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Chcą zerwać umowę 
z projektantem wiaduktu?

PRUSZKÓW
W ostatnich dniach 
wiadomość o rzekomych 
planach Mazowieckiego 
Zarządu Dróg Wojewódz-
kich wzbudziła zacie-
kawienie mieszkańców 
Pruszkowa. Okazuje się 
jednak, że MZDW z tych 
planów się wycofało. 

W iadukt w ciągu uli-
cy Poznańskiej
(dw 718) czeka na 
remont. Przygoto-

wania do tej inwestycji do tej po-
ry budziły wiele emocji. Zarówno 
poprzednie, jak i obecne władze 
Pruszkowa upierają się, by sta-
ry wiadukt zastąpić dwoma no-
wymi dwupasmowymi przepra-

DODATEK
EDUKACJA / str. 08-11 /

PRUSZKÓW
O tej stracie
trudno mówić / str. 16 /

PRUSZKÓW
Ruszyła budowa restauracji 
w Parku Potulickich / str. 3 /

MSZCZONÓW
Wiecha na dachu 
Park of Poland / str. 04 /

WYWIAD
Szykujemy ogromną 
niespodziankę / str. 3 /

D
RO

N
 P

RU
SZ

KÓ
W

 

BI
LE
T

BI
LE
T

BIL
ET

poznasz - polubisz

LATO Z POLSKĄ KOMEDIĄ

06.07
13.07
27.07
03.08
10.08
17.08
24.08
31.08

Chłopaki nie płaczą

Seksmisja

Ile waży koń trojański

Lejdis

Kiler i Kiler-ów 2-óch

Nigdy w życiu

Kogel-mogel

Vinci

Park Kościuszki (przy Pałacyku „Sokoła”)
Start: Lipiec 21:30/Sierpień 20:30

Wakacyjne soboty

Organizator
Sponsor główny Współorganizator Sponsor PartnerzyWspółorganizator Sponsor

wami, które z drogą wojewódz-
ką nr 719 łączyłyby się bezkoli-
zyjnymi łącznicami. 

Jeszcze kilka miesięcy temu 
marszałek województwa Adam 
Struzik zaznaczał, że na realiza-
cję tej wizji praktycznie nie ma 
szans. – Jesteśmy w bardzo trud-
nej sytuacji, ponieważ ze wzglę-
dów technicznych musieliśmy 
zlecić ponowną ekspertyzę sta-
nu technicznego tego wiaduktu. 
Z powodów technicznych musimy 
być przygotowani na taki moment, 
w którym trzeba będzie wyłączyć 
wiadukt z ruchu. Dlatego też na 
tym etapie będziemy realizowali 
remont tego wiaduktu. Na ten cel 
zostało zabezpieczone 60 mln zł 
i na tym etapie trudno jest mówić 
o poszerzaniu tej koncepcji. Nie 
ma takich możliwości finanso-
wych, żeby w tej chwili realizować 
bardzo piękny projekt, ale który 

wymaga wielokrotnie większych 
nakładów finansowych – mówił 
nam w lutym Adam Struzik, mar-
szałek województwa.

Tymczasem na ostatniej sesji 
rady powiatu pruszkowskiego 
wojewoda Zdzisław Sipiera pod-
kreślał, że Mazowiecki Zarząd 

Dróg Wojewódzkich (podległy 
marszałkowi) zamierza… rozwią-
zać umowę z obecnym projektan-
tem wiaduktu i rozpocząć przy-
gotowania do budowy dwóch 
dwupasmowych obiektów. 
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– tyle dni nauki szkolnej czeka na uczniów 
w roku szkolnym 2019/2020188
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REKRUTACJA  
DO SZKÓŁEK 
TENISOWYCH

wyczynowych  
(roczniki 2012-2013)
amatorskich  
(wszystkie roczniki)

Zapraszamy na dni otwarte:  
14.09 i 21.09.2019 r.

Lokalizacja:
Kozerki 
Grodzisk Maz.

www.TenisKozerki.pl

www.facebook.com/TenisKozerki

Ściany tunelu wymazane 
farbą...

nie otrzymaliśmy żadnego za-
wiadomienia, które dotyczyło-
by graffiti – mówi Anna Janicka 
ze Straży Miejskiej w Pruszko-
wie. – Chcę jednocześnie pod-
kreślić, że reagujemy na wszelkie 
zgłoszenia w tym rejonie i czę-
sto podejmujemy tu interwen-
cje – dodaje.

Jako, że tunel to teren zarzą-
dzany przez PKP PLK S.A. zwró-
ciliśmy się do spółki z pytaniem, 
czy ktokolwiek pilnuje, aby nie 
niszczono nowo wykonanych ele-
mentów? Spytaliśmy również, czy 
tunel objęty jest monitoringiem? 
– Przejście podziemne w Prusz-
kowie nie zostało jeszcze udo-
stępnione pasażerom, bowiem 
nie zakończono jeszcze prac bu-
dowlanych. Jest to cały czas teren 
za który odpowiada wykonaw-
ca. Zwrócimy uwagę wykonaw-
cy na właściwe zabezpieczenie 
placu budowy. System monito-
ringu w tym miejscu będzie dzia-
łał po zakończeniu prac, tak jak  
i w innych przejściach pod li-
nią 447 – odpowiada Karol Ja-
kubowski, z zespołu prasowego 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Jednak jak zaznaczył przedsta-
wiciel PKP PLK, w dniu oddania 
przejście będzie czyste od malo-
wideł. – Oczywiście, wykonawca 
ma obowiązek oczyścić przejście 
do momentu odbioru – zazna-
cza Jakubowski.  SO

PRUSZKÓW
Jeszcze nie oddane,  
a już zniszczone. Mowa 
o przejściu podziem-
nym przy dworcu PKP 
w Pruszkowie. Na 
ścianach pojawiło się 
szpetne graffiti.  
Czy ktokolwiek pilnuje 
tego obiektu?

O sprawie poinformo-
wał nas czytelnik.  
– Szanowna redakcjo, 
wyruszając do pracy 

pociągiem, w przejściu podziem-
nym zobaczyłem szpetne graffiti 
na nowej elewacji z płytek. Za-
stanawia mnie kto pilnuje tego, 
jakby nie patrzeć, wciąż terenu 
budowy. Są kamery monitoringu 
miejskiego na wysokości dworca 
i obejmując swym zasięgiem wej-
ście do tunelu od strony Sienkie-
wicza i Waryńskiego. Szanowna 
redakcjo, proszę o nagłośnienie 
sprawy bo obawiam się, że zanim 
otworzą to przejście to trzeba bę-
dzie je odnawiać, a szkoda czasu 
i pieniędzy. Może powinno być 
tam więcej patroli straż miejskiej 
lub służby ochrony kolei? – napi-
sał Grzegorz.

– Jak ustaliliśmy napis powstał 
dawno temu, zanim pojawiła się 
tam kamera. Monitoring skiero-
wany na przejście zaczął działać 
w październiku ubiegłego ro-
ku. Niestety kamery nie obej-
mują przejścia podziemnego. 
W tym konkretnym przypadku 

 S
EW

ER
YN

 O
LK

O
 

 

PODKOWA LEŚNA
Mazowiecki Wojewódz-
ki Konserwator Zabyt-
ków wydał zezwolenie 
na przebudowę zbior-
nika wodnego w Parku 
Miejskim w Podkowie 
Leśnej. Pytanie tylko 
czy zgodnie z planem 
uda się przeprowadzić 
prace, czy kolejny raz w 
sprawie stawu wpłynie 
odwołanie?

Decyzja konserwa-
tora zawiera aż pięć 
stron. Jasno w niej 
określono, że: „Park 

został założony wokół budynku 
Kasyna, w I p. XX w. Planowane 
działania wpłyną pozytywnie na 
przestrzeń i użytkowanie parku 
wzbogacając, a także przywraca-
jąc właściwy i charakterystyczny 
dla tego okresu bogaty kostium 

Konserwator wydał pozytywną  
decyzję dotyczącą stawu

roślinności podkreślający kra-
jobrazowy charakter założenia 
oraz jego kompozycję o dodat-
kowe elementy roślinności oraz 
małej architektury zachowując 
jednocześnie jego dotychcza-
sowy charakter bez naruszania 
utrwalonej historycznej kompo-
zycji przestrzennej”.

Jednak decyzja ta nie jest pra-
womocna. Oznacza to, że przy-
sługuje od niej odwołanie. I tutaj 
burmistrz miasta-ogrodu wyraża 
swój niepokój o przyszłość stawu. 
– Możemy się spodziewać złoże-
nia odwołania przez „Dendropolis” 

do Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Odwołanie wstrzy-
muje wykonanie Decyzji, czyli 
kontynuowanie formalności i bu-
dowy – informuje Artur Tusiński, 
burmistrz Podkowy Leśnej. – Od 
miesięcy trwa ciągły festiwal pi-
sania skarg/protestów/pism oraz 
rozpowszechniania przez człon-
ków stowarzyszenia i osób z nim 
sympatyzujących pomówień kie-
rowanych pod adresem miasta, 
pracowników urzędu, burmi-
strza – wyjaśnia.

Tym samym poprzez dotych-
czasowe skargi składane przez 

„Dendropolis” opóźniło się wy-
danie samej decyzji. Według bur-
mistrza miasto powinno otrzymać 
taki dokument już w kwietniu, 
a otrzymało 16 sierpnia, po 140 
dniach oczekiwania.

Nawet konserwator odniósł 
się w swojej decyzji do zarzutów 
stawianych przez wspomniane 
stowarzyszenie: „Z konserwator-
skiego punktu widzenia rozpa-
trywane jest istnienie zbiornika 
wodnego jako jednego z elemen-
tów kompozycji strukturalnej 
i funkcjonalnej parku. W takim 
aspekcie dopuszczalne są zatem 
zmiany techniczne i technolo-
giczne w konstrukcji, obsłudze 
i utrzymaniu stawu jako elemen-
tu parku”.

Czy taka opinia zakończy 
batalię o staw? W to wątpi sam 
burmistrz. – Czy taka mocna 
i jednoznaczna pozytywna opinia 
Konserwatora co do charakteru 
i kierunku zmian i prac związa-
nych z rewitalizacją zawartych 
w projekcie zamiennym wpłynie 
w jakikolwiek sposób na skarżą-
cych? Wątpię – zaznacza.  SO
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Jak zatem sytuacja wygląda dziś?  
– Na ostatnim posiedzeniu pan 
dyrektor Ostrowski zakomuni-
kował, że jest na ostatniej prostej 
rozwiązania umowy z projektan-
tem wiaduktu, który miał być 
zburzony i w jego miejscu miał 
powstać nowy wiadukt. I będzie 
to co kiedyś projektowało miasto 
Pruszków. Normalne dwa prze-
piękne szerokie, transportowe 
wiadukty – powiedział Zdzisław 
Sipiera, wojewoda mazowiec-
ki w trakcie sesji rady powiatu 
pruszkowskiego, które dobyło 
się 27 września.

Co więcej Sipiera zaznaczył, 
że w planach jest również roz-
budowa ulicy Poznańskiej do 
dwóch pasów ruchu w każdym 
kierunku oraz gruntowna prze-
budowa węzła autostrady A2. 
To ostatnie zadanie to pokło-
sie planowanej budowy „Pasz-
kowianki” oraz wprowadzenia 
jej w rejon węzła.

Jak do słów wojewody o planach 
rozwiązania umowy z projektan-
tem odnoszą się przedstawiciele 
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich? – Były zamierzenia 
rozwiązania umowy z projektan-
tem jednak z nich zrezygnowa-
liśmy i będziemy finalizować ten 
projekt – ucina Monika Burdon, 
rzecznik prasowy MZDW

To jednak nie oznacza, że 
MZDW rezygnuje z budowy dru-
giego wiaduktu. Wręcz odwrot- 

nie rekomenduje do realizacji 
jeszcze szerszą inwestycje. – Wy- 
stąpiliśmy do zarządu woje- 
wództwa mazowieckiego z reko-
mendacją, aby rozważyć zapro-

jektowanie drugiego wiaduktu 
oraz rozbudować odcinek dw 718 
w kierunku autostrady do dwóch 
pasów ruchu w każdym kierunku 
– podkreśla rzeczniczka MZDW. 
– Powstający obecnie projekt 
wiaduktu byłby jednocześnie 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

uzupełnieniem tego przedsię-
wzięcia. Jednocześnie gdyby po- 
jawiła się konieczność natych-
miastowego remontu istnie-
jącego wiaduktu, moglibyśmy 

ogłosić przetarg – zaznacza Mo-
nika Budron. 

Zatem w pewnym stopniu  
potwierdzają się informacje prze-
kazane przez wojewodę. Te-
raz wszystko w rękach zarządu 
województwa mazowieckiego 

i marszałka Adama Struzika. To 
właśnie od nich zależy czy po-
mysł rozbudowy wiaduktu i po-
szerzenie ul. Poznańskiej dojdą 
do skutku.  

Jednak nawet zakładając opty-
mistyczny scenariusz na reali-
zację tej koncepcji trzeba będzie 
poczekać. – Sam proces projek-
towy będzie trwał około trzech 
lat. Uzyskanie wszystkich po-
zwoleń i decyzji to bardzo czaso-
chłonne procedury. Zakładamy, 
że projekt mógłby być gotowy 
w 2023 r. – podkreśla Monika 
Burdon. – O ile proces projekto-
wy nie generuje dużych kosztów, 
to trzeba pamiętać, że realiza-
cja tej inwestycji będzie bardzo 
kosztowana – dodaje Budon. 

Decyzja zarządu wojewódz-
twa powinna zapaść w ciągu 
najbliższych tygodni. Do tematu 
więc wrócimy.  AZ
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Chcą zerwać umowę  
z projektantem wiaduktu?

Powstający obecnie projekt wiaduktu 
byłby jednocześnie uzupełnieniem 
tego przedsięwzięcia. Jednocześnie 
gdyby pojawiła się konieczność 
natychmiastowego remontu  
istniejącego wiaduktu, moglibyśmy  
ogłosić przetarg – mówi Burdon



Niewątpliwe bulwary podniosłyby warstwę wizualną tej części miasta i mogłyby stworzyć 
prawdziwe centrum miasta. Realnie wykonanie tego zadania możliwe jest w przyszłym roku. 
Jednak wszystko zależy od rady miasta, jeżeli radni zechcą wesprzeć urząd i wyrażą zgodę to 
możemy działać. Bez zgody radnych pomysł całkowicie upadnie – o pomyśle budowy „Bulwarów Milanowskich” 
wzdłuż ul. Warszawskiej burmistrz Milanówka Piotr Remiszewski.
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Ruszyła budowa restauracji 
w Potuliku

później okien i w efekcie dopro-
wadzimy do tzw. stanu zamknię-
tego budynku. Co prawda, inwe-
stycja postępuje dość powoli, ale 
wszystko wymaga czasu. Więk-
szość elementów jest produko-
wana na zamówienie, a chcę tu 
zaznaczyć, że budujemy eko-
logicznymi materiałami. Za-
mierzamy wprowadzić ciekawe 
rozwiązania, przyjazne dla śro-
dowiska. Aktualnie mogę zdra-
dzić, że ogrzewanie nie będzie 
produkowało dwutlenku węgla, 
ponadto w kuchni nie będziemy 
korzystali z gazu – mówi Ka-
tarzyna Majewska, dzierżaw-
ca terenu. 

PRUSZKÓW
Po dawnym barze 
„Przystań” nie ma 
śladu. W pruszkowskim 
Parku Potulickich
trwa budowa 
nowej restauracji. 
O szczegóły dopytali-
śmy dzierżawcę terenu. 

N iemal każdego dnia 
nasza redakcja otrzy-
muje wiadomości 
z pytaniami o restau-

rację powstającą w Parku Potu-
lickich w Pruszkowie. W końcu 
nowy dzierżawca pojawił się 
przeszło dwa lata temu... Szybko 
pojawił się pomysł na to miejsce 
i konkretne plany. Trzeba przy-
znać, że wizja nowej restauracji 
jest ciekawa. Natomiast droga 
do jej realizacji niestety nie jest 
łatwa i przyjemna. W poprzed-
nich publikacjach na ten temat 
dzierżawca wyjaśniał nam, że 
uzyskanie wszelkich pozwoleń, 
przygotowanie dokumentów 
i cała droga formalna wymaga 
wiele czasu. 

Koniec końców udało się roz-
począć prace budowlane. Teren 
został oczyszczony ze starych za-
budowań, a zza ogrodzenia wy-
łania się już nowa konstrukcja 
budynku. – Potwierdzam budo-
wa ruszyła. Do tej pory udało się 
postawić konstrukcję, wkrótce 
rozpoczniemy układanie dachu, 

Dowiedzieliśmy się też, że 
technologia budowania również 
wymaga pewnych ograniczeń 
czasowych. Dla przykładu, po 
„wylaniu” fundamentów trze-
ba było odczekać aż pięć tygo-
dni, aby podłoże ustabilizowało 
się i odpowiednio wyschło – tak 
zalecał producent. 

Spytaliśmy również o to, kie-
dy restauracja zostanie otwarta. 
– Chciałabym skończyć budowę 
w tym roku i otworzyć lokal jak 
najszybciej, niestety nie jestem 
pewna czy uda mi się spełnić te 
założenia... – zaznacza Majew-
ska. – Powoli, ale zmierzamy do 
celu – dodaje. SO

Szykujemy ogromną niespodziankę

Poznaliście się podczas wy-
stępów w programie The Vo-
ice Kids. Jak wspominacie 
sam program?
Maks: To było niesamowite prze-
życie i początek wielkiej muzycz-
nej przygody. Na chwilę obecną 
było to jedno z najlepszych do-
świadczeń w naszym życiu.
Mateusz: I spełnienie marzeń, bo 
każdy z nas bardzo chciał pojawić 
się w „The Voice Kids”.

Od razu poczuliście do sie-
bie sympatię?
Kuba: Na początku nie było tak 
kolorowo (śmiech). Kiedy zaczę-
liśmy ze sobą pracować, wyszło 
szydło z worka. Żartuję oczywiście, 
ale żeby się dogadać we czwór-
kę, dojść do kompromisu i poro-
zumienia czasem trzeba długich 
rozmów i debat. Ale staramy się 
zawsze to robić.
Czy trenerzy z „The Voice Kids” 
wspierają Waszą karierę?
Mateusz: Teraz już trochę mniej. 
Kiedy po finale wyszliśmy ze stu-
dia przeszliśmy w inne ręce. Ale 
na przykład Cleo, która nie była 
naszą trenerką, wspiera nas chyba 

WYWIAD

Tomka, Kubę, Maksa 
i Mateusza szeroka 
publiczność poznała 
w trakcie występów 
w popularnym programie 
„The Voice Kids”. Ich tre-
nerami byli Edyta Górniak, 
Dawid Kwiatkowski 
oraz Tomson i Baron. 
Po zakończeniu programu 
chłopcy założyli wspólny 
zespół. Na swoim koncie 
mają już dwie płyty 
i trasy koncertowe.

Rozmawiamy na krótko przed 
Waszym występem. Czy w ja-
kiś specjalny sposób przygo-
towujecie się do koncertów? 
Jest trema?
Tomek: Na pewno trema jest już 
mniejsza niż kiedyś. Staramy się 
zawsze jak najlepiej przygoto-
wać technicznie, rozśpiewu-
jemy się, ustawiamy odsłuchy, 
robimy próbę. Dbamy też o to, 
żeby dobrze wyglądać.
Kuba: Największa trema towa-
rzyszyłam nam podczas dużych 
występów telewizyjnych. Jeśli 
chodzi o występy konkurso-
we, jak np. podczas Festiwalu 
w Opolu, to stresowaliśmy się 
bardzo. Teraz już mniej, bo na-
braliśmy wprawy. Czujemy się 
w swoim żywiole. Dużo też za-
leży od publiczności. Jeśli pu-
bliczność ma super energię, to 
my dajemy z siebie wszystko.

najbardziej. Napisała nawet utwór 
na naszą drugą płytę.
Tomek: Tak, ciocia Cleo i wujek 
Donatan bardzo nam kibicują. Ale 
też chłopaki z Afromental, kiedy 
tylko się widzimy zawsze przy-
bijają „piątkę”.

Jaki jest Wasz przekaz dla pu-
bliczności?
Tomek: Śpiewamy o tym, co spotyka 
nas każdego dnia i o naszych nasto-
letnich problemach. Jest to osobiste. 
Nie byliśmy pewni, czy ktoś rzeczy-
wiście będzie chciał tego słuchać, ale 
nasi fani, czyli mniej więcej nasza 
grupa wiekowa, utożsamiają się z na-
szą muzyką i tym, co chcemy powie-
dzieć. To bardzo fajne, bardzo miłe.

Kiedy premiera nowego sin-
gla 4Dreamers?
Kuba: To jeden z naszych najlep-
szych muzycznie singli jak do tej 
pory. Bardzo się cieszę, że pojawi 
się on już niedługo. Singiel „Błąd” 
będzie miał premierę 1 września. 
Szykujemy ogromną niespodzian-
kę i mimo, że wakacje się kończą, 
my przypomnimy jeszcze ten wa-
kacyjny klimat. 
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Rozmawiamy z młodymi artystami z zespołu 4Dreamers, którzy przebojem
podbijają rynek muzyczny i serca nie tylko nastoletnich fanów.
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PRUSZKÓW
Tegoroczne wakacje 
jeszcze nie minęły, a 
władze Pruszkowa już 
szukają pomysłu na 
nowe atrakcje na ko-
lejne lato. Jedną z nich 
ma być wodny plac 
zabaw przy ul. Lipowej.

W odny plac zabaw 
to idealne miej-
sce do zabawy 
dla najmłodszych 

w upalne dni. Niestety mieszkań-
cy Pruszkowa do tej pory mogli 
jedynie pozazdrościć innym gmi-
nom takiej atrakcji. Wodny plac 
zabaw działa m.in. w Grodzisku 
Mazowieckim i cieszy się ogrom-
nym zainteresowaniem nie tylko 
małych grodziszczan. Dużo więk-
szy jest natomiast „Park Bajka” 
w Błoniu. Ten obiekt jest jednym 
z głównych punktów weekendo-
wych wypadów w wakacje gdzie 
dzieciaki mogą się wypluskać 
w wodzie. Wiele wskazuje na to, 
że Pruszków również doczeka 
się miejsca na wodne igraszki 
dla najmłodszych. 

Władze Pruszkowa zleci-
ły wykonanie dokumenta-
cji projektowej dla wodnego 
placu zabaw, który powstanie 
w rejonie studni oligoceńskiej 
przy ul. Lipowej. Postanowi-
liśmy zapytać na jakim etapie 

są prace projektowe. – Projekt 
jest w trakcie opracowania i po-
winien być gotowy pod koniec 
tego roku. Chcielibyśmy, aby 
mieszkańcy z nowego miej-
sca do rekreacji skorzystali już 
w przyszłym roku – mówi nam 
Beata Czyżewka, wiceprezydent 
Pruszkowa. 

Wodny plac zabaw ma po-
wstać na terenie przy ul. Lipo-
wej w rejonie istniejącego placu 
zabaw i placu do street worko-
utu. Plany już dziś wyglądają 
imponująco. – To ma być miej-
sce do zabawy dla najmłodszych 
mieszkańców. Oprócz wodnego 
placu zabaw planujemy rów-
nież zmodernizować plac za-
baw, który już istnieje. Znajdą 
się tu również elementy ma-
łej architektury ławeczki, stoły 
piknikowe czy drewniane leżaki. 
Zadbaliśmy również o wygodne 
miejsce na przebranie się oraz 
planujemy wybudować tu toa-
letę publiczną podobnej do tej, 

która znajduje się w Parku Ko-
ściuszki – wylicza wiceprezy-
dent Czyżewska. – Dodatkowo 
dysze tryskające wodą zostaną 
podświetlone, to da nam miły 
dla okaz efekt – dodaje.

To jednak nie koniec. Władze 
miasta myślą również o wybu-
dowaniu niedużego pawilonu 
nawiązującego stylistycznie do 
otoczenia. – Taki pawilon mógł-
by zostać wydzierżawiony dla 
punktu gastronomicznego – 
zaznacza Czyżewska. 

Czy jest szansa, że plac wodny 
powstanie jeszcze przed przy-
szłorocznymi wakacjami? Oka-
zuje się, że wszystko w rękach 
radnych. – Dołożymy wszelkich 
starań, by wodny plac zabaw był 
gotowy na przyszłoroczne waka-
cje. Jednak ostatecznie o reali-
zacji tego pomysłu zadecydują 
radni. To oni w grudniu będą 
uchwalać budżet oraz zapropo-
nowane do realizacji inwestycje 
– dodaje Beata Czyżewska. EL

Pruszków doczeka się 
wodnego placu zabaw

Ostatni weekend wakacji będzie obfitował 
w szereg imprez plenerowych. W sobotę, 
31 sierpnia w ramach Dni Michałowic na te-
renie strażnicy OSP w Nowej Wsi odbędzie 
się wielkie wspólne świętowanie. W bogatym 
programie znalazły się takie atrakcje jak pre-
zentacja sprzętu strażackiego, prezentacja 
symulatora pożaru, pokaz pierwszej pomocy, 

poczęstunek z pyszną strażacką grochówką, 
a także występy artystyczne. Nie zabraknie też 
odrobiny edukacji, czyli pokazu ekologiczne-
go palenia w piecu. Do tego degustacja ciast 
i produktów regionalnych, wata cukrowa 
i popcorn, zabawy dla najmłodszych. Początek 
o godz. 13.00. Zabawa potrwa do godz. 22.00. 
Wstęp wolny. EL

MSZCZONÓW
Jeszcze w tym roku 
będzie można skorzystać 
z atrakcji jakie przygo-
towuje dla nas Park of 
Poland, czyli największy 
park wodny w Europie. 
Zakończyły się prace 
związane z budową kon-
strukcji budynku aqu-
aparku, który powstaje 
w gminie Mszczonów.

Suntago Wodny Świat, 
bo tak nazywa się park 
wodny, który jest ele-
mentem kompleksu 

Park of Poland, jest największym 
zadaszonym parkiem wodnym 
w Europie. Wtorek 27 sierpnia 
to dla tej inwestycji jedna z nie-
zwykle ważnych dat. To właśnie 
dziś zakończono prace konstruk-
cyjne montując ostatni element 

rozsuwanego szklanego dachu. 
Tradycyjnie nie zabrakło rów-
nież wiechy symbolizującej za-
kończenie tego etapu prac. 

Teraz przyszła pora na robo-
ty wykończeniowe. Prace trwają 
w każdej części budynku. Monto-
wane są zjeżdżalnie, wykańczane 
są niecki basenowe, malowane 
są murale, układane są mozaiki 
na ścianach. Pracy do zrobienia 
jest jeszcze wiele. Jednak wszyscy 
podkreślają, że jeszcze w tym ro-
ku roboty się zakończą. Co więcej 
obiekt ma zostać oddany do użyt-
ku jeszcze w tym roku. – Ponad 
1000 pracowników budowy każ-
dego dnia wkłada ogromny wysi-
łek w to, by największy zadaszony 
park wodny otworzył się dla gości 
pod koniec roku. Wiemy, jak bar-
dzo wyczekiwany jest to obiekt, 
dlatego zakończenie prac kon-
strukcyjnych to dla nas bardzo 
ważny moment. Ostateczny termin 
otwarcia to nie tylko zakończenie 
prac instalacyjno-wykończenio-
wych, to również zgody i odbiory. 

Warto również zaznaczyć że 
w obiekcie oprócz strefy zjeżdżalni 
i strefy z basenami ogólnodostęp-
nymi znajdzie się również strefa 
relaksu. Wstęp do niej będą miały 
osoby powyżej 16 roku życia. Tu 
również znajdą się baseny, ale te 
wyposażone będą m.in w jacuz-
zi czy bicze wodne. Nie zabrak-
nie basenów z wodą solankową 
oraz siarkową. Dodatkowo stre-
fa saun oraz spa. 

Obiekt w ciągu dnia będzie 
mógł przyjąć 15 000 gości. Za-
dbano więc o duży parking oraz 
miejsce na nocleg. Już dziś 92 
bungalowy czekają na pierwszych 
gości. Kolejne pojawią się w ko-
lejnym etapie prac. W obiekcie 
nie zabraknie również szeregu 
restauracji i kawiarni.

Docelowo zagospodarowa-
ny zostanie również teren wokół 
obiektu. Na stawie pojawią się 
wypożyczalnie kajaków i rowe-
rów wodnych. W kolejnym eta-
pie inwestycji przy Park of Poland 
ma powstać baza hotelowa. AZ

Wiecha na dachu Park of Poland! 
Budowa aquaparku wchodzi w finałowy etap

Wierzymy w to, że wszystko pój-
dzie zgodnie z harmonogramem 
– mówi Peter Dudolenski, Dorad-
ca Zarządu.

Po fiasku podobnej inwestycji, 
która miała powstać w Grodzisku 
Mazowieckim (Adventure World 
Warsaw) niewiele osób wierzyło 

w to, że ten gigantyczny park w ogó-
le powstanie. Jednak inwestycja 
co widać na zdjęciach idzie pełną 
parą. – W centralnej Polsce, w po-
bliżu Warszawy i Łodzi, a także z ła-
twym dojazdem z innych części 
kraju i naszego regionu Europy, 
tworzymy tropikalny raj. Goście 

będą mogli się bawić lub relakso-
wać w cieniu palm. Naszym celem 
jest zadbanie o to, żeby towarzy-
szyła im najlepsza obsługa oraz 
poczucie, że są na magicznych, 
egzotycznych wakacjach – mó-
wi Idan Greidinger, Prezes Park 
of Poland. 

Na brak atrakcji nikt tu raczej 
nie będzie narzekał. Na długiej li-
ście znalazły się m.in.: 
• 32 zjeżdżalnie wodne o łącznej 

długości 3,2 km,
• Basen z falami – 845 m2,
• Basen relax z tzw. dziką rzeką 

– 800 m2,
• Basen „Rzeka przygód” – 427 m2,
• Wodny plac zabaw o powierzch-

ni 600 m2,
• Maszyna Surf-Air, która umoż-

liwia surfowanie pod dachem,
• Zewnętrzny wodny plac zabaw 

z ciepłą wodą,
• 3 baseny solankowe Dead Sea
• 5 basenów witalnych, wypełnio-

nych wodą z minerałami,
• 10 saun o zróżnicowanej tempe-

raturze i wilgotności powietrza.

IMPREZA

Dzień Strażaka 
w Nowej Wsi
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Strzelnica sportowa  
Warsaw Gun Club  

w Michałowicach już działa!

Strzelnica Warsaw Gun Club to nowy i jedyny obiekt tego 
typu w okolicy. Powstał z prawdziwej miłości do strze-
lectwa sportowego, etosu jaki towarzyszy tej dyscypli-
nie, zamiłowania do szkolenia adeptów, ale także chęci 
umożliwienia profesjonalistom doskonalenia swoich 
umiejętności.
 
W niczym nie przypomina strzelnic, które możemy pa-
miętać np. z czasów szkolnych. To przemyślany organi-
zacyjnie i funkcjonalnie budynek, w którym zastosowano 
nowoczesne technologie. Znajdziemy tam oprócz strzel-
nicy sportowej prawdziwą perełkę dotąd niedostępną 
„z ulicy” czyli Laser Shot. To dwie sale przeznaczone do 
szkoleń sytuacyjnych i strzelania rekreacyjnego. W pierw-
szej, w jednym ze scenariuszy, naszym zadaniem jest 
precyzyjne trafienie laserową bronią do tarcz na torze 
do strzelań dynamicznych. Liczy się czas i dokładność. 
W drugiej na dużym ekranie obserwujemy realistyczną 
scenę z udziałem aktorów, a do nas należy wyeliminowa-
nie napastnika z bronią - jeśli taki się pojawi. A trzeba być 
czujnym, bo ta sama osoba, która w poprzednim scena-
riuszu wyciągała z kieszeni portfel, tym razem może mieć 
schowany pistolet.

– Mamy ponad 200 różnych scenariuszy podzielonych na 
20 grup, programy szkoleniowe dla służb mundurowych, 
programy, które wyrabiają poprawne odruchy i nawyki 
strzelca. Co więcej, jesteśmy w stanie nagrać w tej formu-

le wnętrza dowolnego budynku, np. szkoły czy urzędu, 
aby w realistycznym rozkładzie pomieszczeń swoje dzia-
łania mogła ćwiczyć np. policja – mówi Marcin L., jeden  
z założycieli strzelnicy Warsaw Gun Club.
 
Jak przystało na profesjonalną strzelnicę, nie brakuje tu 
oczywiście tradycyjnych torów. To cztery osie o długości 
25 metrów. W sumie 16 wygodnych stanowisk, których 
atutem jest przestronność, zapas miejsca za plecami 
strzelców, solidna infrastruktura i wykwalifikowani in-
struktorzy z dużym doświadczeniem.
 
Jest to więc miejsce zarówno dla miłośników strzelec-
twa w tradycyjnym wydaniu, ale także dla osób które 
chciałyby spróbować swoich sił po raz pierwszy – i to już 
od 8 roku życia! Ciekawą ofertę strzelnica Warsaw Gun 
Club kieruje do firm, które mogą korzystać tu ze szkoleń 
bezpieczeństwa, ale też możliwości organizacji imprez 
integracyjnych, pikników czy imprez okolicznościowych 
takich jak urodziny czy wieczory kawalerskie. Możliwości 

jest wiele. I naprawdę warto.

Strzelnica Warsaw Gun Club
Al. Jerozolimskie 287
05-816 Michałowice
Rezerwacje na stronie:
www.warsawgunclub.nakiedy.pl

Za nami uroczyste otwarcie nowocze-
snej strzelnicy Warsaw Gun Club w Mi-
chałowicach. Bez dwóch zdań można 
stwierdzić, że jest to miejsce, które 
zaraża pasją.

www.WarsawGunClub.pl
www.instagram.com/warsawgunclub.pl/

www.facebook.com/WarsawGunClub/
kontakt@warsawgunclub.pl

tel. 22 53 53 233

KINGA GAJEWSKA,   
POSEŁ NA SEJM RP O EKOLOGII 

W ostatnich dniach ogromną popularność w Internecie zdobyła 13-letnia Inga  
z podwarszawskiego Milanówka. W pojedynkę stanęła przed wjazdem do Sejmu  
z dużą tablicą „Wakacyjny strajk klimatyczny”. To kolejny dowód na to, jak w błys- 
kawicznym tempie rozwija się w Polsce temat ochrony środowiska. I bardzo dobrze! 

Jeszcze kilka lat temu nikt by się nie spodziewał, że liderem sondaży w Niemczech może być partia 
„Zieloni”. Jednak od lat konsekwentnie głoszone przez nich hasła pro-ekologicznego stylu życia zyskały 
ogromną popularność. W Polsce z resztą także obserwujemy kolosalną zmianę naszych postaw. Segre-
gujemy śmieci, pijemy wodę z kranu, czytamy etykiety na opakowaniach i ograniczamy zużycie plastiku. 
O popularyzacji tych działań rozmawiamy na sejmowym zespole „Zerwij z plastikiem” którego jestem 
członkinią. 

Jako matka chciałbym mieć pewność, że za 50 lat Polska nadal będzie zielona i różnorodna. I w niezmie-
nionym kształcie, bo już dzisiaj słyszmy realne ryzyko podtapiania miejscowości nadbałtyckich. Z uwagi 
jednak na zmieniający się klimat u nas i na świecie, musimy maksymalnie wykorzystywać odnawialne 
źródła energii. Oprócz bowiem rozwiązywania bieżących problemów, musimy w polityce skupić się rów-
nie mocno na przyszłości. Nie na naszej, a naszych dzieci i wnuków.  
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Dożynki  
w Pęcicach

W najbliższą niedzielę, 1 września dożyn-
kowy klimat zapanuje przy ul. Parkowej w 
Pęcicach, na terenie przy pałacowym sta-
wie. O godz. 11.00 w kościele w Pęcicach 
odbędzie się msza święta Oficjalne rozpo-
częcie imprezy o godz. 13.00. Jak na dożynki 
przystało nie może zabraknąć tradycyjnej 
ceremonii dzielenia się chlebem, którą 

zaplanowano na godz. 14.00. W programie 
dożynek nie zabrakło również innych atrak-
cji, w tym tych muzycznych. Na scenie zoba-
czymy zespoły Warasy, Słowiany, Kapela ze 
wsi Warszawa i Gang Marcela. Będą też po-
kazy kulinarne, warsztaty rękodzieła, stoiska 
Kół Gospodyń Wiejskich, animacje dla dzieci 
i wiele innych atrakcji.  EL

Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie realizuje projekt pn. 
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim (III)” 

współfinansowany przez Unię Europejską  
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Podziałanie 1.1.1  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.  
Wartość projektu PUP: 2 794 864,00 zł.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych  
do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie pruszkowskim. 

W ramach realizacji projektu (od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.) osobom młodym w wieku  
18-29 lat, pozostającym bez pracy (zarejestrowanym w PUP jako osoby bezrobotne) które nie 
uczestniczą w kształceniu oraz szkoleniu (tzw. młodzież NEET) oferowany jest szeroki zakres 
działań aktywizujących:

	 pośrednictwo pracy,
	 poradnictwo zawodowe,
	 staże,
	 szkolenia indywidulane,
	 jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
	 oferty zatrudnienia w ramach refundacji kosztów wyposażenia 

lub doposażenia stanowiska pracy.

W ramach realizowanego projektu Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie szczególnie zachęca do:
	 skorzystania z bezzwrotnej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, 

umożliwiającej uzyskanie niezbędnych środków finansowych oraz niezbędnej 
wiedzy do efektywnego podjęcia samozatrudnienia;

	 skorzystania z ofert pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia  
lub doposażenia stanowiska pracy z uwagi na możliwość zdobycia doświadczenia 
oraz umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia długotrwałego 
zatrudnienia;

	 wzięcia udziału w wybranym szkoleniu indywidualnym, służącym nabyciu 
kwalifikacji lub kompetencji zawodowych zwiększających szanse na uzyskanie 
regularnego zatrudnienia.

Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu można uzyskać  
w siedzibie Powiatowego Urzędy Pracy w Pruszkowie,  

ul. Drzymały 30 (wejście C) pok. 127 lub pod nr tel. (22) 770-20-38. 

MILANÓWEK
Światło dzienne ujrzała 
wizualizacja „Bulwarów 
Milanowskich”, którą 
opublikował na Face-
booku urząd miasta. 
Deptak miałby powstać 
na ul. Warszawskiej tuż 
przy dworcu PKP.

Na początku tego ro-
ku informowaliśmy, 
że Milanówek prze-
jął od powiatu gro-

dziskiego część ul. Piłsudskiego,  
ul. Warszawskiej i ul. Podwiej-
skiej. Oznacza to, że od tamtego 
czasu zarządcą tych dróg jest 
gmina, a nie starostwo. Wte-
dy też pojawiła się pierwsza 
wzmianka o bulwarach. – W sa-
mym centrum między torami 
a pocztą chcemy zrobić mila-
nowskie bulwary, czyli ekwiwa-
lent rynku, którego nie mamy 

jako miasto. Byłaby to piękna 
strefa centralna z architekturą 
zieloną, fontannami. Mogłoby to 
być serce miasta – mówił nam 
30 stycznia Piotr Remiszewski, 
burmistrz Milanówka.

Na ten moment wiemy jak mo-
głyby takie bulwary wyglądać. 
Miasto-ogród opublikowało na 
swoim Facebooku wizualizacje. 
Ten graficzny projekt przed-
stawia zupełnie inny charakter 
terenu przy dworcu PKP. Ul. War-
szawska zostałaby zamknięta dla 
ruchu samochodów na odcinku 
od ul. Piłsudskiego do ul. Prze-
skok. Na tym krótkim fragmen-
cie miałoby pojawić się więcej 
uporządkowanej zieleni, miej-
sca do relaksu, fontanna i inne 
elementy widoczne na powyż-
szych grafikach.

Jednak pojawiają się pewne 
wątpliwości m.in. o rozwiąza-
nia drogowe. Czy nie spowodu-
je to utrudnień w poruszaniu 
się samochodami i co z liczbą 
miejsc parkingowych? – Zmiana ta 

Realnie wykonanie tego zadania 
możliwe jest w przyszłym roku. 
Jednak wszystko zależy od rady 
miasta, jeżeli radni zechcą wes-
przeć urząd i wyrażą zgodę to 
możemy działać. Bez zgody rad-
nych pomysł całkowicie upadnie 
– odpowiada Remiszewski.  SO

„Bulwary Milanowskie” zamiast  
 ul. Warszawskiej?

specjalnie nie powinna utrudnić 
poruszania się w tej części mia-
sta. To krótki odcinek, a trzeba 
wspomnieć, że mamy też takie 
ulice jak Prosta, Krzywa, Herberta. 
Jeśli chodzi o miejsca parkingo-
we to nie utracimy ich zbyt wiele. 
Proszę spojrzeć na wizualizację, 

tam widać, że oprócz zlikwido-
wanych miejsc, pojawią się też 
nowe m.in. przy Piłsudskiego 
i przy dworcu. Ponadto jesteśmy 
na ostatniej prostej aby otrzy-
mać środki zewnętrzne na bu-
dowę parkingu „parkuj i jedź”, 
dzięki któremu uzyskamy około 

180 miejsc parkingowych – mó-
wi Piotr Remiszewski.

Spytaliśmy też, kiedy realnie 
można zrealizować taką prze-
budowę? – Niewątpliwe bulwa-
ry podniosłyby warstwę wizualną 
tej części miasta i mogłyby stwo-
rzyć prawdziwe centrum miasta. 
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Kiedy najlepiej zdecydować się na zakup ogrodzenia?
Jesień dobrym momentem na zakup ogrodzenia

indywidualnych potrzeb. Służymy 
radą na każdym etapie – od plano- 
wania, przez dobór rozwiązań i ma-
teriałów aż po realizację – mówi  
Artur Miller, właściciel firmy i do-
daje – Warto jednak, aby klient cho-
ciaż wstępnie zastanowił się nad 
budżetem jaki zamierza przezna-
czyć na inwestycję.

Długoletnie doświadczenie 
w branży ogrodzeń sprawiło, że dla 

Jeśli jest to wymiana lub usta- 
wienie całkiem nowego ogro- 
dzenia, to pierwszą dobrą de-
cyzją będzie kontakt z pro-

fesjonalną firmą zajmującą się 
świadczeniem tego typu usług. 
I tu z pomocą przychodzi firma 
Milord – producent paneli i syste-
mów ogrodzeniowych z Milanówka. 
– Naszym klientom proponujemy 
ogrodzenia dostosowane do ich 

Milorda nie ma rzeczy niemożli-
wych. Na swoim koncie firma po-
siada duże inwestycje polegające 
m.in. na grodzeniu parków przemy-
słowych, obiektów użyteczności pu-
blicznej czy osiedli mieszkaniowych. 
Swoją szeroką ofertę Milord kieru-
je również do klientów indywidual-
nych – Jesteśmy jedną z nielicznych 
firm, która zajmuje się ogrodzenia-
mi w sposób kompleksowy, od A do 
Z.  Zapewniamy profesjonalny mon-
taż, wszystkie niezbędne materia-
ły, napędy do bram oraz gwarancję. 
Szanujemy czas naszych klientów 
i zaufanie jakim nas obdarzają. Sta-
ły kontakt, terminowość i dokład-
ność wykonywanych prac sprawiają, 
że po zakończeniu danej realizacji 
często jesteśmy polecani kolejnym 
kontrahentom – znajomym, sąsia-
dom, a nawet innym firmom – pod-
kreśla Artur Miller.

O dobrej renomie przedsiębior-
stwa  świadczą chociażby recenzje  
w Internecie. – Do napisania tej opi-
nii nakłoniła mnie sytuacja, w której 
Milord dostarczył dodatkowe ele-
menty ogrodzenia w ciągu jednego 
dnia na budowę. Mogliśmy dzięki 
temu zakończyć realizację inwesty-
cji w terminie. Inwestor był bardzo 
zadowolony a nasza firma tym bar-
dziej. Współpracuje z nimi od dłuż-
szego czasu i myślałem, że oprócz 
dobrej jakości ogrodzeń, konkuren-
cyjnych cen, terminowych dostaw 
i ogólnie bardzo miłej współpracy 
to już tak naprawdę niczym nowym 
mnie nie zaskoczą a tu proszę... nic 
dodać nic ująć. Tak trzymać Mi-
lord! – czytamy w jednym z wpisów.

Artur Miller: – Cieszymy się 
z każdej takiej opinii. Staramy się łą-
czyć wysoką jakość i konkurencyjne  
ceny, dostosować do konkretnego 

klienta, doradzać od ogółu do szcze-
gółu. Zdarzało się, że trafiał do nas 
ktoś przekonany, że wykonujemy 
tylko duże zlecenia. A my grodzi-
my także niewielkie działki, mon-
tujemy pojedyncze bramy i furtki.  
Każda realizacja  jest dla nas ważna. 
Ponadto, prawie wszystkie ofero-
wane produkty posiadamy w ciągłej 
sprzedaży, co jest naszym niewąt-
pliwym atutem, dlatego klient nie 
musi czekać kilku tygodni na inte-
resujący go towar. 

Milord jako producent paneli 
i systemów ogrodzeniowych oferuje 

Ogrodzenia Milord
Milanówek, ul. Książenicka 19
https://www.facebook.com/Ogrodzeniamilord/
http://www.ogrodzeniamilord.pl/

pełną gamę ogrodzeń frontowych, 
stylizowanych na bloczkach. W tym 
m.in. pustaki łupane, pustaki gład-
kie i architektoniczny beton. Do 
tego oferta przedsiębiorstwa obej-
muje bramy, napędy i furtki oraz 
gotowe płyty systemowe, ogrodze-
nia panelowe (2D, 3D, FALA) i sze-
roki wybór akcesoriów. Wszystko 
to także w sprzedaży hurtowej  
i w konkurencyjnych cenach. – Po-
trafimy nie tylko zaproponować 
klientom rozwiązania  dopasowa-
ne do ich różnorodnych oczekiwań, 
ale również wskazać konkretne róż-
nice miedzy poszczególnymi pro-
duktami i wyjaśnić dlaczego nasz 
produkt jest lepszy niż np. z siecio-
wych marketów – zapewnia wła-
ściciel firmy.

O możliwościach firmy Milord 
można przekonać się na własne 
oczy odwiedzając stronę interne-
tową   http://www.ogrodzeniami-
lord.pl/ lub zaglądając do siedziby 
przedsiebiorstwa w Milanówku przy  
ul. Książenickiej 19. Tam na ży-
wo można obejrzeć wystawki 
z wybranymi wzorami i modelami 
ogrodzeń, a także porozmawiać 
i wspólnie zastanowić nad najlep-
szymi dla siebie rozwiązaniami.  

Cykl budowlany ściśle wiąże się  
z porami roku. Dlatego koniec wakacji  
to dobry moment, aby przygotować się 
na nadchodzącą jesień i zimę.  
A przy tym pomyśleć o zabezpieczeniu 
domu czy działki solidnym ogrodzeniem 
na miarę potrzeb i portfela. 

R E K L A M A

IMPREZA

„Radosny Piknik” 
ze strażą miejską

W ramach obchodów ogólnopolskiego święta straży 
miejskich oraz gminnych funkcjonariusze z Pruszko-
wa organizują „Radosny Piknik”. To dobry sposób na 
pożegnanie wakacji, bowiem wydarzenie odbędzie się 
31 sierpnia. Impreza ma charakter otwarty, więc udział 
w niej może wziąć każdy kto tylko ma na to ochotę. 
Jednak najwięcej atrakcji przygotowano dla młod-
szych uczestników. W harmonogramie wydarzenia 

znajdziecie: mobilne miasteczko ruchu drogowego, ozna-
kowanie rowerów z wpisem do rejestru oznakowanych 
przedmiotów, udział w animacjach sportowych, gry planszo-
we i plenerowe, malowanie kredą, bańki mydlane, prezenta-
cja wyposażenia straży miejskiej i policji, wymiana książek. 
„Radosny Piknik” odbędzie się na terenie parkingu Urzę-
du Miasta w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 14/16. Start 
imprezy zaplanowano o godz. 11.00, koniec o 15.00.  SO

Nowy wyjazd z Malich  
w przyszłym roku

i ul. Miry Zimińskiej-Sygietyń-
skiej. Już wiemy, że dofinanso-
wanie otrzymamy. Teraz tylko 
czekamy na decyzję w jakiej wy-
sokości. Malichy od lat czekają na 
możliwość wyjazdu na Al. Jero-
zolimskie dzięki połączeniu ulicy 
Dolnej z ulicą Piastowską. Dla-
tego właśnie ten projekt został 
złożony w ramach sierpniowe-
go naboru wniosków w kolejnej 
edycji Programu FDS. Dzięki te-
mu wsparciu już w przyszłym 

PRUSZKÓW
Pruszkowski urząd  
miasta walczy o dofinan-
sowanie budowy połą-
czenia ulic Piastowskiej  
i Dolnej w Malichach.  
Ta ważna dla mieszkań-
ców osiedla inwestycja 
ma się znaleźć z budżecie 
miasta na przyszły rok.

O zgłoszeniu wnio-
sku o dofinansowa- 
nie z Funduszu Dróg 
Samorządowych po-

informował w mediach społecz-
nościowych Konrad Sipiera, 
wiceprezydent Pruszkowa.

Właśnie ubiegamy się o kolejne 
dofinansowanie w ramach rzą-
dowego Programu Fundusz Dróg 
Samorządowych. Przypomnę, że 
w poprzedniej, wiosennej edycji, 
zgłosiliśmy do Programu dwie 
ulice, które obecnie komplekso-
wo przebudowujemy: ul. Stalową 

roku będziemy mogli cieszyć 
się z kapitalnego rozwiązania 
komunikacyjnego w tej części 
naszego Miasta – czytamy we  
wpisie wiceprezydenta.

Koncepcja połączenia ulic Pia-
stowskiej i Dolnej w Malichach 
czeka na realizację od 2016 r. Za-
kłada ona budowę jezdni, chod-
ników, ścieżki rowerowej, a także 
odwodnienia oraz kanalizacji sa-
nitarnej i wodociągu.

Kiedy poznamy decyzję o przy-
znaniu dofinansowania dla tego 
przedsięwzięcia? – Analiza wnio-
sków trochę trwa, więc na pewno 
kilka miesięcy oczekiwania przed 
nami. W przyszłorocznym bu-
dżecie połączenie ulic Piastow- 
skiej i Dolnej zostanie ujęte z peł-
ną kwotą. Tak jak w przypadku 
ulic Stalowej i Miry Zimińskiej- 
Sygietyńskiej. Program Funduszu 
Dróg Samorządowych działa na 
zasadzie refundacji. Wiemy już, 
że dwie ostatnie ulice dofinan-
sowanie dostaną w wysokości 
przynajmniej 50 proc. – wyjaś- 
nia wiceprezydent Sipiera.  EL

Tata ma grata, rajd dla dzieciaka

poprzez Piastów i tereny gmi-
ny Michałowice. Organizatorzy 
przygotowali kilka specjalnych 
punktów na mapie rajdu. Na 
każdym z nich na dzieci bę-
dzie czekała moc atrakcji. Nie 
zabraknie konkursu elegancji  
– zostanie nagrodzona najlepiej 
ubrana załoga. Na mecie będzie 
czekał poczęstunek. Zgodnie 
w myśl zasady każdy z uczestni-
ków jest wygrany, przygotowano 
nagrody dla wszystkich dzieci.

WYDARZENIE
22 września w Piasto-
wie odbędzie się rajd 
turystyczny „Tata ma 
grata, rajd dla dziecia-
ka”. Wymóg konieczny 
to jeden członek  
załogi w wieku 3-16 lat.  
To dlatego, że dzieci 
będą pełniły funkcję 
pilotów rajdowych.

N iewątpliwie impre-
za skierowana jest do 
najmłodszych. – To 
wasze pociechy bę-

dą tym razem pełniły funkcje 
pilotów. Trasa i jej opis zosta-
ła przygotowana z myślą o naj-
młodszych, tak aby dzieci mogły 
poznać podstawy nawigacji i ry-
walizacji rajdowej. Nie sugeruj-
cie się nazwą, oczywiście mamy 
też są mile widziane – opisują 
organizatorzy z Muzeum Mo-
toryzacji i Techniki w Piastowie.

Trasa rajdu liczy 30 kilo-
metrów i poprowadzona jest 

Warunkiem uczestnictwa 
w rajdzie jest obecność mi-
nimum jednego członka za-
łogi w wieku 3-16 lat i pojazd 
wyprodukowany przed 1997 
rokiem. Zapisy na rajd należy 
przesyłać drogą mailową: za-
pisy@radiowozy.pl (imię i na-
zwisko kierowcy oraz pilota, 
marka, model i rok produk-
cji auta).

Koszt uczestnictwa w rajdzie 
to 50 zł od załogi.  SO
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STUDIA

To już ostatnie chwile, 
aby zdecydować się  
jaki kierunek studiów 
ostatecznie wybrać  
i złożyć odpowiednie 
dokumenty. Na wielu 
uczelniach trwa rekruta-
cja uzupełniająca.  
Trzeba wziąć pod  
uwagę, że na tym etapie 
oferta uczelni będzie 
mocno okrojona.

W Polsce rekrutacja 
na studia przebie-
ga w maju i czerw-
cu. To czas dużej 

niepewności dla przyszłych stu-
dentów. Każdy tylko czeka na 
informację o tym, czy dostał się 
na swój wymarzony kierunek. 
A przecież terminy rekrutacji nie 

Rekrutacja uzupełniająca na 
studia 2019 – ostatni dzwonek!

Przyszłość zależy od studiów
STUDIA

Wybór kierunku stu-
diów to jedna z najważ-
niejszych decyzji, jakie 
podejmujemy wkraczając 
w dorosłość. Które z nich 
zagwarantują dobry start 
do zawodowej kariery?

Ż art o tym, że najwięcej 
absolwentów humani-
stycznych kierunków 
można spotkać za la-

dą w fastfoodach nie należy do 
zbyt wyrafinowanych, jednak 
kryje się w nim pewna prawda. 
Taka, że od wyboru studiów za-
leży nie tylko jaki będziemy mieć 
start po ich zakończeniu, ale też 
szanse, że w ogóle będziemy pra-
cować w wyuczonym zawodzie. 

Zatem, które kierunki dają 
dobry start? Pod tym względem 
od kilku lat liderem pozostaje 
informatyka. Daje wiele możli-
wości, w tym rozpoczęcia pracy 
w jednym z najbardziej pożą-
danych obecnie zawodów, czy-
li jako programista. W czołówce 

mogą ulec żadnym przesunię-
ciom... Aktualnie w wielu uczel-
niach proces rekrutacji zakończył 
się. Co zrobić gdy nie udało się 
nam dostać na wybrany kieru-
nek? Jest jeszcze ostatnia szan-
sa – rekrutacja uzupełniającą.

Niestety, ci którzy nie dostali się 
w pierwszych terminach, muszą 

wybierać spośród okrojonej gamy 
kierunków na uczelniach wyższych. 
Większość miejsc będzie już zajęta. 
To dlatego, że rekrutacje uzupeł-
niające uruchamia się w momen-
cie niewypełnienia wyznaczonego 
limitu miejsc na kierunku.

Ale nie ma się co dołować! Na-
dal znajdziecie wiele ciekawych 

kierunków, na które są wolne 
miejsca. Tylko jak ich szukać? 
Informacje na ten temat znaj-
dziecie na stronach poszcze-
gólnych uczelni wyższych. 
Dlatego musicie wertować 
jedna po drugiej, aż znajdzie-
cie coś dla siebie. Na pewno 
warto zajrzeć na strony głów-
nych uczelni w kraju, takich 
jak: Uniwersytet Warszaw-
ski, Uniwersytet Jagielloński, 
Politechnika Warszawska czy 
Politechnika Gdańska.

Nawet jeżeli nie uda się 
wam dostać na kierunek 
dzienny, warto zawsze wziąć 
pod uwagę studia wieczoro-
we lub zaoczne. Już po pierw-
szym roku, jeżeli będzie mogli 
pochwalić się dobrymi wy-
nikami, możecie próbować 
przepisać się na kierunek 
dzienny. Albo zrezygnować 
z tego pomysłu i równolegle 
podjąć pracę. Możliwości jest 
wiele. Wszystko zależy od na-
szych preferencji.  SO

kierunków przyszłości znajdu-
ją się także finanse, rachunko-
wość i ekonomia, automatyka 
i robotyka, elektronika, prawo, 
medycyna, farmacja, inżynie-
ria, budownictwo, energetyka, 
architektura, biotechnologia.

Dyplom dobrej uczelni z jed-
nego z wymienionych kierunków 
to na pewno całkiem porządny 
start do udanej kariery zawo-
dowej. Trzeba jednak pamiętać 
o jeszcze jednej, bardzo cenio-
nej przez pracodawców sprawie. 
To doświadczenie. Warto je więc 
zdobywać jak najwcześniej, już 
w trakcie studiów.  EL
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Rekrutacja do szkół i szkółek 
tenisowych w Tenis Kozerki 

Akademia Tenisowa Tenis Kozerki prowadzi rekruta-
cję do szkółek tenisowych na rok 2019/2020. Prowa-
dzone są zapisy do szkółek wyczynowych (roczniki 
2012-2013) oraz amatorskich (wszystkie roczniki). 
Akademia zaprasza również rodziców oraz dzieci 
na spotkanie z trenerami i prezentację Międzyna-
rodowego Programu Szkoleniowego TENIS 10, 
które odbędzie się 14.09.2019 i 21.09.2019 r. 
w siedzibie Akademii, przy ulicy Jowisza 92, 
Kozerki (koło Grodziska Mazowieckiego). Wy-
różniający się zawodnicy będą objęci wsparciem 
w ramach Narodowego Programu Upowszechniania 
Tenisa finansowanego z budżetu Ministerstwa Sportu 
i Turystyki oraz PZT. 

Informacje i zapisy: 
884 203 836 lub info@TenisKozerki.pl 

Na terenie Akademii działa od września 2019 
roku również Tenisowa Szkoła Podstawowa (TSP), 
a także Tenisowe Liceum Ogólnokształcące (TLO).

Pierwsze doświadczenia TSP potwierdzają słuszność 
przyjętego wariantu łączenia nauki i sportu. Zajęcia 
prowadzone są w godzinach 8:00 – 18:00. W tym cza-

sie dzieci mają lekcje, trening motoryczny (1-2 godz. 
dziennie) oraz trening tenisowy (2-3 godz. dziennie), 
biorą prysznic po każdym treningu, mają 3 posiłki 
w ciągu dnia, a dodatkowo przyjmują posiłki po-
treningowe. Zajęcia dydaktyczne, poza podstawą 
programową, oferują uczniom zwiększoną ilość 
języka angielskiego i hiszpańskiego oraz wykłady 
z teorii tenisa, trening mentalny oraz zajęcia z ko-
munikacji.  Dla klas I-III Akademia przygotowała 
specjalną ofertę – oddziały tenisowo-językowe 
(aż 10 h tygodniowo języka angielskiego). 

Tenisowe Liceum Ogólnokształcące (TLO) to szko-
ła prywatna o uprawnieniach szkoły publicznej, 
oferująca nauczanie w systemie stacjonarnym dla 
młodzieży wyczynowo uprawiającej tenisa oraz 
w systemie E-learningowym dla wszystkich młodych 
sportowców, którym trudno jest pogodzić naukę 
w zwykłej szkole z wyczynowym uprawianiem sportu.

Więcej szczegółów o szkołach i rekrutacji: 
www.TSPGrodzisk.pl oraz www.TLOGrodzisk.pl

Pełna oferta Akademii: www.teniskozerki.pl

Taniec towarzyski?  
Tylko z UKS Top Dance!

UKS Top Dance to jedyny Uczniowski Klub Sporto-
wy w powiecie pruszkowskim, który profesjonalnie 
podchodzi do zagadnienia jakim jest taniec towarzy-
ski, jako dyscyplina sportowa.

– Współpracując wcześniej z innymi klubami tańca 
na terenie Pruszkowa zauważyliśmy, że brakuje na-
prawdę profesjonalnego podejścia. Tworzymy klub 
dedykowany dzieciom i młodzieży, zależy nam na 
ich rozwoju oraz upowszechnieniu tańca jako sportu. 
Nie jesteśmy kolejną komercyjną spółką, tworzenie 
prawdziwych sportowców jest naszym priorytetem 
– mówi Szymon Kuliś, prezes UKS Top Dance.

Do klubu mogą dołączyć dzieci od 4. roku życia – 
aktualnie prowadzone są dwa nabory. Co więcej, 
nowych klubowiczów przyjmuje się też do trzech 
istniejących już grup, z czego każda jest na innym 
poziomie. Tutaj praktykowana jest nauka poprzez 
zabawę, ale nigdy zabawa kosztem nauki. Trenerzy 
są w stanie przygotować nawet najmłodszą grupę 
dzieci do zawodów. Już po pierwszych miesiącach 
nauki nasi zawodnicy są w stanie zatańczyć na ogól-
nopolskich turniejach tańca!

Atutem UKS Top Dance jest doświadczona i profe-
sjonalna kadra trenerska. Zajęcia prowadzone są 
m.in. przez mistrza świata w tańcach latynoame-
rykańskich Pawła Tekielę oraz przez mistrza Pol-
ski, doktoranta AWF Warszawa Szymona Kulisia 
(uczy innych instruktorów tańca swojego zawodu 
we współpracy z Pruszkowską uczelnią WSKFiT).  
W skład zespołu wchodzą jeszcze Alexandra Kon-
stantinova i Margarita Kuliś, które oprócz zajmowa-
nia się trenowaniem zawodników są też sędziami 
Federacji Tańca Sportowego. 

Dlaczego UKS Top Dance? Współpraca z najlep-
szymi w branży tanecznej, jeździmy z zawodnikami 
na warsztaty, zgrupowania i turnieje w Polsce oraz 
zagranicą, a najważniejsze – oferujemy niesamowi-
tą atmosferę!

UKS Top Dance
05-800 Pruszków

ul. Lipowa 31 (hala sportowa w Szkole Podstawowej nr 6)
Otwarte od poniedziałku do piątku, w godz. 17-21.

tel.:  506 116 447 lub 506 506 933 
mail: uks.topdance@gmail.com

www.top-dance.pl

UKS Top Dance to jedyny Uczniowski 
Klub Sportowy w powiecie pruszkow-
skim, który profesjonalnie podchodzi 
do zagadnienia jakim jest taniec towa-
rzyski, jako dyscyplina sportowa.

ZAJĘCIA 
EDUKACYJNE 

POZALEKCYJNE 
EDUKIDO  

Z KLOCKAMI LEGO® 
DZIECI 4–12 LAT
120 ZŁ/MIESIĄC, 

10% 
ZNIŻKI DLA 

RODZEŃSTWA  
LUB KDR

DOJEŻDŻAMY  
DO PRZEDSZKOLI  

I SZKÓŁ  
W POWIECIE 

PRUSZKOWSKIM  
I WARSZAWSKIM 

ZACHODNIM

2 LOKALIZACJE: 
LO ZAN, WOJSKA 
POLSKIEGO 42 B,

ZAPISY NA BEZPŁATNE  
PIERWSZE ZAJĘCIA DEMO  
DLA NOWYCH KLIENTÓW  

POD NR TEL: 792982036
PRUSZKÓW@EDUKIDO.COM.PL

Zajęcia dodatkowe 
– tak czy nie?

NAUKA

Wielu rodziców 
zastanawia się czy 
i jakie wybrać zajęcia 
dodatkowe dla 
swoich dzieci. 

I le ich powinno być, aby 
nie obciążać pociechy po-
nad miarę, szczególnie, 
że już codzienna nauka 

w szkole kończy się przynosze-
niem do domu pokaźnej porcji 
prac domowych. Odpowiedź 
na te pytania nie jest prosta, 

a wszystko zależy od indywi-
dualnych potrzeb dziecka, je-
go zainteresowań, wspieranych 
przez rodziców kierunków od-
krywania świata. Warto więc 
pamiętać, że np. zmuszanie 
artystycznej duszy do pozna-
wania tajników elektroniki czy 
fizyki to pomysł z góry skaza-
ny na porażkę. Fiaskiem mo-
że zakończyć się też przygoda 
z bardziej zbliżonymi do zain-
teresowań zajęciami. Dzieci, 
szczególnie te młodsze, roz-
różniają je bowiem tylko na 
„ciekawe” i „nudne”. Ale pró-
bować zawsze warto! EL

AKTYWNOŚĆ

Zajęcia dodatkowe nie 
zawsze muszą wiązać się 
ze zdobywaniem 
konkretnej wiedzy, 
jak np. nauka języków. 
Czasami warto postawić 
na odprężenie i nieco 
ruchu. Taniec oraz tenis 
to doskonałe sposoby 
na rozluźnienie oraz 
poprawę kondycji.

C zęsto zdarza się tak, że 
mamy wolny czas, ale 
nie wiemy dokładnie 
co z nim zrobić. Rów-

nież gdy mamy dni pełne pracy 
przyda się chwila rozluźnienia. 
Nawet jedna godzina. Najczę-
ściej jednak to rodzicom zależy, 
aby zapełnić dzieciom czas po-
zalekcyjny. W czasach gdy gros 
swojego czasu spędzamy siedząc 
najlepszym rozwiązaniem będzie 
umiarkowana aktywność. W koń-
cu nie każdy musi być zawodo-
wym sportowcem, ale każdemu 
przyda się odrobina aktywności.

Z pewnością każdy poradzi 
sobie z tańcem, a i rekreacyjna 
gra w tenisa również nie powin-
na sprawić większego problemu. 
Wielka zaletą jest to, że zarówno 

Postaw na ruch 
– może tenis albo taniec?

jedną i drugą aktywność moż-
na rozpocząć w każdym wieku. 
Nauczyciele rekomendują takie 
aktywności już przedszkolakom. 
Idealnym czasem na rozpoczęcie 
nauki jest właśnie wrzesień, gdy 
wiele szkół prowadzi nabory. To 
też czas rozpoczęcia roku szkol-
nego i podjęcia nowych wyzwań!

Tenis jest jedną z najbardziej 
popularnych dyscyplin olim-
pijskich. Uprawiany jest na 
wszystkich kontynentach. Grać 
w niego może osoba w każdym 
wieku, która jest w stanie utrzy-
mać w ręku rakietę tenisową – to 
dlatego ta dyscyplina przyciąga 
wielu zawodników na wózkach 
inwalidzkich, głuchych lub niewi-
domych. Specjaliści twierdzą, że 

dziecko w wieku 4-5 lat może już 
rozpocząć swoją przygodę z teni-
sem. Klasyczną techniką naucza-
nia jest połączenie gry i zabawy 
podczas treningu. Ważnym eta-
pem będzie również zapoznanie 
się z prawidłową techniką. Trze-
ba podkreślić, że tenis to zdrowie. 
Grając, każdy może poprawić 
ogólną kondycję, wygląd, stan 
zdrowia, rozładować nadmiar 
energii, wypocząć, rozluźnić się.

Podobnie dobroczynnie na 
nasz organizm wpływa taniec. 
Usprawnia on motorykę, koor-
dynację ruchową i poprawia syl-
wetkę. To również idealny sposób 
na spędzanie czasu dla dzieci 
– wyładowuje nadmiar energii, 
który drzemie w najmłodszych. 

Dodatkowo intensywność tej 
aktywności będzie zależała od 
wyboru rodzaju tańca. Tra-
dycyjny będzie spokojniejszą 
odmianą, natomiast więcej 
energii zużyjemy przy hip-
-hopie. Taniec jest również 
doskonałym sposobem na 
integrację. Można rozwinąć 
umiejętność nawiązywania 
kontaktów i otworzyć się na 
drugiego człowieka. Specjaliści 
zgodnie twierdzą, że tańcem 
trenujemy samoświadomość.

Każda z tych aktywności 
będzie dobrym wyborem. 
A kto wie... Może z pozoru 
łatwe i przyjemne zajęcia 
przerodzą się w pasję i sport 
zawodowy? SO
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Do czego przydaje się matematyka?

A po co komu przysiady, fikołki, brzuszki na 
czas? Do czego przydaje się umiejętność ska-
kania przez skrzynię? Raczej nie budzi wątpli-
wości, że mają służyć budowaniu sprawności 

fizycznej. Nie chodzi przecież o to, by być przygotowa-
nym do napotkania na swej drodze skrzyni, przez którą 
przyjdzie nam skakać – w każdym razie nie dosłownie.

Matematyka szkolna dla większości powinna być tre-
ningiem logicznego myślenia, wnioskowania, abstra-
howania, dostrzegania zależności, wyrabiania innych 
cennych umiejętności. Czy faktycznie lekcje matematyki 
są takim treningiem, to inna sprawa. Czy wspomniane 
umiejętności rzeczywiście idą w parze z matematyką? 
Być może można je posiadać i rozwijać niezależnie od 
matematyki. Jednak spoglądając na kariery absolwentów 
„matematycznych” kierunków widać, jak bardzo właśnie 
edukacja matematyczna wpływa na rozwój szeroko po-
jętych umiejętności analitycznych i jak ogromne możli-
wości otwiera przed ich posiadaczami.

Dlaczego dzieci nie lubią  
matematyki w szkole?
Bo się nudzą albo pogubiły się na wcześniejszym etapie 
i nie rozumieją bieżących zagadnień. W szkole jest wiele 
ograniczeń wynikających z narzuconej ramy programo-
wej, dla jednych za mało ambitnej, dla innych zdecydo-
wanie zbyt trudnej. Generalnie - niedostosowanej do 
indywidualnych potrzeb uczniów. Ale czy może być ina-
czej? Mamy przecież model „Powszechnej Szkoły Pod-
stawowej”, wypracowany jeszcze w epoce Oświecenia 
i mający przekazać jak największej części społeczeństwa 
podstawową wiedzę. A więc w sposób i w zakresie, jaki 
ta największa część jest w stanie przyswoić. Ten ogólny 
cel jest jednym z filarów naszego społeczeństwa i trud-
no sobie wyobrazić, że mógłby zostać zakwestionowany.

Oczywiście świat się zmienia, wraz z nim potrzeby, 
a więc i metody nauczania. Polska szkoła akurat nie jest 
w awangardzie tych zmian i nadal, jeśli chodzi o matema-
tykę, rachunki są podstawową umiejętnością „wałkowa-
ną” na tysiąc sposobów na lekcjach, a brakuje miejsca na 
odkrywanie prawd matematycznych, dyskusję w grupie, 
odpowiedź na pytanie „dlaczego?”. Rzadko stawia się na 
rozwój logicznego myślenia i pracę z nieschematycznym 

zadaniem. Dzieci nie mogą „dotknąć” matematyki, uczą 
się jej na sucho.

 
Jak uczą się dzieci? 
Naukowcy dowiedli, że małe dzieci mają otwarte i chłonne 
umysły. Jeśli pozwolimy im na poszukiwania, odkrywanie 
świata „po swojemu”, podsuwając ciekawe pytania i zadania, 
to każde jest w stanie zrozumieć podstawowe reguły rządzące 
światem, w tym matematyką. Mózgi dzieci są głodne nowo-
ści i zmian, a one pobudzają rozwój. Dziecko wchodząc na 
wyższy poziom rozwoju intuicyjnie szuka nowych sytuacji 
i nowych zadań, które pozwolą mu iść dalej. Mamy wewnętrz-
ny wpisany program, który jest ukierunkowany na rozwój.

Główną cechą matematyki, wyróżniającą ją spośród in-
nych przedmiotów szkolnych, stanowi to, że dziecko uczy 
się jej rozwiązując zadania, a więc pokonując trudności. Ko-
nieczność pokonywania trudności nie dla każdego dziecka 
jest elementem mobilizującym do pracy nad problemem, 
dla wielu stanowi barierę emocjonalną, dodatkowo utrud-
niającą podjęcie zadania, pracę nad nim i w rezultacie po-
prawne rozwiązanie.

Wokół edukacji matematycznej nagromadziło się wiele 
nieporozumień. Uważa się, na przykład, że do opanowania 
szkolnej matematyki potrzebne są specjalne uzdolnienia. 
Te zaś – zdaniem nauczycieli i rodziców – są rzadkie i dla-
tego tak wielu uczniów doznaje nadmiernych trudności 
w nauce matematyki. Takie poglądy „rozgrzeszają” uczniów, 
rodziców i nauczycieli. A nie jest to prawda. Zdecydowana 
większość dzieci może dobrze opanować podstawy ma-
tematyki i nauczyć się jej stosowania w praktyce. Ważne 
jest, aby na początku dobrze poznały i zrozumiały bazowe 
koncepcje – dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dziele-
nie, parzystość i nieparzystość, dopełnianie do dziesięciu. 
Łatwiej to osiągnąć, gdy pozna się genezę poszczególnych 
twierdzeń, wzorów i praw. A to można osiągnąć poprzez 
naukę w działaniu, a nie zapamiętywanie definicji, kali-
grafowanie cyfr i znaków, czy niekończące się powtarza-
nie przykładowych działań. Trzeba pozwolić dzieciom na 
rzeczywiste doświadczanie matematyki!

Jak uczymy w Matplanecie?
Na naszych zajęciach dzieci uczą się poprzez sprawdzanie, 
eksperymentowanie, zadawanie pytań. Mózg funkcjonuje 

dobrze jeśli się bawi i uczy. W Matplanecie inspiracje czer-
piemy z najnowszych badań neurobiologów mówiących, 
że dla młodego mózgu zabójcza jest nuda.

U nas dzieci uczą się matematyki i logiki, ale nie w spo-
sób typowo szkolny. Wyeliminowaliśmy presję czasu oraz 
konkurencji. Proponujemy dzieciom zagadnienia z ob-
szarów matematyki, które są w niewystarczający sposób 
przerabiane w szkole. Poznają je przez szukanie własnych 
dróg rozwiązania zadania. Zajęcia rozpoczynają się od za-
dania praktycznego problemu, na który odpowiedź może 
dać matematyka. Nie narzucamy jedynego sposobu roz-
wiązania, schematu. Stawiamy na rozmowę i współpracę 
w grupie. Pytamy dzieci, jak to zrobić. Motywujemy je do 
poszukiwania, sprawdzamy czy ich rozwiązania działają 
i wyciągamy wspólnie wnioski z wykonanej pracy. Naj-
ważniejszy jest proces myślowy, a nie samo rozwiązanie. 
Dużo pracujemy z pomocami dydaktycznymi: klockami, 
figurkami, grami itd. Gdy dzieci mogą zobaczyć problem, 
przestawiać sobie i układać go po swojemu, wtedy przej-
ście od konkretu do abstrakcji staje się prostsze.

Zajęcia w Matplanecie mają pewne nienaruszalne zasady: 
• ważny jest problem,
• każdy ma prawo wybrać swoją drogę jego rozwiązania,
• uczymy myślenia, a nie sztuki zaliczania testów,
• nie ma współzawodnictwa ani zadań na czas, 
• każdy jest wysłuchany, ponieważ liczy się proces myślowy, 
• uczeń ma prawo się mylić,
• uczestnicy są na tych zajęciach, bo chcą.

Podstawowe korzyści dla dzieci z zajęć w Matplanecie:
• uczą się samodzielnie myśleć i rozwiązywać problemy,
• lepiej przyswajają matematykę „szkolną”, ponieważ zna-

ją zasady ogólne i wiedzą skąd się one wywodzą,
• umieją więcej, bo poznają szerszy zakres zagadnień, z któ-

rymi mają do czynienia w codziennym życiu, podczas gdy 
w szkole długo i mozolnie ćwiczą poszczególne punkty 
hierarchicznie zbudowanego programu,

• przygotowane są do rozwiązywania problemów nie-
standardowych, nie omawianych w szkole, co daje im 
możliwość udziału w konkursach matematycznych,

• dzięki pozytywnej motywacji, pozbywają się lęku 
przed matematyką, nabierają pewności siebie i chęci  
do jej nauki.

Co zamiast Matplanety?
Po pierwsze – można po prostu nauczyć się matematy-
ki w szkole. J
Po drugie - można jej się nie nauczyć. L
Po trzecie - można zdać się na korepetycje. Statystyki mó-
wią, że co czwarte dziecko z klas 4 i wyższych z nich ko-
rzysta. L

Ale może jednak lepiej zapobiegać niż leczyć?! JJJ 
Tym bardziej, że półtoragodzinne spotkanie Matplanety 
kosztuje mniej więcej tyle samo co godzina korepetycji, 
a daje naprawdę dobre efekty.

„Po co komu funkcje? Gdzie przyda się ten wzór?” Standardowa odpowiedź: 
„Bo matematyka przydaje się każdemu i to właściwie wszędzie!” Ale czy aby 
na pewno tak jest? Kiedy ostatnio jakiś wielomian lub sumowanie szeregu 
geometrycznego przydał się czytającemu ten artykuł? A wzór na pole koła 
lub sprowadzanie ułamków do wspólnego mianownika? Dla zdecydowanej 
większości matematyka wyniesiona ze szkoły po 6 klasie nie przydaje się 
właściwie do niczego. Dlaczego więc matematycznej edukacji nie zakończyć 
właśnie na tym poziomie?

Matplaneta Pruszków, tel. 669 110 788, mail: pruszkow@matplaneta.pl, www.matplaneta.pl
Zajęcia z matematyki i programowania w szkołach i przedszkolach powiatu pruszkowskiego.
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SZKOŁA

Złóż wniosek  
o dofinansowanie  
wyprawki szkolnej

Stworzenie wyprawki szkolnej to nie lada wyzwa-
nie dla rodziców. Książki, zeszyty, flamastry, tor-
nister, piórnik, kredki, ołówki – pozycji na liście 
rzeczy do kupienia jest wiele. I co więcej spo-
ro kosztują. Jednak rodzice mogą skorzystać ze 
świadczenia „Dobry Start”. Dofinansowanie wy-
prawki szkolnej w kwocie 300 zł przysługuje raz 
w roku i obejmuje wszystkie dzieci do 20. roku 

życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych do 
24. roku życia. Świadczenie nie przysługuje na dzieci 
uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące 
roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerów-
ce w przedszkolu lub szkole. – Gdy wniosek zostanie 
złożony we wrześniu, październiku lub listopadzie, to 
wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od zło-
żenia wniosku. – przypomina urząd.  AZ

ZAJĘCIA DODATKOWE

Młodzieżowy Dom Kultury 
w Pruszkowie może po-
chwalić się bogatą ofertą 
edukacyjną. Co ważne, 
zajęcia dla najmłodszych 
pozwalają zdobyć cenną 
wiedzę, ale nie są przy tym 
nudne. Zresztą... na fre-
kwencję MDK nie narzeka 
– już w pierwszych dniach 
zapisów na zajęcia kończą 
się wolne miejsca.  
W czym tkwi tajemnica 
tego sukcesu?

M łodzieżowy Dom 
Kultury w Prusz-
kowie mieści się 
przy ul. Kościuszki 

41, w pałacyku Sokoła. Nie będzie 
przesadą gdy napiszemy, że jest 
to miejsce uwielbiane właśnie 
przez młodzież. Dzieje się tak za 

MDK bawi i uczy
sprawą ciekawej oferty eduka-
cyjnej. To, co warto zaznaczyć, 
MDK nie jest instytucją kultury 
(mimo że w nazwie zawiera sło-
wo „kultury”), tylko placówką 
oświatową. Oznacza to, że funk-
cjonuje na podobnych zasadach 
jak szkoły. Dlatego też wszystkie 
zajęcia są bezpłatne i prowadzo-
ne przez wykwalifikowanych na-
uczycieli-instruktorów.

Na stronie internetowej MDK 
możemy przeczytać, że: „Zaję-
cia pozwalają rozwijać zaintere-
sowania i talenty, umiejętności, 
wrażliwość artystyczną młodych 
ludzi, są także doskonałą for-
mą zagospodarowania wolnego 
od szkoły czasu w bezpiecznym 
miejscu i ciepłej atmosferze”.

Zapisy na zajęcia stałe, które 
trwają cały rok szkolny rozpoczy-
nają się wiosną. W tej chwili brakuje 
już wolnych miejsc, ale niewyklu-
czone, że pojawią się we wrze-
śniu. – Jeśli chodzi o zajęcia stałe 
to w tej chwili w większości ma-
my wypełnione grupy. Natomiast 
we wrześniu – jeśli tylko zwolnią 
się  miejsca – przeprowadzimy 

rekrutację uzupełniającą na po-
szczególne zajęcia o czym poin-
formujemy mieszkańców powiatu 
na stronie: na www.mdkpruszkow.
pl i naszym profilu na Facebooku. 
Na pewno posiadamy jeszcze wol-
ne miejsca na zajęcia plastyczne – 
mówi Anna Łukawska-Adamczyk, 
dyrektorka MDK.

To co jest warte zaznaczenia 
– wszystkie zajęcia i wydarze-
nia organizowane przez MDK 

są bezpłatne. Nawet te otwarte, 
na które nie trzeba się zapisy-
wać, a jedynie pobrać bezpłat-
ne wejściówki.

– Dla dzieci powyżej drugie-
go roku życia możemy zapro-
ponować takie wydarzenia jak 
poranki teatralne czy koncer-
ty edukacyjne. Staramy się, aby 
wydarzenia otwarte dla większej 
grupy dzieci odbywały się przy-
najmniej raz w miesiącu. Wiele 
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takich atrakcji zaplanowaliśmy 
jeszcze we wrześniu: 7 września 
zapraszamy najmłodszych na 
koncert edukacyjny „Muzyczne 
podróże”, 8 września tych nie-
co starszych na występ Zespołu 
Tańca Ludowego „Pruszkowiacy”, 
a nieco później 21 września szy-
kujemy spektakl „Więzi rodzin-
ne”, dla widzów powyżej 16. roku 
życia. Wszelkie informacje na ten 
temat można znaleźć na naszej 

stronie www.mdkpruszkow.pl  
– zaznacza dyrektorka MDK.

W MDK coś dla siebie znajdą 
również szkoły. Działa tutaj system, 
w którym to nauczyciele zapisują 
swoich uczniów na zajęcia. Stan-
dardowo MDK informuje o termi-
nach i tematach na swojej stronie 
internetowej. Tematyka tych zajęć 
to: warsztaty integracyjne, wystą-
pienia publiczne, planowanie re-
alizacji swojego marzenia, czy stop 
mowie nienawiści. – Dla przykła-
du, w zeszłym roku z warsztatów 
stop mowie nienawiści skorzy-
stało ponad 1 tys. młodych osób 
z powiatu pruszkowskiego, czy-
li około 50 klas szkolnych – do-
daje Anna Łukawska-Adamczyk.

Placówka organizuje też wiele 
konkursów. Dzieci mogą spraw-
dzić się w zmaganiach plastycz-
nych lub wziąć udział w konkursie 
piosenki – „Śpiewaj, nie ziewaj” 
(w tym roku odbyła się 4. edycja).

Szacuje się, że w roku szkol-
nym 2019/2020 MDK przyjmie na 
zajęcia stałe 600 dzieci, a z wy-
darzeń otwartych korzysta około 
12 tys. osób.  SO
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Do czego przydaje się matematyka?

A po co komu przysiady, fikołki, brzuszki na 
czas? Do czego przydaje się umiejętność ska-
kania przez skrzynię? Raczej nie budzi wątpli-
wości, że mają służyć budowaniu sprawności 

fizycznej. Nie chodzi przecież o to, by być przygotowa-
nym do napotkania na swej drodze skrzyni, przez którą 
przyjdzie nam skakać – w każdym razie nie dosłownie.

Matematyka szkolna dla większości powinna być tre-
ningiem logicznego myślenia, wnioskowania, abstra-
howania, dostrzegania zależności, wyrabiania innych 
cennych umiejętności. Czy faktycznie lekcje matematyki 
są takim treningiem, to inna sprawa. Czy wspomniane 
umiejętności rzeczywiście idą w parze z matematyką? 
Być może można je posiadać i rozwijać niezależnie od 
matematyki. Jednak spoglądając na kariery absolwentów 
„matematycznych” kierunków widać, jak bardzo właśnie 
edukacja matematyczna wpływa na rozwój szeroko po-
jętych umiejętności analitycznych i jak ogromne możli-
wości otwiera przed ich posiadaczami.

Dlaczego dzieci nie lubią  
matematyki w szkole?
Bo się nudzą albo pogubiły się na wcześniejszym etapie 
i nie rozumieją bieżących zagadnień. W szkole jest wiele 
ograniczeń wynikających z narzuconej ramy programo-
wej, dla jednych za mało ambitnej, dla innych zdecydo-
wanie zbyt trudnej. Generalnie - niedostosowanej do 
indywidualnych potrzeb uczniów. Ale czy może być ina-
czej? Mamy przecież model „Powszechnej Szkoły Pod-
stawowej”, wypracowany jeszcze w epoce Oświecenia 
i mający przekazać jak największej części społeczeństwa 
podstawową wiedzę. A więc w sposób i w zakresie, jaki 
ta największa część jest w stanie przyswoić. Ten ogólny 
cel jest jednym z filarów naszego społeczeństwa i trud-
no sobie wyobrazić, że mógłby zostać zakwestionowany.

Oczywiście świat się zmienia, wraz z nim potrzeby, 
a więc i metody nauczania. Polska szkoła akurat nie jest 
w awangardzie tych zmian i nadal, jeśli chodzi o matema-
tykę, rachunki są podstawową umiejętnością „wałkowa-
ną” na tysiąc sposobów na lekcjach, a brakuje miejsca na 
odkrywanie prawd matematycznych, dyskusję w grupie, 
odpowiedź na pytanie „dlaczego?”. Rzadko stawia się na 
rozwój logicznego myślenia i pracę z nieschematycznym 

zadaniem. Dzieci nie mogą „dotknąć” matematyki, uczą 
się jej na sucho.

 
Jak uczą się dzieci? 
Naukowcy dowiedli, że małe dzieci mają otwarte i chłonne 
umysły. Jeśli pozwolimy im na poszukiwania, odkrywanie 
świata „po swojemu”, podsuwając ciekawe pytania i zadania, 
to każde jest w stanie zrozumieć podstawowe reguły rządzące 
światem, w tym matematyką. Mózgi dzieci są głodne nowo-
ści i zmian, a one pobudzają rozwój. Dziecko wchodząc na 
wyższy poziom rozwoju intuicyjnie szuka nowych sytuacji 
i nowych zadań, które pozwolą mu iść dalej. Mamy wewnętrz-
ny wpisany program, który jest ukierunkowany na rozwój.

Główną cechą matematyki, wyróżniającą ją spośród in-
nych przedmiotów szkolnych, stanowi to, że dziecko uczy 
się jej rozwiązując zadania, a więc pokonując trudności. Ko-
nieczność pokonywania trudności nie dla każdego dziecka 
jest elementem mobilizującym do pracy nad problemem, 
dla wielu stanowi barierę emocjonalną, dodatkowo utrud-
niającą podjęcie zadania, pracę nad nim i w rezultacie po-
prawne rozwiązanie.

Wokół edukacji matematycznej nagromadziło się wiele 
nieporozumień. Uważa się, na przykład, że do opanowania 
szkolnej matematyki potrzebne są specjalne uzdolnienia. 
Te zaś – zdaniem nauczycieli i rodziców – są rzadkie i dla-
tego tak wielu uczniów doznaje nadmiernych trudności 
w nauce matematyki. Takie poglądy „rozgrzeszają” uczniów, 
rodziców i nauczycieli. A nie jest to prawda. Zdecydowana 
większość dzieci może dobrze opanować podstawy ma-
tematyki i nauczyć się jej stosowania w praktyce. Ważne 
jest, aby na początku dobrze poznały i zrozumiały bazowe 
koncepcje – dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dziele-
nie, parzystość i nieparzystość, dopełnianie do dziesięciu. 
Łatwiej to osiągnąć, gdy pozna się genezę poszczególnych 
twierdzeń, wzorów i praw. A to można osiągnąć poprzez 
naukę w działaniu, a nie zapamiętywanie definicji, kali-
grafowanie cyfr i znaków, czy niekończące się powtarza-
nie przykładowych działań. Trzeba pozwolić dzieciom na 
rzeczywiste doświadczanie matematyki!

Jak uczymy w Matplanecie?
Na naszych zajęciach dzieci uczą się poprzez sprawdzanie, 
eksperymentowanie, zadawanie pytań. Mózg funkcjonuje 

dobrze jeśli się bawi i uczy. W Matplanecie inspiracje czer-
piemy z najnowszych badań neurobiologów mówiących, 
że dla młodego mózgu zabójcza jest nuda.

U nas dzieci uczą się matematyki i logiki, ale nie w spo-
sób typowo szkolny. Wyeliminowaliśmy presję czasu oraz 
konkurencji. Proponujemy dzieciom zagadnienia z ob-
szarów matematyki, które są w niewystarczający sposób 
przerabiane w szkole. Poznają je przez szukanie własnych 
dróg rozwiązania zadania. Zajęcia rozpoczynają się od za-
dania praktycznego problemu, na który odpowiedź może 
dać matematyka. Nie narzucamy jedynego sposobu roz-
wiązania, schematu. Stawiamy na rozmowę i współpracę 
w grupie. Pytamy dzieci, jak to zrobić. Motywujemy je do 
poszukiwania, sprawdzamy czy ich rozwiązania działają 
i wyciągamy wspólnie wnioski z wykonanej pracy. Naj-
ważniejszy jest proces myślowy, a nie samo rozwiązanie. 
Dużo pracujemy z pomocami dydaktycznymi: klockami, 
figurkami, grami itd. Gdy dzieci mogą zobaczyć problem, 
przestawiać sobie i układać go po swojemu, wtedy przej-
ście od konkretu do abstrakcji staje się prostsze.

Zajęcia w Matplanecie mają pewne nienaruszalne zasady: 
• ważny jest problem,
• każdy ma prawo wybrać swoją drogę jego rozwiązania,
• uczymy myślenia, a nie sztuki zaliczania testów,
• nie ma współzawodnictwa ani zadań na czas, 
• każdy jest wysłuchany, ponieważ liczy się proces myślowy, 
• uczeń ma prawo się mylić,
• uczestnicy są na tych zajęciach, bo chcą.

Podstawowe korzyści dla dzieci z zajęć w Matplanecie:
• uczą się samodzielnie myśleć i rozwiązywać problemy,
• lepiej przyswajają matematykę „szkolną”, ponieważ zna-

ją zasady ogólne i wiedzą skąd się one wywodzą,
• umieją więcej, bo poznają szerszy zakres zagadnień, z któ-

rymi mają do czynienia w codziennym życiu, podczas gdy 
w szkole długo i mozolnie ćwiczą poszczególne punkty 
hierarchicznie zbudowanego programu,

• przygotowane są do rozwiązywania problemów nie-
standardowych, nie omawianych w szkole, co daje im 
możliwość udziału w konkursach matematycznych,

• dzięki pozytywnej motywacji, pozbywają się lęku 
przed matematyką, nabierają pewności siebie i chęci  
do jej nauki.

Co zamiast Matplanety?
Po pierwsze – można po prostu nauczyć się matematy-
ki w szkole. J
Po drugie - można jej się nie nauczyć. L
Po trzecie - można zdać się na korepetycje. Statystyki mó-
wią, że co czwarte dziecko z klas 4 i wyższych z nich ko-
rzysta. L

Ale może jednak lepiej zapobiegać niż leczyć?! JJJ 
Tym bardziej, że półtoragodzinne spotkanie Matplanety 
kosztuje mniej więcej tyle samo co godzina korepetycji, 
a daje naprawdę dobre efekty.

„Po co komu funkcje? Gdzie przyda się ten wzór?” Standardowa odpowiedź: 
„Bo matematyka przydaje się każdemu i to właściwie wszędzie!” Ale czy aby 
na pewno tak jest? Kiedy ostatnio jakiś wielomian lub sumowanie szeregu 
geometrycznego przydał się czytającemu ten artykuł? A wzór na pole koła 
lub sprowadzanie ułamków do wspólnego mianownika? Dla zdecydowanej 
większości matematyka wyniesiona ze szkoły po 6 klasie nie przydaje się 
właściwie do niczego. Dlaczego więc matematycznej edukacji nie zakończyć 
właśnie na tym poziomie?

Matplaneta Pruszków, tel. 669 110 788, mail: pruszkow@matplaneta.pl, www.matplaneta.pl
Zajęcia z matematyki i programowania w szkołach i przedszkolach powiatu pruszkowskiego.
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NADARZYN

Radny przeprasza 
za kradzież kwiatów

W weekend 24-25 sierpnia w mediach społecznościo-
wych jeden z lokali gastronomicznych z Nadarzyna 
opublikował film z monitoringu, na którym widać 
mężczyznę, który kradnie kwiaty. Według daty z na-
grania, do zdarzenia doszło na początku sierpnia. Wi-
dać na nim mężczyznę, który najpierw ogląda kwiaty, 
a potem zabiera dwie doniczki i odchodzi. Internau-
ci bardzo szybko rozpoznali twarz sprawcy. Okazało 

się, że to radny Tomasz Siwa. Sam radny przeprosił za tę 
sytuację. – Chciałbym bardzo serdecznie przeprosić za 
mój bezmyślny czyn. Wiem, że to nie powinno się przy-
darzyć. W dniu wczorajszym byłem w Chamiarni, odku-
piłem kwiatki. Przepraszam Wszystkich, których zaufanie 
zawiodłem. Chciałbym móc je kiedyś odzyskać, pracu-
jąc społecznie z całych sił dla dobra całej społeczności 
naszej Gminy Nadarzyn – zaznacza Tomasz Siwa. EL

Są chętni na budowę ośrodka

wybuduje internat. Termin od-
dania do użytku to 31 lipca 2022 r.

Chętnych wykonanie tego za-
dania jest wielu. Powiat otrzymał 
oferty od sześciu firm. Ceny 
wahają się od 59 do 41 mln zł. 
Najniższa propozycja złożona 
przez firmę Strabag mieści się 
w budżecie przeznaczonym na 
tę inwestycję.

Teraz poszczególne oferty zo-
staną poddane weryfikacji for-
malnej. W ciągu najbliższych 
tygodni poznamy rozstrzygnięcie.

To jednak nie wszystko. Spe-
cjalny Ośrodek Wychowawczy 

PRUSZKÓW
Powiat pruszkowski 
otworzył oferty w prze-
targu na budowę nowej 
siedziby Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego przy 
ul. Wapiennej w Pruszko-
wie. Jest z czego wybierać. 
Zgłosiło się sześć firm.

Inwestycja przy ul. Wapien-
nej to jedna z największych 
inwestycji powiatu w tej ka-
dencji. W pierwszym eta-

pie zakłada budowę budynku 
dydaktycznego z salą sportową, 
umeblowanie i wyposażenie po-
mieszczeń, zagospodarowanie 
terenu poprzez budowę boiska, 
bieżni i skoczni, placu zabaw, 
miejsca do prowadzenia zajęć do-
goterapii i hipoterapii. Ta część 
zadania ma zakończyć się do 31 
lipca 2021 r. W drugim etapie wy-
konawca rozbierze stary budy-
nek Ośrodka, a w jego miejscu 

otrzymał również dodatkowe 
środki na zakup sprzętu infor-
matycznego. Mowa tu o kwocie 
41 tys. zł. Za otrzymane pienią-
dze placówka kupi między in-
nymi: zestawy komputerów, 
komputer przenośny, serwer, 
drukarkę, tablicę interaktyw-
ną, klawiatury specjalistyczne, 
urządzenia zastępujące mysz 
oraz ekrany dotykowe. W ra-
mach dofinansowania planowa-
ny jest również zakup stolików 
i foteli do stanowisk kompute-
rowych oraz zakup i instalacja 
oprogramowania. EL

Miejsce dla pieszych 
i rowerzystów na Sokołowskiej

i pieszych do korzystania z tej 
drogi. I nie ma się co dziwić 
bowiem przejście lub przejazd 
wśród ciężarówek i stłoczonych 
samochodów osobowych nie jest 
czymś przyjemnym.

Władze gminy Michałowi-
ce chcą to jednak zmienić. Na 
sierpniowej sesji rada gminy 
wyraziła zgodę na udzielenie 
powiatowi pruszkowskiemu 
pomocy finansowej. Chodzi 
o przekazanie pieniędzy na 
przygotowanie dokumentacji 
projektowej dla budowy ciągu 
pieszo rowerowego wzdłuż ul. 

MICHAŁOWICE
Ulica Sokołowska 
w gminie Michałowice 
to łącznik Pruszkowa 
i Komorowa z Jankami. 
Ruch na drodze jest bar-
dzo duży, ale miejsca 
dla pieszych i rowerzy-
stów praktycznie 
tu nie ma. Ta sytuacja 
ma się zmienić.

M iłośnicy wycie-
czek rowerowych 
docenią pomysł 
budowy ciągu pie-

szo-rowerowego wzdłuż ul. So-
kołowskiej. Wytyczona trasa dla 
pieszych i rowerzystów pozwoli 
im łatwo i co najważniejsze bez-
piecznie dostać się do Raszyna 
czy Nadarzyna. Dziś gigantycz-
ny ruch na Sokołowiskiej sku-
tecznie zniechęca rowerzystów 

Sokołowskiej. – Mamy do czy-
nienia z sytuacją, kiedy w gmi-
nie Michałowice jest ulica bardzo 
obciążona ruchem samochodo-
wym. To jest ulica Sokołowska 
w Sokołowie i Pęcicach, któ-
ra jest w zasadzie przystoso-
wana wyłącznie do poruszania 
się po niej samochodów. Ruch 
pieszych i rowerzystów jest na 
niej bardzo utrudniony i nie-
bezpieczny. W związku z tym na 
wnioski mieszkańców prosimy 
o podjęcie uchwały, która umoż-
liwi nam udzielenie pomocy fi-
nansowej powiatowi, po to aby 
powstała dokumentacja ciągu 
pieszo rowerowego na obsza-
rze ul. Sokołowskiej od Soko-
łowa do Pęcic – zwróciła się do 
radnych Małgorzata Pachecka, 
wójt gminy Michałowice.

Radni jednogłośnie wyrazili 
zgodę na udzielenie takiej pomocy 
powiatowi. Gmina na wykonanie 
dokumentacji projektowej prze-
znaczy 200 000 zł. Resztę dołoży 
powiat pruszkowski. AZ

W
IZ

U
A

LI
ZA

C
JA

 

PI
X

A
BA

Y.
C

O
M

 

Charytatywny bieg na szpilkach. 
Trwają zapisy!

odbędzie się 15 września o godz. 
11.00 w Parku Skarbków. Uczest-
nicy będą mieli do pokonania 400 
metrów na twardej nawierzchni. 
Celem biegu jest nie tylko dobra 
zabawa oraz promocja aktywne-
go spędzania czasu, ale zbiórka 
w szczytnym celu.

BIEGI
To będzie szalony bieg 
w szczytnym celu. 
Śmiałkowie, którzy 
wezmą w nim udział 
pobiegną na szpilkach, 
aby zebrać fundusze 
dla Domu Dziecka 
„Inspiracja”. 

Szykuje się druga edy-
cja Grodziskiego Cha-
rytatywnego Biegu 
w Szpilkach. Wydarzenie 

Aby wziąć udział w impre-
zie należy mieć ukończone 18 
lat. Każdy uczestnik przed bie-
giem złoży podpis pod oświad-
czeniem o udziale w biegu na 
własną odpowiedzialność. Co 
więcej, nie tylko szpilki o wy-
sokości minimum 7 cm będą 
obowiązkowe. Uczestnicy zobo-
wiązani są do założenia sukni, 
sukienki, spódnicy, czyli praw-
dziwie damskiego ubrania.

Rejestracji na zawody można 
dokonać na stronie dostartu.pl 
Obowiązuje limit zawodników 
– 150. Do wyboru są trzy pakiety 
startowe – za 35, 50 i 100 zł. SO
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Dyrektor Szkoły 
Podstawowej  

w Ruścu 
działający  

z upoważnienia 
Wójta Gminy 

Nadarzyn 
zawiadamia, 
że na szkolnych  

i  urzędowych tablicach 
ogłoszeń oraz na 

stronach internetowych 
urzędu gminy  

został zamieszczony 
wykaz pomieszczeń 
przeznaczonych do 
oddania w najem.

OGŁOSZENIE
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r., 
poz. 2204 ze zm.) Wójt Gminy Raszyn informuje, że 
podał do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie 
w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a, na 
tablicy ogłoszeń wykazu w którym przeznaczył do: 
- do wydzierżawienia część działki nr 17/1 w Sękocinie 
Las (ogrodzenie) na umieszczenie tablic reklamowo-
informacyjnych,
- do wydzierżawienia stołówkę, wraz z zapleczem w szkole 
podstawowej w Raszynie zgodnie z rozstrzygniętym 
przetargiem na wykonanie usługi polegającej na 
przygotowywaniu i dostarczaniu obiadów dla dzieci ze 
szkół podstawowych z terenu gminy. 
Wykazy zostały wywieszone z dniem 26.08.2019 roku na 
okres 21 dni. 

O G Ł O S Z E N I E
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Oświata jest dla nas ważna

P owiat grodziski znacz-
ne środki przeznacza 
na oświatę, w tym na 
utrzymanie szkół i pla-

cówek, wynagrodzenia dla na-
uczycieli i pracowników, zakup 
pomocy naukowych czy po-
trzebnego sprzętu. Subwencja 
oświatowa niestety nie wystar-
cza na całkowite pokrycie za-
dań edukacyjnych, chociaż jest 
to istotne ogniwo w polskim 
systemie zarządzania oświatą 
i jej finansowania.  

Samorząd przeznacza także 
środki na dofinansowanie do-
kształcania i doskonalenia za-
wodowego nauczycieli. 

Ze środków własnych, przy 
wsparciu finansowym Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, planowany 
jest zakup autobusu dla uczniów 
Zespołu Szkół Specjalnych im. H. 
Szczerkowskiego, który będzie 
wyposażony w urządzania do-
stosowujące pojazd do przewo-
zu osób  z niepełnosprawnością. 

Czas wakacji, który jeszcze 
chwilę potrwa, to doskonały okres 
na wykonanie prac remontowych. 

W Centrum Kształcenia Prak-
tycznego trwa termomoderni-
zacja budynku wraz z wymianą 
orynnowania i ułożeniem opaski. 
Nowa opaska wykonana z kolo-
rowej kostki będzie obramowana 
obrzeżem trawnikowym. W ra-
mach wykonywanych prac zadba-
liśmy o ocieplenie dachu, ścian 
i wykonanie izolacji chroniącej 
przed wilgocią. Zakres prowa-
dzonych prac jest szeroki. Cał-
kowity koszt wykonanych prac 
wynosi 542.877,61 zł brutto. 

Powiat grodziski przekazuje 
również środki na zakup pod-
ręczników i pomocy dydak-
tycznych. Dzięki przekazanym 
środkom w pierwszym półroczu 
tego roku udało się zakupić sprzęt 

komputerowy dla słuchaczy Pu-
blicznego Ogniska Plastycznego. 
Na realizację programu „Za ży-
ciem”, kompleksowego wsparcia 
dla rodzin i pomocy w celu in-
tegracji społecznej i zawodowej 
osób niepełnosprawnych, powiat 
przeznaczył 156 tys. zł.

 Dla Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznej systematycznie 
zakupywane są pomoce dydak-
tyczne i specjalistyczne testy. 

Staramy się na bieżąco anali-
zować potrzeby i w miarę możli-
wości finansowych im sprostać. 
Comiesięczne spotkania dyrek-
torów placówek oświatowych 
z władzami powiatu grodziskie-
go daje możliwość, by systematycz-
nie omawiać zadania realizowane 
w ramach strategii oświatowej. 
Służą również przekazywaniu in-
formacji wynikających ze zmian 

prawa oświatowego. Zależy nam, 
by rozwiązywać problem plano-
wanych działań wspólnie. 

Władzom powiatu grodziskie-
go nie są obojętne warunki dy-
daktyczne i lokalowe młodzieży, 
uczęszczającej do naszych szkół.  
W placówkach dydaktycznych 
znajdujących się na terenie po-
wiatu grodziskiego, dokłada się 
wszelkich starań, by wyrównać 
szanse edukacyjne uczniów, którzy 

potrzebują wsparcia ze względu 
na stan zdrowia, który uniemoż-
liwia czasowo dotarcie do szkoły. 
Wsparciem obejmowani są również 
uczniowie wyróżniający się szcze-
gólnymi osiągnięciami w danej 
dziedzinie sportowej i naukowej. 

Starostwo Powiatu Grodziskiego 
ul. Kościuszki 30

05-825 Grodzisk Mazowiecki
www.powiat-grodziski.pl

Jednym z ważniejszych zadań powiatu grodziskie-
go, jako organu prowadzącego szkoły i placów-
ki oświatowe, jest zapewnienie bezpieczeństwa 
i godnych warunków dydaktycznych dla dzieci 
i młodzieży. Stają przed nami konkretne cele, któ-
re systematycznie zamieniamy w działanie. 

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Gminę Michałowice. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Biuletyn Informacyjny Gminy Michałowice Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, tel. 22 350-91-91
www.michalowice.pl

W ójt Gminy Michałowice, Zarząd Osiedla Ko-
morów oraz  Komandor Biegu zapraszają do 
wzięcia udziału w sportowym święcie w gminie 
Michałowice.

Będą to: Półmaraton „LASY NAD UTRATĄ” i bieg na 5 km oraz 
sportowy piknik „Aktywny Komorów".

Gmina Michałowice zapewnia:

• bezpłatną rejestrację i udział w biegach,
• elektroniczny pomiar czasu przez firmę Data sport,
• posiłek regeneracyjny i napój oraz 3 punkty z wodą i jeden 

z bananami na trasie półmaratonu,

• nieoficjalne wyniki bezpośrednio po zakończeniu rywalizacji,
• śledzenie on-line przebiegu zawodów w Internecie,
• nagrody pieniężne dla zwycięzców,
• medale i dyplomy dla wszystkich kończących bieg,
• piknik sportowy dla biegaczy, przyjaciół i dzieci.

Termin i miejsce:

• Impreza odbędzie się w dniu 21 września 2019 roku:
– godz. 9:15  - otwarcie biura zawodów  i rozpoczęcie wy-

dawania pakietów startowych,
– godz. 10:30  - zamknięcie biura zawodów,
– godz. 11:00  - start półmaratonu,
– ok. godz. 11:10 - start biegu na 5 km,
– ok. godz. 14:15 - ogłoszenie wyników.

• Biuro zawodów oraz start i meta półmaratonu i biegu na
5 km znajdują się przy Placu Ignacego Jana Paderewskiego 
w Komorowie.  

Zgłoszenia do biegów przyjmowane są: 

• internetowo w systemie www.datasport.pl od 21 sierpnia 2019 r. 
• oraz w dniu imprezy, 21 września, w biurze zawodów na placu 

Ignacego Paderewskiego w Komorowie, o ile będą dostępne 
wolne miejsca po zamknięciu zapisów internetowych. Ko-
mandor poda liczbę dostępnych pakietów przed zawodami.

Komandor biegu: Radosław Chlebicki, tel. 503005180, chlebic-
ki.radek@gmail.com
Strona dedykowana: www.michalowice.pl/bieg-2019/start.

PÓŁMARATON 
„LASY NAD UTRATĄ” 
ORAZ BIEG NA 5 KM 
W GMINIE 
MICHAŁOWICE

FO
T.

 S
ZE

W
O

.C
O

M
 



P i ą t e k ,  3 0  S I E R P N I A  2 0 1 9
W I A D O M O Ś C I14

KOLEJ

Od października więcej 
kursów na linii WKD

Co pewien czas „wukadka” wprowadza zmiany w roz-
kładzie jazdy. Najistotniejszą z nich była ta, która została 
wprowadzona na koniec 2016 r. Wtedy też ujednoli-
cono kursowanie pociągów – co 10 minut w szczycie,  
15 minut poza szczytem i co 20 minut w dni wolne. Kolej-
ne zmiany w rozkładzie zaplanowano na 1 października. 
Wtedy też ma zostać wprowadzony do ruchu kolejny 
pojazd. Spowoduje to zwiększenie się liczby połączeń,  

a także zmianę relacji i godzin odjazdów. Co ważne, czterna-
sta kolejka pozwoli na uruchomienie ośmiu dodatkowych 
kursów. Oferta przewozowa w popołudniowym szczycie 
zostanie uzupełniona (wydłużona godzinowo). Pociągi 
będą odjeżdżać z warszawskiego śródmieścia co 10 mi-
nut, od godz. 14.50 do godz. 19.50. To wyjście naprzeciw 
oczekiwaniom podróżnych, którzy domagali się wydłu-
żenia popołudniowego szczytu komunikacyjnego.  SO

Kiedy program in vitro dla Mazowsza?

Złożono 10 ofert – mówi nam Mar-
ta Milewska, rzecznik prasowy 
urzędu marszałkowskiego.

Wyniki konkursu mamy poznać 
w drugiej połowie przyszłego mie-
siąca. – Rozstrzygnięcie konkur-
su planowane jest najpóźniej na 
dzień 17 września. Rozstrzygnięcie 
nastąpi na podstawie stosownej 
Uchwały Zarządu Województwa 
Mazowieckiego. Do 25 września 

REGION
We wrześniu pierwsze 
pary z województwa 
mazowieckiego miały 
skorzystać z możliwości 
dofinansowania  
zabiegów zapłodnienia 
metodą in vitro.  
Czy program rozpocznie 
się w terminie?

Na jakim etapie są przy-
gotowania do rozpoczę-
cia programu? – 23 lipca 
 Zarząd Województwa 

Mazowieckiego podjął uchwałę 
w sprawie ogłoszenia i przeprowa-
dzenia konkursu ofert na realizato-
ra „Programu polityki zdrowotnej 
leczenia niepłodności metodą za-
płodnienia pozaustrojowego dla 
mieszkańców województwa ma-
zowieckiego”. Oferty można było 
składać do 12 sierpnia 2019 r. Obec-
nie oferty są oceniane pod wzglę-
dem formalnym i merytorycznym. 

planowane jest podpisanie umów 
z wybranymi podmiotami. Po pod-
pisaniu umów osoby zaintereso-
wanie udziałem w programie będą 
mogły bezpośrednio zgłaszać się 
do wybranych realizatorów. Lista 
realizatorów będzie dostępna na 
stronie www.mazovia.pl w zakładce 
„Zdrowie i polityka społeczna” oraz 
w zakładce „Samorząd/uchwa-
ły zarządu” – zaznacza Milewska.
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Komorowska 
przejdzie zmiany

bezpieczeństwo pieszych i ro-
werzystów, jak również płynne 
poruszanie się samochodów – po- 
informowała nas Monika Paweł-
czyńska-Ślusarczyk, inspektor 
w Zespole Komunikacji Zew- 
nętrznej Powiatu Pruszkowskiego.

Chcieliśmy dopytać o szcze-
góły, np. czy będzie więcej 
miejsc parkingowych? Jednak 
inwestycja jest na zbyt wcze-
snym etapie, by o nich mówić. 
– Na obecnym etapie trudno jest 
mówić o szczegółach. Wyjdą one 
dopiero po dokładnej analizie 
dokonanej przez projektanta. 
Jeżeli po wrysowaniu chodni-
ka i ścieżki rowerowej lub cią-
gu pieszo-rowerowego uda się 
wygospodarować dodatkowe 
miejsca parkingowe to zosta-
ną one uwzględnione – wyja-
śnia Pawełczyńska-Ślusarczyk.

Po przebudowie władze po-
wiatu będą rozmawiać z władza-
mi Pruszkowa o ewentualnym 
przekazaniu tego fragmentu 
ul. Komorowskiej pod zarzą-
dzanie miasta.  SO

PRUSZKÓW
Pruszkowskie staro-
stwo ogłosiło zapytanie 
ofertowe dotyczące 
wykonania dokumen-
tacji technicznej dla 
przebudowy ul. Komo-
rowskiej na odcinku  
od al. Armii Krajowej 
do ul. Pogodnej. Co 
dokładnie się zmieni?

Z wróciliśmy się do sta-
rostwa z pytaniami 
o założenia związane 
z przebudową. – Projek-

tem przebudowy zostanie objęty 
cały pas drogowy ul. Komorow-
skiej na tym odcinku. Projektant  
ma za zadanie przedstawić kon- 
cepcję zagospodarowania z uwz- 
ględnieniem optymalnych i moż-
liwych do zastosowania rozwią-
zań w istniejącej szerokości pasa 
drogowego, godzących zarówno  

Przychodnia w Piastowie  
z poślizgiem

trzeba jeszcze trochę pocze-
kać. – Pierwotny termin minął, 
przedłużyliśmy umowę z wyko-
nawcą prac. Nie jest to tempo, 
jakiego byśmy oczekiwali, ale 
prace postępują. Mowa raczej 
o jesieni – wyjaśnia Grzegorz 
Szuplewski, burmistrz Piasto-
wa. – To kwestia kilku miesię-
cy, aby budynek został oddany. 
U wykonawcy skomplikowała 
się sytuacja i poprosił o prze-
dłużenie. Ale jesteśmy dobrej 
myśli – dodaje.

W nowym, dwupoziomo-
wym budynku funkcjonować 
mają poradnie specjalistycz-
ne, poradnia stomatologiczna, 
pracownia USG, rehabilitacje, 
punkt pobrań, gabinet zabie-
gowy i punkt szczepień. Pia-
stowski magistrat ogłosił już 
przetarg na wyposażenie pla-
cówki. Część nowego sprzętu 
trafi też do pierwszej siedziby 
Piastuna na ul. Wysockiego.  EL

PIASTÓW
Budowa nowej  
przychodni u zbiegu 
ulic Piłsudskiego  
i Skorupki w Piastowie 
potrwa dłużej niż po-
czątkowo zakładano. 
Nie w połowie tego 
roku, a dopiero jesie-
nią placówka powinna 
przyjąć pierwszych 
pacjentów.

F ilia „Piastuna” w pół-
nocnej części miasta 
przy al. Piłsudskiego 
to jedna z długo ocze-

kiwanych inwestycji. Pacjen-
ci mają być tam przyjmowani 
i leczeni w dobrych warunkach 
i przy zachowaniu nowocze-
snych standardów. Ale na to 

Lech Wałęsa i Leszek 
Balcerowicz w Podkowie

tylko niektóre z pytań, jakie 
padną podczas spotkania z au-
torami książki „Lech. Leszek. 
Wygrać wolność”, która jest 
zapisem rozmowy Katarzyny 
Kolendy-Zaleskiej z Lechem 
Wałęsą i Leszkiem Balcerowi-
czem. Czy wolność jest nam 
dana raz na zawsze? – to py-
tanie również zostanie zada-
ne tego wieczoru.

Początek spotkania o godz. 
16.00 w niedzielę, 15 września. 
Liczba miejsc siedzących ogra-
niczona. Jeśli nie dopisze po-
goda, spotkanie odbędzie się 
w budynku CkiIO przy ul. Świer- 
kowej. Wstęp wolny.  EL

SPOTKANIE
Dwie wyraziste  
postaci polskiego 
życia politycznego, 
Lech Wałęsa i Leszek 
Balcerowicz, odwiedzą 
Podkowę Leśną. 

S potkanie autorskie 
zarówno z bohatera-
mi książki jak i jej au- 
torką Katarzyną Ko- 

lędą-Zalewską odbędzie się  
15 września na łące przed 
Pałacykiem Kasyno w Pod-
kowie Leśnej. Fragmenty 
książki „Lech. Leszek. Wy-
grać wolność” odczytają wy-
bitni aktorzy – Janusz Gajos 
i Jerzy Radziwiłłowicz.

Czym jest wolność dla Lecha 
Wałęsy i Leszka Balcerowicza? 
W jaki sposób ich działania 
i decyzje doprowadziły do 
przemian w Polsce? Jaką ce-
nę zapłacili ich architekci? – to 
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 Pula przeznaczona na Mazow-
szu na dofinansowanie zabie-
gów in vitro to 6,6 mln zł. Pozwoli 
przeprowadzić ponad tysiąc pro-
cedur zapłodnienia pozaustro-
jowego, a program szacunkowo 
obejmie ponad 360 par przy za-
łożeniu, że jedna para skorzysta 
z trzech procedur. Dodatkowo 
w programie ujęto 20 procedur 
mrożenia komórek jajowych przed 
leczeniem negatywnie wpływa-
jącym na płodność.

Przewidywana wysokość do-
finansowania, na które może li-
czyć para to od 6 do 18 tys. zł 
na trzy próby przeprowadze-
nia zapłodnienia. Wymagania 
to wiek powyżej 20 roku ży-
cia., zamieszkanie na terenie 
województwa mazowieckiego, 
stwierdzona i potwierdzona 
dokumentacją medyczną bez-
względna przyczyna niepłod-
ności wraz ze wskazaniem do 
zapłodnienia pozaustrojowego. 
Nie ma górnej granicy wieku, ale 
w każdym przypadku o osta-
tecznej kwalifikacji będzie de-
cydował lekarz.  EL

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Działając na podstawie na podstawie 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. 
o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 710) – dalej u.t.k. informuję, 
że na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 
03-734 Warszawa, oraz na podstawie art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186), w dniu 2 sierpnia 
2019 r. została wydana decyzja Nr 496/SAAB/2019 o zmianie pozwolenia na 
budowę - decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 24/III/2017 z dnia 24 stycznia 
2017 r., znak: WI-III.7840.7.49.2015.JS, zatwierdzającej projekt budowlany  
i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: 

„Modernizacja Linii Kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki 
– Prace Przygotowawcze” 4. Szlak Pruszków – Grodzisk Mazowiecki od 
km 18+011 do km 30+989. Przebudowa układu torowego oraz odwodnienia 
powierzchniowego. Budowa i przebudowa odwodnienia wgłębnego 
podtorza, dróg, stacji i przystanków za pomocą drenów, drenokolektorów 
oraz kolektorów. Budowa lub przebudowa peronów. Budowa miejsc 
parkingowych oraz dojść do przejść podziemnych. Przebudowa przejazdu 
kolejowego. Budowa lub przebudowa przejść podziemnych. Przebudowa 
mostów oraz wiaduktu. Przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym. 
Budowa urządzeń zasilania obiektów stacyjnych i oświetlenia zewnętrznego 
na terenie inwestycji. Budowa i przebudowa urządzeń telekomunikacji 
kolejowej. Budowa lub przebudowa sieci trakcyjnej. Przebudowa kabli 
zasilaczy trakcyjnych. Usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą 
podziemną”, działka ew. nr 1/8 z obrębu 06-03 0024 Milanówek, w gminie 
Milanówek, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie.

Zmiana pozwolenia na budowę dotyczy „Przejścia pod torami w km 26+080” 
polegająca na:
– zwiększeniu zakresu prac o rozbiórkę zadaszenia wyjścia na peron 1  

z przejścia pod torami w km 26+080;
– zwiększeniu zakresu prac o budowę nowego zadaszenia (opartego na 

istniejących ścianach oporowych) wyjścia na peron 1 z przejścia pod 
torami w km 26+080.
Od ww. decyzji stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania  

w terminie 14 dni, od skutecznego jej doręczenia do Głównego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. 

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 
czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać  
w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie  
(Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 7 POK, w godzinach 1200-1600  

– pon., 800-1200 – czw.).

Publiczne ogłoszenie nastąpi w dniu 30 sierpnia 2019 r.
WI-III.7840.7.49.2015.JS/JK
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Biuletyn przygotowany i redagowany przez Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim ul. Kościuszki 31A, T. 22 755 55 34
www.grodzisk.pl

Gmina Grodzisk Mazowiec-
ki, w ramach usług cowor-
kingowych, od września 
będzie udostępniać profe-

sjonalnie przygotowaną, „elastyczną” 
powierzchnię biurową z miejscami do 
pracy, spotkań, szkoleń i konsultacji. 
Bezpłatnie udostępnione zostanie 
5 oddzielnych stanowisk w klimaty-
zowanym pomieszczeniu (w sumie 
16 miejsc pracy przy wspólnych sto-
łach coworkingowych), stół konferen-
cyjny, kanapa i fotel. Do dyspozycji 
przedsiębiorców będzie także bez-
przewodowy dostęp do Internetu, 
monitor led 75”, służący do wyświe-
tlania prezentacji, urządzenie dru-
kująco-skanujące, tablica flipchart, 
zamykane szafki oraz bieżąca pra-
sa biznesowa. Na miejscu cyklicznie 
odbywać się będą także konsulta-
cje i porady prawno-podatkowe, 
ubezpieczeniowe, finansowe, a na-
wet energetyczne.

Inicjatywa ma na celu wsparcie 
działań promocyjnych Grodziska 
Mazowieckiego, jako miejsca sprzy-
jającego przedsiębiorczości. Skiero-
wana jest przede wszystkim do osób 

rozpoczynających działalność, pro-
wadzących małe firmy lub przedsię-
biorców nie posiadających własnego 
biura. Miejsce będzie dawało prze-
strzeń i możliwość wymiany do-
świadczeń i pomysłów na działalność 
w Grodzisku Mazowieckim oraz na 
rozpoczęcie własnego Startup‘u. Bę-
dzie to także powierzchnia wspierająca 

osoby, które prowadzą działalność 
niewymagającą utrzymywania sta-
łego biura (można tam pracować in-
dywidulanie lub umawiać spotkania). 

Cowork Grodzisk Mazowiecki mie-
ści się na I piętrze w budynku Cen-
trum Kultury, ul. Spółdzielcza 9. Obok 
budynku dostępny jest parking bez-
płatny do 3h postoju. 

Cowork Grodzisk 
Mazowiecki

Grodzisk Mazowiecki z rado-
ścią wita nowo urodzonych 
mieszkańców. Począwszy 
od 1 września 2019 r. roz-

poczynamy akcję „Grodziska wy-
prawka dla maluszka”. Dla każdego 
noworodka zamieszkałego w gminie 
Grodzisk Mazowiecki, bez względu 
na to w jakim mieście się urodził, 
mamy grodziską wyprawkę. Rodzi-
ce maluchów zgłaszając się do Wy-
działu Promocji (ul. T. Kościuszki 
34) otrzymają: body niemowlęce, 
kocyk, śliniaczek, skarpetki oraz 

torbę z herbem Grodziska Mazo-
wieckiego. Warunkiem otrzyma-
nia wyprawki jest okazanie Karty 
Mieszkańca Grodziska Mazowiec-
kiego jednego z rodziców oraz ak-
tu urodzenia dziecka.

W 2018 r. przybyły nam 543 maluchy, 
a od początku obecnego roku urodzi-
ło się już 471 dzieci, które zamieszka-
ły w naszym mieście!

Zapraszamy po wyprawki: w ponie-
działki (godz. 9.00-18.00), od wtorku 
do czwartku (godz. 8.00-16.00) oraz 
w piątki (godz. 8.00-15.00). 

Grodziska wyprawka 
dla maluszka
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GRODZISK MAZ.

KFC pojawi się  
w Grodzisku!

Wielu mieszkańców tylko na to czekało, o czym świad-
czy utworzona na Facebooku strona: „Chcemy KFC 
w Grodzisku”. Wszystko wskazuje na to, że prośby 
zostały wysłuchane i będzie można skosztować chru-
piących kawałków kurczaka również w Grodzisku Maz. 
Na płocie ogradzającym działkę przy ul. Cegielnianej 
2 pojawiła się tablica informacyjna, na której zapisa-
no, że w tym miejscu powstaje budynek restauracji 

KFC. To, że KFC powstanie w Grodzisku Maz. potwier-
dzają też oferty pracy publikowane na różnych portalach. 
– W KFC stawiamy na ludzi! Jeżeli jesteś osobą otwar-
tą, ceniącą sobie dobrą atmosferę w pracy, a do tego 
lubisz pracę zespołową – czekamy właśnie na Ciebie! 
Nowa Restauracja KFC w Grodzisku Mazowieckim za-
trudni Pracowników Restauracji w pełnym lub niepełnym 
wymiarze etatu – czytamy w ogłoszeniu o pracę.  SO

O tej stracie trudno mówić
mocno to przeżywają. Jedyne co 
ja mogłam zrobić jako osoba bli-
ska to bycie obok i pomoc na mia-
rę własnych umiejętności. Gdyby 
działo się to dziś, wiem że była-
bym dużo lepszym wsparciem. 

Wróćmy jednak do mojej roz-
mówczyni. Jak sama podkreśla 
cieszy się, że ktoś powiedział jej 
o Grobie Dziecka Utraconego. 
Grobie, na którym każda matka, 
niezależnie od okoliczności utra- 
ty dziecka  może zapalić znicz. Jak 
mówi – to przynosi ulgę i zdej-
muje ciężar z barków, pomaga 
godzić się ze stratą i jest wyra-
zem pamięci o dziecku.

Strata dziecka  
nienarodzonego
Tego trudnego, zarówno medial-
nie jak i społecznie tematu podjęło 
się pruszkowskie stowarzyszenie 
Jaspis, które ideę bezimiennego 
Grobu Dziecka Utraconego spro-
wadziło do Pruszkowa. To ele-
ment programu „Między niebem 
a ziemią”, jego celem jest eduka-
cja dotycząca godności poczętego 
życia oraz możliwości pochów-
ku dzieci zmarłych przed termi-
nem porodu. Program obejmuje  
nie tylko stworzenie Grobu Dziec-
ka Utraconego w Pruszkowie i in-
nych miejscowościach powiatu 

pruszkowskiego. Zakłada on rów-
nież organizację i koordynację 
wsparcia psychologicznego dla 
rodzin po stracie dziecka, które 
zostało już uruchomione. Wspar-
cie edukacyjne, które już zaowo-
cowało wydaniem terapeutycznej 
książeczki „Niezapominajka” kie-
rowanej do dzieci i rodziców po 
stracie (publikacja dostępna jest 
w wersji papierowej u organiza-
torów oraz na stronie www.ja-
spis.edu.pl/niezapomniany/ wraz 
z kompleksowymi informacjami 
na temat projektu).

Jest wiele kobiet czy rodzin któ-
re straciły dziecko kilkanaście lub 
kilkadziesiąt lat temu, wtedy kiedy 
nikt nie dawał im żadnego wybo-
ru w kwestii pochowania dziecka. 
Ten temat w ogóle nie istniał: po-
chować i samemu się tym zająć 
czy powierzyć to innym. Te kobie-
ty traciły dzieci i zostawała tylko 
pustka. Nie było rozmowy, porad-
ni, wsparcia. Ból po takiej stracie 
potrafi tkwić do końca życia. Grób 
Dziecka Utraconego jest takim 
miejscem, gdzie osoby po stracie 
– często po kilku, kilkunastu, albo 
nawet kilkudziesięciu latach kończą 
w sercu ciągnącą się latami żałobę. 

Grób Dziecka Utraconego
W Pruszkowie takie miejsce już 
funkcjonuje. Znajduje się na  
cmentarzu w dzielnicy Żbików. 

PRUSZKÓW
Jestem kobietą. A my 
kobiety ponoć mamy 
wrodzony matczyny 
instynkt. Wydawało mi 
się więc, że zrozumienie 
tego tematu, uczuć z nim 
związanych, przyjdzie 
łatwo. Prawda jest taka, 
że nigdy pisanie materia-
łu na łamy WPR24.pl nie 
przyszło mi z tak dużym 
ciężarem…

Śmierć. To coś o czym nie 
myślimy. Żyjemy z dnia 
na dzień. W pośpiechu. 
Rutynie. Jednak śmierć 

jest obecna wśród nas. Każdy 
stracił kogoś czy to z bliższej, czy 
z dalszej rodziny. Żałobę w ser-
cu nosimy długo. Po czasie się 
z nią oswajamy. Przechodzimy, 
jak to niektórzy mówią, do po-
rządku dziennego i żyjemy da-
lej. Jest jednak pewien typ straty, 
który szczególnie w nas, w kobie-
tach, tkwi długo. To ból po stra-
cie dziecka. Dziecka, któremu nie 
było dane szczęśliwie się urodzić 
lub żyło tylko chwilę.

Blisko tydzień po spotkaniu 
z moją rozmówczynią, kiedy mia-
łam czas na zebranie myśli i uło-
żenie w głowie tego materiału nie 
jestem w stanie „sklecić” zdania. 
Siedząc nad pustą kartką próbu-
jąc opanować łzy zastanawiam 
się jak „zmierzyć się” z tym te-
matem. Bo jak napisać o stra-
cie dziecka mając przed oczami 
kobietę, która ucieka wzrokiem 
i ze łzami w oczach, łamiącym 
głosem mówi o tym jak straci-
ła kilkoro dzieci. Skoro mi trud-
no przelać dziś słowa na papier, 
to jak trudno było jej powiedzieć 
o tym dramacie. Powiedzieć cał-
kiem obcej osobie. Powiedzieć ze 
świadomością, że materiał, choć 
napisany anonimowo, przeczy-
tają setki a może i tysiące ludzi.

Moja rozmówczyni to młoda ko-
bieta. Obecnie Matka cudownych 
kilkuletnich dzieci. Uśmiechnięta, 
wesoła, pełna energii. Idąc na tę 
rozmowę spodziewałam się pio-
runującej wiadomości o drama-
cie, który przeżyła. Nie sądziłam 
jednak, że był on aż tak wielki. 
Moja rozmówczyni straciła trój-
kę dzieci. Za każdym razem było 
to poronienie. To ostatnie, trzecie 
było dla niej i jej rodziny wyjątko-
wo dramatyczne. I mimo upływu 
czasu do dziś jest bolesne. 

W swoim życiu również dane 
mi było spotkać kobiety, które tę 
stratę przeżyły. Było to zarówno 
poronienie, jak i aborcja. Mocnym 
piętnem obiło się to na ich psy-
chice, zwłaszcza w przypadku tej 
drugiej. Nie chcę tu rozpoczynać 
światopoglądowej dyskusji. To nie 
miejsce i czas. Wiem jednak, że ko-
biety, które świadomie decydują 
się na przerwanie ciąży również 

Na tyłach ołtarza głównego. Jak 
podkreśla stowarzyszenie Grób 
Dziecka Utraconego ma być za-
równo symbolicznym miejscem 
upamiętnienia dzieci, które z róż- 
nych powodów nie zostały po- 
chowane, jak i grobem rzeczy-
wistym dla dzieci, które urodziły  
się martwe, bądź zostały utraco-
ne w wyniku poronień i innych  
przyczyn. Ciała dzieci lub ich 
szczątki są często pozostawia- 
ne w szpitalu, nie wszyscy bo-
wiem wiedzą, że możliwy jest ich 
pochówek. Rodzice nie mają czę- 
sto świadomości, jakie przy-
sługują im prawa, np. że w każ-
dym momencie trwania ciąży, 
a następnie poronienia w Polsce  
można skorzystać z prawa do 
pochowania dziecka. Zdarza się 
też, że rodzice z uwagi na swoje 
cierpienie nie są w stanie zająć 
się sprawą pogrzebu. Wiele ro-
dzin czuje potrzebę odwiedze-
nia miejsca, gdzie symbolicznie 
może postawić znicz dla dziec-
ka, którego grobu nie ma.

Cały projekt „Między niebem 
a ziemią” to dzieło nie tylko Jas- 
psiu. Projekt organizowany jest  
przy wsparciu ks. Bogdana Prze- 
galińskiego z parafii Niepoka-
lanego Poczęcia NMP w Prusz-
kowie (Żbikowie). Partnerami 

projektu są Fundacja Nazaret 
i pruszkowska Fundacja „Pod 
Wspólnym Dachem”.

Zbiórka na ważny cel
„Grób Dziecka Utraconego” 
w Pruszkowie w formie symbo-
licznej już funkcjonuje. Stowa-
rzyszenie Jaspis dąży teraz, by 
postawić pomnik, by „Grób Dziec-
ka Utraconego” z godnością re-
prezentował pochowane w nim 
dzieci. Żeby było to możliwe jak 
zawsze potrzebne są pieniądze. 
Wbrew pozorom mowa tu o nie-
dużej kwocie. Na stworzenie gro-
bu potrzebne jest 10 000 tys. zł. 
W celu zebrania potrzebnych 
środków stowarzyszenie pro-
wadzi zbiórkę pieniędzy za po-
średnictwem portalu zrzutka.pl 
(www.zrzutka.pl/rhhf2a).

Podziękowania
Mojej rozmówczyni dziękuję 
przede wszystkim za odwagę, 
a jeszcze bardziej za zaufanie. 
Rozmowa z Tobą dała mi wie-
le do myślenia w kwestii moich 
prywatnych poglądów. Podzi-
wiam Cię za wytrwałość i upór. 
Stowarzyszeniu Jaspis dziękuję 
za skontaktowanie z tą niesamo-
witą kobietą i trzymam kciuki za 
powodzenie zbiórki i projektu. 

Anna Zwolińska

Duże dofinansowanie  
do budowy „parkuj i jedź”

gmin został oceniony najwyżej 
w rankingu.

W Michałowicach uporząd-
kowany zostanie „dziki” parking 
przy ul. Kolejowej w Komorowie, 
a modernizacja czeka teren przy 
ul. Ceglanej, czyli plac obsługi-
wany przez WKD. W Milanówku 
parkingi powstaną w okolicach 
stacji PKP. Pruszków dzięki pro-
jektowi w rejonie stacji WKD 
zyska „P&R Pawia”, który ma 

REGION
Wszystko wskazuje na 
to, że wspólnymi siłami 
sześciu gmin, w tym 
Michałowic, Pruszkowa, 
Grodziska i Milanówka, 
wkrótce w naszym re-
gionie powstaną nowe 
parkingi „parkuj i jedź”. 
Kwota dofinansowania 
dla tej inwestycji to 
ponad 19 mln zł.

U zyskanie tak dużej 
dotacji możliwe by-
ło dzięki podjęciu 
współpracy samo-

rządów naszego regionu oraz 
Sulejówka i Żyrardowa. Projekt, 
którego liderem są Michałowi-
ce, zakłada budowę dziesięciu 
nowych parkingów, na których 
w sumie znajdzie się 619 miejsc 
postojowych dla samochodów, 
456 miejsc dla rowerów, powsta-
ną 33 miejsca dla osób z nie-
pełnosprawnością, 3 miejsca 
z ładowarkami dla samocho-
dów elektrycznych oraz 10 sta-
nowisk do ładowania rowerów 
elektrycznych. Wspólny wniosek 

pomieścić ponad 90 samocho-
dów i rowery. Parking powstanie 
też przy stacji WKD w Tworkach 
na ulicy Sadowej. W Grodzisku 
inwestycja realizowana będzie 
przy ul. Traugutta.

Gminy wnioskowały o ponad 
24 mln zł dotacji. Przyznana 
kwota jest mniejsza i wynosi  
19 mln zł. Formalnie kropką nad 
„i” będzie teraz podpisanie od-
powiednich umów.  EL
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Jest nowy wykonawca 
Dworku Chełmońskiego

umowę z wykonawcą. Później 
konieczne było przeprowadze-
nie inwentaryzacji, wprowa-
dzenie zmian do projektu oraz 
rozpoczęcie poszukiwań nowej 
firmy, która dworkowi, a do-
kładniej jego pozostałościom, 
miała przywrócić dawny blask.

Gmina poinformowała o wy-
borze nowego wykonawcy prac 
21 sierpnia, a zaledwie tydzień 
później podpisano umowę. Wy-
konawcą zostało Przedsiębior-
stwo Budowlano-Handlowe 
Izolbud z Warszawy. Za wyko-
nanie robót firma zainkasuje 
ponad 2,8 mln zł. Warto zazna-
czyć, że pierwotnie gmina na in-
westycje chciała wydać 2,1 mln 

GRODZISK MAZ.
Dworek Chełmońskiego 
to jeden z najważniej-
szych zabytków na te-
renie grodziskiej gminy. 
Kłopot w tym, że jego 
rewitalizacja to pasmo 
perturbacji i niepowo-
dzeń. Pojawiła się  
jednak szansa na to, 
że inwestycja znajdzie 
szczęśliwy finał.

D worek Chełmoń-
skiego wzniesiono 
prawdopodobnie 
w okolicach 1900r. 

Piękny drewniany budynek 
w malowniczym otoczeniu rze-
ki Mrowna należał do Adama 
Chełmońskiego, brata znanego 
malarza Józefa Chełmońskiego.

Gmina kupiła dworek w 2006 
r. Na początku 2017 r. udało się 
jej otrzymać dofinansowanie 
na rewitalizację zabytku. Kil-
ka miesięcy później ogłoszono 
przetarg i prace ruszyły. Robo-
ty postępowały bardzo wolno 
i w sumie bardziej przypomi-
nały rozbiórkę niż rewitaliza-
cję. Ostatecznie gmina zerwała 

zł, ale ostatecznie zdecydowa-
no się na zwiększenie środków 
na to zadanie. Warto dodać, że 
gminę goni termin wykorzysta-
nia pieniędzy z dofinansowania. 

W ramach prac rozebrana zo-
stanie pozostała ściana i murowa-
ne kominy. Fundamenty zostaną 
osuszone i zaizolowane. Roze-
brane ściany parteru zostaną od-
budowane podobnie jak dach. 
Oprócz odbudowy dworku wy-
konawca zadba również o otacza-
jący go park. Tu pojawią się nowe 
ścieżki i alejki, oświetlenie i mała 
architektura. Nie zabraknie rów-
nież nowych nasadzeń. Wszyst-
kie prace mają zostać wykonane 
do końca września 2020 r.  AZ
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Grób jest dla każdego bez względu na wiarę 
i wyzwanie. Kto czuje potrzebę zadumy 
może pojawić się w miejscu, w którym 
zapłacze za kimś, kogo (najczęściej) nigdy 
nie mógł zobaczyć i przytulić.
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Od środy 4 września 2019 r. 
w związku z budową 
ronda zostanie zamknięty 
odcinek ul. Biskupickiej. 
Utrudnieniem dla 
kierowców jest też ruch 
wahadłowy w tunelu.

Na skrzyżowaniu drogi woje-
wódzkiej nr 720 z ul. marsz. 
J. Piłsudskiego oraz ul. Armii 
Krajowej trwa budowa ronda. 

Od środy 4 września nie będzie można 
przejeżdżać przez plac budowy. Poza 
kierowcami przejeżdżającymi codzien-
nie przez to skrzyżowanie, utrudnienia 
dotkną również mieszkańców przyle-
głych terenów (ulice: Szkolna, Dwor-
ska, Armii Krajowej).

Wykonawca prac – spółka Invest z War-
szawy prowadzi prace na ok. 400-me-
trowym odcinku drogi wojewódzkiej. 
Powstanie m.in. nowe rondo umożli-
wiające bezpieczne i płynne pokony-
wania skrzyżowania, na którym często 
dochodziło do wypadków i kolizji oraz 
tworzyły się korki, zostaną wybudowane 
chodniki i ciąg pieszo-rowerowy, bez-
pieczne przejścia dla pieszych i prze-
jazdy rowerowe. Inwestycja sięgnie aż 
za ul. Szkolną, gdzie zostaną wykonane 
dwa przejścia dla pieszych z azylami. 
Po obu stronach pojawią się też zato-
ki autobusowe dla osób korzystających 

z komunikacji miejskiej. Mazowiecki 
Zarząd Dróg Wojewódzkich wyznaczył 
termin realizacji umowy na 15 listopada.

Wykonawca będzie się starał umoż-
liwić mieszkańcom okolicznych posesji 
i osobom udającym się do przedszko-
la Tuptuś przejazd przed godz. 8 rano 
oraz po godz. 16.

Ponadto, w centrum Brwinowa, trwa-
ją prace związane z remontem chodnika 

w tunelu od ronda Wacława Kowalskie-
go do ulicy Rynek. Zakres robót obejmu-
je m.in. wymianę nawierzchni chodnika, 
wymianę balustrad i słupów oświetlenio-
wych, a także odtworzenie systemu od-
wodnienia w komorze pod chodnikiem, 
co wiąże się z utrudnieniami zarówno dla 
pieszych, jak i kierowców. Na około dwa 
tygodnie wprowadzony został ruch wa-
hadłowy w tunelu. (PR)

Utrudnienia w ruchu 

Krzysztof Rymuza
Starosta Pruszkowski

„Studio”
Zespół Teatralny

Młodzieżowy Dom Kultury
w Pruszkowie

5 WRZEŚNIA O GODZINIE 19:00
MDK PRUSZKÓW UL. KOŚCIUSZKI 41

REŻYSERIA: GERARD POŁOŻYŃSKI

Bezpłatne wejściówki do pobrania od 2 września 2019 r. od godz. 12:00
w siedzibie MDK oraz na www.evenea.pl/event/upalnydzien/

Liczba miejsc ograniczona

ZAPRASZAJĄ NA SPEKTAKL AUTORSTWA 
JANUSZA WASYLKOWSKIEGO

W RAMACH OBCHODÓW 80. ROCZNICY 
WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ C
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28 sierpnia 2019 r. 
zastępca burmistrza gminy 
Brwinów Jerzy Wysocki 
odebrał w Warszawie 
certyfikat „Cenny zabytek 
Mazowsza”, łączący 
się też z uzyskaniem 
dofinansowania na remont 
obiektu, którym jest pałac 
w parku miejskim. 

Uroczystość odbyła się 
w klasztorze oo. Domi-
nikanów przy ul. Freta. 
Gmina Brwinów otrzy-

mała dofinansowanie z budże-
tu województwa mazowieckiego 
w wysokości 80 tys. zł na prace 
remontowo-konserwatorskie pro-
wadzone w pałacu, m.in. remont 
balustrady nad gzymsem koronu-
jącym, naprawę gzymsu, wymia-
nę więźby dachowej i deskowania 
na poddaszu.

Certyfikaty „Cenny zabytek Ma-
zowsza” z rąk wicemarszałka Wie-
sława Raboszuka otrzymało w sumie 
21 zabytków z Warszawy i okolic. 
Samorząd województwa na ra-
towanie mazowieckich zabytków 
przeznaczył w tym roku w sumie 
6 mln zł. (PR)

Cenny zabytek w Brwinowie
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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 

Pokoje nad morzem 
tel. 501-514-004 www.
pokojenadmorzemewak.pl 
ZAPRASZAMY 

• 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 

 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 

• Hydraulik tel. 535872455

• Brukarstwo meritumbruk@o2.pl 
tel. 696437501 

• Docieplanie Budynków  
795 96 96 96  

• JANEX ZATRUDNI DO PRACY 
KUCHARZY ORAZ OSOBY 
CHĘTNE DO PRZYUCZENIA 
ZAWODU PRACA  
W MOSZNA PARCELA 29 
(BEZPOŚREDNIO OBOK  
KOMINA ELEKTROCIEPŁOWNI 
PRUSZKÓW II) 602 - 593 – 990

• JANEX ZATRUDNI DO 
PRACY POMOC W KUCHNI 
PRODUKCYJNEJ ORAZ 
MAGAZYNIERÓW PRACA 
W MOSZNA PARCELA 29 
(BEZPOŚREDNIO OBOK  
KOMINA ELEKTROCIEPŁOWNI 
PRUSZKÓW II) 602 - 593 – 990

ZAPIEKSY PRUSZKOWSKIE 
zatrudnią pracownika 
gastronomii, wymagane 
doświadczenie i aktualne 
książeczka sanepidu.  
Praca w Pruszkowie,  
tel. 509-683-032

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

• Podejmę współpracę z ekipą 
montażową, zatrudnię do montażu 
okien, drzwi Pruszków i okolice tel. 
508 266 707 

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

• Poszukujemy kierowców  
do pracy kat B,  
zarobki 2500-5000 pln,  
CV kontakt@fairplaytaxi.pl  
lub pod numerem 607-073-354

• 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

• Zatrudnię kosmetyczkę z 
umiejętnością man/ped lub 
podnajmę stanowisko salon 
Brwinów 607052845

• Zatrudnię fryzjerkę/ra  
Brwinów salon loreal expert  
607 052 845  
 

NIERUCHOMOŚCI  
– SPRZEDAM
• Dom w Parzniewie  

tel. 535-487-338 

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 

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

– DO WYNAJĘCIA

Wynajmę mieszkanie 
w Pruszkowie 60m2, 
bezpośrednio  
tel. 500-540-541

DAM PRACĘ

Pracuj jako  
Opiekun / Opiekunka Seniorów  

w Niemczech i już dziś dołącz  
do zespołu naszej firmy!  

Gwarantujemy pewna pracę  
oraz kurs języka niemieckiego  

od podstaw.  
Zadzwoń i dowiedz się więcej

Tel. 501 356 229

ZAPRASZAMY PO SŁOJE,
SŁOICZKI, NAKRĘTKI, 
BUTELKI, AKCESORIA 
DO PRODUKCJI WINA

 
 

SKLEP OGRODNICZY  
W PRUSZKOWIE, UL. POGODNA 7

www.hurtownia-ogrodnicza.pl

Dyrektor Szkoły Podstawowej im.Witolda 
Doroszewskiego w Nadarzynie, działający 

na podstawie pełnomocnictwa Wójta Gminy 
Nadarzyn zawiadamia,  

że na stronach internetowych Urzędu Gminy Nadarzyn  
– www.nadarzyn.pl (BIP) oraz na tablicach ogłoszeń  

w siedzibie Urzędu Gminy Nadarzyn został zamieszczony 
wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

SPRZEDAM  
1700 M2

DZIAŁKA 
BUDOWLANA 

W WYCINKACH 
OSOWSKICH

500 M OD TRASY S8
BEZPOŚREDNIO

574 499 803

Sprostowanie do publikacji ogłoszenia Wójta Gminy Michałowice w sprawie 
zawiadomienia 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. 
W związku z zaistniałą pomyłką w druku ww. obwieszczenia, za którą redakcja 
przeprasza, zamieszczamy prawidłowe obwieszczenie. 

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.
Wnioski do projektu planu miejscowego i projektu prognozy oddziaływania 
na środowisko można składać w terminie do dnia 23 września 2019 r. 
Wnioski na piśmie należy składać w kancelarii Urzędu Gminy, pocztą na adres  
05-816 Michałowice - Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, ustnie 
do protokołu w Referacie Planowania Przestrzennego w pok. nr 209 lub za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail sekretariat@
michalowice.pl. Wniosek powinien zawierać imię nazwisko lub nazwę jednostki 
organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia 
nieruchomości, której wniosek dotyczy. Zgodnie z art. 41 ustawy, wnioski 
wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Stosownie do przepisów  
art. 39 ust. 1 pkt 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia złożonych 
wniosków jest Wójt Gminy Michałowice.

Wójt Gminy Michałowice
mgr Małgorzata Pachecka

(-)

Bezpieczna

pożyczkapożyczkapożyczkapożyczkapożyczka
EKSPRESOWA

E
D

E
N

 F
IN

A
N

C
E

E
D

E
N

 F
IN

A
N

C
E

E
D

E
N

 F
IN

A
N

C
E

E
D

E
N

 F
IN

A
N

C
E

E
D

E
N

 F
IN

A
N

C
E

E
D

E
N

 F
IN

A
N

C
E

E
D

E
N

 F
IN

A
N

C
E

E
D

E
N

 F
IN

A
N

C
E

E
D

E
N

 F
IN

A
N

C
E

E
D

E
N

 F
IN

A
N

C
E

E
D

E
N

 F
IN

A
N

C
E

E
D

E
N

 F
IN

A
N

C
E

E
D

E
N

 F
IN

A
N

C
E

797-705-110*

*Koszt połączenia wg taryfy operatora.

Maksymalne RRSO 689% 

Pożyczamy nawet
do 5000 zł

Gotówka w 1 dzień
Wystarczy dowód

„Sąd Rejonowy w Pruszkowie I Wydział Cywilny 
w sprawie pod sygnaturą akt I Ns 1203/18  posta-
nowieniem wydanym w dniu 11 marca 2019 roku 
zezwolił Gminie Brwinów na złożenie do depozytu 
sądowego Sądu Rejonowego w Pruszkowie kwoty 
611,29 zł (sześćset jedenaście 29/100) złotych tytu-
łem nadpłaty za najem lokalu socjalnego położone-
go w miejscowości Moszna Parcela 49A m. 43, któ-
ry zajmowany był przez Zdzisława Grochowskiego, 
z tym zastrzeżeniem, że powyższa kwota ma być 
wypłacona z depozytu sądowego zainteresowanej 
osobie pod warunkiem wykazania przez nią, że jest 
spadkobiercą zmarłego w dniu 24 stycznia 2016 
roku Zdzisława Grochowskiego, syna Mieczysła-
wa i Ingeborg. Sąd wzywa każdego, kto prawa swe 
udowodnić może, aby to uczynił i depozyt odebrał.”

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. 

Wójt Gminy Nadarzyn 
zawiadamia,  

że na stronach internetowych 
Urzędu Gminy Nadarzyn – 

www.nadarzyn.pl (BIP)  
oraz na tablicach ogłoszeń 
w siedzibie Urzędu Gminy 

Nadarzyn został zamieszczony 
wykaz pomieszczeń 

przeznaczonych do oddania  
w najem.

• Drzewa, krzewy, pielęgnacja, 
modelowanie, prześwietlanie; 
ochrona roślin (w tym róż – 
oraz sprzedaż) 512-380-109, 
(22) 758-16-65; agro-bio-
ogrodnik@wp.pl 

• TANI BANKOWY KREDYT 
KONSOLIDACYJNY Jedna rata 
jedna spłata, już jutro płać 
mniej! Zadzwoń 539 335 515 

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

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

• WYMIANA OPON,  
795-569-659 

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

• Żaluzje, rolety, moskitiery, 
verticale, pranie verticali, 
9-20, 501-175-813 
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TWOJE ZDROWIE
PO WAKACJACH

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie 
zaprasza Mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego na bezpłatne:

8 września 2019 r. (niedziela) Przychodnia SPZ ZOZ
Pruszków ul. Drzymały 19/21, godz. 10:00 - 15:00 

oraz naukę i pokaz resuscytacji krążeniowo–oddechowej

Zdrowa Niedziela w Powiecie Pruszkowskim

Wydarzenie pod
Honorowym Patronatem

Krzysztofa Rymuzy
Starosty Pruszkowskiego

Konsultacje i porady:
okulistyczna
dermatologiczna
rehabilitacyjna
dietetyczna

Badania :
EKG
pomiar cukru
spirometria
pomiar ciśnienia tętniczego
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