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„Dziesiątka” zgodnie  
z planem

 E
W

EL
IN

A
 L

AT
O

SE
K 

 PRUSZKÓW  
Ostatnia prosta na 
placu budowy nowej 
siedziby szkoły  
podstawowej nr 10  
w Pruszkowie.  
Od września dzieci 
będą uczyć się w dużo  
lepszych warunkach 
niż dotychczas.

To jedna z większych 
pruszkowskich in-
westycji oświato-
wych ostatnich lat. 

Stanowi odpowiedź na stale 
rosnące potrzeby mieszkań-
ców Gąsina. Obecna siedzi-
ba „dziesiątki” pęka w szwach, 

nie mówiąc już o tym, że dale-
ko jej do spełnienia nowocze-
snych standardów. Niewielka 
sala gimnastyczna, wąskie ko-
rytarze, mało przestronne sa-
le lekcyjne. A przy tym coraz 
większa liczba uczniów...

Sytuacja diametralnie zmie-
ni się we wrześniu tego roku. 
Uroczyste rozpoczęcie nowego  
roku szkolnego odbędzie się 
już w nowym budynku. – Wszyst 
ko idzie zgodnie z planem i z har- 
monogramem. We wrześniu 
pierwszy dzwonek w nowym 
obiekcie. Jesteśmy w stałym 
kontakcie z wykonawcą, czy-
li firmą Strabag – mówi nam 
Konrad Sipiera, wiceprezy-
dent Pruszkowa.

DODATEK
EDUKACJA / str. 11-13 /

POKAZ
Charytatywny pokaz  
z udziałem gwiazd / str. 04 /

PRUSZKÓW
Skażenie Utraty. Są pierwsze  
wyniki badań / str. 06 /

MILANÓWEK
Spór o siedzibę  
Centrum Kultury / str. 03 /
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Tego dnia wszystkie Mamy obchodzą swoje święto! 
Życzymy siły, uśmiechu, wytrwałości, a także odrobiny 
odpoczynku i czasu dla siebie.26

R E K L A M A

O skrzyżowaniu ul. Błońskiej z ul. Warszawską

w Nadarzynie. Kierowcy od lat 
borykają się z trudnym wyjaz-
dem z ul. Błońskiej w kierunku 

NADARZYN
Mowa o skrzyżowaniu 
ulic, które znajdują 
się w Nadarzynie. Jest 
duża szansa na rozwią-
zanie znanego od lat 
problemu – trudnego 
wyjazd z ul. Błońskiej.

W e wtorek, 14 maja 
odbyło się ważne
spotkanie w sie-
dzibie Mazo-

wieckiego Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich w Warszawie. 
Dotyczyło ono przebudowy pro-
blematycznego skrzyżowania 
ul. Błońskiej z ul. Warszawską 

ronda Armii Krajowej. Oczeki-
wanie na możliwość przejazdu 
powoduje też korki.

Ponadto, gdy w Nadarzynie 
powstał ogromny węzeł trasy 
szybkiego ruchu S8, liczba kie-
rowców korzystających z drogi 
wojewódzkiej nr 720 może być 
jeszcze większa. Dlatego przebu-
dowa jest tak ważna dla gminy.

Są szanse na zmianę. Podczas 
wspomnianego spotkania, opisa-
ne wyżej argumenty zostały przy-
jęte przez przedstawicieli MZDW. 
Jak informuje urząd, w najbliż-
szych dniach mają zostać zle-
cone badania natężenia ruchu. 
Po ich wykonaniu odbędzie się 
następne spotkanie, podczas 
którego będzie można określić 
zakres przebudowy skrzyżowa-
nia. W związku z tym, trudno 
w tej chwili o więcej szczegó-
łów w tej sprawie. SO
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Wmurowali kamień węgielny pod ośrodek Legii
zakończeniu budowy ośrodka bę-
dą mieć do dyspozycji nowocze-
sne zaplecze treningowe. – Mam 
nadzieję, że takie inwestycje będą 
powstawać w całym kraju, a dzi-
siejsze wydarzenie jest pierwszym 
krokiem i mam nadzieję, że polska 
piłka w kolejnej dekadzie wejdzie 
do wyższej ligi, oby do tej jak naj-
wyższej – stwierdził szef rządu.

Dodał, że obiekt zostanie udo-
stępniony zawodnikom, którzy 
docelowo będą grać w pierwszej 
drużynie Legii, innych klubach 
Ekstraklasy i czołowych klu-
bach europejskich. Ma to na celu 
upowszechnienie sportu wśród 
najmłodszych oraz rozwój ogól-
nodostępnej infrastruktury spor-
towej. – Młodzież będzie w stanie 
osiągać sukcesy w oparciu o to, 

KSIĄŻENICE
W poniedziałek, 
13 maja, odbyła się uro-
czystość wmurowania 
kamienia węgielnego 
pod Legia Training Cen-
ter, ośrodek szkolenio-
wy stołecznego klubu 
w Książenicach.

W uroczystości wzię-
li udział przed-
stawiciele władz 
Legi i ,  samo-

rządowcy z Grodziska, a także 
premier Mateusz Morawiecki i mi-
nistrowie. Nie zabrakło oczywi-
ście młodych piłkarzy, którzy po 

jak profesjonalnie zostanie prze-
szkolona – zaznaczył Morawiecki.

– Mam nadzieję, że niedługo cała 
Polska będzie dumna z tego miej-
sca – mówił w trakcie uroczystości 
Dariusz Mioduski, prezes Legii.

Wiele wskazuje, że nie są to 
słowa bez pokrycia. W Książe-
nicach powstanie najnowocze-
śniejszy tego typu obiekt w kraju. 
W ośrodku znajdzie się sześć bo-
isk, pełne zaplecze treningowe, 
medyczne i bursa dla zawodni-
ków. Działać będą tam Akademia 
Piłkarska, Centrum Badawczo-
-Rozwojowe LegiaLab, sporto-
we start-upy.

Wykonawca przejął plac budo-
wy ponad miesiąc temu. Zakoń-
czenie inwestycji planowane jest 
w połowie 2020 r. EL
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Budowa nowego obiektu dla 
„dziesiątki” rozpoczęła się pod 
koniec 2017 r. W maju ubiegłe-
go roku w uroczystej atmosfe-
rze wmurowany został kamień 
węgielny. Teraz budynek można 
już urządzać w środku. A jest 
co urządzać. W nowym budyn-
ku znajdzie się miejsce dla 725 
uczniów szkoły podstawowej, 
którzy będą mieć do swojej 
dyspozycji 29 pracowni pod-
stawowych i 2 pracownie kom-
puterowe. Znacznie polepszą się 
warunki do uprawiania spor-
tu, bo szkoła zyska pełnowy-
miarową salę gimnastyczną 
z widownią, trzy mniejsze sa-
le sportowe i siłownię. Do tego 
oczywiście biblioteka z czytel-
nią, aż dwie stołówki z pełnym 
zapleczem kuchennym, trzy 
świetlice i sale do zajęć wy-
równawczych. Swój „kawałek 

podłogi” znajdzie tam także 
Książnica Pruszkowska. Z jej 
gościnnych progów będą mogli 
korzystać wszyscy mieszkańcy, 
nie tylko uczniowie i ich rodzi-
ce. Będzie to miejsce otwartych 
spotkań. W bezpośrednim oto-
czeniu szkoły pojawią się boiska 
ze sztuczną nawierzchnią, trzy-
torowa bieżnia lekkoatletyczna, 
plac zabaw dla przedszkolaków, 
a także ogródki klasowe.

Wkrótce rozpocznie się wy-
posażanie i meblowanie obiek-
tu. – W przyszłym tygodniu 
otwieramy oferty w przetargu 
na wyposażenie szkoły nr 10. 
Idziemy zgodnie z planem – 
zapewnia wiceprezydent Kon-
rad Sipiera.

Wspomniany przetarg to 
pierwszy etap „urządzania” 
sp nr 10. Zadanie podzielo-
no na trzy części: dostawę 
i montaż mebli szkolnych, do-
stawę i montaż mebli admi-

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 nistracyjnych oraz dostawę 
i montaż sprzętu sportowe-
go. Wszystko fabrycznie nowe 
i nieużywane. Termin realizacji 
zamówienia to koniec lipca te-
go roku. Poza biurkami, szafami 
i krzesełkami w szkole pojawią 
się m.in. bramki do piłki ręcz-
nej, kosze najazdowe, tablica 
wyników, słupki do siatkówki, 
sprzęt do wyposażenia siłowni.

Pierwszy wrześniowy dzwo-
nek nie będzie jednak oznaczał 
zakończenia budowy. Po prze-
niesieniu szkoły w nowe mury, 
rozpocznie się rozbiórka jej do-
tychczasowej siedziby. W jej 
miejscu powstanie kolejny nowy 
obiekt, tym razem przeznaczony 
dla przedszkolaków. Pomieści 
ono 100 dzieci w czterech od-
działach, a maluchy przekroczą 
jego próg rok później, czyli we 
wrześniu 2020 r.

Koszt całej inwestycji to po-
nad 47 mln zł. EL

„Dziesiątka” zgodnie z planem
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Tego dnia wszystkie Mamy obchodzą swoje święto! 
Życzymy siły, uśmiechu, wytrwałości, a także odrobiny 
odpoczynku i czasu dla siebie.

Po remoncie przeprowadzonym przez Polskie Koleje Państwowe wygląd 
dworca i detale architektoniczne odzyskały swój oryginalny blask 
międzywojennego polskiego neorenesansu – Paweł Makuch, prezydent Pruszkowa. 
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Władysław Teofil

BARTOSZEWSKI
Kandydat nr 10 w powiatach Pruszkowskim,

Grodziskim, Ożarowie

O G Ł O S Z E N I E

ZAPRASZAMY: 
15 CZERWCA OD GODZ. 14:00, 16 CZERWCA OD GODZ. 12:00

15 i 16 czerwca 2019
OTRĘBUSY ul. Świerkowa 2

O G Ł O S Z E N I E

PRUSZKÓW
Aż pięć film ubiega się 
o możliwość wykonania 
przebudowy ul. Miry 
Zimińskiej-Sygietyńskiej 
w Pruszkowie. Inwesty-
cja ma być zrealizowana 
jeszcze w tym roku. 

P od koniec kwietnia 
pruszkowski magi-
strat ogłosił prze-
targ na przebudowę 

ul. Miry Zimińskiej-Sygietyń-
skiej na odcinku od ul. Prusa 
do al. Wojska Polskiego. Inwe-
stycja zakłada wprowadzenie na 
wspomnianym odcinku ruchu 
dwukierunkowego oraz przebu-
dowę krzyżówki z al. Wojska Pol-
skiego. Zostaną tam wydzielone 
pasy do skrętu w lewo w kierun-
ku ul. Miry Zimińskiej-Sygie-
tyńskiej. W al. Wojska Polskiego 
od strony Utraty pojawi się do-
datkowe przejście dla pieszych.

Do przetargu zgłosiło się aż 
pięć firm. Najniższą ofertę opie-
wającą na przeszło 5,4 mln zł 
złożyła firma Efekt z Warsza-
wy. Ta sama, która w ekspre-
sowym tempie wybudowała 
rondo u zbiegu ulic Powstań-
ców, Plantowej i Stalowej. Naj-
wyższą ofertę zaproponowała 

spółka Instal-Nika z Warszawy, 
która roboty wyceniła na pra-
wie 8,4 mln zł. 

Teraz urzędnicy sprawdzają 
złożone oferty. Jeśli uda się wy-
brać wykonawcę w pierwszym 
przetargu to wszystkie prace 
powinny zostać wykonane do 
30 listopada bieżącego roku. AZ

Chętnych na przebudowę 
Zimińskiej-Sygietyńskiej nie brakujeMILANÓWEK

W Milanówku zawrzało. 
Napiętą sytuację po-
woduje spór o wybór 
miejsca, które miałoby 
stać się nową siedzibą 
centrum kultury. Bur-
mistrz zaproponował 
konkretną lokalizację, 
ale nie wszystkim przy-
padła ona do gustu.

K oncepcja przedstawio-
na przez milanowski 
urząd to zakup bu-
dynku przy ul. Łąko-

wej 3. Według burmistrza jest 
to obiekt, który można niemal 
natychmiast zaadaptować na 
potrzeby centrum kultury. Na 
działce znajduje się budynek 
biurowy o powierzchni 733 m kw. 
i magazyn o pow. 409 m kw. 
Wszystko to stoi na działce o po-
wierzchni ponad 5,6 tys. m kw.

Koszt zakupu miałby zamknąć 
się w 3,5 mln zł. Do tego trzeba 
doliczyć koszty adaptacji części 
magazynowej na salę widowi-
skową, co może kosztować ok. 
1,9 mln zł. Zdania na temat tego 
pomysłu są mocno podzielone. 
Z uwagi na to, że pojawiła się 
dość liczna grupa przeciwników, 
przeprowadzono konsultacje 
społeczne. Mimo, że zakończy-
ły się 28 kwietnia, to przygoto-
wywanie wyników jeszcze trwa.

– Redagowanie ankiet potrwa 
do końca maja. To prawda, że 
jest napięta sytuacja w gminie. 
Grupa osób, która nie pogo-
dziła się z tym, że pojawił się 
nowy burmistrz, bombardu-
je wszystkie pomysły z klucza. 
Wysnuwane są formułowania 
niepoparte żadnymi dowodami 
insynuacji. Ponadto jedyną za-
proponowaną alternatywą jest 
obiekt przy ul. Kościelnej, mo-
wa o kortach tenisowych. Jed-
nak, mimo szczerych chęci, nie 
ma tam możliwości utworze-
nia siedziby centrum kultu-
ry. I to nie dlatego, że jestem 
przeciwny, tylko projekt jest 
niewykonalny z punku widze-
nia prawnego i technicznego – 
mówi nam Piotr Remiszewski, 
burmistrz Milanówka. 

Problemów jest kilka. Po 
pierwsze trzeba wybudować 
parking dla osób odwiedzają-
cych centrum kultury, a na to, 
jak twierdzi burmistrz, nie ma 
miejsca. Wjazd do kortów te-
nisowych jest umiejscowiony 
bardzo blisko wiaduktu i nie 
spełnia parametrów zjazdu pu-
blicznego, jaki jest wymagany 
w celu realizacji imprez o cha-
rakterze kulturalnym. 

– Poza tym trzeba byłoby prze-
nieść korty tenisowe. Przed-
wojenni właściciele tego terenu 
przekazali go na konkretny cel. 
Jeżeli cokolwiek będziemy chcie-
li tam zmienić trzeba liczyć się 
z odszkodowaniami dla spadko-
bierców. Krótko mówiąc, nie ma 
dobrej alternaty dla Łąkowej – 
podsumowuje Remiszewski. SO

Spór o siedzibę centrum kultury 
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PRUSZKÓW

„Zielone światło” 
dla Działkowej

Władze Pruszkowa wybrały firmę, która zajmie się 
przygotowaniem dokumentacji projektowej prze-
budowy ul. Działkowej. Podpisano już umowę z wy-
konawcą. Wyczekiwana od lat inwestycja ma szansę 
na realizację. Mowa tu o przebudowie ul. Działkowej 
w Pruszkowie. W Urzędzie Miasta Pruszkowa podpisa-
no umowę na wykonanie dokumentacji projektowej 
potrzebnej do realizacji tej inwestycji. Dokumentacja 

ma być gotowa w połowie listopada 2020r. (18 miesię-
cy od momentu podpisania umowy). Zgodnie z założe-
niami ul. Działkowa będzie przebudowana na odcinku 
od tunelu pod torami PKP do ul. Dębowej. Na skrzy-
żowaniu z ul. Akacjową i Młodości pojawi się rondo. 
Po obu stronach jezdni znajdą się ścieżki rowerowe 
z dopuszczeniem ruchu pieszego, pojawią się również 
zatoki autobusowe. AZ

O G Ł O S Z E N I E

POKAZ
W wyjątkowej 
scenerii malowniczych 
Stawów Walczewskiego 
odbędzie się równie 
wyjątkowy pokaz mody. 
26 maja na wybiegu 
na wodzie pojawią się 
znane i lubiane 
gwiazdy, w tym 
m.in. Edyta Herbuś, 
Elżbieta Romanowska 
czy Agnieszka 
Więdłocha. A wszystko 
w szczytnym celu. 

C zytelnicy WPR24.pl 
z pewnością pamię-
tają zimową edycję 
tej charytatywnej im-

prezy pod hasłem „Zima mroź-
na nam niegroźna”. W pierwszej, 
letniej odsłonie akcji udział we-
zmą m.in. Anita Sokołowska, Edy-
ta Herbuś, Agnieszka Więdłocha, 
Małgorzata Tomaszewska, Elżbie-
ta Romanowska, Michalina So-
sna, Katarzyna Ptasińska, Karol 
Strasburger i Robert El Gendy.

Gwiazdy pojawią się na wybie-
gu w towarzystwie dzieci z po-
trzebujących rodzin. Celem jest 
zapewnienie małym modelom 
nowych ubrań, a także wyjazdu 
na upragnione wakacje. – Ubrania 
trafią do dzieci z ubogich rodzin, 

które wskazał grodziski Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Dzieciom 
ufundujemy też wyjazdy waka-
cyjne – mówi nam Hanna Gło-
wacka, organizatorka pokazu.

Małych modeli i modelki ubio-
rą: MyPrincess, MałaMi, Besta 
Plus Retail. Gwiazdy wystąpią 
w kreacjach i dodatkach: Rese-
rved, Patrizia Aryton, Femesta-
ge by Ewa Minge, Maral Trendy, 
Kelly Clothing, Tono,  Tagua, Bol-
sa, Terrastyll, Crocs, Carinii. Wy-
bieg na Stawach Walczewskiego 
powstanie dzięki firmie Mrówka, 
która przekazała specjalne płyty.

Charytatywny pokaz 
z udziałem gwiazd!
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 To jednak nie wszystko. Fir-

ma St. Majewski z Pruszkowa 
dla wszystkich dzieci biorących 
udział w pokazie przygotowa-
ła kreatywne zestawy upomin-
ków od Bambino a w nich kredki 
bambino, kredki szkolne trój-
kątne, plastelina, farby plaka-
towe, nożyczki, klej w sztyfcie, 
zeszyt i pędzelki.

Pokaz z udziałem gwiazd od-
będzie się 26 maja w godz. 12.00-
14.00 na Stawach Walczewskiego 
w Grodzisku Mazowieckim.

Patronem medialnym wydarze-
nia jest gazeta i portal WPR24.pl. EL

Sąd przedłużył areszt 
Andrzejowi P.

aresztu o dwa miesiące. – Pro-
kuratura wykazała, że jedynie 
środek zapobiegawczy o charak-
terze izolacyjnym zabezpieczy 
dalszy, prawidłowy tok prowa-
dzonego śledztwa. Prokuratura 
wskazała na uzasadnioną obawę 
bezprawnego utrudniania przez 
podejrzanego prowadzonego 
przeciwko niemu postępowania 
karnego w przypadku pozosta-
wania na wolności oraz uzasad-
nioną obawę matactwa z jego 
strony. W sprawie zachodzi także 
samoistna przesłanka szczegól-
na dla stosowania tymczasowe-
go aresztowania wobec Andrzeja 
P., która uzasadniona jest grożą-
cą mu surową karą pozbawienia 
wolności za zarzucane przestęp-
stwa – informuje prokurator 
Agnieszka Zabłocka-Konopka, 
rzecznik prasowy Prokuratury 
Regionalnej w Warszawie.

Andrzej P. z aresztu wyjdzie 
najwcześniej pod koniec czerw-
ca. Grozi mu kara 12 lat pozba-
wienia wolności. EL

REGION

Kolejne dwa miesią-
ce spędzi w areszcie 
Andrzej P., były trener 
żeńskiej kadry narodo-
wej kolarstwa gór-
skiego i były dyrektor 
sportowy PZKol. Męż-
czyzna podejrzany jest 
m.in. o przestępstwa 
na tle seksualnym.

Sąd już po raz drugi przy-
chylił się do wniosku 
prokuratury o prze-
dłużenie Andrzejowi 

P. aresztu. Były dyrektor spor-
towy Polskiego Związku Kolar-
skiego zatrzymany został pod 
koniec października ubiegłe-
go roku. Usłyszał zarzuty do-
tyczące nadużycia zaufania, 
niedopełnienia obowiązków, 
działania w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowej. Według 
prokuratury Andrzej P. dopu-
ścił się też przestępstw seksual-
nych, w tym trzech gwałtów, a w 
jednym przypadku usiłowania.

W sprawie byłego trenera 
żeńskiej kadry kolarstwa gór-
skiego zeznaje kilkudziesięciu 
świadków. Materiał jest więc 
bardzo obszerny, a prokuratu-
ra nie zakończyła jeszcze swoich 
czynności. To i obawa o utrud-
nianie śledztwa podano jako po-
wód przedłużenia Andrzejowi P. 
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OTRĘBUSY

Przy szkole 
znaleziono granat

10-letni chłopiec, wracając ze szkoły, zauważył 
przy drodze leżący granat – niewybuch. Do zda-
rzenia doszło 16 maja przy ul. Piaseckiego w Otrę-
busach. O sprawie poinformowała nas mama 
chłopca. – Mój 10-letni syn wracając ze szkoły za-
uważył, że przy drodze leży granat. Zachował się 
wzorowo, nie dotykał znaleziska tylko powiado-
mił nas i zrobił zdjęcie. Później powiadomiliśmy 

służby – powiedziała nam Alicja. – Faktycznie przy 
ul. Piaseckiego w Otrębusach znaleziono niewy-
buch. Informacja o tym dotarła do policji około 
godz. 13. Zawiadomiliśmy odpowiednie jednostki, 
czyli saperów. Do czasu ich przybycia niewybuch 
pilnowany jest przez strażników miejskich – mó-
wi podkom. Karolina Kańka, rzecznik prasowy Ko-
mendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. SO

BRWINÓW
Władze powiatu prusz-
kowskiego ogłosiły 
przetarg na budowę 
sygnalizacji świetlnej 
na krzyżówce ulic 
Sportowej i Grodziskiej 
w Brwinowie.

O becnie na tym skrzy-
żowaniu ruch odbywa 
się przy zachowaniu 
pierwszeństwa dla 

samochodów poruszających się 
ul. Grodziską. Ale i Sportową jeź-
dzi wiele pojazdów. Od trasy 719 
to popularna droga dojazdowa do 
galerii handlowej, wyjazd ze spo-
rego osiedla, szlak wiodący do Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących. 
Samochodów przybywa, pojawiła 
się więc potrzeba ustawienia sy-
gnalizacji, która wzmocni bezpie-
czeństwo i usprawni ruch.

Powiat pruszkowski rozpisał 
przetarg na budowę w tym miej-
scu „świateł” i czeka na oferty. – 
Przedmiotem zamówienia jest 

budowa sygnalizacji świetlnej 
oraz doświetlenie skrzyżowa-
nia ul. Grodziskiej i ul. Sportowej 
w Brwinowie, w ramach zada-
nia inwestycyjnego pn. „Budo-
wa sygnalizacji świetlnych”. […] 
Zamówienie należy wykonywać 
w terminie maksymalnie 84 dni 
od dnia wprowadzenia na teren 
budowy (minimalny termin to 63 
dni od dnia wprowadzenia na te-
ren budowy) – czytamy w ogło-
szeniu o przetargu.

Oddzielna sygnalizacja prze-
znaczona zostanie dla kierowców, 
rowerzystów i pieszych. Będzie 
posiadała specjalne detektory, 
których zadaniem jest upłynnia-
nie ruchu. Na przejściach przez 
ul. Grodziską pojawią się przyci-
ski dla pieszych. Nie zabraknie 
oczywiście dodatkowego oświe-
tlenia i nowego oznakowania.

Firmy zainteresowane tym 
zadaniem mogą składać swoje 
oferty do 27 maja. EL

Będą „światła” na skrzyżowaniu 
Grodziskiej i Sportowej
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O G Ł O S Z E N I E

PIASTÓW
Budynki komunalne, 
jeden przy ul. Gęsickie-
go 3, drugi przy 
ul. Bohaterów 
Wolności 26, zostaną 
wyremontowane 
i zmodernizowane. 
Sprawdźcie jakie 
zmiany zaplanowano.

W iększość gmin 
w kraju boryka 
się z problemem 
braku mieszkań 

komunalnych lub z ich złym sta-
nem. Piastowski urząd zamierza 
wyremontować dwa budynki. 
Na realizację inwestycje zostały 
pozyskane środki zewnętrzne, 
wobec czego nie należy martwić 
się o finanse. Teraz wszystko za-
leży od pozytywnego rozstrzy-
gnięcia przetargów, a co za tym 
idzie, znalezienia wykonawców.

Jeden z budynków przezna-
czonych do remontu znajduje 

Dwie piastowskie „komunałki” 
do remontu

się przy ul. Gęsickiego 3. Jest to 
obiekt wielorodzinny, wolnosto-
jący, aktualnie użytkowany zgod-
nie z przeznaczeniem. W zakres 
prac wejdzie m.in. termomoder-
nizacja w postaci docieplenia fun-
damentów, ścian zewnętrznych 
piwnic i budynku, stropu nad 
piwnicą oraz docieplenie dachu. 
Wymienione zostaną też drzwi 
wejściowe wraz z oknami i in-
stalacja centralnego ogrzewania.

Oprócz tego przygotowano 
wiele mniejszych prac remon-
towych, takich jak izolacja fun-
damentów, odnowienie schodów 
wejściowych, odnowienie czę-
ści wspólnych piwnic i komórek 
lokatorskich, wymiana stropu 
nad lokalami 8 i 9, remont lokali 
mieszkalnych na poddaszu oraz 
kilka innych robót. Drugim bu-
dynkiem, który przejdzie remont 
i modernizację jest ten znajdujący 
się przy ul. Bohaterów Wolności 
26. Z uwagi na ten sam cel inwe-
stycji, zakres prac budowlanych 
będzie podobny. Tu również pla-
nuje się docieplenie fundamentów 
oraz dachu, jak i wymianę drzwi 

czy okien. Wykonane będzie też 
instalacja centralnego ogrzewania.

W ramach prac remontowych 
pogłębiony zostanie korytarz piw-
nic i położona nowa posadzka, 
odmalowanie ścian klatki schodo-
wej, uporządkowanie przestrzeni 
poddasza z przeznaczeniem na 
suszarnię, odnowienie kominów 
czy organizacja pomieszczenia 
przyłącza wody z kotłownią. Do-
datkowo wymieniona będzie też 
instalacja wody zimnej i wyko-
nana instalacja pod ciepłą wodę.

Kiedy to wszystko zostanie zro-
bione? Maksymalny termin wyko-
nania prac budowlanych dotyczą-
cych budynku przy ul. Gęsickiego 
3 to kwiecień 2021 r., natomiast 
obiektu przy ul. Bohaterów Wol-
ności 26 to czerwiec 2020 r.

Przypomnijmy, że prace bu-
dowlane dotyczące budynków 
komunalnym możliwe będą dzię-
ki dofinansowaniu, jakie Piastów 
otrzymał w ubiegłym roku. To 
ponad 6,2 mln zł, które zostaną 
spożytkowane na odnowę „komu-
nałków” wymienionych w zajaw-
ce oraz kilku innych. SO
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GRODZISK MAZ. 

Nowy parking  
otwarty

Kierowcy z Grodziska Mazowieckiego mogą już 
korzystać z nowego parkingu przy ul. Kierlańczy-
ków. Parking był budowany na potrzeby proku-
ratury, która przymierza się do budowy swojej 
siedziby. Poza tym parking w tym miejscu po 
powstaniu Mediateki jest po prostu niezbęd-
ny. Zainteresowanie Mediateką jest tak duże, że 
ten parking będzie spełniał bardzo ważną rolę. 

Wierzę też głęboko, że uda nam się jednak przebić 
dalej do ulicy Okulickiego i lepiej skomunikować 
Grodzisk – mówi nam Grzegorz Benedykciński, 
burmistrz Grodziska Mazowieckiego. Jak doda-
je plan został już otwarty dla kierowców, można 
pozostawiać tam swoje auta. Plac jest oświetlo-
ny, powstało tam też odwodnienie. Trwają jeszcze 
prace dotyczące zagospodarowania zieleni.  EL

R E K L A M A

Dofinansowanie na termomodernizację trzech budynków

dofinansowania wynosi 422.000 zł 
przy wartości projektu 715.078 zł 
– poinformował Artur Tusiński, 
burmistrz Podkowy Leśnej.

W zakres termomoderniza-
cji wejdą trzy budynku – dwa 
komunalne przy ul. Jaworowej  

PODKOWA LEŚNA
Podkowa Leśna otrzyma-
ła 422 tys. zł na termo-
modernizację gminnych 
budynków. Zmiany  
będą dotyczyły  
dwóch budynków  
komunalnych i liceum  
ogólnokształcącego.

O trzymaliśmy dotację 
na wymianę źródeł 
ciepła w budynkach 
komunalnych oraz na 

ich termomodernizację. Wysokość 

i ul. Jana Pawła oraz liceum 
ogólnokształcące przy ul. Wie-
wiórek. Projekt ten realizowa-
ny jest w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Mazowieckiego na 
lata 2014-2020 w zakresie osi 

REGION
Pierwsza część nowego 
ekologicznego parku  
w Ursusie jest już goto-
wa i czeka na spacerowi-
czów. Warto odwiedzić 
to miejsce z przynaj-
mniej kilku powodów. 

N owy teren rekreacyjny 
pojawił się w miejscu 
dawnych fabrycz-
nych terenów przy 

ul. Gierdziejewskiego. I nie jest 
to zwykły park, a „eko” nie jest 
tylko ładnie brzmiącym przed-
rostkiem. Przy tworzeniu tego 
miejsca wykorzystano wiele roz-
wiązań pozwalających chronić 
naturalne zasoby. Parkowe la-
tarnie zasilane są energią odna-
wialną z ogniw fotowoltaicznych. 

Powstał także system niecek 
bioretencyjnych, odbierających 
i gromadzących wodę opadową. 
Dzięki temu deszcz, zamiast 
spłynąć do kanalizacji, będzie 
wykorzystywany do nawadniania 

Eko Park w Ursusie zaprasza

roślin. Z kolei nawierzchnia ście-
żek wykonana jest z przepusz-
czalnego materiału mineralnego, 
a do podbudowy ciągów pieszych 
architekci zastosowali materia-
ły recyklingowe.

Nie mogło zabraknąć miej-
sca do zabaw dla dzieci. Plac 

wykonano z drewna i materia-
łów przyjaznych środowisku. 
Coś dla siebie znajdą też dorośli. 
W parku czeka siłownia plene-
rowa i strefa do treningów z cię-
żarem własnego ciała. 

Przy Gierdziejewskiego po-
wstała też ścieżka edukacyjna 

z eko-ciekawostkami i zada-
szona strefa relaksu ze spe-
cjalnymi platformami.  

Ale największą atrakcją 
jest tam po prostu zieleń. 
– Blisko 70 procent parku 
to przestrzeń biologicznie 
czynna. Przeważa tam zie-
leń, w której mogą zamiesz-
kać owady i małe zwierzęta. 
Ptaki, poza wybudowanymi 
budkami lęgowymi, znaj-
dą miejsce gniazdowania 
w otulinach krzewów, a dla 
biedronek, motyli i innych 
owadów architekci prze-
widzieli ochronne domki. 
Blisko 980 m2 łąki kwietnej 
latem ozdobi park, a także 
będzie pokarmem dla pszczół 
i trzmieli. Ogrodnicy będą 
kosić trawniki tylko pięć 
razy w roku, a łąkę kwiet-
ną jedynie raz. Dzięki temu 
park zachowa swój naturalny 
charakter – informuje urząd  
dzielnicy w Ursusie. 

Inwestycja kosztowała 
ponad 5 mln zł. Druga część 
ekoparku ma być gotowa  
jesienią.  EL
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Skażenie Utraty.  
Są pierwsze wyniki badań

standardów określających do-
puszczalne stężenia substancji po-
wierzchniowo czynnych w wodach 
powierzchniowych, w  związku 
z powyższym pomocniczo wyko-
rzystano określone standardy dla 
ścieków oczyszczonych wprowa-
dzanych do wód, które wynoszą 
dla substancji powierzchniowo 
czynnych niejonowych 10 mg/l, 
a dla sumy substancji powierzch-
niowo czynnych anionowych i nie-
jonowych 1 mg/l. W przebadanym 
wskaźniku detergenty niejonowe. 
Nie stwierdzono przekroczenia 
w odniesieniu do standardu dla 
ścieków oczyszczonych wpro-
wadzanych do wód. Trwa analiza 
próbek m. in. w zakresie ozna-
czania detergentów jonowych  
– twierdzi WIOŚ.

Inspektorzy zaznaczają, że 
w miarę upływu czasu piana opa-
dała i zanikała, a w sobotę nie by-
ło już po niej śladu. – Z ustaleń 
dokonanych przez WIOŚ w War-
szawie wynika, że w godzinach 
porannych w dniu 18 maja 2019 
r., na rzece Utracie nie było już 
śladów piany, śniętych ryb, ani 
widocznych dopływów zanie-
czyszczenia. Nurt wody był szyb-
ki, poziom wody wysoki, woda 
mętna – napisano w poniedział-
kowym komunikacie.

Nadal nie wiadomo jakie by-
ło źródło zanieczyszczenia, ani 
czy było ono wynikiem działa- 
nia celowego.  EL

PRUSZKÓW

Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska 
przedstawił pierwsze 
wyniki badań próbek 
wody pobranych  
z Utraty. 17 maja  
do rzeki dostała się  
podejrzana substancja. 

Wpiątek (17 maja) 
wieczorem na po-
wierzchni rzeki na 
wysokości Tworek 

pojawiła się piana, która przy-
kryła Utratę na całej szerokości. 
Na miejscu pojawiły się wszyst-
kie służby: straż pożarna, straż 
miejska, policja, przedstawiciele 
władz miasta i Wojewódzkiego In-
spektoratu Ochrony Środowiska. 
– Po przybyciu na miejsce zdarze-
nia stwierdzono silne wypienia-
nie się wody na całej szerokości 
koryta rzeki to jest na szeroko-
ści ok. 3 m, na długości około kil-
kunastu metrów poniżej stopnia 
wodnego oraz w miejscach wi-
docznych obecność nielicznych 
śniętych ryb. Na powierzchni wo-
dy nie stwierdzono widocznych 
śladów substancji, w tym ropopo-
chodnych. Wykonujący na miejscu 
zdarzenia badania wody z rzeki 
funkcjonariusze PSP zidentyfi-
kowali w niej obecność niejono-
wych związków powierzchniowo 
czynnych (związki zawarte m.in. 
 w środkach piorących) – czyta-
my w komunikacie WIOŚ.

Jak zaznacza Inspektorat, po-
brano cztery próbki wody do wy-
konania analiz laboratoryjnych 
Oznaczono w nich stężenie niejo-
nowych związków powierzchnio-
wo czynnych w zakresie od 0,021 
do 0,222 mg/l. – W obowiązują-
cych przepisach w zakresie pra-
wa ochrony środowiska nie ma 
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priorytetowej – redukcja emi-
sji zanieczyszczeń powietrza.

Na czym będą polegały prace 
modernizacyjne? W budynkach 
komunalnych głównie na wymia- 
nie urządzeń grzewczych. Nato-
miast placówka oświatowa otrzy-
ma głęboką termomodernizację 
każdego z budynków, czyli: do-
cieplenie ścian zewnętrznych 
budynków, wymiana stolarki 
drzwiowej, wymiana instalacji 
ciepłej wody użytkowej.

Termomodernizacja umożliwia 
osiągnięcie długofalowych korzy-
ści w postaci mniejszych kosz-
tów ogrzewania budynków.  SO

 A
RT

U
R 

TU
SI

N
SK

I 
 



W I A D O M O Ś C I 07
P i ą t e k ,  2 4  M A J A  2 0 1 9

07

zapraszają na

KONCERT

Muzyczne Krajobrazy Polski
       

wystąpią:

ORKIESTRA KAMERALNA FILHARMONll NARODOWEJ
    JAN LEWTAK kierownictwo artystyczne, skrzypce WOJCIECH GIERLACH bas

PIOTR LIS obój                MARIA LEWICKA flet               GRZEGORZ WOŁCZAŃSKI klarnet               PAWEŁ SZTOMPKE prowadzenie koncertu

2 czerwca 2019 r. (niedziela) godz. 19.00  
po mszy św. o godz. 18.00, kościół pw. św.  Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny   

Pruszków, ul. Helenowska 3

Repertuar:  Stanisław Moniuszko – najpiękniejsze pieśni, I kwartet smyczkowy d-moll (Scherzo. Vivo), polonez z opery 
,,Hrabina’’, mazur z opery ,,Halka” oraz aria Skołuby ,,Ten zegar stary” i mazur z opery ,,Straszny dwór”  
Wojciech Kilar – muzyka filmowa WSTĘP WOLNY

KRZYSZTOF RYMUZA   
Starosta Pruszkowski       

STANISŁAW DYMURA 
Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego

  STANISŁAW 

MONIUSZKO
WOJCIECH 

KILAR

Przedsięwzięcie współorganizowane ze środków  
Samorządu Województwa Mazowieckiego

O G Ł O S Z E N I E

PRUSZKÓW
Zastanawialiście się  
jak niegdyś prezentował 
się zespół pałacowo-
-parkowy Potulickich? 
Tylko u nas historyczne 
zdjęcie pałacyku  
i dawny plan parku!

P ark Potulickich to jed-
no z tych miejsc, któ-
re wyróżnia Pruszków. 
Mieści się on w samym 

sercu miasta, nieopodal stadio-
nu Znicza. Obszar jaki zajmuje 
to ponad 23 ha, a znaczną czę-
ścią tej powierzchni są zbiorniki 
wodne – 8,5 ha. Warto dodać, że 
cały park został wpisany do reje-
stru zabytków, ale to mieszkań-
cy Pruszkowa wiedzą doskonale. 

Publikujemy dawną mapę, 
która została wykonana akwa-
relami. Zaznaczono na niej bu-
dynki kolorem czerwonym, 
drzewostan namalowano zie-
lenią, a alejki brązem. Widocz-
ne są też zbiorniki wodne, które 
ukazano niebieską farbą z wi-
docznymi cieniowaniami. Dru-
gi z niebieskich odcieni (blisko 
czerwonych budynków) cha-
rakteryzuje szklarnie.

Na planie widać, że w rejonie 
dawnego baru „Przystań” rozkła-
da się kanał wodny, skierowany 

w stronę pałacyku (Urzędu Stanu 
Cywilnego). Szpaler nasadzonych 
wzdłuż niego drzew istnieje do 
dziś, sprawdźcie sami.

Sam pałacyk również prezen-
tował się odrobinę inaczej. Na 
zdjęciu widać nieistniejącą już 

Karty historii  
– Park Potulickich
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budowlę, niejako „przyklejoną” 
do budynku. Trudno określić 
czy była to część wybudowana 
na stałe, czy tylko letnia altan-
ka. Ale czy wyobrażacie sobie 
śluby w tym miejscu? Czy to 
nie byłby świetny pomysł?  SO

POSEŁ KINGA GAJEWSKA (PO)
O POLSKIEJ SZKOLE

Przed polskim systemem 
edukacji należy postawić 
nowe zadania, dlatego po-
winniśmy w drodze jak naj-
szerszej debaty publicznej 
osiągnąć konsensus w zakre-
sie celów polskiej edukacji. 

Jednak z wielkim niepokojem ob-

serwowałam debatę podczas straj-

ku nauczycieli. Chciałabym podzię-

kować serdecznie nauczycielom 

za ich odwagę i odpowiedzialność 

podczas protestu. Jako przewod-

nicząca parlamentarnego zespołu 

ds. Przyszłości Edukacji z wielkim 

podziwem patrzę na ich upór i wal-

kę o poprawę polskiego systemu 

edukacji. Niewątpliwie bez god-

nie opłacanych nauczycieli, którzy 

opiekują się naszymi dziećmi nie 

możemy mówić o dobrej jakości 

edukacji. Już tej jesieni będziemy 

musieli zmierzyć się kolejny raz z tym ważnym tematem oraz podjąć kluczową decyzję do-

tyczącą przyszłości polskiej szkoły i kierunku rozwoju naszego kraju.

 W moim przekonaniu placówki edukacyjne muszą zapewniać młodym ludziom różnorodne 

możliwości indywidualnego rozwoju oraz skutecznie wspierać ten rozwój. Szkoła powinna 

rozwijać zainteresowania uczniów i ich postawy prospołeczne, uczyć krytycyzmu i samo-

dzielnego myślenia. Ważna jest możliwość dialogu, respektowanie prawa do zadawania 

pytań i wyrażania wątpliwości, praca zespołowa, kształtująca umiejętność współpracy.  

W końcu szkoła musi także szybko i adekwatnie reagować na rodzące się problemy i szanse 

dotykające młodego pokolenia.

KINGA GAJEWSKA Poseł na Sejm RP, Przewodnicząca 
parlamentarnego zespołu ds. Przyszłości Edukacji

O G Ł O S Z E N I E
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W ybrano nowych sołtysów w gminie Grodzisk 
Mazowiecki. Głosowania przeprowadzane były 
podczas zebrań wiejskich w dniach 1 kwietnia 
- 21 maja 2019 r. Wybrano sołtysów w następu-

jących miejscowościach:
• Adamowizna – sołtys Jarosław Józefowicz
• Adamów-Żuków – sołtys Jerzy Zawadzki
• Chlebnia – sołtys Sławomir Pietraszek
• Chrzanów Duży – sołtys Ewa Jaworska
• Chrzanów Mały – sołtys Mirosław Borkowski
• Czarny Las – sołtys Ewa Błońska
• Izdebno Kościelne – sołtys Robert Łuczyński
• Izdebno Nowe – sołtys Ewa Traczyk
• Kady - sołtys Dorota Pieniążek-Fibich
• Kałęczyn – sołtys Urszula Jasińska
• Kłudno Nowe – sołtys Katarzyna Makowska
• Kłudno Stare – sołtys Mirosław Gajowniczek
• Kozerki – sołtys Małgorzata Sobol
• Kozery – sołtys Marek Mateńko
• Kozery Nowe – sołtys Henryk Tuszyński
• Kraśnicza Wola – sołtys Sławomir Nieszporek
• Książenice – sołtys Stanisław Kolasa
• Makówka – sołtys Bożena Bajkowska
• Marynin – sołtys Andrzej Szymański
• Natolin – sołtys Anna Kobierecka
• Odrano Wola – sołtys Marek Studziński
• Opypy – sołtys Zenon Czarnecki
• Radonie – sołtys Przemysław Krajewski
• Szczęsne – sołtys Zbigniew Surała
• Tłuste – sołtys Wojciech Włodarski
• Urszulin – sołtys Mariusz Bogucki
• Wężyk – sołtys Marcin Jung
• Władków – sołtys Krzysztof Szymański
• Wólka Grodziska – sołtys Wiesława Kieszkowska
• Zabłotnia – sołtys Danuta Dubielecka
• Zapole – sołtys Marcin Kuciński

Wybrano nowych 
sołtysów
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B ranża odpadów 
zaczyna być od 
jakiegoś cza- 
su zauważana. 

Wcześniej zdawało się, 
że gdy wystawimy śmieci 
przed dom, one w cudow-
ny sposób znikają. Teraz 
coraz częściej o śmie-
ciach się rozmawia i jak 
się okazuje są tak waż-
ne, że uwagę poświęca im 
także Polski Rząd. 

Od „rewolucji śmiecio-
wej”, która rozpoczęła się 
w 2013 r. prowadzenie dzia-
łalności w branży gospo-
darki odpadami wymusza 
konieczność nieustannego 
reagowania na zmieniają-
cą się rzeczywistość praw-
ną. Mówi się, że od wejścia 
w życie nowych zasad, pra-
wo dotyczące odpadów 
zmieniano mniej więcej 25 
razy. Od RIPOK-ów, które 
wówczas powstały wyma-
gało się i wymaga przede 
wszystkim stosowania BAT, 
czyli najlepszych dostęp-
nych technik i technolo-
gii, które też na bieżąco się 
zmieniają. Najprościej moż-
na to porównać do branży 
samochodowej – w każdym 
roku pojawiają się coraz 
to nowsze modele, więc 
rocznik 2018 wyprzedzi-
ły już kolejne, wyprodu-
kowane w bieżącym roku. 
Jednocześnie od tych no-
wych coraz więcej się wy-
maga podnosząc np. normy 
emisji spalin. Tak samo jest 
z BAT (Best Available Tech-
niques) – otrzymując sta-
tus RIPOK w 2013 r. Hetman 
musiał wykazać, że stosuje 
najlepsze dostępne techni-
ki, a w dniu 17 sierpnia 2018 
r. opublikowano już kolejną, 
nową decyzję wykonawczą 
UE, skierowaną do państw 
członkowskich, dotyczą-
cą m.in. właśnie nowych 

Wyższy poziom segregacji

konkluzji BAT w przetwa-
rzaniu odpadów. Wydawać 
by się więc mogło, że same 
technologie mogą uwol-
nić Polskę od problemu 
śmieci. Okazuje się, to nie 
takie proste. 

Właśnie teraz kolejna 
ważna zmiana czeka nas 
wszystkich. 
Jest to obowiązek segregacji 
odpadów domowych czyli 
komunalnych aż na 5 grup. 
Wprawdzie nasz Rząd zgo-
dził się wydłużyć do czerw-
ca br. okres przejściowy, 
w którym samorządy mogą 
jeszcze podpisywać umowy 
na wywóz śmieci dzielo-
nych tylko na 3 grupy, jed-
nak już w przyszłym roku 
UE będzie od nas wyma-
gać już 50 proc. poziomu 
recyklingu. 

O tych kolejnych już zmia-
nach rozmawiamy z Panem 
Mieczysławem Ciechom-
skim, prezesem spółki Het-
man z Nadarzyna. 
- Przede wszystkim zmia-
ny są konieczne, ponieważ 
ich celem jest wywiąza-
nie się z podjętych przez 
nasz kraj zobowiązań – 
mówi Prezes Hetmana 
- i z tym nie ma co dys-
kutować. Przypomnijmy, 
że do przyszłego roku co 
najmniej połowa odpa-
dów powinna być wyko-
rzystana ponownie. Pięć 
lat później powinno to 
być już 60 proc. odpa-
dów komunalnych, a do 
2030 r. 65 proc. Do roku 
2035 tylko 10 proc. odpa-
dów z gospodarstw domo-
wych będzie mogło być 
składowanych na wysy-
piskach. Inne pytanie, czy 
wprowadzane zmiany bę-
dą w osiąganiu tych celów 
skuteczne. 

Rozmowa z Prezesem PU Hetman  
Mieczysławem Sławomirem Ciechomskim o nowych technologiach, 

ostatnich zmianach w branży i cenach odpadów. 

Mieczysław Sławomir Ciechomski Prezes Polskiej firmy PU Hetman odznaczony 
podczas uroczystości z okazji 100lecia niepodległości Medalem Pro Patria 
za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Zapytany o te wątpli-
wości Prezes Ciechomski 
wyjaśnia, że tak napraw-
dę to, czy wywiążemy się 
jako kraj ze zobowiązań, 
czy nie, zależy w dużej 
mierze od mieszkańców. 
W Polsce wciąż funkcjo-
nuje mylne przekona-
nie, że sama technologia 
jest w stanie sprostać 
wyzwaniom związanym 

z recyklingiem. Tymcza-
sem jedyne rozwiązanie 
pozwalające na otrzyma-
nie surowców wtórnych 
dobrej jakości, to dobra 
segregacja „u źródła”. Do 
tego potrzebna jest edu-
kacja mieszkańców i kam-
panie informacyjne.

Bez edukacji społeczeń-
stwa i zbudowania świa-
domości mieszkańców 

w zakresie konieczności 
segregacji nigdy nie uda 
się osiągnąć efektywne-
go recyklingu i zapewnić 
wymaganych poziomów 
odzysku surowców. 

Ci, którzy myślą, że 
z frakcji zmieszanej moż-
na odzyskać surowce do-
brej jakości , chyba nigdy 
nie zaglądali do swojego 
pojemnika na odpady, a już 

na pewno nie widzieli tej 
frakcji na linii sortowniczej: 
Mokry i brudny papier czy 
karton, w tym szkło potłu-
czone na tak małe kawałki, 
że nie można go w żaden 
sposób odzyskać - potrze-
ba wielu godzin ciężkiej, 
fizycznej pracy odbywa-
jącej się w trudnych, mało 
higienicznych warunkach, 
aby z wielu ton odpadów 
zmieszanych wysorto-
wać znaczącą ilość bute-
lek PET i puszek. Dlatego 
co roku Hetman organi-
zuje dla mieszkańców wy-
cieczki do swojej instalacji, 
połączone z warsztatami  
edukacji ekologicznej. 

A powracając do techno-
logii - instalacja PU Het-
man w Nadarzynie, jako 
jedna z pierwszych koń-
czy właśnie kolejną mo-
dernizację. Inwestycja 
przeprowadzona zgodnie 
z ostatnimi zaleceniami 
Ministra Środowiska obej-
muje zmiany, które doty-
czą wszystkich zakładów 
z branży komunalnej. Pole-
gała na dostosowywaniu do 
najnowszych na dzień dzi-
siejszy unijnych norm BAT 
w gospodarce odpadami 
zgodnie z kierunkami roz-
woju wytyczonymi bran-
ży komunalnej w Polsce 
przez Ministra Środowi-
ska Henryka Kowalczyka a 
także Sławomira Mazur-
ka wiceministra resortu. 
W najbliższej perspektywie 
RIPOK-i mają przekształ-
cić się w Regionalne Cen-
tra Odzysku i Recyklingu, 
a ich rolą będzie doczysz-
czanie dostarczonych przez 
mieszkańców wysegre- 
gowanych surowców. 

A od stycznia zaczyna 
się poważne segregowanie 
i obowiązki mieszkańców. 
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Wybory do Parlamentu 
Europejskiego

W niedzielę, 26 maja, odbędą się wybory do 
Parlamentu Europejskiego. Mieszkańcy powia-
tów pruszkowskiego i grodziskiego głosować 
będą w okręgu wyborczym nr 4, który obej-
muje część miejscowości podwarszawskich 
i samą Warszawę. Tu o mandat walczą lide-
rzy krajowych list. Lokale wyborcze zostaną 
otwarte o godz. 7.00. Głosowanie zakończy 

się o godz. 21.00. Do tego momentu trwać bę-
dzie cisza wyborcza, czyli zakaz agitacji na rzecz 
danego kandydata czy komitetu (początek ci-
szy o północy z piątku na sobotę). Aby oddać 
ważny głos na karcie głosowania zaznaczamy 
tylko jednego kandydata z wybranej przez nas 
listy. Więcej niż jeden „krzyżyk” sprawi, że głos 
zostanie uznany za nieważny. AZ

ZAPRASZAMY: 
15 CZERWCA OD GODZ. 14:00 
16 CZERWCA OD GODZ. 12:00

15 i 16 czerwca 2019
OTRĘBUSY ul. Świerkowa 2

R E K L A M A

O G Ł O S Z E N I A

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.  
    ul. Stefana  Batorego 23  

05-825 Grodzisk Mazowiecki 
                   tel. 22 755 55 64, fax: 22 755 20 85 

                                  wkd@wkd.com.pl, www.wkd.com.pl                                                             
 

 
 
 

 

ŚWIĘTUJ DZIEŃ DZIECKA Z WUKADKĄ 
W DNIACH 31.05 - 1.06.2019 R. 

 
 

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. zaprasza                         
do wspólnego świętowania Dnia Dziecka.  
Z Wukadką obchody Dnia Dziecka zaczną się już w piątek 
31 maja. Uważnym słuchaczom Radia Bogoria rozdanych 
zostanie 15 naszych sympatycznych wiewiórek „Wukadek”. 
Natomiast 1 czerwca we wszystkich kasach biletowych 
WKD na najmłodszych podróżnych będzie czekała słodka 
niespodzianka. Akcja potrwa do wyczerpania zapasów.  

 
 

 

Serdecznie zachęcamy do świętowania  
Dnia Dziecka z Wukadką i Radiem Bogoria 

Poszukujemy starych zdjęć! 
Zgłoś się!

Redakcja WPR24.pl 
zamierza zrealizować 
cykl artykułów o tema-
tyce historycznej. Chce-
my przedstawić dawne, 
zapomniane już oblicza 
miast. Posiadasz w swo-
im albumie fotografie 
sprzed 20-, 30-, 40-tu, 
a może i więcej lat? 
Zwróć się do nas. 

S tare zdjęcia wzbu-
dzają emocje, czasami 
bardzo silne. Patrząc 
na fotografię sprze-

da kilku lat trudno nie wpaść 
w nostalgiczny nastrój. Histo-
ria ukryta na kawałku obrazka 
bywa zadziwiająca, ciekawa, 
wzbudzająca zachwyt. Czę-
sto z pozoru proste i wyda-
wałoby się łatwe w odbiorze 
zdjęcie, na tle którego widzi-
my, być może postać, może 

budynek lub cokolwiek inne-
go, skrywa przeróżne tajem-
nice. Czy zostało wykonane 
przed ważnym wydarzenie, 
w trakcie jego trwania, albo po 
przeżyciach nie do opisania?

Wspólnie z naszymi czytel-
nikami chcemy stworzyć ar-
chiwum dawnych fotografii. 
Pokażmy wszystkim, a zwłasz-
cza młodszym pokoleniom, jak 
wyglądał Pruszków w latach 
50-tych lub 80-tych. Z pew-
nością Grodzisk Mazowiecki 
miał zupełnie inny charakter 
30 czy 60 lat temu. Inne miej-
scowości z pewnością czekają 
na odkrycie tajemnic fotogra-
ficznych. Kiedyś było ogromne 
pole, a dziś jest totalnie zabu-
dowany teren? Pokaż to! 

Fotografie można przynosić 
do naszej redakcji w Pruszko-
wie przy ul. Niecałej 10/2 lub 
nadsyłać drogą mailową, na 
adres: kontakt@wpr24.pl. Je-
steśmy pewni, że ciekawych 
zdjęć są setki. Czekamy na Wa-
sze zgłoszenia! 

SPORTY WALKI
Gala Babilon MMA 8 
coraz bliżej Jedną 
z najważniejszych walk 
wieczoru będzie starcie 
Polaka Michała Ciślaka 
z Nigeryjczykiem 
Olanrewaju Durodolą. 

P olska nadzieja na ko-
lejny mistrzowski tytuł 
w boksie zawodowym 
w kategorii cruiser

Michał Cieślak (18-0, 12 KO) przy-
gotowuje się do najważniejszej
walki w dotychczasowej karie-
rze. Po pokonaniu przed czasem
groźnego Youriego Kalengi pięś
ciarza z Radomia czeka jeszcze 
poważniejsze wyzwanie. 31 maja 
na gali Babilon Fight Night 1
w Pruszkowie Cieślak zmierzy 
się z niebezpiecznym Olanre-
waju Durodolą (29-6, 27 KO).

38-letni Nigeryjczyk nosi 
pseudonim „God’s Power” i sły-
nie z nokautującego ciosu. O jego 
sile przekonali się między inny-
mi Dmitri Kudriaszow i Mairis 
Briedis. W czerwcu ubiegłe-
go roku w Rzeszowie Durodo-
la stoczył walkę z Krzysztofem 
„Diablo” Włodarczykiem i prze-
grał jednogłośnie na punkty. 
Potem wychodził do ringu jesz-
cze dwukrotnie. Obie potyczki 
wygrał szybko przed czasem.

– Nie przyjeżdżam do Pol-
ski po wypłatę, przyjeżdżam po 
nokaut! – zapewnia zmotywo-
wany Durodola, który w ran-

kingu federacji WBC figuruje na 
11. miejscu. – Moja przewaga do-
świadczenia jest ogromna. Za-
mierzam to wykorzystać i zadać 
Cieślakowi pierwszą porażkę.

Nigeryjski król nokautu uwa-
ża, że wciąż ma wiele do za-
oferowania i może namieszać 
w czołówce mocnej wagi cru-
iser, w której za moment mo-
że zapanować bezkrólewie po 
przenosinach zunifikowanego 
mistrza Oleksandra Usyka do 
królewskiej kategorii. Wygra-
na nad niepokonanym Cieśla-
kiem przybliżyłaby Durodolę 
do upragnionej walki o tytuł.

– Włodarczyk to dwukrotny 
mistrz świata i legenda tej ka-
tegorii. Przegrałem z nim na 
punkty po dobrej walce. Cieślak 

jeszcze nie jest na jego poziomie. 
Zamierzam złamać mu karie-
rę, a potem znów spróbować sił 
z najlepszymi. Zatrzymałem Ku-
driaszowa i mogę znokautować 
każdego – kończy Nigeryjczyk.

Promotor Tomasz Babiloń-
ski wierzy w możliwości swoje-
go podopiecznego, dlatego znów 
podnosi mu poprzeczkę, przy-
gotowując go do walk ze świa-
tową czołówką. 30-letni Cieślak 
nie czuje presji i zamierza speł-
nić pokładane w nim nadzieje.

– Znam swoją wartość. Nie 
skończę znokautowany jak Ku-
driaszow, to Durodola wyląduje 
na deskach – zapewnia Cieślak. 
– Chcę walczyć o mistrzow-
ski pas, więc muszę wygrywać 
z tak niebezpiecznymi rywalami. 

Babilon MMA8: Cieślak vs. Durodola
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Zamierzam go pokonać bardziej 
efektownie niż zrobił to „Dia-
blo” Włodarczyk.

Tomasz Babiloński przygo-
towuje dla kibiców prawdziwe 
święto sportów walki w Prusz-
kowie. W formule MMA odbędą 
się między innymi arcyciekawe 
starcia Michała „Masakry” Ki-
ty z Łukaszem Brzeskim w wa-
dze ciężkiej, Daniela Rutkow-
skiego, z Damianem Zorczykow-
skim o mistrzowski pas Babi-
lon MMA w wadze piórkowej 
oraz Adriana „Aresa” Błeszyń-
skiego z Michałem Pietrzakiem.

Bilety na galę Babilon Fight Ni-
ght 1: Cieślak vs Durodola dostęp-
ne w cenie od 30 PLN w serwisie 
Eventim.pl. Transmisja z imprezy 
na kanałach grupy Polsat. SO
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PÓŁKOLONIE

Wakacje zbliżają się  
wielkimi krokami.  
Dla wielu rodziców  
to jednak problem,  
bowiem ciężko jest  
zorganizować dziecku 
czas wolny. Podpowiada-
my co możecie zrobić. 

N awet jeśli planujemy 
w wakacje wyjazd, to 
najczęściej na tydzień. 
A co zrobić z dziec- 

kiem w pozostałym wakacyj-
nym czasie? Mniejszym dzie-
ciom musimy zorganizować 
opiekę, a starszakom war-
to zorganizować czas. Inaczej 
przesiedzą wakacje przed te-
lefonem lub komputerem. 

Tu pomocna będzie oferta pla-
cówek kulturalnych, które or-
ganizują półkolonijne turnusy. 

Półkolonie najlepiej  
na sportowo

Ciekawe zajęcia artystyczne, pla-
styczne, wycieczki, gry i zabawy. 
To wszystko znajdziemy w ofer-
cie półkolonii. Jeśli chcecie po-
znać ofertę półkolonii najlepiej 
skontaktować się z placówkami 
kulturalnymi w swojej gminie.

A co jeśli nasze dziecko wo-
li sport? Albo chce poznać no-
wą dyscyplinę sportową i nabyć 

nowych umiejętności? Tu pole-
camy sprawdzenie oferty klubów 
sportowych. Co prawda najczę-
ściej półkolonie organizowane 
w klubach piłkarskich są oble-
gane przez klubowych zawodni-
ków. Ale przecież piłka nożna to 
nie wszystko. 

Idealną dyscypliną na półko-
lonie jest tenis. Powód? Tenis 
to sport indywidualny, świetnie 
rozwijający koordynację rucho-
wą. Jeśli nasza pociecha nie miała 
jeszcze styczności z tym spor-
tem warto zapytać organizatorów 
półkolonii czy są organizowane 
grupy dla początkujących. Warto 
tu podkreślić, że w trakcie tur-
nusu dzieciaki nie tylko grają 
w tenisa. Często organizowane 
są wycieczki, wyjścia na basen 
czy inne sportowe zajęcia. Jed-
no jest pewne dzieciaki sporo 
się ruszają, a w dobie powszech-
nej niechęci do zajęć wychowa-
nia fizycznego, taki turnus jest  
wręcz idealny!  AZ
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EDUKACJA

Nie ma chyba bardziej 
prawdziwego porzeka-
dła niż to, że uczymy 
się przez całe życie. Ale 
najważniejsze są oczywi-
ście początki.

O ferta edukacyjna nie 
ma obecnie ograni-
czenia wiekowego. 
Szkoły dla dorosłych, 

studia podyplomowe, rozpoczy-
nanie nowego kierunku mając lata 
studenckie dawno za sobą – nie 
jest to już ani sensacja ani nowość. 
Edukacyjna przygoda właściwie 
może się nie kończyć. Ale warto 
ją dobrze zacząć. Pierwsze waż-
ne decyzje uczniowie i ich rodzi-
ce podejmują w ostatnich klasach 
szkoły podstawowej. Do niedaw-
na pytanie brzmiało „które gim-
nazjum wybrać?”. Po reformie 

Edukacyjna przygoda  
i ważne decyzje

oświaty i powrocie do systemu 
ośmiu klas podstawówki jest to 
dylematy dotyczący szkoły śred-
niej. Liceum? Jeśli tak, to które? 
To najbliższe czy to najlepsze? 
A może nie liceum, tylko szko-
ła techniczna lub zawodowa?

Od kilku lat ten drugi typ szkół 
powraca do łask, oferując swoim 

absolwentom znajomość dane-
go fachu i niemal gwarantowa-
ne zatrudnienie po zakończeniu 
nauki. Tradycyjnie jednak wciąż 
największe oblężenie przeży-
wają licea. Ta ścieżka edukacji 

postrzegana jest jako bardziej 
prestiżowa, a swój finał ma na 
studiach wyższych. Ale i w tym 
przypadku widać wyraźny trend 
odwrotu od kierunków humani-
stycznych w stronę technicznych.

Nie mniej istotnym elemen-
tem edukacji i przygotowania 
do rozpoczęcia udanej drogi za-
wodowej jest nauka języków ob-
cych. Dziś na nikim nie robi już 
wrażenia umiejętność komu-
nikowania się po angielsku. Ta 
umiejętność stała się niemal po-
wszechna. Warto więc zadbać 
o nie tylko o tę podstawową zna-
jomość, ale także o naukę innych, 
dodatkowych języków.

Rozwój intelektualny to jednak 
nie wszystko. Nie bez powodu 
już w starożytności za człowie-
ka wykształconego uważano te-
go, kto potrafił czytać, pisać i... 
pływać. Przywiązanie odpo-
wiedniej wagi także do edukacji 
sportowej może stanowić ważny  
element sukcesu.  EL

Turnusy 5 dniowe  
(poniedziałek - piątek), co tydzień

Cena 499 zł
Zniżka dla rodzeństw
Przy wpłacie do 28.06  
rabat 10%

Dwa posiłki (drugie śniadanie, obiad)

 
Dodatkowo podczas każdego  
turnusu wyjście na basen
Warsztaty tematyczne,  
Gry planszowe, Talentiada
BARDZO DUŻO ZAJĘĆ  
TENISOWYCH

Pierwsze 
ważne decyzje 
podejmowane 
są w ostatnich 
klasach 
podstawówki.

Wszystkie drogi prowadzą  
do... Zespołu Szkół  
Ogólnokształcących  
i Sportowych w Pruszkowie.

Jesteśmy tu dla Was!
Nasza Szkoła: Liceum Ogólnokształcące, Liceum Ogólnokształcące z oddziałami sportowymi i Szkoła Mistrzostwa  
Sportowego w piłce nożnej otwiera swe podwoje dla wszystkich, których pasją jest nauka i sport: piłka nożna, koszy- 
kówka, pływanie sportowe, siatkówka..

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

Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny zajęli I miejsce  
w Ogólnopolskiej Licealiadzie w koszykówce chłopców, 
wywalczyli awans do Centralnej Ligi Juniorów w piłce noż-
nej 2017/2018, zajmują czołowe miejsca w rywalizacji spor-
towej w Pruszkowie, w powiecie, w województwie.

Tu, na Gomulińskiego w Pruszkowie razem tworzymy siłę! 

Posiadamy doskonałą bazę sportową; pełnowymiarowe 
boisko z trybunami, salę gimnastyczną, halę sportową  
z pełnym zapleczem higienicznym, siłownię i w pla-
nach... pływalnię!!!

Wykwalifikowani nauczyciele i trenerzy posiadający cer-
tyfikaty UEFA A doskonale rozumieją uczniów. Docenia-
my mistrzów sportu, przyznajemy stypendia w formie 
dofinansowania do obozów sportowych, promujemy ta-
lenty – jesteśmy otwarci na ciekawe pomysły młodzieży. 
Organizujemy obozy integracyjne dla uczniów klas pierw-
szych, wycieczki, spotkania z wybitnymi sportowcami, 
celebrujemy święta, jubileusze, razem zasiadamy do stołu 
wigilijnego. Prężnie działa Samorząd Uczniowski., który 
prowadzi radiowęzeł.

Dysponujemy nowoczesnymi salami informatycznymi, 
WI-FI oraz niezależnym ogólnodostępnym stanowiskiem 
komputerowym i kserokopiarką dla uczniów.

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

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

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

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

ZSOiS

Pruszków

19                     21
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STUDIA

Topowe kierunki 
studiów

Tegoroczny ranking kierunków studiów wyższych 
wyłonił pięciu liderów. To informatyka, zarządzanie, 
ekonomia, prawo i psychologia. Poza nimi najwięk-
szym zainteresowaniem cieszą się także: automatyka 
i robotyka, finanse i rachunkowość, filologia angiel-
ska, budownictwa, pedagogika, medycyna, mecha-
nika i budownictwo maszyn, logistyka, zarządzanie 
i inżynieria produkcji, administracja, architektura, 

architektura wnętrz, bezpieczeństwo wewnętrzne, 
budownictwo, dietetyka, filologia, fizjoterapia, grafika, 
kosmetologia, logistyka, mechatronika, ochrona śro-
dowiska, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo 
medyczne, stosunki międzynarodowe, wzornictwo. 
Wybór jest więc duży. Ta nieco gorsza informacja dla 
osób zainteresowanych tymi kierunkami jest taka, że 
duża popularność to też trudniejsza rekrutacja. EL

R E K L A M A

Na terenie Akademii 
Tenisowej Tenis Kozerki 
(Grodzisk Mazowiecki) 
działa od września 2019 
roku Tenisowa Szkoła 
Podstawowa (TSP). Aka-
demia prowadzi również 
rekrutację do Tenisowe-
go Liceum Ogólno-
kształcącego (TLO).

P ierwsze doświadcze-
nia TSP potwierdzają 
słuszność przyjętego 
wariantu łączenia na-

uki i sportu. Zajęcia prowadzo-
ne są w godzinach 8:00 – 18:00. 
W tym czasie dzieci mają lekcje, 
trening motoryczny (1-2 godz. 
dziennie) oraz trening tenisowy 
(2-3 godz. dziennie), biorą prysz-
nic po każdym treningu, mają 3 po-
siłki w ciągu dnia, a dodatkowo 
przyjmują posiłki potreningowe. 
Zajęcia dydaktyczne, poza podsta-
wą programową, oferują uczniom 
zwiększoną ilość języka angiel-
skiego i hiszpańskiego oraz wy-

kłady z teorii tenisa, trening men-
talny oraz zajęcia z komunikacji. 

Na terenie Akademii działa 
również Tenisowe Liceum Ogól-
nokształcące - szkoła prywatna 
o uprawnieniach szkoły publicz-
nej, oferująca nauczanie w systemie 
stacjonarnym dla młodzieży wy-
czynowo uprawiającej tenisa oraz 
w systemie E-learningowym dla 
wszystkich młodych sportowców, 

którym trudno jest pogodzić naukę 
w zwykłej szkole z wyczynowym 
uprawianiem sportu. TLO urucha-
mia program zarówno 3-letniego 
jak i 4-letniego nauczania. W pierw-
szym roku działalności rekrutacja 
prowadzona będzie do klas I i II li-
ceum 3-letniego oraz klasy I liceum 
4-letniego. Dla licealistów z dal-
szych miejscowości uruchomio-
ny zostanie od września internat. 

Trwa rekrutacja do Szkół Tenisowych! Nauka języków obcych 
nie musi być trudna!

Męczące wkuwanie słówek na 
pamięć, 10 dziennie, 20 dzien-
nie, 30, 40... Regułki i wyjątki 
językowe powtarzane i z tru-
dem wbijane do głowy. To wcale 
nie musi tak wyglądać. W na-
uce można połączyć przyjem-
ne z pożytecznym. Doskonałą 
formą jest oglądanie wystą-
pień mówców na platformie 
TEDx na stronie www.ted.com. 
Włączcie napisy (do wyboruj na-
pisy polskie i angielskie) i słu-
chajcie, notujcie ważniejsze 
zwroty i słówka, powtarzajcie 
kiedy możecie. 

Doskonałą możliwością nauki 
są również kursy online, podczas 
których nie musimy dojeżdżać 
na zajęcia, potem z nich wracać 
i tracić cennego czasu. Dodatko-
wo zajęcia internetowe kosztu-
ją o wiele mniej niż tradycyjne. 
Choć jeśli lubisz bezpośredni 
kontakt z nauczycielem to czemu 
nie! My tylko pokazujemy różne 
możliwości. A tych jest napraw-
dę dużo. Internet to skarbnica 
wiedzy. Trzeba tylko wiedzieć 
jak ją wykorzystać. SO

Nie taki diabeł straszny, 
jak go malują. W nowo-
czesnym świecie mamy 
mnóstwo możliwości. 
Języki obce to dziś 
absolutny „must have” 
jeżeli chcemy, aby nasza 
kariera nie stała w miej-
scu. Możesz uczyć się 
ich na wiele sposobów 
i to niekoniecznie sie-
dząc w szkolnej ławce. 

Naukę języka obcego 
najczęściej kojarzy-
my z czymś trudnym. 
Mówi się nawet, że 

ktoś ma dryg do nauki języków, 
co w rzeczywistości nie do końca 
jest prawdą. Owszem rodzimy 
się z różnymi predyspozycjami. 
Jednak do opanowania języka 
obcego nie potrzebne są nam 
zdolności nadludzkie. Każdy 
może się nauczyć np. angielskie-
go i to nie wychodząc z domu. 

Szkoły ATTK umożliwiają re-
alizację swych marzeń wielu 
wyczynowym sportowcom, a jed-
nocześnie pozwalają uniknąć wie-
lu problemów, z którymi młodzi 
ludzie spotykają się uczęszczając 
do zwykłych szkół.

Więcej szczegółów na: 
www.TSPGrodzisk.pl 

oraz  www.TLOGrodzisk.pl. 

KSZTALCIMY W SYSTEMIE DZIENNYM,
WIECZOROWYM I ZAOCZNYM.

KSZTALCIMY W SYSTEMIE DZIENNYM,
WIECZOROWYM I ZAOCZNYM.

Zespól Medyczno-Spolecznych
Szkól Policealnych

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

www.msp2.pl

Technik masazysta
Terapeuta zajeciowy
Opiekun medyczny

  Opiekunka dziecieca
Technik usług kosmetycznych

Technik bezpieczenstwa i hig ieny pracy
Hig ienistka stomatolog iczna
Asystentka stomatolog iczna
Technik sterylizacji medycznej

@

ZAPISZ SIE! SZKOLA
BEZPLATNA
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ul. Rakowiecka 23, tel.22 849 45 12
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ZAPISZ SIE! SZKOLA
BEZPLATNA
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, -
-

Technik farmaceutyczny
Technik masażysta
Opiekun medyczny

Technik us ług kosmetycznych
Terapeuta zajęciowy

Asystentka stomatologiczna
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- Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Pruszkowie, ul. Jasna 2,
- Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pruszkowie, al. Wojska Polskiego 34,
- Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Pruszkowie, ul. Chopina 1
- Przedszkola Miejskiego Nr 13 w Pruszkowie, ul. Antka 7
- Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Pruszkowie, ul. Dębowa 8

1.  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone Rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.08.2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpo-
wiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicz-
nym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz 
publicznej placówce (Dz.U. 2017r. poz. 1597).

2.  Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu,
2) koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły lub przedszkola, którego dotyczy oferta,
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację 

o:
– stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
– stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby  

niebędącej nauczycielem,
4) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

– imię (imiona) i nazwisko,
– datę i miejsce urodzenia,
– obywatelstwo,
– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) kopie doku-
mentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 3:  
świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające 
okres zatrudnienia, 

6)  poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) kopie 
dokumentów  potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplo-
mu ukończenia studiów  wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych  
z zakresu zarządzania albo świadectwa  ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu 
zarządzania oświatą,

7)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) kopię do-
kumentu  potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia  
7 października 1999r.  o języku polskim (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 931, z późn.zm.))  
– w przypadku cudzoziemca, 

8)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskie-
go o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierow-
niczym, 

9)  oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ści-
gane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

10) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne prze-
stępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

11)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z  dys-
ponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy  
z  dnia 17.12.2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicz-
nych  (t.j. Dz.U. z 2018r, poz. 1458, z późn.zm.), 

12)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1 i ust.3a ustawy  
z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpie-
czeństwa państwa  z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2019r.  
poz. 430, z późn.zm.) – w przypadku  kandydata na dyrektora szkoły urodzonego przed 
dniem 1 sierpnia 1972r.,

13)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) kopię aktu 
nadania  stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

14)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) kopię 
karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczy-
ciela akademickiego,

15) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której 
mowa w art. 76  ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. 
z 2018r. poz. 967, z późn.zm.)  lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2018r. – 
Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2018r.  poz. 1668 z późn.zm.) - w przypad-
ku nauczyciela i nauczyciela akademickiego, 

16)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni  
praw publicznych;

17) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu 
przeprowadzenia konkursu  na stanowisko dyrektora.

3. Na żądanie organu prowadzącego placówki, których dotyczy konkurs, kandydaci są obowią-
zani przedłożyć oryginały  dokumentów, których potwierdzone za zgodność z oryginałem 
kopie zostały załączone do oferty konkursowej. 

4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, nume-
rem telefonu kontaktowego,  adresem e-mail i dopiskiem jakiej placówki dotyczy konkurs,  
w terminie do dnia 06 czerwca 2019r. do godz. 16.00 na adres: Wydział Edukacji, Urząd 
Miasta Pruszkowa, ul. Kraszewskiego 14/16, pokój 100.

5.  Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.
6. Szczegółowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: (22) 

7358732.
 7. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Pruszkowa.
 8. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną po-

wiadomieni indywidualnie.   
   Prezydent

Miasta Pruszkowa
 

 Paweł Makuch 
Pruszków, 2019-05-10

Załącznik do Zarządzenia Nr  84/2019
Prezydenta Miasta Pruszkowa, z dnia  15 maja 2019r.

PREZYDENT MIASTA PRUSZKOWA
OGŁASZA KONKURSY NA STANOWISKA DYREKTORÓW:

Zapraszamy wszystkich Absolwentów gimnazjów i 
szkół podstawowych do kontynuowania nauki w 

Technikum oraz Szkole Branżowej I stopnia

O G Ł O S Z E N I E
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IMPREZA

Piknik i turniej tenisowy  
w Pęcicach

W najbliższą sobotę w Pęcicach odbędzie się 
dziecięcy turniej tenisowy o puchar wójta Mi-
chałowic. W programie także piknik rodzinny  
i atrakcje z okazji Dnia Dziecka. Tak jak rok temu 
spotkamy się na korcie tenisowym Machpoint 
Bavi w Pęcicach (teren Przedszkola Uczy i Bavi, 
ul. Pęcicka 10), gdzie o godz. 12.00 rozpocznie 
się otwarty turniej tenisowy dla dzieci z gminy 

Michałowice i okolic (rocznik 2011 i młodsze). Po 
zakończeniu turnieju za rakiety i piłki mogą chwy-
cić całe rodziny. Specjalny trening dla rodziców 
z dziećmi poprowadzi trener. W programie tak-
że zabawy terenowe, ognisko, pokazowe zajęcia 
z piłki nożnej prowadzone przez trenerów Znicza 
Pruszków. Nie zabraknie oczywiście niespodzianek 
z okazji Dnia Dziecka.  EL

R E K L A M A

IMPREZA

Tegoroczne Dni Prusz-
kowa już w najbliższy 
weekend. W sobotę  
i niedzielę (25 i 26 maja) 
w Parku Kościuszki cze-
kać będzie wiele atrakcji, 
także muzycznych.

T radycyjnie już Dni 
Pruszkowa odbędą 
się w Parku Kościusz-
ki, ale zainauguru-

je je wyścig rowerowy w Parku 
Potulickich. Rajd „Ojcowie na 
start” ruszy w sobotę o godz. 
10.00 z placu przy ul. Lipowej 
(obok studni oligoceńskiej). Za-
pisy do udziału trwają, można 
rejestrować się elektronicznie 
za pośrednictwem tego linka.

O godz. 12.00 w Parku Ko-
ściuszki rozpocznie się Festi-
wal Baniek. – Od godziny 12.00 
zapraszamy do Parku Kościusz-
ki, który w tym roku podzielo-
ny zostanie na dwie strefy. Od 
strony fontanny Mali Muzykanci 

Dni Pruszkowa z Tulią i Varius Manx

znajdować się będzie strefa prze-
znaczona dla dzieci. Na rozsta-
wionej w niej scenie oraz obok 
niej, w sobotę odbędzie się po raz 
pierwszy w Pruszkowie Festiwal 
Baniek, któremu towarzyszyć bę-
dą pokazy, zabawy, doświadcze-
nia, czy nauka zumby. W strefie 
dziecięcej pamiętamy również 
o rodzicach, dla których przy-
gotowana zostanie kawiarnia-
na strefa relaksu, w której będą 
mogli poczekać na bawiące się 

dzieci – zachęcają organizato-
rzy z urzędu miasta.

W tej części Parku pojawią się 
też stoiska m.in. Muzeum Staro-
żytnego Hutnictwa Mazowieckie-
go, Miejskiego Ośrodka Kultury 
„Kamyk”, Książnicy Pruszkow-
skiej, ZTL Pruszkowiaków, Nowej 
Stacji, Centrum Kultury i Sportu, 
Centrum Kreatorek, czy Dance 
Imperium. W niedzielę dodat-
kowa atrakcja dla najmłodszych, 
czyli dmuchańce.

Na małych i nieco większych 
sportowców czekać będą ko-
szykarki i koszykarze z prusz- 
kowskich drużyn, a także kon-
kursy i animacje.

W drugiej części parku rów-
nież pojawią się stoiska, ale przede 
wszystkim przed Pałacykiem So-
koła stanie duża scena. W sobotę 
zobaczymy na niej m.in. Mateusza 
Ziółko i zespół Tulia. W niedzielę 
wystąpią Antek Smykiewicz i Va-
rius Manx z Kasią Stankiewicz.  EL
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OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE

Na podstawie art. 17 pkt. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze 
zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Michałowice 
uchwały nr VI/82/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Michałowice dla działek nr ewid. 628/3, 628/4, 628/5, 628/6, 628/7, 
628/8, 628/9, 628/10, 628/11, 628/12, 628/13, 628/16, 628/17 i 628/20  
w obrębie geodezyjnym Reguły. Granice obszaru planu obejmują obszar 
wymienionych powyżej działek ewidencyjnych w obrębie geodezyjnym 
Reguły w ich granicach ewidencyjnych. Przedmiotem planu będzie ustalenie 
przeznaczenia terenu, zasad kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu zmierzające do lokalizacji kampusu edukacyjnego w Regułach  
w pobliżu budynku Urzędu Gminy.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 51 ust. 1 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zmianami) 
zawiadamiam, że Gmina Michałowice przystępuje do postępowania  
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu, 
obejmującej w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na 
środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 51 ust. 1 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zmianami) 
zawiadamiam, że Gmina Michałowice przystępuje do postępowania  
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. 
planu, obejmującej w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania 
na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 Wójt Gminy Michałowice
mgr Małgorzata Pachecka

(-)

O G Ł O S Z E N I E

Obwieszczenie Starosty Grodziskiego
zgodnie z art. 10 § 1 i art. 61§ 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096  
t.j. z dnia 2018.11.05 ze zm.), oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2018.1474 
t.j. z dnia 2018.08.04 ze zm.) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na 
wniosek Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej polegającej na: rozbudowie drogi gminnej ulicy Jordanowickiej  
w Grodzisku Mazowieckim, gmina Grodzisk Mazowiecki na odcinku od km 0+020,20 do 
km 0+181,92 wraz budową kanalizacji deszczowej oraz linii kablowej oświetlenia ulicznego. 
W projektowanym pasie drogowym inwestycja obejmuje nieruchomości1): 
obręb 0048: 5 (5/1, 5/2), 29/2 (29/3, 29/4), 7/2 (7/3, 7/4), 30/2 (30/3, 30/4)
1) W odniesieniu do działek ulegających podziałowi – przed nawiasem podano numer działki 
przed podziałem, a w nawiasie numery działek po podziale. Pogrubioną czcionką oznaczono 
działki przeznaczone pod drogę. 
W istniejącym pasie drogowym inwestycja obejmuje nieruchomości: 
obręb 0048: 8, 9/7, 10/1
Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz składania uwag  
i wniosków w przedmiotowej sprawie w siedzibie Starostwa Powiatu Grodziskiego, w Wydziale 
Architektoniczno-Budowlanym (Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32, pok. nr 11), w terminie 
14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

O G Ł O S Z E N I E

OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

Z DNIA 23 MAJA 2019 R.

W SPRAWIE WYDZIERŻAWIENIA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

1. Burmistrz Grodziska Mazowieckiego ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na wy-
dzierżawienie części gminnej działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 59/2 
o pow. 12 m2 położonej przy ul. Stawowej w obrębie nr 29 miasta Grodzisk Mazowiecki,  
z przeznaczeniem pod małą gastronomię.

2. Nieruchomość jest wolna pod praw i roszczeń osób trzecich i nie ma przeszkód do rozporzą-
dzania nią.

3. Czas trwania dzierżawy gruntu wynosi jeden sezon letnio-jesienny który będzie trwał do 
30.09.2019 r. 

4. Przetarg na wyłonienie dzierżawcy gruntu odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019 r.  
o godz. 10.00 w dużej Sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Maz. przy  
ul. T. Kościuszki 32A (I piętro, sala 101). Przed przetargiem przystępujący zobowiązani są 
do pisemnego potwierdzenia przyjęcia warunków określonych w ogłoszeniu i regulaminie 
przetargu. Regulamin przetargu dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Maz. przy  
ul. T. Kościuszki 32A, Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (stanowisko nr 1 Sala Ob-
sługi Mieszkańców) oraz na stronie internetowej www.grodzisk.pl oraz www.bip.grodzisk.pl

5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które terminowo wpłacą wadium  
w wysokości 100 zł. Wadium należy wpłacić w pieniądzu do kasy lub na konto Urzędu Miej-
skiego w Grodzisku Mazowieckim znajdujące się w Banku Pekao SA w Warszawie ul. Grzy-
bowska 53/57, 00-950 Warszawa, nr 88 1240 6348 1111 0010 4058 8554 do dnia 19.06.2019 r. 
Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto. Wadium złożone 
wygrywającego przetarg ulega zaliczeniu na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium złożo-
ne przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi w ciągu 1-3 dni od rozstrzygnię-
cia (ogłoszenia wyniku) przetargu. Wadium ulega przepadkowi, gdy oferent, który przetarg 
wygrał uchyla się od podpisania umowy dzierżawy. Informacje dotyczące przetargu udzie-
lane będą w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Maz. w Wydziale Gospodarki a także pod  
nr tel. 22 755 55 34 wew. 142.

6. Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 100 zł. Postąpienie mini-
malne wynosi minimum 10 zł.

7. Do stawki czynszu ustalonej w drodze przetargu doliczony zostanie podatek VAT w obowią-
zujące wysokości.

8. Burmistrz Grodziska Mazowieckiego zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia, a także  
warunków przetargu lub odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 Informacje: tel. (22) 755 55 34 wew. 142, oraz na www.grodzisk.pl. www.bip.grodzisk.pl   
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Niepełnosprawni są wśród nas…
8maja odbyło się rozstrzygnięcie 

konkursu „Niepełnosprawni 
są wśród nas” organizowa-
nego przez Zespół Szkół Spe-

cjalnych im. H. Szczerkowskiego. 39 
uczniów z 5 szkół (ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 
5 i Zespołu Szkół Specjalnych im. H. 
Szczerkowskiego w Grodzisku Ma-
zowieckim, Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej w Książenicach oraz 
Szkoły Podstawowej w Adamowiź-
nie) złożyło prace plastyczne, które 
poruszały temat niepełnosprawno-
ści, a zwłaszcza problemów, które 
dotyczą osób niepełnosprawnych. 
Dla dzieci i młodzieży była to dobra 
okazja, aby pokazać swoją wrażliwość 
na potrzeby innych osób.

Spośród wszystkich prac nagro-
dzono 15, zaś 5 otrzymało wyróż-

nienia. Ich autorzy zostali zapro-
szeni do Mediateki w Grodzisku Ma-
zowieckim, gdzie odbyła się pre-
zentacja zwycięskich prac oraz 

wręczenie nagród. Nie lada atrakcją 
dla uczestników były także warszta-
ty twórcze. Składały się one z ćwi-
czeń integracyjnych, tworzenia 

autoportretu – odrysowywania swo-
jego profilu przy pomocy rzutnika, 
robienia zdjęć, ozdabiania worka 
bawełnianego za pomocą kredek 

i korzystania z maszyny do pisania 
– a to tylko niektóre z zadań, z któ-
rymi zmierzyli się dzieci i młodzież.

Każdy uczestnik otrzymał tego dnia 
dyplom, książkę, swoje zdjęcie wy-
konane podczas warsztatów, a tak-
że własnoręcznie ozdobiony worek.

Temat niepełnosprawności po-
jawia się w przestrzeni publicz-
nej coraz częściej – w kontekście 
likwidowania barier architekto-
nicznych, dostępu do usług, a także 
innych aspektów życia codzienne-
go. Warto jednak pamiętać, że to-
lerancji i chęci niesienia pomocy 
innym uczy się od najmłodszych 
lat, czego dobrym przykładem był  
właśnie konkurs „Niepełnospraw-
ni są wśród nas”.

Starostwo Powiatu Grodziskiego
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PARZNIEW

Na torach  
znaleziono zwłoki

Do tragicznego odkrycia doszło we wtorek (21 ma-
ja) wczesnym rankiem przy torach dalekobieżnych 
PKP na wysokości Parzniewa. Informacje o tym 
zdarzeniu otrzymaliśmy od jednego z czytelników. 
– Bardzo wcześnie rano, koło 5.00 w Parzniewie 
zjechała się policja. Czy ktoś wpadł pod pociąg?  
– dopytywał Andrzej. Wyjaśnień w tej sprawie udzie-
lili nam pruszkowscy policjanci. – Około godziny 

4.40 pracownicy PKP ujawnili zwłoki mężczyzny, 37-let-
niego obywatela Ukrainy. Do odkrycia doszło na dru-
gim torze dalekobieżnym. Istnieje duże podejrzenie, 
że mogło to być potrącenie. Jednak wszelkie okolicz-
ności dotyczące tej sprawy zostaną wyjaśnione pod-
czas prokuratorskiego śledztwa – poinformowała nas 
podkom. Karolina Kańka, rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Pruszkowie.  SO

REGION
Suntago ma być naj-
większym zadaszonym 
parkiem wodnym w 
Europie. Budowa cały 
czas trwa. 

W maju minęły dwa 
lata od rozpoczę-
cia budowy aqu-
aparku Suntago 

Wodny Świat, który powstaje we 
Wręczy pod Mszczonowem. Ten 
ogromny kompleks oddalony jest 
od Grodziska Mazowieckiego 
o ok. 20 km, od Pruszkowa ok. 
40, a od Warszawy 50 km. Pra-
ce budowlane postępują z dnia 
na dzień. Ostatnio przywiezio-
no kolorowe zjeżdżalnie (patrz 
zdjęcie), które dostarczył turec-
ki producent Polin Waterparks.

Co więcej, na miejscu wyko-
nywany jest odwiert termalny, 
który ma głębokość 2 km. Cie-
pła woda będzie wykorzystywa-
na do ogrzewania m.in. basenów.

Czas na trochę liczb. Dotychczas 
wylano 37 tys. metrów sześcien-
nych betonu. To więcej niż zuży-
to podczas budowy Pałacu Kultury 
i Nauki w Warszawie. Ponadto wy-
korzystano już przeszło 5 tys. ton 
stali – połowa wagi wieży Eiffla.

Oprócz parku wodnego Sun-
tago Wodny Świat, powstanie 
rozbudowana baza noclegowa – 
Suntago Village – składająca się  
z ok. 100 rekreacyjnych moduło-
wych domków wypoczynkowych 
typu Cabaña. W ramach projek-
tu powstanie także strefa zabaw 

dla dzieci, strefa przeznaczoną do 
wspólnego grillowania, centralny 
budynek z recepcją oraz mini-
-sklepem. Kolejne 100 domków 
zostanie dodanych w drugiej fa-
zie projektu. Teren budowy obej-
mie ok. 8,5 ha.

Na drugą połowę 2021 roku pla-
nowane jest ukończenie budowy 
pierwszej fazy duetu hotelowe-
go składającego się z dwóch nie-
zależnych obiektów połączonych 
wspólnym atrium.

Sam aquapark ma być gotowy 
już w tym roku!  SO

Aquapark pod Mszczonowem 
nabiera rumieńców MILANÓWEK

Grodziscy policjanci 
zatrzymali 53-letniego 
mężczyznę podejrzane-
go o serię podpaleń  
na terenie Milanówka.

O d początku maja 
w mieście-ogrodzie 
strażacy trzykrotnie 
interweniowali przy 

pożarach pustostanów. W akcje 
gaśnicze zaangażowane były 
duże siły z OSP w Milanówku 
i PSP w Grodzisku Mazowiec-
kim. Płonął m.in. budynek przy 
ul. Mickiewicza.

Jak się okazuje, za wszyst-
kimi pożarami prawdopo-
dobnie stał jeden człowiek. 
– Natychmiast po zgłoszeniu 
pożarów pustostanów w Mi-
lanówku, grodziscy policjanci 
podjęli  czynności, które po-
mogły by ustalić ich przyczy-
ny. Z działań podejmowanych 
przez strażaków na miejscu 
zdarzeń wynikało, że mogły 
to być podpalenia. Zebrane 

w tych sprawach informacje 
doprowadziły funkcjonariu-
szy do mężczyzny podejrza-
nego o te czyny – informuje 
asp. sztab. Katarzyna Zych, 
rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Grodzi-
sku Mazowieckim.

53-letni mężczyzna został 
zatrzymany w pobliżu miejsca 
ostatniego podpalenia. – Paweł 

K. usłyszał zarzuty spowodowa-
nia pożarów trzech niezamiesz-
kałych budynków. Decyzją sądu 
został tymczasowo aresztowany 
na 3 miesiące. Popełnione przez 
niego przestępstwa zagrożone 
są karą nawet 5 lat pozbawie-
nia wolności. Karany wcześniej 
mężczyzna będzie odpowiadał 
w warunkach recydywy – za-
znacza asp. sztab. Zych.  EL

Podpalacz z Milanówka zatrzymany
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Przedszkolaki pod urzędem

– Dzieci zrobiły niespodziankę  
i w liczbie ok. 200 stanęły pod urzę- 
dem miejskim z transparentami 
i hasłami promującymi czytanie. 
Gromkimi okrzykami domagały 
się, by burmistrz przeczytał im 
bajkę. Oczekiwaniom dzieci stało 
się zadość i Grzegorz Benedykciń-
ski odczytał z balkonu magistratu 
fragment opowieści o Czarodzie-
ju Prztyku autorstwa Małgorzaty 
Strzałkowskiej – informuje gro-
dziski magistrat.

Radości z tej nietypowej wi-
zyty nie kryje sam burmistrz.  
– Mówię bardzo szczerze, nawet 
nie wiedziałem, że coś takiego 
będzie się działo. Będąc w gabi-
necie usłyszałem gwar, weszła 
do mnie jedna z nauczycielek 
z prośbą o przeczytanie bajki. 
Absolutne zaskoczenie, ale bar-
dzo, bardzo miłe – mówi nam 
Grzegorz Benedykciński.  EL
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GRODZISK MAZ.
W środę, 15 maja, przed 
urzędem miasta  
w Grodzisku pojawił się 
kolorowy tłum przed-
szkolaków, które głośno 
domagały się przeczy-
tania im bajki przez 
burmistrza. Grzegorz 
Benedykciński odczytał 
z balkonu fragment 
fragment opowiadania 
o „Czarodzieju  
Prztyku”.

Ta nietypowa wizyta to 
element „Tygodnia Bi-
bliotek”, akcji promu-
jącej czytelnictwo do 

której dołączył Grodzisk Mazo-
wiecki. Dzieci z grodziskich szkół 
i przedszkoli przemaszerowały 
przez miasto w ramach kolorowe-
go happeningu, trzymając trans-
parenty zachęcające do czytania. 
Przystanek pod urzędem mia-
sta nie był jednak planowany… 
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PRUSZKÓW
Mieszkańcy korzystają 
z niego już od jakiegoś 
czasu, ale w mniony  
piątek nastąpiło oficjalne 
otwarcie dworca PKP  
w Pruszkowie.  

N a moment, w którym 
pruszkowski dworzec 
(wybudowany w 1924 
r.) zostanie odnowiony 

czekało wielu mieszkańców. Nie-
którzy wręcz zwątpili, czy kiedy-
kolwiek będzie miało to miejsce. 
A jednak. Polskie Koleje Państwo-
we S.A. oficjalnie oddały do użytku 
pasażerów przebudowany dwo-
rzec. Budynek zachował swój za-
bytkowy charakter, a dodatkowo 
zyskał nowoczesne udogodnienia.

– W trosce o zabytkowy wygląd 
dworca całość robót prowadzona 
była z najwyższą starannością. Na 
dworcu znalazły się także nowo-
czesne rozwiązania, ułatwiające 
korzystanie z obiektu wszystkim 
pasażerom, także osobom z niepeł-
nosprawnościami. Cieszy również 
fakt, że poza poczekalnią i kasą na 
dworcu są również inne punkty 
handlowe oraz usługowe, dzięki 
czemu cała dostępna przestrzeń 
została zagospodarowana – pod-
kreśla Andrzej Olszewski, członek 
zarządu Polskich Kolei Państwo-
wych S.A.

Dworzec otrzymał nowe ins- 
talacje, zabezpieczenie przeciw- 

Oficjalnie otwarto 
pruszkowski dworzec PKP!

pożarowe, monitoring oraz dźwig 
osobowy. Część pomieszczeń 
dworca jest klimatyzowana. Poza 
poczekalnią i toaletami do dys-
pozycji pasażerów są również 
kasa biletowa Kolei Mazowiec-
kich oraz biletomat. Na dworcu 
uruchomiona zostanie także kasa 
biletowa PKS prowadząca sprze-
daż biletów komunikacji miej-
skiej. Pozostałe pomieszczenia na 
parterze budynku przeznaczone 
zostały na działalność komercyj-
ną: lokal gastronomiczny, kiosk 
z prasą i usługami kurierskimi 
oraz sklep z e-papierosami. Piętro 

dworca i jedna z wieżyc zostaną 
zagospodarowane przez Urząd 
Miasta Pruszkowa. Przy dworcu 
została zbudowana nowoczesna 
wiata, w której pasażerowie do-
jeżdżający do stacji mogą pozo-
stawić swoje rowery.

– Pruszków to miasto silnie 
związane z koleją i jej historią. 
Pociągi przejeżdżają tutaj od 1845 
roku. Nasze miasto leży na trasie 
dawnej Kolei Warszawsko-Wie-
deńskiej. To u nas powstała jed-
na z pierwszych stacji na terenie 
zaboru rosyjskiego. W 1924 ro-
ku został wzniesiony budynek 

dworca PKP w Pruszkowie, 
który w swojej pierwotnej bry-
le przetrwał do dzisiaj. Po re-
moncie przeprowadzonym 
przez Polskie Koleje Państwo-
we wygląd dworca i detale ar-
chitektoniczne odzyskały swój 
oryginalny blask międzywo-
jennego polskiego neorene-
sansu – mówił Paweł Makuch, 
prezydent Miasta Pruszkowa.

Przypominamy, że mimo 
otwarcia dworca kolejowe-
go, przejście podziemne na-
dal jest zamknięte i nie można 
z niego korzystać.  SO
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Przedsięwzięcie jest współorganizowane
ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Krzysztof Rymuza
Starosta Pruszkowski

JACEK
KACZMARSKI

WTOREK, 4 CZERWCA GODZ. 19:00

Bezpłatne wejściówki będą do pobrania od czwartku,
30 maja od godz. 08:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie 
przy ul. Drzymały 30, pok. nr 403 (piętro IV, wejście C). 

W RAMACH OBCHODÓW 30. ROCZNICY WYBORÓW Z 1989 ROKU
ORAZ 20-LECIA ISTNIENIA POWIATÓW W POLSCE

SALA WIDOWISKOWA CENTRUM KULTURY I SPORTU W PRUSZKOWIE
UL. BOHATERÓW WARSZAWY 4

ZAPRASZAJĄ NA Salon Poezji K40

PIĘĆ SONETÓW O UMIERANIU KOMUNIZMU

Stanisław Dymura
Przewodniczący Rady
Powiatu Pruszkowskiego

Stowarzyszenie K40
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Przedsięwzięcie jest współorganizowane
ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

muzyczny stand-up

Stanisław Dymura
Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego

zapraszają na 

CZESŁAWA
MOZILA
SPOWIEDŹ 
EMIGRANTA
NIEDZIELA
2 CZERWCA 
GODZ. 16:00

Bezpłatne wejściówki będą do pobrania od wtorku,
28 maja od godz. 08:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie
przy ul. Drzymały 30, pok. nr 403 (piętro IV, wejście C). 

W RAMACH OBCHODÓW
30. ROCZNICY WYBORÓW 
Z 1989 ROKU ORAZ
20-LECIA ISTNIENIA
POWIATÓW W POLSCE

Krzysztof Rymuza
Starosta Pruszkowski

SALA AUDYTORYJNA 
CENTRUM KULTURY I SPORTU W PRUSZKOWIE
UL. BOHATERÓW WARSZAWY 4

Stowarzyszenie K40
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CY
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K



18
P i ą t e k ,  2 4  M A J A  2 0 1 9

OGŁOSZENIA
22 758 77 88, reklama@wprmedia.pl  
Pruszków, ul. Niecała 10/2              

ZAMÓW: CENY NETTO  
OGŁOSZEŃ  
ZA SŁOWO: 

2 zł ....... ogłoszenie zwykłe
3 zł ....... ogłoszenie pogrubione
4 zł .......   ogłoszenie w ramce 

 
 
NIERUCHOMOŚCI  
– SPRZEDAM

Działka 1060m2 oraz 1498m2  
tel. 662-050-083 

Dom Michałowice tel. 662-050-083 

Działka rolna 1ha Holendry 
Baranowskie bezpośrednio  
tel. 668566576

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

• Segment sprzedam: Słonecznikowa 
Pruszków 695 504 174

• Sprzedam segment w zabudowie 
szeregowej w Natolinie, 87m2, 
tel. 606214540 

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

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

Brukarzy i ogrodników zatrudnię 
do układania kostki i zakładania 
ogrodów Raszyn 509-282-834 

• Firma sprzątająca zatrudni  
w Piastowie Kierownika-brygadzistę  
oraz osoby do sprzątania marketu i 
terenu zewnętrznego Tesco.  
Praca stała lub dorywcza. Kontakt 
telefoniczny: Ewa 601711447 

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

Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii w Pruszkowie,  
ul. Gordziałkowskiego 5  
05-800 Pruszków poszukuje 
pracowników na stanowisko 
inspektor weterynaryjny. 
Wymagania niezbędne 
wykształcenie wyższe 
weterynaryjne, zootechniczne, 
biologiczne lub inne pokrewne. 
Informacje pod nr. Telefonu  
22 758 88 19 

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

• Pracuj jako Opiekunka Seniorów  
w Niemczech. Akceptujemy język na 
poziomie podstawowym i organizujemy 
kursy niemieckiego od podstaw  
w Warszawie. Gwarantujemy pewna 
pracę! Promedica24, tel. 514 780 567 

• Poszukujemy kierowców  
do pracy kat B, zarobki 2500-5000 pln, 
CV kontakt@fairplaytaxi.pl  
lub pod numerem 502-685-598

• Poszukuje pracownika do prac 
ogrodniczych tel. 696-039-978 

• Praca dla Panów i Pan przy 
sprzątaniu magazynu w Sokołowie koło 
Janek 504204700 

Zatrudnię do sprzątania  
bloków na terenie Pruszkowa  
tel. 601 306 336 

Zatrudnię do prac  
ogrodniczych na terenie 
Pruszkowa tel. 601 306 336

Zatrudnimy wyjątkowe osoby 
w nowym serwisie urządzeń 
telekomunikacyjnych  
w Sękocinie.  
Kontakt email:  
rekrutacja@aboutwork.pl   
oraz tel: 72 777-06-70

• Zatrudnimy pracowników  
ochrony na obiekt magazynowo-
-spedycyjny w m. MOSZNA 
PARCELA. Kontakt 608 69 69 29 

SZUKAM PRACY
• Główny księgowy szuka  

pracy tel. 793-250-833

• Mężczyzna lat 62 z orzeczeniem 
o niepełnosprawności w stopniu 
umiarkowanym poszukuje  
pracy jako ślusarz produkcyjnym  
lub innej w Pruszkowie (okolicy)  
tel. 696217045

DAM PRACĘ • Segment sprzedam: Słonecznikowa 
Pruszków 695 504 174  

NIERUCHOMOŚCI  
– DO WYNAJĘCIA
• Warsztat/magazyn 80 m2 + plac, 800 zł, 

Nadarzyn – 506-906-002 

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

• Do wynajęcia dwa lokale  
w Pruszkowie 60 i 115 m2 pod handel  
lub usługi tel. 601612930 

• Wynajmę warsztat  
samochodowy w Milanówku  
z wyposażeniem lub  
magazyn 120m2 z zapleczem 
socjalnym, w dobrym punkcie, 
blisko drogi powiatowej,  
z placem manewrowym  
tel. 793408465 

• Wynajmę mieszkanie, 
dom wolnostojący  
w Milanówku, pierwsze  
piętro 120m2 z ogrodem,  
lub pojedyncze pokoje,  
dobry punkt, dobry dojazd  
do Warszawy, blisko drogi 
powiatowej tel. 793408465  

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

POŻYCZKA
 wystarczy dowód osobisty
 gotówka w jeden dzień

797-703-503
nawet do

5 000 zł

Maksymalne
RRSO 689 %

AUTO-MOTO KUPIĘ
• AUTO KAŻDE KUPIĘ tel. 603 903 405 

• Skup wszystkich samochodów  
na kasację gotówką 508206738 

 KUPIĘ/SPRZEDAM
• Sprzedam drewno kominkowe liściaste. 

Tel: 789178585  

USŁUGI

AUTO SKUP-KASACJA, LEGALNA 
FIRMA 515-514-100 

• Brukarstwo meritumbruk@o2.pl  
tel. 696437501 

• Docieplanie Budynków  
795 96 96 96  

• Drzewa, krzewy, pielęgnacja, 
wycinka, prześwietlanie drzew 
owocowych i bielenie;  
512-380-109, (22) 758-16-65;  
agro-bio-ogrodnik@wp.pl 

• RUTPOŻ - Serwis ppoż. Nadarzyn,  
tel. 600-730-882 

• Hydraulik 535872455 

• KASACJA WSZYSTKICH AUT GOTÓWKA 
508206738 

• Protezy zębowe 450 zł: 508-357-334 

• Przeprowadzki 885 72 72 72 

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

• Usługi wirtualnego biura, windykacja  
tel. 793250833 

• Usługi detektywistyczne tel. 690890577 

• 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 

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

www.hurtownia-ogrodnicza.com Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Michałowice ogłasza, że 
zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 
2204 ze zm.) w siedzibie Urzędu Gminy 
w Regułach (05-816 Michałowice, Reguły, 
Aleja Powstańców Warszawy 1), na 
okres od dnia 21 maja 2019 r. do dnia  
10 czerwca 2019 r. został wywieszony wykaz 
nr 7/2019 nieruchomości przeznaczonych 
przez Gminę Michałowice do oddania  
w dzierżawę i w najem.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego  
informuje, 

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim 
przy ul. Kościuszki 32A oraz na stronach internetowych www.grodzisk.pl 
i www.bip.grodzisk.pl został umieszczony wykaz  nieruchomości 
lokalowych przeznaczonych do wynajmu, mianowicie: wykaz  
z dnia 20.05.2019 r. dotyczący lokalu użytkowego nr 7 o powierzchni 
użytkowej 22,45 m2 znajdującego się w pawilonie usługowo- 
-handlowym usytuowanym na terenie Targowiska Miejskiego przy  
ul. Montwiłła w Grodzisku Mazowieckim.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego  
informuje, 

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim 
przy ul. Kościuszki 32A oraz na stronie internetowej www.bip.
grodzisk.pl zostały umieszczone wykazy z dnia 17 i 20.05.2019 r dla 
nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie 
bezprzetargowym na rzecz najemców, położonych w Grodzisku 
Mazowieckim przy ulicach : ul. Kościuszki 41 m 27 o pow. 46,50 m²;  
Cichej 25 m 6 o pow. 40,80 m2; Bałtyckiej 10 m 28 o pow. 56,90 m2; 
Sadowej 10 m 28 o pow. 33,00 m2; Kilińskiego 2 m 26  o pow. 38,00 m2.

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego  
informuje, 

że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grodzisku 
Maz. przy ul. Kościuszki 32A oraz na stronie internetowej 
www.bip.grodzisk.pl został umieszczony wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do użyczenia z dnia 
22.05.2019 r. Wszystkie nieruchomości przeznaczone 
do użyczenia zostały wymienione w załączniku nr 1 do 
niniejszego wykazu.
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DNI
PRUSZKOWA

25 maja

26 maja

sobota

niedziela

Dodatkowe atrakcje:
wyścig rowerowy - Ojcowie na START (Park Potulickich),
Festiwal Baniek, animacje sportowe, zabawny pokaz iluzji,
teatrzyk dla dzieci, festiwal gier, pokaz MMA,
czytanie bajek, dmuchańce,
dyskoteka dla dzieci

www.pruszkow.pl

Zapraszam

Paweł Makuch

Prezydent Pruszkowa

Obraz i dźwięk z wydarzenia rejestrowane będą na potrzeby informacyjne
miasta Pruszkowa. Udział w wydarzeniu oznacza wyrażenie zgody
na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach
związanych z wydarzeniem.

16:00 ZTL Pruszkowiacy
17:00 Natural Made Rockers
18:30 Antek Smykiewicz
20:00 Varius Manx & Kasia Stankiewicz

16:00 Miejski Ośrodek Kultury
17:00 Warszawska Orkiestra Sentymentalna
18:30 Mateusz Ziółko
20:00 TULIA

Park Kościuszki, godz. 12:00 - 22:00
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