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 PRUSZKÓW
Władze Pruszkowa 
jakiś czas temu za-
prezentowały pomysł 
przeniesienia Urzędu 
Miasta do nowego 
obiektu. Mowa 
tu o powstającym 
budynku przy 
ul. Armii Krajowej. 

W lutym tego roku 
władze Prusz-
kowa zaprezen-
towały pomysł 

przeniesienia Urzędu Miasta 
do budynku powstającego przy 
ul. Armii Krajowej, w którym 
pierwotnie zaplanowane by-
ły lokale mieszkalne. Radni już 
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wtedy podkreślali, że pomysł 
przeniesienia urzędu jest bar-
dzo dobry. Teraz wizja ta za-
czyna nabierać kształtu.

– Mamy już konstrukcję
inżynierii finansowej tego 
przedsięwzięcia. Jesteśmy 
przekonani, że to dobre roz-
wiązanie dla obu stron: zarów-
no dla Urzędu Miasta, jak i dla 
Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego „Zieleń Miejska”, 
które odpowiada za budowę 
wspomnianego obiektu przy ul. 
Armii Krajowej. Model finan-
sowania tej inwestycji pokazu-
je, jak niewielkim kosztem dla 
budżetu miasta można prze-
nieść urząd do nowej siedziby 
już w przyszłym roku – zazna-
cza Konrad Sipiera, wicepre-
zydent Pruszkowa. 
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czerwca mieszkańcy Milanówka wezmą udział  
w referendum dotyczącym odwołania burmistrza  
Piotra Remiszewskiego z funkcji burmistrza Milanówka.

Jak zatem ma wyglądać spłata 
budynku? Otóż miasto planuje 
przekazać TBS łącznie trzy grun-
ty: dwie działki przy ul. Potulic-
kiego oraz jedną przy ul. 3 Maja. 
Ich szacowana wartość to ponad 
4 mln zł. Pozostała kwota mia-
łaby zostać spłacona w ratach. 
– Szacujemy, że dostosowanie 
budynku przy ul. Armii Krajowej 
na potrzeby urzędu, i wykonanie 
wszystkich prac, to koszt 20 mln 
zł. 4 mln to grunty, pozostałą kwo-
tę z niewielkimi odsetkami spła-
cilibyśmy w 120 równych ratach. 
Oczywiście dojdą również kosz-
ty wyposażenia nowego obiektu, 
ale to już oddzielna kwestia – za-
znacza Konrad Sipiera. 

Dwie pieczenie…
Dla miasta taka transakcja jest 
zdecydowanie korzystna. Po-
wód? Istniejąca siedziba urzędu 
przy ul.  Kraszewskiego wyma-
ga generalnego remontu, zaczy-
nając od konieczności wymiany 
całej instalacji elektrycznej, te-
letechnicznej, przez montaż no-
wych wind, remont zapadających 
się stropów, aż po termomoder-
nizację. Te prace pochłonęły-
by łącznie kilkanaście milionów 
złotych, a i tak nie poprawiłoby 
to warunków obsługi mieszkań-
ców i pracy urzędników. 

„Zamiana” z TBS wydaje się dla 
miasta bardzo korzystna. Otóż 
Urząd Miasta już za rok mógł-
by pracować w nowym obiek-
cie, a spłacane raty nie byłyby 

wygórowane; poza tym TBS, na 
otrzymanych gruntach, będzie 
mógł wybudować kolejne zaplano-
wane mieszkania dla pruszkowian. 

Pojawia się jednak pytanie, dla-
czego miasto nie chce zaprojekto-
wać nowego budynku od podstaw? 
– Budowa od podstaw absolutnie 
nie wchodzi w rachubę. To byłaby 
niezwykle kosztowna inwestycja. 
Za pieniądze, które pochłonę-
łaby budowa nowego obiektu, 
można zrealizować inne ważne 
dla mieszkańców naszego mia-
sta inwestycje – zaznacza Sipiera. 

Co z Kraszewskiego?
Już w lutym wiele pytań budzi-
ła kwestia istniejącego budynku 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Urzędu Miasta przy ul. Kraszew-
skiego. Dziś wiadomo już, że nie-
ruchomość ma pozostać w rękach 
miasta. – Budynek przy Kraszew-
skiego nadal może spełniać funk-
cje biurowe. Mamy straż miejską 
i Centrum Usług wspólnych, któ-
re, mogłyby tutaj działać. Odle-
głość do nowego urzędu również 
byłaby niewielka. Pozostałą wol-
ną powierzchnię moglibyśmy 
wynajmować. Rozważamy naj-
lepsze rozwiązania w tej kwestii 
– dodaje wiceprezydent Sipiera.

Na co czekamy?
Skoro pomysł władz Pruszkowa 
zyskał aprobatę radnych, to po-
jawia się zasadnicze pytanie: na 

co jeszcze czekamy? – Jesteś- 
my na etapie przygotowania 
odpowiedniej uchwały Rady 
Miasta, którą w najbliższym 
czasie przedstawimy Pań- 
stwu Radnym. 

Nowa jakość
Jak zatem ma wyglądać no-
wy urząd? - Na parterze ma 
znaleźć się sala obsługi dla na-
szych mieszkańców. Zamiast 
wycieczek od pokoju do po-
koju, mieszkańcy mogliby za-
łatwić wszystkie sprawy przy 
jednym okienku. To istotna 
różnica w porównaniu z moż-
liwościami obecnego urzędu. 
Dodatkowo do budynku przy 
ul. Armii Krajowej miałby zo-
stać przeniesiony Urząd Sta-
nu Cywilnego. O ile ceremonie 
nadal odbywałyby się w Pałacu 
Ślubów, o tyle wszystkie doku-
menty i archiwa oraz cała urzę-
dowa obsługa, znajdowałaby się 
już w budynku przy Armii Krajo-
wej. Na kolejnych piętrach zna-
lazłyby się pomieszczenia pracy 
dla urzędników. Natomiast na 
ostatniej kondygnacji zapro-
jektowano salę konferencyjną, 
w której odbywałyby się posie-
dzenia Rady Miasta. Dziś obrady 
rady prowadzone są w wynaj-
mowanych na zewnątrz salach. 
Byłoby to godne i odpowiednie 
miejsce dla prac Rady Miasta 
Pruszkowa. Oceniając cało-
ściowo: będzie to dla naszych 
mieszkańców zmiana nie tyl-
ko ilościowa, ale przede wszyst- 
kim jakościowa.  AZ

14

KOMORÓW
W Komorowie 53-letni 
mężczyzna zabary- 
kadował się w domu.  
Mężczyzna miał  
przy sobie przedmiot 
przypominający broń.

D o zdarzenia doszło 
w poniedziałkowe 
przedpołudnie na 
ul. Rubinowej. Ro-

dzina mężczyzny poinformo-
wała, że ten zabarykadował się 
w domu i posiada przedmiot 
przypominający broń. – Począt-
kowo policjanci zostali wezwa-
ni do asysty działań ratowników 
medycznych. Okazała się jednak, 
że mężczyzna zabarykadował się 
w domu. Nie było z nim innych 
domowników – poinformowa-
ła nas podkom. Karolina Kańka, 
rzecznik prasowy Komendy Po-
wiatowej Policji w Pruszkowie.

Na miejsce wezwano wiec ze-
spół policyjnych negocjatorów, 
którzy w Komorowie pojawili 

53-latek zabarykadował się 
w domu

się około godziny 13. Rozmowy 
z mężczyzną trwały do godziny 
18. Niestety przez pięć godzin 
nie udało się nakłonić mężczy-
zny do wyjścia z domu.

Zapadła decyzja, by do domu 
weszli policjanci z wydziału kontr-
terrorystycznego. Mężczyzna zo-
stał obezwładniony i trafił pod 
opiekę ratowników medycznych. 
53-late został przetransportowany 
do szpitala. – Wszystkie podjęte 
działania miały na celu zapewnie-
nie bezpieczeństwa mężczyźnie 
oraz policjantom – dodaje pod-
kom. Kańka.  AZ

REGION
Mamy dobrą informację 
dla kierowców. Auto-
strada A2 na odcinku 
Warszawa-Łódź zosta-
nie poszerzona.  
Niestety trzeba będzie 
na to trochę poczekać.

O d marca 2019 ro-
ku trwają prace 
projektowe, a wy-
konawcą dokumen-

tacji jest Transprojekt Gdański. 
Docelowo autostrada na od-
cinku od węzła Konotopa do 
węzła Pruszków będzie miała 
po cztery pasy ruchu na jed-
nej jezdni, natomiast dalszy 
odcinek do węzła Łódź Północ 
trzy pasy ruchu. GDDKiA za-
kłada, że budowa zakończy się 
w drugiej połowie 2025 roku.

O poszerzeniu autostrady A2 
mówi się już od jakiegoś cza-
su. Natężenie ruchu i planowa-
na realizacja Centralnego Portu 
Komunikacyjnego to główny 

Poszerzenie autostrady A2  
na odcinku Warszawa – Łódź

powód przebudowy. General-
ny Pomiar Ruchu z 2015 roku 
wskazuje, że na odcinku Wiskitki-
-Grodzisk Mazowiecki ok. 45 tys. 
pojazdów na dobę, na odcinku 
pomiędzy Grodziskiem Mazo-
wieckim a Pruszkowem wzro-
sło, osiągając ok. 57 tys. pojazdów 
na dobę, natomiast na wlocie 
do Warszawy pomiędzy Prusz-
kowem, a Konotopą liczba pojaz-
dów sięgnęła ok. 75 tys. pojazdów 
na dobę. W 2017 roku wykonano 
pomiar ruchu na odcinku pomię-
dzy Wiskitkami a Grodziskiem 
Mazowieckim, który wykazał  
58 tys. pojazdów na dobę.  AZ

PRUSZKÓW
Kryminalni z pruszkow-
skiej komendy zatrzymali 
27-latka, który włamał się 
do jednego ze sklepów 
przy ul. Kraszewskiego. 
Mężczyzna przyznał się 
do winy.

K ilka dni temu dyżur-
ny pruszkowskiej 
komendy otrzymał 
informacje o włama-

niu do jednego ze sklepów przy ul. 
Kraszewskiego. Nieznany sprawca 

wszedł na zaplecze sklepu i pró-
bował otworzyć sejf. Złodziej nie 
zabrał swojego łupu, ponieważ 
przeszkodził mu pracownik 
sklepu. Zaskoczony włamy-
wacz uderzył go w głowę i uciekł.

Sprawą włamania zajęli się 
pruszkowscy kryminalni. Dwa 
dni po zdarzeniu zatrzymali po-
dejrzanego o włamanie 27 latka. 
Mężczyzna usłyszał już zarzut 
kradzieży z włamaniem. Przy-
znał się do popełnienia przestęp-
stwa i dobrowolnie poddał karze.

Za przestępstwo kradzie-
ży w włamaniem kodeks karny 
przewiduje karę do 10 lat pozba-
wienia wolności.  AZ

Zatrzymali włamywacza
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BRWINÓW
Znów się udało. Dzięki 
zaangażowaniu i szczo-
drości po raz kolejny 
udało się zebrać środki 
na kolejną już operację 
małego Filipa z Brwinowa.

F ilip ma zaledwie sześć lat 
to jest niezwykle dojrza-
łym chłopcem. Tej doj-
rzałości nauczyły go 

szpitalne zmagania z wadą ser-
ca. W ubiegłym roku wspólnymi 
siłami uzbieraliśmy aż 2 mln zł na 
operację Filipa w USA. Ta prze-
biegła pomyślnie choć było spo-
ro groźnych momentów. Dzięki 
operacji Filip żyje. I walczy da-
lej. Choć specjaliści z bostoń-
skiej kliniki zrobili wszystko co 
w ich mocy, to serce Filipa znów 
wymaga zabiegu. Kosztownego 
zabiegu… Pieniądze, które trze-
ba było uzbierać to kwota ponad 
1,5 mln zł. 

Tu znów z pomocą przyszli-
ście Wy. Każda nawet najmniej-
sza wpłata na konto zbiórki 
okazała się niezwykle cenna. 

Filip i jego rodzina 
dziękują za pomoc

W wymaganym terminie udało 
się zgromadzić potrzebną kwo-
tę. – To, co wydarzyło się w ostat-
nich dniach przeszło najśmielsze 
oczekiwania! Dokonaliście czegoś, 
czego nie spodziewałam się na-
wet w najpiękniejszych marze-
niach. Dzięki Wam Filip po raz 
kolejny będzie mógł zawalczyć 
o serduszko. To będzie wyjątkowy 
Dzień Dziecka, bo zaczynamy go 
ze świadomością, że ratunek jest 
możliwy! Każdy z Was, kto doło-
żył najmniejszą cegiełkę, dołączył 
do grona naszych Aniołów. Wa-
sza praca miała ogromne znacze-
nie - to dzięki Wam dokonaliśmy 
tego małego cudu – podkreśla 
mama chłopca. – Czekamy na 
wyniki cewnikowania serca, to 
teraz najważniejsze, bo pozwolą 
podjąć dalsze decyzje związane 
z leczeniem. Jak tylko dostanie-
my zielone światło, ruszamy do 
Bostonu, gdzie lekarze doskonale 
znają nasz przypadek – dodaje. 

Ze względu na rozpoczęte licy-
tacje i akcje promocyjne zbiórka 
została przedłużona do 15 czerw-
ca. Wszystkie zebrane środki zo-
staną przeznaczone na dalsze 
leczenie Filipka.  AZ

 S
IE

PO
M

A
G

A
.P

L 
 

 A
N

N
A

 Z
W

O
LI

Ń
SK

A
 

 

Co z przenosinami urzędu?

 W
IZ

U
A

LI
ZA

C
JA

 
 



R E K L A M A 03
P i ą t e k ,  5  C Z E R W C A  2 0 2 0

03



P i ą t e k ,  5  C Z E R W C A  2 0 2 0
W I A D O M O Ś C I04

PRUSZKÓW
Serwis rankomat.pl  
opublikował listę naj-
mniej kolizyjnych miast. 
Na 54. miejscu znalazł 
się Pruszków.

E ksperci serwisu ran-
komat.pl przygotowa-
li zestawienie 84 miast 
prezentujące liczbę ko-

lizji i wypadków na 1000 miesz-
kańców. W „rankingu” znalazł 
się również Pruszków, który 
uplasował się w drugiej poło-
wie zestawienia – na 54. miej-
scu wspólnie z Siedlcami.

W 2019 r. w Pruszkowie do-
szło do 1006 kolizji i wypadków. 
I mowa tu jedynie o tych zda-
rzeniach zgłoszonych policji. 
W przypadku wielu stłuczek kie-
rowcy decydują się na spisa-
nie oświadczenia i nie wzywają 
policji. W przeliczeniu na każ-
dy 1000 mieszkańców przypa-
da 16,3 zdarzeń drogowych. Co 
jest główną przyczyną wypadków 

Pruszków na liście najmniej 
kolizyjnych i wypadkowych miast

i stłuczek w Pruszkowie? Według 
rankomat.pl najczęściej niedo-
stosowanie prędkości do warun-
ków ruchu.  

A jak wypadają pozostałe mia-
sta w rankingu. Najgorzej w całej 
Polsce wygląda sytuacja w Ka-
towicach, które zajmują ostat-
nie miejsce w rankingu. Tam na 
1000 mieszkańców przypadają 
aż 23,9 zdarzenia drogowe. Naj-
lepiej natomiast wypada Kędzie-
rzyn-Koźle, w którym na 1000 
mieszkańców przypada 7,0 zda-
rzeń drogowych.  AZ

PIASTÓW
Przedszkola i oddziały 
przedszkolne w Piasto-
wie od połowy lipca do 
połowy sierpnia będą 
zamknięte. Takie rozwią-
zanie ma na celu zwięk-
szenie bezpieczeństwa 
dzieci w trakcie zagroże-
nia epidemiologicznego.

W Piastowie wspo-
mniane placów-
ki będą pracować 
tylko przez cztery 

i pół tygodnia wakacji. Na począt-
ku lipca przez pierwsze dwa i pół 
tygodnia oraz pod koniec sierp-
nia przez dwa tygodnie. Zapisy na 
dyżury w każdej placówce będą 
prowadzone od 15 do 22 czerwca. 
Przedszkola i punkty przedszkol-
ne będą działać w reżimie sanitar-
nym (12 dzieci w grupie, dystans, 
dezynfekcja zabawek itd.) o ile do 
tego czasu nie zmienią się wytycz-
ne Ministerstwa Zdrowia i Głów-
nego Inspektoratu Sanitarnego. 

Piastów rezygnuje  
z wakacyjnych dyżurów

Czym podyktowana jest de-
cyzja o rezygnacji z wakacyjnych 
dyżurów w przedszkolach? – Re-
zygnacja z tradycyjnych tzw. dy-
żurów wakacyjnych zminimalizuje 
przemieszczanie się dzieci, a więc 
ograniczy ich kontakty z rówie-
śnikami, nauczycielami i pra-
cownikami obsługi z różnych 
placówek. Jest to szczególnie waż-
ne ze względu na bezpieczeństwo 
w okresie zagrożenia epidemio-
logicznego. Z kolei cztery tygo-
dnie, podczas których placówki 
pozostaną zamknięte, pozwolą 
nauczycielom oraz pracownikom 
administracji i obsługi skorzystać 
z urlopów wypoczynkowych – in-
formuje piastowski magistrat.  AZ

NADARZYN
Nadarzyn wzbogacił się 
właśnie o parking „Parkuj 
i Jedź”. Obiekt zaczął 
działać 1 czerwca. 

Dokładna lokalizacja 
„Parkuj i Jedź” to ulica 
Graniczna w Nadarzy-
nie, na tyłach urzędu 

gminy. Powstało tu centrum prze-
siadkowe z sześcioma peronami 
autobusowymi i aż 225 miejscami 
dla samochodów osobowych. Nie 
zapomniano również o miłośni-
kach jednośladów. Wybudowano 
tu parking dla 40 rowerów. Warto 
zaznaczyć, że dworzec autobusowy 

jest zadaszony i znajduje się w nim 
poczekalnia. Dodatkowo na „Par-
kuj i Jedź” działa punkt ładowania 
elektrycznych pojazdów.

Od 1 czerwca na „Parkuj i Jedź” 
zajeżdżają autobusy linii 711, 733 
oraz Nadarzyn – Pruszków, a od 
15 czerwca również linii B7 (Nada-
rzyn – Brwinów przez Otrębusy). 

Dzięki możliwości zostawienia 
samochodu na przeznaczonym 
do tego parkingu, z jednej strony 
ograniczona zostanie ilość spa-
lin, z drugiej – uporządkowana 
przestrzeń Nadarzyna. Będzie 
to również duże ułatwienie dla 
podróżnych, którzy w jednym 
miejscu będą mieli dostęp do ko-
munikacji gminnej.  AZ

Nadarzyński „Parkuj i Jedź”  
już gotowy
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Przygotowujemy się do nowych inwestycji
ROZMOWA

Bolączką Pruszkowa jest dłu-
ga lista osób oczekujących na 
przydział mieszkania. Czy ma-
my pomysł na rozwiązanie te-
go problemu?
Wiemy, że potrzeby mieszka-
niowe w Pruszkowie są olbrzy-
mie i że w najbliższych latach 
nie zmaleją. Ten stan rzeczy, 
i ogrom potrzeb z tym związa-
nych, znany jest też miejskim 
radnym. Pokazuje to zarówno 
kolejka oczekujących, jak i czas 
oczekiwania na przydział miesz-
kania. Zasoby lokalowe miasta, 
poza kilkoma wyjątkami, po-
zostawiają wiele do życzenia. 
Jednak, by zacząć wprowadzać 
zmiany, musimy mieć alterna-
tywę dla mieszkańców.

A tą alternatywą jest?
Może być nią inwestycja, którą 
planujemy zrealizować na ul. Li-
powej, na gruncie, który w drodze 
komunalizacji przeszedł na wła-
sność miasta. Prawdopodobnie 
będziemy tu budować w ramach 
funkcjonującego programu „Lep-
sze Lokum”, ale mamy pomysł je-
go modyfikacji. Chodzi między 
innymi o możliwość finansowa-
nia tej inwestycji z dodatkowych 
źródeł, w formule partnerstwa 
publiczno-prywatnego. Ta for-
ma realizacji dużych inwestycji 
to szansa dla samorządów aby 
budować więcej i szybciej. Spo-
dziewamy się dużego zaintere-
sowania tym projektem.

Nowe osiedle w tym rejonie mia-
sta to dodatkowe samochody. Czy 
jest pomysł na rozładowanie ru-
chu na Lipowej?
Ulicą Lipową możemy skierować 
się na wiadukt w ul. Armii Krajo-
wej i dalej w kierunku Pęcic lub 
wybrać inny kierunek – Komo-
rów. Dodatkowo nasza nierucho-
mość przy Lipowej znajduje się 
na wprost ulicy Pogodnej, któ-
ra umożliwia dojazd do Polnej, 
Komorowskiej czy Prusa. Aby 
usprawnić ruch na tym odcin-
ku, na skrzyżowaniu ulic Ko-
morowskiej i Pogodnej Powiat 
Pruszkowski będzie realizował 
budowę ronda. Miasto Pruszków 
do tej inwestycji dołoży pienią-
dze. Ten pomysł zyskał aprobatę 
radnych na ostatniej sesji. Do-
datkowo zasadna będzie zmiana 
pierwszeństwa na skrzyżowaniu 
ulic Pogodnej i Polnej, tak, by to ta 
pierwsza była uprzywilejowana.

Na liście inwestycji planowa-
nych do realizacji w tym roku 
jest również ul. Działkowa. Na 
jakim etapie są przygotowania 
do tej inwestycji?
W kwietniu ubiegłego roku roz-
poczęły się prace projektowe. Po 
zaledwie 12 miesiącach wystąpi-
liśmy o wydanie Zezwolenia na 
Realizację Inwestycji Drogowej. 
Po otrzymaniu tego dokumen-
tu będziemy mogli ogłosić prze-
targ. Chcielibyśmy w tym roku 
rozpocząć i zakończyć przebu-
dowę ul. Działkowej.

Kolejną wyczekiwaną inwestycją 
w mieście jest budowa łącznika 
ulic Dolnej i Piastowskiej. Udało 
nam się otrzymać dofinansowa-
nie na to zadanie, ale prace na-
dal nie ruszyły.
W tym przypadku, niestety, jedna 
z firm startujących w przetargu, 
zaskarżyła jego rozstrzygnięcie 
do Krajowej Izby Odwoławczej. 
Na ten moment mamy w tej spra-
wie związane ręce i czekamy na 
rozstrzygnięcie. Wszystko dodat-

kowo przedłużyło się w związku  
z COVID-19, ponieważ KIO w tym 
okresie nie rozpatrywała odwo-
łań. Mamy jednak nadzieję że za 
kilka dni otrzymamy odpowiedź. 

Z łącznika łatwo przenieść się na 
ul. Grunwaldzką. Tu również pla-
nowane są zmiany…
Ta ulica powinna być zaprojek-
towana zdecydowanie wcześniej, 
by pokazać, jakie są możliwości 
poruszania się od strony Malich 

w kierunku autostrady A2, omijając 
tym samym centrum Pruszkowa. 
Ten dojazd został kompletnie po-
minięty. Postępowanie zostało już 
rozpisane. Po naszej stronie jest 
projektowanie ul. Grunwaldzkiej, 
zaś po stronie powiatu Al. Tysiąc-
lecia w Piastowie. Chcemy te dwie 
inwestycje ze sobą powiązać. Ko-
nieczna jest tu również współpra-
ca z województwem. Grunwaldzka 
wraz z wiaduktem będzie wygod-
nym połączeniem komunikacyj-
nym dla samochodów osobowych. 
To bardzo korzystne rozwiązanie 
dla kierowców.

Właśnie, a co z wiaduktem? Na 
jakim etapie są przygotowania 
do tej inwestycji?
W tym przypadku mamy już ZRiD 
i rozpoczynamy działania. Jeste-
śmy na etapie przygotowywania 
porozumień z powiatem prusz-
kowskim i miastem Piastów. Do tej 
pory mieliśmy porozumienia w za-
kresie projektowania. W przypad-
ku realizacji tej inwestycji musimy 
podpisać nowe. Ze swojej strony 
jesteśmy gotowi, by sfinansować 
naszą cześć kosztów.

W ostatnim czasie pojawiła się 
informacja o planowanej prze-
budowie ul. 3 Maja na Żbikowie. 
Czy to będzie jedyna inwesty-
cja drogowa w tej części miasta?
Absolutnie nie! Żbików przez lata 
był zapomnianą i jednak wyraźnie 
zaniedbaną częścią naszego mia-
sta, nad czym bardzo ubolewam, 

i co chcę zdecydowanie zmienić. 
Jeśli chodzi o ul. 3 Maja jesteśmy 
w trakcie procedury przetargowej 
na wyłonienie projektanta. Dodat-
kowo projektujemy już ulice wokół 
Parku Mazowsze. Niestety, potrze-
ba na to trochę czasu. Sądzę, że ten 
temat był w poprzednich kaden-
cjach przespany. Dokumentacja 
projektowa – nie tylko na drogi 
w tej części miasta, powinna być 
już dawno gotowa. 

Koleją dzielnicą czekającą na in-
westycje drogowe jest Gąsin…
Tak, tu również szukamy nowych 
rozwiązań komunikacyjnych. Przy-
stąpiliśmy do projektowania ul. 
Nowoinżynierskiej na odcinku 
aż do ul. 3 Maja. Kolejną, ważną 
inwestycją, będzie przebudowa 
ul. Poznańskiej do dwóch pasów 
ruchu w obu kierunkach. To za-
danie województwa, ale wspól-
nie z nowym wiaduktem w ciągu 
ul. Poznańskiej na pewno wpły-
nie na poprawę ruchu w tym re-
jonie miasta. 

Liczba zleconych do projekto-
wania dokumentacji wydaje się 
bardzo duża. Skąd taki skok za-
dań projektowych?
Każdy samorząd powinien mieć 
„górkę” projektów inwestycyjnych, 
tak, by móc decydować kiedy i co 
realizować oraz na co pozyskiwać 
środki finansowe. U nas tego nie by-
ło. Na szczęście jednak już w przy-
szłym roku będziemy gotowi do 
wielu niezbędnych inwestycji. 
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Z Konradem Sipierą, zastępcą prezydenta Pruszkowa, rozmawia Anna Zwolińska

MICHAŁOWICE

Oddaję krew.  
Ratuję życie

W magazynach zaczyna brakować krwi. 
A jak wiadomo – jest ona na wagę złota 
i ratuje życie. Każdy z nas może włączyć 
się w akcję pomocy. Ju z 17 czerwca na 
parkingu Urząd Gminy Michałowice po-
jawi się krwiobus. Będzie to okazja, by 
w bezpieczny sposób oddać krew, któ-
ra ratuje ludzkie życie. Krew jest lekiem, 

którego nie można kupić, ani wyproduko-
wać. W obecnej sytuacji wszyscy zdajemy 
bardzo ważny egzamin społecznej odpo-
wiedzialności. Oddaję krew, ratuję życie. 
Zapraszamy na zbiórkę krwi w Michało-
wicach, która odbędzie się na parkingu 
Urzędu Gminy w środę 17 czerwca w go-
dzinach 9-15.  AZ
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•  Budynek CDK: ul. Bohaterów Warszawy 4, Pruszków
•  Położenie: Parter (okna od północy  

od Al. Jerozolimskich)
•  Lokal: nr 0.44
•  Powierzchnia użytkowa: 16,20 m2

•  Lokal: nr 0.57
•  Powierzchnia użytkowa: 11.54 m2

•  Przestrzeń zamknięta z własnym korytarzem,  
który można zaadaptować np. na poczekalnię

•  Klimatyzacja
•  Otwierane okna
•  Podłoga antypoślizgowa
•  Umywalka
•  Toaleta dla niepełnosprawnych
•  Trzy prysznice

•  Ochrona 24h
•  Możliwość rejestracji firmy pod adresem CDK
•  Możliwość przekierowania korespondencji  

na recepcję
•  Parking naziemny – w cenie najmu
•  Parking podziemny – dodatkowo płatny

Łączna powierzchnia dwóch lokali o nr 0_44  
i nr 0_57 = 27,74 m2

Całkowita powierzchnia: 78,44 m2

Koszt najmu: 2500 zł netto

Kontakt: 

tel: 787 000 231       

Do wynajęcia

•  Lokal nr 2.47 –  II piętro 

•  Łączny metraż: 21,52 m2

•  Okna kierunek wschodni,  
z widokiem na ściankę 
wspinaczkową 

•  Pomieszczenie 
klimatyzowane 

•  Okno uchylne 

•  Na podłodze  
wykładzina dywanowa

•  Węzeł sanitarny:  
o pow. 4,48 m2

•  Media w cenie

•  Parking naziemny  
w cenie – jedno  
miejsce w cenie 

•  Parking podziemny  
– dodatkowo płatny  
– 100 zł miesięcznie  
1 miejsce parkingowe 

Cena najmu:  
1400 zł netto miesięcznie 

Kontakt: 

tel: 787 000 231    

Do wynajęcia

Do wynajęcia
•  Budynek CDK: ul. Bohaterów 

Warszawy 4, Pruszków
•  Położenie: Parter  

(okna od wschodniej strony  
od Hali „Znicz”)

•  Lokal: nr 0.60
•  Powierzchnia użytkowa:  

44,07 m2

•  Media w cenie
•  Klimatyzacja
•  Uchylane okna
•  Podłoga antypoślizgowa
•  Umywalka
•  Ochrona 24h

•   
pod adresem CDK

•  Możliwość przekierowania 
korespondencji na recepcję

•  Parking naziemny  
– w cenie najmu

•  Parking podziemny  
– dodatkowo płatny

Całkowita powierzchnia: 
44,07 m2

Koszt najmu: 3000 zł netto

Kontakt: 

tel: 787 000 231       
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RODZICU!

SZUKASZ WYJĄTKOWEGO 
MIEJSCA DLA SWOJEGO 

MALUSZKA ODWIEDŹ BAVI.

PRZEDSZKOLE BAVI 
W PĘCICACH 
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TENISOWO-JĘZYKOWYM 
PROWADZI REKRUTACJĘ 
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PRZEDSZKOLE BAVI
UL. PĘCICKA 10, 05-806 PĘCICE

TEL. 737 374 241

WWW.BAVI.COM.PL

WWW.FACEBOOK.COM/
PRZEDSZKOLEBAVI

PRZEDSZKOLE@BAVI.COM.PL

PRZEDSZKOLE BAVI
UL. PĘCICKA 10, 05-806 PĘCICE

Wielu Rodziców po okre-
sie kwarantanny planuje 
powrót do pracy i szuka 
placówki dla swoich 
pociech, inni po prostu 
rozglądają się za przed-
szkolem na kolejny rok. 
W dobie pandemii rodzą 
się pytania: czy moje 
dziecko będzie bezpiecz-
ne w miejscu, w którym 
będzie spędzać więk-
szość dnia? Jakie wybrać 
przedszkole? Śpieszymy 
z odpowiedziami na te 
nurtujące pytania. 

Przedszkole i Żłobek  
„Tuptuś” w Brwinowie 
to placówka która ist-
nieje na rynku ponad 

12 lat. Przyjmujemy dzieci od 1 do
6 roku życia. Dogodna lokali-
zacja, dzięki której ominą Pań-
stwo poranne korki, a także duży 

i bezpieczny parking to niewąt-
pliwe atuty. Placówka może po-
chwalić się przestronnymi salami 
ozdobionymi w klimacie najpo-
pularniejszych bajkowych sce-
nerii, sala judo przeznaczoną do 
aktywności ruchowych, a także 
własną kuchnią. Do dyspozycji 
dzieci jest duży, bogato wyposażo-
ny plac zabaw, a także część ogro-
dowa w której odbywają się gry 
i zabawy na świeżym powietrzu. 
Przedszkole w dobie pandemii 
przeorganizowało i dostosowało 
się do obecnych restrykcji i wy-
mogów. Już na samym wejściu zo-
stała  specjalnie wydzieloną strefę 
w której bezpiecznie będzie moż-
na przekazać dziecko. Została ona 

zorganizowana to po to, by ogra-
niczyć kontakt osób z zewnątrz 
z wnętrzem placówki. Rodzice 
przebywający w niej są zobowią-
zani do tego, by byli wyposażeni 
w maseczki oraz rękawiczki. Do 
sal i pomieszczeniach wybranych 
zostały zakupione i zamontowane  
lampy przepływowe, dodatkowo 
zakupione lampy ultrafioletowe 
na stojakach. Zabijają one nie tyl-
ko wirusy, ale też grzyby, pleśnie 
oraz bakterie – czyli wszystko to, 
co powoduje choroby. Po każdym 
dniu wszystkie pomieszczenia 
są dezynfekowane.  Praca zosta-
ła zorganizowana zgodnie z za-
leceniami Głównego inspektora 
Sanitarnego. Pomieszczenia są 

stale wietrzone, dzieci dużo czasu 
spędzają  na świeżym powietrzu. 
Prowadzone są zajęcia o charak-
terze profilaktycznym i eduka-
cyjnym w odniesieniu do stanu 
epidemii koronawirusa. Wszyst-
kie zakupione sprzęty posiadają 
wymagane atesty oraz certyfika-
ty dopuszczające je do stosowania 
w przedszkolu. Wykwalifikowana 
kadra pedagogiczna czuwa nad 
bezpieczeństwem dzieci, oraz 
pomaga im wrócić do codzien-
ności w nieco odmiennych wa-
runkach. W stałej ofercie mamy 
wiele zajęć dodatkowych, m.in. 
karate, mały aptekarz, tańce, ję-
zyk angielski, TUS, Metoda Do-
brego Startu, warsztaty kulinarne 

czy ceramiczne. Zespół psycho-
logiczno-pedagogiczny czuwa 
w okresie epidemii i  nie tylko: lo-
gopeda, pedagog specjalny, psy-
cholog. Przedszkole i Żłobek co 
miesiąc w okresie bez pandemii 
organizuje co miesiąc wycieczki, 
imprezy przedszkolne, teatrzyki, 
występy artystów. Zapraszamy do 
odwiedzenia Placówki, oczywiście 
z zachowaniem wszelkich rygorów 
sanitarnych. Przez cały czerwiec 
organizujemy dni otwarte podczas 
których mogą Państwo obejrzeć 
placówkę, poznać wszelkie wa-
runki współpracy.  Dni otwarte 
są tez świetna okazją dla dzieci 
do wstępnej adaptacji.  

Zapraszamy do Tuptusia! 

R E K L A M A

TUPTUŚ
Niepubliczne Przedszkole 

350 zł,  żłobek 850 zł, 
oddziały publiczne 1 zł/godz.

ZAPRASZAMY NA DNI 
OTWARTE W NASZYM 

PRZEDSZLKOLU
ul. Dworska 5, Brwinów
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RANKING
Miesięcznik „Perspek-
tywy” każdego roku 
publikuje ranking szkół. 
Przypominamy jak w 
tegorocznym  zestawie-
niu liceów i techników 
wypadły szkoły z nasze-
go regionu.

R anking „Perspektyw” 
do lat przez uczniów 
szkół podstawowych 
i ponadpodstawo-

wych za drogowskaz przy wy-
borze dalszej ścieżki kształcenia. 
W przypadku liceów ocena po-
wstaje w oparciu o trzy kryteria: 
sukcesy szkoły w olimpiadach, 
wyniki matury z przedmiotów 
obowiązkowych oraz wyniki ma-
tury z przedmiotów dodatkowych.

Twórcy rankingu dane czerpią 
z protokołów komitetów głównych 
olimpiad, zestawień tworzonych 
przez okręgowe komisje egzami-
nacyjne (OKE) z wynikami matur 

z przedmiotów obowiązkowych 
i przedmiotów dodatkowych oraz 
dane znajdujące się w Systemie 
Informacji Oświatowej.

Jak zatem wypadły licea 
w rankingu? Zacznijmy od naj-
lepszych w kraju. Najlepszym 
liceum w Polsce jest Uniwer-
syteckie LO z Torunia. Drugie 
miejsce należy do XIV LO im. 
St. Staszica z Warszawy. Trzecie 

do V LO im. Augusta Witkow-
skiego z Krakowa

Sprawdziliśmy również jak 
wypadły szkoły z naszego re-
gionu. Bardzo wysokie 28. 
miejsce w ogólnopolskim ze-
stawieniu zajęło Społeczne LO 
nr 5 STO z Milanówka (12. miej-
sce w województwie mazowiec-
kim). Na 182. miejscu w Polsce 
i na 47. na Mazowszu znalazło 

się o pruszkowskie liceum im. 
Tadeusza Kościuszki, które od 
poprzedniego rankingu awan-
sowało o 87 „oczek”.

Kolejny dobry wynik w woje-
wództwie należy do Podkowiań-
skiego LO nr 60. Szkoła notowana 
jest na 87. miejscu w wojewódz-
twie i na 410. w Polsce. Nieco niżej 
znalazłł się pruszkowski „Zan”. 
Liceum zajęło 93. miejsce na Ma-
zowszu i 433. w kraju. Społecz-
ne LO nr 23 w Pruszkowie zajęło 
137. miejsce w zestawieniu wo-
jewódzkim i 687. w krajowym.

153. miejsce na Mazowszu na-
leży do LO im. Marii Dąbrowskiej 
w Komorowie. Placówka w ogól-
nopolskim rankingu zajęła 777 
pozycję. 168. lokata w drabince 
wojewódzkiej przypadła LO im. 
Adama Mickiewicza z Piastowa 
(883 miejsce w kraju).

Grodziskie LO z ZS nr 1 zajęło 
177. miejsce w województwie i 956 
w Polsce. LO z ZS 1 w Milanówku 
nie weszło do grona tysiąca naj-
lepszych szkół w kraju, ale zosta-
ło umieszczone w zestawieniu 
wojewódzkim ze 188 lokatą. AZ

Szkoły z regionu w rankingu 
„Perspektyw”

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?

Znacie żart o tym, że naj-
więcej absolwentów hu-
manistycznych kierunków 
można spotkać za ladą 

w fastfoodach? Choć nie należy 
do zbyt wyrafinowanych, to jed-
nak kryje się w nim pewna prawda. 
Taka, że od wyboru studiów zależy 
nie tylko jaki będziemy mieć start 
po ich zakończeniu, ale też szan-
se, że w ogóle będziemy pracować 
w wyuczonym zawodzie. 

Przyszłość zależy od studiów
Zatem, które kierunki dają do-

bry start? Pod tym względem od 
kilku lat liderem pozostaje infor-
matyka. Daje wiele możliwości, 
w tym rozpoczęcia pracy w jednym 
z najbardziej pożądanych obecnie 
zawodów, czyli jako programista. 
W czołówce kierunków przyszłości 
znajdują się także finanse, rachun-
kowość i ekonomia, automatyka 
i robotyka, elektronika, prawo, 
medycyna, farmacja, inżynieria, 
budownictwo, energetyka, archi-
tektura, biotechnologia. Dyplom 
dobrej uczelni z jednego z wymie-
nionych kierunków to na pewno 
całkiem porządny start do udanej 
kariery zawodowej. Trzeba jednak 
pamiętać o jeszcze jednej, bar-
dzo cenionej przez pracodawców 
sprawie. To doświadczenie. War-
to je więc zdobywać jak najwcze-
śniej, już w trakcie studiów. EL
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Być medykiem to powołanie i zaszczyt

Warszawska Uczelnia 
Medyczna im. Tadeusza 
Koźluka rozpoczęła
rekrutację na rok 
akademicki 2020/21.
Nowe kadry związane z ochro-
ną zdrowia to pilny wymóg 
rynku pracy i paląca potrzeba 
społeczna. Dokładamy wszel-
kich starań aby tę lukę wypeł-
nić dobrze wykwalifikowaną 
grupą naszych absolwentów. 
– zapewnia dr Waldemar Dęb-
ski, rektor Warszawskiej Uczel-
ni Medycznej.  

Do dyspozycji studentów 
oddajemy profesjonalną ba-
zę dydaktyczną i kadrę wy-
kładowców najwyższej klasy. 
Zapewniamy praktykę w reno-
mowanych placówkach opieki 
zdrowotnej. Jesteśmy w pełni 

przygotowani do nauczania on-
-line, w razie potrzeby. – doda-
je rektor WUMed.

Uczelnia prowadzi studia li-
cencjackie i magisterskie na 
kierunkach: pielęgniarstwo, ko-
smetologia, dietetyka, jednolite 
studia magisterskie na kierunku 
fizjoterapia, studia inżynierskie 
na kierunku informatyka i stu-
dia licencjackie na kierunku Ad-
ministracja. Studia prowadzone 
są w trybie stacjonarnym i nie-
stacjonarnym. 

Cieszy nas chęć i zaangażowa-
nie młodych ludzi do kształce-
nia się w zawodach tak wyma-
gających jak pielęgniarki, pie-
lęgniarze, fizjoterapeuci i inne 
profesje medyczne. Bycie me-
dykiem to powołanie, ale też 
zaszczyt. O tym jesteśmy przeko-
nani my wykładowcy -  praktycy, 
ludzie przygotowujący do pracy 

kolejne pokolenia medyków. 
– podkreśla rektor WUMedu.

Niewątpliwym atutem uczel-
ni jest własny kampus i do-
brze wyposażone pracownie 
specjalistyczne  do realizacji 
przedmiotów z dziedziny nauk 
medycznych i nauk o zdrowiu. 

Studentom kierunku Pielę-
gniarstwo oferujemy ćwiczenia 
w pracowniach umiejętności 
pielęgniarskich dla pacjentów 
dorosłych i pediatrycznych, 
pracowniach badań fizykalnych 
i podstaw ratownictwa medycz-
nego. – wymienia rektor War-
szawskiej Uczelni Medycznej.

W październiku WUMed roz-
poczyna nauczanie na kolejnym 
kierunku - Fizjoterapia. 

Pracownie umiejętności prak-
tycznych już czekają na studen-
tów. Dysponujemy gabinetem 
kinezyterapii wyposażonym  
w sprzęt rehabilitacyjny, gimna-
styczny oraz odnowy biologicznej. 
Jest również gotowa pracow-
nia fizykoterapii - zespół 6 sal 
zabiegowych z profesjonalnym 
nowoczesnym sprzętem – mó-
wi dr Dębski.

Kierunkami, które cieszą się 
niezmiennie dużym zaintereso-
waniem są Dietetyka 

i Kosmetologia. Jak wszystkie 
w WUMed nie opierają się wy-
łącznie na teorii. Zadbano o to, 
aby studenci mogli poznawać 
tajniki pracy dietetyka czy ko-
smetologa w praktyce, nie tylko 

w renomowanych placówkach ze-
wnętrznych ale również w profe-
sjonalnych pracowniach na terenie 
uczelni. Jak zapewnia rektor Dęb-
ski, sprzęt w każdej z pracowni jest 
sukcesywnie wymieniany, zgod-
nie  z wymogami postępu tech-
nologicznego.

Warszawska Uczelnia Me-
dyczna im. Tadeusza Koźluka to 
pierwsza niepubliczna uczelnia 
wyższa w Polsce. Kształci stu-
dentów od 1991 r. Łączy tradycję 
i doświadczenie, z najnowszy-
mi technologiami.

WUMed oferuje też kształce-
nie podyplomowe w zawodach: 
pielęgniarki, położne, ratownicy 
medyczni i fizjoterapeuci. W tym 
celu powołano Instytut Kształce-
nia Podyplomowego Kadr Medycz-
nych. Podstawą strategii WUMed 
jest rozwój. Władze uczelni nie-
przerwanie dbają o doskonalenie 
i modernizację  warunków naucza-
nia, pozyskiwanie wysoce wykwa-
lifikowanych kadr naukowych,  
rozszerzanie form współpracy 
naukowej i międzynarodowej.

Niewątpliwym atutem uczelni 
jest własny, komfortowy kam-
pus. Do dyspozycji studentów 
oddane jest: 60 sal wykłado-
wych, liczne pracownie spe-
cjalistyczne, biblioteka, punkty 
gastronomiczne, sala sportowa, 
amfiteatr, parking strzeżony, 
Ogrody Rektorskie.

Więcej informacji na
www.wumed.edu.pl 
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NAUKA

Hiszpański 
– język z przyszłością 

Mówi nim ponad pół miliarda ludzi na całym świecie 
i ostatnio jest niewiele mniej popularny niż angielski. 
Jak pokazują statystyki to drugi język najchętniej uży-
wany w kontaktach międzynarodowych. Kto mówi po 
hiszpańsku? Zdecydowana większość mieszkańców 
Ameryki Południowej, Gwinei Równikowej, Puerto Ri-
co i nie tylko! Uczy się go coraz większa liczba osób 
na całym globie, a to dlatego, że jest łatwy i szybki do 

opanowania. Hiszpański jest zalecany nawet dyslektykom 
ze względu na zbieżność zasad pisania i czytania. Język 
ten dobry jest też dla osób starszych Język hiszpański ma 
przyszłość gdyż doskonale ćwiczy umysł. A jego melodyj-
ność sprawia, że chętnie przyswajamy nowe słowa. Po-
pularność hiszpańskiego rośnie, szczególnie w internecie 
i niewykluczone, że w przyszłości co dziesiąty mieszka-
niec naszej planety będzie doskonale znał ten język. AZ

R E K L A M A

Praca i studia? 
Można to połączyć

NAUKA
Połączenie nauki z pracą 
wydaje się nie lada wy-
zwaniem. Wiele osób de-
cyduje się jednak na takie 
rozwiązanie. Czy można 
łatwo i przyjemnie połą-
czyć pracę z nauką? 

Stare przysłowie mó-
wi, że „dla chcącego nic 
trudnego”. W przypad-
ku studiów i pracy za-

robkowej w wielu przypadkach 
się ono sprawdza. Jednak wiele 
osób rozpoczynających studia 
boi się, że natłok pracy i nauki 
jest nie do połączenia. 

Zaczynając pracę warto pa-
miętać, by porozmawiać z prze-
łożonym gdy mamy w ręku grafik 
zajęć. W tym przypadku łatwiej 
mają studenci zaoczni, którzy 
co najwyżej będą musieli wyjść 
z pracy wcześniej tylko w pią-
tek. W przypadku studentów 

PI
X

A
BA

Y.
C

O
M

 

EDUKACJA
Rok szkolny i nauka 
w tym roku wyglądają 
zupełnie inaczej. Wszyst-
ko przez epidemię. Warto 
zaznaczyć, że uczniowie 
do końca czerwca do 
szkół wrócą jedynie na 
egzaminy końcowe. 

P odczas konferencji pra-
sowej, która odbyła się 
1 czerwca minister edu-
kacji Dariusz Piont-

kowski podkreślił, rozpoczy-
na się kolejny etap stopniowego 
przywracania pracy szkół i pla-
cówek oświatowych. – Od dziś 
uruchomiliśmy konsultacje dla 
wszystkich dzieci w szkołach. 
Zdajemy sobie sprawę z tego, 
że części zajęć nie można prze-
prowadzić bez zajęć praktycz-
nych czy spotkań z wychowawcą 
– mówił szef MEN.

Minister edukacji zaznaczył jed-
nocześnie, że od 1 czerwca możli-
we jest organizowanie: konsultacji 

Organizacja roku szkolnego 2019/2020 
do wakacji

z nauczycielami w szkołach dla 
wszystkich uczniów, zajęć prak-
tycznych dla uczniów III klas 
branżowej szkoły I stopnia, za-
jęć praktycznych z zakresu na-
uki jazdy pojazdem silnikowym 
dla uczniów III klas technikum, 
praktyk zawodowych u praco-
dawców dla uczniów wszystkich 
klas technikum.

Minister Dariusz Piontkow-
ski przypomniał także o zbli-
żających się egzaminach, które 
dla maturzystów rozpoczynają 
się już 8 czerwca, a dla uczniów 
klas VIII – 16 czerwca. Szef MEN 
zapowiedział ponadto, że nauka 

z wykorzystaniem metod i tech-
nik kształcenia na odległość, którą 
wprowadzono 25 marca br., zo-
stanie przedłużona do 26 czerw-
ca. Przypomnijmy, że o sposobie 
realizacji zdalnej nauki decydu-
je dyrektor szkoły lub placówki, 
przy współpracy z nauczyciela-
mi i po uwzględnieniu możliwo-
ści uczniów i rodziców.

Jednym z narzędzi do wykorzy-
stania podczas zdalnej nauki mo-
że być platforma epodreczniki.pl, 
na której znajdują się bezpłatne, 
zgodne z podstawa programową 
materiały dydaktyczne do kształ-
cenia on-line. AZ

dziennych i wieczorowych za-
jęcia odbywają się w ciągu dnia. 
Ale tu trzeba liczyć na wyrozu-
miałość drugiej strony. Praco-
dawcy są przecież świadomi, że 
zatrudniają studenta dziennego, 
który na uczelni musi być w go-
dzinach „biurowych”. W takiej 
sytuacji albo otrzymacie umowę 
np. na pół etatu, albo umówicie 
się na inny tryb pracy. 

Pozostaje więc pytanie kiedy 
się uczyć? Kolokwia i egzami-
ny nie są łatwe, a w porównaniu 
z licealnymi egzaminami zakres 

materiału do opanowania jest 
gigantyczny. Tu z pomocą przy-
chodzi systematyczność. Jeśli tej 
sterty materiału nie zostawicie 
na „ostatnią chwilę” i będziecie 
regularnie po kawałku opraco-
wywać zagadnienia, to przed sa-
mym egzaminem zostanie wam 
już tylko przypomnienie mate-
riału. Uwierzcie lepiej poświęcić 
kilka godzin w tygodniu, niż póź-
niej próbować opanować wiado-
mości z 300-stronicowej książki 
w jedną noc. I to nie jednej książ-
ki, a siedmiu. AZ
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EDUKACJA
W tym roku to nie maj, 
a czerwiec jest miesią-
cem najważniejszym 
dla uczniów. Za kilka dni 
ruszą matury. Później 
test wiedzy przejdą 
ósmoklasiści.

Maturzyści zakoń-
czyli rok szkol-
ny już pod koniec 
kwietnia. Zgodnie 

z harmonogramem do egzami-
nów dojrzałości powinni przystą-
pić w maju. Jednak ze względu na 
sytuację epidemiczną w kraju rząd 

Czerwiec – miesiąc egzaminów

zdecydował się przesunąć termi-
ny egzaminów. Egzaminy matu-
ralne rozpoczną się 8 czerwca 

i potrwają do 29 czerwca. Waż-
ne jest to, że tegoroczne matu-
ry odbędą się jedynie w formie 
pisemnej. Nie będzie egzami-
nów ustnych.

Od 16 do 18 prowadzone będą 
egzaminy ósmoklasistów. Eg-
zaminy potwierdzające kwali-
fikacje w zawodzie odbędą się 
w dniach 22 czerwca – 9 lipca, 
a egzaminy zawodowe od 17 do 
28 sierpnia.

– Plan przewiduje, że wszy-
scy uczniowie będą mogli w nie-
wiele różniących się terminach 
rozpocząć rekrutację do szkół 
wyższego szczebla – zaznaczył 
na konferencji Dariusz Piont-
kowski, minister edukacji. EL
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Szkoła przyjazna uczniowi

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

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

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

Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 23  

Z UPRAWNIENIAMI 
SZKOŁY PUBLICZNEJ
OD 1991 www.slo23.edu.pl 30% 

ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA

SLO 23 w Pruszkowie 
zaprasza absolwentów szkół 

podstawowych
SZKOŁA

Uczniowie klas ósmych 
stoją właśnie przed 
wyborem dalszej 
ścieżki kształcenia. 
Przy poszukiwaniu 
szkoły warto zwrócić 
uwagę na ofertę 
Społecznego Liceum 
Ogólnokształcącego 
nr 23 w Pruszkowie.

L iceum to miejsce, któ-
re przygotowuje nas do 
wejścia w dorosłość. 
Jeśli szukacie miejsca 

z idealnymi warunkami do na-
uki i indywidualnym podejściem 

do ucznia to Społeczne Liceum 
Ogólnokształcące nr 23 w Prusz-
kowie jest idealne dla Was!

Nauka w liceum prowadzo-
na jest w małych kameralnych 
klasach liczących do 18 uczniów. 
Taki model pozwala nauczycie-
lom skupić się na każdym uczniu 
i jego potrzebach. Dodatkowym 
atutem szkoły są wysokie kwa-
lifikacje kadry pedagogicznej. 

Szkoła kładzie nacisk na 
przedmioty obowiązkowe na 
maturze. Stąd zwiększona licz-
ba godzin nauczania języka
polskiego oraz matematyki. Do-
datkowo zajęcia z języka angiel-
skiego prowadzone są w zakresie 
rozszerzonym. A jak wiadomo 
angielski to dziś jeden z podsta-
wowych wymogów przy ubie-
ganie się o pracę. 

Uczniowie docenią również 
możliwość samodzielnego wyboru 
przedmiotów, których mogą uczyć 
się w zakresie rozszerzonym. 

W razie trudności z przy-
swojeniem materiału lub chę-
cią pozyskania szerszej wiedzy 
z wybranego zagadnienia ucznio-
wie mogą skorzystać z indywi-
dualnych konsultacji. 

Jednak nie samą szkołą, żyje 
uczeń. W Społecznym Liceum 
Ogólnokształcącym może ko-
rzystać z szerokiej gamy zajęć 
dodatkowych. Każdy znajdzie tu 
coś dla siebie. W ofercie znajdują 
się warsztaty dziennikarskie, ko-
ło strzeleckie czy klub filmowy. 

Składanie wniosków o przyję-
cie do liceum trwa do 17 czerwca.

Więcej informacji o zasadach 
rekrutacji na slo23.pl. AZ
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Informacje z Powiatu Pruszkowskiego Pruszków, ul. Drzymały 30, tel. +48 22 738-14-00
www.powiat.pruszkow.pl

Ósmoklasisto, czas na decyzję – 
wybierz szkołę powiatu pruszkowskiego! 
Powiat Pruszkowski prowadzi 5 szkół 
ponadpodstawowych, w których od-
bywa się rekrutacja na rok szkolny 
2020/2021. Są to:
• Zespół Szkół Ogólnokształcących 

i Sportowych w Pruszkowie przy 
ul. Gomulińskiego 4,

• Zespół Szkół nr 1 im. Stanisła-
wa Staszica w Pruszkowie przy 
ul. Promyka 24/26,

• Zespół Szkół im Fridtjofa Nan-
sena w Piastowie przy ul. Karola 
Namysłowskiego 11,

• LO im. Tadeusza Kościuszki 
w Pruszkowie przy ul. Kościusz-
ki 38,

• LO im. Tomasza Zana w Prusz-
kowie przy ul. I. Daszyńskiego 6.

Szkoły prowadzone przez Powiat 
Pruszkowski to miejsca nowo-
czesnej edukacji, zapewniające 
wszechstronny rozwój  uczniów. 
Ważnym celem każdej placówki jest 
wsparcie ambicji i talentów uczniów 
przez wysoko wykwalifikowaną 
oraz troskliwą kadrę dydaktycz-
ną, a także zapewnienie profesjo-
nalnie wyposażonych pracowni. 
Wszystko to służy osiąganiu jak 
najlepszych wyników i podnosze-
niu jakości pracy szkół.– podkre-
śla Agnieszka Kuźmińska Członek 
Zarządu Powiatu. . 

Każda ze szkół oferuje:
• komfortowe warunki, 
• bardzo dobrze wyposażone w sprzęt 

multimedialny oraz pomoce nauko-
we klasopracownie,

• profesjonalną pracownię kompu-
terową, 

• salę gimnastyczną z wielofunkcyj-
nym boiskiem sportowym.

• szeroką ofertę edukacyjną
• wysoką jakość kształcenia, potwier-

dzoną wynikami 
• udział uczniów w krajowych oraz 

zagranicznych wycieczkach 
• wolontariat szkolny

LO im. Tomasza Zana w Pruszko-
wie oferuje nabór do 4 klas liceum 
ogólnokształcącego o rozszerzeniach:

Klasa A – j. polski, historia, j. angielski
Klasa B – geografia, matematyka, 
j. angielski
Klasa C – biologia, chemia, j. angielski
Klasa D – geografia, WOS, j. angielski.
W każdej klasie język angielski reali-
zowany jest na poziomie rozszerzo-
nym. Każdy może wybrać drugi język 
obcy z oferty szkoły: j. rosyjski, j. fran-
cuski, j. niemiecki
Szczegóły rekrutacji znajdują się na: 
https://www.zan.pruszkow.pl

Zespół Szkół Ogólnokształcących 
i Sportowych w Pruszkowie rekrutuje w:
• Liceum Ogólnokształcącym do kla-

sy z przedmiotami rozszerzonymi: j. 
angielski i WOS, natomiast kolejny 
przedmiot rozszerzony do wyboru: 
geografia lub historia.

• Liceum Ogólnokształcącym Sporto-
wym do klasy z przedmiotem roz-
szerzonym: j. angielski natomiast 
drugi przedmiot rozszerzony do 
wyboru: geografia lub biologia. Spe-
cjalizacje: piłka nożna, koszykowa, 
siatkowa, pływanie sportowe.

• Szkole Mistrzostwa Sportowego do 
klasy z przedmiotami rozszerzony-
mi: j. angielski i biologia. Specjali-
zacja: piłka nożna.

Szczegóły rekrutacji znajdują się na: 
www.zsoispruszkow.pl

Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława 
Staszica w Pruszkowie zaprasza 
Kandydatów – absolwentów szkół 
podstawowych do klas pierwszych 
5-letniego TECHNIKUM na rok szkol-
ny 2020/2021.
Oceny ze świadectwa brane pod uwagę 
podczas postępowania rekrutacyjnego  
– oprócz języka polskiego, matema-
tyki - dla poszczególnych zajęć edu-
kacyjnych to:
• technik budownictwa – j. angiel-

ski, plastyka
• technik ekonomista - j. angielski, 

geografia
• technik energetyk - j. angielski, 

technika
• technik informatyk – j. angielski, 

informatyka
• technik pojazdów samochodowych – 

j. angielski, technika
• technik teleinformatyk – j. angiel-

ski, informatyka
• technik urządzeń i systemów ener-

getyki  odnawialnej -  j. angielski, 
technika

Powstanie oddziału kształcącego w da-
nym zawodzie uzależnione jest od na-
boru minimum 15 Kandydatów, którzy 
zdeklarowali się kształcić w tym za-
wodzie.
Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Sta-
szica w Pruszkowie prowadzi także re-
krutację do Szkoły Branżowej I Stopnia 

w klasach wielozawodowych jako np. 
cukiernik, piekarz, fryzjer, lakiernik, 
kucharz, betoniarz, elektromechanik, 
sprzedawca, elektryk, mechanik, de-
karz, cieśla.
Szczegóły rekrutacji znajdują się na: 
http://zsnr1-pruszkow.com/

Zespół Szkół im Fridtjofa Nansena 
w Piastowie, oferuje absolwentom 
szkół podstawowych szeroki wachlarz 
edukacyjny w Liceum Ogólnokształ-
cącym, Technikum i Szkole Branżo-
wej I-go Stopnia.
• Liceum Ogólnokształcące propo-

nuje klasy cywilne i certyfikowane 
przez Ministerstwo Obrony Naro-
dowej 

• Technikum – Technik: weteryna-
rii, reklamy, logistyki, obsługi tury-
stycznej, fotografii i multimediów, 
realizacji nagrań, rachunkowości, 
hotelarstwa, transportu kolejowe-
go, programista

• Szkoła Branżowa w zawodach: 
blacharz, blacharz izolacji prze-
mysłowych, cukiernik, drukarz, 
elektromechanik, elektronik, elek-
tryk, fotograf, fryzjer, introligator, 
kaletnik, kominiarz, kowal, kra-
wiec, kucharz, kuśnierz, magazy-
nier-logistyk, mechanik – operator 
maszyn do produkcji drzewnej, 

mechanik automatyki przemysło-
wej i urządzeń precyzyjnych, me-
chanik precyzyjny, mechatronik, 
obuwnik, ogrodnik, operator ma-
szyn i urządzeń do przetwórstwa 
tworzyw sztucznych,   operator 
obrabiarek skrawających, opera-
tor urządzeń przemysłu chemicz-
nego, optyk mechanik, piekarz, 
sprzedawca, stolarz, ślusarz, tapi-
cer, wędliniarz, zegarmistrz, złot-
nik-jubiler.

Szczegóły rekrutacji znajdują się na:
https://nansen.edu.pl/

LO im. Tadeusza Kościuszki w Prusz-
kowie proponuje 4 klasy liceum 
ogólnokształcącego, o wybranych roz-
szerzeniach:
Klasa A - biologia, chemia, j. angielski 
Klasa B - WOS, J. angielski, geografia/
historia (do wyboru) 
Klasa C - matematyka, geografia, 
j. angielski 
Klasa D - matematyka, fizyka, j. an-
gielski.
We wszystkich klasach drugi język ob-
cy w grupach międzyoddziałowych do 
wyboru: j. włoski, j. francuski, j. rosyj-
ski, j. niemiecki.
Szczegóły rekrutacji znajdują się 
na: https://kosciuch-pruszkow.edu-
page.org/
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RASZYN

Podróbki warte 
1,1 miliona złotych

Funkcjonariusze Urzędu Celno-Skarbowego z Bia-
łej Podlaskiej oraz policjanci z Wołomina ustali-
li, że podrabiana odzież może znajdować się na 
terenie jednej z posesji w Raszynie. – 1 czerw-
ca 2020 roku zabezpieczyli około dwóch tysięcy 
sztuk między innymi bluz, koszulek, spodni, bu-
tów i torebek. Ich szacunkowa wartość to ponad 
1,1 milionów złotych –  poinformowała rzeczniczka 

prasowa Krajowej Administracji Skarbowej Anita Wie-
lanek. – To kolejna udana akcja przeciwko handlo-
wi podrabianą odzieżą znanych światowych marek, 
która jest wynikiem dobrej współpracy KAS i poli-
cji. W postępowaniu, prowadzonym przez Lubelski 
Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej, została już 
przesłuchana 44-letnia obywatelka Bułgarii –  doda-
ła rzeczniczka. AZ

R E K L A M A

R E K L A M A

Biletomaty w pociągach WKD
REGION

Mamy dobre wieści dla 
podróżnych. W pocią-
gach WKD zainstalowa-
ne zostały biletomaty. 
Jak informuje przewoź-
nik program jest wpro-
wadzony pilotażowo na 
trzy miesiące.

B iletomaty pojawią się 
w 14 pociągach EN97 
oraz w dwóch skła-
dach EN100. W każ-

dym pociągu znajdzie się jeden 
automat z biletami. W biletoma-
tach będzie można kupić każdy 
rodzaj biletu. Warto tu jednak 
zaznaczyć, że urządzenia ob-
sługują tylko kartą. 

Warto również zaznaczyć, że 
od 3 czerwca biletów nie kupimy 
w stacjonarnych biletomatach 
znajdujących się na przystan-
kach. Do 12 czerwca wszystkie 
urządzenia Mennicy Polskiej S.A. 
zostaną zdemontowane. 

Pojawia się więc pytanie co 
z nowymi biletomatami? WKD 
na początku grudnia ubiegłego 
roku rozstrzygnęła przetarg na 
dostawę nowych stacjonarnych 
biletomatów. Wygrała go firma 
ASEC S.A. z Krakowa. Okazuje 
się, że nowe urządzenia na przy-
stankach i stacjach WKD poja-
wią się najpóźniej 1 września. 

Termin montażu nowych au-
tomatów z biletami musiał zostać 

przesunięty ze względu na… epi-
demię. – Sytuacja epidemicz-
na i podjęte przez większość 
krajów na świecie, wymaga-
ne środki zapobiegawcze i ob-
ostrzenia sparaliżowały sektor 
przemysłowy, co spowodowa-
ło wstrzymanie produkcji i brak 
dostaw, w tym podzespołów nie-
zbędnych do terminowej reali-
zacji zamówienia przez nowego 
Operatora. Z uwagi na zaist-
niałe okoliczności, stacjonarne 

automaty biletowe zostaną za-
instalowane na peronach stacji 
i przystanków osobowych WKD 
w późniejszym terminie – infor-
muje przewoźnik. 

Przypominamy. Wszystkie bi-
lety z oferty WKD można kupić 
w kasach biletowych, a dodatko-
wo bilety jednorazowe w upraw-
nionych punktach ajencyjnych 
(kioskach i sklepach) oraz za 
pośrednictwem aplikacji mo-
bilnych SkyCash i mPay. AZ
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PRUSZKÓW
Do zdarzenia doszło we 
wtorek przed godziną 
22 przy skrzyżowaniu 
ul. Grunwaldzkiej 
z Bohaterów Warszawy 
i Tuwima. Mimo 
reanimacji motocyklisty 
nie udało się uratować.

K obieta kierująca samo-
chodem osobowym mar-
ki suzuki prawdopodob-

36-letni motocyklista zmarł 
po zderzeniu z osobówką

nie nie ustąpiła pierwszeństwa,
wykonując manewr skrętu w le-
wo i uderzyła w motocyklistę –
informuje mł. aso. Marta Słomiń-
ska z Komendy Powiatowej Po-
licji w Pruszkowie. – Kobieta była
trzeźwa – dodaje.

Motocyklista był reanimowany. 
Niestety nie udało się go uratować. 

Na miejscu zdarzenia pracowa-
ły załogi pogotowia ratunkowego, 
straż pożarna oraz policjanci pod 
nadzorem prokuratora.

Za zdjęcia dziękujemy Wawa 
Hot News 24. AZ
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SALON ECT TECHNIK
UL. GÓRNA DROGA 5, URSUS

TEL. 690 000867, 664 702 150, E-MAIL: ECT@ECT.NET.PL 
WWW.ECTTECHNIK.PL

PRZY ZAKUPIE NOWEJ MASZYNY 
WERYFIKACJA ZA 1 ZŁ 

SERWISUJEMY 
ELEKTRONARZĘDZIA 

KAŻDEJ MARKI

ODBIÓR MASZYN 
Z BUDOWY 

DO SERWISU

UL. PUŁAWSKA 280, WARSZAWA
TEL. 515 365 038, 690 031 660

1876 ZŁ BEZ VAT

879 ZŁ BEZ VAT

8451 ZŁ BEZ VAT

4649 ZŁ BEZ VAT
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PRUSZKÓW

Stawki za śmieci  
szybują w górę

Nie mamy dobrych wieści dla mieszkańców Prusz-
kowa. Od 1 czerwca wzrosła stawka za odbiór od-
padów komunalnych. Zapłacimy więcej za śmieci 
segregowane i niesegregowane.  Do tej pory za od-
biór odpadów segregowanych mieszkańcy Prusz-
kowa płacili 17 zł od osoby. W przypadku odpadów 
zmieszanych kwota wynosiła 28 zł od osoby. Od 
czerwca ceny za odbiór odpadów poszybowały 

w górę. I to ponad dwukrotnie! Jeśli segregujemy 
śmieci to za ich odbiór od 1 czerwca zapłacimy 35 zł 
od osoby. Natomiast za odbiór śmieci niesegrego-
wanych trzeba będzie zapłacić 70 zł od osoby. Skąd 
taki skok stawki?– Wysokość stawki wynika z ofer-
ty złożonej przez Wykonawcę podczas procedury 
przetargu nieograniczonego – informuje pruszkow-
ski magistrat.  AZ

REGION
Rządowy plan otwar-
cia odmrażania gospo-
darki zakłada wzno-
wienie działalności 
branży fitness od  
6 czerwca. Tego 
samego dnia swoją 
działalność będą mogły 
wznowić baseny. Jak 
wyglądają przygotowa-
nia do otwarcia  
pływalni w regionie? 

N arodowy Instytut  
Zdrowia Publicznego 
– Państwowy Zakład 
Higieny przedstawił 

zalecenia dotyczące warun-
ków korzystania z pływalni 
i podobnych obiektów rekre-
acyjnych w czasie pandemii. 
Według nich woda w basenach 
jest bezpieczna. Zaleca się je-
dynie ograniczenie liczby osób 
jednocześnie przebywających 
w obiekcie, przestrzeganie za-
sad utrzymywania dystansu 

społecznego oraz ścisłe stosowa- 
nie zasad higieny.

Grodzisk
Grodziski basen „Wodnik 2000” 
otworzy się 6 czerwca. Na pły-
cie głównej basenu będzie mo-
gło przebywać od 47 do 55 osób. 
Wyłączone z użytkowania będą 
sauny i strefa relaksu, z jaccu-
zi będzie można korzystać po-
jedynczo, chyba, że dana grupa 
to osoby wspólnie mieszkające. 
Na jednym torze do pływania 
będą mogły przebywać  4 osoby.

Pruszków
Niestety nie wiemy kiedy otwo-
rzy się pruszkowski basen „Ka-
pry”. – Ustalamy szczegółowy 
plan otwarcia z prezydentem 
Pawłem Makuchem i wkrótce 
poinformujemy o tym miesz-
kańców Pruszkowa – powie-
działa Patrycja Relska, dyrektor 
miejskiej pływalni „Kapry”.

Raszyn
Nieco dłużej trzeba będzie po-
czekać na otwarcie raszyń-
skiej pływalni. Dyrekcja basenu 
w Raszynie wykorzystała czas 

epidemii na wykonanie prac re-
alizowanych w przerwie tech-
nologicznej. Plany otwarcia 
pływalni pokrzyżowały zawo-
ry, które należy zamontować, 
by móc napuścić wodę do base-
nów. Te zostały już zamówione, 
ale nadal nie dotarły do pływalni. 
– Czekamy tylko na ten element. 

Planujemy otworzyć basen na 
przełomie czerwca i lipca. War-
to tu zaznaczyć, że w wakacje 
nie będziemy już musieli robić 
kolejnej przerwy technologicz-
nej – mówi nam Marcin Borsuk, 
zastępca dyrektora ds. promo-
cji i rozwoju sportu w Centrum 
Sportu Raszyn.  AZ

Kiedy otworzą miejskie baseny?
GRODZISK MAZ.

Od 8 czerwca znów 
będziemy musieli 
zapłacić za parkowanie 
w Grodzisku Mazowiec-
kim. Miasto „odmraża” 
strefę płatnego parko-
wania.

Ze względu na szereg za-
kazów jakie rząd nałożył 
na Polaków ze względu 
na niebezpieczeństwo 

związane z możliwością zakaże-
nia koronawirusem władze Gro-
dziska Mazowieckiego zniosły 
konieczność płacenia za korzy-
stanie z miejsc parkingowych na 
terenie miasta. Miało to zachęcić 
mieszkańców do rezygnacji z ko-
rzystania z transportu miejskiego. 

Od kilku tygodni obostrzenia 
są systematycznie zdejmowane. 
Również Grodzisk Mazowiecki 
zdecydował się na wprowadze-
nie zmian i przywrócenie opłat za 
parkowanie w mieście. Od ponie-
działku 8 czerwca Strefa Płatnego 

Wraca płatne  
parkowanie w Grodzisku

Parkowania znów zacznie działać. 
– W związku z powyższym przy-
pominamy o obowiązku uiszcze-
nia opłaty za postój w ww. strefie, 
w tym abonamentów dla osób 
prowadzących działalność gospo-
darczą. Informujemy, iż zainstalo-
wane w Grodzisku Mazowieckim 
wszystkie parkomaty obsługują 
opłaty bez gotówkowe. Płatno-
ści można dokonywać za pomo-
cą kart płatniczych, kredytowych 
oraz najpopularniejszych aplikacji 
mobilnych „Skycash” oraz „mo-
BILET”. W związku z powyższym 
zalecamy, aby w miarę możliwości 
przede wszystkim korzystać z tych 
form uiszczenia opłaty – zazna-
czają grodziscy urzędnicy.  AZ
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o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospo- 
darowania przestrzennego:
• części terenu położonego we wsi Raszyn po wschodniej stronie  

Al. Krakowskiej – rejon ul. Szkolnej
• części terenu położonego we wsi Sękocin Stary w Gminie Raszyn 

– rejon ul. Sękocińskiej i Al. Krakowskiej
• części terenu położonego we wsi Sękocin Nowy po wschodniej 

stronie Alei Krakowskiej w Gminie Raszyn – rejon ul. 6-go 
Sierpnia 

• części terenu położonego we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – 
rejon Węzła „Wypędy”

• części terenu położonego we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – 
rejon ul. Sokołowskiej i ul. Zdrojowej

• części terenu położonego we wsi Wypędy w Gminie Raszyn – 
rejon ul. Zdrojowej 

• części terenu położonego we wsi Dawidy Bankowe w Gminie 
Raszyn – rejon ul. Długiej i ul. Szlacheckiej 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) 

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Raszyn 

1. uchwały Nr XXIII/202/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda- 
rowania przestrzennego części terenu położonego we wsi Raszyn 
po wschodniej stronie Al. Krakowskiej – rejon ul. Szkolnej 
obejmującego obszar planu w obrębie Raszyn, którego granice 
wyznaczają:
1) od północy - północna granica działki nr ew. 278;
2) od wschodu - wschodnia granica działki nr ew. 278;
3) od południa - południowa granica działki nr ew. 278;
4) od zachodu - zachodnia granica działki nr ew. 278.

2.  uchwały Nr XXIII/203/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części terenu położonego we wsi Sękocin 
Stary w Gminie Raszyn – rejon ul. Sękocińskiej i Al. Krakowskiej 
obejmującego obszar planu w obrębie Sękocin Stary, którego granice 
wyznaczają:
1)  od północy - północna granica działki nr ew. 292/9;
2)  od wschodu - wschodnie granice działek nr ew.: 292/9 i 295/12;
3)  od południa - południowe granice działek nr ew.: 295/12 i 295/11;
4)  od zachodu - zachodnia granica działki nr ew.: 295/11, następnie 

południowo – zachodnia granica działki nr ew. 292/9.

3. uchwały Nr XXIII/204/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro- 
wania przestrzennego części terenu położonego we wsi Sękocin 
Nowy po wschodniej stronie Alei Krakowskiej w Gminie Raszyn – 
rejon ul. 6-go Sierpnia obejmującego obszar planu w obrębie Sękocin 
Nowy, którego granice wyznaczają:
1) od północy - północna granica działki nr ew. 38/20;
2) od wschodu - wschodnia granica działki nr ew. 38/20;
3) od południa - południowa granica działki nr ew. 38/20;
4) od zachodu - zachodnia granica działki nr ew. 38/20.

4.  uchwały Nr XXIII/205/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro- 
wania przestrzennego części terenu położonego we wsi Wypędy 
w Gminie Raszyn – rejon Węzła „Wypędy” obejmującego obszar 
planu w obrębie Wypędy, którego granice wyznaczają
1) od północy - północna granica działki nr ew. 87/9;
2) od wschodu - wschodnia granica działki nr ew. 87/9;
3) od południa - południowa granica działki nr ew. 87/9;
4) od zachodu - zachodnia granica działki nr ew. 87/9.

5. uchwały Nr XXIII/206/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego części terenu położonego we wsi Wy-
pędy w Gminie Raszyn – rejon ul. Sokołowskiej i ul. Zdrojowej 
obejmującego obszar planu w obrębie Wypędy, którego granice 
wyznaczają:
1) od północy – północna granica działki nr ew. 78/5;
2) od wschodu – oś istniejącej ul. Zdrojowej;
3) od południa – oś istniejącej ul. Sokołowskiej;
4) od zachodu – zachodnia granica administracyjna obrębu Wypędy.

6.  uchwały Nr XXIII/207/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części terenu położonego we wsi Wypędy  
w Gminie Raszyn – rejon ul. Zdrojowej obejmującego obszar planu 
w obrębie Wypędy, którego granice wyznaczają
1) od północy - północna granica działki nr ew. 41/1;
2) od wschodu - wschodnia granica działki nr ew. 41/1;
3) od południa - południowa granica działki nr ew. 41/1;
4) od zachodu - zachodnia granica działki nr ew. 41/1.

7.  uchwały Nr XXV/218/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części terenu położonego we wsi Dawidy 
Bankowe w Gminie Raszyn – rejon ul. Długiej i ul. Szlacheckiej 
obejmującego obszar planu w obrębie Dawidy Bankowe, którego gra-
nice wyznaczają

1)  od północy - północne granice działek nr ew.: 34/2 i 38/1;
2)  od wschodu - wschodnia granica działki nr ew. 38/1;
3)  od południa - południowa i zachodnia granica działki nr ew. 38/1,  

a następnie południowa granica działki nr ew. 34/2;
4)  od zachodu - zachodnia granica działki nr ew. 34/2.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planów miejscowych. Wnio-
ski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Raszyn, 05-090 Raszyn,  
ul. Szkolna 2a w terminie do dnia 10 lipca 2020 r. Wniosek powinien za-
wierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Raszyn.

Jednocześnie na podstawie 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 in-
formacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r.,  
poz. 283) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicz-
nych ocen oddziaływania na środowisko, obejmujących sporządzenie pro-
gnoz oddziaływania na środowisko dla potrzeb ww. miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 

Stosownie do art. 54 ust. 2 ww. ustawy organ opracowujący projekty do-
kumentów zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, w strategicznych 
ocenach oddziaływania na środowisko.

Z dokumentacjami spraw można zapoznać się w Referacie Urbanistyki  
i Planowania Przestrzennego, po wcześniejszym umówieniu telefonicz-
nym (22 701 78 52), w godzinach pracy Urzędu. 

Stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 3 i 4 i art. 40 ww. ustawy zainteresowani  
w terminie do dnia 10 lipca 2020 r. mogą składać wnioski. Wnioski na piśmie 
należy składać do Wójta Gminy Raszyn w kancelarii Urzędu Gminy Raszyn 
lub pocztą na adres: 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a; ustnie do protokołu  
w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego lub za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania podpisem 
elektronicznym) na adres: urbanistyka@raszyn.pl. Wniosek powinien za-
wierać imię, nazwisko lub nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku 
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Zgodnie z art. 41 powyższej 
ustawy wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. 

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Wójt Gminy 
Raszyn. 

z up. Wójta  
Zastępca Wójta 

mgr Michał Kucharski

Raszyn, dnia 5 czerwca 2020 r.

OBWIESZCZENIE 
Wójta Gminy Raszyn

O G Ł O S Z E N I E
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22 758 77 88, reklama@wprmedia.pl  
Pruszków, ul. Niecała 10/2              • 1300m2 przy Al. Jerozolimskich 

tel. 720-147-373 

NIERUCHOMOŚCI 
– DO WYNAJĘCIA

Do wynajęcia lokale 
biurowe o powierzchni 69, 
25 i 20m2 Warszawa Włochy, 
ul. Serwituty, tel. 605698064 

• 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 

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

Niepełnosprawni. Produkcja. 
2 zmiany. Okolice Grodziska 
Maz. 734 108 163 

Zatrudnię instruktora 
nauki jazdy z własnym 
samochodem 601 751 183 

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 

• 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 

NIERUCHOMOŚCI 
– SPRZEDAM

• Sprzedam mieszkanie 75 m, 
3 pokoje, centrum Pruszkowa, 
blok z 2010 r., tel. 608-048-084 

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 

DAM PRACĘ

• 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 

NIERUCHOMOŚCI 
– KUPIĘ

• AUTO KAŻDE KUPIĘ 
tel. 603 903 405 

OGŁOSZENIA CENY NETTO
OGŁOSZEŃ 
ZA SŁOWO: 

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

Prowadzimy kompleksową 
obsługę w zakresie:
 księgowości (wszystkie rodzaje 

przedsiębiorstw)
 kadr i płac 
 doradztwa podatkowego 

dla naszych klientów 
 rejestracji firmy

Biuro rachunkowe

Maculewicz Finance Sp. z o. o. 
ul. Staszica 1D lok. U3, 05-800 Pruszków
tel: 22 738 71 60, email: biuro@maculewicz.pl

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

MIEJSCA
NA TWOJĄ
REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL

Wójt Gminy Nadarzyn 
zawiadamia,  

że na urzędowych tablicach 
ogłoszeń oraz na stronach 

internetowych urzędu  
został zamieszczony  

wykaz nieruchomości, 
stanowiących drogę 

wewnętrzną, przeznaczonych 
do wydzierżawienia w trybie 

bezprzetargowym. 

Prezydent Miasta Pruszkowa
Zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.65 ze zm.) informuje, 
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa 
przy ul. Kraszewskiego 14/16, zostanie wywieszony w dniu 
08.06.2020 r. na okres 21 dni i podany do publicznej wiadomości 
wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Informacja tel. 22 735-87-69, pok. 75, w godzinach pracy 
Urzędu Miasta.

• Skup wszystkich aut na kasację 
508206738 

USŁUGI

• Brukarstwo meritumbruk@o2.pl 
tel. 696437501 

• Docieplanie Budynków 
795 96 96 96 

• Drzewa, krzewy, pielęgnacja, 
prześwietlanie drzew 
owocowych; ochrona 
roślin (w tym róż; opryski 
bukszpanów) 512-380-109, 
(22) 758-16-65 

• Hydraulik tel. 535872455 

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

• WYMIANA OPON, 
795-569-659 

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

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


