastian. 
Czy w takim autobusie można czuć się bezpiecznie? Odpowiedzcie 
sobie sami... [Red.]  
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19 maja teren wokół pałacyku Toeplit-
za w Otrębusach przy ul. Wiejskiej za-
cznie tętnić życiem i zabawą. A to za 
sprawą rodzinnego festynu z okazji 
600. rocznicy powstania miejscowości. 
– Świętowanie zaczynamy o godzinie 
12 odegraniem specjalnie przygoto-
wanego na tę okazję hejnału z wieży 

Pałacu Toeplitza. Tancerze Zespołu Pie-
śni i Tańca „Mazowsze” zaproszą miesz-
kańców i gości do wspólnego poloneza 
wokół stawu. Orkiestra OSP Nadarzyn 
paradnie przejdzie ul. Wiejską do Par-
ku – wyjaśnia Adam Fedorowicz, soł-
tys Otrębus. Festynowi towarzyszyć 
będzie wystawa „Otrębusy na starych 

O T R Ę B U S Y

Rodzinny piknik  
w Otrębusach

fotografiach i pocztówkach”, wystawa 
prac Sebastiana Szczepańskiego oraz 
pokaz filmu „Otrębusy” autorstwa Ku-
by Odechowskiego. Sportową atrak-
cją będzie możliwość wypróbowania 
swoich sił w podnoszeniu sztangi.  
O oprawę muzyczną zadba kapela  
„The Warsaw Dixielanders”. [red.] 

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta Piastowa 

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.
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko, w dniach od 28.05.2018r. do 26.06.2018r. 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 04.06.2018r. 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 10.07.2018 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 17.07.2018 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

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA  
PRUSZKOWA

Na podstawie art.17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Pruszkowa, dnia 26 kwietnia 2018 roku 
uchwały Nr XLV.517.2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa 
położonego pomiędzy ulicą Ceramiczną, ulicą Cegielnianą, ulicą Lipową, 
południową granicą administracyjną miasta Pruszkowa i ulicą Komorowską. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu, które 
należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Pruszkowa, 05-800 Pruszków ul. 
Kraszewskiego 14/16 w terminie do dnia 8 czerwca 2018 r. Wniosek powinien 
zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy. 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 (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.1405 z późn. zm.) 
zwanej dalej ustawą, zawiadamiam, że Gmina Pruszków przystępuje do postępowania 
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu, 
obejmującej w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko 
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dokumentacja sprawy 
wyłożona jest do wglądu w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania 
Przestrzennego w pok. nr 70 i można zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu. 

Ww. uchwała została również opublikowana na stronie: http://pruszkow.bip.
gmina.pl patrz Architektura i Urbanistyka OGŁOSZENIA/OBWIESZCZENIA 
Miejscowe Plany zagospodarowania Przestrzennego ROK 2018

Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani 
w terminie do dnia 8 czerwca 2018 r. mogą wnosić wnioski. Wnioski na piśmie 
należy składać w kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa, pocztą na adres 05-800 
Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16, ustnie do protokołu w Wydziale Architektury, 
Urbanistyki i Zagospodarowania Przestrzennego w pok. nr 70 lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail Prezydent@miasto.pruszkow.
pl. Wniosek powinien zawierać imię nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej 
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia 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 Prezydent Miasta Pruszkowa.

Prezydent Miasta Pruszkowa
mgr Jan Starzyński

Ogłoszenia

Turniej Tenisowy i Dzień 
Dziecka w Pęcicach

T E N I S
Już w najbliższą sobotę  
na korcie tenisowym  
w Pęcicach odbędzie się 
turniej o puchar wójta 
gminy Michałowice. Po 
sportowych zmaganiach 
będzie można zrelaksować 
się na rodzinnym pikniku.

M oc sportowych 
emocj i  czeka  
wszystkich tych, 
którzy 19 maja 

stawią się na korcie tenisowym 
Machpoint Bavi w Pęcicach (teren 
Przedszkola Uczy i Bavi). W sa-
mo południe wystartuje turniej 
tenisowy o Puchar Wójta Gminy 
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Michałowice. Sportowe zmaga- 
nia potrwają do godz. 16.00.

Sam turniej został połączo-
ny z Dniem Dziecka. Nie za-
braknie więc szeregu atrakcji 
dla maluchów: zabawy na pla-
cu, rodzinny trening tenisa (po 
zakończeniu zawodów), niespo-
dzianki dla dzieci, ognisko i za-
jęcia pokazowe z akrobatyki, 
które poprowadzi Kasia Janota. 

Kasia Janota zagwarantuje 
dawkę ruchu wszystkim go-
ściom. Każdy będzie mógł się 
nieco rozruszać w trakcie za-
jęć fitness. 

Patronem medialnym wyda-
rzenia jest Gazeta WPR i portal 
WPR24.pl. [AZ] 

Weryfikacja zakończona. Na jakie 
projekty będzie można głosować?

P R U S Z KÓ W
Zakończyła się formalna 
weryfikacja wniosków, 
jakie mieszkańcy 
Pruszkowa zgłosili do 
tegorocznej edycji budżetu 
obywatelskiego. Wiadomo 
już, które pomysły  
trafią pod głosowanie.  
A jest ich sporo.

W tym roku na bu-
dżet obywatelski 
przeznaczono re-
kordową kwotę  

1 mln 250 tys zł. Pomysły, które 
spotkają się z największym po-
parciem mieszkańców zosta-
ną zrealizowane w 2019 r. Do 
dalszego etapu, czyli pod gło-
sowanie trafią 42 wnioski ze 
zgłoszonych 69.

Jakie propozycje znalazły się 
w tym gronie? W obszarze I, czyli 
dla Gąsina są to: budowa mini-
skate parku, harcerskie gniazdo, 
zestaw rekreacyjny oraz inicja-
tywy „Babki w Akcji” i „Posprzą-
tajmy po pupilach”. Dla obszaru 
II, czyli Żbikowa, zgłoszono m.in. 
doświetlenie przejść dla pieszych 
na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Pol-
skiej Organizacji Wojskowej oraz 
3 Maja i Łączniczek AK, budowę 
miejsca na piknik w Parku Ma-
zowsze, ogólnodostępnej strefy 
rekreacji przy szkole nr 9 oraz 
inicjatywy: „Znani i nieznani lu-
dzie z Pruszkowa”, „Senioradę”, 
pokazy filmowe.

Mieszkańcy Tworek i Malich 
zgłosili pomysły m.in. na kwia-
ty w donicach przy ul. Party-
zantów, świetlicę osiedlową, 
czujniki zanieczyszczenia po-
wietrza, kosze na śmieci. Na 
Ostoi pojawiły się propozycje 
m.in. instalacji monitoringu na 
skrzyżowaniach Armii Krajo-
wej i Księcia Józefa oraz Księ-
cia Trojdena i Chrobrego, zajęć 
z języków angielskiego i portu-
galskiego, sprzątania po psach 
i integracji mieszkańców.

W obszarze V, czyli w cen-
trum zgłoszono „Senioradę”, 
budowę placu zabaw, montaż 

dystrybutorów torebek na psie 
odchody. Dla Wyględówka (obszar 
VI) pojawiły się pomysły m.in. na 
nową stację rowerów miejskich, 
piknik w Zanie, śniadania w par-
ku i inicjatywy „Kurtyna w gó-
rę”, „Twórcą być”. Dla obszaru 
VII mieszkańcy będą mogli wy-
brać spośród budowy placu za-
baw przy szkole nr 2, miejsca na 
piknik w parku Żwirowisko, sta-
cji roweru miejskiego, oświetle-
nia boiska i kilku innych.

Głosowanie na poszczegól-
ne pomysły rozpocznie się 26 
maja, a zakończy 24 czerwca. 
Przypominamy, że cała kwota 

tegorocznego budżetu obywa-
telskiego podzielona jest na 
obszary. Mieszkańcy obszaru 
I (Gąsin) do rozdysponowania 
będą mieli kwotę 159 913,12 zł. Na 
zadania z obszaru II (Bąki i Żbi-
ków) przeznaczono kwotę 249 
322,20 zł. Na obszar III (Tworki 
i Malichy) przypadła kwota 148 
164,92 zł. Na projekty w obsza-
rze 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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Raszyn, dnia 16 maja 2018 r.

ZAWIADOMIENIE
Wójta Gminy Raszyn

W związku z Obwieszczeniem Wójta Gminy Raszyn  
z dnia 26 kwietnia 2018 r., z uwagi na względy 
proceduralne niniejszym zawiadamiam o anulowaniu 
trwającego od 7 maja do 8 czerwca 2018 r. wyłożenia 
do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części terenów 
położonych we wsi Dawidy w Gminie Raszyn – rejon 
Południowej Obwodnicy Warszawy – część I wraz  
z prognozą oddziaływania na środowisko oraz planowanej 
na dzień 28 maja 2018 r. dyskusji publicznej nad 
rozwiązaniami w nim przyjętymi.

Nowy termin wyłożenia do publicznego wglądu projektu 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części terenów położonych we wsi Dawidy w Gminie 
Raszyn – rejon Południowej Obwodnicy Warszawy – 
część I oraz termin dyskusji publicznej zostanie ogłoszony 
w późniejszym terminie. 

    Wójt Gminy 
mgr inż. Andrzej Zaręba
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W ramach obchodów setnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodle-
głości, pruszkowskie MSHM zapra-
sza na debatę historyczną W dyskusji 
udział wezmą ciekawi goście: prof. 
Andrzej Chwalba, badacz historii 
społecznej, kulturowej i politycznej 
XIX-XXI wieku, prof. Mariusz Wołos, 

historyk i eseista, profesor nauk hu-
manistycznych, pracownik Uniwer-
sytetu Pedagogicznego w Krakowie 
i Instytutu Historii PAN w Warsza-
wie, dr hab. Katarzyna Sierakow- 
ska, adiunkt w Instytucie Historii PAN, 
specjalizuje się w historii społecznej 
XIX i XX wieku, zwłaszcza historii  

P R U S Z K Ó W

„Adres: Niepodległość  
– jak tam dojść?”

I wojny światowej i dwudziestolecia 
międzywojennego. Rozmowę popro-
wadzi Hanna Maria Giza, dziennikar-
ka radiowa, aktorka, autorka adaptacji  
i reżyser słuchowisk radiowych. De-
bata odbędzie się 17 maja o godz. 18  
w MSHM przy pl. Jana Pawła II w Prusz- 
kowie. Wstęp wolny. [red.] 

reklama

PRUSZKÓW
UL. KRASZEWSKIEGO 41

facebook.com/galeriastyle
TEL. 600 924 925

NA PREZENT

Biżuteria
Idealna
Biżuteria
Idealna

Co w tym roku zaproponuje 
nam Noc Muzeów? 

 Seweryn Dębiński 

R E G I O N
Każdego roku w maju 
odbywa się Noc Muzeów, 
podczas której możecie 
odwiedzać tego typu 
miejsca nie płacąc za 
wstęp. Wydarzenie 
odbędzie się 19 maja. 
Sprawdźcie co będziecie 
mogli zwiedzić w naszej 
bliższej lub dalszej 
okolicy i jakie atrakcje 
przygotowano. 

N oc Muzeów wystartu-
je dokładnie w nocy  
z 19 na 20 maja. To 
przedostatni weekend 

tego miesiąca. To 15. edycja wy-
darzenia, która przypadła aku-
rat na setną rocznicę odzyskania 
niepodległości przez Polskę. 

Pruszków
Udział w tegorocznej Nocy Muze-
ów weźmie między innymi Mu-
zeum Starożytnego Hutnictwa 
Narodowego im. Stefana Woy-
dy. Jak zapowiadają organiza-
torzy tegoroczna edycja będzie 
oscylować wokół poważnych 
spraw. Goście zostaną zapo-
znani z kryminalnymi historiami, 
zbrodniami z namiętności oraz 
miejskimi gangami okresu mię-
dzywojennego. To tajne śledz-
two odbędzie się w godz. 18-23.  

Co dokładnie znajdziecie w pro-
gramie? Sprawdźcie poniżej: 
• 18.00-23.00 – gra rodzinna 

(Escape room) – Pomóż odna-
leźć skradziony skarb hrabi-
ny Potulickiej!

• 18.00 – Spotkanie z Krzysztofem 
Wójcikiem – kuratorem wysta-
wy Marjan Fuks. Pierwszy fo-
toreporter II Rzeczypospolitej.

• 18.00-23.00 – ważne sprawy 
okresu międzywojnia na foto-
grafii. Wystawa: Marjan Fuks. 
Pierwszy fotoreporter II Rze-
czypospolitej.

• 20.00 – tylko dla dorosłych: Taj-
ny Detektyw – Międzywojenne 
afery kryminalne – spotkanie 
z Moniką Piątkowską oraz Ma-
teuszem Rodakiem.

• 18.00-23.00 – zwiedzanie wy-
stawy stałej: Przedświt – Mazo-
wieckie Centrum Metalurgiczne 
z przełomu er. 

Z okazji Nocy Muzeów również 
Muzeum Dulag 121 przygotowa-
ło dla swoich gości wiele atrakcji. 
Obiekt  będzie czynny od 16.00 do 
1.00 w nocy! Oto program:
• 16.00-1.00 – zwiedzanie ekspo-

zycji stałej Muzeum Dulag 121.
• 16.00 do zmroku – prezenta-

cja wystawy „W 526 dni dooko-
ła Polski. Jak Kazimierz Paluch 
przemierzył kraj w X rocznicę 
odzyskania niepodległości” 
przygotowanej przez Muzeum 
Historii Polski.

• 16.00 – 19.00 Jak bawili się 
rodzice naszych dziadków? 
– Plenerowe gry i zabawy Dwu-
dziestolecia Międzywojennego 
dla dzieci w wieku 5-11 lat.

• 17.00; 17.30; 18.00; 18.30, 19.00; 
19.30; 21.00; 22.00; 22.30 – Hi-
storia jednego obiektu – opo-
wieści dla zainteresowanych.

• 20.00 – Czytanie Białoszew-
skiego.

• 21.00-22.45; 23.00-00.45 Nocne 
spacery po terenie byłego obo-
zu Dulag 121.

Grodzisk Mazowiecki
Tutaj Noc Muzeów odbędzie się 
w kilku miejscach. Willa Rado-
goszcz zaprasza godz. 16.00-18.30. 
Odbędą się warsztaty z robienia 
fascynatorów, tworzenia wie-
ży Eiffela dla dzieci, warsztaty 

makijażu francuskiego, Escape-
room historyczny oraz spotkanie 
o kulturze i sztuce Francji w la-
tach 20. Na deser o 19.00 odbędzie 
się koncert „Chansons d'Amour” 
w wykonaniu Lydie Kotliński. 
O 20.30 po koncercie  przygo-
towano francuski poczęstunek.

W Dworku Skarbków o godz. 
16.00 odbędzie się koncert uczniów 
PSM, a już o 16.30, 17.00 oraz 17.30 

będzie można zwiedzić obiekt 
z przewodnikiem. Z kolei Izba 
Tradycji WKD zaprasza na zwie-
dzanie z przewodnikiem w godz. 
16.00-19.00. Willa Foksal zapew-
nia zwiedzanie z przewodnikiem 
o 16.00, 17.00 oraz 17.30. Poczekal-
nia PKP za radością przyjmie gości 
o 21.00 na Bal Folku oraz umożli-
wi wykonanie pamiątkowych zdjęć 
w atelier fotograficznym.

Warszawa
– Szczególnym powodem do du-
my i świętowania jest przypada-
jąca w tym roku 100. rocznica 
odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Noc Muzeów 2018 
będzie jednak nie tylko oka-
zją do wspomnień, ale i odkry-
wania kolejnych niezwykłych 
miejsc, przedmiotów i opowie-
ści. To zasługa naszych debiutan-
tów, których w tym roku mamy 
aż 24. Warszawa, stolica wolno-
ści i miasto kultury, zaprasza 
na 15. Noc Muzeów już 19 maja. 
Z radością przyłączam się do te-
go zaproszenia i życzę niezapo-
mnianych wrażeń – zapowiada 
Hanna Gronkiewicz-Waltz, pre-
zydent m.st. Warszawy.

Ogromna liczba wydarzeń zor-
ganizowanych w stolicy spra-
wia, że trudno byłoby umieścić 
je w naszej gazecie. Dlatego po-
zostawiamy odnośnik – wszystkie 
warszawskie wydarzenia spraw-
dzicie na stronie um.warszawa.pl.

AR
CH

IW
UM



Piątek, 18 MAJA 2018

W I A D O M O Ś C I12
Jak co roku do pruszkowskiego Par-
ku Kościuszki powraca cykl „Śniada-
nia w Parku”. Pierwsze śniadanie już 
w tę niedzielę (20 maja) o godz. 11. To 
wydarzenie organizowane jest przez 
mieszkańców Pruszkowa dla... miesz-
kańców Pruszkowa. W tym roku cykl 
„Śniadań w Parku” potrwa od maja do 

września. Spotykamy się w Parku Ko-
ściuszki obok rzeźby przy Pałacyku 
„Sokoła”. Jakie atrakcje przygotowa-
li organizatorzy śniadań? – Rozkła-
damy leżaki, koce, stoły piknikowe  
i mini plac zabaw dla dzieci. W planie 
mamy robienie kolorowych kanapek 
ze zdrowych produktów, konkurs na 

P R U S Z K Ó W

„Śniadania w Parku” 
powracają

Chodakowska, Jędrzejczyk i Stoch w Nadarzynie!
TA R G I  S P O R TO W E 

Plejada gwiazd sportu 
w najbliższy weekend 
zawita do Nadarzyna. 
W Ptak Warsaw Expo 
startują trzydniowe  
targi sportowe. 
W programie  
m.in. treningi z Ewą 
Chodakowską, Joanną 
Jędrzejczyk, Kamilem 
Stochem i wiele innych. 

P rogram naszpikowa-
ny jest atrakcjami, 
treningami, moż-
liwością spotkania 

z gwiazdami fitness, kultury-
styki, KSW i wielu innych dys-
cyplin. Co dokładnie czeka 
na nas w Ptak Warsaw Expo? 

M.in. pokazowy trening Joan-
ny Jędrzejczyk, wielka sportowa 
niespodzianka od Ewy Choda-
kowskiej, treningi z gwiazdami. 
Pojawią się: Dorian Yates, Ad-
rianna Palka, Qczaj, Fit Lovers, 
Natalia Gacka-Dressler, Siostry 

Bukowskie, Adam Piwko, Ma-
riusz Mróz i Kozak Trener. 

Do tego Międzynarodowe Za-
wody Kulturystyczne IFBB Dia-
mond Cup, Strefa Fana KSW 
(sędziowie i zawodnicy 42. Gali 
KSW, face to face, oryginalna 
klatka), największy w Polsce ma-
raton spinningowy wewnątrz ha-
li, największe zawody kettlebell 
w Europie Środkowej, I Ogól-
nopolskie Forum Aqua Fit-
ness, bicie rekordu Guinnessa 
na trampolinach, Ogólnopolskie 
Mistrzostwa w Grupowych Zaję-
ciach Fitness, największe zawo-
dy crossfitowe w Polsce. 

Pełny program imprezy: go-
activeshow.pl. Targi rozpoczęły 
się 18 maja i potrwają do niedzie-
li. Wstęp jest biletowany. [Red.] 
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Targowisko na Pańskiej zmieni oblicze
P R U S Z KÓ W 

Ważny krok do rozpoczęcia 
remontu pruszkowskiego 
targowiska przy  
ul. Pańskiej. Władze 
miasta podpisały umowę 
z wykonawcą, który 
przygotuje projekt 
i przeprowadzi prace.

T o długo zapowiada-
na przez magistrat 
i wyczekiwana przez 
mieszkańców inwe-

stycja. – Targowisko Miejskie 
przy ulicy Pańskiej w Prusz-
kowie będzie modernizowa-
ne. Prezydent Pruszkowa Jan 
Starzyński 15 maja podpisał 
umowę, której przedmiotem 
jest opracowanie dokumentacji 

projektowej oraz realizacja na 
jej podstawie robót dotyczą-
cych przebudowy targowiska 
– poinformował pruszkowski 
urząd miasta.

Co zmieni się na Pańskiej?  
Zakres prac przewiduje wy- 

mianę nawierzchni, rozbiórkę 
wszystkich elementów zago-
spodarowania terenu, wymianę 
ogrodzenia i bram wjazdowych, 
wykonanie trawników i posa-
dzenie krzewów, budowę sta-
lowych zadaszeń, ocieplenie 
budynku toalet, przebudowę 
i ocieplenie budynku admini-
stracji, wykonanie toalety dla 
osób niepełnosprawnych w bu-
dynku administracji, wykona-
nie kanalizacji i oświetlenie 
terenu. Do tego montaż na-
głośnienia, instalacja koszy na 
śmieci, stojaków rowerowych 
i tablic informacyjnych.

Całość ma być gotowa do 
końca sierpnia przyszłego ro-
ku. Koszt przebudowy to ponad 
1,8 mln zł. [Red.] 
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G R O D Z I S K  M A Z .
19 maja w Grodzisku 
Mazowieckim szykuje 
się fantastyczne 
widowisko. W Hali przy 
ul. Westfala odbędzie się 
Międzynarodowy Turniej 
Szermierczy dziewcząt  
i chłopców. 

Z ręczność, precyzja 
i spryt – to cechy, które 
pozwalają osiągnąć 
sukces w szermier-

ce. Historię dyscypliny w Polsce 
tworzył Jerzy Pawłowski. W 1957 
roku sportowiec, który realizo-
wał się również jako malarz zdo-
był pierwszy indywidualny złoty 
medal mistrzostw świata dla Pol-
ski. Warto wspomnieć, że Paw-
łowski zapisał na swoim koncie 
pięć krążków Igrzysk Olimpij-
skich. Dla wielu adeptów szer-
mierki pozostaje wzorem.

19 maja w Grodzisku nadarzy 
się okazja, aby zobaczyć w ak-
cji następców wielkiego mistrza. 
Do rywalizacji staną dziewczynki 

i chłopcy. Uroczyste otwarcie 
turnieju odbędzie się o godz. 
10.45, a już kwadrans później 
pierwsze walki. Do godz. 17.00 
w hali przy ul. Westfala będzie 
można obejrzeć zdjęcia z kolekcji 
rodziny Pawłowskich, dostępna 
będzie strefa szermierki rodzin-
nej, a w niej zabawy i konkursy 
dla całej rodziny. Nie zabraknie 
również pokazu szermierki hi-
storycznej o godz. 17.30. Nato-
miast walki finałowe turnieju 
zobaczymy o 18.00.

Patronat nad Międzynarodo-
wym Turniejem Szermierczym 
dziewcząt i chłopców „Grodzi-
ska Szabla 2018. Memoriał Jerze-
go Pawłowskiego” objęły Gazeta 
WPR i portal WPR24.pl. [SD] 

Szable w dłoń!Na boisko w Zanie trzeba poczekać
 Anna Zwolińska 

P R U S Z KÓ W
Przedłuża się termin 
zakończenia prac 
przy rozbudowie 
siedziby Liceum 
Ogólnokształcącego  
im. Tomasza Zana  
w Pruszkowie. Starostwo 
powiatowe szuka firmy, 
która zajmie się  
budową boiska na  
dachu hali sportowej.

Z godnie z pierwotną  
umową cały kompleks 
oświatowy przy ul. Da-
szyńskiego w Prusz- 

kowie miał być gotowy 15 lis- 
topada ubiegłego roku. Miał, 
bo terminu dotrzymać się nie 
udało. Wszystko przez proble-
my związane z połączeniem 
budynku hali sportowej z ka-
mienicą. Konieczna była zmia-
na technologii, a to wpłynęło 
na przesunięcie terminu za-
kończenia prac. 

Hala sportowa do użytku ucz- 
niów została oddana 19 lutego.  
Wtedy odbyły się na niej pierw-
sze zajęcia. Kłopot jednak w tym, 
że licealiści nadal czekają na 
boisko zewnętrzne, które ma 
powstać na dachu hali. Jeszcze 
w styczniu Mirosław Chmie-
lewski, członek zarządu powia-
tu pruszkowskiego zapewniał, 
że boisko powstanie wiosną. –  
W wyniku powstałych trudno-
ści ustaliliśmy z wykonawcą, 

że boisko zostanie wykona-
ne wiosną. Co prawda mogli-
byśmy zmusić wykonawcę do 
wcześniejszego wykonania na-
wierzchni boiska, ale zarząd po-
wiatu i dyrekcja szkoły stoją na 
stanowisku, że ważniejsze jest 
jego dobre wykonanie i trwa-
łość, niż zrobienie tego mie-
siąc wcześniej, aby nie narazić 
się na krytykę. Dlatego zaczeka-
my na odpowiednie warunki po-
godowe. Czekamy na spotkanie 

z wykonawcą oraz uzgodnienie 
dogodnego terminu i formy re-
alizacji zadania polegającego na 
ułożeniu nawierzchni – mówił 
nam wtedy Chmielewski.

Okazuje się jednak, że nie do-
szło do porozumienia na linii 
wykonawca starostwo, bowiem 
ruszyły poszukiwania nowej firmy, 
która zajmie się budową boiska na 
dachu szkolnej hali. Skąd ta decy-
zja? – Nawierzchnia boiska była 
projektowana pięć lat temu w 2013 
roku w oparciu o dostępne wów-
czas rozwiązania. Niestety produ-
cent wspomnianej nawierzchni 
uwzględnionej w projekcie wy-
cofał się z rynku i przestał ją pro- 
dukować. W związku z tym ko-
nieczne było ogłoszenie postę-
powania przetargowego na jej 
wykonanie – poinformował nas 
Krzysztof Bukowski ze Staros- 
twa Powiatowego w Pruszkowie.

Wybrany w przetargu wyko-
nawca będzie miał 90 dni na bu-
dowę boiska. To oznacza, że teren 
sportowy dla uczniów będzie do-
stępny od nowego roku szkolnego.
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Dni Pruszkowa coraz bliżej
P R U S Z KÓ W 

Możecie już zacząć 
odliczanie! Dni Pruszkowa 
zbliżają się wielkimi 
krokami i jak zwykle na 
mieszkańców czekać 
będzie wiele wspaniałych 
atrakcji! Sprawdźcie 
harmonogram imprezy.

W t y m roku Dni 
Pruszkowa przy-
gotowano w for-
mie dwudniowego 

festynu. W sobotę 26 maja impreza 
wystartuje o godz. 12.00. Miejsce? 
Jak zwykle w Parku Kościuszki. Tę 
część festynu zadedykowano naj-
młodszym mieszkańcom miasta. 
Na dzieci będą czekać atrakcje 

w postaci licznych gier i konkur-
sów oraz rozmaitych animacji. Naj-
młodsi będą mogli wziąć udział 
w warsztatach plastycznych czy 
zabawach tanecznych. Każdy ma-
luch znajdzie tu coś dla siebie. 

O godz. 16.00 rozpoczną się kon-
certy. Jako pierwszy na scenie poja-
wi się zespół Boys. Godzinę później 
rozpocznie się Gala Discopolowanie. 
O godz. 19.00 na scenie pojawi się 
zespół New York. Gwiazdą pierw-
szego dnia będzie zespół Piersi. 

Niedzielna odsłona Dni Prusz-
kowa rozpocznie się od zmagań 
sportowych a dokładniej od pią-
tej już edycji Pruszkowskiego 
Biegu Wolności. Biegacze o godz. 
10.00 wystartują ze stadionu Znicz 
i przebiegną dystans 10 km ulicami 

miasta. Po sportowych zmaga-
niach impreza ponownie prze-
niesie się do Parku Kościuszki. 
Tam od godz. 12.00 na wszystkie 
dzieci czekać będą liczne atrakcje. 
O godz. 15.00 na terenie Pływal-
ni Kapry rozegrane zostaną za-
wody w ramach Pruszkowskiej  
Ligi Pływackiej. 

Natomiast od godz. 16.00 roz-
pocznie się część koncertowa. 
Drugi dzień imprezy upłynie 
przy ostrzejszych dźwiękach. Jako 
pierwsi na scenie pojawią się arty-
ści z zespołu Avocado. O godz. 17.30 
na scenie pojawi się Nocny Kocha-
nek. Następnie zobaczymy zespół 
Cree. Gwiazdą wieczoru  będzie 
Agnieszka Chylińska. Jej koncert 
rozpocznie się o godz. 20.30. [AZ] 

Fa
ce

bo
ok

: A
gn

ie
sz

ka
 C

hy
li

ńs
ka

najciekawszą biało-czerwoną kanap-
kową kompozycję, gry i zabawy lubia-
ne i zapomniane, sesję fotograficzną  
z okazji Dnia Mamy oraz wymianę 
książek, w tym nowych pozycji wy-
dawniczych – wylicza Emilia Frydrych 
z zespołu „śniadaniowego” Stowa- 
rzyszenia Forum Pruszków. [AZ] 
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Zawsze miałem chrapkę na te motocykle

W Y W I A D
Wytłumacz czym tak naprawdę 
jest freestyle motocross. 
To jest ekstremalna dyscypli-
na wywodząca się z klasycz-
nego motocrossu. Najprościej 
mówiąc, są to skoki na moto-
cyklach i ewolucje w powietrzu. 
Z reguły wykonujemy skoki od 20 
do 25 metrów w dal, a nad zie-
mią jesteśmy ok. 10 m. Kto się 
bardziej wygina, robi lepsze ob-
roty, ewolucje, kombinacje ten 
wygrywa. Jeśli ktoś oglądał Red 
Bull X-Fighters to doskonale ro-
zumie czym jest ten sport. 

Jakie były Twoje początki?
Wychowałem się w Milanówku, 
gdzie rozpocząłem przygodę 
z wyczynową jazdą na rowerze. 
Jak miałem 12-13 lat były pierw-
sze skoki z górek usypanych na 
podwórku. Miałem mocną za-
jawkę, cały czas treningi, jeździ-
łem na zawody. Sam nie wiem 
kiedy to wszystko ewoluowało 
w freestyle motocross. Zawsze 
miałem chrapkę na te motocy-
kle. Tak naprawdę brakowa-
ło pieniążków żeby zacząć. Ale 
w końcu uzbierałem, kupiłem 
maszynę i tak stopniowo coraz 
więcej jeździłem na motocyklu 
niż na rowerze. Był taki dzień, że 
powiedziałem sobie, że wchodzę 
w freestyle na maksa. 

To jest tylko zabawa czy sposób 
na życie?
Zdecydowanie to sposób na życie. 
Codziennie jak wstaje to wszystko 
mam ukierunkowane na freesty-
le motocross. Na obecnym etapie 
skupiam się na swojej zawodowej 
karierze w tym sporcie. 

Trenujesz dużo?
Po rozmowie z tobą jadę prosto 
na park, będziemy coś tam ko-
pać z ekipą, poprawiać lądowa-
nie i jeździć. Tor treningowy mamy 
na Wawrze. Trenujemy naprawdę 
sporo. Ponadto w nasz trening za-
licza się też odnowa biologiczna, 
jak basen, masaże itd. 

Rok temu mieliście dać pokaz 
w Milanówku, ale się nie udało...
Pogoda nam wszystko popsuła. 
Tor był perfekcyjnie przygoto-
wany, zrobiliśmy dzień wcze-
śniej trening. Super się latało. 
Ale deszcz popadał, tam jest 
specyficzna ziemia, wszystko 
utonęło. Jednak nic straconego! 
W tym roku pojawimy się na za-
wodach MTBMX w Milanówku 
24 czerwca i zrobimy konkret-
ne show. Będziemy jeździć we 
trzech z Marcinem Łukaszczy-
kiem i Bartkiem Ogłazą. Więc jeśli 
ktoś chce zobaczyć jak wygląda 
ten sport na żywo to zapraszamy 
na tegoroczne Dni Milanówka.

Jeździcie tylko na zawody w Pol- 
sce, czy zdarza się jednak gdzieś 
dalej?
W zasadzie po całym świecie. Gdy 
lecimy daleko, promotor podsta-
wia nam motocykl, my w walizkach 
zabieramy tylko swoje potrzebne 
graty np. kierownicę i amortyza-
tory. W tym roku z ciekawszych 
miejsc to ok. miesiąc temu wró-
ciliśmy z Bagdadu. To był event 
znanej marki napoju. Były rowery, 
skateboarding i wisienka na tor-
cie – freestyle motocross. Dwa lata 
temu skakaliśmy w Libanie. Zimę 
spędzamy w Hiszpanii. Podróżu-
jemy też nieco bliżej np. Czechy, 
Ukraina, Słowacja. 

Gdy startujesz, to przed wysko-
kiem czujesz strach?
Trudno powiedzieć czy to strach... 
Raczej szacunek do tego wszyst-
kiego. Jak się rozmyślisz na ram-
pie, rzucisz motocykl to upadek 
będzie bolesny. W tym sporcie bar-
dzo ważna jest psychika, trzeba być 
skupionym. To nas wyróżnia i mo-
że dlatego tak niewielu nas jeź-
dzi zawodowo.

Były kontuzje?
Od dwóch lat jeżdżę bezpiecz-
nie, nie miałem ciężkich przygód. 
Ale miałem obojczyki połamane, 
problemy z ręką lub nogą. Mam 
problemy stawowe, zniszczone 

więzadła w obydwu kolanach. 
Ogólnie w tym sporcie kontuzji 
jest cała masa. Często mamy do 
czynienia z lekarzami. 

Ja np. w tamtym roku na za-
wodach w Otwocku miałem dość 
dramatycznie wyglądający wypa-
dek a nie stało mi się praktycznie 
nic. Nie ma reguły. Oczywiście by-
łem poobijany i poobcierany. Na 
samym wybiciu za słabo szarp-
nąłem motocyklem, rotacja się 
zatrzymała i spadłem na ziemię 
na twarz. Dwa tygodnie później 
już jeździłem. 

Rozmawiamy z Rafałem Białym, jednym z czołowych polskich zawodników freestyle motocrossu oraz mieszkańcem Mila-
nówka. Podróżuje, skacze na motocyklu, ciągle jest głodny adrenaliny, a jego serce dawno pompuje benzynę zamiast krwi.

Chcesz coś jeszcze dodać  
na koniec?
Zapraszam wszystkich na moją 
stronę facebookową „Rafał Bia-
ły FMX”, znajdziecie tam sporo 
fajnych zdjęć i filmików z moim 
udziałem oraz na instagram @Ra-
falBialyFmx. Dzięki i Pozdrawiam!

Turniej Cheerleaders Grand Prix Polski 2018 
G R O D Z I S K  M A Z . 

2 czerwca w Grodzisku 
Mazowieckim odbędzie się  
I Otwarty Turniej  
Turniej Cheerleaders  
Grand Prix Polski 2018 
o puchar burmistrza. 
To pierwsze tego typu 
wydarzenie sportowo-
taneczne w tym mieście, 
ale jak zapowiadają 
organizatorzy na stałe  
ma się wpisać w kalendarz 
imprez kulturalnych. 

B ędzie to rywalizacja 
sportowa w dyscypli- 
nie cheerleading na 
poziomie ogólnopol-

skim. Czym jest cheerleading? 
To taniec połączony z elemen-
tami akrobacji i gimnastyki wy-
konywany w celu kibicowania 
drużynom. Ale nie każdy wie, że 
jest to też dyscyplina sportowa. 
Co prawda jest ona najpopular-
niejsza w Stanach Zjednoczo-
nych, jednak i w naszym kraju 
zyskuje coraz większą popular-
ności i swoich sympatyków.

Dyscyplina ta zawędrowa-
ła do Grodziska Mazowieckie-
go. 2 czerwca w hali sportowej 
przy ul. Westfala będzie można 

zobaczyć niezwykłe pokazy! – 
Jest to wydarzenie sportowo-ta-
neczne, które odbędzie się po 
raz pierwszy w Grodzisku Ma-
zowieckim ale na stałe wpisze się 
w kalendarz tego typu imprez. 
Impreza odbędzie się pod nad-
zorem Polskiego Stowarzyszenia 

Cheerleaders największej tego 
typu organizacji w Polsce – po-
wiedziała nam Katarzyna Zarad-
kiewicz, jedna z organizatorek 
tego wydarzenia.

Warto sprawdzać też stronę fa-
cebookową: Cheerleaders Gro-
dzisk Mazowiecki. [SD] 
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Oto program turnieju:
7.00 – otwarcie sali i biura Turnieju 

7.30 – rejestracja zawodników i próby parkietu 
8.00 – 9.00 – początek rywalizacji 

18.00 – 20.00 – Gala Finałowa 
Godziny poszczególnych części Turnieju mogą ulec zmianie ze 

względu na ilość uczestników. 

21° Piątek
18 maja Sobota

19 maja
Niedziela 
20 maja

Poniedziałek 
21 maja

Wtorek 
22 maja

Środa 
23 maja

Czwartek 
24 maja
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                                                      Grodzisk Mazowiecki, 18 maja 2018 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Czarny Las w rejonie ul. Kalinowej w gminie Grodzisk 
Mazowiecki – etap I

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 477/2017 
Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czarny 
Las w rejonie ul. Kalinowej w gminie Grodzisk Mazowiecki, zmienionej uchwałą Nr 601/2017 
Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowiecki z dnia 27 września 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części wsi Czarny Las w rejonie ul. Kalinowej w gminie Grodzisk Mazowiecki – etap I  
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 przedłużenie zachodniej granicy dz. ew. 
nr 43/10 na północną granicę dz. ew. nr 42, po północnej granicy dz. ew. nr 42 do północno-
wschodniego narożnika tej działki.
Od wschodu – po wschodnich granicach dz. ew. nr 42, 43/16, 44/7, 46/10 do południowo-
wschodniego narożnika dz. ew. nr 46/10.
Od południa – po południowych granicach dz. ew. nr 46/10, 46/9, 46/20, 46/6, 46/12, 46/17, 
46/14 do południowo-zachodniego narożnika dz. ew. nr 46/14.
Od zachodu – po zachodnich granicach dz. ew. nr 46/14, 46/13, 44/23, 44/22, 44/21, 43/10 
i przez dz. ew. nr 43/3 i 42 do punktu stanowiącego przedłużenie zachodniej granicy dz. ew. nr 
43/10 na północną granicę dz. ew. nr 42.

Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną do  
w/w planu odbędzie się w dniach od 28 maja 2018 r. do 19 czerwca 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  
11 czerwca 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 4 lipca 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

Grodzisk Mazowiecki,  18 maja 2018 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko, 
sporządzonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Czarny Las w rejonie ul. Kalinowej w gminie 
Grodzisk Mazowiecki – etap I
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 477/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czarny Las  
w rejonie ul. Kalinowej w gminie Grodzisk Mazowiecki, zmienionej uchwałą  
Nr 601/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowiecki z dnia 27 września 2017 r. 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na 
środowisko, sporządzonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Czarny Las w rejonie ul. Kalinowej w gminie 
Grodzisk Mazowiecki – etap I.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od  28 maja 2018 r. do 19 czerwca 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  
11 czerwca 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 4 lipca 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

OBWIESZCZENIE  
STAROSTY GRODZISKIEGO 

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i w związku z art. 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 
- o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych (Dz. U. 2017.1496 ze zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.2017.1257.).

Zawiadamiam 
o wydaniu przez Starostę Grodziskiego decyzji nr 639 /2018 z dnia 08.05.2018r. 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia 
polegającego na: rozbudowie drogi gminnej nr 150301W na odcinku od 
km. proj. 0+000 do 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
Numery ewidencyjne działek objęte wnioskiem :
w projektowanym pasie drogowym inwestycja obejmuje nieruchomości1 :
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).
1) W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem podano 
numer działki przed podziałem, a w nawiasie numer działki po podziale. Ponadto 
numery działek objętych liniami rozgraniczającymi teren (nowy przebieg drogi) 
zostały oznaczone pogrubioną czcionką.

Pouczenie
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, Warszawa Pl. 
Bankowy 3/5 za pośrednictwem Starosty Grodziskiego w terminie 14 dni 
od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. 2017.1257) w przypadku zawiadomienia stron 
przez obwieszczenie- doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od 
dnia publicznego ogłoszenia.

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

Podczas odbywającego się w Krakowie IV Europejskiego Kongresu Samorządów  
Starosta Maksym Gołoś odebrał nagrodę dla „Najlepszego Powiatu”, jaką przyznano  
Powiatowi Pruszkowskiemu.

Powiat Pruszkowski z tytułem 
Najlepszego Powiatu w Polsce! Na początku roku 

Powiat Pruszkowski 
ogłosił przetarg na 
wykonanie dokumentacji 
projektowej budowy 
nowej siedziby Liceum 
Ogólnokształcącego  
im. Tadeusza Kościuszki  
w Pruszkowie.  
W poniedziałek 7 maja 
Starosta Maksym Gołoś 
i Wicestarosta Krzysztof 
Rymuza podpisali 
umowę z poznańską 
firmą „MENS Pracownia 
Projektowa Grzegorz 
Pełczyński”. Komplet 
dokumentów niezbędnych 
do rozpoczęcia budowy 
ma zostać dostarczony 
najpóźniej do  
3 grudnia 2018 r.

„T ak się składa, że 
podpisujemy tę 
umowę w dniu egza- 
minu maturalnego. 

Mam nadzieję, że nie będziemy 
długo czekać na ten moment, 
gdy następne roczniki liceali-
stów zawitają w mury już nowe-
go budynku Liceum im. Tadeusza 
Kościuszki” – powiedział Staro-
sta Maksym Gołoś.

W ramach inwestycji ma zo-
stać wybudowana nowa siedziba 

Projekt budowy nowej siedziby LO  
im. Tadeusza Kościuszki już wkrótce!

P R O M O C J A

W czwartek 26 kwietnia 
w Krakowie rozpoczął się 
IV Europejski Kongres Sa-
morządów organizowany 

przez Forum Ekonomiczne. W jego ra-
mach odbywa się blisko 80 paneli, pod-
czas których eksperci z całego świata 
szukają odpowiedzi na pytania z dziedzin 
gospodarki, finansów, innowacji i poli-
tyki, w tym o rolę samorządu w systemie 
politycznym kraju.

Najważniejszym wydarzeniem pierw-
szego dnia była gala, podczas której 
wręczone zostały nagrody dla najlep-
szych samorządów. Przyznawane są one 
na podstawie szczegółowego Rankingu  
Finansowego Samorządu Terytorialnego 
w Polsce przygotowywanego przez Uni-
wersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz 
Fundację Instytut Studiów Wschodnich.

Najlepszą wiejską gminą zostały Kobie-
rzyce. Tytuł najlepszej miejsko-wiejskiej 
gminy trafił do gminy Dziwnów. Nagroda 
dla najlepszego powiatu trafiła do powiatu 
pruszkowskiego. Najlepszym miastem na 
prawach powiatu zostały Gliwice, a naj-
lepszym miastem Legionowo.

„W samorządzie jest tak, o czym zdąży-
łem się przekonać, że trudno jest szybko 
zmienić coś na lepsze, więc jest to zasługa 
ciągłości mądrej polityki” – powiedział Sta-
rosta Maksym Gołoś odbierając nagrodę 
i dodając: „Nasze motto to nieskończone 

możliwości. Codziennie się o tym prze-
konuję i dziś jest właśnie taki dzień. Bar-
dzo wszystkim dziękuję i myślę, że biorąc 
pod uwagę nasze pozyskiwanie środków 
zewnętrznych w 2017 roku w przyszłym 
roku zobaczmy się znowu.”

szkoły, przy zachowaniu jedynie 
obecnej hali sportowej. Projekt 
powstanie w oparciu o przy-
gotowaną wcześniej koncepcję 
architektoniczną. Uwzględnio-
no w niej m.in. powstanie zaple-
cza sportowego (boiska, bieżni 
i skoczni w dal), a w samym bu-
dynku oprócz sal lekcyjnych mia-
łaby funkcjonować również aula 
ze sceną oraz planetarium z ta-
rasem widokowym do obserwa-
cji astronomicznych.

W skład kompletu dokumen-
tów, które ma dostarczyć pro-
jektant, wchodzi m.in. projekt 
budowlany, projekt wykonawczy, 
pozwolenie na budowę oraz kosz-
torys inwestorski. Po ich przy-
gotowaniu będzie można ustalić 
harmonogram prac.

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

 ► 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 

 ► MAGAZYNIER/KA – PĘCICE. 
Poszukujemy pracowników 
magazynowych do  
kompletacji. Oferujemy  
umowę zlecenia oraz stawkę 
godzinową. Kontakt:  
516-700-704 

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

 ► Osoby do sprzątania Wspólnot 
mieszkaniowych w Ursusie  
tel.: 604-291-152, (22) 823-19-87 

 ► 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 godziną 12  
lub po godzinie 20). Praca od zaraz 

 ► Zatrudnię Panią  
z doświadczeniem do sklepu 
mięsno-spożywczego  
w Pruszkowie. Wynagrodzenie 
3700 zł miesięcznie. Wyżywienie 
gratis. Informacje: 504-029-507 

 
 

Nieruchomości – sprzedam

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

 ► Dom w promocji tel.: 535-487-338 

 ► 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 

 ► Mieszkanie, 30,2 m2 Pruszków 
Prusa 12, parter, pokój z oddzielną 
kuchnią, od patio, ciche, ustawne, 
z miejscem parkingowym w garażu 
podziemnym, do remontu, cena 180 
tysięcy, tel.: 567-106-585 

 ► 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 

 
 

Sprzedam

 ► Krzesła stylowe tanio.  
Tel: 602-104-075 

 
 

Różne

 ► Mam do oddania małe kotki  
ok. 2 miesięczne 517-816-019 

 
 

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 

 ► Masaż klasyczny  
tel.: 723-974-609 

 ► Meble na wymiar  
604-461-050 

Dam pracę

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

 ► Panie do sprzątania biur  
z okolic Parzniewa,  
Żbikowa, ul. Kredkowa  
w Pruszkowie  
tel.: 604-291-152,  
(22) 823-19-87 

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

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

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

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

 ► Szlifierza: 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 WĘDLINIARSKIEGO,  
PEŁNY ETAT, 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 

 ► Projektowanie graficzne oraz skład 
DTP. Kontakt: 509-443-877 
marcin@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 

 ► 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 

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

PARTNER HANDLOWY

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

Zatrudnię 
pracowników 

ogólnobudowlanych 
do pracy na budowie 

w Pruszkowie.  

tel. 662-102-871

Praca Opiekun/ka Seniorów  
w Niemczech.

Gwarantowany transport,  
zakwaterowanie, wyżywienie  

na kontrakcie.
Bezpłatne kursy niemieckiego  

od podstaw w Warszawie!
Tel. 506 289 039

Zatrudnimy Pracownika Gastronomii
Wymagane doświadczenie, 
aktualną książeczka sanepidu.

509 683 032

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

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

KUPIĘ  
ZA GOTÓWKĘ!

Mieszkanie:
- do remontu
- zadłużoną

- z komornikiem
- inne problematyczne

Tel. 662-006-180

Ogłoszenie
Burmistrz Miasta Piastowa informuje,

że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piastowie przy  ul. 11 Listopada 8, 
na tablicy ogłoszeń na I piętrze, został wywieszony, w okresie od dnia 
09.05.2018 r. do dnia 30.05.2018r., wykaz nieruchomości przeznaczonych 
do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy oraz  w  okresie  
od  dnia  16.05.2018 r.  do  dnia  06.06.2018r.  został wywieszony wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Wykaz zamieszczony jest również na stronie internetowej www.piastow.pl.

Starosta Grodziski informuje:
w dniach od 11.05.2018 r. do 01.06.2018 r. w siedzibie 
Starostwa Powiatu Grodziskiego w Grodzisku Maz. 
przyul.Kościuszki 30 i ul.Żyrardowskiej 48 bud. 
A na tablicach ogłoszeń został wywieszony wykaz 
nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do 
oddania w użyczenie. Wykaz zamieszczono również 
na stronie internetowej: www.bip.powiat-grodziski.pl.



R E K L A M A
Piątek, 18 MAJA 201816


