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W autobusach ZP 
jak w saunie  5

W Y W I A D

Nam grało się 
super  9

R E G I O N

W ten weekend 
będzie się działo  10

JUŻ ZA TYDZIEŃ DODATEK „NIERUCHOMOŚCI”. NIE PRZEGAP!

PKP PLK: Wystąpienie wykonawcy nie jest 
równoznaczne ze zmianą terminu inwestycji

 SeWerYN DĘBIŃSKI 

P R U S Z KÓ W
Klamka jeszcze nie zapadła 
w sprawie wydłużenia terminu 
zamknięcia najbardziej 
obłożonej linii kolejowej 
w kraju, czyli z Grodziska 
do Warszawy. Ale czy są 
choćby złudne szanse, że 
remont przebiegnie zgodnie 
z wcześniej zatwierdzonym 
planem? Skontaktowaliśmy się 
w tej sprawie Polskimi Liniami 
Kolejowymi. I jak to bywa 
w rozmowie z kolejarzami, 
wiemy, że jeszcze... nic nie wiemy.

Z amknięcie linii kolejowej 
nr 447 było jednym z naj-
ważniejszych ubiegło-
rocznych wydarzeń. Mimo 

tego, że zdecydowana większość pa-
sażerów przewidywała armagedon 
w związku z wyłączeniem z ruchu 
pociągów, to autobusy zastępcze nie 
okazały się totalną klapą. Nie oznacza 
to jednak, że pasażerowie nie cze-
kają na otwarcie linii kolejowej. Jed-
nak w tym temacie ostatnio pojawiły 
się, delikatnie rzecz ujmując, niezbyt 
dobre informacje. Wykonawca re-
montu (fi rma Intercor) wystąpił do 
PKP PLK o przedłużenie zamknięcia 
linii kolejowej do 20 października. 
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Szkoła przyjazna uczniowi

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

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

     

Pruszków, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 10
Sekretariat 9.00-14.00, tel.: 22 758 76 80; e-mail: slo23_pruszkow@o2.pl          
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osób głosujących nie chce lotniska na terenie gminy 
Baranów. Przypomnijmy, że w minioną niedzielę odbyło 
się referendum dotyczące wybudowania Centralnego 
Portu Komunikacyjnego. 84
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PKP PLK: Wystąpienie wykonawcy 
nie jest równoznaczne ze zmianą 

terminu inwestycji

Media i portale społecznościo-
we zalała fala negatywnych ko-
mentarzy. I mało kto da wiarę 
w terminowe zakończenie całe-
go remontu, co zgodnie z planem 
przypada na pierwszy kwartał 
przyszłego roku. Jak do wystą-
pienia fi rmy Intercor odnosi się 
PKP PLK? – Prace na linii omó-
wiono na spotkaniu przedstawi-
ciela zarządu PLK oraz zarządu 
fi rmy Intercor. Wyznaczono waż-
ne punkty do planowej realizacji 
projektu. Obecnie kluczowe są in-
tensywne prace związane z prze-
budową obiektów inżynieryjnych 
oraz odbudową układu torowe-
go na odcinku od stacji Grodzisk 
do stacji Pruszków. Wykonaw-
ca został zobowiązany do inten-
syfi kacji prac, również w czasie 
weekendów. Ze względu na klu-
czowy charakter inwestycji, PLK 
prowadzi stały monitoring prac 
– również w weekendy – po-
wiedział nam Karol Jakubow-
ski z biura prasowego PKP PLK. 

To czy roboty zostały rze-
czywiście zintensyfikowane 

sprawdzimy sami w najbliższy 
weekend. Natomiast na tę chwi-
lę otrzymujemy od naszych czy-
telników zdjęcia i informacje, że 
prace jak się ślimaczyły, tak się 
ślimaczą... A jeszcze na początku 
tego roku PKP mówiło, że tempo 
robót jest bardzo dobre. 

Niestety rozmowa z biurem 
prasowym PKP PLK przypo-
mina grę w pomidora. Za każ-
dym zadanym innym pytaniem 
otrzymujemy tę samą odpowiedź. 
Spytaliśmy czym wykonawca ar-
gumentował powód dłuższego 
zamknięcia linii kolejowej. Otóż 
trafi ł na pewne kolizje. – Na li-
nii 447 wykonawca natrafił na 
niezidentyfi kowane wcześniej 
kolizje (czyli elementy infrastruk-
tury elektrycznej, wodnej, tele-
komunikacyjnej, które nie były 
wcześniej ujęte w projektach bu-
dowlanych). To zwiększyło zakres 
robót – odpowiada Jakubowski.

Jakie konkretnie i gdzie? Tego 
nie udało się nam dowiedzieć do 
publikacji tego artykułu. 

Kolejne pytania jakie pada-
ły z naszej strony, to czy prze-
dłużenie zamknięcia wpłynie na 

ostateczny termin zakończenia 
remontu? Należy zwrócić uwa-
gę, że jeśli są opóźnienia, a wy-
konawca chce dopiero wznowić 
ruch 20 października, to prak-
tycznie za pasem będzie już zima. 
Czy to nie będzie kolejny element, 
który wpłynie na kolejne przesu-
nięcia w terminach? Otrzymali-
śmy krótką odpowiedź. – Zgodnie 
z zawartą umową zakończenie 
prac na linii kolejowej 447 prze-
widziano w pierwszym kwartale 
2019 r. – zaznaczył Jakubowski.

Co ciekawe wykonawca nie 
ma w umowie określonej liczby 
próśb o przedłużenie terminu. Jak 
to tłumaczy PKP? –  W umowie nie 
ma określonej liczby wystąpień – 
wykonawcę zobowiązują terminy 
zawarte w umowie. Wystąpienie 
wykonawcy nie jest równoznacz-
ne ze zmianą terminu inwesty-
cji – wyjaśnia Karol Jakubowski. 
I dodaje: – Na podstawie postępu 
i zaawansowania prac, w połowie 
lipca, określony będzie czas uzy-
skania przejezdności linii Warsza-
wa – Grodzisk, zgodnie z planem 
we wrześniu, lub będzie konieczne 
przesunięcie tego terminu.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Nightskating startuje godzinę wcześniej
R O L K I

Ważna informacja 
dla wszystkich tych, 
którzy chcą wziąć 
udział w niedzielnym 
Nightskatingu 
w Pruszkowie. 
Przejazd startuje 
o godz. 19.00, a nie jak 
wcześniej planowano 
o godz. 20.00.

W ubiegłym ro-
ku peleton rol-
karzy dwa razy 
opanował ulice 

Pruszkowa. Impreza pod szyl-
dem Nightskating przypadła do 
gustu nie tylko uczestnikom, ale 
i mieszkańcom, którzy dopin-
gowali napotkanych rolkarzy. 
W tym roku Nightskating po-
wraca do Pruszkowa. 

Przejazd zaplanowano na nie-
dzielę 24 czerwca i jest to jedna 
z atrakcji Pruszkowskich Wian-
ków. Pierwotnie start „wypra-
wy” zaplanowano na godz. 
20.00. Władze Pruszkowa po-
stanowiły jednak przesunąć 
start przejazdu na godz. 19.00. 
W tym roku zmieniona została 

również trasa przejazdu Ni-
ghtskatingu. – To odpowiedź 
na sugestie mieszkańców, aby 
przejazd nie odbywał się np. 
wiaduktem i żeby uwzględnić 
trwające na terenie miasta prace 
drogowe – wyjaśnia Michał Lan-
dowski, wiceprezydent miasta. 

Gdzie będzie można spotkać 
peleteon rolkarzy? Trasa prze-
jazdu prowadzi ulicami Prusa, 
Kościuszki, Sienkiewicza, Sta-
lową, Powstańców, Chopina, 
Niepodległości, Armii Krajo-
wej, Lipową, Pogodną, Polną, 
Ceramiczną, Prusa. [AZ] 
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Mogę przytaczać wiele różnego rodzaju rankingów świadczących o tym, że pana wystąpienie nie 
jest do końca obiektywne. Przypomnę tylko jedno. Od początku tej kadencji ani razu radni PiS-u 
nie zagłosowali za przyjęciem proponowanego budżetu, ale bardzo skrupulatnie wykorzystujecie 
efekty tych budżetów w swoich ulotkach i do pokazywania swoich zasług – powiedział na sesji rady miasta Jan 
Starzyński, prezydent Pruszkowa do radnego Przemysława Siecińskiego.
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Gdzie bezpiecznie wypoczywać nad wodą? 
R E G I O N 

Rozpoczęły się wakacje, 
a nie każdy może sobie 
pozwolić na wyjazd 
nad może. Gdzie 
zatem szukać ochłody 
w upalne letnie dni? 
Podpowiadamy gdzie 
w naszym regionie 
można bezpiecznie 
wypocząć nad wodą. 

J ak wynika z policyjnych 
statystyk z Komendy Sto-
łecznej oraz Wojewódzkiej 
Komendy Policji w Rado-

miu, na Mazowszu od stycznia 
2017 r. do 17 czerwca 2018 r.
utonęło 75 osób1. Przyczyny 
zdarzeń to m.in. nadużywanie 
alkoholu, a także lekkomyśl-
ność, wywrotki materaca lub ło-
dzi w trakcie łowienia ryb. Jeden 
mężczyzna wypadł z motolot-
ni i wpadł do wody. Niestety 
już nie wypłynął. Najmłodsze 
ofiary wodnych głębin mia-
ły 15 lat. Natomiast zdarzeń, 
kiedy było zaledwie o krok od 
tragedii, odnotowano znacz-
nie więcej. Na szczęście w nie-

których przypadkach ratunek 
nadszedł w porę – informuje 
stołeczna policja. 

Również w naszym regionie 
nie brakuje „Czarnych Punk-
tów”. Na liście niebezpiecz-
nych miejsc do kąpieli widnieją 
m.in. jeziorko w Parku Szczęśli-
wickim w Warszawie, zbiornik 
wodny w miejscowości Mosz-
na w gminie Brwinów, Zalew 
Żyrardowski, czy glinianki przy 
ul. Lesznowolskiej w Błoniu.

Jeśli szukamy bezpiecznych 
miejsc do kąpieli to znajdziemy 
je w Parku Mazowsze w Prusz-
kowie (potocznie nazywany
glinkami lub gliniankami) oraz 
na Stawach Walczewskiego 
w Grodzisku Mazowieckim. 
W pierwszej lokalizacji ratow-
ników będzie można spotkać 
od 30 czerwca. – Jesteśmy już 
praktycznie gotowi. Dokupili-
śmy wiatromierz, defi brylator, 
ratownicy przeszli już wszystkie 
wymagane szkolenia – zazna-
cza Jacek Elżanowski, dyrektor 
pływalni Kapry. 

Ratownicy będą zabezpie-
czać kąpielisko przez siedem 

dni w tygodniu w godz. 10.00 
– 18.30. Kąpielisko w Grodzisku 
zacznie działać już w ten week-
end. Tu również o bezpieczeń-
stwo osób będą dbać ratownicy. 

Ratownicy i obsługa kąpielisk 
podkreśla, że najwięcej proble-
mów ma z osobami pod wpły-
wem alkoholu. – Wiele osób 
wchodzi do wody pod wpływem 
alkoholu. To nie jest bezpieczne. 
Zwłaszcza, że zbiornik w Parku 
Mazowsze ma miejscami 11 me-
trów głębokości, a spadek dna 
jest dość gwałtowny –zazna-
cza Elżanowski. 

Warto podkreślić, że więk-
szość okolicznych krytych pły-
walni w okresie wakacyjnym 
ma przerwę technologiczną. 
To czas kiedy w obiektach pro-
wadzone są drobne remonty. 
Przerwa technologiczna trwa na 
pływalniach w Grodzisku Ma-
zowieckim i Raszynie. Prusz-
kowska Pływalnia Kapry w ciągu 
wakacji działa normalnie. 

Niebawem miłośnicy kąpieli 
do swojej dyspozycji będą mie-
li od dyspozycji odnowiony za-
lew w Żyrardowie. [Red.] 
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W I A D O M O Ś C I04
Piastowski magistrat szuka firmy, któ-
ra zajmie się modernizacją targowiska 
miejskiego. Pod koniec marca piastow-
scy włodarze otrzymali dofinansowa-
nie w wysokości 5,4 mln zł na remont 
Willi Milera oraz przebudowę targowi-
ska miejskiego. Teraz przyszła pora na 
realizację jednej z części tego zadania 

obejmującego właśnie przebudowę 
placu targowego. Nie ma co liczyć na 
wybudowanie pawilonów dedyko-
wanych kupcom. Inwestycja zakłada 
zaprojektowanie i wykonanie nowej 
nawierzchni przy istniejących pawilo-
nach w rejonie al. Krakowskiej i torowi-
ska PKP. W ramach prac wybudowane 

P I A S T Ó W

Targowisko  
po nowemu

zostanie również odwodnienie, a par-
king zostanie przebudowany. Plano-
wana jest też wycinka części drzew. Ich 
miejsce zajmą nowe okazy. Wybrany  
w przetargu wykonawca będzie miał 
sporo czasu na wykonanie dokumenta-
cji projektowej i wszystkich prac do koń-
ca października przyszłego roku.  [Red.] 

Walcz o kilometry  
dla swojego miasta

R E G I O N 
Wystartowała kolejna 
edycja kampanii „Kręć 
kilometry”. Jeśli lubisz 
aktywnie spędzać czas 
włącz się do zabawy!

B iegasz, jeździsz na ro- 
werze, dużo spaceru- 
jesz? Pływasz kaja- 
kiem, jeździsz na rol-

kach lub uwielbiasz nordic wal- 
king? A może chcesz się w koń-
cu ruszyć z kanapy, ale brakuje 
ci motywacji? Pobierz aplikację 
„Kręć kilometry” i pokonuj swoje 
rekordy. Każdy kilometr się liczy.

Kampania społeczna„Kręć 
kilometry” jest organizowana 
przez fundacje Allegro All for 
Planet. Zabawa promuje głów-
nie jazdę na rowerze. Na uzna-
nie mogą również liczyć wszyscy, 
którzy wolny czas, zamiast przed 

telewizorem, spędzają aktywnie 
na świeżym powietrzu: biega-
jąc, spacerując, uprawiając nor-
dic walking czy właśnie jeżdżąc 
na rowerze. 

Pokonując specjalne wyzwa-
nia możesz zdobyć nagrody dla 
siebie. A kilometr, które poko-
nasz mogą przynieść nagrodę 
dla wybranego przez ciebie mia-
sta. – W miejscowościach, które 

zdobędą najwięcej kilometrów 
w rankingu postawimy… klima-
tyczne parkingi rowerowe wypo-
sażone w samoobsługowe stacje 
naprawcze! – podkreślają organi-
zatorzy. Nagrody trafią do pięciu 
miejscowości, które zgromadziły 
najwięcej kilometrów.

Więcej informacji o akcji i apli-
kacjach Kręć kilometry oraz  
Endomodo. [Red.] 

Parking w Regułach obok WKD 
zostanie rozbudowany

R E G U ŁY
Gmina Michałowice 
ogłosiła przetarg na drugi 
etap budowy parkingu 
„Parkuj i Jedź”, który  
będzie znajdował się  
w sąsiedztwie urzędu 
gminy Michałowice 
 w Regułach.

O tym, że powstanie 
ten parking pisali-
śmy już w styczniu 
tego roku kiedy gmi-

na Michałowice otrzymała dofi-
nansowanie na ten cel. Wynosi 
ono 1,1 mln zł. „Parkuj i Jedź” 
powstanie w rejonie budynku 
urzędu gminy i posterunku po-
licji, niedaleko przystanku WKD. 
Będzie miał 114 miejsc parkingo-
wych, w tym pięć dla pojazdów 
osób niepełnosprawnych. Co 

ciekawe, znajdzie się tam jedno 
miejsce przeznaczone do łado-
wania samochodów elektryczny 
i dwa stanowiska do ładowania 
rowerów elektrycznych. Liczba 
ogólnych miejsc dla rowerzys- 
tów wyniesie 45.

Będzie to nieogrodzony par-
king, dostępny nieodpłatnie dla 
wszystkich. Oświetlenie pojawi 
się na całej powierzchni placu. 
Dodatkowo zainstalowane zo-
staną trzy kamery monitorin-
gu. Nie zabraknie też systemu 
monitorowania „zajętości” par-
kingu z informacją o ilości wol-
nych miejsc. 

– Inwestycja ma na celu 
usprawnienie działania systemu 
komunikacji zbiorowej (obsługa 
przystanku kolejowego WKD Re-
guły, obsługa Roweru Gminnego) 
poprzez poprawienie dostępu do 

infrastruktury parkingowej dla 
podróżujących w systemie „Pakuj 
i Jedź”. Inwestycja przyczyni się 
również do zwiększenia wyko-
rzystania transportu publiczne-
go względem samochodowego, 
a tym samym do zmniejszenia 
emisji zanieczyszczeń powietrza 
oraz zmniejszenia poziomu hała-
su – czytamy w programie funk-
cjonalno-użytkowym.

Dodatkowym celem planowa-
nej inwestycji będzie stworzenie 
miejsca spotkań dla mieszkań-
ców poprzez odpowiednie za-
projektowanie i wykonanie 
południowej części parkingu. 
W tym miejscu powstanie nie-
wielki skwerek gdzie pojawi się 
16 ławek, w tym cztery z możli-
wością indukcyjnego ładowania 
telefonów. Zaplanowano rów-
nież nasadzenia zieleni. [SD] 

Burzliwa debata nad absolutorium
P R U S Z KÓ W

Prezydent Pruszkowa 
Jan Starzyński otrzymał 
absolutorium za 2017 r.  
Jego udzielenie  
poprzedziła burzliwa  
i pełna emocji dyskusja.

U dzielenie absolutorium 
to niezwykle ważny 
moment dla włoda-
rzy miast i gmin. Jeśli 

radni nie udzielą absolutorium, to 
rozpoczyna się procedura zwią-
zana z odwołaniem z funkcji pre-
zydenta, wójta lub burmistrza. To 
tryb oznaczający przeprowadze-
nie referendum.

Dyskusja na czwartkowym po-
siedzeniu rady miasta dotycząca 
udzielenia absolutorium prezy-
dentowi Janowi Starzyńskiemu 
była niezwykle burzliwa. Rozpo-
czął ją długim wystąpieniem radny 
Przemysław Sieciński: – Uchwalo-
ny przez radę miasta Pruszkowa 
na 2017 r. po uwzględnieniu zmian 
w ciągu roku przewidywał docho-
dy na poziomie 264 mln zł. Docho-
dy miasta zrealizowano w kwocie 

przeszło 310 mln zł, a więc wyko-
nano 117 proc planu. Można by po-
przestać na stwierdzeniu, że rok 
2017 został zamknięty na plus. Była-
by to jednak ocena powierzchowna 
i nie odnosząca się do kluczo-
wych przesłanek, które powinny 
być wzięte pod uwagę w związ-
ku z podejmowaniem uchwały 
o udzielenie absolutorium – mówił 
radny. – Mieszkańcy pytają: skoro 
Pruszków się rozwija, to dlaczego 
tak późno? W niedalekim Grodzi-
sku Mazowieckim rozmowy na te-
mat rozwoju miasta trwają. Jednak 
rozwój, a właściwie rozmach jest 
widoczny od wielu lat. Dom Kul-
tury, Park Skarbków, Stawy Wal-
czewskiego z plażą, przystanią dla 
żaglówek, ścieżkami do uprawia-
nia sportu, boiskami do siatkówki 
plażowej, drogi rowerowe, ronda, 
w tym wszystkim osadzone miej-
sca pracy, firmy i zakłady przemy-
słowe – z tych inwestycji dumni 
są mieszkańcy Grodziska Mazo-
wieckiego. Powiedzmy otwarcie 
patrząc na przyszłość Grodziska 
Mazowieckiego ten konkurent  
odjechał – zaznaczył Sieciński.

– Panie Prezydencie głosując 
przeciwko absolutorium przy-
pominam, to na panu spoczy-
wa odpowiedzialność za decyzje 
o kształcie naszego miasta w ra-
mach kierunków wyznaczonych 

przez radę – zwrócił się radny bez-
pośrednio do Jana Starzyńskiego.

Przewodniczący rady Krzysz-
tof Biskupski ocenił wystąpienie 
radnego: – Miałem wrażenie, 
że odsłuchałem przemówienia 

rzecznika prasowego pana bur-
mistrza Benedykcińskiego.

– Chciałbym przypomnieć pa-
nu radnemu Siecińskiemu, że ter-
min wyborów samorządowych nie 
został jeszcze wyznaczony więc na 
kampanię będzie jeszcze czas. Mo-
gę przytaczać wiele różnego rodza-
ju rankingów świadczących o tym, 
że pana wystąpienie nie jest do 
końca obiektywne. Przypomnę tyl-
ko jedno. Od początku tej kadencji 
ani razu radni PiS-u nie zagłoso-
wali za przyjęciem proponowanego  
budżetu., ale bardzo skrupulat-
nie wykorzystujecie efekty tych 
budżetów w swoich ulotkach i do 
pokazywania swoich zasług – od-
powiedział radnemu Jan Starzyń-
ski, prezydent Pruszkowa.

Głos w dyskusji zabrał również 
wiceprezydent Andrzej Kurzela. 
– Nie rozumiem kompletnie tego 
kompleksu Grodziska. Może to 
było aktualne 10-15 lat temu. Dzi-
siaj porównywanie Grodziska do 
Pruszkowa w ogóle nie ma żadne-
go sensu, bo we wszystkich pozy-
cjach, jakie można sobie wymyślić 
Pruszków jest przed Grodziskiem. 

Łącznie ze wskaźnikami bezro-
bocia – mówił na posiedzeniu 
Andrzej Kurzela,wiceprezydent 
Pruszkowa. – Jeśli ktoś nam od-
jechał to na pewno nie Grodzisk 
tylko pan radny nam odjechał do 
innego miasta. Mieszkańcy i nie 
tylko mieszkańcy, ale i wszyscy ci 
którzy do Pruszkowa przyjeżdża-
ją po dłuższej nieobecności widzą  
jak Pruszków dynamicznie się 
zmienia – dodał.

Jak przebiegło samo głosowa-
nie nad absolutorium? Za udzie-
leniem absolutorium było 12 rad- 
nych, przeciw zagłosowało sied-
miu radnych. – Chciałem wysokiej 
radzie podziękować za meryto-
ryczną ocenę sprawozdań i udzie-
lenie absolutorium. Z tego miejsca 
chciałbym podziękować wszystkim 
współpracownikom, pracownikom, 
dyrektorom jednostek bo te doku-
menty, które dzisiaj były oceniane 
są wynikiem pracy całej armii lu-
dzi. Dziękuje wam za to wszystko 
i ta ocena, która dziś zapadła należy 
się przede wszystkim wam –  do-
dał na zakończenie Jan Starzyński,  
prezydent Pruszkowa. [Red] 
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Grodzisk Mazowiecki – 59 195 km (13. miejsce),
Pruszków – 13 540 km (50. miejsce),
Milanówek – 4 516 km (127. miejsce),
Piastów – 2 614 km (187. miejsce),
Brwinów – 2 188 km (221. miejsce).

Ci najbardziej aktywni już ruszyli i zdobyli  
pierwsze punkty. Które miasta z naszej okolicy  

włączy się do walki?
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W autobusach ZP jak  
w saunie. ZTM interweniuje

R E G I O N
Pasażerowie autobusów 
ZP narzekają na wadliwą 
klimatyzację lub jej 
całkowity brak  
w pojazdach. – Tam jest  
jak w saunie, nie do 
wytrzymania – zaznaczają. 
Sprawą zajął się już ZTM.

W takie upały z jaki-
mi mamy do czy-
nienia od kilku 
tygodni, trudno 

jest wytrzymać nawet w cieniu, 
a co dopiero w metalowej pusz-
cze na kołach. Tak część pasa-
żerów określa autobusy linii ZP, 
które według nich zmieniły się 
w jeżdżącą saunę: – Zero klima-
tyzacji. Okna się nie otwierają, 
szyberdachy niewiele dają. Lu-
dzie nie wytrzymują i wysiada-
ją wcześniej – podkreśla jeden 
z pasażerów. – Autobusy prze-
znaczone do obsługi linii ZP kli-
matyzację mają, o czym świadczą 
naklejki na drzwiach i oknach, 

a mimo to przewoźnik klimaty-
zacji nie włącza. Przy 20 kilku 
stopniach na zewnątrz w auto-
busach ZP temperatura prze-
kracza 30 stopni. Będzie coraz 

gorzej. Ludzie będą mdleć z go-
rąca i ścisku. Pojawiły się już 
pierwsze pasażerki zaopatrzo-
ne w wachlarze – zaznacza pa-
sażerka ZP.

O kłopoty z klimatyzacją zapy-
taliśmy warszawski ZTM. Tam 
informacje o problemie już do-
tarły. – Wymogiem Zarządu 
Transportu Miejskiego jest, aby 
wszystkie autobusy obsługują-
ce linię ZP miały sprawną i włą-
czoną klimatyzację. Pracownicy 
ZTM regularnie kontrolują funk-
cjonowanie klimatyzacji w po-
jazdach komunikacji miejskiej. 
Takie kontrole odbywają się rów-
nież w autobusach ZP, szczegól-
nie, że docierały do ZTM skargi 
na funkcjonowanie tego syste-
mu. Kontrole wykazały faktycz-
nie pewne nieprawidłowości 
– mówi nam Wiktor Paul z biu-
ra prasowego ZTM.

Sytuacja ma się poprawić.  
– Jesteśmy w kontakcie z prze-
woźnikiem i otrzymaliśmy za-
pewnienie, że klimatyzacja jest 
sprawna i będzie prawidłowo 
funkcjonowała we wszystkich 
autobusach na linii ZP. Oczywi-
ście będziemy to w dalszym ciągu 
kontrolowali – zapewnia. [Red.] 
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Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie za-
prasza wszystkie dzieci na wakacje  
z muzeum. Warto się jednak spieszyć, 
bo zapisy trwają tylko do 29 czerwca.  
– Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 
7-11 lat na coroczne bezpłatne zajęcia 
organizowane w lipcu przez Muzeum 
Dulag 121. W tym roku odbędą się 

one pod hasłem „Poznajemy i Budu-
jemy” – zachęcają organizatorzy. Za- 
jęcia będą prowadzone od 2 do 13 lip- 
ca, od poniedziałku do piątku w godz.  
10-14. Dzieci w tym czasie będą pozna-
wać historię najważniejszych budowali 
świata. – Potem spróbują zbudować je 
sami. Dzień po dniu będą powstawać: 

P R U S Z K Ó W

Ostatni dzwonek  
na zapisy

świątynia egipska, labirynt, obóz woj-
skowy, twierdza,  most, fabryka, teatr, 
zagroda, katedra i willa rzymska. Za-
praszamy do wspólnej, ciekawej za-
bawy – podkreślają organizatorzy.  
Zapisy trwają do 29 czerwca 2018 r. 
Zadzwoń: (22) 758 86 63 lub napisz 
maila: edukacja@dulag 121.pl. [Red.] 

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

14 czerwca pruszkowscy strażnicy miejscy otrzymali zgłoszenie  
o łabędziej rodzinie, która spacerowała po ul. Ożarowskiej w Prusz-
kowie. Były to dwa dorosłe łabędzie wraz z pięcioma maluchami. Ich 
stan nie pozwalał im na to, aby przedostać się w bezpieczne miejsce. 
Zwierzęta były wyczerpane i przerażone widokiem licznych samo-
chodów oraz ludzi. – Z uwagi na możliwość wystąpienia zagrożenia 
jakie mogły spowodować dla siebie i innych uczestników ruchu dro-
gowego zostały one odłowione, wspólnie z pracownikiem Fundacji  
Animal Rescue Poland i przetransportowane do Parku Mazowsze, 
gdzie są już bezpieczne – przedstawiają strażnicy.  [SD]  
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Łabędzie spacerowały po... jezdni
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Radni Nadarzyna zdecydowali, że park 
w Młochowie otrzyma patrona. Bę-
dzie nim Janusz Grzyb, były wójt gmi-
ny Nadarzyn, który zmarł w grudniu 
ubiegłego roku. Uroczystości związane 
z nadaniem parkowi imienia zaplano-
wano na najbliższą sobotę 23 czerwca 
na godz. 11.00. W tym dniu odbędzie 

się sesja rady gminy. Po jej zakończe-
niu przy Dębie Pamięci zostanie od-
słonięta tablica pamiątkowa Janusza 
Grzyba. Godzinę później zaplanowano 
uroczystą mszę polową. – Uroczystości 
nadania imienia Janusza Grzyba par-
kowi w Młochowie zakończy koncert 
Orkiestry OSP Nadarzyn towarzyszący 

N A D A R Z Y N 

Park w Młochowie  
będzie miał patrona

wspomnieniom o wieloletnim wójcie 
gminy – informuje nadarzyński ma-
gistrat. Janusz Grzyb na fotelu wójta 
Nadarzyna zasiadał nieprzerwanie od 
1998 r. Ostatnie wybory samorządo-
we wygrał uzyskując 55 proc. poparcia.  
W trakcie swojej kariery samorządo- 
wej zdobył wiele odznaczeń. [red.] 

Siłownia plenerowa i street  
workout już dostępne

P R U S Z K Ó W
W Pruszkowie pojawiło 
kolejne miejsce do 
aktywnego spędzania 
czasu. Przy ulicy 
Mickiewicza na terenie 
dzielnicy Żbików  
działa już siłownia 
plenerowa.

T o kolejny taki punkt 
na terenie Pruszko-
wa. Siłownie ple-
nerowe znajdziemy 

w parkach i na placach zabaw. 
Teraz na mapie miasta pojawił 
się kolejny punkt, gdzie miesz-
kańcy mogą aktywnie spędzać 
czas. Na skwerze u zbiegu ulic 
Mickiewicza i Głowackiego po-
wstała strefa sportowa z siłow-
nią plenerową i drążkami do 
uprawiania street workout'u.

Jakie urządzenia mają do 
swojej dyspozycji mieszkańcy? 

Lista jest dość pokaźna: porę-
cze, wahadło, biegacz, koła Tai 
Chi małe, jeździec i orbitrek, 
ławka do brzuszków, prostow-
nik pleców, motyl, wypychacz, 
podciągacz i wioślarz, zestaw 
do street workout’u. 

Ćwiczyć może tu każdy. Nie-
zależnie od wieku. – Prawidłowo 
wykonane ćwiczenia w siłow-
ni plenerowej mogą stano-
wić formę rehabilitacji. Jest to 
bardzo istotne, szczególnie dla 
naszych seniorów, którzy korzy-
stając z siłowni mogą poprawić 
swoją kondycję – zaznacza Elż-
bieta Jakubczak-Garczyńska, 
naczelnik Wydziału Ochrony 
Środowiska Urzędu Miejskie-
go w Pruszkowie.

Oprócz siłowni i drążków 
do street workout'u na tere-
nie przy ul. Mickiewicza usta-
wiono ławeczki oraz stolik do  
gry w szachy. [Red.] 
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Nowe wypożyczalnie 
rowerów GRM

B R W I N Ó W
Na mapie Grodziska 
Mazowieckiego pojawiły 
się dwa nowe miejsca,  
w których można 
wypożyczyć rower miejski.

U żytkownicy Grodzi-
skiego Roweru Miej-
skiego mają powody 
do zadowolenia. Od 

teraz mogą korzystać z dwóch 
nowych stacji. Ich lokalizacja 
to parking przy ul. Piastowej 
(tuż obok WKD) oraz w rejonie 
placu zabaw przy ul. Okrężnej.

– Na stacji przy ulicy Piasko-
wej dostępnych jest 12 stojaków 
i 8 rowerów, w drugiej lokaliza-
cji przy ulicy Okrężnej na użyt-
kowników czeka 15 stojaków i 10 
rowerów – poinformował na fa-
cebooku grodziski magistrat.

Jak działa system wypożyczeń 
w Grodzisku? Przypominamy. 
Pierwsze 20 minut każdego 

wypożyczenia Grodziskiego Ro-
weru Miejskiego jest całkowi-
cie bezpłatne. Opłata za kolejne 
godziny (od złotówki za godzi-
nę) pobierana jest ze środków, 
którymi użytkownik wcześniej 
zasilił swoje konto. Trzeba to 
zrobić już przy rejestracji, któ-
rej można dokonać za pomocą 
strony internetowej, aplikacji 
mobilnej Nextbike lub przy ter-
minalu stacji wypożyczeń. Samo 
wypożyczenie jest bardzo łatwe. 
Wystarczy podejść do termina-
la i postępować zgodnie z in-
strukcjami.

Przypominamy też o innych 
lokalizacjach stacji: przy Cen-
trum Kultury, pływalni „Wodnik 
2000”, hali sportowej na West-
fala, Targowisku Miejskim, na 
Stawach Walczewskiego, Sta-
wach Goliana, deptaku w rejo-
nie PKP, w Parku Skarbków oraz 
na terenie zespołu szkolnego 
przy ul. Zielony Rynek. [SD] 
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Ostatni dzwonek, żeby 
zagłosować

P R U S Z K Ó W
Dobiega końca czas 
głosowania na projekty 
pruszkowskiego budżetu 
obywatelskiego. Tylko 
do niedzieli, 24 czerwca, 
można wesprzeć realizację 
danego pomysłu.

B udżet obywatelski za-
witał do Pruszkowa 
po raz trzeci. Do roz-
dysponowania jest  

1 mln 250 tys zł w rozłożeniu na 
poszczególne obszary miasta. 
To najwyższa kwota w historii 
tego przedsięwzięcia w mie-
ście. Największa jest także licz-
ba zgłoszonych projektów. Po 
weryfikacji formalnej pod gło-
sowanie trafiło ich ponad 40.

O tym, które zostaną zrealizo-
wane, przekonamy się już wkrót-
ce. Ale póki co, jest jeszcze czas 
aby oddać głos na te pomysły, 
które uważamy za najlepsze. Tyl-
ko trzeba się spieszyć. Termin 
upływa już 24 czerwca.

Jak głosować? Każdy z miesz-
kańców ma do rozdysponowania 

10 punktów pomiędzy pomy-
sły, które uzna za wartościowe 
i godne realizacji. Punkty moż-
na przyznać w całości jednej ini-
cjatywie, lub dowolnie podzielić. 
Służy do tego specjalna karta do 
głosowania, dostępna również 
elektronicznie na stronie www.
budzet-obywatelski.ehost.pl. 
Wypełnione karty można dostar-
czać do bezpośrednio do urzędu 
miasta przy ul. Kraszewskiego lub 
przesyłać drogą elektroniczną.

– To już ostatni moment. 
Mobilne punkty głosowania 
będą dostępne jeszcze w nad-
chodzący weekend. Stoisko bu-
dżetu obywatelskiego pojawi się 
m.in. podczas Wianków. Zachę-
camy do głosowania. Projekty są 
bardzo interesujące – zaznacza 
Michał Landowski, wiceprezy-
dent Pruszkowa.

Jak dodaje, zainteresowanie 
mieszkańców jest duże, ale są 
i tacy, którzy o budżecie oby-
watelskim jeszcze nie wiedzą. 
– Część mieszkańców nie wie, 
że może głosować – wyjaś- 
nia Landowski. [Red.] 
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Nocna masa krytyczna
przejedzie ulicami

R O W E R Y
Skoro czerwiec i Noc 
Świętojańska, to nie może 
zabraknąć nocnej masy 
krytycznej na ulicach 
Brwinowa. Wspólny 
przejazd rowerzystów pod 
osłoną nocy już 22 czerwca.

T o już kolejna edy-
cja nocnej masy kry-
tycznej w Brwinowie. 
Poprzednie również 

odbywały się w Noc Świętojańską 
i przyciągały wielu amatorów 
dwóch kółek. W ubiegłorocz-
nej nocnej masie wzięło udział 
ponad 140 osób, w tym tak-
że dzieci. Nocny przejazd za-
bezpieczała policja, rowerzyści 
wyposażeni byli w odpowied-
nie oświetlenie i odblaski, co 
sprawiało, że sam ich widok 
robił spore wrażenie.

Nie inaczej ma być w tym roku. 
 Masa ruszy w piątek, 22 czerw- 

ca, z rynku w Brwinowie. Począ- 
tek o godz. 21.00. Trasa ulicami  
Brwinowa liczy 9,8 km. Na za-
kończenie przewidziano małą 
integrację. – Tradycyjny wie- 
czorny przejazd kolumny ro-
werzystów ulicami Brwinowa 
zakończymy świętojańskim 
ogniskiem nad wodą. Nie za-
pomnijcie o oświetleniu ro- 
werów! Zapraszamy i szyku-
jemy niespodziankę – zachę- 
cają organizatorzy. [Red.]

Nie zostawiaj dzieci  
i zwierząt w samochodzie!

R E G I O N
Przypominamy, że  
w trakcie upałów pod 
żadnym pozorem nie 
zostawiać wewnątrz 
nasłonecznionych 
pojazdów dzieci, a także 
zwierząt. Zwróćmy uwagę 
również na osoby starsze 
i reagujmy jeśli ktoś 
potrzebuje pomocy.

C hoć takich przy-
padków jest mało, 
to wciąż nie wszy-
scy potrafią zrozu-

mieć, że nie wolno zostawiać 
dzieci we wnętrzu nagrzanego 
samochodu. Takie zachowania 
są skrajnie nieodpowiedzialne 
i mogą zakończyć się tragedią. 
Należy pamiętać, że przebywają-
ce w samochodzie dziecko nara-
żone jest na niebezpieczeństwo 
przegrzania organizmu, które 
może doprowadzić do zagra-
żających życiu urazów narzą-
dów wewnętrznych oraz udaru 
cieplnego. Szczególnie narażo-
ne na wysokie temperatury są 

dzieci do lat 3, u których mecha-
nizmy termoregulacji są niewy-
kształcone, temperatura ciała 
wzrasta od 2 do 5 razy szybciej 
niż u osoby dorosłej. Prowa-
dzi to do szybkiego odwodnie-
nia i wstrząsu termicznego, co 
stanowi bezpośrednie zagroże-
nie dla zdrowia i życia.

Co więcej, dzieci w takich 
sytuacjach nie krzyczą ani nie 
płaczą, zazwyczaj są zdezo-
rientowane i nie mają siły aby 
sygnalizować wołanie o pomoc. 
Nie zostawiajmy dzieci w autach. 
To samo tyczy się zwierząt! Gdy 
zauważymy taką sytuację mamy 
prawo wybić szybę w aucie, na-
stępnie niezwłocznie należy po-
wiadomić policję.

Ale to nie wszystko. Z pozoru 
zwykła wycieczka na plac zabaw 
może spowodować nieprzyjem-
ne sytuacje. Na słońcu metalowe 
elementy wyposażenia placów za-
baw nagrzewają się, gdy o tym za-
pomnimy i posadzimy dziecko na 
huśtawce, może się to skończyć 
nieprzyjemnymi poparzeniami 
spowodowanymi przez gorące 
łańcuchy. Trzeba też pamiętać, 
że samochodowe foteliki również 
posiadają metalowe elementy (za-
pięcia) i podczas upałów również 
robią się niemiłosiernie gorące.

Pomocy mogą potrzebować 
też osoby starsze. Zwracajmy 
większą uwagę na otoczenie 
i nie bądźmy obojętni na wo-
łanie o pomoc! [SD]
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Zaproszenia na imprezy:

Burmistrz Gminy 
Brwinów zaprasza do 
udziału w konkursie 
na mural o tematyce 
strażackiej, który ma 
powstać na budynku 
Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Brwinowie. 
Prace można składać 
do 16 lipca 2018 r.

C elem konkursu 
jest wybranie naj-
lepszego projektu 
muralu, który ma 

powstać na wyremontowanej 
elewacji budynku OSP przy 
ul. Pszczelińskiej. Prace kon-
kursowe należy przesłać na 
adres Urzędu Gminy Brwi-
nów, ul. Grodziska 12, 05-840 
Brwinów z dopiskiem na ko-
percie „Konkurs na mu-
ral OSP” lub złożyć osobi-
ście w siedzibie urzędu (pok. 
007) w terminie do 16 lipca 
2018 r. do godz. 18.00. Oceny 
prac i wyboru zwycięzcy do-
kona powołana komisja kon-
kursowa. Laureat otrzyma 
wynagrodzenie w wysokości 
3 tys. zł. Regulamin konkursu 
oraz formularze dostępne są 
na stronie internetowej www.
konkurs.brwinow.pl. (PR)

Konkurs na projekt muralu  Spektakl „Małe zbrodnie 
małżeńskie”, 22 czerwca (pią-
tek), godz. 18, Gminny Ośrodek 
Kultury, ul. Wilsona 2. Teatr Uni-
wersytetu Każdego Wieku za-
prasza na czytanie sztuki Erica Emmanuela Schmitta.

 Brwinowska Nocna Masa Kry-
tyczna, 22 czerwca (piątek), start: 
godz. 21, Rynek w Brwinowie. Sto-
warzyszenie Projekt Brwinów za-
prasza rowerzystów na wspólny 
przejazd przez miasto i ognisko.

 Otwarty Ogród Zagrody, 
24 czerwca (niedziela), w godz. 
12-17, Dworek Zagroda, ul. Gro-
dziska 57. Brwinowskie Koło 
Sztuki zaprasza na pokaz wy-
pieków w piecu plenerowym, 
wernisaż wystawy Koła Sztuki 
oraz kiermasz rękodzieła.

 Piknik integracyjny pod ha-
słem „Teraz pora na Seniora!”, 
26 czerwca (wtorek), w godz. 10-
13, park miejski w Brwinowie. 
W programie m.in. informacje 
o działaniach dla seniorów na 
terenie naszej gminy, porady 
dietetyka, wspólne ćwiczenia.

 Slajdowisko – fotografie 
i wspomnienia Andrzeja Czar-
neckiego z podróży do Meksy-
ku, 29 czerwca (piątek), godz. 
18, Biblioteka Publiczna, ul. Ko-
ściuszki 4E.
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Pomoc dla niepełnosprawnych
Powiat Grodziski
Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Starostwo Powiatu Grodziskiego. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

ul. T. Kościuszki 32A, tel. 22 755 55 34;
www.grodzisk.pl

Coraz częściej 
w społeczeństwie 
podnoszony jest temat 
niepełnosprawnych, mówi 
się o ich potrzebach, 
a także jak im zaradzić. 
Warto wiedzieć, że 
część z tych problemów 
mogą rozwiązać 
instytucje samorządowe.

Najmłodszym niepeł-
nosprawnym oferuje 
się edukację w Zespo-
le Szkół im. Hipolita 

Szczerkowskiego. Placówka ta 
zapewnia m.in. pomoc peda-
gogiczno-psychologiczną oraz 
odpowiednią organizację zajęć 

dydaktycznych w szkole pod-
stawowej i gimnazjum. Zespół 
ten działa bardzo prężnie: or-
ganizuje wycieczki, półkolonie, 
a także konkursy, dzięki czemu 
podopieczni mogą zaprezento-
wać swoje umiejętności i pasje, 
aktywnie spędzić czas w sposób 
dostosowany do swoich możli-
wości oraz poczuć się częścią 
społeczeństwa, która liczy się 
z ich potrzebami.

Od niedawna szkoła pod-
stawowa wchodząca w skład 
zespołu w ramach rządowe-
go programu „Za życiem” jest 
wiodącym ośrodkiem koordyna-
cyjno-rehabilitacyjno-opiekuń-
czym dla powiatu grodziskiego. 

Daje to wiele możliwości wspar-
cia najmłodszych, dla przykładu 
można tu przytoczyć, że zwięk-
szono ilość godzin wczesnego 
wspomagania rozwoju z 8 do 
20 godzin miesięcznie.

Kolejną jednostką wspierającą 
niepełnosprawnych jest Powia-
towe Centrum Pomocy Rodzi-
nie. W ramach realizowanych 
zadań prowadzona jest reha-
bilitacja osób niepełnospraw-
nych, likwidowane są bariery 
architektoniczne, techniczne 
i w komunikowaniu się, prze-
znaczane są środki fi nansowe na 
turnusy rehabilitacyjne, a także 
zaopatrzenie w przedmioty or-
topedyczne, środki pomocnicze 

i sprzęty rehabilitacyjne, dofi -
nansowywane są także imprezy 
sportowe, kulturalne, związane 
z rekreacją i turystyką, w których 
uczestniczą niepełnosprawni.

PCPR realizuje także program 
„Aktywny Samorząd” z Pań-
stwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych 
w jego ramach można uzyskać 
pomoc m.in. w następujących 
sprawach: zakupie i montażu 
oprzyrządowania do posiada-
nego samochodu, uzyskaniu 
prawa jazdy kategorii B, zakupie 
wózka inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym, zakupie prote-
zy kończyny, w której zastoso-
wano nowoczesne rozwiązania 

techniczne, utrzymaniu ak-
tywności zawodowej poprzez 
zapewnienie opieki dla oso-
by zależnej, pomoc w uzyska-
niu wykształcenia na poziomie 
wyższym, szkolenia kadr sa-
morządów oraz organizacji 
pozarządowych z zakresu pro-
blematyki niepełnosprawności.

W jednostce tej znajduje się 
również zespół do spraw orze-
kania o niepełnosprawności.

Warto wspomnieć, że na zle-
cenie powiatu grodziskiego pro-
wadzone są Warsztaty Terapii 
Zajęciowej w Grodzisku Mazo-
wieckim oraz Milanówku, któ-
re prowadzą rehabilitację dla 
70 osób. Ważnym miejscem 

jest również Środowiskowy Dom 
Samopomocy, w którym prze-
bywają osoby z niepełnospraw-
nością intelektualną; tu z kolei 
udział biorą 34 osoby.

Powyżej przedstawiliśmy 
ogólny zarys, jak wygląda wspar-
cie dla osób niepełnosprawnych 
organizowana przez władze sa-
morządowe powiatu grodziskie-
go. W przypadku, gdyby ktoś 
chciał skorzystać z takiej pomo-
cy albo miał dodatkowe pytania, 
zachęcamy do zgłaszania się do 
wymienionych wyżej placówek.

Dominika Rakowiecka
Starostwo Powiatu 

Grodziskiego
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Grodzisk Mazowiecki chce zachęcić 
mieszkańców do wsparcia niezwykle 
szczytnej akcji. Chodzi o budowę szko-
ły dla dzieci  w Makululu w Afryce. Żeby 
zrealizować marzenie dzieci i umożliwić 
im naukę w dogodnych warunkach trze-
ba zebrać 100 tys. zł. Dwa lata temu Se-
lezjanie z Ośrodka Misyjnego rozpoczęli 

budowę pierwszego w Zambii domu 
dziecka Kolejnym krokiem ma być wy-
budowanie szkoły i dużego ośrodka dla 
dzieci i młodzieży. Na początku zosta-
nie wybudowana i wyposażona szkoła. 
Potrzeba naprawdę niewiele, by dzie-
ci mogły poczuć się godnie: 10 kompu-
terów, 4 drukarki, podręczniki, zeszyty, 

G R O D Z I S K  M A Z .

Grodzisk  
pomaga Afryce

przybory, mundurki szkolne. W tym sa-
mym czasie planuje się wybudowanie  
i wyposażenie świetlicy oraz biblioteki. 
Grodzisk włączył się w zbiórkę. I zachęca 
do tego mieszkańców. Wpłaty na budowę 
szkoły można dokonywać na: Salezjań-
ski Ośrodek Misyjny, nr konta 50 1020  
1169 0000 8702 0009 6032.  [Red.] 

Salon Optyczny NANOS działa od 2010 r.  
w Pruszkowie przy Al. Wojska Polskiego 
36a. Jest realizacją pasji drugiego 
pokolenia optyków. Od 15 czerwca 
ten rodzinny salon optyczny stał się 
pierwszym na Mazowszu salonem 
partnerskim marki Essilor producenta 
soczewek Varilux.

D la pruszkowskiego salonu to nie lada 
wyróżnienie, niosące jednocześnie ko-
rzyści dla klientów. – Jesteśmy skupieni 
na tym, by naszym klientom dostarczać 

najlepsze produkty z rynku optycznego. Partnerstwo 
z taką marką jak Essilor pozwala nam wprowadzić do 
naszej oferty nowości z dużym wyprzedzeniem. Dla 
klientów oznacza to dostęp do najnowocześniejszych 
soczewek, które w innych salonach dostępne będą do-
piero za jakiś czas – mówi Katarzyna Reczyńska z Sa-
lonu Optycznego NANOS. 

Ten wyjątkowy dzień postanowiono uświetnić w wy-
jątkowy sposób. 15 czerwca na klientów salonu czekał 
szereg atrakcji: od konsultacji okulistycznych, pomocy 
w doborze oprawek, przez rozmowy z gościem spe-
cjalnym – Katarzyną Przesmycką, Senior Sales Re-
presentative Firmy Essilor, po słodki poczęstunek 
wzbogacony filiżanką kawy czy lampką wina. Nie za-
brakło atrakcji dla małych klientów w postaci słod-
kiej i pysznej waty cukrowej. – Stawiamy na wsparcie 
salonów niezależnych, dzięki temu klienci otrzymują 
ofertę niedostępną w salonach sieciowych – podkre-
śla Katarzyna Przesmycka, Senior Sales Representa-
tive Firmy Essilor.

Jak obsługę w salonie oceniają sami klienci? – My 
jesteśmy już stałymi klientami. Zaczęło się od wizyty 

z synem. Byliśmy zadowoleni z profesjonalnej obsługi 
i indywidualnego podejścia. Teraz chętnie tu wracamy  
– podkreśla Waldemar. – Nigdy nie miałam problemów 
z dopasowaniem okularów czy ewentualną naprawą. 
Wszystko szybko i fachowo – dodaje Agata. 

Zdobycie statusu Salonu Partnerskiego Varilux po-
zwoliło poszerzyć i tak bogatą już ofertę dostępną w Sa-
lonie Optycznym NANOS. – Nasza praca jest naszą pasją, 
dlatego stale podążamy za trendami. Poszerzamy swo-
je umiejętności przez liczne szkolenia oraz inwestycje 
w nowe sprzęty. To pozwala nam powiedzieć, że jeste-
śmy w stanie zaprojektować każde okulary idealnie do-
pasowane do potrzeb klienta. To trochę tak, jak  szycie 
garnituru na miarę – zaznacza Katarzyna Reczyńska.

W Salonie Optycznym NANOS wykorzystywane są 
nowoczesne urządzenia, które pozwalają dopasować 
soczewki okularowe do trybu funkcjonowania klien-
ta, jego pracy i aktywności. W trakcie wizyty w salonie 
można skorzystać z symulacji widzenia w wybranych 
konstrukcjach soczewek. Jest to niezwykle ważne, bo-
wiem wiele osób obawia się m.in. korzystania z oku-
larów progresywnych.

 
Jak prezentuje się oferta Salonu 

Optycznego NANOS? 
Znajdziemy tu:
•  duży wybór oprawek polskich producentów i zagra- 

nicznych marek m.in. z nakładkami przeciwsłonecz- 
nymi z polaryzacją

•  szeroki wybór opraw dla dzieci
•  profesjonalny dobór soczewek z wykorzystaniem 

urządzenia do videocentracji Visiooffice 2.0 
•  soczewki kontaktowe, które pracownicy dobiorą 

do naszych potrzeb,
•  szeroką ofertę soczewek okularowych z powłokami 

m.in. do jazdy samochodem, pracy przy kompute-
rze i innych urządzeniach elektronicznych, aktyw-
ności na świeżym powietrzu

•  soczewki fotochomowe  Transitions – Inteligentne  
Szkła w nowych odcieniach kolorystycznych

•  okulary przeciwsłoneczne (zwykłe i korekcyjne)
•  soczewki progresywne, które zostaną zaprojekto-

wane pod klienta (okulary na „miarę”)

To jednak nie koniec. Salon Optyczny NANOS oferuje 
dogodne formy finansowania okularów w postaci rat 0 
proc. (dotyczy kredytowania na okres 10 miesięcy) oraz 
inne promocje okresowe. Do stałych promocji obowiązu-
jących w salonie należą: bezpłatne badania okulistyczne 
dla dorosłych przy zakupie okularów, honorowanie Prusz-
kowskiej Karty Mieszkańca oraz Karty Dużej Rodziny. 

W Salonie Partnerskim Varilux będzie można sko-
rzystać z rabatu na soczewki progresywne (nawet  
50 proc.). Uwagę zwraca bardzo szeroka oferta dla dzie-
ci dużych, mniejszych i najmniejszych. Oprawki ela-
styczne, z nakładkami przeciwsłonecznymi, wygodne 
i wytrzymałe. Ciekawą propozycją jest pakiet „Super 
komfort przez cały rok” dotyczący okularów dla dzieci 
i młodzieży. W przypadku zmiany korekcji lub uszko-
dzenia okularów otrzymujemy 50 proc. rabatu na za-
kup kolejnych okularów (rabat obowiązuje przez cały 
rok od daty zakupu pierwszej pary). 

Odwiedź nas! Salon Optyczny NANOS
al. Wojska Polskiego 36a, Pruszków 

22 729 71 77, www.nanos.pl

NANOS – Salon Optyczny  
dopasowany do Ciebie

Reklama

Zamykają przejazd  
w Parzniewie

R E G I O N
Od najbliższej soboty,  
23 czerwca, przez dwa 
tygodnie zamknięta będzie 
przeprawa przez tory PKP  
w ciągu ulicy Przejazdowej  
w Parzniewie. Wszystko 
przez prace modernizacyjne 
na linii podmiejskiej... 

Z naki informujące o wy- 
łączeniu przejazdu 
przez tory w Parznie-
wie zostały już usta- 

wione i wywołały niemałe za-
mieszanie wśród mieszkańców 
i kierowców. Nasza skrzynka ma-
ilowa zapełniła się wiadomościa-
mi, z pytaniem jaki jest powód 
zamknięcia. I z obawami o ko-
munikacyjny paraliż... 

Jak się okazuje, przeprawę za-
myka PKP PLK, które od wrze-
śnia ubiegłego roku modernizuje 
podmiejską linię kolejową. – PKP 
zamyka przejazd zgodnie z pla-
nami, które były już od dawna. 
W momencie ogłaszania przetar-
gu na modernizację podmiejskiej 

linii nr 447 od razu było wiadomo, 
że w połowie 2018 r. na dwa ty-
godnie będzie musiał zostać za-
mknięty przejazd ul. Przejazdową 
do ul. Solidarności. Trzeba tam 
przełożyć i wymienić tory. Tech-
nologia tych prac wymaga, że po 
wykonaniu ich części robotnicy 
na tydzień muszą zejść, a dopiero 
potem przystąpić do wykończe-
nia – tłumaczy Arkadiusz Kosiń-
ski, burmistrz Brwinowa. 

Jak dodaje, operację celowo za-
planowano w wakacje, choć i tu 
pomysł na początku był inny. – Na 

szczęście jest to początek waka-
cji. Pierwsze plany zakładały, że 
ten etap prac miał rozpocząć się 
po Bożym Ciele. Ze względu na 
duży ruch w tym miejscu podjęto 
decyzję, aby zrobić to w terminie 
najmniej kolizyjnym, czyli w waka-
cje – mówi brwinowski włodarz. 

Przeprawa zostanie zamknięta 
w sobotę, 23 czerwca (zarówno 
dla pieszych jak i dla samocho-
dów). Jeśli nie wydarzy się nic 
nieprzewidzianego, utrudnie-
nia w tym miejscu potrwają  
dwa tygodnie. [Red.]
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Trzecie podejście  
do przebudowy krzyżówki
G R O D Z I S K  M A Z . 

Grodziski magistrat 
po raz trzeci szuka 
firmy, która zajmie się 
przebudową skrzyżowania 
ulic Chełmońskiego 
i Żyrardowskiej.

U lice Chełmońskie-
go i Żyrardowska to 
drogi wojewódzkie. 
Mimo to, to właśnie 

grodziski magistrat wziął na 
swoje barki nie tylko zapro-
jektowanie nowej krzyżówki, 
ale i wykonanie prac. Pierwszą 
część dało się zrobić kilka lat 
temu. Dokumentacja projek-
towa leży bowiem w szufladzie. 

Problem pojawił się ze znale-
zieniem wykonawcy. Do pierw-
szego przetargu nikt się nie 
zgłosił, drugie postępowanie 
zakończyło się tak samo – brak 
chętnych. – Będziemy ogłaszać 
trzeci przetarg w tej sprawie. Mo-
że jak wydłużymy termin, to ktoś 
się zgłosi. Sytuacja na rynku jest 
dramatyczna, nie ma firm, któ-
re chciałyby budować, miałyby 

do tego ludzi. Będziemy wal-
czyć – zaznaczał w maju Grze-
gorz Benedykciński, burmistrz 
Grodziska Mazowieckiego. 

Zgodnie z zapowiedziami 
grodziski magistrat ogłosił trzeci 
już przetarg i wydłużył termin 
na wykonanie robót z sześciu 
do dziesięciu miesięcy. Zgodnie 
z przetargiem prace na skrzy-
żowaniu mają zakończyć się do 
30 kwietnia przyszłego roku. 

Na jakie zmiany mogą li- 
czyć kierowcy po przebudo- 
wie krzyżówki? W projekcie  
przewidziano wykonanie po-
szerzenia wlotu z ul. Chełmoń-
skiego, co pozwoli na stwo- 
rzenie pasa do skrętu w lewo.  
Poszerzona zostanie również  
ul. Żyrardowska, co umoż-
liwi wykonanie bezkolizyj- 
nego skrętu w prawo z uli- 
cą Chełmońskiego. [Red.] 
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Już 1 lipca kolejna odsłona Grand 
Prix Biegów Historycznych w Pia-
stowie. Tym razem zawodnicy po-
walczą o wyniki w Biegu Mazurka 
Dąbrowskiego. Do pokonania bę-
dzie dystans 1791 m. Grand Prix Pia-
stowskich Biegów Historycznych to 
zawody biegowe, których celem jest 

nie tylko popularyzacja aktywnego 
spędzania czasu. To również sposób 
na zachęcenie uczestników do po-
znania ważnych wydarzeń historycz-
nych. Każdy z biegaczy może liczyć 
na nagrody: dla najlepszych przewi-
dziane są nagrody rzeczowe, a dla 
wszystkich biegaczy niezależnie od 

P I A S T Ó W
wyniku (wymagane jest ukończenie 
biegu) – pamiątkowe medale. Każ-
dy z biegaczy może liczyć na nagro-
dy: dla najlepszych przewidziane są 
nagrody rzeczowe, a dla wszystkich 
biegaczy niezależnie od wyniku (wy-
magane jest ukończenie biegu) – pa-
miątkowe medale. [Red.] 

Bieg Mazurka 
Dąbrowskiego 

Ruszył przetarg na remont Willi Millera
P I A S TÓ W

Zgodnie z zapowiedziami 
piastowski urząd  
szykuje się do remontu  
i przebudowy jednego  
z ważniejszych zabytków 
na terenie Piastowa. 
Ogłoszono właśnie  
przetarg na wykonanie  
prac w Willi Millera. 

To kolejny ważny krok, 
aby to miejsce odzy-
skało należny mu 
blask. Przypomnijmy, 

że w marcu tego roku władzom 
Piastowa udało się pozyskać kil-
kumilionowe dofinansowanie 
na wykonanie remontu Willi. 
Teraz poszukiwany jest wyko-
nawca prac. 

Zakres przedsięwzięcia jest 
bardzo duży. Nic dziwnego, bo-
wiem stan budynku pozosta-
wia bardzo wiele do życzenia.  
Co dokładnie zapisano w prze- 
targu? M.in. rozbiórkę ogro-
dzenia od strony ulicy Boha-
terów Wolności wraz z bramą 
wjazdową i furtką, skucie tyn-
ków, odgrzybienie i osuszenie 
ścian, wymianę stolarki okien-
nej i drzwiowej, rozbiórkę 

ścianek działowych, stropów 
drewnianych. W budynku po-
jawią się nowe instalacje elek- 
tryczne, nowoczesna kotłow-
nia, pełne wyposażenie ko-
nieczne w przypadku obiektów 
użyteczności publicznej. Do te-
go oczywiście wymiana okien 
i innych elementów, które nie 
nadają się do dalszego użytku. 

Przed Willą pojawi się parking, 
a cały teren zostanie zagospo-
darowany zielenią. 

Remont ma zakończyć się 
w listopadzie przyszłego roku. 
O ile oczywiście uda się pomyśl-
nie rozstrzygnąć przetarg na wy-
konanie prac. 

A jakie plany wobec wyre-
montowanej Willi Millera mają 

władze miasta? – Rewitalizacja 
tego obiektu i terenów otacza-
jących pozwoli udostępnić no-
woczesna siedzibę dla hufca ZHP. 
W Willi Millera znajdzie się też 
miejsce na filię biblioteki publicz-
nej, a także na miejsce spotkań 
dla seniorów – mówił nam kilka 
tygodni temu Grzegorz Szuplew-
ski, burmistrz Piastowa. [Red.] 
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K I N O
Jeśli nie w głowie Wam 
piłkarskie emocje  
i niedzielne popołudnie 
chcecie spędzić przy 
dobrym filmie, to wybierzcie 
się do Centrum Kultury  
i Sportu w Pruszkowie.

D la młodszych wi-
dzów zaplanowa-
no projekcję o godz. 
14.00 i film „Niesa-

mowita historia gruszki”. To 
opowieść o kotce Mitcho i sło-
niu Sebastianie, mieszkających 
w spokojnej wiosce Solby. Para 
przyjaciół decyduje się na po-
dróż w nieznane w poszukiwaniu 
tajemniczej Gruszki, o której od 
dawna krążą niezwykle legendy. 
Nic nie jest typowe – po pierw-
sze, są zwierzętami; po drugie, 
każde z nich ma własny pomysł 
na podróż. Jak to wszystko po-
godzić? Można, gdyż obydwoje 
są żądni przygód, zmagań z pi-
ratami i spotkań z fantastycz-
nymi stworami. Jednak, czy są 
gotowi na takie przeżycia? Czy 
sprostają czekającym ich wyzwa-
niom, czy spotkanie oko w oko 
ze smokiem ich nie przerośnie? 

Wspólna wyprawa będzie obfi-
tować w liczne przygody i okaże 
się sprawdzianem ich przyjaźni.

Natomiast na godz. 19.00 
zaplanowano projekcję fil-
mu „Thelma”. Thelma wkracza 
właśnie w dorosłe życie. Po raz 
pierwszy rodzi się w niej miłość. 
Przeżywanie i uporządkowanie 
związanych z dorosłością emocji 
komplikuje nie tylko nieustają-
ca kontrola ze strony rodziców – 
religijnych fanatyków. Okazuje 
się, że w Thelmie drzemią ukry-
te, nadprzyrodzone siły, które 
pozwalają bohaterce zmieniać 
i kształtować rzeczywistość. Czy 
wtedy Thelma stawi czoła pyta-
niom o własną tożsamość? 

Bilety do nabycia na kupbile-
cik.pl i na godzinę przed sean-
sem w CKiS.

Bilet ulgowy przysługuje dzie-
ciom w wieku przedszkolnym, 
dzieciom i młodzieży szkolnej, 
studentom, emerytom i ren-
cistom po 65 r.ż. oraz osobom 
z Kartą Mieszkańca Pruszkowa.

Bilet bezpłatny przysługuje 
dzieciom do lat 3. Dziecko pod-
czas seansu siedzi na kolanach 
rodzica. Ceny biletów: Normalny 
20 zł, lgowy – 17 zł. [red.] 

Nam grało się super!

W Y W I A D
Jakie emocje, wrażenia, odczucia 
po koncercie Wam towarzyszą?
ENEJ: Takie koncerty są dla nas do-
syć trudne jeśli chodzi o porę. Za-
częliśmy wcześnie, bo o godz. 18.00. 
Gdy jeszcze jest jasno jakby nie ma 
klimatu pełnych świateł, tzw. ca-
łego show. Ale był to wyjątkowy 
dzień z uwagi na piknik rodzinny, 
przyszło mnóstwo dzieciaków. Jak-
by staramy się sprostać każdemu 
wyzwaniu. Baliśmy się, że ludzie 
nie rozkręcą się, ale drugi, trzeci 
numer i wszyscy zaczęli śpiewać 
z nami, więc liczymy na to, że kon-
cert był udany. Nam się grało super! 
Widzieliśmy na koniec uśmiechnię-
te buzie, zatem myślimy, że umi-
liliśmy wszystkim cały ten dzień. 

To nie jest pierwszy Wasz występ 
w Pruszkowie... 
ENEJ: Dwa lata temu graliśmy 
w tym samym miejscu, na tej sa-
mej scenie. Zawsze lubimy wracać 
do miejsc, w których już byliśmy. 
Zawsze związany jest z nimi jakiś 
sentyment, bo przecież pamiętamy 
scenę, ułożenie, miasto, publikę. 

Weszliście na scenę i od razu 
zaczęliście grać. Macie czasami 
tremę? Czy jednak zawsze wcho-
dzicie „z buta” na scenę?
ENEJ: Czasami tremuje nas sy-
tuacja, że chcielibyśmy żeby ten 

koncert wypadł jak najlepiej, że-
by ta interakcja z publicznością 
była jak najlepsza. Choć może to 
nie jest nawet trema, tylko mobi-
lizacja, żeby wypaść jak najlepiej, 
żeby zostawić po sobie najlep-
szą muzyczną pamiątkę. Cho-
dzi o to, że ktoś wróci do domu 
i powie „o kurde fajnie było na 
tym Eneju”. Niezależnie od te-
go czy ktoś nas zna, czy też nie. 

Czy da się w jakiś sposób sklasy-
fikować Waszą muzykę? Bo wy-
daje się, że stworzyliście... swój 
gatunek muzyczny.
ENEJ: Nie ma szufladki. Nie gra-
my nic klasycznego. Na scenie 
jest osiem indywidualnych mu-
zyków, każdy wrzuca coś z wła-
snej głowy do wspólnego worka 
muzycznego. Ma to wszystko 
trzon szeroko rozumianej mu-
zyki folkowej, chociażby przez 
akordeon czy instrumenty dę-
te. A wszystkie inne gatunki, 
które wrzucamy to tak jak już 
wspomnieliśmy, każdy słucha 
coś innego i coś od siebie doda. 
Dlatego czasami np. jest więcej 
gitary lub trochę reggae. I rze-
czywiście czasami słyszymy żar-
tobliwie, że jest to po prostu 
gatunek zespołu Enej (śmiech). 

Od nikogo nie kopiowaliście  
pomysłów?

ENEJ: Nas całe życie uczyli, a wie-
le osób życzliwych spotkaliśmy na 
naszej drodze, aby nie kopiować, 
aby próbować swojego brzmie-
nia, robić coś co jest nasze i wtedy 

będziemy się z tym dobrze utoż-
samiać.

Rozmawiał  
Seweryn Dębiński.
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OGŁOSZENIE PREZYDENTA 
MIASTA PRUSZKOWA

Stosownie do art. 43 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.) zawiadamiam o przyjęciu:
1. Uchwałą nr XL.406.2017 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 30 listopada 

2017 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Gąsin Mieszkaniowy” w Pruszkowie – Obszar IV, który obowiązuje od 
25 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 2018 r. 
poz. 847);

2. Uchwałą nr XL.407.2017 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 30 listopada 
2017 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
obszaru miasta Pruszkowa – Żbików II etap 2 - Baczyńskiego, który 
obowiązuje od 9 lutego 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 25 
stycznia 2018 r. poz. 848);

3. Uchwałą nr XLII.440.2018 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 1 lutego 
2018 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwartału 
„Centrum” w Pruszkowie – Obszar I, który obowiązuje od 4 kwietnia 
2018 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 20 marca 2018 r.  
poz. 2840);

4. Uchwałą nr XXXIV.358.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia  
29 czerwca 2017 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części obszaru miasta Pruszkowa - Gomulińskiego, który obowiązuje 
od 1 czerwca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 17 maja  
2018 r. poz. 5388).

Możliwość zapoznania się z treścią przyjętych dokumentów: na stronie 
internetowej http://pruszkow.bip.gmina.pl zakładka Prawo lokalne 
Uchwały Rady Miasta -2017 rok i -2018 rok
oraz w Wydziale Architektury, Urbanistyki i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Pruszkowie ul. Kraszewskiego 14/16 
(pokój nr 68).

Prezydent Miasta Pruszkowa 
mgr Jan Starzyński

Ogłoszenie

CKiS zaprasza do kina

W niedzielę, 17 czerwca przed pruszkowską publicznością w Parku Kościuszki  
wystąpił zespół Enej. O ile pamiętacie ta grupa muzyczna gościła już w Pruszkowie  

dwa lata temu. Nam udało się zamienić kilka słów z artystami.
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To nietypowe rozwiązanie kilka tygodni 
temu po raz pierwszy w Polsce zostało 
zastosowane w Lidzbarku Warmińskim. 
Teraz przyszła kolej na Nadarzyn. To na 
razie eksperyment, ale jeśli się przyjmie, 
to kto wie... Pasy 3D namalował młody 
artysta z Nadarzyna, Dominik Kowal-
czyk. Nie jest to samowola artystyczna, 

przedsięwzięcie zrealizowano w po-
rozumieniu z gminą. – Ostatnio media 
pokazywały funkcjonujące pierwsze 
w Polsce (Lidzbark Warmiński) przejście
dla pieszych 3D. Otóż w Nadarzynie 
też już takie jest. Na NSM-ie w pobli-
żu placu rekreacyjnego możecie już po 
takim chodzić . Dzisiaj wykonał je nasz 

N A D A R Z Y N

Namalowali 
pasy 3D

mieszkaniec, absolwent Gimnazjum 
w Nadarzynie, artysta plastyk Do-
minik Kowalczyk. Jeśli się przyjmie 
prezes spółdzielni Pan Andrzej Wasi-
lewski deklaruje chęć wykonania in-
nych tego typu przejść dla pieszych – 
poinformował na facebooku Dariusz 
Zwoliński, wójt Nadarzyna.  [Red.] 

reklama

o godz. 15.22. Kobieta kierują-
ca renault jadąc do Warszawy 
w trakcie zmieniania pasa ruchu 
z prawego na lewy zderzyła się 
z volvo, w wyniku czego wpadła 
do rowu i dachowała. Kierują-
ca trzeźwa, opatrzona na miej-
scu, policjanci zakwalifi kowali 
to zdarzenie jako kolizja. Z tego 
co wiem utrudnień już nie ma 
– powiedział nam podkom. 
Piotr Świstak z biura prasowego 
Komendy Stołecznej Policji.

Na miejscu byli również 
pruszkowscy strażacy. – Doszło 
do dachowania jednego auta. 
W tej chwili działania zostały 
zakończone. Ruch jest udroż-
niony – poinformował nas st. 
kpt. Karol Kroć, rzecznik pra-
sowy Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej 
w Pruszkowie. – Nikt nie trafi ł 
do szpitala – dodaje. [SD] 

Renault dachowało 
w Al. Jerozolimskich
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Nabór na „300+” 
czyli wyprawkę szkolną

R E G I O N
Dokładnie 1 lipca rozpocznie 
się elektroniczny nabór 
wniosków o „300+”, czyli 
dofi nansowanie wyprawki 
szkolnej dla uczniów. 
Podpowiadamy gdzie i na 
jakich zasadach można się 
ubiegać o świadczenie. 

P o słynnym już „500+” 
to kolejne wsparcie dla 
rodzin z dziećmi. Za-
sady programu są pro-

ste. Każdemu uczniowi należy 
się 300 zł jednorazowego (w skali 
roku) dofi nansowania na zakup 
artykułów szkolnych. – Świad-
czenie „Dobry Start” przysługu-
je raz w roku na rozpoczynające 
rok szkolny dzieci do ukończenia 
20 roku życia. Dzieci niepełno-
sprawne uczące się w szko-
le otrzymają je do ukończenia 
przez nie 24 roku życia. Co waż-
ne, rodzina będzie mogła liczyć 
na wsparcie niezależnie od po-
siadanego dochodu – informu-
je ministerstwo rodziny, pracy 
i polityki społecznej.

Nabór wniosków o przyzna-
nie dofi nansowania będzie prze-
biegał na identycznych zasadach 
jak w przypadku „500+” i przez 
te same instytucje. – Chodzi tu 
o urząd miasta/gminy, ośrodek 
pomocy społecznej lub inną jed-
nostkę organizacyjną (np. cen-
trum świadczeń) właściwą dla 
miejsca zamieszkania rodzica 
ubiegającego się o wyprawkę na 

dziecko (w przypadku powiatów 
świadczenia będą realizowane 
przez powiatowe centra pomo-
cy rodzinie)  – zaznacza resort.

Elektroniczny nabór wniosków 
rozpocznie się 1 lipca przez stro-
nę Ministerstwa Rodziny www.
empatia.mrpips.gov.pl oraz 
przez bankowość elektroniczną. 
Od 1 sierpnia będzie można skła-
dać dokumenty papierowe.

Ze złożeniem wniosku war-
to się spieszyć. Te rodziny, któ-
re zrobią to w lipcu i sierpniu, 
otrzymają pieniądze do końca 
września. Wnioski, które wpłyną 
później będą rozliczone w cią-
gu dwóch miesięcy. Co waż-
ne, nieprzekraczalny w tym 
roku termin na ubieganie się 
o dofi nansowanie wyprawki to 
30 listopada. 
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W ten weekend będzie się działo
Jeśli szukacie pomysłu na spędzenie nadchodzącego weekendu to lista imprez w naszym regionie jest 
dość długa. Stworzyliśmy dla Was informator propozycjami plenerówek, dla każdej imprezy wybra-
liśmy po pięć atrakcji, ale w wielu przypadkach ich lista jest znacznie dłuższa. 

Kiedy: 22 czerwca, godz. 22.00 
Gdzie: Skatepark Raszyn
Atrakcje:
 konkurs na najlepsze graffi ti
 DJ Staszek Selektach
 pokazy na deskorolce, 
 bmx i hulajnodze, 
 lody tajskie
 atrakcje dla dzieci i młodzieży

Przywitanie lata

Kiedy: 23 czerwca, godz. 19.00
Gdzie: Kaliszowy Gaik, Komorów
Atrakcje:
 konkurs wianków dla dzieci
 malowanie buziek
 gry i zabawy
 ognisko
 potańcówka na dechach

Wianki w Komorowie

Kiedy: 23 czerwca, godz. 9.00 
Gdzie: Stawy Walczewskiego, Grodzisk
Atrakcje:
 turniej siatkówki plażowej
 korowód taneczny i pokazy sceniczne 
 (godz. 15.00)
 potańcówka z Michałem Foggiem 
 (godz. 17.00)
 koncert Młynarski-Masecki (godz. 20.30)
 lasery na wodzie (godz. 22.00)

Retro Wiaki

Kiedy: 24 czerwca, godz. 10.00
Gdzie: Stadion Miejski w Milanówku
Atrakcje:
 mistrzostwa MTBMX w Dirt Jumpingu
 (godz.10.00 )
 strefa dziecka 
 animacje z Kogutem Rubinem 
 (godz. 14.00)
 koncert Natalii Nykiel (godz. 18.00)
 kino na leżaku (godz. 20.00)

Powitanie lata w Milanówku

Kiedy: 24 czerwca, godz. 12.00 
Gdzie: Park Potulickich
Atrakcje:
 konkurs na najładniejszy wianek
 animacje dla dzieci
 występy muzyczne i taneczne
 parada motocykli (godz. 17.00)
 nightskating (godz.20.00)

Pruszkowskie Wianki

Kiedy: 24 czerwca, godz. 12.00
Gdzie: Dworek Zagroda, Brwinów
Atrakcje:
 pokaz Glinianego Pieca Plenerowego
 piknik rodzinny
 wernisaż Brwinowskiego Koła Sztuki
 kiermasz sztuki
 zwiedzanie zabytkowego ogrodu

Otwarty Ogród Zagrody

R E G U ŁY
W środę (20 czerwca) 
Alejach Jerozolimskich na 
wysokości Reguł doszło 
do kolizji, w wyniku której 
jeden z pojazdów dachował. 
Przez kilkanaście minut 
były duże utrudnienia 
w ruchu. Nikomu nic się 
nie stało.

D zień dobry. Jest wy-
padek w Alejach 
Jerozolimskich na 
wysokości Reguł. 

Rozbiło się auto osobowe. Na 
miejscu jest dużo straży i po-
licji. Aleje w stronę Warszawy 
całkowicie stoją – powiadomiła 
nas za pośrednictwem facebo-
ka czytelniczka Kamila.

Okazało się, że zdarzenie tyl-
ko poważnie wyglądało. – Zgło-
szenie trafiło do policjantów 
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W niedzielnym referendum dotyczącym 
Centralnego Portu Komunikacyjnego. 
84 procent głosujących opowiedzia-
ło się na „nie”. W referendum pojawiły 
się dwa pytania: „Czy jesteś za lokaliza-
cją Centralnego Portu Komunikacyjne-
go na obszarze gminy Baranów?” oraz 
„Czy zgadzasz się na warunki rozliczeń 

zaproponowane przez Rząd RP miesz-
kańcom gminy Baranów w zawiązku 
z budową Centralnego Portu Komu-
nikacyjnego?”. Na pierwsze z pytań na 
„tak” odpowiedziało 322 osoby, nato-
miast na „nie” 1555. Oznacza to, że 84 
proc. głosujących nie chce lotniska na 
terenie swojej gminy. Natomiast aż 94,2 

R E G I O N
proc. osób uznało, że warunki rozliczeń 
nie są korzystne. W referendum wzięło 
udział 1932 mieszkańców, a uprawnio-
nych do głosowania było 4120. Ozna-
cza to, że frekwencja wynosiła 47 proc. 
Strona rządowa zapowiedziała, że re-
ferendum ma charakter konsultacyj-
ny, a jego wyniki nie są wiążące. [Red.] 

„Nie” dla lotniska  
w Baranowie

S Z T U K I  W A L K I
Zawodnik UKS Budo 
Grodzisk Mazowiecki 
Wiktor Koziński został 
Mistrzem Polski! Słowa 
uznania należą się  
mu szczególnie, bo był  
to jego debiut.

T o nie lada zaskocze-
nie nawet dla samego 
klubu. Wiktor Koziń-
ski został Mistrzem 

Polski w kategorii Junior Młodszy 
w konkurencji fukugo na zawo-
dach, które odbyły się w ubie-
gły weekend w Opolu. – Piękny 
debiut! Piękne poszedł w ślady 
swojego senseia. Tak samo czte-
ry lata temu wygrał sensei Jakub 
Malicki zostawiając w tyle po-
nad 30 zawodników – czytamy 
na stronie klubu. 

To jednak nie koniec dobrych 
wieści. Z tytułem Wicemistrzyni 
Polski w kumite z Opola wróci-
ła sensei Alicja Zalecińska. Nie- 
wiele zabrakło by ten tytuł zdo- 
była w konkurencji fukugo. Osta-
tecznie jednak zajęła 3. miejsce.  
Walka w kumite zaowocowała  
limem pod okiem, ale rywalka 
nie wygląda lepiej.

W konkurencji fukugo sensei 
Jakub Malicki przegrał walkę 
w kitei o 3 m. zajmując miej-
sce 5-8. W tej konkurencji brało 
udział ponad 30 zawodników, tak 
samo zakończyła się walka w kon-
kurencji kumite indywidualne.

Jak występy w Opolu ocenia 
sam klub? – Jesteśmy bardzo za-
dowoleni z tych startów – pod-
kreślają przedstawiciele UKS 
Budo Grodzisk. [Red.] 

Koziński Mistrzem Polski
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Tańsze rodzinne przejazdy 
„wukadką” w wakacje

KO L E J  
Warszawska Kolej 
Dojazdowa zapowiedziała 
wprowadzenie tzw. 
przejazdów rodzinnych  
w okresie wakacji. Dorośli 
pasażerowie poruszający 
się z dziećmi mogą liczyć  
na ulgi. Sprawdźcie jakie.

Z przejazdów tych mo-
że korzystać oso-
ba dorosła, która nie 
posiada indywidual-

nych uprawnień do przejazdów 
ulgowych odbywająca przejazd 
z dzieckiem, które nie ukoń-
czyło 16 roku życia – brzmi ko-
munikat WKD.

Osoba dorosła może zaku-
pić bilety jednorazowe („tam” 
lub „tam i z powrotem”) dla 
siebie oraz dziecka według 
taryfy ulgowej wynoszącej 50 

proc. lub nabyć w kasie bile-
towej bilet jednorazowy we-
dług taryfy ulgowej 50 proc. 
dla siebie i bilet jednorazowy 
dla dziecka zgodnie z przy-
sługującą mu ulgą ustawową 
lub handlową.

O czym warto pamiętać. 
W kasie biletowej sprzedawca 
dokonuje na biletach adnotacji 
„przejazd rodzinny” i potwier-
dza ją datownikiem. Natomiast 
podróżny, który kupił bilet na 
przejazd w punkcie upraw-
nionym do sprzedaży biletów 
WKD lub automacie biletowym 
WKD dokonuje samodzielnie 
wpisu „przejazd rodzinny” na 
bilecie. Pamiętajcie też o tym 
aby mieć przy sobie dokumenty 
potwierdzający wiek dziecka.

Z „przejazdów rodzinnych” 
skorzystacie od 22 czerwca  
do 2 września. [SD] 

Przedszkole jednak  
w październiku?

O T R Ę B U S Y
Dobiega końca budowa 
nowego przedszkola przy  
ul. Piaseckiego w Otrębusach. 
Obiekt powinien być gotowy 
we wrześniu, jednak jest 
ryzyko, że placówka zacznie 
działać miesiąc później.

N a nowe przedszkole 
w Otrębusach z nie- 
cierpliwością oczeku-
ją rodzice maluchów 

z tej i okolicznych miejscowo- 
ści. Zastąpi ono placówkę przy 
ul. Wiejskiej. To oznacza nie tylko 
dużo lepszy standard, ale też wię-
cej miejsca. Przedszkole pomieści 
setkę dzieci w czterech oddzia-
łach (to prawie trzy razy więcej 
niż dotychczasowe). Rekrutacja 
została już przeprowadzona, naj-
ważniejszym więc pytaniem jest 
obecnie to, o termin zakończe-
nia budowy.  

Plan zakłada, że placówka przyj-
mie dzieci we wrześniu. Możliwe 
jednak, że stanie się to miesiąc 
później. – Budowa idzie zgodnie 

z planem. Wszystko wskazuje na 
to, że wykonawca do połowy lipca 
skończy prace. Potem rozpoczną 
się procedury odbiorowe. Mamy 
wątpliwości, czy na 1 września 
zdążymy, bo jeszcze jest kwestia 
wyposażenia przedszkola. Ale 
najgorszym przypadku będzie 

to 1 października. Rodziców in-
formowaliśmy pisemnie, że taka 
zwłoka może wystąpić – mówi 
Arkadiusz Kosiński, burmistrz 
Brwinowa. – Zostały jeszcze ta-
kie prace, których nie widać, a wy-
magają drobiazgowości – dodaje. 
A co stanie się z budynkiem przy 

ul. Wiejskiej po przeprowadzce 
przedszkola na ul. Piaseckiego? 
Obiekt nadal ma służyć miesz-
kańcom. Jak już informowaliśmy, 
pomysł jest taki, aby zaczął tam 
funkcjonować ośrodek zdro-
wia, który zostałby przeniesio-
ny z „Toeplitzówki”. [Red.]  
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Raszyn, dnia 22 czerwca 2018 r.

OBWIESZCZENIE      
Wójta Gminy Raszyn  

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 
terenów położonych we wsi Dawidy w Gminie Raszyn – rejon 

Południowej Obwodnicy Warszawy – część I

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz uchwały Nr VIII/63/15 Rady Gminy 
Raszyn z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy w Gminie 
Raszyn - rejon Południowej Obwodnicy Warszawy, zmienionej uchwałą Nr XXXVII/355/17 
Rady Gminy Raszyn z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/63/15 Rady 
Gminy Raszyn z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Dawidy w Gminie 
Raszyn – rejon Południowej Obwodnicy Warszawy, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowaniu przestrzennego 
części terenów położonych we wsi Dawidy w Gminie Raszyn – rejon Południowej 
Obwodnicy Warszawy – część I, obejmujący obszar planu w obrębie Dawidy, którego granice 
przebiegają  po:
1)   od północy - północnej granicy administracyjnej obrębu Dawidy;
2)   od wschodu - wschodniej granicy administracyjnej obrębu Dawidy;
3)   od południa - osi środkowego pasa dzielącego Południowej Obwodnicy Warszawy; 
4)   od zachodu - zachodniej granicy administracyjnej obrębu Dawidy,

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 2 do 31 lipca 2018 r. (z wyjątkiem 
sobót, niedziel i świąt), w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, II piętro (tablica 
ogłoszeń obok pokoju 219), w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie 
się w  dniu 16 lipca o godz. 15.00, w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, pok. 102. 

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

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowym, może wnieść 
uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Raszyn z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2018 r. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do ww. projektu planu jest Wójt Gminy 
Raszyn.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2-5, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 
i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) ww. projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddaje się postępowaniu  
w sprawie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, zapewniając możliwość udziału 
społeczeństwa w tych postępowaniach w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. 

W związku z powyższym, Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
sprawy oraz wnosić uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski w sprawie strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko można składać do Wójta Gminy Raszyn w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu 
Gminy Raszyn lub pocztą na adres 05-090 Raszyn ul. Szkolna 2a; ustnie do protokołu w Referacie 
Urbanistyki i Planowania Przestrzennego (pokój 219) oraz za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na 
adres: urbanistyka@raszyn.pl., w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2018 r. Uwagi  
i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko i adres Wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości. 
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi lub wnioski złożone po upływie  
ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w sprawie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko jest Wójt Gminy Raszyn.        
         

 Z up. Wójta Gminy
Zastępca Wójta

mgr Michał Kucharski 

Ogłoszenie
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 OGŁOSZENIE BURMISTRZA  
GMINY BRWINÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Otrębusy, 

gm. Brwinów obejmującego działki o nr ew. 357/12 i 477/13 wraz  
z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 w związku z art. 17 pkt 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie  
nr XLIII.374.2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we 
wsi Otrębusy, gm. Brwinów obejmującego działki o nr ew. 357/12 i 477/13 
w granicach oznaczonych na mapie stanowiącej załącznik graficzny do ww. 
uchwały, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 
we wsi Otrębusy, gm. Brwinów obejmującego działki o nr ew. 357/12  
i 477/13 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w okresie od 2 lipca 
do 30 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12,  
w pokoju nr 206, w godzinach pracy Urzędu.

Ogłaszam jednocześnie, że w dniu 23 lipca 2018 r. w sali na Stadionie 
Miejskim w Brwinowie przy ulicy Turystycznej 4, o godz. 1600 odbędzie się 
dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie ww. planu.

Zgodnie z art. 18 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu, wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi do 
projektu planu należy wnieść na piśmie do Burmistrza Gminy Brwinów,  
ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów, z podaniem imienia i nazwiska lub jednostki 
organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwagi 
dotyczą, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 sierpnia 2018 r. 

Jednocześnie, działając na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 w związku  
z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 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 ze zm.), ww. projekt planu wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko poddaje się, z udziałem społeczeństwa, postępowaniu 
w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w okresie  
i miejscu wyłożenia do publicznego wglądu.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt 3-5, art. 40 i art. 41 ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zainteresowani 
mogą wnosić uwagi i wnioski w nieprzekraczalnym terminie do dnia  
20 sierpnia 2018 r. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, 
ustnie do protokołu w pokoju nr 206 w Urzędzie Gminy Brwinów przy 
ul. Grodziskiej 12 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez 
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: 
urbanistyka@brwinow.pl. Przedłożone uwagi i wnioski w ww. sprawie podlegają 
rozpatrzeniu przez Burmistrza Gminy Brwinów.

Burmistrz Gminy Brwinów  
Arkadiusz Kosiński
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Wspieramy ochronę zdrowia, dokonujemy zmian 
w Szpitalu Powiatowym „Na Wrzesinie”

Z D R O W I E
1 listopada 2016 roku 
w Zespole Zakładów 
Opieki Zdrowotnej 
w Pruszkowie doszło do 
zmiany dyrektora – został 
nim Tomasz Sławatyniec. 
Powiat Pruszkowski, 
który jest organem 
założycielskim SPZZOZ, 
przykłada szczególną 
wagę do poprawy jakości 
opieki nad pacjentem, 
przeznaczając duże środki 
fi nansowe na szkolenia 
personelu, zakupy 
sprzętu medycznego oraz 
modernizację placówek 
ochrony zdrowia.

Ł ączna kwota dotacji Po-
wiatu Pruszkowskiego, 
przeznaczonych dla 
SPZZOZ w Pruszko-

wie, to w 2015 roku 804 505,11 zł,
w 2016 roku 2 471 168,53 zł, a w 2017 
roku rekordowe 4 365 308,93 zł. 
W ramach tych środków prze-
prowadzono szkolenia personelu 

placówek ochrony zdrowia, zaku-
piono sprzęt medyczny, a także 
wykonano przebudowę i moder-
nizację poradni SPZZOZ: chirur-
gicznej, ortopedycznej, badań 
endoskopowych oraz badań 
czynnościowych i elektrofi zjo-
logii serca. Wykonaliśmy także 
modernizację placówki Nocnej 
i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, 
a w 2016 roku przebudowę od-
działu internistycznego Szpitala 
Powiatowego. Od 2017 roku także 
realizujemy przebudowę szpitala 
– już wkrótce gotowa będzie nowa 
Izba Przyjęć i Oddział Chirurgicz-
ny. Wyremontowaliśmy również 
pomieszczenia Działu Rehabilita-
cji i Fizykoterapii oraz sale prze-
znaczone na Poradnię Zdrowia 
Psychicznego i Poradnię Lecze-
nia Uzależnień w Przychodni Re-
jonowej przy ul. Drzymały.

W 2018 roku przeznaczyliśmy 
już 60 000 zł na zakup 20 kom-
pletów łóżek szpitalnych oraz 
20 000 zł na szkolenie persone-
lu medycznego Szpitala Powiato-
wego. W tym roku przeznaczamy 

również 3 600 000 zł na dokoń-
czenie przebudowy Szpitala „Na 
Wrzesinie”. W budżecie mamy 
zarezerwowane także środki na 
budowę windy w przychodni przy 
ul. Drzymały oraz następne zaku-
py sprzętu medycznego i infor-
matyzację SPZZOZ. Prowadzimy 

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

Urząd jest dla mieszkańców – my to wiemy!
P O L I T Y K A 

S P O Ł E C Z N A
W 2017 roku, jako jeden 
z efektów II Kongresu 
NGO oraz z inicjatywy 
Starosty Pruszkowskiego 
Maksyma Gołosia, 
w szpitalu powiatowym 
„Na Wrzesinie” powstała 
Szkoła Rodzenia. Jej 
działanie przynosi efekt, 
ponieważ w szpitalu rodzi 
się coraz więcej dzieci!

A ż o 12% wzrosła licz-
ba porodów w prusz-
kowskim szpitalu 
w porównaniu roku 

2017 i 2016. To między innymi 
efekt bardzo dobrej opinii od-
działu położniczego szpitala „Na 
Wrzesinie”, wzmacnianej działal-
nością „Szkoły Rodzenia” – nowo-
czesnego programu edukacyjnego 
wspierającego przyszłych rodzi-
ców, zarówno mamy jak i ojców, 
we wspólnych przygotowaniach 
do porodu. Ideą jej stworzenia by-
ło m.in. zachęcenie ciężarnych 
kobiet do porodów naturalnych 
poprzez edukację i profesjonalne 
przygotowanie – tak, aby przyszła 
mama była na ten moment w pełni 
gotowa. Na działalność programu 
Powiat Pruszkowski przeznacza 
55 000 zł rocznie. W 2017 roku 
Szkołę Rodzenia ukończyło 28 par, 
natomiast w tym roku ukończyło 

Powiat Pruszkowski wspiera rodziców
PRZYJAZNY URZĄD

W tej kadencji samorządowej 
dokonaliśmy wiele zmian, 
które mają ułatwić 
mieszkańcom zarówno 
załatwianie codziennych 
spraw w urzędzie, jak 
i kontrolowanie działań 
władzy powiatowej. 
W 2016 roku otworzyliśmy 
nowoczesne i funkcjonalne 
sale Wydziału Obsługi 
Mieszkańca, a od niedawna 
Sesje Rady Powiatu są 
transmitowane na żywo 
w Internecie.

W skład Wydziału 
Obsługi Miesz-
kańców, którego 
dwie sale zosta-

ły oddane do użytku 11 stycznia 
2016 roku, wchodzą stanowiska 
obsługi z zakresu architektury 
i geodezji, kancelaria ogólna, ka-
sy oraz stanowisko paszportowe, 
wydawania prawa jazdy i rejestra-
cji pojazdów. W jednej z sal znaj-
duje się także kącik dla dzieci, 
dzięki któremu rodzice oczeku-
jący na załatwienie swoich spraw 
mogą w miłym otoczeniu spędzić 
czas ze swoimi podopiecznymi. 
Inicjatorem stworzenia nowe-
go Wydziału Obsługi Mieszkań-
ców był Starosta Zdzisław Sipiera, 
a projekt udał się dzięki wzorowej 
współpracy Radnych. Na naszych 

doświadczeniach budowy WOM-u 
opierały się inne samorządy: Po-
wiat Piaseczyński i Legionowski.

 Chcąc maksymalnie skrócić 
czas oczekiwania do stanowiska 
obsługi w urzędzie, wprowadzi-
liśmy elektroniczny system kolej-
kowy. Dzięki niemu mieszkańcy 
Powiatu mogą z łatwością zapla-
nować wizytę na konkretny dzień 
i godzinę. System działa zarów-
no na komputerach jak i smart-
fonach, zatem rejestracji można 
dokonać w dowolnym miejscu 
i czasie. To nie jedyne interneto-
we udogodnienie dla mieszkań-
ców – w Starostwie można także 
dokonywać płatności za pomocą 
aplikacji BLIK, a na zeszłorocznej 
Konferencji Techniczej w Jachrance 
zostaliśmy nagrodzeni za funkcjo-
nujący system informacji prze-
strzennej pruszkowski.e-mapa.

net oraz narady koordynacyjne 
prowadzone online.

 Urząd przyjazny dla miesz-
kańców to także potrzeba przej-
rzystości podejmowanych działań, 
dlatego w zeszłym roku wprowa-
dziliśmy publiczny rejestr umów 
i porozumień zawieranych przez 
Starostwo Powiatowe. W Interne-
cie transmitujemy na żywo Sesje 
Rady Powiatu, aby mieszkańcy 
mogli bez wychodzenia z domu 
śledzić działalność wybieranych 
przez nich Radnych. Przy podej-
mowaniu wielu decyzji zwraca-
my się również bezpośrednio do 
mieszkańców, aby wypowiedzie-
li się w danej sprawie – wspólnie 
konsultowaliśmy m.in. Strategię 
Rozwoju Powiatu Pruszkowskie-
go czy miejską inicjatywę wpro-
wadzenia Płatnych Stref Parko-
wania w Pruszkowie.

już 48 par, a kolejnych 20 par jest 
w trakcie kursu. Z powodu coraz 
większej liczby chętnych, środki 
przeznaczone na ten program 
będą się zwiększać.

Z okazji obchodów 100-le-
cia Niepodległości w Powiecie 
Pruszkowskim, przygotowali-
śmy okolicznościowe upominki 
dla rodziców dzieci urodzonych 
w tym roku w Szpitalu „Na Wrze-
sinie”. Są to komplety niemow-
lęce oznakowane logotypem 
obchodów rocznicowych. Ra-
zem z rodzicami cieszymy się 
z każdych narodzin w Powie-
cie Pruszkowskim!

Oprócz Szkoły Rodzenia Po-
wiat prowadzi także progra-
my zdrowotne, wśród których 
znajduje się planowany program 
opieki psychologicznej, laktacyj-
nej i rehabilitacyjnej (urogineko-
logia) dla młodych mam. Obecnie 
jesteśmy na etapie badania zain-
teresowania kobiet karmiących 
piersią utworzeniem poradni 

laktacyjnej, w której uzyskały-
by profesjonalną poradę.

W ramach polityki prospołecz-
nej wspieramy również rodziny 
zastępcze – Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie od 1 marca 2018 
roku realizuje projekt skierowa-
ny do rodzin zastępczych, kandy-
datów na rodziny zastępcze oraz 
rodzin z dziećmi niepełnospraw-
nymi. Jego celem jest zwiększenie 
zakresu i dostępu do usług spo-
łecznych dla osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem spo-
łecznym. W szczególności chodzi 
o usługi środowiskowe oraz usługi 
wsparcia rodziny i pieczy zastęp-
czej. Całkowita wartość projektu 
wynosi 933 942, 87 zł, z czego 747 
154,30 zł to dofi nansowanie Unii 
Europejskiej. W trakcie tej kadencji 
zadbaliśmy także o transparent-
ny mechanizm podziału środków 
Państwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych, 
przeznaczanych na rehabilitację 
społeczną i zawodową.

Lepiej funkcjonująca służba zdrowia – to jeden z kluczowych punktów, na jakich 
skupił się Zarząd i Rada Powiatu obecnej kadencji. Konsekwentne inwestowanie 
m.in. w Szpital Powiatowy już daje efekty. Zdrowie mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego 
zawsze było, jest i będzie mi bliskie – Krzysztof Rymuza, Wicestarosta Powiatu Pruszkowskiego

również programy zdrowotne – 
jednym z nich jest cykl pikników 
medycznych „Zdrowe Niedziele” 
(fi nansowany z budżetu Powiatu 
w kwocie 60 tysięcy złotych). Pod-
czas plenerowych imprez miesz-
kańcy Powiatu Pruszkowskiego 
mogą skorzystać z bezpłatnych 

badań, konsultacji i porad udzie-
lanych przez wykwalifi kowanych 
specjalistów. W trakcie każdej im-
prezy prowadzimy również akcje 
profi laktyczne w zakresie prewen-
cji chorób układu krążenia, ukła-
du oddechowego, cukrzycy czy 
otyłości. W pierwszej „Zdrowej 

Niedzieli” w tym roku wzięło udział 
około 1000 osób!

Obecnie jesteśmy także w trak-
cie przygotowywania programu 
szczepień przeciwko grypie dla 
osób po 65. roku życia z terenu 
Powiatu Pruszkowskiego, a na 
przyszłość planujemy m.in. pro-
gram profilaktyki zdrowotnej 
dzieci i młodzieży „Junior plus” 
oraz programy przeciwdziała-
nia chorobom płuc i chorobom 
układu krążenia. Warto podkreś-
lić, że środki przeznaczane na 
służbę zdrowia to również regulo-
wanie narastającego w poprzed-
nich kadencjach długu Szpitala 
Powiatowego, który sukcesywnie 
spłacamy w kwocie 177 420 złotych 
miesięcznie plus odsetki. Istot-
ne dla ochrony zdrowia są rów-
nież nasze działania w zakresie 
wspierania organizacji pozarzą-
dowych, takich jak Stowarzysze-
nie Honorowych Dawców Krwi 
Rzeczypospolitej Polskiej Klub 
HDK ,,Serce Pruszkowa” czy 
Pruszkowskie Stowarzyszenie 
rodzin Abstynenckich ,,Socjus”.

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.
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Jednym z najważniejszych celów tej kadencji było 
nawiązywanie dialogu społecznego z Mieszkańcami

DIALOG SPOŁECZNY
Podsumowując tę kadencję 
samorządową Powiatu 
Pruszkowskiego warto 
przypomnieć priorytety, 
które zostały postawione 
na jej początku. Oprócz 
rozwiązywania problemów 
w edukacji i służbie zdrowia, 
istotną rolę odegrało 
także inicjowanie dialogu 
społecznego z Mieszkańcami 
i organizacjami 
pozarządowymi.

C hcąc przerwać pa-
smo niezbyt udanych 
posunięć i błędnych 
decyzji, chociażby 

w odniesieniu do Liceum im. To-
masza Zana w Pruszkowie, władze 
Powiatu Pruszkowskiego uzna-
ły za najważniejsze priorytety: 
poprawę w dziedzinie eduka-
cji, poprawę w służbie zdrowia 
oraz nawiązanie rzeczowej, me-
rytorycznej i efektywnej współ-
pracy z samorządami na terenie 
Powiatu. Starosta Maksym Go-
łoś podkreślał także w każdej 
sprawie ważną rolę organizacji 

pozarządowych i dialogu spo-
łecznego z mieszkańcami. „Trze-
ba wzmocnić dialog społeczny – to 
jest priorytet mojego urzędowa-
nia i tej kadencji. Wybory dokonują 
się nie tylko przy urnach wybor-
czych, ale także podczas każdego 
Zarządu Powiatu i przy każdym 

podejmowaniu decyzji. W tych 
wyborach zawsze mogą pomóc 
mieszkańcy – trzeba się wsłuchi-
wać w ich głos i trzeba z nimi dys-
kutować, ważyć wszystkie racje” 
– uważa Starosta Maksym Gołoś. 
Równie istotną kwestią była tak-
że współpraca z organizacjami 

pozarządowymi: „To było dla 
mnie najistotniejsze ze wszyst-
kich działań, ponieważ wyszedłem 
z założenia, mając własne do-
świadczenie kontaktu z organiza-
cjami pozarządowymi, że to w nich 
ogniskuje się cała aktywność spo-
łeczna i obywatelska, której my 

samorządowcy bardzo potrzebu-
jemy. Wiedziałem także, że pienią-
dze przeznaczane dla organi-
zacji pozarządowych są zawsze 
wydawane dobrze i w dobrej wie-
rze. Trafi ają do benefi cjentów, któ-
rzy najbardziej potrzebują tej po-
mocy i wsparcia” – dodaje Starosta.

Ważną kwestią w tej kaden-
cji było również zsynchronizo-
wanie procesu inwestycyjnego 
z procesem pozyskiwania środ-
ków zewnętrznych – w tej dzie-
dzinie odnieśliśmy bardzo duże 
sukcesy. „Chciałbym się utwier-
dzić w przekonaniu, że tak efek-
tywne pozyskiwanie środków 
zewnętrznych stanie się po-
wszechną praktyką, nie tylko 
w Powiecie Pruszkowskim w na-
stępnych kadencjach, ale rów-
nież i w innych samorządach” 
– podkreśla Starosta Maksym 
Gołoś. Zdaniem Starosty z racji 
gorszej pozycji Powiatu w kwe-
stii budżetu, który jest mniejszy 
niż w każdej z poszczególnych 
gmin, niezwykle istotne jest 
pozyskiwanie środków ze-
wnętrznych. To dzięki środkom 
zewnętrznym – defi niowanym 
nie tylko jako środki europej-
skie, ale także fundusze pozy-
skane od gmin, ministerstw czy 
prywatnych przedsiębiorców, 
udało się  zrealizować wiele in-
westycji w zakresie infrastruk-
tury drogowej i oświatowej oraz 
w ochronie zdrowia.

Wspieramy zaangażowanie społeczne 
mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego

N G O
W latach 2015-2018 
przeznaczyliśmy łącznie 
rekordową sumę 
848 000 zł na działalność 
organizacji pozarządowych. 
Konsekwentnie wdrażamy 
strategię coraz szerszej 
współpracy z sektorem NGO, 
wspierając w ten sposób 
rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego 
w naszym Powiecie.

W ciągu roku organi-
zujemy dwie tu-
ry konkursów dla 
organizacji poza-

rządowych. Są to konkursy na 
realizację zadań o bardzo sze-
rokim spektrum tematycznym, 
które daje możliwość wzięcia 
udziału jak największej liczbie 
organizacji pozarządowych. 
W tym roku dofi nansowaliśmy 
projekty związane z pomo-
cą społeczną, oświatą, ochro-
ną i promocją zdrowia czy 
wspieraniem kultury fi zycznej. 
Wsparcie uzyskały również pro-
jekty upowszechniające tradycję 
narodową oraz wspomagające 
rozwój wspólnot i społeczno-
ści lokalnych.

Oprócz dofinansowywa-
nia projektów NGO, w grudniu 
2016 roku oddaliśmy do dys-
pozycji organizacji pozarzą-
dowych siedzibę Powiatowego 
Centrum Dialogu Społecznego. 

Jest to miejsce ich wewnętrznych 
spotkań oraz konferencji inte-
grujących szerokie środowisko 
społeczników. Siedziba CDS jest 
również bezpłatnie użyczana na 
działalność organizacji – np. co-
dzienne zajęcia podopiecznych 
Fundacji Toto Animo.

W relacji z organizacjami po-
zarządowymi dbamy o stałość 
kontaktu i wsłuchiwanie się w ich 
potrzeby, dlatego od 2016 roku 
organizujemy coroczne kongresy 
organizacji pozarządowych Po-
wiatu Pruszkowskiego. Podczas 
tych spotkań ustalamy szcze-
gółowy plan działania na cały 
rok oraz omawiamy zaplano-
wane konkursy. W ciągu roku 
odbywają się natomiast po dwa 

spotkania konsultacyjne, na któ-
rych wymieniamy się wzajemnie 
informacjami o podejmowa-
nych działaniach.

Współpraca z organizacjami 
pozarządowymi ma także inne 
formy, na przykład fi nansowe-
go wspierania szkoleń – zarów-
no z zakresu działalności danej 
organizacji, jak i prowadzenia 
fi nansów. Przy pomocy organi-
zacji pozarządowych prowadzi-
my również punkty nieodpłatnej 
pomocy prawnej. Z bieżącą 
działalnością własną poszcze-
gólnych stowarzyszeń można 
natomiast zapoznać się na or-
ganizowanych co roku Pikni-
kach Rodzinnych Mieszkańców 
i Organizacji Pozarządowych.

Efektywnie pozyskujemy środki 
zewnętrzne

ŚRODKI     
ZEWNĘTRZNE
W 2017 roku pozyskaliśmy 
rekordową sumę 
012 milionów 460 tysięcy 
złotych dofi nansowania 
spoza budżetu Powiatu 
Pruszkowskiego do 
naszych inwestycji. 
Łącznie w tej kadencji 
samorządowej 
zrealizowaliśmy projekty 
warte ponad 42 miliony 
złotych, a dofi nansowanie 
do nich wyniosło 
aż 26,7 miliona!

O prócz  środków 
własnych do zre-
alizowania dużych 
i ambitnych pro-

jektów niezbędne jest pozyska-
nie partnerów, którzy będą mogli 
wesprzeć je finansowo. Dzię-
ki skutecznym zabiegom władz 
Powiatu Pruszkowskiego po-
zyskaliśmy 4,5 miliona złotych 
w 2015 roku, 4,61 miliony złotych 
w 2016 roku, 12,46 milionów zło-
tych w 2017 roku, a w 2018 ro-
ku (dane na dzień 07.06.2018 r.) 
5,15 milionów złotych dofi nan-
sowania realizowanych projek-
tów. To znaczne wsparcie fi nan-
sowe, bez którego część z tych 
inwestycji prawdopodobnie nie 
mogłaby się odbyć.

 Większość środków zyska-
liśmy dzięki wsparciu z budże-
tu Samorządu Województwa 

Mazowieckiego i gmin naszego 
Powiatu (9,76 mln zł), następne 
w kolejności to środki budże-
tu państwa (8,36 mln zł), środ-
ki Unii Europejskiej (4,55 mln zł) 
oraz środki programów ministe-
rialnych (2,5 mln zł). Fundusze te 
pozyskaliśmy w większości na in-
frastrukturę drogową, infrastruk-
turę oświatową i ochronę zdrowia.

 Największe inwestycje reali-
zowane w latach 2015-2018 przy 
udziale środków zewnętrznych 
to m.in.: 

• Przebudowa ul. Regulskiej na 
odcinku od ul. Bodycha do torów 
kolejki WKD (dofi nansowanie Ma-
zowieckiego Instrumentu Wspar-
cia Dróg Lokalnych oraz gminy 
Michałowice – łączna wartość 
5 317 717,70 zł). 

• Budowa sali gimnastycznej 
przy Liceum Ogólnokształcą-
cym im. T. Zana w Pruszkowie 
(dofinansowanie 2 500 000 zł 
z Programu Rozwoju Szkolnej 
Infrastruktury Sportowej Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki oraz 
1 125 000 zł dofi nansowania Mia-
sta Pruszków);

• Przebudowa drogi powiato-
wej w rejonie Moszny, Domanie-
wa i Koszajca (dofi nansowanie 2 
673 405 zł z Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych 
oraz 780 000 zł z gminy Brwinów);

• Przebudowa i moderniza-
cja infrastruktury Ambulato-
ryjnej Opieki Specjalistycznej, 
Podstawowej Opieki Zdrowot-
nej (Nocnej i Świątecznej Opieki 
Zdrowotnej) oraz Szpitala Powia-
towego w Pruszkowie (dofi nanso-
wanie z rezerwy ogólnej budżetu 
państwa w wysokości 3 355 152 zł).

W przyszłości mamy m.in. 
szansę na zdobycie dofi nanso-
wania na budowę pływalni przy 
Zespole Szkół Ogólnokształcących 
i Sportowych w Pruszkowie. Li-
czymy na rekordowe 7 milionów 
złotych dofi nansowania tej inwe-
stycji! Tyle na budowę pływalni 
przy ZSOiS zaplanowało w zak-
tualizowanym Planie Rocznym 
Ministerstwo Sportu i Turystyki 
w ramach „Programu inwesty-
cji o szczególnym znaczeniu dla 
sportu – edycja 2018”, a kwota ta 
może jeszcze zostać powiększona.

01303

Samorząd to nie są władze samorządowe, tylko ludzie, którzy zamieszkują 
konkretny teren. Na każdym etapie pracy w samorządzie zawsze trzeba być 
w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami, żeby nie oderwać się od 
rzeczywistości – Maksym Gołoś, Starosta Pruszkowski

03030303P i ą t e k ,  2  W R Z E Ś N I A  2 0 1 6
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W I A D O M O Ś C I

Upał, susza i kłopoty z wodą
R E G I O N

Bardzo wysokie 
temperatury i brak 
deszczu dają się we znaki 
wodociągowcom. Kłopoty 
z zaopatrzeniem w wodę 
mogą pojawić się  
w Podkowie Leśnej  
i Nadarzynie.  
Do mieszkańców 
skierowano apel  
o korzystanie z wody  
tylko w celach bytowych.

T ego typu sytuacje po-
wtarzają się co roku. 
Wszystko przez upały 
i brak deszczu. Tym 

razem kłopoty pojawiły się 
w gminie Nadarzyn i w Podko-
wie Leśnej. Wczoraj w pierw-
szej z miejscowości w trybie 
pilnym odbyło się spotkanie 
władz gminy, przedsiębior-
stwa komunalnego Nadarzyn 
i osób odpowiedzialnych za wo-
dociągi. – Ustalono, że Gmina 
i PKN zwiększą kontrolę nad 

okolicznymi firmami oraz wła-
ścicielami stawów i oczek wod-
nych, aby w godzinach „szczytu 
wodnego” nie uzupełniali wo-
dy w swoich zbiornikach – po-
informował za pośrednictwem 
Facebooka Dariusz Zwoliński, 
wójt Nadarzyna.

Jak zaznacza nadarzyński 
włodarz, podjęte zostaną dzia-
łania, które mają poprawić sy-
tuację w przyszłości. – W celu 
rozwiązania problemów z ci-
śnieniem wody spowodowanej 
zwiększającą się ilością osób ko-
rzystających z wodociągów usta-
lono, że w tym roku PKN stworzy 
projekt dodatkowej nitki wodo-
ciągu od ujęcia w Parolach do 
Ruśca. Po uzyskaniu pozwole-
nia na budowę, prace w terenie 
zaczną się w tym roku, a najpóź-
niej w przyszłym, tak aby zosta-
ły zakończone do wiosny 2019 
roku. Pracownicy wodociągów 
w PKN zwrócą szczególną uwagę 
na uzyskanie „drożności” prze-
pływu wody w Ruścu, poprzez 

m.in. ściślejszą kontrolę zasuw 
– zapewnia Zwoliński.

Z podobnymi kłopotami bory-
ka się Podkowa Leśna. Tu też po-
jawił się apel do mieszkańców, 
aby w godz. 6.00-22.00 uży-
wać wody tylko w uzasadnio-
nych przypadkach. – W związku 
z utrzymującymi się wysokimi 
temperaturami oraz nieko-
rzystnymi prognozami pogody 
na najbliższe dni, zwracamy się 
z prośbą do mieszkańców korzy-
stających z sieci wodociągowej 
o racjonalne korzystanie z wo-
dy – informuje podkowiański 
urząd. – Prosimy o wykorzy-
stywanie wody pitnej z sie-
ci wodociągowej wyłącznie do 
celów bytowych. W przypad-
ku konieczności podlewania 
ogródków, trawników, my-
cia samochodów, napełnia-
nia przydomowych basenów 
itp. wodą z sieci wodociągowej 
należy to wykonywać w godzi-
nach od 22.00 do 6.00 – czyta- 
my w komunikacie. [Red.] 
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Enej, Mazowsze, Bajm, pikniki... - działo się
R E G I O N 

Miniony weekend  
obfitował w wiele  
ciekawych imprez 
kulturalnych. Sami 
sprawdźcie co takiego 
działo się w powiatach 
pruszkowskim  
i grodziskim. 

W ciągu zaledwie  
dwóch dni w na- 
szym regionie 
odbył się szereg  

ciekawych imprez. Pierwszą  
z nich było powitanie lata w prusz- 
kowskich Malichach. Sąsiedzki 
festyn został podzielony na część 
kulturalną i sportową. Były kon-
kursy, zabawy, gra miejska. Po-
witanie lata to oczywiście wianki, 
które były puszczane na wodę. 
Zorganizowano przejażdżki ka-
jakowe, odbyła się potańcówka 
na trawie oraz można było po-
dziwiać występy zespołów fol-
kowo biesiadnych. 

W sobotę i niedzielę na ro-
dzinnym pikniku można by-
ło podziwiać Zespół Mazowsze. 

Lista atrakcji na tej imprezie by-
ła niezwykle długa. I zapewne 
każdy znalazł tu coś dla siebie. 
Na gości czekały m.in. koncert 
chóru, baletu i orkiestry, spek-
takle dla dzieci, pokazy cyrko-
we. W niedzielę oprócz pikniku 

w Mazowszu można było wy-
brać się na imprezy w innych 
miastach. Grodzisk Mazowiec-
ki opanowały czworonogi z oka-
zji „Pikniku z psem”. Były pokazy 
tresury oraz wybory najpiękniej-
szego psa. 

Dwie muzyczne imprezy od-
były się natomiast w Pruszkowie 
i Michałowicach. W pruszkowskim 
Parku Kościuszki nie zabrakło 
atrakcji dla najmłodszych w po-
staci licznych warsztatów. Chętni 
mogli podziwiać wozy strażackie 

i policyjne. A gwiazdami wieczo-
ru były Zespół Fasolki oraz Enej. 
W Michałowicach oprócz licznych 
atrakcji dla mieszkańców i poka-
zów wokalnych i tanecznych na 
scenie można było podziwiać le-
gendarny zespół Bajm. 

Przez cały weekend w Podko-
wie Leśnej i Brwinowie trwał na-
tomiast Festiwal Otwarte Ogrody, 
a w niedzielę w Nadarzynie od-
była się impreza z okazji 19-le-
cia działalności Nadarzyńskiego 
Ośrodka Kultury. [Red.] 
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OBWIESZCZENIE O LICYTACJI
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie podaje do publicznej wiadomości, że dnia 03.07.2018r. pod adresem: 05–800 Pruszków ul. Staszica 
1 pokój 313, o godzinie 1000  odbędzie się

I SPRZEDAŻ LICYTACYJNA 
ruchomości zajętych w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym z majątku Pana Piotra Mickiewicza pod adresem 05-090 Rybie, Sójki 1A/1B
Zajęte ruchomości można oglądać w dniu 02.07.2018 r. w godzinach 1000 - 1200 
pod adresem: 05-120 Legionowo ul. Tadeusza Kościuszki 16 - były dom weselny „Julia”.
(prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny na tel. kom. 693 356 980).
Przedmiot licytacji (licytowany będzie komplet zajętych ruchomości):

Lp. Wyszczególnienie zajętych ruchomości Ilość Jednostka miary Wartość szacunkowa zł/szt Łączna  wartość szacunkowa
1 Lampy stojące metalowe – klosz biały 16 szt. 55,00 zł 880,00 zł
2 Lampki biurkowe met. – klosz biały 16 szt. 30,00 zł 480,00 zł
3 Krzesła tapicerowane czarnym skajem  - wysokie oparcia 6 szt. 100,00 zł 600,00 zł
4 Krzesła tapicerowane czarnym skajem  - niskie oparcia 11 szt. 80,00 zł 880,00 zł
5 Sofa  dwuosobowa - pomarańczowy skaj 2 szt. 160,00 zł 320,00 zł
6 Szafa ubraniowa z lustrem 1 szt. 50,00 zł 50,00 zł
7 Stoliki brązowe małe 20 szt. 15,00 zł 300,00 zł
8 Suszarki do włosów 12 szt. 10,00 zł 120,00 zł
9 Grzejniki konwektorowe przenośne 9 szt. 30,00 zł 270,00 zł
10 Krzesła metalowe z plastikowym siedziskiem i oparciem 25 szt. 50,00 zł 1 250,00 zł
11 Pościel i ręczniki (2 kartony) 58 szt. 3,00 zł 174,00 zł
12 Stół owalny biały z białymi metalowymi nogami 1 szt. 200,00 zł 200,00 zł
13 Łóżko pojedyncze 1 szt. 60,00 zł 60,00 zł
14 Stoły z nogami drewnianymi 5 szt. 40,00 zł 200,00 zł
15 Stół z nogami metalowymi 1 szt. 40,00 zł 40,00 zł
16 Materace z pianki duże 12 szt. 40,00 zł 480,00 zł
17 Stoły szklane z metalowymi nogami 6 szt. 80,00 zł 480,00 zł
18 Stolik kawowy szklany z metalowymi nogami 1 szt. 50,00 zł 50,00 zł
19 Kuchenka mikrofalowa 1 szt. 80,00 zł 80,00 zł
20 Czajnik elektryczny czerwony 1 szt. 40,00 zł 40,00 zł
21 Żelazko 2 szt. 30,00 zł 60,00 zł
22 Lampa metalowa podłogowa 5 kloszy 1 szt. 150,00 zł 150,00 zł
23 Telewizor LG 1 szt. 400,00 zł 400,00 zł
24 Zestaw kina domowego 6 głośników 1 kompl. 200,00 zł 200,00 zł
25 Drukarka – urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. 150,00 zł 150,00 zł
26 Telewizory z dekoderami 12 szt. 100,00 zł 1 200,00 zł
27 Dekodery 4 szt. 20,00 zł 80,00 zł
28 Ruter 1 szt. 30,00 zł 30,00 zł

SUMA 9 224,00 zł
Cena wywołania I licytacji będzie wynosić ¾ wartości szacunkowej: 6918,00 zł

Wadium (1/10 wartości oszacowania) : 922,40 zł
Warunkiem udziału w licytacji (również II licytacji) jest wniesienie do organu egzekucyjnego wadium, które należy wpłacić do organu egzekucyjnego 
na rachunek lub w gotówce.
Kwota wadium winna się znajdować na rachunku nr 20 1010 1010 0162 6113 9120 0000 do dnia licytacji do godz._900, w przelewie oprócz danych 
przystępującego proszę dopisać WADIUM
Wpłaty wadium gotówką: w pokoju 313 w_dniu licytacji od godz. 900 do godz. 1000. 
Wadium zostanie zaliczone nabywcy na poczet ceny a pozostałym uczestnikom zwrócone.
Nabywca zobowiązany jest uiścić niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia przynajmniej cenę wywołania. Jeżeli ceny tej nie uiści traci prawo 
wynikłe z przybicia i nie może uczestniczyć w dalszej licytacji. Różnicę między ceną nabycia a kwotą wpłaconą po udzieleniu przybicia, nabywca 
ureguluje organowi egzekucyjnemu do godziny 1200 dnia następnego. Nabywca, który w tym terminie nie zapłaci reszty ceny, traci prawo wynikłe z 
przybicia i prawo do zwrotu kwoty uregulowanej w czasie licytacji gotówką. 
Nabywca po zakończeniu licytacji otrzyma postanowienie o_nabyciu oraz fakturę – bez VAT.
Jeżeli I licytacja nie dojdzie do skutku, to:
II licytacja odbędzie się pod tym samym adresem i godzinach w dniu 10.07.2018 r.
Przed II licytacją zajęte ruchomości można oglądać w dniu 09.07.2018 r. w godzinach 1000 - 1200 
Cena wywołania II licytacji będzie wynosić ½ wartości szacunkowej.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie zastrzega sobie prawo odstąpienia od licytacji bez podania przyczyn oraz nie odpowiada za wady 
ukryte i stan techniczny nabytej ruchomości.
Odbiór następuje z miejsca przechowania transportem nabywcy i na jego koszt nie wcześniej niż dnia następnego (po wcześniejszym uzgodnieniu).
Nabywca nie może domagać się unieważnienia licytacji i nabycia ruchomości ani też obniżenia ceny jej nabycia z powodu jej wad, mylnego 
oszacowania lub innej przyczyny.
Informacje w sprawie licytacji można uzyskać pod nr tel. 22 7380802, tel. kom. 693 356 980  lub w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, ul. Staszica 
1 pok. 202. 

      Z up. Naczelnika Urzędu Skarbowego
	 	 	 	 	 Zastępca	Naczelnika	Urzędu	Skarbowego	w	Pruszkowie
	 	 	 	 	 	 	 Izabela	Mąkosa

 /-/ podpis na oryginale

Ogłoszenie
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OgłoszeniaZamów: 22 758 77 88
reklama@wprmedia.pl                

Pruszków
ul. Niecała 10/2

Piątek, 22 CZERWCA 2018

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

PARTNER HANDLOWY

 ► Agencja Ochrony zatrudni 
do pracy na obiektach 
przemysłowych na terenie 
Pruszkowa, Konotopy, Błonia 
i Ożarowa Mazowieckiego. 
Telefon: 728-432-309 

 ► 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 

 ► Opiekunka Seniorów 
w Niemczech. Kurs 
niemieckiego od postaw 
w Warszawie - po kursie 
praca gwarantowana. 
Promedica24, 
tel.: 506-289-039 

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

 ► Pani do sprzątania 
w Komorowie jeden dzień 
w tygodniu, w soboty 
tel.: 606-742-496 

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

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

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

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

 ► Zatrudnię na obiekt handlowy 
w Grodzisku Maz. System 
zmianowy 17 godz. Stawka 
13,00 zł netto. 695-330-619 

 ► Zatrudnię piekarza i 
pomocnika. Wynagrodzenie 
od 2500 zł. Pruszków 
tel.: (22) 758-15-48 

Nieruchomości – sprzedam

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

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

 ► Sprzedam działki budowlane, 
Osowiec, bezpośrednio przy 
lesie z mediami, tel.: 510-
521-952  

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 

Rekreacja

 ► Anteny nowocześnie 
solidnie montaż serwis
603-375 -875 

 ► Czyszczenie skórzanej 
tapicerki samochodowej, 
505-076-331 

 ► Docieplanie Budynków 
795-969-696 

 ► Domofony, videodomofony 
603- 375-875 

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

 ► Hydraulik, 535-872-455 

Dam pracę

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

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

Poszukuję pracowników 
do pracy na budowie 
w Pruszkowie 
k. Warszawy. Możliwe 
zakwaterowanie
i transport, bardzo 
dobre warunki płacowe - 
fi rma z długoletnim 
stażem branżowym. 
Kontakt Przemysław: 
662-102-871 

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

 ► Praca w ochronie Centrum 
Handlowe Janki. Praca 
w godzinach 12-21. 
Etat. 668-914-732 

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

 ► Szlifi erz: wałki, otwory, 
płaszczyzny – Pruszków 
tel.: 606-742-496 

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

 ► Zatrudnię 
elektromechanika 
tel.: (22) 728-25-00, 
(22) 716-21-21 

 ► Zatrudnię fryzjera/fryzjerkę 
tel.: 502-036-239 

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

 ► Protezy zębowe 450 zł: 
508-357-334 

Szkolenia BHP - wstępne, 
okresowe 694-127-292 

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

 ► WYMIANA OPON, 
795-569-659 

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

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

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

Poszukuję pracowników  
do pracy na budowie  

w Pruszkowie k. Warszawy. 
Możliwe zakwaterowanie  
i transport, bardzo dobre  

warunki płacowe  
– firma z długoletnim  
stażem branżowym. 

Kontakt 
Przemysław: 662-102-871 

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

Zatrudnimy Pracownika Gastronomii
Wymagane doświadczenie, 
aktualna książeczka sanepidu.

509 683 032

Wójt Gminy Nadarzyn 
zawiadamia, 

że na urzędowych tablicach 
ogłoszeń oraz na stronach 

internetowych urzędu 
został zamieszczony 

wykaz  nieruchomości, 
stanowiących  drogę  

wewnętrzną, przeznaczonych  
do wydzierżawienia w trybie 

bezprzetargowym.
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Park Kościuszki (przy Pałacyku „Sokoła”)
Start: 
Czerwiec / Lipiec 21:30, Sierpień / Wrzesień 20:30 

Wakacyjne soboty

Repertuar:
30.06.2018 – La La Land 
14.07.2018 – John Wick 2
21.07.2018 – Złe mamuśki
28.07.2018 – Transcendencja
04.08.2018 – Iluzja 2
11.08.201811.08.2018 – Przełęcz ocalonych
18.08.2018 – 7 rzeczy, których nie wiecie o facetach
25.08.2018 – Snowden
01.09.2018 – Nerve

PARTNERZYORGANIZATOR WSPÓŁORGANIZATOR SPONSOR GŁÓWNY


