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Co projektem drugiego toru 
do Grodziska?

REGION
Po wielu latach oczeki-
wań Warszawska Kolej 
Dojazdowa zdecydowa-
ła się na budowę dru-
giego toru do Grodziska 
Mazowieckiego. Doku-
mentacja projektowa 
miała być gotowa na 
przełomie czerwca 
i lipca. Sprawdzamy 
jak idą przygotowania 
do tej inwestycji. 

J eszcze kilka lat temu na to-
rach WKD między Grodzi-
skiem a Warszawą można 
było oglądać tylko blisko 

R E K L A M A

40-letnie składy EN94. Mimo ich 
niedostosowania do obecnych 
norm, czyli m.in. braku klimaty-
zacji, stromych schodów uniemoż-
liwiających niepełnosprawnym 
dostanie się do wagonu, cieszyły 

się dużym powodzeniem wśród 
podróżnych. Stare składy ode-
szły w zapomnienie, a ich miej-
sce zajęły nowoczesne pociągi. 
Coś co nie zmienia się jednak od 
lat to renoma. Warszawska Kolej

Dojazdowa jest najpunktual-
niejszym przewoźnikiem w ca-
łym kraju. 

Jednak dla WKD wymiana ta-
boru to nie wszystko. Spółka już 
kilka lat temu zapowiedziała, że 
przystąpi do realizacji wyczeki-
wanej od lat inwestycji. Mowa 
tu o budowie drugiego toru do 
Grodziska Mazowieckiego. Dziś 
pociągi po dwóch torach kursują 
jedynie do stacji Podkowa Leśna 
Zachodnia. Potem po jednym to-
rze dojeżdżają do Grodziska, a po 
drugim do Milanówka. 

Ta sytuacja niebawem się zmie-
ni, ponieważ WKD ma już prawie 
gotowy projekt drugiej nitki do 
Grodziska. Kiedy zatem można 
spodziewać się startu prac? 
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DWÓCH KÓŁKACH!
PIKNIK NA

BEZPŁATNY SERWIS ROWEROWY I GRILL

29-30 sierpnia 11:00-19:00+2

RODZINNY RAJD ROWEROWY
29 sierpnia 11:00-19:00*

W PROGRAMIE TAKŻE:

•   JAZDA NA MAXA W ŻÓŁWIM TEMPIE 
•   POKAZY ROWEROWE Z UDZIAŁEM GOŚCIA SPECJALNEGO 

PIOTRA BIELAKA – UCZESTNIKA PROGRAMU MAM TALENT 
•   MIASTECZKO ROWEROWE ORAZ STREFA DLA NAJMŁODSZYCH 
•   ZNAKOWANIE ROWERÓW
•   BEZPŁATNY WARSZTAT ROWEROWY 

I PORADY SPECJALISTÓW 
•   RODZINNY QUIZ Z NAGRODAMI

  NOWASTACJAPRUSZKOW                    NOWASTACJAPartnerzy:

,
* Rejestracja uczestników: 10:00-12:00                   Wiecej informacji na www.nowastacjapruszkow.pl

Centrum handlowe Nowa Stacja       |      Pruszków      |      ul. Sienkiewicza 19
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– nauki szkolnej czeka dzieci i młodzież w roku 
szkolnym 2020/2021. Na pocieszenie wolnych dni 
będzie aż 177, z czego 110 jeszcze przed wakacjami. dni188

Okazuje się że trzeba będzie 
na to jeszcze chwilę poczekać. 
W ubiegłym roku przewoźnik 
ogłosił przetarg na wykona-
nie dokumentacji projektowej 
obejmującej siedmiokilometro-
wy odcinek toru, przebudowę 
dwóch stacji oraz sześciu przy-
stanków osobowych. Projekt 
drugiego toru miał być gotowy 
na przełomie czerwca i lipca. To 
pozwoliłoby na ogłoszenie prze-
targu na budowę drugiej nitki. 
Niestety pojawiły się problemy. 
Wybrany w przetargu wyko-
nawca nie zdecydował się na 
podpisanie umowy. Na szczę-
ście WKD nie musiała ogłaszać 
ponownie przetargu. Koleja-
rze dokonali ponownego wy-
boru najkorzystniejszej oferty 
z pozostałych zgłoszonych do 
przetargu. Nowym wykonawcą 
została firma Transport Gdań-
ski sp. z o.o., która za wykona-
nie dokumentacji zainkasuje 
3,4 mln zł.

Okazuje się jednak, że na 
opóźnienie w przygotowaniu do-
kumentacji nie wpłynęły począt-
kowe perturbacje z przetargiem. 
Kłopoty sprawiła… pandemia. 
– Projektowanie budowy dru-
giego toru nie zostało jeszcze za-
kończone, procedury związane 
z uzgodnieniem dokumentacji 
z gestorami sieci zewnętrznych, 
instytucjami wydającymi opinie 
z mocy ustawy oraz jednostka-
mi administracyjnymi uległy 
wydłużeniu w związku z sytu-
acją COVID-19 – część terminów 
przewidzianych na udzielenie 
odpowiedzi z uwagi na wpro-
wadzony stan epidemii uległa 
zawieszeniu – poinformował 
nas Krzysztof Kulesza, rzecz-
nik prasowy Warszawskiej Ko-
lei Dojazdowej. 

Oprócz samej dokumentacji 
projektowej przygotowane zosta-
ną również nioski wraz z wyma-
ganymi załącznikami o wydanie 
wszystkich niezbędnych opinii, 
pozwoleń, uzgodnień i decyzji 
administracyjnych dla realiza-
cji przedsięwzięcia.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

Co więcej ze względu na trwa-
jące ustalenia WKD nie chce 
prezentować jeszcze rozwiązań 

projektowych. Dokumentacja 
nadal jest uzgadniania, co ozna-
cza, że finalny kształt projektu, 

ze względu na zgłaszane pro-
pozycje zmian może ulec prze-
kształceniu. Pojawia się więc py- 

tanie kiedy można spodziewać 
się ogłoszenia przetargu na bu-
dowę drugiego toru do Grodzi-
ska Mazowieckiego? – Biorąc 
pod uwagę wynikłe przesunię-
cie czasowe z uwagi na sytuację 
COVID-19 oraz trwające proce-
dury administracyjne związa-
ne z uzyskaniem niezbędnych 
zgód i zezwoleń, chcielibyśmy 
ogłosić postępowanie przetar-
gowe przed końcem 2020 roku. 
Będzie to jednak uzależnione 
od zakończenia wspomnianych 
procedur administracyjnych  
– zaznacza Kulesza.

Jakie korzyści przyniesie roz-
budowa infrastruktury WKD 
między Grodziskiem Mazowiec-
kim a Podkową Leśną? Przede 
wszystkim znacząco poprawi 
się przepustowość na linii WKD. 
Poprawi się komfort obsługi po-
dróżnych i co istotne dla pasa-
żerów – zwiększy się liczba kur- 
sów, a przejazdy będą szybsze. 
To znów może zachęcić wiele 
osób do zostawienia samochodu 
w garażu i  korzystania z tran- 
sportu zbiorowego.  AZ
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– Ośrodek będzie dla około 10 osób leżących. Pozostałe osoby będą dowożone do placówki 
na opiekę wytchnieniową. Chcemy ten ośrodek budować modułowo. Dziś ministerstwo 
współfinansuje taką inwestycję jeśli ośrodek ma 500 m kw. My planujemy ośrodek 
większy na około 600 metrów, bo chcemy go powiększyć właśnie o miejsce na opiekę 
wytchnieniową – Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego o Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym
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Panie Mariuszu wcześniej mieszkał w do-
mu z dużą działką. Skąd decyzja o zmia-
nie lokum na mniejszy segment?
Mieliśmy rodzinny dom w Grodzisku. Po-
nad 300 m kw. Duża piękna działka na 1500 
metrów. Ale zostaliśmy w nim sami z żo-
ną. Dzieci dorosły, założyły rodziny, a nam 
samym ciężko utrzymać tak dużą nieru-
chomość. Ogród również jest kłopotliwy. 
Zdecydowaliśmy się, na sprzedaż domu i za-
kup czegoś mniejszego. Padło na segment 
w Starej Wsi na osiedlu Triton Country.

Co Państwa przekonało do zakupu seg-
mentu w tym miejscu? W okolicznych 
miejscowościach jest wiele inwesty-
cji mieszkaniowych…
Tak, tu się zgodzimy. W Grodzisku czy 
Pruszkowie jest sporo nowych osiedli. Ale 
nam zależało na kameralnym segmen-
cie w cichej, spokojnej i zielonej okolicy. 
Nie chcieliśmy mieszkać w centrum mia-
sta. Żonie zależało na choćby niewielkim 
ogrodzie, tu mamy 250-metrową działkę. 
Znamy również najbliższą okolicę i bardzo 
nas urzekła. Tuż obok mamy piękny Las 
Młochowski. To nie miejski skwerek, ale 
prawdziwy las z piękną dziką przyrodą. 

Wspomniał Pan, że zależało Państwu na 
ciszy i spokoju. A jak jest z tak zwanymi 
miejskimi wygodami? 
Trzeba przyznać, że miejskie wygody to 
mamy na wyciagnięcie ręki, na naszym 
osiedlu! Jest tu basen dla mieszkańców, 
boisko do tenisa i siatkówki. Mamy tu na-
wet strzelnicę golfową. Z wnukami, gdy 
przyjeżdżają na weekendy, chętnie chodzi-
my na plac zabaw. W okolicy jest również 

Życzę każdemu takiej emerytury w swoim domu

stadnina koni, którą odwiedzamy od czasu 
do czasu. Na nudę nie narzekamy.

Przekonał mnie Pan, że na osiedlu nie 
brakuje atrakcji. Ale co gdy trzeba wy-
brać się na zakupy? 
Wszystko jest praktycznie na miejscu. Do 
dużego centrum handlowego w Jankach 
jedziemy niecałe 10 minut. A to miejsce 
nie tylko na zakupy. Jest też kino, do któ-
rego chętnie chodzimy z żoną. Tuż obok 
w Nadarzynie jest wszystko od szkoły, 
przez przychodnie, apteki, punkty usłu-
gowe, po urzędy. Gdy odwiedzamy cór-
kę w stolicy zastanawiamy się, jak ona 
może żyć w wielkim mieście, gdzie są 
ciągłe korki i kolejki. Ludzie tam bie-
gną, a u nas jest zupełnie inaczej znacz-
nie spokojniej. 

Skoro odwiedzają Państwo córkę w War-
szawie to może powie mi Pan jak wyglą-
da dojazd do stolicy? 
Jest idealny. Trasą S8 do centrum Warsza-
wy dojeżdżamy w 30 minut. Nawet week-
endowy wyjazdy nie stanowią problemu. 

Trasą dojeżdżamy do autostrady, a potem 
to już jak to mówią „ gdzie oczy ponio-
są”. W drugą stronę do Żyrardowa gdzie 
mamy przyjaciół też łatwo nam dojechać. 

Czy zakup segmentu był dla Państwa du-
żym wydatkiem? 
Sprzedaż starego domu z działką po-
zwoliła nam kupić nowy segment i go 
umeblować. Dom ma bardzo funkcjo-
nalny układ jest przestronny i wygodny. 
Odłożyliśmy również sporą sumę. W koń-
cu emerytura coraz bliżej, wnuczki coraz 
większe. Namawiamy również córkę, by 
zastanowiła się nad zmianą mieszkania 
w stolicy na segment po sąsiedzku. Chy-
ba każda wizyta u nas ją przekonuje do 
tego. Zwłaszcza, że wnuczki uwielbiają 
nas odwiedzać.

Triton Country
Ul. Głogowa 28, 05-830 Stara Wieś 

+48 22 393 62 00, sekretariat@tritondtevelopment.pl
www.tritondevelopment.pl

Z Pana opisu wynika, że osiedle jest wręcz 
bajkową okolicą.
Z tą różnicą, że to nie bajka. To cudowne 
miejsce nie tylko dla osób zbliżających się 
do emerytury. Poznaliśmy już wielu są-
siadów i są tu zarówno rodziny z małymi 
dziećmi, jak i nastolatkami. Wszyscy są 
zakochani w tym miejscu. Każdy docenia 
tę niesamowitą bliskość natury, spokojną 
okolicę ale i wygodę mieszkania. 

Jeśli ktoś jeszcze się waha nad tym by tu 
zamieszkać musi sam przyjechać i przeko-
nać się jak tu pięknie. Nowoczesne osiedle 
z piękną architekturą. W otoczeniu zie-
leni, a jednocześnie tuż obok wielkiego 
miasta. Z tym plusem, że bez miejskich 
uciążliwości, a jedynie z miejskimi zale-
tami. Czego chcieć więcej?

PAN MARIUSZ STEFAŃSKI 
WSPÓLNIE Z ŻONĄ OD 
NIEDAWNA SĄ WŁAŚCICIELAMI 
SEGMENTU NA OSIEDLU TRITON 
COUNTRY. PRZEPROWADZILI SIĘ 
TU Z WIELOPOKOLENIOWEGO 
DOMU Z DUŻĄ DZIAŁKĄ.  
PAN MARIUSZ OPOWIEDZIAŁ 
NAM O POWODACH TEJ ZMIANY  
I ZALETACH MIESZKANIA  
W NOWOCZESNYM SEGMENCIE. 

Umowa na Działkową 
podpisana

PRUSZKÓW
Stało się! Władze 
Pruszkowa podpisały 
umowę z firmą 
Fal Bruk, która 
zajmie się przebudową 
ulicy Działkowej 
w Pruszkowie.

U lica Działkowa leży na 
pograniczu Pruszko-
wa i Brwinowa. Droga 
jest zniszczona i wy-

maga przebudowy. Poruszają się 
nią głównie mieszkańcy znajdu-
jących się przy niej osiedli. Warto 
tu jednak zaznaczyć, że po od-
daniu do użytku tunelu w cią-
gu tej drogi ul. Działkowa stała 
się alternatywną przeprawą na 
drugą stronę miasta. To co jed-
nak „odstrasza” wielu kierow-
ców to stan drogi.

Niebawem ta sytuacja się 
zmieni. Wyczekiwany od lat re-
mont w końcu zostanie zreali-
zowany. Władze Pruszkowa pod-
pisały już umowę z wykonawcą 
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Pamiętacie Lenkę? 
To wyjątkowa mieszkanka 
Pruszkowa. Mała Lena 
w dzięki wsparciu dar-
czyńców w zeszłym roku 
przeszła operację lewej 
nóżki. Dziś dziewczynka 
znów potrzebuje pomocy. 

W alka o nóżkę Len-
ki trwa od ubiegłe-
go roku. To wtedy 
dziewczynka tra-

fiła na stół operacyjny w Pa-
ley European Institute. To tam 
uratowano jej lewą nóżkę. Pol-
scy lekarze, u których dziew-
czynka byłą konsultowana nie 
dawali na to żadnych szans. 
Zabiegł się powiódł, a Lenka 
rozpoczęła trudną rehabilita-
cję. Wysiłek się opłacił. Jesienią 
ubiegłego roku Lenka zrobiła 
swój pierwszy samodzielny krok. 

Teraz Lenkę czeka kolejna 
kosztowna operacja. – Cierpie-

Mała Lenka znów potrzebuje 
Waszej pomocy

nie, ból i strach to nic przy tym, 
kiedy można obserwować jak 
dziecko, któremu nikt nie da-
wał szans, staje na własnych 
nogach… Teraz stajemy przed 
kolejnym poważnym wyzwa-
niem, bo stan Lenki budzi obawy 
specjalistów. Potrzebujemy Wa-
szego wsparcia, bo nóżka Lenki 
wymaga kolejnej operacji – za-
znaczają rodzice dziewczynki. 
– Pierwsze kroki to ogromne 
szczęście, ale też wielka obawa. 
Bo nóżki Lenki podczas ope-
racji zostały naprawione tyl-
ko częściowo. Jedna wciąż jest 
krótsza, a sprawność córeczki 
wciąż stoi pod znakiem zapyta-
nia. Musimy zdecydować się na 
drugą operację, tym razem wy-
dłużenia nogi. To jedyna szansa 
na zabezpieczenie przyszłości 
Lenki – dodają. 

Operacja musi odbyć się jak 
najszybciej. Jeśli do niej nie doj-
dzie dysproporcja będzie się po-
głębiać, a Lenka nie będzie mogła 
już korzystać z podwyższanych 
bucików, które obecnie umożli-
wiają jej swobodne poruszanie. 

Lenka ich nie lubi, woli biegać 
boso, ale to z kolei może prowa-
dzić do poważnych wad kręgo-
słupa i bioder - ich obciążanie 
każdego dnia może sprawić, że 
mimo operacji Lenka wciąż bę-
dzie miała olbrzymie problemy 
z poruszaniem. – Po przebyciu 
takiej drogi, rezygnacja z dru-
giej operacji, byłaby dla nas jak 
policzek… Bo to nie jest etap, na 
którym możemy zrezygnować 
– podkreślają rodzice dwulet-
niej Lenki. 

– Lenka ma jedną szansę na 
to, żeby przyszłość nie ozna-
czała dla niej ciągłych proble-
mów z poruszaniem. Za kilka 
lat choroba Lenki może być dla 
całej rodziny tylko wspomnie-
niem. Za kilka lat mamy szansę 
na całkiem inną rzeczywistość, 
z daleka od szpitali, rehabilita-
cji i bólu. Jesteś naszą szansą na 
spełnienie najważniejszej życio-
wej misji. Dołącz do naszej ar-
mii! – proszą rodzice.

Zbiórka dla Lenki prowadzona 
jest na stronie www.siepomaga.
pl/nozka-lenki. AZ

prac budowlanych. Za przebudo-
wę Działkowej odpowiada firma 
Fal-Bruk, która za realizację prac 
zainkasuje przeszło 3,6 mln zł. 

Jak zmieni się Działkowa po
przebudowie? Najważniejszą
zmianą jest budowa ronda 
u zbiegu ulic Działkowej, Aka-
cjowej i Młodości. Dodatkowo 
po obu stronach drogi pojawią 
się chodniki. Od strony Prusz-
kowa wybudowana zostanie 
ścieżka rowerowa. Zaplanowano 

również pas zieleni oddzielają-
cy ścieżkę i chodnik od jezdni. 
Przy ul. Działkowej zaprojekto-
wano zatoki autobusowe oraz 
dziewięć miejsc parkingowych. 
W celu spowolnienia ruchu po-
wstaną dwa wyniesione przej-
ścia dla pieszych. Dodatkowo 
w ramach prac wybudowane zo-
staną: odwodnienie oraz oświe-
tlenie drogi.

Remont Działkowej ma się 
zakończyć 30 listopada br.  AZ
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PIASTÓW

Piastów upamiętnił stulecie 
Bitwy Warszawskiej 

W ubiegłym tygodniu w Piastowie odsłonięto no-
wy mural. Wyjątkowe malowidło upamiętnia stu-
lecie Bitwy Warszawskiej. Szare i nijakie przejście 
pod wiaduktem drogowym w Piastowie zmieni-
ło się nie do poznania. Wszystko za sprawą wy-
jątkowego muralu. Dedykowanego walczącym w 
Bitwie Warszawskiej. Uroczyste odsłonięcie ma-
lowidła odbyło się w ubiegły piątek 14 sierpnia. 

Mural przedstawia walczących w Bitwie Warszaw-
skiej żołnierzy oraz eksponuje datę 1920. Tuż nad 
malowidłem umieszczono napis „Chwała Obroń-
com Ojczyzny”. Na filarach wiaduktu umieszczono 
natomiast wizerunki Józefa Hallera, Józefa Piłsud-
skiego oraz Tadeusza Rozwadowskiego. W trakcie 
piątkowych uroczystości posadzono również Dąb 
Generała Józefa Hallera. AZ

R E K L A M A

Ostatni tydzień konsultacji
PIASTÓW

Przypominamy! To już 
ostatni dzwonek dla 
mieszkańców Piastowa, 
którzy chcą ocenić 
nową organizację 
ruchu na skrzyżowaniu 
ulic Fiołkowej 
i Lisa-Kuli w Piastowie. 
Konsultacje trwają 
tylko do końca sierpnia.

J ak ma się zmienić ruch na 
wspomnianym skrzyżowa-
niu? Przebudowa skrzy-
żowania ul. Lisa Kuli z ul. 

Fiołkową ma na celu poprawę 
przejezdności przez skrzyżo-
wanie oraz poprawę warunków 
bezpieczeństwa. Cały ruch ge-
nerowany przez tereny przy ul. 
Fiołkowej będzie kierowany wy-
łącznie w prawo w ul. Lisa Kuli 
i dalej na wiadukt nad autostradą 
w kierunku Ożarowa. Geometria 
skrzyżowania oraz oznakowanie 
nie pozwoli na skręt pojazdów (w 
tym w szczególności samocho-
dom ciężarowym) w lewo w ul 
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REGION
Władze Starostwa 
Powiatowego w Prusz-
kowie zleciły wykonanie 
analizy potrzeb rozwoju 
transportu publicznego 
na obszarze naszego 
powiatu. Czy to oznacza 
rewolucję w komunikacji 
miedzy gminami?  

M ieszkańcy powia-
tu pruszkowskie-
go, którzy chcą 
się przemieszczać 

między gminami mają przed sobą 
nie lada wyzwanie. Każda z gmin 
ma bowiem swoją komunikację 
i swój system biletowy. Różnie 
jest również z honorowaniem 
biletów długookresowych ZTM. 
Często jeśli są honorowane to wy-
magane jest jeszcze posiadanie 
karty mieszkańca z danej gminy. 

Generalna zasada jest taka, że 
to powiat odpowiada za organi-
zację połączeń międzygminnych. 

Analizują potrzeby transportu 
publicznego 

Jednak życie pokazuje, że to gmi-
ny na swoje barki biorą uru-
chamianie połączeń również do 
sąsiednich miejscowości. Po co 
zatem powiat pruszkowski zlecił 
wykonanie wspomnianej analizy? 
– Celem powiatu, jako ewentu-
alnego organizatora publicznego 
transportu zbiorowego w powia-
towych przewozach pasażer-
skich, jest chęć stworzenia na 
terenie powiatu pruszkowskie-
go efektywnego systemu trans-
portu umożliwiającego sprawne 
przemieszczanie się mieszkań-
ców przy zachowaniu wysokiej 
jakości usług – wyjaśnia Paweł 
Kostrzewski, naczelnik Wydziału 
Inwestycji i Drogownictwa Staro-
stwa Powiatowego w Pruszkowie.

Jakie aspekty będą zatem ana-
lizowane? – Wspomniana analiza 
dotyczy  m. in.: badania podaży 
usług komunikacyjnych, kontroli 
generatorów ruchu wraz z omó-
wieniem ich potencjału, określe-
nia obszarów wyeliminowanych 
transportowo ze wskazaniem 
ich potencjału przewozowe-
go poprzez przeprowadzenie 

wywiadów bezpośrednich, spra-
wozdania z dokonania wywiadów 
środowiskowych w siedzibach 
gmin położonych na terenie po-
wiatu, weryfikacji napełnienia 
autobusów w godzinach szczy-
towych (dni robocze i week-
endy). W rezultacie określona 
zostanie prognoza popytu na 
usługi transportu publicznego 
na obszarze powiatu – zazna-
cza Kostrzewski.

Czy to oznacza, że powiat chce 
uruchomić własne połączenia 
autobusowe? – Wyniki przepro-
wadzonej analizy pozwolą zwe-
ryfikować, czy należy uruchomić 
własną komunikację. Dokument 
będzie, więc stanowił podsta-
wę ewentualnych decyzji inwe-
stycyjnych w zakresie rozwoju 
systemu transportu w powiecie 
pruszkowskim. Jeżeli zajdzie po-
trzeba poszerzenia usług trans-
portu publicznego o komunikację 
własną powiatu to wyniki anali-
zy będą podstawą do ustalania 
szczegółów współpracy pomię-
dzy powiatem a gminami – do-
daje Kostrzewski. AZ

Lisa Kuli i wjazd do Piastowa, co 
uchroni miasto przed ciężkimi 
pojazdami. Dodatkowo ruch po-
jazdów z kierunku Ożarowa Ma-
zowieckiego w lewo w stronę ul. 
Fiołkowej będzie kierowany po-
przez dobudowany pas lewoskrę-
tu, tak aby nie blokować ruchu na 
wprost w kierunku Miasta Pia-
stów. Poprawa promieni łuków 
na skrzyżowaniu, wykonanie wy-
sepek dzielących oraz dobudowa 
chodnika poprawią bezpieczeń-
stwo na skrzyżowaniu.

Koncepcje zmiany organizacji 
ruchu przygotowała firma Pa-
nattoni. Władze Piastowa zdecy-
dowały się na przeprowadzenie 

konsultacji na temat planowanych 
zmian. Mogą wziąć w nich udział 
tylko mieszkańcy Piastowa posia-
dający czynne prawa wyborcze. 
Mieszkańcy w konsultacjach od-
powiadają mają odpowiedzieć na 
pytanie: „Czy akceptuje Pani/Pan 
koncepcję zmiany organizacji ru-
chu na skrzyżowaniu ul. Fiołkowej 
i ul. Lisa -Kuli w Piastowie – przy-
gotowanej przez firmę Panattoni?”.

Konsultacje trwają do końca 
sierpnia. Wszystkie dokumen-
ty wraz z wzorem ankiety i mapą 
dostępne są tutaj. (https://www.
piastow.pl/aktualnosci-specjalne-
slider/konsultacje-koncepcja-
zmiany-organizacji-ruchu#cnt). AZ
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PRUSZKÓW

Przetarg na Polną  
do powtórki

Przebudowa ul. Polnej ma objąć 200 metrowy 
odcinek od skrzyżowania z ul. Gordziałkowskie-
go do granicy miasta. W ramach prac zostanie 
wykonana nowa nawierzchnia jezdni oraz plac do 
zawracania. Dodatkowo ma się tu pojawić odwod-
nienie oraz nowe oświetlenie. Władze Pruszkowa 
na początku sierpnia ogłosiły przetarg na wyko-
nanie prac budowlanych. Do przetargu zgłosiło 

się aż siedem firm. Niestety oferty okazały się zbyt 
wysokie. Najniższa opiewała na kwotę prawie 518 
tys. zł, tymczasem miasto na remont Polnej chce 
wydać maksymalnie 485 tys. zł. Ze względu na to, że 
oferty przewyższały kwotę, jaką miasto chce prze-
znaczyć na tę inwestycję przetarg został unieważ-
niony. Miasto chce w najbliższym czasie ponownie 
ogłosić przetarg.  AZ

BRWINÓW
Zgodnie z wcześniejszy-
mi zapowiedziami  
w gminie Brwinów  
pojawią się kolejne  
zielone przystanki.  
Właśnie ogłoszono prze-
targ na ich budowę. 

P rojekt „Zielone przy-
stanki ekologiczną 
wizytówką gminy Brwi-
nów” zakłada stworze-

nie czterech modelowych wiat 
przystankowych. Zostaną one 
obsadzone bylinami i pnączami, 
które wprowadzą więcej zieleni 
w przestrzeń publiczną i stworzą 
przyjazny klimat dla pasażerów 
oczekujących na autobusy ko-
munikacji miejskiej. Roślinność 
porastająca zielony dach i ściany 
oraz dodatkowe nasadzenia w do-
nicach zintegrowanych z kon-
strukcją wiaty będą przyczyniać 
się nie tylko do zwiększenia pro-
dukcji tlenu i pochłaniania pyłów, 
obniżenia temperatury otoczenia 
podczas upalnych dni, tłumienia 
hałasu oraz poprawy estetyki ulic, 

Jest przetarg  
na zielone przystanki 

lecz także będą miały swój udział 
w ekologicznym zagospodaro-
waniu wody deszczowej. Dzięki 
energii słonecznej pozyskiwanej 
przez panele fotowoltaiczne bę-
dzie można skorzystać na przy-
stanku z możliwości ładowania 
urządzeń elektronicznych przez 
łącze USB. W dwu- lub trójmodu-
łowych wiatach znajdą się też pod-
świetlane gabloty informacyjne.

W ramach inwestycji powsta-
ną cztery nowe zielone wiaty. 
Mają zostać zlokalizowane przy  
ul. Pszczelińskiej w Brwinowie przy 
drodze wojewódzkiej 720 w rejonie 
budynku poczty (przystanek Brwi-
nów Poczta), przy ul. Pszczelińskiej 
w Otrębusach, w rejonie skrzyżo-
wania dróg wojewódzkich: DW 720 
ul. Pszczelińskiej z DW 719 z ul. War- 
szawską (przystanek Otrębusy 
Pszczelin) oraz przy Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Brwinowie przy  
ul. marsz. J. Piłsudskiego w Brwi-
nowie. Czwarta dwumodułowa 
wiata ma stanąć przy ul. Spor-
towej w Brwinowie przy Zespo- 
le Szkół Ogólnokształcących 
w Brwinowie przy ul. Żwirowej 16.

Wybrany w przetargu wyko-
nawca nowe wiaty będzie musiał 
ustawić do 23 października.  AZ

REGION
Mazowiecki Wojewódzki 
Konserwator Zabytków 
wpisał do rejestru zabyt-
ków wiatę znajdującą się 
nad wejściem na perony 
WKD na przystanku 
Warszawa Śródmieście. 

W iata została wznie-
siona w 1963 r. 
według projek-
tu stworzonego 

przez Arseniusza Romanowicza 
i Piotra Szymaniaka. Śródmiej-
ski przystanek stanowił stację 
końcową na trasie Warszaw-
skiej Kolei Dojazdowej, dawniej 
Elektrycznej Kolei Dojazdowej. 
Powstanie stacji w obecnej lo-
kalizacji tj. u zbiegu Al. Jero-
zolimskich z Al. Jana Pawła II 
związane było z przebudową 
i modernizacją kolei dojazdowej 
i warszawskiego węzła kolejo-
wego w okresie powojennym. 

Zejścia na peron były osłonięte 
parą wiat. Niestety do dziś zacho-
wała się jedynie wschodnia wiata. 
Zachodnia (nieco mniejsza) zosta-
ła rozebrana około 1993 r. – Wiata 

Wiata WKD Warszawa 
Śródmieście zabytkiem

nad zejściem do stacji kolejki 
WKD stanowi efektowne i zara-
zem funkcjonalne zwieńczenie 
dwukondygnacyjnej struktury 
przystanku, będąc jednocześnie 
jego najbardziej wartościowym 
architektonicznie elementem, 
tworzącym w przestrzeni miej-
skiej wyrazisty akcent. Dynamicz-
ne formy zadaszenia dodatkowo 
podkreślone zostały przez uroz-
maicone asymetryczne linie pod-
pór. Dzięki miękkim krzywiznom 
betonowej łupiny obiekt zyskał 
indywidualną ekspresyjną for-
mę o wysokich walorach ar-
chitektonicznych – podkreśla 
Mazowiecki Wojewódzki Kon-
serwator Zabytków. – Wpisana 
do rejestru zabytków wiata sta-
nowi jedno z dwóch pierwotnie 
wzniesionych zadaszeń, dlatego 
zachowanie i właściwa konser-
wacja obiektu, będącego jedynym 
dokumentem pierwotnej kon-
cepcji architektonicznej całego 
przystanku, leży w interesie spo-
łecznym. Budowla dokumentu-
je ponadto rozwój Warszawskiej 
Kolei Dojazdowej, stanowiącej 
istotny element systemu połą-
czeń aglomeracyjnych – dodaje 
konserwator.  AZ

PRUSZKÓW
Dobre wieści dla mi-
łośników rowerowych 
wycieczek. Na ścieżce 
rowerowej miedzy 
Elektryczną a Mosto-
wą powstanie mostek 
rowerowy. 

L iczba ścieżek rowero-
wych na terenie Prusz-
kowa jest coraz większa. 
Jednak swoistym absur-

dem jest wybudowana kilka lat 
temu ścieżka pomiędzy ulicami 
Elektryczną a Mostową. Braku-
je tu bowiem jednego, ale za to 
bardzo istotnego elementu – 
mostu! Ścieżka rowerowa z obu 

stron kończy się… zaporą. Ro-
werzyści oczywiście korzystają 
z niewielkiej przeprawy, ale ta 
dedykowana jest pieszym. Co 
więcej jest dość wąska, więc że-
by przejechać tu rowerem mo-
stek musi być pusty. 

Ta sytuacja niebawem ulegnie 
zmianie. Władze miasta zdecy-
dowały się wybudować most ro-
werowy. Przeprawa będzie miała 
niespełna 3 metry szerokości i 11 
metrów długości. Konstrukcje 
wykona firma Bud-Rem z Ra-
domia. Budowa mostu będzie 
kosztować prawie 486 tys. zł.  

Kiedy rowerzyści będą mogli 
korzystać z nowej przeprawy? 
W dokumentach przetargowych 
termin zakończenia prac wyzna-
czono na koniec sierpnia.  MS

Wybudują mostek rowerowy
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JANKI
Wracamy do sprawy 
zarwania sufitu  
w restauracji McDo-
nald’s znajdującej się 
przy Placu Szwedzkim 
w Jankach. Powiatowy 
Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego prowadzi 
postępowanie wyjaśnia-
jące w tej sprawie. 

P rzypomnijmy. 1 sierp-
nia w restauracji McDo-
nald’s znajdującej się 
przy Placu Szwedzkim 

w Jankach zarwał się podwiesza-
ny sufit. Jego elementy spadły na 
gości znajdujących się na sali. Na 
miejsce wezwano pogotowie ra-
tunkowe. Na szczęście nikomu nic 
się nie stało. 

Sprawą zajął się Powiatowy In-
spektorat Nadzoru Budowlanego 
w Pruszkowie, który 4 sierpnia 

przeprowadził kontrolę w restau-
racji. – W dniu oględzin restaura-
cja była wyłączona z użytkowania, 
prowadzona była działalność 
w systemie McDrive. Wewnątrz 
budynku wykonywano prace re-
montowo-budowlane. Kierow-
nik restauracji poinformował, iż 
po zarwaniu się sufitu zlecono 
wykonanie, osobie posiadającej 

odpowiednie uprawnienia budo-
walne, ekspertyzy technicznej, 
która ma na celu wykazanie co 
było przyczyną zaistniałej sytu-
acji – poinformowała nas Rena-
ta Bućko, Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego. 

Z kontroli powstał raport, 
który trafił do pruszkowskie-
go PINB-u. Wynika z niego, że 

„Bezpośrednią przyczyną uszko-
dzenia zawiesi sufitu podwiesza-
nego było zerwanie rozporowych 
kołków mocujących na skutek 
ich wyeksploatowania i prze-
kroczenia ich nośności na wy-
rwanie z podłoża betonowego”. 
Zalecono demontaż istniejące-
go sufitu podwieszanego w ca-
łym obszarze jego występowania 
oraz jego odtworzenie od pod-
staw z nowych materiałów z od-
powiednimi atestami. 

Do pruszkowskiego PINB-u 
10 sierpnia pełnomocnik McDo-
nald’s złożył oświadczenie z dnia 
7 sierpnia osoby posiadającej 
uprawnienia budowlane, z któ-
rego wynika, że zalecenia zawar-
te w raporcie zostały wykonane. 

– Ostatni przegląd budowla-
ny roczny został przeprowadzo-
ny w maju 2020 r. przez osobę 
uprawnioną, która nie stwierdziła 
uszkodzeń zagrażających bezpie-
czeństwu konstrukcji i określiła 
ogólny stan techniczny budynku 
jako zadowalający – dodaje Re-
nata Bućko.  AZ

PINB zajął się zarwanym  
sufitem w McDonald’sPODKOWA LEŚNA

Mieszkańcy Podkowy 
Leśnej od niedawna 
mogą korzystać z pump-
tracka. Zainteresowanie 
obiektem jest tak duże, 
że władze miasta ogrodu 
chcą wybudować kolejną 
taką konstrukcję!

W ostatnim czasie to-
ry do „pompowa-
nia”, czyli techniki 
jazdy na rowerze 

góra-dół, która nie wymaga pe-
dałowania stają się coraz popu-
larniejsze. Od początku lipca 
z takiego toru można korzystać 
w Podkowie Leśnej.

Podkowiański tor mieści się 
przy ul. Brwinowskiej. Do dyspo-
zycji mieszkańców jest tor, z któ-
rego mogą skorzystać nie tylko 

W Podkowie powstanie 
kolejny pumptrack

rowerzyści, ale również osoby lu-
biące jazdę na rolkach lub hulaj-
nogach.

Zainteresowanie torem jest tak 
duże, że władze miasta ogrodu 
zapowiedziały już budowę kolej-
nego obiektu. Tym razem dedy-
kowanego najmłodszym. – Strefa 
pumptracka stała się dużą atrak-
cją dla okolicznej młodzieży, dla-
tego też ogłosiliśmy przetarg na 
budowę małego toru pumptrack 
dla młodszych dzieci, po sąsiedzku 
z istniejącym oraz toru skilltrack 
z ośmioma urządzeniami do nauki 
balansu wraz z uporządkowaniem 
placu 00 poinformował na swoim 
facebookowym profilu Artur Tu-
siński, burmistrz Podkowy Leśnej. 

Oferty firm zainteresowanych 
budową pumptracka poznamy 
21 sierpnia. Jeśli podkowiański 
urząd rozstrzygnie przetarg to 
tor powinien powstać do poło-
wy listopada.  AZ
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AKTYWNOŚĆ
Zajęcia dodatkowe 
nie zawsze muszą 
wiązać się ze zdoby-
waniem konkretnej 
wiedzy, jak np. nauka 
języków. Czasami 
warto postawić 
na odprężenie i nieco 
ruchu. Taniec oraz 
tenis to doskonałe 
sposoby na rozluź-
nienie oraz poprawę 
kondycji.  

Często 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 końcu 

nie każdy musi być zawodowym 
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 
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 olimpij-
skich. Uprawiany jest na wszyst-
kich kontynentach. Grać w niego 
może osoba w każdym wieku, któ-
ra jest w stanie utrzymać w ręku 
rakietę tenisową – to dlatego ta 
dyscyplina przyciąga wielu za-
wodników na wózkach inwalidz-
kich, głuchych lub niewidomych. 
Specjaliści twierdzą, że dziecko 
w wieku 4-5 lat może już rozpo-
cząć swoją przygodę z tenisem. 
Klasyczną techniką nauczania 
jest połączenie gry i zabawy pod-
czas treningu. Ważnym etapem 
będzie również zapoznanie się 

z prawidłową techniką. Trzeba 
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. Uspraw-
nia on motorykę, koordynację ru-
chową i poprawia sylwetkę. To 
również idealny sposób na spę-
dzanie czasu dla dzieci – wyła-
dowuje nadmiar energii, który 
drzemie w najmłodszych.

Dodatkowo intensywność tej 
aktywności będzie zależała od 
wyboru rodzaju tańca. Tradycyj-
ny będzie spokojniejszą odmianą, 
natomiast więcej energii zużyje-
my przy hip- -hopie. Taniec jest 
również doskonałym sposobem 
na integrację. Można rozwinąć 
umiejętność nawiązywania kon-
taktów i otworzyć się na drugie-
go człowieka. Specjaliści zgodnie 
twierdzą, że tańcem trenujemy sa-
moświadomość.

Każda z tych aktywności bę-
dzie dobrym wyborem. A kto 
wie... Może z pozoru łatwe i przy-
jemne zajęcia przerodzą się 
w pasję i sport zawodowy? AZ

Postaw na ruch – może tenis albo taniec?
NAUKA

Połączenie nauki 
z pracą wydaje się nie 
lada wyzwaniem. Wiele 
osób decyduje się jednak 
na takie rozwiązanie. Czy 
można łatwo i przyjemnie 
połączyć pracę z nauką? 

Stare przysłowie mówi, 
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 pamię-
tać, by porozmawiać z przełożo-
nym gdy mamy w ręku grafik zajęć. 
W tym przypadku łatwiej mają stu-
denci zaoczni, którzy co najwyżej 
będą musieli wyjść z pracy wcze-
śniej tylko w piątek. W przypadku 
studentów dziennych i wieczoro-
wych zajęcia odbywają się w ciągu 
dnia. Ale tu trzeba liczyć na wyro-
zumiałość drugiej strony. Praco-
dawcy są przecież świadomi, że 
zatrudniają studenta dziennego, 

Praca i studia? Można to połączyć

który na uczelni musi być w go-
dzinach „biurowych”. W takiej sy-
tuacji albo otrzymacie umowę 
np. na pół etatu, albo umówicie 
się na inny tryb pracy. 

Pozostaje więc pytanie kiedy się 
uczyć? Kolokwia i egzaminy nie są 
łatwe, a w porównaniu z licealny-
mi egzaminami zakres materiału 
do opanowania jest gigantyczny. 
Tu z pomocą przychodzi systema-
tyczność. Jeśli tej sterty materiału 
nie zostawicie na „ostatnią chwilę” 
i będziecie regularnie po kawał-
ku opracowywać zagadnienia, to 
przed samym egzaminem zosta-
nie wam już tylko przypomnienie 
materiału. Uwierzcie lepiej po-
święcić kilka godzin w tygodniu, 
niż później próbować opanować 
wiadomości z 300-stronicowej 
książki w jedną noc. I to nie jed-
nej książki, a siedmiu. AZ
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Zajęcia dodatkowe a ich wpływ 
na rozwój osobowości 

Na wybór tego bądź in-
nego kierunku wpływa 
wiele czynników, decy-
zję podejmują i rodzi-

ce, i dzieci. Jesteśmy gotowi też 
ją zmienić, niemalże w dowolnej 
chwili, przecież mamy prawo wy-
bierać, próbować, zmieniać, re-
zygnować. Dla niektórych hobby 
z czasem staje się czymś więcej, 
dla niektórych jest to tylko dodat-
kowe zajęcie, z którym nie wiąza-
na jest żadna dalsza przyszłość. 
W jednym i w drugim wypadku 
znaczenie i wpływ jakie dane za-
jęcie pozaszkolne ma na nas jest 
nie do podważenia, a wciąż nie-
docenione.

Należy zwrócić uwagę, że każdy 
rodzaj sztuki, sportu, rzemiosła, 
muzyki oprócz samego technicz-
nego jego wykonania zawiera całą 
otoczkę pewnych atrybutów zwią-
zanych bezpośrednio i pośrednio 

z danym rodzajem kultury bądź 
sportu. Tak więc jeżeli wybieramy 
jako swoje hobby taniec, to pod-
czas zajęć będziemy się widzieli 
z innymi ludźmi, którzy tak sa-
mo jak i my polubili ten rodzaj 
sztuki. Tak się tworzy mała spo-
łeczność osób o podobnych zain-
teresowaniach, z takimi osobami 
nawiązujemy kontakt, przyjaźnie 
i znajomości. Ponadto, taniec jest 
bezpośrednio związany z muzyką, 
więc raczej jeżeli lubimy tańczyć 
to również lubimy słuchać muzyki. 
Muzyka z kolei bardzo pozytywnie 
wpływa na rozwój słuchu, co ma 
ogromne znaczenie na przykład 
w nauce języków obcych. Taniec 
również bardzo rozwija poczucie 
przestrzeni, a także rozwija wy-
obraźnię. Sport rozwija poczucie 
i chęć rywalizacji, a także akcep-
tacji bądź też nie porażek i suk-
cesów. Z kolei różne rzemiosła 

rozwijają naszą cierpliwość, wy-
obraźnię, a także postrzeganie 
pewnych prostych i zwyczajnych 
rzeczy w nietypowy sposób. Tak 
więc każde takie zajęcie rozwija 
w nas bardzo ważne cechy, mają-
ce duży wpływ na stanowienie się 
naszego „ja”, kształtowanie oso-
bowości, co dla dzieci i młodzieży 
ma ogromne znaczenie, gdyż ich 
rdzeń charakterologiczny dopie-
ro się tworzy. 

Rozwijając wątek wpływu za-
jęć dodatkowych na kształtowa-
nie się osobowości, warto spojrzeć 
na to, iż pewne różnice wynikają 
również w zakresie tego samego 
rodzaju sztuki. Dla przykładu – 
taniec, w którym występują róż-
ne style takie jak taniec klasyczny 
– balet, tańce uliczne – hip hop, 
breakdance i inne, tańce towarzy-
skie, tańce nowoczesne, a także 
szereg innych stylów, które nie 
należą do tych czystych rodza-
jów tańca. Każdy z nich istnieje 
w swoim odmiennym świecie. Wy-
starczy raz spojrzeć na tancerza 
by stwierdzić, do którego świata 
przynależy. Czy to balet, czy tańce 
towarzyskie, czy też tańce nowo-
czesne bądź uliczne – każdy ma 
absolutnie odmienną historię, cel 
i styl, a także absolutnie inaczej 
kreuje naszą osobowość. Taka 
sama zasada dotyczy różnego ro-
dzaju sportów i w tym sztuk walki. 

Jako rodzice zdajemy sprawę 
jak istotne jest pokazanie dzie-
ciom, w którym kierunku mogą 
one podążać, jest to raczej forma 
rekomendacji i inspiracji niż fak-
tyczne bezpośrednie przełożenie 
na kreowanie osobowości, czego 
dzieci powinny dokonać same, 
żeby być świadomymi swego wy-
boru, jego konsekwencji, a także 
móc później czerpać pełną sa-
tysfakcję z własnych osiągnięć. 

Dzisiaj mamy dostęp do bardzo szerokiego wachla-
rza zajęć dodatkowych, podczas których nasze dzieci 
mogą poświęcić swój czas i zaangażowanie poza szko-
łą. Powstające wciąż nowe kierunki i style tańca, sztuk 
walki, nowe języki obce, rodzaje sportu jak też powrót 
do wcześniejszych sztuk plastycznych związanych na 
przykład z rzemiosłem i wiele innych ciekawych i in-
spirujących hobby tworzą dzisiejszą ofertę zajęć po-
zalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. 

Natomiast to nasze zadanie, ja-
ko dojrzałych osobowości, jest 
przekazanie obowiązku pracy, 
starań i wyrzeczeń, z którymi 
wiąże się każde zajęcie dodat-
kowe, a bez których ciężko jest 
osiągnąć jakiekolwiek efekty 
w dowolnej dziedzinie, w tym 
też w karierze zawodowej. Jest to 
jedno z najtrudniejszych rzeczy 
do przekazania i wytłumaczenia 
naszym pociechom. Chwile kry-
zysu i zniechęcenia przychodzą 
zawsze, nawet u zawodowych 
tancerzy, osób uprawiających 
sport, zajmujących się muzyką, 
aktorstwem i każdym innym ro-
dzajem kultury i sztuki. Jest to 
absolutnie normalne i akcepto-
walne. Kryzysy same w sobie nie 
są zjawiskiem złym, najważniej-
sze jest jak się z nich wychodzi. 
Najważniejsze co w tej sytuacji 
możemy powiedzieć to że się 
nie można poddawać. 

Nawet jeżeli wybrany przez 
nas rodzaj zajęcia dodatkowego 
na zawsze pozostanie jedynie na-
szym dodatkowym hobby, obok 
podstawowego kierunku kariery 
zawodowej, to nieodzownie bę-
dzie ono przewijało się jak cień 
w każdym aspekcie naszego ży-
cia. Nie wykorzenisz zamiłowania 
do piękna i gracji u baletnicy, jak 
też miłości do wody u pływaka. 
Postawa, w charakterystyczny 

sposób uformowane ciało, krąg 
znajomych, zamiłowanie do te-
go konkretnego rodzaju sztuki 
lub sportu – to pozostaje tak na-
prawdę na całe życie. Pod warun-
kiem, że robimy to świadomie, 
z pełnym oddaniem i poświę-
ceniem, tylko tak możemy od-
nieść sukces.

Pamiętajmy także, że to nasze 
dzieci i nasza młodzież tworzy na-
szą przyszłość, w kulturze, sztu-
ce, sporcie. Z talentem jest tak, że 
nie zawsze jest zauważony i od-
powiednio pokierowany. Czasa-
mi być może tego nie chcemy, 
mamy inną wizję na nasze życie 
i naszych dzieci. Nie mniej jed-
nak talent bez pracy nie odniesie 
sukcesu, jest to para nierozłącz-
na. Czasami wręcz praca jest na-
wet ważniejsza. 

Zbliża się wrzesień, nowy rok 
szkolny. To także nowy sezon dla 
wszystkich zajęć dodatkowych. 
Zastanówmy się nad kierunkiem 
rozwoju naszych dzieci i naszej 
młodzieży. Podsycajmy w nich 
wolę i chęć do wieloletniej pra-
cy nad efektami w obranym hob-
by. Niech to będzie przyjaźń na 
dłużej. Rozwijajmy pokolenie, 
które będzie miało znaczący po-
zytywny wpływ na rozwój na-
szej kultury, która stanowi część 
jestestwa i całokształtu nasze-
go społeczeństwa. 

Irina Sajnacka
Szkoła Baletowa TOOLI

w Pruszkowie
www.tooli.com.pl

R E K L A M A
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Okres rekrutacyjny do 
wyższych uczelni w pełni. 
Absolwenci szkół śred-
nich decydują 
o swojej zawodowej 
przyszłości. Tę pewną, 
gwarantuje najstarsza 
niepubliczna uczelnia 
w Polsce – Warszawska 
Uczelnia Medyczna im. 
Tadeusza Koźluka.

Z awody medyczne zy–
skują coraz większą 
rangę. Trwająca wciąż 
pandemia obnażyła do 

końca pilność napływu nowych 
kadr. Naszym celem jest jak naj-
lepsze wykwalifikowanie absol-
wentów kierunków medycznych. 
Jesteśmy do tego w pełni przygo-
towani. – zapewnia prof. Walde-
mar Dębski, rektor Warszawskiej 
Uczelni Medycznej.

Uczelnia prowadzi studia li-
cencjackie i magisterskie na kie-

runkach: pielęgniarstwo, ko-
smetologia, dietetyka, jednolite 
studia magisterskie na kierun-
ku fizjoterapia, studia inżynier-
skie na kierunku informatyka 
i studia licencjackie na kierun-
ku administracja. 

Studia prowadzone są w trybie 
stacjonarnym i niestacjonarnym. 

Siłą WUMed jest profesjonalnie 
wyposażona baza dydaktyczna 
i kadra wykładowców najwyż-
szej klasy. Wyróżnikiem jest tak-
że przestronny własny kampus 
w dogodnej lokalizacji stolicy. 
Warszawska Uczelnia Medycz-
na jest przygotowana także do 
nauczania on-line. 

Studenci wszystkich kierun-
ków mają gwarantowaną prakty-
kę w renomowanych placówkach 
opieki zdrowotnej. 

Nowym, budzącym duże zain-
teresowanie maturzystów kie-
runkiem, jest Fizjoterapia.

To z pewnością profesja przy-
szłości. Dyplomowany fizjote-
rapeuta nie zostanie bez pracy. 
Żeby jak najlepiej przygotować 
naszych absolwentów do wyko-
nywania zawodu, oddajemy do 
ich dyspozycji profesjonalnie 
wyposażone pracownie kine-
zyterapii, fizykoterapii, terapii 
manualnej, masażu i ćwiczeń 
grupowych, pracownie anato-
mii, fizjologii, fizjologii wysił-
ku i diagnostyki funkcjonalnej, 
pracownie postaw ratownictwa 
medycznego. W kampusie działa 

także Akademickie Centrum Me-
dyczne posiadające własny za-
kład rehabilitacji wyposażony 
w nowoczesny sprzęt diagno-
styczny i rehabilitacyjny. – in-
formuje rektor WUMed.

Wiodącym kierunkiem studiów 
w WUMed jest Pielęgniarstwo.

Zawód pielęgniarki ma coraz 
wyższą rangę, zarówno w syste-
mie ochrony zdrowia, jak i w opi-
nii społecznej. To dobrze, że mówi 
się o niezwykle ważnej roli per-
sonelu pielęgniarskiego. Zdecy-

dowanie jest to zawód zaufania 
publicznego. Warto podkreślić, 
że dyplomowana pielęgniarka 
jest pełnoprawnym członkiem 
zespołu terapeutycznego. – mówi 
prof. Joanna Jasińska, prorektor 
ds. dydaktycznych Warszawskiej 
Uczelni Medycznej.

Studia pielęgniarskie w WUMed 
są dwustopniowe. Licencjackie – 
I stopnia przygotowują m.in., do.: 
świadczenia opieki zdrowotnej, 
zarządzanie opieką zdrowotną, 
promocji i edukacji zdrowotnej. 

Warszawska Uczelnia Medyczna to dobry start

R E K L A M A

Pielęgniarka posiadająca dyplom 
ukończenia studiów, co najmniej 
I stopnia na kierunku pielęgniar-
stwo, ma prawo wystawiać recep-
ty na niektóre leki. 

Studia magisterskie – II stopnia, 
na kierunku pielęgniarstwo zwięk-
szają samodzielność pielęgniar-
ki w zakresie wykonywania, bez 
zlecenia lekarskiego, świadczeń 
zapobiegawczych, diagnostycz-
nych, leczniczych i rehabilitacyj-
nych, samodzielne ordynowanie 
niektórych leków, środków spo-

żywczych specjalnego przezna-
czenia żywieniowego, wyrobów 
medycznych oraz wypisywanie 
recept. – dodaje prof. Jasińska.

Podobnie jak w przypadku fi-
zjoterapii, studenci pielęgniar-
stwa uczą się w profesjonalnie 
wyposażonych pracowniach. Są 
to laboratoria umiejętności pie-
lęgniarskich dla pacjentów do-
rosłych i pediatrycznych, badań 
fizykalnych oraz podstaw ratow-
nictwa medycznego. 

www.wumed.edu.pl 

A R T Y K U Ł  S P O N S O R O W A N Y

Według wielu badań 
programiści są 
najlepiej zarabiającą, 
a jednocześnie naj-
bardziej zadowoloną 
i usatysfakcjonowaną 
grupą zawodową. 

Roboty odkurzają-
ce i koszące trawni-
ki, piekarniki, które 
automatycznie wy-

krywając potrawy, ustawiają 
właściwe funkcje pieczenia, sa-
mochody autonomiczne, czy 
aplikacje umożliwiające stero-
wanie domem. W takim świecie 
już żyjemy. 

Możemy się zastanawiać, jak 
będzie wyglądać rzeczywistość 
za 15-20 lat, kiedy nasze dzieci 
trafią na rynek pracy. Z dużym 
prawdopodobieństwem będą 
pracować na stanowiskach, które 
jeszcze nie istnieją. Postępująca 
informatyzacja wielu obszarów 
gospodarczych już dziś generu-
je ogromne zapotrzebowanie na 
specjalistów z branży nowocze-
snych technologii.

Dla kolejnego pokolenia umie-
jętność sprawnego poruszania 
się w tej dziedzinie będzie nie-
unikniona, dlatego coraz większą 
popularnością cieszą się dodat-
kowe zajęcia dla dzieci z zakre-
su programowania. 

Programowanie rozwija 
u dzieci szereg umiejętności, 
przede wszystkim zdolność 

Dlaczego warto uczyć dzieci 
programowania?

kreatywnego i analitycznego 
myślenia, spostrzegawczość 
czy umiejętność samodzielne-
go rozwiązywania problemów. 

Choć języki programowania 
za kilkanaście lat na pewno będą 
się różnić od obecnych, dzieci 
które miały styczność z kodowa-
niem od najmłodszych lat będą 
poruszać się w nich intuicyjnie. 

Dzięki szkole Giganci Pro-
gramowania uczniowie w wie-
ku 7-19 lat z Pruszkowa i okolic 
mogą rozpocząć naukę progra-
mowania na miejscu, w naszym 
mieście. Trwają właśnie zapisy 

na nowy semestr, który rozpocz-
nie się w drugiej połowie wrze-
śnia. Specjalnie dla czytelników 
gazety WPR szkoła Giganci Pro-
gramowania przewidziała rabat 
wysokości 50 zł. Aby go uzyskać, 
w trakcie rejestracji na zaję-
cia należy podać kod: WPR24. 

www.giganciprogramowania.edu.pl
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Jak wypadł egzamin ósmoklasisty?
REGION

Centralna Komisja 
Egzaminacyjna 
opublikowała wyniki 
egzaminu ósmoklasisty. 
Sprawdziliśmy 
jak egzaminami 
poradzili sobie 
uczniowie z powiatów 
pruszkowskiego 
i grodziskiego. 

T egoroczne egzaminy 
ósmoklasistów były 
inne niż wszystkie. 
Uczniowie zdawali je 

później niż zakładano i przez 
kilka tygodni przygotowywali 
się do nich ucząc się zdalnie. 
Egzaminy już są za nimi. Choć 
zapewne z niecierpliwością cze-
kali na wyniki. CKE opubli-
kowała zbiorcze zestawienie 
z wynikami. Postanowiliśmy 
sprawdzić jak ósmoklasiści po-
radzili sobie z egzaminami z ję-
zyka polskiego, matematyki 
i języka angielskiego.

POWIAT 
PRUSZKOWSKI

Język Polski
Z egzaminem z języka polskie-
go najlepiej poradzili sobie ucz-
niowie z gminy Michałowice,

gdzie średni wynik wyniósł 66,91 
proc. Najsłabiej wypadli ucz-
niowie ze szkół w Piastowie. Tu
 średni wynik wyniósł 60,33 proc. 

• Michałowice – 66,91 proc. – 
202 zdających

• Brwinów – 63,23 proc. – 202 
zdających

• Raszyn – 62,26 proc. – 137 
zdających

• Nadarzyn – 61,80 proc. – 158 
zdających

• Pruszków – 60,67 proc. – 538 
zdających

• Piastów – 60,33 proc. – 221 
zdających

Matematyka
Nieco gorzej uczniom poszło na 
egzaminie z matematyki. Naj-
wyższy średni wynik uzyskali 
uczniowie z gminy Michałowice, 
to 62,34 proc. Najsłabiej wypadki 
uczniowie z brwinowskich pod-
stawówek. Tu średni wynik egza-
minu wyniósł zaledwie 49,27 proc. 

• Michałowice – 62,34 proc. – 
202 zdających

• Raszyn – 59,01 proc. – 137 
zdających

• Nadarzyn – 54,56 proc. – 158 
zdających

• Pruszków – 53,61 proc. – 538 
zdających

• Piastów – 53,26 proc. – 221 
zdających

• Brwinów – 49,27 proc. – 202 
zdających

Język angielski
Na egzaminie z języka angiel-
skiego najlepiej wypadli, co nie 
powinno być niespodzianki, 
uczniowie z gminy Michałowi-
ce. Średni wynik egzaminu to aż 
74,58 proc. Najsłabiej znów wy-
padli uczniowie z piastowskich 
podstawówek – 60,53 proc. 

• Michałowice – 74,58 proc.
 – 202 zdających

• Brwinów – 66,65 proc. – 193 
zdających

• Nadarzyn – 67,70 proc. – 160 
zdających

• Pruszków – 64,81 proc. – 520 
zdających

• Raszyn – 61,68 proc. – 143 zda-
jących

• Piastów – 60,53 proc. – 225 
zdających

POWIAT GRODZISKI

Język polski
Egzamin z języka polskiego naj-
mniej kłopotów sprawił uczniom 
z Podkowy Leśnej, średni wynik 
wyniósł tu 71,06 proc. Najsła-
biej wypadli uczniowie z Ża-
biej Woli, gdzie średni wynik 
z egzaminu wyniósł 58,15 proc.

• Podkowa Leśna – 71,06 proc. 
– 64 zdających

• Jaktorów – 66,32 proc. – 124 
zdających

• Milanówek – 65,09 proc. – 191 
zdających

• Grodzisk Mazowiecki – 63,60 
proc. – 494 zdających

• Baranów – 63,58 proc. – 43 
zdających

• Żabia Wola – 58,15 proc. – 79 
zdających

Matematyka
Tu ponownie najlepiej poradzi-
li sobie uczniowie z Podkowy 
Leśnej. Średni wynik wyniósł 
tu 72,34 proc. „Królowa nauk” 
najwięcej problemów sprawi-
ła uczniom z Żabiej Woli. Tu 
średni wynik egzaminu wy-
niósł 43,84 proc.

• Podkowa Leśna – 72,34 proc. 
– 64 zdających

• Milanówek – 57,56 proc. – 191 
zdających

• Grodzisk Mazowiecki – 55,51 
proc. – 494 zdających

• Baranów – 51,40 proc. – 43 
zdających

• Jaktorów – 51,13 proc. – 124 
zdających

• Żabia Wola – 43,84 proc. – 79 
zdających

Język angielski
W powiecie grodziskim egzamin 
z języka angielskiego najlepiej 
poszedł uczniom z Podkowy 

Leśnej. Tu średni wynik z eg-
zaminu to aż 79,33 proc. Najsła-
biej wypadli uczniowie z Żabiej 
Woli – 61,59 proc. 

• Podkowa Leśna – 79,33 proc. 
– 67 zdających

• Milanówek – 73,10 proc. – 189 
zdających

• Grodzisk Mazowiecki – 66,55 
proc. – 496 zdających

• Baranów – 56,86 proc. – 43 
zdających

• Jaktorów – 63,32 proc. – 121 
zdających

• Żabia Wola – 61,52 proc. – 79 
zdających. 

UKS Top Dance z roku 
na rok cieszy się coraz 
większą popularnością. 
I to nie powinno dziwić. 
To miejsce tworzone 
przez wykwalifikowaną 
kadrę i jednocześnie gwa-
rantujące niesamowitą 
sportową atmosferę.

Nasz klub jak sama na-
zwa wskazuje to miej-
sce idealne dla dzieci 
i młodzieży, która ko-

cha taniec. Do klubu dołączyć już 
mogą dzieci w wieku zaledwie 3 lat. 
Nowych klubowiczów przyjmuje-
my do sześciu różnych grup. Każ-
da z grup jest na innym poziomie, 
wiec jesteśmy w stanie dopasować 
dzieci i młodzież do poziomu ta-
necznego zaawansowania. Już po 
kilku miesiącach zajęć nasi tan-
cerze są w stanie pokazać swoje 
umiejętności na turniejach tańca.

Doświadczona kadra
W Top Dance wyznajemy zasa-
dę – nauka przez zabawę. Dzieki 
temu treningi taneczne sprawia-
ją niesamowitą frajdę tancerzom. 
Dużą zaletą UKS Top Dance jest 
doświadczona i profesjonalna ka-
dra trenerska. Zajęcia prowadzo-
ne są m.in. przez mistrza świata 
w tańcach latynoamerykańskich 
Pawła Tekielę oraz przez mistrza 
Polski, doktoranta AWF Warszawa 
Szymona Kulisia (uczy innych in-
struktorów tańca we współpracy 
z Pruszkowską uczelnią WSKFiT). 

UKS Top Dance – taneczne miejsce 
na mapie Pruszkowa

Dodatkowo współpracujemy z die-
tetykiem, rehabilitantami, psy-
chologami sportowymi.

Taneczne imprezy
Tancerze z UKS Top Dance są za-
praszani na występy na terenie 
powiatu pruszkowskiego. Często 
można ich zobaczyć w telewizji. 
Wychowankowie klubu to liderzy 
tanecznych rankingów z tytułami 
mistrzów województwa mazowiec-
kiego oraz mistrzowie polski. UKS 
Top Dance to również organizator 
tanecznych konkursów. W tym roku 
odbyła się wyjątkowa impreza Top 
Dance Cup – największy turniej 
tańca sportowego na Mazowszu, 
który poprowadziła Iwona Pavlo-
vić. W trakcie gali pokazy tanecz-
ne zatańczyła najmłodsza grupa 
klubowa - „roztańczone brzdące”.

Treningi on-line
Pandemia dla naszego klubu nie 
była problemem. Wręcz odwrotnie. 
Postanowiliśmy zachęcić i dużych 
i małych do tańca realizując pro-
jekt: „Tańcz i ćwicz online z Top 

Dance” sfinansowany przez NIW-
-CRSO ze środków programu CO-
VID-19. Swoich sił mógł spróbować 
każdy i to całkowicie bezpłatnie. 
Nasi tancerze mogli brać nato-
miast udział w bezpłatnych warsz-
tatach. Wszystko po to, by nawet 
w tym trudnym czasie pomóc 
w rozwijaniu talentu i pasji. 

Zdrowie i rozwijanie pasji
W UKS Top Dance stawiamy na 
rozwój taneczny dzieci i młodzie-
ży. Zachęcamy do aktywnego spę-
dzania czasu i zdrowego trybu 
życia. Treningi uczą systematycz-
ności i wypełniania obowiązków, 
co owocuje również w… szkole. 

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 
e-mail: uks.topdance@gmail.com 

www.top-dance.pl 
ZAPISY:

 https://www.top-dance.pl/zapisy-
na-zajecia-w-sezonie-2020-2021/

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   
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NADARZYN

Nowe wiaty  
rowerowe 

Na terenie gminy Nadarzyn powstaną trzy no-
we wiaty rowerowe. Gmina szuka firmy, która 
zajmie się  montażem konstrukcji. Wiaty ro-
werowe zostaną zamontowane w Woli Krako-
wiańskiej przy ul. Jastrzębskiej 34, w Młochowie 
przy Mazowieckiej 46 oraz w Kostowcu przy 
ul. Matki Florentyny Dymman 5. Dwie wiaty 
mają pomieścić minimum 30 rowerów. Pod 

wiatami należy zamontować po 6 stojaków. Trze-
cia wiata będzie nieco mniejsza i pomieści 25 jed-
nośladów. Jeśli uda się wybrać wykonawcę wiat 
już w pierwszym podejściu to jest szansa, że kon-
strukcje pojawią się w wyznaczonych miejscach 
na początku września. Wykonawca na montaż 
wiat będzie miał 21 dni od momentu podpisania 
umowy z gminą.  AZ

Park sensoryczny już gotowy
PRUSZKÓW

Końca dobiegły  
prace związane  
z budową pierwszego  
w Pruszkowie parku 
sensorycznego.  
To wyjątkowe miejsce!

O tym, że park senso-
ryczny ma powstać 
w Pruszkowie pisali-
śmy już w ubiegłym 

roku. Wówczas realizowany był 
pierwszy etap tej inwestycji. Na 
początek trzeba było przygoto-
wać teren pod budowę. 

W tym roku pruszkowski 
magistrat zlecił budowę par-
ku sensorycznego. A race są 
już na ostatniej prostej. W za-
kres prac weszły m.in.: wykona-
nie nasadzeń drzew, krzewów 
i bylin, dostawa i montaż ele-
mentów małej architektury (la-
tarnie solarne, pergola, hamaki, 
leżaki, kosze na śmieci ławki, 
stojaki rowerowe, tablice in-
formacyjne), budowa amfite-
atru, budowa placu ze ścianami 
z kolorowych luksferów, bu-
dowa kopca widokowego oraz 

REGION
Władze Starostwa 
Powiatowego w Prusz-
kowie zleciły wykonanie 
analizy potrzeb rozwoju 
transportu publicznego 
na obszarze naszego 
powiatu. Czy to oznacza 
rewolucję w komunikacji 
miedzy gminami? 

M ieszkańcy powia-
tu pruszkowskie-
go, którzy chcą 
się przemieszczać 

między gminami mają przed sobą 
nie lada wyzwanie. Każda z gmin 
ma bowiem swoją komunikację 
i swój system biletowy. Różnie 
jest również z honorowaniem 
biletów długookresowych ZTM. 
Często jeśli są honorowane to wy-
magane jest jeszcze posiadanie 
karty mieszkańca z danej gminy. 

Generalna zasada jest taka, że 
to powiat odpowiada za organi-
zację połączeń międzygminnych. 

Analizują potrzeby transportu 
publicznego 

Jednak życie pokazuje, że to 
gminy na swoje barki biorą uru-
chamianie połączeń również do 
sąsiednich miejscowości. Po 
co zatem powiat pruszkowski 
zlecił wykonanie wspomnianej 
analizy? – Celem powiatu, ja-
ko ewentualnego organizatora 
publicznego transportu zbio-
rowego w powiatowych prze-
wozach pasażerskich, jest chęć 
stworzenia na terenie powiatu 
pruszkowskiego efektywnego 
systemu transportu umożliwia-
jącego sprawne przemieszczanie 
się mieszkańców przy zacho-
waniu wysokiej jakości usług 
– wyjaśnia Paweł Kostrzewski, 
naczelnik Wydziału Inwestycji 
i Drogownictwa Starostwa Po-
wiatowego w Pruszkowie.

Jakie aspekty będą zatem ana-
lizowane? – Wspomniana analiza 
dotyczy  m. in.: badania podaży 
usług komunikacyjnych, kontroli 
generatorów ruchu wraz z omó-
wieniem ich potencjału, określe-
nia obszarów wyeliminowanych 
transportowo ze wskazaniem 
ich potencjału przewozowego 

poprzez przeprowadzenie wy-
wiadów bezpośrednich, spra-
wozdania z dokonania wywiadów 
środowiskowych w siedzibach 
gmin położonych na terenie po-
wiatu, weryfikacji napełnienia 
autobusów w godzinach szczy-
towych (dni robocze i weekendy). 
W rezultacie określona zostanie 
prognoza popytu na usługi trans-
portu publicznego na obszarze 
powiatu – zaznacza Kostrzewski.

Czy to oznacza, że powiat chce 
uruchomić własne połączenia 
autobusowe?  – Wyniki prze-
prowadzonej analizy pozwolą 
zweryfikować, czy należy uru-
chomić własną komunikację. 
Dokument będzie, więc sta-
nowił podstawę ewentualnych 
decyzji inwestycyjnych w zakre-
sie rozwoju systemu transportu 
w powiecie pruszkowskim. Jeże-
li zajdzie potrzeba poszerzenia 
usług transportu publicznego 
o komunikację własną powiatu 
to wyniki analizy będą podstawą 
do ustalania szczegółów współ-
pracy pomiędzy powiatem a gmi-
nami – dodaje Kostrzewski.  AZ

dostawa i montaż donic do sa-
modzielnej uprawy roślin.

Park Sensoryczny nie jest zwy-
kłym placem zabaw. To miejsce 
szczególne, w którym dzieci mogą 
pobudzić wszystkie swoje zmy-
sły. Park jest podzielony na strefy: 
smakową, dotykową, zapachową, 
słuchową, wzrokową i dźwiękową. 
Jedną z atrakcji jest nawierzch-
nia bosych stóp, na której znaj-
dują się m.in.: kora drzew, pieńki 
cienkie w plastry, szyszki sosnowe. 

Pojawiła się ścianka tematycz-
na z tablicą do pisania kredą, nie 
zabraknie elementów w kształ-
cie koła (opony, pokrywki, koła 
od roweru, płyty CD, nakrętki). 

Warto zaznaczyć, że elemen-
ty ogrodu sensorycznego często 
wykorzystywane są do działań 
terapeutycznych. Stąd i loka-
lizacja placu przy ul. Wapien-
nej nie jest przypadkowa. Obok 
działa bowiem Specjalny Ośro-
dek Szkolno-Wychowawczy.  AZ

REGION
W ostatnim czasie 
mieszkańcy Pruszkowa 
po raz kolejny zostali 
pozbawieni dostaw 
wody. Powód? Skompli-
kowana awaria magi-
strali wodociągowej.  
Czy jest szansa, że woda 
do Pruszkowa i okolicz-
nych miejscowości bę-
dzie dostarczana jeszcze 
inną magistralą?

M iejscowości tzw. pa-
sma pruszkowskie-
go w wodę zasilane 
są dzięki magistra-

li biegnącej wzdłuż Al. Jerozo-
limskich. Magistrala powstała 
w latach siedemdziesiątych ubie-
głego wieku. Kłopot w tym, że 
konstrukcja jest mocno wyeks-
ploatowana i co chwila docho-
dzi do niespodziewanych awarii. 
Mówiąc wprost, co chwilę poja-
wiają się nowe pęknięcia. Jaki ma 
to skutek odczuliśmy w ostat-
nich dniach. Wstrzymanie do-
staw wody dla kilku miejscowości. 

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji, 
które odpowiada za dostawy 
wody zna ten problem. Od kil-
kunastu lat na terenie Włoch, 

Ursusa, Piastowa i Pruszkowa 
prowadzone są liczne inwesty-
cje. Jednak, jak się okazuje po-
trzebne jest tu inne rozwiązanie 
– alternatywna magistrala dla 
tej w Al. Jerozolimskich. 

Warto zaznaczyć, że prace 
związane z budową drugiej „nit-
ki” trwają, ale proces inwestycyj-
ny jest długi. – 24  października 
2018 r. została podpisana umo-
wa na budowę drugostronnego 
zasilania w wodę Pasma Prusz-
kowskiego oraz na połączenie 
istniejącej magistrali wodocią-
gowej w ul. Popularnej – Ryżowej 
z magistralą w ul. Dźwigowej – 
Chrościckiego. Inwestycja pro-
wadzona jest na terenie trzech 

warszawskich dzielnic: Bemo-
wa, Ursusa i Włoch – zaznaczają 
przedstawiciele MPWiK. 

Kłopot w tym, że to dopiero 
początek prac związanych z two-
rzeniem nowej magistrali. Mi-
mo wszystko roboty te pozwolą 
na budowę kolejnego elementu 
drugostronnego zasilania w wo-
dę dla mieszkańców dzielnicy 
Ursus w Warszawie oraz miast: 
Pruszkowa i Piastowa, a także 
gminy Michałowice. Obecnie 
woda do tego rejonu dostar-
czana jest jedynie za pośrednic-
twem magistrali wodociągowej 
w Alejach Jerozolimskich oraz 
systemem magistral o mniej-
szych średnicach.

Warto przypomnieć, że w po-
łowie 2018 roku została podpisa-
na również umowa na budowę 
11-kilometrowej magistrali wo-
dociągowej bezpośrednio na te-
renie miast Piastów i Pruszków; 
wartość przedsięwzięcia wyno-
si blisko 28 mln zł netto, która 
stanowi ważny element budowy 
systemu zapewnienia ciągłości 
dostaw wody na terenie pasma 
pruszkowskiego. Rozbudowa 
istniejącej sieci wodociągowej 
umożliwi także wzrost nieza-
wodności pracy sieci oraz prze-
łoży się na poprawę jakości wody 
poprzez utrzymanie wymaga-
nego ciśnienia w dotychczas 
eksploatowanych magistralach. 
– Obecnie wykonawca zakoń-
czył już prace w ul. Przejazdo-
wej i realizuje roboty budowlane 
w ul. Żbikowskiej i Poznańskiej 
(w Pruszkowie). Na obecną chwi-
lę wykonano odcinek o długo-
ści 2,2 km z planowanej trasy 
Zadania 1 o całkowitej długości  
7,5 km. Trwają rozmowy z MZDW 
na temat zgody na lokalizację ma-
gistrali w drogach 701 i 718 na te-
renie Pruszkowa. Jest to  odcinek 
o długości 2,5 km, co stanowi 1/3 
całości Zadania 1 , jest kluczowy 
dla całej inwestycji, gdyż łączy 3 
etapy  Zadania 1. Dla Zadania 2 
wnioski o pozwolenie na budo-
wę zostały złożone w Starostwie 
pruszkowskim i obecnie Spół-
ka oczekuje na pozwolenia na 
budowę – dodaje MPWiK.  AZ

Woda do Pruszkowa nie tylko 
jedną nitką

 P
IX

A
BA

Y.
C

O
M

 
 

REGION
Mamy dobre wieści  
dla podróżnych korzy-
stających z usług WKD. 
Niebawem na wszyst-
kich przystankach  
pojawią się nowe  
biletomaty. Montaż 
urządzeń już trwa. 

O d 3 czerwca Warszaw-
ska Kolej Dojazdowa 
wstrzymała sprze-
daż biletów w urzą-

dzeniach znajdujących się na 
przystankach. Powód? Zmiana 
firmy, która jest odpowiedzial-
na za dostawę i obsługę urzą-
dzeń. W połowie czerwca stare 
biletomaty zniknęły z przystan-
ków, a na montaż nowych trze-
ba było poczekać. 

Dobra wiadomość jest taka, że 
na kilku przystankach już poja-
wiły się nowe urządzenia. Jak 
informuje przewoźnik jeszcze 
w sierpniu będzie można kupić 
bilety WKD w nowych biletoma-
tach. – Rozpoczął się montaż 
oraz uruchamianie stacjonar-
nych automatów biletowych na 
wszystkich 28 stacjach i przy-
stankach WKD, który potrwa do 
dnia 25 sierpnia. Docelowo za-
instalowanych zostanie 30 bile-
tomatów, po jednym na każdym 
z przystanków oraz pod dwa 
na stacji Komorów i przystan-
ku Warszawa Raków – czytamy 
w komunikacie WKD. 

W biletomatach będzie można 
kupić każdy rodzaj biletu z ofer-
ty WKD. Płatności będzie moż-
na dokonać bezgotówkowo za 
pomocą kart płatniczej, aplika-
cji mobilnej BLIK oraz gotówką 
(bilon).  MS

Nowe biletomaty  
już na przystankach WKD
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PIASTÓW

W Piastowie powstanie 
McDonald’s

Przy ul. Warszawskiej na pograniczu 
Piastowa i Ursusa powstanie restau-
racja McDonald’s. Restauracja powsta-
nie tuż obok parku handlowego przy 
ul. Warszawskiej. Obecnie na terenie 
niewiele się dzieje. Działka jest ogro-
dzona, a na siatce zawieszono tablicę 
informacyjną. Zrobiono niewielki wykop 

oraz przywieziono materiały budowalne. 
Widomo już, że dojazd do restauracji bę-
dzie możliwy z parkingu parku handlowe-
go. Nie będzie tu bezpośredniego zjazdu 
i wyjazdu z ul. Warszawskiej.  Obecnie 
McDonald’s w 150 polskich miastach ma 
447 restauracji, w których pracuje 25 tys. 
pracowników.  AZ

NADARZYN
Policjanci z Komen-
dy Stołecznej Policji 
zatrzymali 32-letniego 
mężczyznę, który na 
własnej działce upra-
wiał konopie. W pobliżu 
jego posesji znaleziono 
kolejne poletko  
z krzewami konopi.

N a podstawie ze-
branych informacji 
operacyjnych poli-
cjanci z Komendy 

Stołecznej zajmujący się prze-
stępczością narkotykową usta-
lili, że na terenie nieużytków 
rolnych w Wolicy pod Nada-
rzynem ktoś uprawia konopie. 

Na miejscu znaleźli plantacje 
ulokowaną na trudnodostępnym 
terenie nieużytków rolnych. Na 
trzech poletkach znajdowało 
się 35 krzewów, z czego 10 by-
ło już ściętych. W trakcie oglę-
dzin okolicy przy ogrodzeniu 
jednej z posesji funkcjonariusze 
znaleźli kolejne krzaki konopi. 

Uprawiał konopie  
na własnej posesji

– W związku z tym zapukali do 
drzwi posesji, przy której rosły 
rośliny. W trakcie przeszuka-
nia policjanci w lodówce znaj-
dującej się w pomieszczeniu 
gospodarczym znaleźli i zabez-
pieczyli torebkę foliową, w której 
znajdowało się kilka mniejszych 
torebek foliowych z suszem ro-
ślinnym, pudełko z suszem oraz 
metalową puszkę z tzw. „skrę-
tami”. Na lodówce znajdowała 
się również mała waga elek-
troniczna – informuje Edyta 
Adamus z KSP. – 32-letni właści-
ciel posesji przyznał, że krzewy 
znajdujące się na posesji i bez-
pośrednio za jej ogrodzeniem 
to konopie i że jest ich właści-
cielem. Podobnie jak marihu-
any zabezpieczonej w lodówce. 
Mężczyzna nie przyznał się na-
tomiast, że zabezpieczone na te-
renie bagien krzewy należą do 
niego. Stwierdził również, że 
nie wie, kto może być ich wła-
ścicielem – dodaje. 

Mężczyzna usłyszał już za-
rzut uprawy konopi i posiadania 
znacznej ilości środków odurza-
jących i został objęty policyj- 
nym dozorem.  AZ

PRUSZKÓW
Fontanna w Parku 
Kościuszki stała się… 
antyreklamą Pruszkowa. 
Zaciągnięta czarną folią 
raczej odstrasza miesz-
kańców od odpoczynku 
w jej sąsiedztwie.  
Na szczęście powstała 
niedawno tężnia, stała 
się dla niej alternatywą. 
Kiedy zatem fontanna 
zacznie działać?

P ark Kościuszki kilkana-
ście lat temu przeszedł 
gruntowną moderni-
zację. Zmienił się nie 

tylko wygląd samego parku, ale 
i zabytkowego Pałacyku Soko-
ła. W ramach prac zlikwidowa-
no kultowe „dechy” przy scenie 
pałacyku. W ich miejscu pojawiła 
się fontanna, która już od same-
go początku mocno dawała się 
we znaki. Głównie przez awa-
rie przyłącza energetycznego 
i mechanizmów odpowiadają-
cych za odprowadzenia wody. 

Fontanna przestanie straszyć?
Efekt – woda zalewała piwnice 
pałacyku. Pod koniec lipca do-
szło do kolejnej awarii, a fontan-
na została wyłączona. 

Dziś zamiast możliwości od-
poczynku przy wodzie tryskającej 
z fontanny mieszkańcy miasta za-
stają taki widok  [patrz ZDJĘCIE].

Nie jest to najlepsza wizy-
tówka Pruszkowa. Postanowili-
śmy więc sprawdzić co dzieje się 
w kontekście naprawy fontanny. 
– Podjęliśmy decyzje o rozbiórce 
fontanny. Nie chcemy jej napra-
wiać. To nie była pierwsza awaria 
instalacji. Już wcześniej dochodzi-
ło do podobnych. Obecnie przy-
gotowywany jest projekt rozbiórki 
fontanny – mówi nam Konrad Si-
piera, wiceprezydent Pruszkowa. 

Czy to oznacza, że niebawem 
w tym miejscu pojawią się wspo-
minane przez mieszkańców Prusz-
kowa z ogromnym sentymentem 
dechy? – Dziś jeszcze nie zapadły 
decyzje co znajdzie się w miejscu 
fontanny. Powrót dech wydaje się 
bardzo dobrym pomysłem. Jed-
nak ostateczną decyzję będą tu 
podejmować radni, to oni muszą 
wyrazić zgodę na taką inwesty-
cję – mówi nam Konrad Sipiera 
wiceprezydent Pruszkowa.   AZ
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W Grodzisku powstanie Centrum 
Opiekuńczo-Mieszkalne 

GRODZISK MAZ.
Władze Grodziska 
Mazowieckiego chcą 
wybudować Centrum 
Opiekuńczo-Mieszkalne 
na terenie gminy. Zie-
lone światło na realiza-
cję tego pomysłu dali 
grodziscy radni.

I nicjatywa budowy ośrodka 
służącego potrzebom osób 
niepełnosprawnych, w tym 
opieki wytchnieniowej 

i okresowej, została uzgodnio-
na wspólnie z Zarządem Fun-
dacji Osób Niepełnosprawnych 
Ruchowo „Godne Życie”, która 
deklaruje wsparcie dla funk-
cjonowania Centrum.  Opieka 
wytchnieniowa to forma opie-
ki nad osobami niepełnospraw-
nymi, oferowanej opiekunom 
nieformalnym (najczęściej rodzi-
nom) na określony czas. Polega 
ona na zastąpieniu ich w spra-
wowaniu opieki w miejscu za-
mieszkania podopiecznego lub 
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BRWINÓW
W miejskim parku  
w Brwinowie powsta-
je ogród botaniczny. 
Zostanie tu posadzonych 
ponad 30 tysięcy roślin! 
Ogród w całej okazałości 
będzie można podziwiać 
w przyszłym roku. 

W ładze Brwinowa 
systematycznie 
rewitalizują miej-
ski park w sercu 

miasta. Prace wykonywane są 
etapowo, a sam park staje się co-
raz piękniejszy. Jednym z elemen-
tów rewitalizacji jest stworzenie 
w parku nim ogrodu botaniczne-
go. Pod koniec lutego brwinow-
ski magistrat podpisał umowę 
z wykonawcą prac firma Sorted.

W ogrodzie botanicznym zosta-
nie posadzonych ponad 30 tysięcy 
roślin: różnego rodzaju kwiatów, 
bylin, drzew, krzewów. Do nasa-
dzeń zostaną wybrane rośliny na-
turalnie występujące w naszych 
warunkach klimatyczno-glebo-
wych Oprócz nowej zieleni.

Ogród botaniczny nabiera kształtów

Jednak piękne rośliny to nie 
wszystko! W parku pojawi się 
również ciekawa infrastruktura. 
W brwinowskim parku pojawią 
się m.in. alejki spacerowe, placyki 
rekreacyjno-edukacyjne z kostka-
mi wiedzy, grami i stołami eduka-
cyjnymi oraz tablice informacyjne 
z ciekawostkami o faunie i florze. 
Powstanie plac rekreacyjno-zaba-
wowy, ścieżka bosych stóp, labirynt 
z wikliny, piaskownica archeolo-
giczna, zegar słoneczny, ogródek 
meteorologiczny, a także rzeźby 

drewniane i wiklinowe. – Prace 
w parku weszły w decydującą fa-
zę. W najbliższych miesiącach bę-
dą prowadzone zarówno w części 
istniejącej, m.in. w okolicach placu 
zabaw, jak i w miejscu powstania 
ogrodu botanicznego od strony 
torów kolejowych. Powoduje to 
spore utrudnienia, dlatego prosi-
my mieszkańców odwiedzających 
nasz park o wyrozumiałość i za-
chowanie szczególnej ostrożności 
– mówi zastępca burmistrza Sła-
womir Walendowski.  AZ

w instytucji, do której przywie-
ziony jest podopieczny.

 – Ośrodek będzie dla około 10 
osób leżących. Pozostałe osoby 
będą dowożone do placówki na 
opiekę wytchnieniową. Chcemy 
ten ośrodek budować modułowo. 
Dziś ministerstwo współfinansuje 
taką inwestycję jeśli ośrodek ma 
500 m kw. My planujemy ośro-
dek większy na około 600 me-
trów, bo chcemy go powiększyć 
właśnie o miejsce na opiekę wy-
tchnieniową – zaznacza Grze-
gorz Benedykciński, burmistrz 
Grodziska Mazowieckiego. – Ja 
się domyślam, że może się oka-
zać, że potrzebujemy większego 
ośrodka. Dlatego budujemy go na 

działce o powierzchni około pra-
wie hektara. Na początek ośro-
dek zaspokoi nie tylko potrzeby 
gminy, ale i części powiatu – do-
daje Benedykciński. 

Budowa ośrodka mogłaby ru-
szyć już w przyszłym roku. Obiekt 
miałby zacząć działać już w 2022 
roku. Do czasu wybudowania 
Centrum gmina będzie udzielać 
wsparcia dla działań Stowarzysze-
nia na Rzecz Osób Niepełnospraw-
nych „Malwa Plus”, zajmującego 
się m.in. opieką osób niepełno-
sprawnych w formie Warsztatów 
Terapii Zajęciowej i Świetlicy In-
tegracyjnej. „Malwa Plus” zade-
klarowała również wsparcie dla 
funkcjonowania centrum.  AZ
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Nieodpłatna pomoc prawna świadczona na odległość

Ta forma pomocy jest miesz-
kańcom potrzebna. W sumie 
w pierwszym kwartale 2020 
roku z nieodpłatnej pomocy 

prawnej (NPP) skorzystały 224 osoby, 
a nieodpłatnego poradnictwa oby-
watelskiego (NPO) 130 osób. W dru-
gim kwartale 2020 r., z uwagi na panu-
jąca pandemię, wskaźnik udzielonych 
porad  się obniżył, ale nadal widoczne
 jest zainteresowanie mieszkań-
ców naszego powiatu tą formą po-
mocy. W II kwartale z NPP skorzysta-
ło 71 osób , a NPO 21 osób. Najczęściej 
poruszaną z prawnikami gałęzią pra-
wa jest prawo cywilne.  

Osoby, które chciałyby skorzystać 
z porad adwokata w zakresie m.in. 

prawa pracy, ubezpieczenia spo-
łecznego, spraw administracyjnych, 
rodzinnych, karnych, cywilnych i po-
datkowych, a także przygotowania do 
rozpoczęcia działalności gospodar-
czej mogą otrzymać taką poradę za 
pośrednictwem telefonu bądź drogą 
e-mailową. Dodatkowo, obecnie w wa-
runkach pandemii, poszerzył się krąg 
osób uprawnionych do skorzystania 
z porad prawnych o przedsiębiorców, 
którzy prowadzą jednoosobową dzia-
łalność gospodarczą i przez ostatni rok 
nie zatrudniali pracowników.

Poradnictwo przysługuje każdej 
osobie, która ze względów material-
nych nie może sobie pozwolić na 
poniesienie kosztów takiej porady 

i złoży stosowne oświadczenie. Obec-
nie, z uwagi na świadczenie porad na 
odległość w okresie pandemii, nie ma 
konieczności składania oświadczenia. 
Należy jedynie zapisać się na konsul-
tację, co można uczynić dzwoniąc pod 
numer (22) 723 01 68. 

Celem nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego jest podnoszenie po-
ziomu wiedzy na temat przysługujących 
praw lub obowiązków  oraz wsparciu 
w samodzielnym rozwiązywaniu pro-
blemu. Najczęściej sprawy te dotyczą 
porad dla osób zadłużonych, z zakre-
su spraw mieszkaniowych oraz zabez-
pieczenia społecznego. Nieodpłatne 
poradnictwo obywatelskie obejmuje 
również nieodpłatną mediację.

Wszystkim Państwu chcącym sko-
rzystać z nieodpłatnej pomocy praw-
nej polecamy kontakt pod numerem 
telefonu (22) 723 01 68 w celu umó-
wienia dogodnego terminu porady.

Gdy wszystko wróci do normy nie-
odpłatna pomoc prawna będzie świad-
czona w 3 punktach, w wymiarze 5 dni 
roboczych, tak jak to było przed pan-
demią:

1) Żabia Wola, ul. Wiejska 2f
Adwokaci:

 poniedziałki - w godz. 9:00-13:00
 czwartki – w godz. 9:00-13:00
 Radcy prawni:
 wtorki – w godz. 9:00-13:00
 środy – w godz. 9:00-13:00
 piątki – w godz. 9:00-13:00

2) Milanówek, ul. Piasta 30
 Adwokaci:
 poniedziałki – w godz. 12:00-16:00
 środy – w godz. 12:00-16:00
 piątki – w godz. 12:00-16:00

 Radcy prawni:
 wtorki – w godz. 12:00-16:00
 czwartki – w godz. 12:00-16:00

3) Grodzisk Mazowiecki, ul. 3 Maja 57 
 (w budynku Mediateki) 
 Fundacja Togatus Pro Bono:
 poniedziałki - w godz. 8:00-12:00
 wtorki - w godz. 8:00-12:00
 środy - w godz. 8:00-12:00
 czwartki - w godz. 8:00-12:00
 piątki - w godz. 8:00-12:00

Natomiast nieodpłatne poradnictwo 
obywatelskie świadczone w wymia-
rze 5 dni roboczych w punkcie:

4) Grodzisk Mazowiecki,ul. 3 Maja 57 
 (w budynku Mediateki) 
 Fundacja Młodzi Ludziom
 poniedziałki - w godz. 12:00-16:00
 wtorki - w godz. 12:00-16:00
 środy - w godz. 12:00-16:00
 czwartki -w godz. 12:00-16:00
 piątki - w godz. 12:00-16:00

W związku z pandemią COVID- 19 nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Powiatu Grodziskiego 
obecnie świadczona jest za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość na podstawie 
art. 28a ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywa-
telskim oraz edukacji prawnej (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.). Taki rodzaj świadczenia porad wiąże 
się z troską zarówno o osoby zgłaszające się po poradę, jak i prawników, którzy takiej pomocy udzielają.  

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Informacje z Powiatu Pruszkowskiego Pruszków, ul. Drzymały 30, tel. +48 22 738-14-00
www.powiat.pruszkow.pl

Ruszyła budowa ronda!

Krzysztof Rymuza Starosta Prusz-
kowski i Agnieszka Kuźmińska 
Członek Zarządu Powiatu Pruszkow-
skiego z udziałem Konrada Sipiery 
Zastępcy Prezydenta Miasta Prusz-
kowa podpisali umowę na budowę 
ronda na skrzyżowaniu ul. Komo-
rowskiej i ul. Pogodnej w Pruszkowie.

Jest to pierwsza część zadania in-
westycyjnego pn. „Przebudowa dro-
gi nr 3107W (ul. Komorowska i ul. 

Pruszkowska) na odcinku od ul. Po-
godnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyj-
nej w Granicy” realizowanego przez 
powiat pruszkowski.

Koszt budowy tego odcinka wynie-
sie około 1,5 miliona zł. Miasto Prusz-
ków wsparło finansowo realizację tej 
części inwestycji, dofinansowanie wy-
niesie 30% kosztu inwestycji.

W listopadzie 2019 roku zostało 
wydane Zezwolenie na Realizację In-
westycji Drogowej (ZRID). Wykonanie 
dokumentacji zostało poprzedzone 

analizą ruchu przez projektanta. Wo-
bec dość intensywnego ruchu w ul. 
Pogodnej oraz znacznego obciąże-
nia ul. Komorowskiej, szczególnie 
w dniach targowych, uznano, że w tym 
przypadku najbardziej optymalnym 
rozwiązaniem, z punktu widzenia 
płynności ruchu i bezpieczeństwa, 
będzie budowa ronda. Należy za-
uważyć, że istniejące skrzyżowa-
nie stwarza duże zagrożenie, co ma 
odzwierciedlenie w wielu zdarze-
niach drogowych.
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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 32A, T. 22 755 55 34
www.grodzisk.pl

Grodzisk 
Mazowiecki 
jednym 
z najbogatszych 
samorządów!

Zkwotą 5 499,51 zł (zamożność per capi-
ta 2019 r.) Grodzisk Mazowiecki upla-
sował się na 2 miejscu jako miasto 
powiatowe w prestiżowym rankingu 

„Wspólnoty” – Najbogatsze Samorządy. Przed 
nami są tylko Polkowice. W zeszłym roku by-
liśmy na miejscu 3, a w 2010 - kiedy ranking 
po raz pierwszy był ogłaszany – dopiero na 21. 
W ciągu 10 lat Grodzisk Mazowiecki wykonał 
więc ogromny skok o 19 pozycji!

Metoda zastosowana w rankingu uwzględ-
nia wyłącznie dochody własne i otrzymywa-
ne subwencje, z pomięciem wpływów z dotacji 
celowych, które mają bardzo silny, ale tylko 
chwilowy wpływ na wielkość dochodów. Ran-
king jest opracowywany na podstawie analizy 
danych z GUS, dotyczących wszystkich samo-
rządów i publikowany rok po okresie, którego 
dotyczą zebrane w zestawieniu dane. 

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

Opaska ratująca życie 
– wynalazek z Michałowic!

Liczne nagrody i wyróżnienia 
za Wasz projekt napawają dumą 
mieszkańców gminy. Czy mógł-
byś pokrótce wyjaśnić na czym 
polega Wasz wynalazek?
To opaska wielkości zegarka mo-
nitorująca funkcje życiowe or-
ganizmu noszącego – w razie 
zaśnięcia za kierownicą budzi 
prowadzącego alarmem dźwię-
kowym i wibracjami. 
Jeden z was był uczestnikiem ta-
kiego wypadku, w którym kie-
rowca zasnął za kierownicą. Czy 
scenariusz sukcesu waszego pro-
jektu napisało życie?
Rzeczywiście Kuba miał takie do-
świadczenie. Kierowca zasnął za 
kierownicą i wjechał w samochód 
jego rodziców gdy całą rodziną je-
chali na wakacje. To był poważny 
wypadek. Kuba mówił, że ledwo 
uszli z życiem. Co ciekawe – naj-
pierw opracowaliśmy pomysł, 
a dopiero potem Kuba przypo-
mniał sobie o tej sytuacji. 

Jak udało wam się dogadać i tak 
szybko rozpocząć współpracę? 
Macie po 18 lat, a na opasce wid-
nieje już wasze logo: KTO. Ko-
śnik, Twardowski, Orłowski. 
Nauczyciele z Technikum Mecha-
tronicznego przy ul. Wiśniowej 
na Mokotowie mówią, że „świat 
o tych nazwiskach usłyszy”. 
Po prostu usiedliśmy razem 
w ławce, mieliśmy wspólne za-
interesowania. W pierwszej klasie 
nasza wychowawczyni zaprosiła 
na lekcje trzech uczniów starszych 
roczników, którzy opowiadali jak 
ich projekty pozwoliły im ominąć 
egzaminy na studia (za sprawą 
olimpiad). Postanowiliśmy spró-
bować stworzyć podobny team. 
Kuba i Kamil mieli więcej do-
świadczenia w programowaniu 
ode mnie. Okazało się jednak, że 
czasem na świeżo łatwiej jest wy-
myślić coś odkrywczego.  
Uczyłeś się w szkole podstawowej 
i gimnazjum w Michałowicach. 

Jak wspominasz te lata i czy lo-
kalne szkoły mają jakiś udział 
w twoim sukcesie?
Te pierwsze 10 lat nauki to wciąż 
lwia część mojej edukacji – na 
pewno miały znaczący wpływ na 
mój rozwój. Dobrze wspominam 
oba etapy: podstawówkę i gimna-
zjum. Ten techniczny zmysł zy-
skałem właśnie w tamtych latach. 
Niektóre przedmioty mocno mnie 
rozwinęły, np. lekcje z panem Za-
cnym. Zaufałem naszym szkołom 
i nie żałuję tej decyzji.
A jak przygotowały Cię do dal-
szej edukacji?
Wielu moich rówieśników po 
szkole podstawowej wybrało war-
szawskie gimnazja, ze względu 
na, jak to się mówi, „wyższy po-
ziom” nauczania. Tymczasem 
nie do końca wszystko zależy od 
szkoły, ale od własnego zaangażo-
wania. Michałowickie gimnazjum 
świetnie przygotowało mnie do 
egzaminów wstępnych do szkół 

Niezwykłe osiągnięcie mieszkańca Michałowic! Kacper Orłowski, wraz z ko-
legami z klasy, Kamilem Kośnikiem i Jakubem Twardowskim stworzyli tech-
nologię chroniącą kierowców przed zasypianiem podczas jazdy. Wynalazek 
osiemnastolatków może uratować tysiące uczestników ruchu drogowego 
przed wypadkami, śmiercią lub kalectwem.

średnich i w ogóle na dalszy etap 
edukacji. Dostałem się do wyma-
rzonego technikum i to jako je-
den z pierwszych na liście. Także 
w trakcie roku szkolnego zauwa-
żyłem, że praktycznie w ogóle nie 
odstaję od ludzi z tzw. prestiżo-
wych gimnazjów. Miłym zaskocze-
niem był fakt, że czasem czułem 
się nawet lepiej przygotowany.
Co byś polecił młodszym kole-
gom, którzy dziś uczą się micha-
łowickich szkołach?
Obecnym uczniom szkół naszej 
gminy chciałbym przekazać, by 
dawali z siebie jak najwięcej. Po-
dążajcie za swoimi zainteresowa-
niami i rozwijajcie je samodzielnie. 
To jest właśnie ten klucz. Pamię-
tajcie: jeśli nie włoży się wysiłku 
nawet w najlepszej szkole można 
się słabo uczyć.
Czy mógłbyś doradzić coś tym 
mieszkańcom naszej gminy, 

którzy tak jak ty chcieliby w przy-
szłości pracować w Twojej dzie-
dzinie? 
Warto się zainteresować elektroni-
ką, mechaniką, programowaniem. 
Obecnie można nauczyć się wie-
le z tutoriali na portalu youtube. 
Bardzo żałuję, że wtedy nie po-
święciłem na to więcej czasu. Te 
źródła wiedzy są darmowe i sze-
roko dostępne. Sam z nich korzy-
stam i gorąco polecam taki rodzaj 
samodoskonalenia. Mówię cza-
sem: Internet uczy wszystkiego. 
Wystarczy chcieć. Warto zapisać 
się na kursy on-line itp. 
W przyszłym roku zdasz maturę 
i pojawi się dylemat wyjechać czy 
zostać w Michałowicach. Znasz 
już odpowiedź? 
Na ten moment cieszę się, że 
mieszkam tutaj. Okolica jest 
przyjazna, gmina to taka do-
mowa dzielnica. Są tu warunki 

do rozwoju, 20 minut i jestem 
w Warszawie, a atmosfera spoko-
ju Michałowic sprzyja twórczości. 
Wolny czas poświęcam na przy-
gotowanie się do olimpiad, któ-
re zapewniają indeks na studia 
bez egzaminów. Poza tym mam 
tu bliskich i znajomych, póki co 
nie myślę o wyjeździe.
A o czym myśli team „KTO”? 
Nad jakimi projektami pracu-
jecie teraz? 
Pracujemy nad 4 projektami. Nie 
mogę zbyt wiele zdradzić, jeden 
z nich dotyczy innowacyjnego ste-
rowania dronami, kolejny, który 
teraz mocno mnie pochłania, ma 
cel edukacyjny – umożliwi od-
biorcom nauczyć się obsługi dro-
na – takie „zrób to sam” w domu.  
Poza tym wciąż szukamy inwesto-
ra, który pozwoli nam rozpocząć 
produkcję opaski. W internecie 
trwa na ten cel zrzutka (wystar-
czy zajrzeć na mój profil na Fa-
cebooku1).

***

Za projekt opaski nastoletni wy-
nalazcy zostali finalistami Olim-
piady Innowacji Technologicznych 
oraz otrzymali nagrodę mini-
stra inwestycji i rozwoju a także 
srebrne medale „Młody Innowa-
tor 2018/2019” podczas Warszaw-
skiej Międzynarodowej Wystawy 
Wynalazków

Rozmawiał Wiktor Cyrny 
Urząd Gminy Michałowice

Nowe miejsca odpoczynku 
na grodziskim deptaku

Grodzisk Mazowiecki wzbo-
gacił się o ekologiczne par-
klety. Na ul. 11 Listopada 
stanęły świerkowo-sosno-

we konstrukcje, na których można od-
począć w trakcie załatwiania spraw 
w centrum miasta, czy odwiedzania 

umiejscowionych na deptaku sklepi-
ków, restauracyjek, cukierni.

Parklety to drewniane konstruk-
cje budowane z reguły na parkin-
gach i betonowych ciągach pieszych, 
które mają służyć do wypoczynku 
wśród zieleni. Grodziski projekt 

został stworzony specjalnie dla mia-
sta. Jego ogromną zaletą jest mo-
dułowa budowa, która pozwala na 
dowolne przearanżowywanie kon-
strukcji według potrzeb. Towarzy-
sząca parkletom zieleń to nasadzenia 
wieloroczne, wśród których mamy 

i zimową kosówkę, i kwitnącą ver-
benę, a także tak modne ostatnio 
pnącza owocowe - w naszym wy-
padku winogrona.

Parklety powstały jako odpowiedź 
na potrzeby mieszkańców i są za-
powiedzią rewitalizacji deptaka.
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Na podstawie art. 17 pkt 9, art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 293 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLV.548.2018 Rady Gminy Nadarzyn  
z dnia 20 czerwca 2018 r., art. 39, art. 40, art. 54 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), zwanej dalej 
„ustawą”, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko dla obszaru położonego w Nadarzynie 
przy Pl. Poniatowskiego (działki o nr ew.: 533/2, 534, 535/1, 535/2, 
536, 537, 538, 539/1, 539/3, 539/4, 549 i 550) w dniach od 31 sierpnia  
do 23 września 2020 r. w Urzędzie Gminy Nadarzyn, ul. Mszczono- 
wska 24, pok. 114.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami 
odbędzie się 8 września 2020 r. o godz. 1400 w Urzędzie Gminy Nada- 
rzyn, pok. 220 (sala konferencyjna). Osoby, chcące wziąć udział w dys- 
kusji proszone są o wcześniejsze zgłoszenie się telefoniczne pod  
nr tel. 22 729-81-85 wew. 150 – 153.

Projekt planu wraz z prognozą udostępniony zostanie także w formie 
elektronicznej na stronie internetowej Gminy Nadarzyn www.nadarzyn.pl 
oraz bip.nadarzyn.pl . 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi mogą być wnoszone 
w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej,  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2020 r. 

 Uwagi można składać w kancelarii Urzędu Gminy (pok.100), pocztą 
na adres: Urząd Gminy Nadarzyn, 05-830 Nadarzyn, ul. Mszczonowska 
24 lub na adres: plany@nadarzyn.pl lub na adres elektronicznej skrzynki 
podawczej Gminy Nadarzyn na platformie ePUAP: /8420yasifl/
SkrytkaESP.

Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres 
zamieszkania albo siedziby.

Jednocześnie, na podstawie art. 39, w związku z art. 54 „ustawy” 
projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddaje 

się postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko, zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w tym 
postępowaniu.

W związku z powyższym, Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną 
dokumentacją sprawy, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym  
nr tel. 22 729-81-85 wew. 150 – 153 oraz wnieść uwagi i wnioski. Uwagi 
i wnioski należy składać do Wójta Gminy Nadarzyn z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia 
nieruchomości. Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, 
ustnie do protokołu (w siedzibie Urzędu Gminy, pok. 114) lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem elektronicznym), na adres:plany@nadarzyn.pl  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2020 r. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt 
Gminy Nadarzyn. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego 
terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
      
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 15 ust. 1 
lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016  r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), Urząd 
Gminy Nadarzyn informuje, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Nadarzyn 

zwana dalej administratorem, reprezentowana przez Wójta Gminy 
Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24,05-830 Nadarzyn, tel. 227298185, 
fax. 227298175, e-mail: gmina@nadarzyn.pl,ePUAP: /8420yasifl/
SkrytkaESP 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych- rodo@nadarzyn.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz wykonania 
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek 
prawny ciążący na administratorze, wynikający z Ustawy z dnia  
27 marca 2003  r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do 
realizacji celu ich przetwarzania, a konsekwencją ich niepodania 
będzie niemożliwość realizacji zadania.

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji danego 
zadania oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.

7. Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której 
dane dotyczą, a także ze źródeł publicznie dostępnych oraz od organów 
administracji publicznej, innych podmiotów i osób fizycznych 
zobowiązanych do przekazania danych osobowych.

8. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych  
i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na 
podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane  
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. 
Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających 
dane w imieniu administratora posiadających uprawnienia do ich 
przetwarzania.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- ich sprostowania,
- ograniczenia ich przetwarzania,
- usunięcia,
- przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu.

10. Jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą 
to osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od 
administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej 
dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu 
do wszelkich dostępnych informacji o ich źródle, jeżeli nie wpływa to 
na ochronę praw i wolnoś ci osoby, od której dane te pozyskano.

11. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody 
przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania w dowolnym momencie 
zgody na ich przetwarzanie, przy czym wycofanie zgody nie ma 
wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

12. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.   
    Wójt Gminy 

	 Dariusz	Zwoliński

         Nadarzyn, dnia 21 sierpnia 2020r.

O G Ł O S Z E N I E
Wójta Gminy Nadarzyn

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Nadarzynie przy Pl. Poniatowskiego  
(działki o nr ew.: 533/2, 534, 535/1, 535/2, 536, 537, 538, 539/1, 539/3, 539/4, 549 i 550).

O G Ł O S Z E N I E

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

Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Brwinów ul. Grodziska 12, Tel. 22 738 26 15
www.brwinow.pl

Od 1 sierpnia 2020 r. 
parking „Parkuj i jedź” 
w Otrębusach jest dostęp-
ny dla użytkowników.

Aby wjechać na par-
king, trzeba pobrać 
bilet wjazdowy, któ-
ry następnie należy 

zachować do czasu wyjazdu. 
Z bezpłatnego parkowania mogą 
korzystać osoby, które w trak-
cie wjazdu na teren parkingu 
posiadają ważny bilet komu-
nikacji zbiorowej lub bezpo-
średnio po unieruchomieniu 
pojazdu udają się na stację WKD 
Otrębusy lub na przystanek au-
tobusowy w celu kontynuacji 
podróży zbiorową komunika-
cją publiczną. 

Przy wyjeździe z parkingu 
w celu otwarcia szlabanów nale-
ży zeskanować pobrany podczas 
wjazdu bilet i wyjechać. Ważną 
informacją jest, że bezpłatny 
czas postoju na parkingu wy-
nosi 24 godz. Po 24 godzinach 
jest naliczana opłata, która wy-
nosi 5 zł za każdą rozpoczętą 
godzinę. Parking czynny jest 
całą dobę.  

Gdy ktoś zgubi bilet wjaz-
dowy i będzie chciał wyjechać, 
musi udać się do kasy i użyć 
procedury „zagubiony bilet”. 
Wówczas po opłaceniu opła-
ty w wysokości 200 zł zosta-
nie wydrukowany bilet, który 
umożliwi wyjazd z parkingu. 
Kasa przyjmuje tylko gotówkę, 
a reszta wydawana jest tylko 
w monetach. Teren parkingu 
w całości objęty jest monito-
ringiem wizyjnym.

Oprócz wybudowanych 69 
miejsc postojowych, w tym 2 dla

osób z niepełnosprawnościa-
mi, zostały postawione wiaty 
i stojaki na rowery.

Gmina Brwinów otrzymała 
na budowę parkingu 723.120,98 
zł unijnego wsparcia z Regio-
nalnego Programu Operacyj-
nego WM 2014–2020 w ramach 
konkursu z Działania 4.3 „Re-
dukcja emisji zanieczyszczeń 
powietrza”. Kwota dofinanso-
wania stanowi 80% kosztów 
kwalifikowalnych projektu. 
Całkowita kwota projektu to 
1.197.856,16 zł. (PR)

Parking w Otrębusach gotowy
24 lipca 2020 r. został 
podpisany akt erekcyjny 
i wmurowany kamień 
węgielny świetlicy wiej-
skiej w Kaniach. Inwesty-
cja ma być gotowa we 
wrześniu 2021 roku. 

W swoim prze-
mówieniu bur-
mistrz Arkadiusz 
Kosiński pod-

kreślił, że jest to już kolejna, 
bardzo ważna inwestycja kuba-
turowa w gminie Brwinów. Od-
czytał też treść aktu erekcyjnego, 
który zaczyna się słowami: Akt 
ten dla współczesnych spisano, 
by świętując jego wmurowa-
nie, mogli poczuć radość i du-
mę z rozwoju gminy Brwinów, 
oraz dla potomnych, by przeka-
zać im, że dzięki konsekwencji 
i solidnej pracy osiągać można 
cele i pozostawić ślad dla przy-
szłych pokoleń. 

Poświęcenia kamienia wę-
gielnego dokonał ks. Bolesław 
Bolek, proboszcz parafii w Otrę-
busach. Po podpisaniu aktu 
erekcyjnego przez wszystkich 
zgromadzonych został on wmu-
rowany w jedną ze ścian świetli-
cy. Zaproszenie na uroczystość 

przyjęli: starosta pruszkowski 
oraz członkowie zarządu po-
wiatu pruszkowskiego, radni 
gminy Brwinów, dyrektorzy 
gminnych jednostek organi-
zacyjnych, przedstawiciele wy-
konawcy – firmy MKL-BUD Sp. 
z o.o., inspektorzy nadzoru, 
a także autor projektu świetlicy.

Świetlica w Kaniach powsta-
je przy ul. Piłsudskiego, ok. 100 
m od ul. Warszawskiej (DW
nr 719), na działce o powierzch-
ni 3000 m2, którą gmina Brwi-
nów pozyskała w 2015 r. To już 
kolejna świetlica – po Owczarni 
i Domaniewie, która będzie słu-
żyć lokalnej społeczności. Wyko-
nawcą wybranym w przetargu 
została firma MKL-BUD Sp. z o.o.
z Warszawy, a koszt prac wyno-
si 2.718.000 zł.

Powierzchnia zabudowy nowej 
świetlicy to 429 m2, a powierzch-
nia użytkowa – 404 m2. Budy-
nek będzie składał się z dwóch 
kondygnacji – parteru wraz 
z poddaszem. W budynku bę-
dą m.in. dwie pracownie, aneks 
kuchenny, sala główna i toalety 
przystosowane do osób z niepeł-
nosprawnościami. Pomieszcze-
nia do zajęć będą miały charakter 
wielofunkcyjny z możliwością or-
ganizacji zajęć o różnym charak-
terze, w zależności od bieżących 
potrzeb. Na poddaszu znajdzie 
się miejsce na pomieszcze-
nie techniczne. (PR)

Kamień węgielny świetlicy w Kaniach
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22 758 77 88, reklama@wprmedia.pl  
Pruszków, ul. Niecała 10/2              NIERUCHOMOŚCI 

– SPRZEDAM

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 1300m2 
przy Al. Jerozolimskich
tel. 720-147-373 

NIERUCHOMOŚCI 
– DO WYNAJĘCIA

Do wynajęcia lokal 
usługowy o powierzchni 
200 m2, I piętro z windą 
w Podkowie Leśnej, 
ul. Jana Pawła II 13 
tel 601 612 930

• Warsztat/magazyn 80 m2 + plac, 
800 zł, Nadarzyn 
– 506-906-002 

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

• Pracowników kontroli dostaw 
w Centrum Logistycznym w 
Parzniewie. Dowóz z Pruszkowa 
.Darmowe obiady. Stawka od 16 
zł netto za godz,. 668 310 156

• Zatrudnię kierowców C+E 
Grodzisk Mazowiecki 733397433 

• Zatrudnię Mechanika 
(Pruszków) 505786220

• PKS w Grodzisku Maz. 
Spółka z o.o. zatrudni 
kierowców autobusowych 
z KAT.D do pracy w 
Grodzisku Mazowieckim i 
okolicach Błonia, Leszna, 
Starych Babic, Żabia Wola, 
Chylice, Mszczonów, 
Pruszków, Żyrardów, 
Sochaczew. Mile widziani 
emeryci i cudzoziemcy z 
podstawową znajomością 
języka polskiego. Dla 
osób nie posiadających 
uprawnień kierowcy 
zawodowego Firma 
zorganizuję kurs na 
uzyskanie kat. D , oraz 
świadectwa kwalifikacji 
zawodowej. Chętni 
proszeni są o zgłaszanie się 
do działu kadr w Grodzisku 
Maz. ul. Chełmońskiego 
33 tel. 22 7555-275 lub 
tel. 784681305 lub mail: 
kadry@pksgrodzisk.com.pl

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 

DAM PRACĘ

• 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 

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

• 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 

Prezydent Miasta Pruszkowa
informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta 
Pruszkowa przy ul.Kraszewskiego 14/16 oraz na stronie 
internetowej www.pruszkow.pl zamieszczone zostały od 
dnia 15.07.2020 r. na okres 21 dni wykazy nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży.
Wszelkie informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, 
Mienia i Estetyki Miasta, pok.63  lub pod nr tel. 22 735-87-23, 
735-87-33 w godzinach pracy Urzędu.

ZATRUDNIMY
Panią do 

konfekcjonowania

Sokołów k/Janek

510 097 369

ZATRUDNIMY
Magazyniera/
kierowcę

Sokołów k/Janek

510 097 369 MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL


