
18 WRZEŚNIA 2020 (NR 516)
Zasięg: Powiaty Pruszkowski, Grodziski

WIĘCEJ NA STR. 2

Turbinowe rondo zamiast 
pechowego skrzyżowania

PRUSZKÓW
Wizja przebudowy new-
ralgicznych skrzyżowań 
w al. Wojska Polskiego 
w Pruszkowie powoli 
nabiera kształtów. Dro-
gowcy z MZDW na wjeź-
dzie do Pruszkowa od 
strony Grodziska chcą 
wybudować rondo. 

M owa tu o krzyżówce 
al. Wojska Polskie-
go z ul. Przyszłości. 
Wielu kierowców 

zaznacza, że rozwiązanie ko-
munikacyjne, które stworzono 
tu po wybudowaniu ul. Przy-
szłości jest absurdem. I nie ma 

R E K L A M A

się co dziwić, bo ten „zlepek” 
dwóch skrzyżowań jest dość 
dziwny. Kierowcy wyjeżdżający 
z ul. Działkowej w kierunku Ko-
morowa na ul. Przyszłości mają 
sporo problemów. To samocho-
dy na ul. Przyszłości mają pierw-
szeństwo, a jeśli kolejka aut do 
świateł przy Wojska Polskiego jest 
dość długa, to kierowcy chcący 
skręcić w lewo z ul. Działkowej 
na wykonanie manewru muszą 
poczekać lub liczyć na życzli-
wość innego kierowcy.

Drogowcy z MZDW już pra-
cują nad koncepcją przebudowy 
wspomnianego skrzyżowania. 
Jedną z najbardziej prawdopo-
dobnych wizji, jest stworzenie 
w tym miejscu ronda. 
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PKP przeanalizuje budowę linii
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GRODZISK MAZ.
Budowa obwodnicy wystartuje 
we wrześniu / str. 3 /

MICHAŁOWICE
Będzie sygnalizacja 
na zjeździe z S2 / str. 5 /

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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 – to wygrana w Eurojackpot, która padła 11 września. 
Szczęśliwy kupon z numerami 2, 5, 24, 43, 45 oraz 4, 10 został 
nadany w kolekturze na terenie powiatu pruszkowskiego. 
Totalizator sportowy dla bezpieczeństwa gracza nie podaje 
dokładnei miejscowości, w której został puszczony zwycięski los. 

zł96 805 666,90 
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Cały układ drogowy na tym nie-
typowym skrzyżowaniu jest 
dość skomplikowany i niewy-
dolny. Ograniczona widoczność 
na skrzyżowaniu Działkowej 
z ul. Przyszłości sprawia, że 
skrzyżowanie jest dodatkowo 
niebezpieczne. Choć trzeba 
przyznać, że kierowcy w tym 
miejscu poruszają się wyjąt-
kowo ostrożnie. 

Warto jednak pamiętać, że 
przez długi czas ruch na ul. Dział-
kowej był niewielki. Głównie 
jeździli tędy mieszkańcy oko-
licznych osiedli. Po oddaniu do 
użytku tunelu pod torami PKP 
sytuacja nieco się zmieniła. Sa-
mochodów jest więcej. A można 
się spodziewać, że po zakoń-
czeniu remontu ul. Działkowej 
(który niedawno się rozpoczął) 
ruch będzie jeszcze większy. 
Choć prace projektowe jesz-
cze trwają to Mazowiecki Za-
rząd Dróg Wojewódzkich ma 
już rozwiązanie drogowe, które 
chce zaproponować włodarzom 
miasta. – Najlepsze rozwiązanie 
jakie udało nam się wymyślić to 

rondo turbinowe. Jest tam też 
kolidujący z projektem pomnik, 
którego lokalizację będziemy 
chcieli jeszcze uzgodnić. Roz-
wiązanie chyba już docelowe 
i mam nadzieję, że takie, które 
rozwiąże problem komunikacyj-
ny – mówi Tomasz Dąbrowski, 
wicedyrektor Mazowieckiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich. 
– Wygląda to dobrze i mam na-
dzieję, że odbiór społeczny bę-
dzie pozytywny. Należy jednak 
pamiętać, że jeszcze to etap 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

koncepcji. Wychodzimy jed-
nak z założenia, że to najlepsze 
rozwiązanie do realizacji w tym 
miejscu – zaznacza Dąbrowski. 

Drogowcy oprócz przebu-
dowy skrzyżowania i budowy 
ronda zaprojektowali tu rów-
nież nowe chodniki i ścieżki 
rowerowe. Skrzyżowanie do-
datkowo zyska odwodnienie, co 
jest szczególnie ważne, bowiem 
po większych deszczach ciężko 
jest tędy przejechać. – Mamy 
problem z przeprowadzeniem 

wszystkich kabli czy zaprojek-
towaniem odwodnienia. Ale 
pracujemy nad rozwiązania-
mi – dodaje Dąbrowski. 

Projektowanie nowego ron-
da ma zakończyć się w połowie 
przyszłego roku. MZDW do prac 
budowlanych będzie chciało 
przystąpić tak szybko jak bę-
dzie to możliwe. Koszt budo-
wy nowego ronda szacowany 
jest na 8-10 mln zł. 

Skrzyżowanie al. Wojska Pol-
skiego i ul. Przyszłości to nie 
jedyne skrzyżowanie w Prusz-
kowie na którym planowane 
jest przebudowa. Drogowcy 
z MZDW chcą również zmienić 
organizację ruchu na krzyżówce 
al. Wojska Polskiego z al. Nie-
podległości, czyli na słynnym
skrzyżowaniu „przy czołgu”. 
Pierwotnie zakładano tu bu-
dowę ronda, jednak dziś już 
wiadomo, że nie jest to moż-
liwe. Drogowcy z MZDW pla-
nują wykonać tu pasy do le-
woskrętów oraz wykonać kie-
runkową sygnalizację świetlną. 
Projekt przebudowy tego skrzy-
żowania również jest jeszcze
w przygotowaniu. AZ

PRUSZKÓW
Od 1 września funkcję 
Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Prusz-
kowie pełni Magdalena 
Naparty, która 
zastąpiła na stanowisku
dr n. med. Agatę Wolską. 

Magdalena Naparty 
w lipcu 2003 r. rozpo-
częła pracę w Sekcji 
Higieny Komunalnej 

PSSE w Pruszkowie. Najpierw pra-
cowała w laboratorium badania 
wody, następnie w komórce me-
rytorycznej gdzie pełniła funkcję 

Zmiana na stanowisku 
inspektora sanitarnego

Kierownika Sekcji Higieny Komu-
nalnej. Ukończyła studia wyższe 
na Uniwersytecie Warszawskim na 
Wydziale Geologii z tytułem ma-
gistra oraz studia podyplomowe 
w Szkole Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie na Wy-
dziale Inżynierii i Kształtowania 
Środowiska. Zmiana na stanowi-
sku Powiatowego Inspektora Sa-
nitarnego nie jest przypadkowa. 
Agata Wolska, która do tej po-
ry pełniła tę funkcję została po-
wołana na Zastępcę Dyrektora 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
-Epidemiologicznej w Warszawie 
oraz na Zastępcę Mazowieckie-
go Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego. AZ
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Już za dwa tygodnie dwa dodatki tematyczne: 
NIERUCHOMOŚCI oraz ZDROWIE I URODA. 

Dla reklamodawców przygotowaliśmy specjalne pakiety reklamowe w atrakcyjnych cenach. 
Szczegółowe informacje reklama@wprmedia.pl lub 600 924 925
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SALON ECT TECHNIK
UL. GÓRNA DROGA 5, URSUS

PRZY ZAKUPIE NOWEJ MASZYNY 
WERYFIKACJA ZA 1 ZŁ 

SERWISUJEMY 
ELEKTRONARZĘDZIA 

KAŻDEJ MARKI

ODBIÓR MASZYN 
Z BUDOWY 

DO SERWISU

UL. PUŁAWSKA 280, WARSZAWA

885,60ZŁ Z VAT

720 ZŁ BEZ VAT
662,97 ZŁ Z VAT

539 ZŁ BEZ VAT

M18CBLPD-422C

M12BPD-202C 
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Budowa obwodnicy wystartuje 
jeszcze we wrześniu

GRODZISK MAZ. 
Firma Strabag, która bę-
dzie budować zachodnią 
obwodnicę Grodziska 
Mazowieckiego zapo-
wiedziała, że pierwsze 
roboty mają rozpocząć 
się jeszcze we wrześniu. 

Z achodnia obwodnica 
Grodziska Mazowiec-
kiego to jedna z najbar-
dziej wyczekiwanych 

inwestycji w naszym regionie. 
– Wyprowadzenie uciążliwego 
ruchu tranzytowego z miejskich 
ulic ma ogromne znaczenie dla 
ludzi i środowiska. Mieszkań-
cy Grodziska Mazowieckiego 
od wielu lat oczekiwali tej in-
westycji, która zwiększy bez-
pieczeństwo i poprawi komfort 
życia – mówi Piotr Laska, dy-
rektor Dyrekcji Północny Za-
chód i Centrum firmy Strabag. 
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MICHAŁOWICE
Ważna informacja dla 
kierowców i pieszych. 
Na zjeździe z trasy S2 
w Al. Jerozolimskie 
pojawi się sygnalizacja 
świetlna. 

D okładnie chodzi tu 
o skrzyżowanie Al. Je-
rozolimskich z ul. Og-
rodową. Obecnie znaj-

duje się tu przejście dla pie-
szych oznaczone pomarańczo-
wym światłem ostrzegawczym. 
Ustawienie sygnalizatorów ma 
uspokoić ruch w tym miejscu, 
a pieszym i rowerzystom.

Przypomnijmy. Dwa lata temu 
doszło tam to tragicznego wypad-
ku. 32-letnia rowerzystka została 
potrącona przez osobowego se-
ata. Poszkodowana w stanie cięż-
kim trafiła do szpitala. Po kilku 
dniach zmarła. 

Ta sytuacja niebawem ma 
ulec zmianie. Mazowiecki Za-
rząd Dróg Wojewódzkich, który 

Będzie sygnalizacja na zjeździe z S2

odpowiada za to skrzyżowanie 
ustawi tu sygnalizację świetlną. 
Poinformowała o tym Małgorzata 
Pachecka, wójt gminy Michało-
wice. – Na moim biurku pojawił 
się projekt czasowej organizacji 
ruchu na czas budowy docelo-
wej sygnalizacji świetlnej w tym 

miejscu. Gdy go zaopiniujemy 
(a właśnie o to zostaliśmy w pi-
śmie poproszeni), Mazowiec-
ki Zarząd Dróg Wojewódzkich 
przystąpi do wykonywania tej, 
bardzo ważnej, inwestycji – po-
informowała na swoim profilu 
na facebooku Pachecka. AZ

Umowa na tę wyczekiwaną in-
westycję została podpisana
w sierpniu. Teraz pojawia się 
pytanie kiedy wystartują ro-
boty. Okazuje się, że drogo-
wcy nie zamierzają zbyt długo 
czekać. – Prace przy realizacji 
ponad 7-kilometrowego odcin-
ka drogi rozpoczną się w dru-
giej połowie września 2020 r. 
i zostaną ukończone pod ko-
niec 2022 roku – podkreślają
 przedstawiciele wykonawcy. 

Przypomnijmy. Obwodni-
ca Grodziska Mazowieckiego 
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powstanie w nowym śladzie dro-
gi wojewódzkiej nr 579 i połączy 
węzeł Grodzisk Mazowiecki na 
autostradzie A2 z miejscowością 
Kałęczyn, gdzie skrzyżuje się ze 
starym śladem drogi 579. Nowa 
trasa została zaprojektowana jako 
jednojezdniowa z dwoma pasami 
ruchu o nawierzchni bitumicznej 
i obustronnym poboczem. W jej 
ciągu powstaną 3 obiekty mo-
stowe o konstrukcjach monoli-
tycznych, w tym most na rzece 
Mrowna i wiadukt drogowy nad 
linią kolejową 447, łączącą stacje 
Warszawa Zachodnia i Grodzisk 
Mazowiecki. Inwestycja obejmu-
je ponadto budowę dróg serwi-
sowych i ścieżek rowerowych 
oraz 5 skrzyżowań, w tym 3 typu
rondo. Na odcinkach o łącznej 
długości 1,6 kilometra zostaną 
zamontowane ekrany akustycz-
ne, które zapewnią mieszkańcom 
okolicznych posesji zabezpiecze-
nie przed hałasem komunikacyj-
nym. Wartość kontraktu to ponad
145 mln zł brutto. AZ
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Prawo jazdy 
po nowemu

Zapadła bardzo ważna decyzja, która ucieszy wielu 
kierowców – dotyczy ona pakietu deregulacyjne-
go. Prawo jazdy jest najważniejszym dokumentem 
dla kierowcy. Już niedługo, czyli od 5 grudnia br. 
obowiązywać będą nowe zasady odnośnie jego 
posiadania w czasie kierowania pojazdem. Wraz z 
tą datą rozpocznie się okres, w którym wystarczy 
posiadać ten dokument w telefonie. Wcześniej 

podjęto decyzję, że w czasie podróżowania w samo-
chodzie nie musimy posiadać przy sobie dowodu re-
jestracyjnego, ani obowiązkowego ubezpieczenia OC. 
Oczywiście wymagane będzie posiadanie telefonu, 
na którym będziemy mogli okazać nasze uprawnie-
nia. Umożliwi nam to aplikacja mObywatel, gdzie bę-
dą znajdowały się wszystkie potrzebne dokumenty. 
Aplikacja będzie bezpłatna i bezpieczna. AZ

REGION
Nowe przepisy
zakładają m.in., że nie 
będzie można używać 
kominków w dni, gdy 
zanieczyszczenie pyłem 
przekroczy wartość 
dopuszczalną 50 ug/m 
sześc. Nie dotyczy to 
jednak budynków, 
w których kominek 
jest jedynym źródłem 
ciepła oraz palenia 
w kominku w dniach 
o czystym powietrzu.

Mazowsze chce jed-
nak walczyć z pro-
blemem zanieczysz-
czenia powietrza. 

Dlatego też przyjęto Program 
Ochrony Powietrza. Obowią-
zek przygotowania i przyję-
cia nowego programu ochrony 
powietrza przez wszystkie wo-
jewództwa jest konsekwencją 

wyroku Trybunału Sprawiedli-
wości Unii Europejskiej z 2018 r. 
oraz utrzymującej się złej jakości 
powietrza – Niestety jesteśmy na 
czarnej liście UE. Dosłownie jako 
kraj, który nie przestrzega unij-
nych przepisów, ale i w przeno-
śni, bo niestety jakość powietrza 
w Polsce wciąż nie jest najlepsza. 
Choć obserwujemy, że świado-
mość ekologiczna mieszkańców 
rośnie, Mazowszanie coraz czę-
ściej inwestują np. w urządzenia 
wykorzystujące energię słonecz-
ną – to wciąż jest wiele do zro-
bienia – podkreśla marszałek 
województwa mazowieckiego 
Adam Struzik.

Nowy program ochrony powie-
trza dotyczy całego województwa, 
a więc czterech stref: aglome-
racji warszawskiej, Płocka, Ra-
domia oraz strefy mazowieckiej 
(pozostały obszar województwa).

W dokumencie znajdziemy 
m.in.: obszary przekroczeń norm 
jakości powietrza, poziomy emi-
sji, źródła odpowiedzialne za 
przekroczenia, wykaz działań 
niezbędnych do podjęcia mają-
cych poprawić jakość powietrza, 

Zakaz palenia w kominkach w smogowe dni
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a także podmioty odpowiedzial-
ne za wdrażanie działań. Ponad-
to program zawiera prognozy 
jakości powietrza.

Program ochrony powietrza 
zawiera konkretne działania na-
prawcze, których wprowadzenie 
przełoży się na poprawę jakości 

powietrza w regionie. Warto pod-
kreślić, że te działania są kon-
tynuacją tych z poprzednich 
dokumentów. Jednakże dopre-
cyzowano ich zakres i określono 
wskaźniki monitorowania w ska-
li roku. W dokumencie zawarto 
działania tzw. ogólne, czyli te 
obowiązujące dla całego woje-
wództwa, m.in. inwentaryzację 
i wymianę kotłów, nasadzenia 
zieleni, czyszczenie ulic na mo-
kro, zakaz używania dmuchaw 
do liści oraz szeroko pojętą edu-
kację ekologiczną.

Każda mazowiecka gmina in-
wentaryzację kotłów powinna 
przeprowadzić do 31 grudnia 
2021 r. Ponadto program co-
rocznie zobowiązuje gminy do 
wymiany konkretnej liczby ko-
tłów na ich terenie, prowadze-
nia kontroli palenisk oraz akcji 
edukacyjnych. Warto wiedzieć, 
że gmina ma średnio 12 h na reak-
cję na zgłoszoną interwencję ws. 
paleniska. Nowy POP dla Mazow-
sza to dokument ważny z punktu 
widzenia mieszkańców, o czym 
mówi radny województwa mazo-
wieckiego Mirosław Augustyniak, 

przewodniczący Komisji Ochro-
ny Środowiska w sejmiku woje-
wództwa – W nowym programie 
dla mieszkańców regionu kluczo-
wy jest przyjęty razem z nim Plan 
Działań Krótkoterminowych. To 
dzięki niemu mieszkańcy będą 
informowani o ryzykach wystą-
pienia przekroczeń zanieczysz-
czeń w powietrzu oraz o tym 
jak się należy zachować w ta-
kich sytuacjach – dodaje radny.

Od 50 tys. zł do 500 tys. zł. kary 
może nałożyć na organ odpowie-
dzialny (np. gminę) za niere-
alizowanie działań zawartych 
w POP wojewódzki inspektor 
ochrony środowiska. Jej wyso-
kość jest uzależniona od liczby 
i wagi stwierdzonych uchybień 
oraz naruszonych obowiązków. 
Ponadto użytkownicy instalacji 
naruszających przepisy uchwały 
antysmogowej mogą być ukarani 
mandatem do 500 zł lub grzywną 
do 5000 zł. Podobne kary grożą 
za spalanie odpadów. Natomiast 
udaremnianie lub utrudnianie 
przeprowadzenia kontroli jest 
przestępstwem zagrożonym ka-
rą aresztu. AZ
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PKP Polskie Linie Ko-
lejowe do 26 listopada 
będą analizować wnio-
ski złożone w ramach 
programu Kolej Plus. 
Na liście znalazł się 
m.in. pomysł budowy 
linii Grójec-Nadarzyn-
-Warszawa.

C elem Programu jest 
uzupełnienie sieci 
kolejowej o połącze-
nia kolejowe miej-

scowości o populacji powyżej 
10 tys. mieszkańców, które nie 
posiadają dostępu do połączeń 
pasażerskich z miastami woje-
wódzkimi lub takich, które posia-
dają dostęp do kolei, ale istniejące 
połączenia wymagają uspraw-
nienia. Program jest skierowany 
przede wszystkim do jednostek 
samorządu terytorialnego/związ-
ków metropolitalnych, które by-
łyby zainteresowane rozwojem 

PKP przenalizuje budowę linii 
Warszawa-Nadarzyn-Grójec

infrastruktury kolejowej na swo-
im terenie, przy uwzględnie-
niu potrzeb komunikacyjnych 
mieszkańców. Program zakłada 
realizację inwestycji liniowych  
– tj. modernizację istniejącej lub 
budowę nowych linii kolejowych 
oraz inwestycje punktowe, jak  
np. budowa nowych przystanków, 
mijanek czy łącznic kolejowych.

Do programu zgłoszono dzie-
więć inwestycji z województwa 
mazowieckiego. Dla naszego re-
gionu najciekawszy jest wnio-
sek złożony przez gminę Grójec. 
Gmina chciałaby aby powstał  
40 km odcinek torów na linii 
Warszawa Lotnisko Chopina – 
Nadarzyn – Grójec. 

Do 26 listopada PKP PLK bę-
dzie sprawdzać i oceniać wnioski, 
które trafią do drugiego etapu. 

Inwestycje, które trafią do 
realizacji będą mogły być sfi-
nansowane w 85 procentach ze 
środków programu, a w 15 pro-
centach ze środków pochodzą-
cych z samorządów. Program 
Kolej Plus zaplanowano do re-
alizacji do 2028 roku.  AZ
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GRODZISK MAZ.
Sprawa zabójstwa  
5-letniego Dawida  
z Grodziska Mazowiec-
kiego znalazła swój finał. 
Prokuratura Okręgowa 
w Warszawie umorzyła 
śledztwo. Podstawą ta-
kiej decyzji była śmierć 
osoby podejrzewanej  
o dokonanie  
przestępstwa. 

P rzypomnijmy. 10 lip-
ca 2019 r. pięciolet-
ni Dawid wyszedł 
wraz z ojcem z do-

mu w Grodzisku Mazowiec-
kim. Kilka godzin później jego 
ojciec rzucił się pod pociąg, ale 
chłopca z nim nie było. Ruszy-
ły poszukiwania – największe 

Prokuratura umorzyła 
śledztwo w sprawie 

zabójstwa 5-letniego Dawida
w historii polskiej policji. Nie-
stety zakończyły się tragicznie. 
Po 10 dniach od zaginięcia w re-
jonie zbiornika wodnego przy 
węźle autostrady A2 w Prusz-
kowie znaleziono ciało chłopca. 
Według opinii biegłych chłopiec 
otrzymał 11 ran kłutych klat-
ki piersiowej i brzucha. Chło-
piec zmarł w wyniku wstrząsu 
krwotocznego, który był na-
stępstwem doznanych ran. 

Pierwsze ustalenia śledcze 
wskazywały, że zabójcą chłop-
ca był jego ojciec. W tym kie-
runku prokuratora rozpoczęła 
też swoje postępowanie. Dziś 
wiemy już jaki jest finał tego 
postępowania. Prokuratura 
zdecydowała się na umorze-
nie. Powód? Podstawą do umo-
rzenia postępowania był art. 17 
par.1 pkt 5 Kodeksu postępo-
wania karnego, który mówi że 
wszczęte postępowanie umarza 
się gdy oskarżony zmarł.  AZ
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FOTOMIGAWKA

W niedzielę 13 września odbył się Półmaraton 
i bieg na 5 km „Lasy nas Utratą”. W imprezie 
uczestniczyło ponad 300 biegaczy, nie tyl-
ko z gminy Michałowice i okolic, ale z całej 
Polski. Otwarta Strefa Rekreacji przy Zale-
wie w Komorowie zamieniła się w sporto-
we miasteczko. Wszyscy uczestnicy biegów 
otrzymywali na mecie pamiątkowe meda-
le. Ci, którzy stanęli na podium dostali do-
datkowo statuetki i upominki ufundowane 
przez gminę i lokalnych sponsorów.

WYNIKI 
Bieg na 5 km w kategorii Open 

Kobiety:
KUCZYŃSKA Magdalena czas 00:22:04
RZEPECKA - GOUTAR Anna czas 00:23:42
NIEDZIÓŁKA Małgorzata czas 00:24:56

Mężczyźni:
DUTKIEWICZ Maciej czas 00:17:25
DĄBROWSKI Łukasz czas 00:19:07
TOMCZAK Marcin czas 00:19:17

 MARIUSZ MARCYSIAK  

Kategoria mieszkańców
Najszybsza mieszkanka: Kuczyńska Magdalena
Najszybszy mieszkaniec: Walczak Jan

Półmaraton
W kategorii Open 

Kobiety:
BEREZNOWSKA Patrycja  czas 01:32:29             
GAIK Paulina  czas 01:33:07    
PRUGAR FUKOWSKA Paulina  czas 01:34:39

Mężczyźni:
MIKULSKI Tomasz  czas 01:15:24         
PEGO FERNANDEZ  czas 01:20:19       
MIEDZIEJEWSKI Andrzej  czas 01:20:52 

Kategoria mieszkańców:
Najszybsza mieszkanka Gminy Michałowice:  
WIKŁACZ Aneta
Najszybszy mieszkaniec Gminy Michałowice: 
BADYSZ Artur

II Półmaraton i bieg na 5 km „Lasy nas Utratą” za nami! 
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PIŁKA NOŻNA

Znicz Pruszków zagra  
z Lechem Poznań

Rozlosowano pary 1/16 finału Fortuna Pu-
charu Polski. Znicz Pruszków zmierzy się na 
własnym stadionie z Lechem Poznań. Znicz 
gładko przeszedł starcie z Ruchem Wyso-
kie Mazowieckie i awansował na 1/16 fina-
łu Fortuna Pucharu Polski. Nikt jednak nie 
spodziewał się, że pruszkowianie w tych roz-
grywkach trafią na niezbyt lubianego rywala, 

czyli grającego dwie klasy wyżej Lecha Poznań. 
Mecz zostanie rozegrany na pruszkowskim sta-
dionie przy Bohaterów Warszawy 4 w dniach 
29-31 października. Dokładną datę poznamy 
nieco później. Przypomnijmy, że Znicz już miał 
okazję do gry przeciw Lechowi w ćwierćfina-
łach Pucharu Polski 2014/2015. Znicz przegrał 
wtedy w dwumeczu 1:6 (1:5; 0:1).  MS

PIASTÓW
Władze Piastowa reali-
zują pomysł związany  
z budową centrum 
przesiadkowego. Jed-
nym z jego elementów 
jest połączenie wia-
duktu z peronami PKP. 
Chodzi tu o budowę 
wind i schodów. 

P iastowscy włodarze 
próbują rozwiązać 
problemy z zanie-
czyszczeniem powie-

trza. Jednym z tych działań jest 
zachęcenie mieszkańców do 
zostawienia swoich samocho-
dów i korzystania z komunika-
cji. Kłopot w tym, że parkingi 
przy piastowskim dworcu ko-
lejowym są zapchane. Dodatko-
wo przystanki autobusowe linii 
ZTM są oddalone od dworca 
kolejowego o kilkaset metrów. 
Jest jednak wizja rozwiązania 
tych problemów. Piastowscy 

Połączą wiadukt z peronami
włodarze chcą stworzyć w mie-
ście węzeł przesiadkowy. Na re-
alizację tego przedsięwzięcia 
piastowskim włodarzom udało 
się pozyskać dofinansowanie na 
budowę centrum. Mowa tu o po-
kaźnej sumie. Piastów otrzyma 
ponad 6,8 mln zł na to zadanie. 

Jednym z elementów cen-
trum przesiadkowego będzie 
połączenie peronów z… wia-
duktem nad torami. Piastow-
ski magistrat szuka już firmy, 
która zajmie budową schodów 
i wind między wspomnianymi 
obiektami. W ramach prac mają 
zostać wykonane fundamenty 
oraz pale fundamentowe. Do-
datkowo wykonane zostanie 
przedłużenie peronów wraz 
z odwodnieniem. W ramach ro-
bót przewidziano również bu-
dowę dwóch ciągów schodów 
oraz dwóch wind wraz z zasi-
laniem i oświetleniem. 

Jeśli wykonawcę prac uda się 
wybrać już w pierwszym postę-
powaniu, to schody i windy ma-
ją zostać wybudowane do końca 
czerwca przyszłego roku.  AZ

GRODZISK MAZ.
W środę 9 września 
otwarto kolejną świe-
tlicę w naszej gminie. 
Tym razem w Czarnym 
Lesie. Z uwagi na panu-
jące zagrożenie korona-
wirusem ten uroczysty 
moment musiał odbyć 
się przy bardzo ograni-
czonej liczbie gości  
i w warunkach reżimu 
sanitarnego.

Z tego też powodu nie 
można było zaprosić 
mieszkańców Czarne-
go Lasu, którzy od daw-

na na swoją świetlicę czekali.
– Bardzo się cieszę, że ta świe-

tlica powstała i głęboko wierzę, 
że będzie ona jedną z najaktyw-
niejszy, ponieważ Czarny Las 
ma duży potencjał ludzi, któ-
rzy chcą tu coś zrobić – powie-
dział podczas otwarcia burmistrz 

Świetlica w Czarnym Lesie  
już otwarta

Grzegorz Benedykciński. Przeka-
zując klucze do obiektu na ręce 
Ewie Błońskiej, sołtys Czarne-
go Lasu,  podkreślił jej wyjątko-
we zaangażowanie i inicjatywę, 
a także aktywność Rady Sołeckiej.

Z kolei sołtys Ewa Błońska, 
poza podziękowaniami dla Bur-
mistrza i wykonawcy obiektu 
oraz wszystkich, którzy w po-
wstanie świetlicy w Czarnym 
Lesie byli zaangażowani, szcze-
gólne wyrazy wdzięczności 
skierowała dla radnej Małgo-
rzaty Sobol, która bardzo po-
wstanie świetlicy wspierała.

Budynek o powierzchni użyt-
kowej ok. 144 m kw. usytuowa-
ny jest na działce znacznych 
rozmiarów. Świetlica składa się 
z sali głównej, sali mniejszej, 
kuchni, szatni, sanitariatów oraz 
pomieszczenia gospodarczego.

Nowa świetlica stanie się bez 
wątpienia miejscem integracji, 
nie tylko dla dzieci i młodzieży. 
Zajęcia ruszają już w przyszłym 
tygodniu. Świetlicę wybudowa-
ła firma WIG-DAR Dariusz Ko-
złowski z siedzibą w Szczęsnem. 
Koszt inwestycji to 778 713 zł.   AZ
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REGION
Mamy dobre wieści dla 
podróżnych WKD z gmi-
ny Michałowice. Kasa 
biletowa w Michałowi-
cach znów działa. 

Z e względu na remont bu-
dynku, w którym mie-
ściła się kasa konieczne 
było zawieszenie jej 

działalności. Od kilku dni po-
dróżni znów mogą kupować bile-
ty na przejazdy pociągami WKD 
stacjonarnie w kasie. – Kasę bile-
tową wyposażono w nowoczesne 
terminale umożliwiające doko-
nywanie płatności także w formie 
bezgotówkowej. Konsekwentnie 

Kasa biletowa wróciła  
do Michałowic

zwiększamy dostępność obiektów 
WKD dla osób z niepełnospraw-
nościami – w nowej odsłonie 
zyskali oni udogodnienia i wyż-
szy komfort obsługi w postaci 
poszerzonych drzwi wejścio-
wych oraz stanowiącą od nie-
dawna standard we wszystkich 
okienkach kasowych pętlę in-
dukcyjną dla osób słabosłyszą-
cych – informuje przewoźnik. 

Choć WKD w ostatnim cza-
sie na wszystkich przystankach 
zamontowała biletomaty, to nie 
oznacza, że rezygnuje z kas bile-
towych. – Kasa biletowa w Micha-
łowicach stanowi uzupełnienie 
sieci punktów sprzedaży biletów 
za pośrednictwem zróżnicowa-
nych kanałów – dodają przedsta-
wiciele WKD.  AZ
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Ranking wydatków na usługi komunalne
REGION

Firma Curulis – Do-
radztwo Samorządowe 
przygotowała ranking 
prezentujący wydatki 
mieszkańców na usługi 
komunalne. Okazuje się, 
że tym razem to Prusz-
ków wypadł w zestawie-
niu lepiej niż Grodzisk.

P rzy tworzeniu rankin-
gu twórcy wzięli pod 
uwagę pięć aspektów. 
To ceny za dostarcza-

ną wodę i odprowadzane ścieki, 
opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi, stawki po-
datku od nieruchomości, ceny za 
usługi w komunikacji publicz-
nej praz opłaty za parkowanie 
w strefie płatnego parkowania. 
Wszystkie te dane były brane 
pod uwagę ze stanem na dzień 
30 czerwca 2020 r. W rankingu 
ujęto 339 miast powiatowych.

- W 2020 roku, po raz kolejny, 
wzrost cen dotkliwie podwyż-
szył opłaty za odbiór odpadów. 
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KOSZYKÓWKA
Koszykarze z UKS Aka-
demia Koszykówki 
Komorów mają powody 
do zadowolenia. Zespół 
zdobył tytuł Mistrza Pol-
ski do lat 14.

P ięciodniowy turniej w Ra- 
domiu miał na celu do-
kończenie wstrzymanych 
przez pandemię roz-

grywek i wyłonienie najlepszych 
koszykarzy do lat 14 w Polsce w se-
zonie 2019/2020. Do rywalizacji sta-
nęły aż 32 zespoły z rocznika 2006 
z poszczególnych województw.

W pierwszej kolejności wszyst-
kie drużyny podzielone zostały na 
grupy liczące po cztery zespoły. 
UKS AK Komorów rywalizował 
w swojej grupie z UKS Olimpij-
czyk Ostrów Wielkopolski, Młode 
Lwy Maximus Gdańsk oraz zespo-
łem Stela Cieszyn. Wszystkie trzy 
spotkania grupowe komorowia-
nie wygrywali znaczącą przewa-
gą. Z grupy wyszli na 1 miejscu.

Mecz w 1/16 dla zawodników 
z Komorowa okazał się jedynie 
formalnością. W starciu z H2BC 

Komorowianie Mistrzami Polski do lat 14!

Swiss Krono Żary zawodnicy z AK 
Komorów nie mieli sobie równych, 
co potwierdza blisko 40 punktowa 
przewaga. (AK Komorów – H2BC 
Swiss Krono Żary 98 : 61). Ćwierć-
finał okazał się równie łatwą roz-
grywką. Tym razem AK Komorów 
ponownie rozgromił zespół UKS 
Olimpijczyk Ostrów Wielkopolski, 
wygrywając 79:41. W półfinale ry-
walami zespołu z Komorowa była 
drużyna GAK Gdynia. Komoro-
wianie ponownie w tym turnieju 
triumfowali – 80:64.

Finałowym rywalek UKS AK 
Komorów była drużyna Spójnia 
Stargard. W tej rozgrywce komoro-
wianie pokazali, że tytuł Mistrzów 
Polski po prostu im się należy. 

Dzięki fenomenalnej grze zespół 
z Komorowa zwyciężył 68:31. 

– Dziękujemy zawodnikom za 
serce i zaprzyjaźnionemu klubo-
wi Machynia Basketball Academy

za udaną współpracę, możli-
wość rozwoju i wspólnego szko-
lenia. Dziękujemy Rodzicom za 
zaufanie i możliwość szkolenia 
Waszych pociech.  Dziękujemy 
Gminie Michałowice w osobie Mał-
gorzaty Pacheckiej, wójta gminy 
Michałowice za wsparcie w pro-
jekcie i możliwość wychowywa-
nia dzieci i młodzieży przez sport 
– podkreśla zespół. 

My ze swojej strony gratuluje-
my tytułu i życzymy powodzenia 
w kolejnych rozgrywkach!  AZ

Niestety, w kolejnych latach mo-
żemy nadal spodziewać się po-
dobnych ruchów, gdyż system 
ten w niewielu jednostkach się 
bilansuje. Wzrost cen nie omi-
nął również dostarczania wo-
dy i odprowadzania ścieków, a i 
w tym przypadku rok 2021 może 
okazać się kluczowy, gdyż wiele 
JST będzie musiało zmierzyć się 
z aktualizacją taryf. Tym razem, 
przedstawiamy Państwu trze-
cią edycję rankingu wydatków 
mieszkańców na usługi komu-
nalne. Wierzymy, że to opraco-
wanie pozwoli spojrzeć z szerszej 

perspektywy, docenić mądre 
decyzje, ale i zmotywować do 
dalszej pracy – zaznacza Ma-
teusz Klupczyński, prezes za-
rządu Curulis. 

Rocznie na usługi komunal-
ne najmniej wydają mieszkań-
cy Zambrowa. Łącznie to kwota  
1 610, 72 zł, co miesięcznie da-
je około 134,23 zł. Na drugim 
miejscu znalazły się Kozieni-
ce z rocznymi wydatkami na 
usługi komunalne na poziomie 
1 734,49 zł (144,54 miesięcznie), 
a na trzecim Rawa Mazowiecka  
– 1877,53 zł (156,46 zł miesięcznie). 

Jak w rankingu wypadły miej-
scowości z naszego regionu? Po-
niżej zestawienie:
• Pruszków – 37 miejsce  

– 2 617,04 zł rocznie,
• Ożarów Maz. – 157 miejsce 

 – 3 342,28 zł rocznie,
• Warszawa – 169 miejsce 

 – 3 413,30 zł rocznie,
• Grójec – 171 miejsce – 3 740,82 

zł rocznie,
• Grodzisk Maz. – 232 miejsce 

– 3 749,86 zł rocznie,
• Żyrardów – 265 miejsce – 

3 937,18 zł rocznie,
• Piaseczno – 302 miejsce  

– 4 242,62 zł rocznie.  AZ

 U
KS

 K
O

M
O

RÓ
W

A
 

 



P R O M O C J A 07
P i ą t e k ,  1 8  W R Z E Ś N I A  2 0 2 0

ISSN: 2657-3806, PR: 18306

Wydawca: 
Wpr Media Sp. s.c.

Drukarnia: ZPR Media S.A., 
drukarnia w Warszawie

Redakcja:
Pruszków, ul. Bohaterów Warszawy 4
tel/fax. 22 758 77 88
e–mail: kontakt@wpr24.pl

Reklama: tel./fax 22 758 77 88
biuro@wprmedia.pl

Ogłoszenia: 
tel./fax 22 758 77 88; 
Pruszków, 
ul. Bohaterów Warszawy 4

Redaktor naczelny:
Anna Zwolińska

Zespół redakcyjny: 
Bogdan Skoczylas, 
Milena Skoczylas, 

Nr konta bankowego – mBank
90 1140 2004 0000 3102 7842 2256

Partnerskie biura 
ogłoszeń: 
IN–FORM, 
www.biuroogloszen.net, 
TOM–OFFICE 
tel. 22 728 97 90
Pruszków 
ul. Kraszewskiego 27/16

Studio graficzne: 
Marcin Ziółkowski
Graphics & Design Studio, 
www.gdstudio.pl

Redakcja zastrzega sobie 
prawo do skracania 
i adiustacji tekstów 
oraz nadawania tytułów listom. 
Tekstów i materiałów 
niezamówionych nie zwracamy. 

Anonimów nie drukujemy. 
Redakcja nie odpowiada za treść 
reklam i ogłoszeń. 

E–wydanie dostępne na 
www.wpr24.pl

Nakład: 30 tys. egz.

     

Biuletyn przygotowywany i redagowany przez Starostwo Powiatu Grodziskiego. Redakcja WPR nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

Powiat Grodziski ul. Kościuszki 30, Grodzisk Mazowiecki 
www.powiat-grodziski.pl

Anna Krzykowska nową dyrektor w Zespole Szkół 
nr 1 w Grodzisku Mazowieckim

Z Panią dyrektor spotkaliśmy się, by przy-
bliżyć mieszkańcom Jej sylwetkę. Pani Anna 
Krzykowska to nauczycielka historii z 20 let-
nim stażem. Dotychczas pracowała w szkołach 
w Warszawie (od 2000 r - w Szkole Podstawo-
wej nr 49 im. gen. Kazimierza Pułaskiego i Gim-
nazjum nr 30 im. gen. Kazimierza Pułaskiego 
na warszawskiej Pradze, od 2008 r. w Zespole 
Szkół nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego jako 
nauczycielka historii, od 2015 r. jako wicedy-
rektor szkoły. Pochodzi z Grunwaldu i żarto-
bliwie sama mówi, że stąd Jej pasja do historii. 

- Pani Dyrektor jest Pani nową osobą w śro-
dowisku edukacyjnym Grodziska Mazowiec-
kiego, proszę powiedzieć coś o sobie i swojej 
dotychczasowej pracy.

Przede wszystkim jestem nauczycielem 
historii, który skupia się na przekazywaniu 
wiedzy historycznej uczniom z zupełnie in-
nej strony niż tylko wiedza czerpana z lekcji 
i podręczników. W swojej dotychczasowej pracy 

zrealizowałam szereg projektów z udziałem 
uczniów, które miały na celu ich aktywizację 
i opierały się głównie na kontakcie ze świad-
kami historii. Odbywaliśmy nie tylko spotka-
nia z kombatantami, ale także braliśmy udział 
w historycznych rajdach. Uczniowie zachęceni 
i zaciekawieni historią kombatantów przygoto-
wywali krótkie etiudy filmowe nt. życia wybra-
nych bohaterów. Jedna z nich pt. „Spotkanie” 
o życiu Pana Waldemara Kruszyńskiego z Brwi-
nowa - obecnie Prezesa Okręgu  Warszawskiego 
Zrzeszenia Wolność i Niezawiłość - zwyciężyła 
w ogólnopolskim konkursie „Rówieśnicy” oraz 
uzyskała wyróżnienie na festiwalu filmowym 
w Gdyni.  Podczas tych niecodziennych lekcji 
i spotkań rodziły się w naszych głowach ko-
lejne pomysły i tak powstał m.in. komiks „Siła 
i nadzieja. Dziewczęta z Ravensbrück”. Nad tym 
projektem pracowaliśmy wspólnie z młodzie-
żą z LXIII L.O. im Lajosa Kossutha i LXXXIII 
L.O. im. E. Konopczyńskiego w Warszawie. 

Oprócz mnie pieczę nad projektem miały tak-
że Ewa Bednarczyk- nauczycielka j. polskiego 
oraz Dorota Myśliwska- nauczycielka historii. 
Moja praca i wysiłek zostały docenione przez 
kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych, który w 2014 r od-
znaczył mnie medalem „Pro Patria”. Dzięki mo-
jej długoletniej pracy i zaangażowaniu w różne 
projekty historyczne mam możliwość współ-
pracy z instytucjami, które w istotny sposób 
wzbogacają wiedzę uczniów. Mam nadzieję, 
że uda mi się kontynuować tę współpracę i w 
październiku wybierzemy się z uczniami do 
Muzeum więzienia Pawiak czy na warsztaty 
w Muzeum Narodowym.

- Jak Pani odnajduje się w roli dyrektor Ze-
społu Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim?
Chciałam zaznaczyć, że czuję się tu bardzo do-
brze. Zostałam bardzo miło przyjęta zarówno 
przez grono pedagogiczne jak i uczniów. Od 

2015r. pełniłam funkcję wicedyrektora w Zespole 
Szkół nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego i te 
doświadczenia będę chciała wykorzystać tak-
że w tutejszym Zespole Szkół. Odpowiadałam 
za organizację pracy szkoły i działania, które 
miały przyczynić się do podniesienia jakości 
i efektów kształcenia. Koordynowałam pro-
jekt, który miał na celu rozpoznanie stylów 
uczenia się uczniów, a następnie dostosowa-
nie metod nauczania do preferowanych przez 
uczniów stylów uczenia się. Chciałabym takie 
badanie przeprowadzić także w tutejszej szko-
le. Jednak obecny rok szkolny jest dość mocno 

naznaczony sytuacją, w której znaleźliśmy się 
wszyscy. Czas pandemii stanowi wyzwanie 
zarówno dla uczniów, nauczycieli, rodziców 
i pracowników szkoły. 

- Jakie są Pani plany na kierowanie placówką?
Obecnie wdrażam się w rytm szkoły. Jest sze-
reg przedsięwzięć, które będą kontynuowane 
m.in. konkurs kulinarny, program Erasmus. 
Mam nadzieję, że pandemia nie pokrzyżuje 
planów i uczniowie naszego technikum bę-
dą mogli wyjechać na staż do Nicei. W liceum 
będziemy kontynuować i rozbudowywać dzia-
łalność kulturalną. Chciałabym, aby uczniowie 
korzystali z zasobów Grodziska Mazowieckie-
go, ale także wykorzystywali bliskość Warsza-
wy i możliwości, które daje nam stolica. Mam 
nadzieję, że pandemia nie przeszkodzi nam 
w kontynuacji udziału w akcji „Szlachetna 
Paczka” oraz „Paczka na Kresy”.  Moje dzia-
łania będą skierowane na całościowy rozwój 
osobowy uczniów i profesjonalny rozwój na-
uczycieli, na tworzenie właściwego klimatu 
sprzyjającego rozwojowi szkoły.

Dziękuję za rozmowę.     

1 września tego roku wiązał się z nadziejami i obawami zarówno dzieci, rodziców jak i grona pedagogicznego. Był 
to dzień ważny i pełen emocji także dla Anny Krzykowskiej – nowej Pani dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Grodzisku 
Mazowieckim mieszczącym się przy ul. Żwirki i Wigury 4.

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

Bezpłatne badania
mammograficzne

Samodzielny Publiczny Zespół 
Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Pruszkowie zaprasza na 
bezpłatne badania mammo-
graficzne w ramach profi-
laktyki raka piersi. Program 
adresowany jest do kobiet 
w wieku 50-69 lat, które nie 
miały wykonywanej mammo-
grafii w ciągu ostatnich dwóch 
lat i posiadają uprawnienia do 
świadczeń opieki zdrowotnej 
w ramach powszechnego 
ubezpieczenia.

Dlaczego warto 
wykonywać badanie 
mammograficzne?
Mammografia może wykryć zmiany 
od 2 do 4 lat wcześniej, zanim staną 
się one jawne klinicznie. Naturalny 
przebieg raka sutka jest zwykle bar-
dzo długi i dlatego uważa się, że rak 
piersi jest chorobą przewlekłą. Poczy-
nając od pierwszej komórki, która ule-
gła przemianie złośliwej, w większości 

przypadków guz osiąga średnicę 1 cm 
w ciągu 7 – 8 lat. Stała kontrola piersi 
daje dużą szansę wykrycia wczesnych 
zmian i zastosowania oszczędzające-
go leczenia.

Czy do takiego 
badania trzeba się 
specjalnie przygotować?
Badanie można wykonać bez żadne-
go przygotowania. Najlepiej zgłosić się 
w dwuczęściowym ubraniu – tak, aby 
łatwo można było rozebrać się do pa-
sa. W tym dniu nie powinno się uży-
wać dezodorantu, talku, balsamu ani 
kremu w okolicy górnej połowy cia-
ła. W przypadku, gdy kobieta jeszcze 
miesiączkuje termin badania powi-
nien przypadać kilka dni po okresie, 
kiedy piersi są mniej wrażliwe na do-
tyk – wtedy pacjentka nie będzie od-
czuwać dyskomfortu podczas badania.

Jak wygląda badanie mammo-
graficzne?
Podczas badania pierś jest umiesz-
czana na małej podstawce i dociskana 
plastikową płytką od góry oraz z boku, 
co pozwala uzyskać dwa obrazy. Ucisk 
ten trwa tylko kilka sekund.

Serdecznie zapraszamy!

Anna Krzykowska, dyrektor Zespołu szkół nr 1
w Grodzisku Mazowieckim

Oczyszczacz powietrza 
dla DPS Czubin

Powiat Pruszkowski na podstawie umowy 
zawartej z Województwem Mazowieckim 
w imieniu którego działa Mazowieckie 
Centrum Polityki Społecznej otrzymał 
oczyszczacz powietrza dla podopiecz-
nych DPS w Czubinie. Celem nieodpłat-
nego przekazania oczyszczacza powietrza 
jest wsparcie domu pomocy społecznej, 
w którym przebywają głównie mieszkańcy 
z grupy największego ryzyka zakażenia koronawiru-
sem (SARS-CoV-2), osoby starsze i przewlekle chore. 
Zakup urządzenia sfinansowano ze środków Samo-
rządu Województwa Mazowieckiego. Łączna wartość 
otrzymanej pomocy wynosi 9 782,69 zł.

Centrum Polityki Społecznej otrzymał 

Bezpłatne badania mammograficzne
można wykonać 

w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej
„Szpital na Wrzesinie”

ul. Armii Krajowej 2/4 w Pruszkowie
w Zakładzie diagnostyki obrazowej, znajdującej się na parterze głównego budynku szpitala.

Zapisy przyjmowane są pod numerami telefonów: 
22 758 60 54 wew. 246 lub 22 758 81 86 

w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00

Do badań uprawnione są panie, które:
• posiadają uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach powszechnego  

ubezpieczenia, 
• są w wieku 50-69 lat
• w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonanego badania mammograficznego 

w ramach „Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi”

Badanie mammograficzne jest rentgenowskim badaniem piersi, które nie zapobie-
ga powstaniu raka piersi, ale pozwala na jego wczesne wykrycie i szybką terapię.

Jeżeli masz wątpliwości czy wykonać badanie, obawiasz się szkodliwego działania promie-
ni rentgenowskich lub przed badaniem powstrzymuje Cię lęk o jego wynik pamiętaj, że 
zawsze możesz porozmawiać o mammografii ze swoim lekarzem pierwszego kontaktu.
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22 758 77 88, reklama@wprmedia.pl  
Pruszków, ul. Niecała 10/2              

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

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

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

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

• Zatrudnię Mechanika 
Pruszków 505786220

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

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

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

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

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

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

NIERUCHOMOŚCI 
– SPRZEDAM

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

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

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

AUTO-MOTO KUPIĘ

• AUTO KAŻDE KUPIĘ 
tel. 603 903 405 

• Skup wszystkich 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 

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

• Projektowanie graficzne 
oraz skład DTP. 
Kontakt: 509-443-977, 
509-443-877
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 

SPRZEDAM

• Sprzedam sadzonki 
cisa z własnego ogrodu. 
Cena od 1 zł. Pruszków 
694 964 576

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy  
z dnia 21 sierpnia 1997 roku 

o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020r, poz.65 ze zm.)

Wójt Gminy Raszyn informuje, że z dniem 15 września 2020 roku 
został  podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn  
ul. Szkolna 2 a, wykaz w którym przeznaczono do wynajęcia miejsca 
w budynku CSR w Raszynie przy ul. Sportowej   z przeznaczeniem 
na posadowienie dwóch automatów vendingowych  na rzecz Pana 
Wojciecha Kmera firma BATEX.

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292


