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Pruszków doczeka się nowej 
przeprawy przez tory PKP

PRUSZKÓW
Stało się! Pruszkowski 
magistrat ogłosił przetarg 
na budowę wiaduktu 
nad torami PKP w ciągu 
ul. Grunwaldzkiej. Tym sa-
mym wyczekiwana od wielu 
lat inwestycja w końcu 
doczeka się realizacji. 

O becnie mieszkańcy Prusz-
kowa korzystają z trzech 
przepraw przez tory PKP. 
To wiadukt w ciągu ul. 

Poznańskiej, tunel w śladzie ul. Dział-
kowej oraz przejazd przez torowisko 
w ciągu ul. Przejazdowej. Teraz do tej 
listy dołączy również wiadukt dro-
gowy w ciągu ul. Grunwaldzkiej na 
pograniczu Pruszkowa i Piastowa. 
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MICHAŁOWICE
Powstanie przedszkole 
w Regułach / str. 2 /

GRODZISK MAZ.
Budowa nasypów zachodniej 
obwodnicy / str. 10 /

Ta ostatnia przeprawa ma ułatwić 
mieszkańcom Pruszkowa i Piastowa 
dojazd do autostrady A2 oraz prze-
jazd do Al. Jerozolimskich. 

Budowa wiaduktu jest możliwa 
dzięki wieloletnim przygotowaniom 
oraz porozumieniom. Środki na reali-
zację inwestycji pochodzą aż od czte-
rech podmiotów – Miasta Pruszkowa, 
Miasta Piastowa Powiat Pruszkowski 
oraz Polskie Koleje Państwowe. War-
to zaznaczyć również, że na budowę 
wiaduktu władze Pruszkowa pozy-
skały dofinansowanie z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg. Wysokość 
dofinansowania to aż 8,5 mln zł. 

Inwestycja wpłynie również na układ 
drogowy w okolicy, który znacznie się 
zmieni. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem to już za dwa lata będziemy 
mogli korzystać z nowego wiaduktu.

nowastacjapruszkow          nowastacja
Szczegółowy program oraz regulamin dostępny na: www.nowastacjapruszkow.pl
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– projekty zgłoszono do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. 70 dotyczy 
puli ogólnowojewódzkiej, a 182 przedsięwzięcia zgłoszono do naboru 
podregionalnego. Najwięcej bo 35 propozycji do realizacji w ramach BOM 
złożyli mieszkańcy podregionu warszawskiego zachodniego. 

Jadłodzielnia w Piastowie już działa
PIASTÓW

Do grona miast,  
w których funkcjonuje 
Jadłodzielnia dołączył 
Piastów. Punkt rato-
wania i przekazywania 
żywności powstał  
na terenie targowiska  
miejskiego w sąsiedz-
twie siedziby Miejskiego 
Ośrodka Pomocy  
Społecznej.

W środę 5 maja dzia-
łalność rozpoczęła 
Jadłodzielnia Pia-
stów. Powstała ona 

z inicjatywy Izabeli Idzikowskiej, 
Foodsharing Piastów, Graty z Cha-
ty Piastów, oraz radnego Rober-
ta Madeja ze stowarzyszenia Nasz 
Piastów. Piastowska Jadłodzielnia 
funkcjonuje dzięki współpracy 
z burmistrzem Grzegorzem Szu-
plewskim i Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej.

Miejsce to powstało z myślą 
o ludziach, którzy nie chcą wyrzu-
cać potraw nadających się jesz-
cze do spożycia. Idea ta pomaga 
także osobom potrzebującym, 

których nie stać na przyrządze-
nie smacznych posiłków.

Do Jadłodzielni można przy-
nieść potrawy, które są świeże. 
Nie należy jednak pozostawiać 
surowego mięsa oraz produk-
tów zawierających niepastery-
zowane jaja.

Do Jadłodzielni warto przy-
nieść produkty takie jak zu-
py oraz ciasta. Żywność należy 

szczelnie opakować oraz opisać 
co znajduje się w środku. Oso-
by, które pozostawiają posiłki 
w Jadłodzielni powinny napisać 
datę przyrządzenia posiłku, któ-
ry przekazały.

Jadłodzielnia jest czynna 7 dni 
w tygodniu, z wyjątkiem dni targo-
wych, w godz. 8.00 – 20.00. W dni 
targowe można przynosić posiłki 
od godz. 13.00.  MS

 P
IA

ST
O

W
.P

L 
 

Powstanie przedszkole w Regułach
MICHAŁOWICE

Gmina Michałowice 
podpisała umowę  
na budowę przedszkola  
w Regułach. Niebawem 
ruszą prace.

W czwartek 6 maja 
wójt gminy Micha-
łowice podpisała 
umowę z grupą 

Ekoenergia Sp. z o.o. Wybrany 
wykonawca wybuduje przed-
szkole w Regułach. – Budynek 
jest ciekawy architektonicznie 
i wymagający dla wykonawcy.

Przewrotnie powiem, że w tym 
konkursie i w tej umowie nie cho-
dzi wcale o architekturę. Nie mu-
simy bronić dobrej architektury. 
Dobra architektura obroni się sa-
ma. Chodzi o dzieci – informuje 
Małgorzata Pachecka, wójt gmi-
ny Michałowice. – Dobra archi-
tektura mam nadzieję na zawsze 
pozostanie z dzieckiem, a później 
człowiekiem dorosłym. Być mo-
że spowoduje, że wśród dzieci, 
które będą użytkownikami tego 
przedszkola wyrosną wspaniali 
architekci, a może programiści, 
lekarze, prawnicy, pasjona-
ci mechaniki samochodowej, 

nauczyciele, designerzy, cukier-
nicy, biznesmeni, radne i radni. 
To przedszkole jest tylko dro-
gą. Ta droga będzie wygodna, 
nowoczesna, będzie także eko 
w rozwiązaniach i w kosztach 
utrzymania – dodaje.

W ramach powierzonych prac 
wykonawca wybuduje przedszko-
le i zamontuje instalacje sanitar-
ne, energetyczne i niskoprądowe. 
Umowa dotyczy również zago-
spodarowania przestrzeni wokół 
budynku. Na terenie inwesty-
cji pojawią się miejsca na odpa-
dy i magazynów zewnętrznych. 
Wykonawca zagospodaruje prze-
strzeń zieloną i zamontuje ławki, 

kosze na śmieci, stojaki i wiatę 
dla rowerów, a także wyposaży 
plac zabaw. W miejscu inwesty-
cji powstaną miejsca postojowe 
dla samochodów.

W ramach prac zamontowany 
będzie zbiornik retencyjny odpro-
wadzający wodę, a także przepro-
wadzone podziemne instalacje, 
czyli przyłącza wodociągowe, sa-
nitarne, kanalizacje kablowe.

W przypadku prac pielęgna-
cyjnych wykonawca będzie od-
powiedzialny za nadzór prac 
o charakterze ogrodniczym, czy-
li między innymi koszenia trawy, 
pielenia, nawożenia i przycina-
nia roślinności.   MS
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Pomóż Marcelkowi Redzie  
odzyskać zdrowie

REGION
Trzyletni mieszkaniec 
Mszczonowa uległ 
wypadkowi. Chłopiec 
przebywa w klinice me-
dycznej w Niemczech. 
W sieci trwa zbiórkę  
na jego dalsze leczenie.

M arcel Reda ma za-
ledwie trzy lata. 
Na początku jesie-
ni ubiegłego roku 

chłopiec uległ wypadkowi. Dia-
gnoza była dramatyczna. – W kar-
cie szpitalnej wyczytać można: 
nagłe zatrzymanie krążenia, uda-
na resuscytacja, uraz czaszkowo-
-mózgowy, uraz kręgosłupa na 
poziomie szyjnym, niedowład 
czterokończynowy, respirator, 
śpiączka… Ten dramatyczny opis 
i tak w pełni nie oddaje tragedii, 
z jaką nam się przyszło zmierzyć. 
Nie da się do tego przygotować. 
Nie da się z tym pogodzić, a w gło- 
wie słyszę wciąż dlaczego on? Dla-
czego moje dziecko? – wspomi-
na mama Marcela. – Te słowa od  
1 października wracają jak man-
tra. My już dawno zapomnieliśmy, 
czym jest spokojny sen. Tak trud-
no o tym pisać, bo rany na ciele 
Marcelka i w naszych sercach są 
wciąż zbyt świeże. Czekamy na 
niego my, rodzice. Czeka na nie-
go starszy braciszek. Żeby znów 

mógł pomagać przy naprawia-
niu auta, podawaniu kluczy, czy 
porządkowaniu działki – dodaje.

Marcel jest w śpiączce. 15 mar-
ca chłopiec trafił do specjali-
stycznego ośrodka w Niemczech. 
Leczenie w Arche IntensivKin-
der było możliwe dzięki wsparciu 
darczyńców, którzy wpłacili pie-
niądze na internetową zbiórkę. 
W niemieckiej klinice Marcelowi 
towarzyszy mama. Dzięki spe-
cjalistycznemu leczeniu chło-
piec poczynił już postępy

Leczenie w niemieckiej klini-
ce jest bardzo kosztowne. Ro-
dziców nie stać na tak ogromny 
wydatek. Pieniądze na pobyt 
dziecka w niemieckiej klinice 
kończą się. Jeśli nie uda się ze-
brać funduszy na dalsze lecze-
nie chłopiec trafi do polskiego 
hospicjum. Rodzice Marcela 
wierzą, że dzięki lekarzom nie-
mieckiej kliniki ich syn odzyska 
zdrowie. Na portalu siepoma-
ga.pl działa zbiórka na leczenie 
Marcela Redy.  MS
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Władze Pruszkowa przetarg 
na budowę wiaduktu w ciągu  
ul. Grunwaldzkiej ogłosiły pod 
koniec kwietnia. Zainteresowa-
ne realizacją inwestycji firmy 
mają czas na zgłaszanie swoich 
ofert do 24 maja. Jeśli uda się wy-
brać wykonawcę już w pierwszym 
postępowaniu to piersi kierowcy 
z przeprawy będą mogli skorzy-
stać już za dwa lata. Wiadukt ma 
być gotowy do końca marca 2023 r. 

Budowa wiaduktu wpłynie 
również na organizację ruchu 
w rejonie ulic Grunwaldzkiej oraz 
ulic Broniewskiego i Warszaw-
skiej. Wjazd na wiadukt będzie 
możliwy tylko z ul. Grunwaldz-
kiej dla kierowców jadących od 
strony Al. Jerozolimskich. Kie-
rowcy jadący ulicami Tuwima 
w Piastowie i Bohaterów War-
szawy w Pruszkowie nie będą 
mieli możliwości bezpośred-
niego wjazdu na przeprawę. Aby 
dostać się na wiadukt koniecz-
ny będzie przejazd bocznymi 
uliczkami do ul. Grunwaldzkiej.

Znacznie większe zmiany szy-
kują się „po drugiej stronie” wia-
duktu. Tu obecnie skrzyżowanie 
ulic Broniewskiego i Warszaw-
skiej zostanie przesunięte i zmie-
ni się w rondo. Do nowego ronda 
dobudowany zostanie łącznik 
do ul. Warszawskiej. Dodatko-
wo z bezpośredniego wjazdu 

będą mogli korzystać mieszkańcy  
ul. Skrajnej. Ostatni „wlot” dla 
ronda będzie stanowił wjazd na 
ul. Broniewskiego. Tu jednak ko-
nieczne jest wybudowanie drogi 
w nowym śladzie. Przebudo-
wa ul. Broniewskiego to jednak 
odrębne zadanie, które będzie 
spoczywać na barkach Powiatu 
Pruszkowskiego, który jest za-
rządcą ul. Broniewskiego. 

Warto również podkreślić, że 
władze Pruszkowa przygotowu-
ją się do innej ważnej inwesty-
cji w tym regionie. Dokładnie 
chodzi o przebudowę samej 
ul. Grunwaldzkiej. Obecnie przy-
gotowywana jest dokumentacja 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 1

projektowa dla tej inwestycji, 
która ma być gotowa na prze-
łomie 2021 i 2022 r. 

Znamy już podstawowe zało-
żenia, na których mają skupić się 
projektanci. I tak planowana jest 
przebudowa ul. Grunwaldzkiej 
od projektowanego wiaduktu aż 
do Al. Jerozolimskich. Na skrzy-
żowaniu z al. Tysiąclecia ma się 
pojawić sygnalizacja świetlna, 
która będzie skorelowana z sy-
gnalizacją działającą w Al. Jerozo- 
limskich. Zakładana jest przebu- 
dowa nawierzchni ul. Grunwaldz- 
kiej, budowa chodnika, ciągu pie-
szo-rowerowego, odwodnienia 
oraz oświetlenia.  AZ 
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Pruszków doczeka się nowej 
przeprawy przez tory PKP
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L’Oréal Warsaw Plant rozwija się w zawrotnym tempie, wciąż zwięk-
szając moce wytwórcze. Jaki jest przepis na sukces fabryki?

Dynamiczny rozwój fabryki nie byłby możliwy bez inwestycji, podejmowania wy-
zwań i zaangażowania zespołu. W fabryce pracuje 450 pracowników, którzy w co-
dziennie mają okazję korzystać z najnowocześniejszych technologii oraz poszerzać 
swoją wiedzę i kompetencje podczas koordynacji pracy wyspecjalizowanych ma-
szyn. Realizujemy wiele inwestycji, które pozwalają w pełni wykorzystać potencjał 
produkcyjny zakładu. Z naszych linii produkcyjnych zjeżdżają miesięcznie miliony 
żeli pod prysznic, szamponów, mleczek do ciała, toników, wód micelarnych oraz 
farb do włosów naszych ulubionych marek, np. Garnier. 

Z myślą o odciążeniu załogi wprowadzamy rozwiąza-
nia takie, jak automatyzacja produkcji, która znacząco 
ułatwia pracę. Systemy dozowania surowców zmniej-
szają liczbę transportów wózkami widłowymi. Dzięki 
sieci systemów dystrybucji surowców oraz dźwigom 
służącym do zasypu ich dużej ilości, zredukowaliśmy do 
minimum ciężką pracę fizyczną pracowników. Opera-
tor może wprowadzić surowce sterując odpowiednim 
panelem, zamiast osobiście wrzucać worek po worku 
przez właz mieszalnika. 

Z kolei nowoczesne złącza typu bocklock pozwalają 
bardzo szybko i bez wysiłku łączyć i rozłączać rurocią-
gi, utrzymując wysoką szczelność połączeń i bezpie-
czeństwo. Wysokiej klasy systemy chronią operatorów maszyn nawet w sytuacji, 
gdy programy kontrolujące instalację przestają działać. Dzięki systemowi przyci-
sków bezpieczeństwa, pracownik z każdego punktu linii produkcyjnej może za-
trzymać cały proces w ciągu jednej sekundy. Instalacje wymagające serwisu lub 
inspekcji zostały zaopatrzone w specjalne platformy dostępowe, aby prace mo-
gły być wykonywane w bezpieczny i szybki sposób.

Jak dbacie o bezpieczeństwo pracowników, w tak dużym zakła-
dzie produkcyjnym?

W naszej fabryce, od początku jej istnienia, obowiązują wysokie standardy bezpie-
czeństwa. Jednak skuteczność wprowadzonych zasad zależy przede wszystkim od 
tego czy ludzie się do nich stosują. Chcemy, aby pracownicy wiedzieli, jak ważna 
jest ich rola w budowaniu bezpieczeństwa.

To co mnie bardzo cieszy, to zaangażowanie pracowników we wspólne wypraco-
wywanie najlepszych rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo. Jakiś czas temu, 
wyszli z inicjatywą i wybrali tematy, którymi chcą się zająć oraz wdrażają zmiany, 
dzięki którym fabryka L’Oréal Warsaw Plant jest jeszcze bardziej bezpiecznym miej-
scem pracy. Projekt pod hasłem POCZUJ FLOW, był pomysłem pracowników i ma-
ją oni dużą swobodę we wdrażaniu najskuteczniejszych rozwiązań.

Rozwijamy także system pozwalający na zgłaszanie przez pracowników sugestii, 
usterek czy awarii i skuteczne informowanie liderów i zespołów. Zależy nam na tym, 
aby pracownicy umieli ocenić ryzyko, w niestandardowej sytuacji i zastanowili się 
czy należy je podjąć. Chcemy, aby bezpieczeństwo zawsze było na pierwszym 
miejscu, nawet jeśli wiąże się to z zatrzymaniem pracy. Naszym wspólnym celem 
jest to, aby każdy po zakończeniu swojej zmiany wrócił do domu cały i zdrowy.

Troska o ludzi to ważny aspekt działalności fabryki, a jak wygląda 
kwestia poszanowania środowiska naturalnego?

Działamy wielotorowo, aby zmniejszać do minimum nasz wpływ środowiskowy. 
Dbamy o kurczące się zasoby planety takie, jak np. woda. Od lat podejmujemy 
działania ograniczające jej zużycie w produkcji kosmetyków. Tam, gdzie było to 

ROZWIJAJ SIĘ ZAWODOWO  
W NASZYM TEMPIE

możliwe, wprowadziliśmy recyrkulację wody, redukując jej straty np. poprzez in-
stalację zamkniętych pętli wody. Ponadto zbudowaliśmy na terenie L’Oréal War-
saw Plant Stację Recyklingu Wody, tzw. „zielone serce fabryki”.

Od marca 2020 roku stacja pozwala na oczyszczanie ścieków produkowanych 
w fabryce, a następnie odzyskiwanie wody o wysokim standardzie, która jest po-
nownie wykorzystywana do procesów okołoprodukcyjnych. Stacja miesięcznie 
odzyskuje 3000-3500 m3, co odpowiada objętości 6-7 mln półlitrowych bute-
lek. W 2020 roku w fabryce zaoszczędziliśmy ponad 26 000 m3 wody, co da-
je równowartość 7,5 basenów olimpijskich. Prośrodowiskowe działania fabryki, 
obejmują także redukcję emisji gazów cieplarnianych czy ilości odpadów. Stop-

niowo dążymy także do zamknięcia obiegu tworzyw 
sztucznych tak, aby odpady były ponownie wyko-
rzystywane jako surowiec. 

Ponadto dbamy o nasze otoczenie naturalne. Fabry-
ka mieści się na terenie obszaru chronionego krajo-
brazu oraz w otulinie obszaru Natura 2000. Na terenie 
zakładu są drzewa, które są zabytkami przyrody oraz 
dwa stawy, a także wiele gatunków roślin i zwierząt. 

Chcąc wspierać otoczenie 
naturalne przeprowadziliśmy 
inwentaryzację bioróżnorod-
ności. Naukowcy obserwowa-
li i dokumentowali życie flory 
i fauny, a następnie opracowali 
działania służące utrzymaniu 
oraz zwiększeniu bogactwa 
gatunkowego. Zależy nam 
także na zwiększaniu świado-
mości ekologicznej. Odbyło 

się już 10 sesji warsztatów z udziałem pracowników fabryki. Działania edukacyjne 
są kierowane także do najmłodszych. W ramach współpracy L’Oréal i Gminy Brwi-
nów, cyklicznie organizujemy zajęcia poświęcone ekologii. 

Widzę, że kwestie środowiskowe są istotne dla pracowników  
fabryki, a czy chętnie włączają się w działania wspierające spo-
łeczność lokalną? 

Odpowiedzialność i troska o otoczenie, zarówno środowisko naturalne, jak i ludzi, 
to jedna z ważnych wartości w fabryce. Pracownicy od lat chętnie włączają się 
w pomoc społeczności lokalnej, m.in. podczas Citizen Day. Każdy zainteresowany 
może zaangażować się w pomoc w swoim sąsiedztwie. Jednym z działań był pro-
gram wolontariatu, zrealizowany w ubiegłym roku. Fabryka przykazała pracowni-
kom środki na realizację akcji, które przyniosły korzyści dla lokalnych społeczności 
lub przyczyniły się do ochrony przyrody czy zwierząt. Najciekawsze ze zgłoszo-
nych pomysłów, które miały nieść pomoc innym, zostały dofinansowane przez fa-
brykę i zrealizowane przez wolontariuszy.

Dla jakich osób fabryka L’Oréal Warsaw Plant jest odpowiednim 
miejscem pracy?

Jesteśmy jednym z największych pracodawców w regionie. Zatrudniamy w fabry-
ce bardzo różne osoby, ponieważ na każdym etapie procesu produkcji potrzebne 
są inne kompetencje i umiejętności. Wystarczy gotowość do pracy, a my zadbamy 
o odpowiednie przygotowanie i przeszkolenie pracowników. 

Jest to praca dla osób, które nie boją się wyzwań, ale także respektują zasady bezpie-
czeństwa. Ponadto pracę z nami docenią ludzie, dla których ważna jest aktywność 
na rzecz środowiska czy społeczności lokalnych. Dajemy naszym pracownikom 
wiele możliwości w tych obszarach.

Poproszona o podsumowanie w trzech słowach pracy w fabryce wskazała: BEZPIECZEŃSTWO, ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ROZWÓJ. 
Ewa Urbaniak, dyrektorka L’Oréal Warsaw Plant, jednego z najważniejszych zakładów produkcyjnych w regionie, a także ważnego 
pracodawcy na rynku lokalnym, opowiada o kulisach pracy w fabryce kosmetyków.



– Dobra architektura mam nadzieję na zawsze pozostanie z dzieckiem, a później człowiekiem dorosłym. 
Być może spowoduje, że wśród dzieci, które będą użytkownikami tego przedszkola wyrosną wspaniali 
architekci, a może programiści, lekarze, prawnicy, pasjonaci mechaniki samochodowej, nauczyciele, 
designerzy, cukiernicy, biznesmeni, radne i radni. To przedszkole jest tylko drogą. Ta droga będzie 
wygodna, nowoczesna, będzie także eko w rozwiązaniach. – Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice o przedszkolu w Regułach
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WSPARCIE DLA PRACODAWCÓW
Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie informuje, że w bieżącym roku dysponuje środkami 
finansowymi, w ramach których między innymi organizuje prace interwencyjne, dofinan-
sowanie wynagrodzenia bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia oraz refundację 
kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy.

Są to formy wsparcia skierowane przede wszystkim do pracodawców. Mają one na celu 
zachęcenie do zatrudniania osób bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie. 

 

Prace interwencyjne polegają na refundacji części kosztów poniesionych z tytułu zatrud-
nienia skierowanego bezrobotnego; dotyczą wynagrodzenia oraz składek na ubezpiecze-
nia społeczne. 

Refundacja może trwać od 6 do 24 miesięcy, a jej długość jest zależna od grupy wiekowej, 
do której zalicza się skierowana osoba bezrobotna. W 2021 roku maksymalna wysokość 
refundacji wynosi 1 200 ,00 zł plus składki  ZUS naliczane od tej kwoty.

Dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia polega na 
dofinansowaniu wynagrodzenia skierowanego bezrobotnego w kwocie nie wyższej niż po-
łowa minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku.

Refundacja może trwać 12 miesięcy w przypadku osób w wieku 50-59 lat lub 24 miesiące 
dla osób w wieku powyżej 60 lat. 

Zwroty dokonywane są na podstawie umowy, którą pracodawca zawarł ze starostą,  
w imieniu którego występuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, po  przedłożeniu wnio-
sków o zwrot części poniesionych kosztów. 

Refundacji kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy podlegają wydatki 
przewidziane na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn niezbędnych do wykonywania 
pracy na utworzonym stanowisku. Maksymalna wysokość refundacji w roku 2021 wynosi 
23 000,00 zł. Pracodawca ma obowiązek utrzymania stworzonego stanowiska 24 miesią-
ce zatrudniając na nim osobę bezrobotną skierowaną przez  Urząd Pracy.

 

Wnioski należy składać do SKRZYNKI PODAWCZEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY  
W PRUSZKOWIE znajdującej się w wejściu do siedziby Urzędu. 

Formularze wniosków dostępne są na stronie  internetowej  
www.pruszkow.praca.gov.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów  
(22) 770 20 32 oraz (22) 770 20 45.

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

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), koło strzeleckie, siłownia
•  Filozo�a i Edukacja �lmowa – nowe przedmioty dodatkowe

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

Społeczne Liceum Ogólnokształcące Nr 23  
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ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA

R E K L A M A

PRUSZKÓW
Mieszkańcy Pruszko-
wa z wypiekami na 
twarzy czekają na po-
wrót kajaków w Parku 
Potulickich. Urząd 
miasta planuje uru-
chomić wypożyczalnię 
jeszcze w maju.

Z bliża się lato. Wiele 
osób nie zaplanowa-
ło jeszcze wyjazdów 
z miasta dlatego po-

szukuje atrakcji na miejscu. Dla 
wielu ludzi idealnym sposobem 
na spędzenie wolnego czasu 
z rodziną byłaby możliwość 
popływania kajakiem w Par-
ku Potulickich. Wypożyczalnia 

Kajaki powrócą do Pruszkowa

REGION
Policjanci z Wydziału do 
walki z Terrorem Krymi-
nalnym zatrzymali dwóch 
mężczyzn podejrzanych 
o dokonanie napadu na 
bank w Błoniu. Ojciec 
z synem grozili pracowni-
com placówki bankowej. 
Jeden z nich użył broni. 
Za rozbój z użyciem nie-
bezpiecznego narzędzia 
grozi im od 3 do 15 lat 
pozbawienia wolności.

D o napadu na bank 
w Błoniu doszło pod 
koniec kwietnia. 
Z ustaleń policji wy-

nika, że jeden z zamaskowanych 
sprawców po wejściu do placów-
ki bankowej groził pracownicom 
bronią. Oddał też strzał w sufit. 
W międzyczasie położył na biur-
ku urządzenie, które wyglądem 

Napad na bank w Błoniu. 
Zarzuty dla ojca i syna

przypominało ładunek wybucho-
wy, a następnie zażądał wydania 
pieniędzy. Zastraszone kobiety 
oddały napastnikom pieniądze, 
a ci po uciekli do zaparkowanego 
niedaleko samochodu.

– Mężczyźni poruszając się 
ulicami Błonia odjechali w kie-
runku Rokitna. Na jednej z ulic 
drogę uciekającym utrudnił stojący 
wzdłuż ulicy samochód ciężarowy. 
Wobec jego kierowcy, uciekający 
mężczyźni, zaczęli wymachiwać 
przedmiotem przypominają-
cym broń, co miało oznaczać, że 

– W kolejnych dniach, w to-
ku prowadzonego pod nadzo-
rem Prokuratury Okręgowej 
w Warszawie śledztwa, policjan-
ci Wydziału do walki z Terrorem 
Kryminalnym i Zabójstw ustali-
li, kto może odpowiadać za roz-
bój z użyciem niebezpiecznego 
narzędzia w placówce w Błoniu. 
Wraz z funkcjonariuszami Samo-
dzielnego Pododdziału Kontrter-
rorystycznego Policji w Warszawie 
udali się do ustalonej miejscowo-
ści, gdzie, jak się okazało zatrzy-
mali ojca i syna w wieku 55 i 23 lat, 
podejrzanych o napad na pla-
cówkę bankową z użyciem broni 
i kradzież pieniędzy pochodzą-
cych z napadu – dodaje Adamus.

Obaj usłyszeli już w Prokura-
turze Okręgowej w Warszawie 
zarzuty za dokonanie wspólnie 
i w porozumieniu rozboju z uży-
ciem niebezpiecznego narzędzia 
i kradzieży pieniędzy. Prokurator 
wystąpił z wnioskiem o ich tym-
czasowe aresztowanie, do którego 
sąd się przychylił. Może im grozić 
kara od 3 do 15 lat więzienia.  AZ

powinien jak najszybciej ułatwić 
im przejazd – opisuje Edyta Ada-
mus z Komendy Stołecznej Policji.

W tym samym czasie w placów-
ce pojawili się policjanci. Z uwagi 
na to, że napastnicy pozostawi-
li w placówce urządzenie, które 
miało być ładunkiem wybucho-
wym konieczne było wezwanie na 
miejsce policyjnych pirotechników. 
Ze względów bezpieczeństwa ko-
nieczna była ewakuacja pracow-
nic banku oraz osób z okolicznych 
budynków. Pirotechnicy ustalili, że 
urządzenie to tylko atrapa.

sprzętu wodnego funkcjonu-
je w Pruszkowie już od kilku lat 
w sezonie letnim. W tym roku 
kajaki powrócą dopiero na Dni 
Pruszkowa. – Planujemy uru-
chomić wypożyczalnię kajaków 
w piątek 28 maja. Dopinamy 
ostatnie szczegóły. Szykujemy 
dla pruszkowian wyjątkową nie-
spodziankę. Na razie jednak nie 
chcę zdradzać bliższych szczegó-
łów – informuje Beata Czyżewska, 
zastępca prezydenta Pruszkowa. 
Tymczasem w regionie rozpoczął 
się już sezon kajakowy. Na ma-
jówkę grodziszczanie i okolicz-
ni mieszkańcy mogli wypożyczyć 
sprzęt. W sobotę 1 maja w Gro-
dzisku Mazowieckim rozpoczął 
się sezon wodny na Stawach Wal-
czewskiego.

Sezon kajakowy w Pruszkowie 
zakończy się w sierpniu.  MS

KO
M

. P
IO

TR
 Ś

W
IS

TA
K 

A
N

N
A

 Z
W

O
LI

Ń
SK

A
 

04



W I A D O M O Ś C I 05
P i ą t e k ,  1 4  M A J A  2 0 2 1

BRWINÓW
Magistrat podpisał 
umowę z wykonawcą 
remontu stadionu w 
Żółwinie. Niebawem 
ruszą prace.

S tadion Orlik w Żółwi-
nie to miejsce popu-
larne i intensywnie 
użytkowane wśród 

mieszkańców gminy Brwi-
nów. Magistrat zaplanował 
remont, aby obiekt mógł na-
dal służyć miejscowej spo-
łeczności. 30 marca gmina 
Brwinów podpisała umowę 
z firmą Greensport Anna Stra-
szewska na modernizację bo-
iska w Żółwinie.

W ramach prac wykonaw-
ca dokona rozbiórki istnieją-
cej nawierzchni oraz wykona 
nową nawierzchnię poliure-
tanową boiska wielofunkcyj-
nego wraz z uzupełnieniem 
podbudowy. Robotnicy za-
montują stały osprzęt spor-
towy oraz nowe piłkochwyty 
pomiędzy bramkami a istnie-
jącym ogrodzeniem.

Brwinów planuje modernizację 
Orlika w Żółwinie

Na boisku pojawią się dwie 
bramki do piłki ręcznej o wy-
miarach w świetle 3 x 2 m. Wyko-
nawca ustawi na terenie również 
zestawy do koszykówki, siatków-
ki/badmintona i tenisa ziemnego.

W przypadku zestawu do siat-
kówki i badmintona wykonawca 
zawiesi siatkę w zakresie od 1,07 
m do 2,43 m. Umożliwi to wyko-
rzystanie boiska do gry w ringo, 
tenisa ziemnego, badminto-
na oraz rozgrywek w siatków-
kę juniorów, kobiet i mężczyzn.

Koszt inwestycji wyniesie 366 
663 zł. Zgodnie z umową prace 
zakończą się do 31 lipca.  MS

REGION
Tym razem spis po-
wszechny jest jednym z 
największych. Powód? 
Każdy z nas musi do-
konać tzw. samospisu. 
Obowiązek ten jest 
zgodny z prawem. Lepiej 
też podać prawdziwe 
dane. Za kłamstwo grozi 
bowiem… kara więzienia!

N arodowy Spis Po-
wszechny nie budzi 
entuzjazmu wśród 
wielu Polaków. I nie 

ma się co dziwić, bowiem niechęt-
nie przekazujemy innym szcze-
gółowe informacje na swój temat. 
Spis ruszył w kwietniu i potrwa 
do 30 września. Pierwotnie miał 
trwać do końca czerwca, ale ter-
miny wydłużono.

Spis jest obowiązkowy. Zgod-
nie z przepisami jako obywate-
le musimy się poddać spisowi 
i odpowiedzieć na wiele wyczer-
pujących pytań. Dane zebrane 
w ramach prac spisowych będą 

Trwa spis powszechny.  
Pamiętaj jest obowiązkowy!

wykorzystywane do opracowań, 
zestawień i analiz statystycznych 
oraz do tworzenia i aktualizacji 
przez Prezesa Głównego Urzę-
du Statystycznego operatu do 
badań statystycznych.

O co zapyta nas GUS? Oprócz 
podstawowych danych perso-
nalnych, będziemy musieli po-
dzielić się informacją o naszym 
stanie cywilnym czy adresie za-
mieszkania. GUS zapyta się też 
o języki obce jakimi się posługu-
jemy czy o wyznanie religijne. Na 
szczęście przy niektórych pyta-
niach odpowiedzi nie będziemy 
musieli udzielać.  AZ

O G Ł O S Z E N I E

GRODZISK MAZ.

Nowe alejki na Stawach 
Walczewskiego

Na obszarze wokół Stawów Walczewskiego pojawiają 
się kolejne elementy uatrakcyjniające teren wokół akwe-
nu. Trwają prace przy budowie wiat, altan, nawierzchni 
ścieżek pieszych i rowerowych oraz mostków nad rzeką 
Rokicianką. Magistrat ogłosił przetarg na wymianę na-
wierzchni ścieżek pieszo-rowerowych. Do postępowania 
przystąpiły dwie firmy. Sorted z Chyliczek pod Piasecz-
nem wyceniła swoje usługi na kwotę 217 tys. zł. Drugą 

ofertę złożyła firma Instal-Nika z Warszawy. Swoje usługi wy-
ceniła na kwotę 177 tys. zł. Magistrat zagospodarował prawie  
274 tys. zł na realizacje inwestycji. Obydwie oferty mieszczą 
się w budżecie założonym przez gminę. Teraz magistrat musi 
podjąć decyzje o wyborze firmy. Wybrany w przetargu wy-
konawca na realizację prac będzie miał 30 dni od momentu 
podpisania umowy.  Robotnicy poprowadzą prace przy nor-
malnym funkcjonowaniu obiektu.  MS

Zaprosił znajomych na grilla. 
Koledzy okradli gospodarza

NADARZYN
Nadarzyńscy policjanci 
zatrzymali dwóch męż-
czyzn podejrzanych 
o kradzież. Złodzieje 
zabrali znajomemu 
elektronarzędzia i pie-
niądze. Kilka dni póź-
niej jeden z mężczyzn 
ukradł poszkodowane-
mu samochód.

K ajetanach, w powie-
cie pruszkowskim, 
doszło do kradzie-
ży samochodu. Po-

licjanci z Nadarzyna udali się 
na miejsce zgłoszenia. – Funk-
cjonariusze ustalili, że znany 
pokrzywdzonemu z widzenia 
mężczyzna dokonał kradzieży 
jego Volkswagena. Wykorzystał 
chwilę nieuwagi pokrzywdzone-
go i pozostawione przez niego 
w stacyjce kluczyki, wsiadł do 
samochodu i odjechał w nie-
znanym kierunku. Policjanci 
w trakcie sprawdzania okolicy 
zauważyli na ul. Rolnej skra-
dziony pojazd z częściowo roz-
bitym przodem oraz stojącego 
przy nim mężczyznę. Okaza-
ło się, że to opisany przez po-
krzywdzonego 30-letni obywatel 
Ukrainy, a rozbity samochód 
to Volkswagen pokrzywdzo-
nego mężczyzny – informuje 

REGION
Mieszkańcy gminy  
Baranów, gdzie plano-
wana jest budowa lot-
niska czują się dręczeni 
i zastraszani kontro-
lami. CPK odpiera za-
rzuty. Przedstawiciele 
spółki twierdzą, że ich 
współpraca jest oparta 
na zasadach partner-
stwa a o wszystkich 
przygotowaniach na 
bieżąco informują 
mieszkańców.

Społeczna Rada do spraw 
CPK poinformowała w ko-
munikacie prasowym, że 
Prokuratura Rejonowa 

w Żyrardowie odmówiła wszczę-
cia śledztwa w sprawie nękania 
mieszkańców i lokalnych władz.

W ubiegłym tygodniu Spo-
łeczna Rada do spraw CPK po-
informowała w komunikacie 
prasowym, że Prokuratura Re-
jonowa w Żyrardowie odmówi-
ła wszczęcia śledztwa w sprawie 
uporczywego nękania miesz-
kańców oraz lokalnych władz. 
„Przedstawiciele mieszkań-
ców gmin, na których terenie 
od 2023 r. ma powstawać mega-
lotnisko, skarżą się prokuratu-
rze, że są dręczeni i zastraszani 

Spółka CPK nie zamierza utrudniać 
życia mieszkańcom Baranowa 

kom. Karolina Kańka, rzecz-
nik Komendy Powiatowej Policji 
w Pruszkowie. – Badanie stanu 
trzeźwości 30-latka wykazało 
2,3 promila alkoholu w organi-
zmie – dodaje.

Kilka dni przed kradzieżą sa-
mochodu pokrzywdzony stracił 
elektronarzędzia, rzeczy osobiste 
i pieniądze. – Policjanci ustalili, 
że zatrzymany 30-latek, wspól-
nie z innym mężczyzną, podczas 
grilla u pokrzywdzonego, doko-
nali kradzieży szlifierki, telefo-
nu komórkowego, markowych 
ubrań oraz pieniędzy. 30-latek 
został zatrzymany i osadzony 
w policyjnym areszcie. Po wy-
trzeźwieniu zatrzymany usłyszał 
zarzut kradzieży pojazdu i rzeczy 
pokrzywdzonego oraz kierowa-
nia w stanie nietrzeźwości. Sąd 
na wniosek policji i prokuratury 
zastosował wobec podejrzanego 
środek zapobiegawczy w postaci 

kontrolami oraz jawnym zain-
teresowaniem służb. Rozpusz-
czane są na ich temat niezgodne 
z prawdą informacje, świadomie 
upubliczniane w mediach” – in-
formowała rada. Jej przedstawi-
ciele przekazała, że „w ostatnim 
czasie naruszane są prawa wła-
sności osób, których nierucho-
mości położone są na terenie 
przyszłego lotniska”.

Spółka jest zdumiona stanowi-
skiem mieszkańców gminy Bara-
nów. – Jako CPK nie prowadzimy 
żadnych działań w celu utrud-
niania życia mieszkańcom, ich 
zastraszania, ani dręczenia – te 
zarzuty są po prostu kuriozalne. 
Nie wiemy też o żadnych dzia-
łaniach ze strony państwowych 
służb, które miałyby być szkodli-
we dla mieszkańców – czytamy 
w oświadczeniu spółki Central-
ny Port Komunikacyjny.

CPK twierdzi, że współpraca 
z mieszkańcami odbywa się na 
zasadach partnerskich. – Infor-
mujemy mieszkańców o każdym 
etapie przygotowań i konsul-
tujemy z nimi wszystkie decy-
zje, nawet bardziej intensywnie 
i wcześniej, niż wymaga tego 
od nas prawo. W konsultacjach 
w ramach procesu tworzenia 
Strategicznego Studium Loka-
lizacyjnegowpłynęło 160 tysięcy 
uwag od mieszkańców i lokal-
nych władz. Każda z nich zo-
stała wnikliwie przeanalizowana 
i skomentowana – przekazano 
w oświadczeniu.

CPK zaznacza, że pracowni-
cy wchodzą na teren inwestycji 
po uzyskaniu zgody właścicieli 
nieruchomości. – Gdy w trakcie 
prowadzania wizji terenowej po-
wstaje konieczność wejścia na 
ogrodzony teren nieruchomości, 
osoby działające na zlecenie CPK 
zwracają się wcześniej o zgodę 
do właściciela lub zarządcy nie-
ruchomości na dokonanie czyn-
ności na terenie ich ogrodów, 
działek, zagród. Spółka nie chce 
kogokolwiek pozbawić prawa 
do własności. Wręcz przeciwnie 
– wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom mieszkańców pod koniec 
grudnia 2020 r. uruchomiliśmy 
Program Dobrowolnych Nabyć, 
który jest odpowiedzią na ocze-
kiwania tych właścicieli gruntów, 
którzy – wiedząc o planach inwe-
stycyjnych CPK – chcą zmienić 
miejsce zamieszkania już dziś, 
bez czekania na decyzję loka-
lizacyjną – czytamy w oświad-
czeniu CPK.

CPK nawiązała do kwestii unie-
ważnionego przetargu na wyko-
nawcę master planu dla CPK. 
–Powodem tej decyzji był fakt, 
że żadna z ofert złożonych przez 
globalne firmy nie spełniała kry-
teriów formalnych postępowania, 
co potwierdziła Krajowa Izba Od-
woławcza – przekazano. Master 
plan jest przygotowywany wła-
snymi siłami wspólnie z dorad-
cami, a w tym Portem Lotniczym 
Incheon – czytamy w oświadcze-
niu CPK.  MS

tymczasowego aresztu na okres 
miesiąca. Jednak to nie koniec 
działań policjantów z Nadarzyna. 
W czwartek 29 kwietnia funkcjo-
nariusze dzięki wnikliwej pracy 
operacyjnej ustalili i zatrzymali 
32-letniego obywatela Ukrainy, 
który wspólnie z aresztowanym 
już 30-latkiem, dokonał kradzieży 
mienia poszkodowanego – rela-
cjonuje rzecznik pruszkowskiej 
komendy. – Zatrzymany podczas 
czynności przyznał, że sprzedał 
w lombardzie skradzioną szli-
fierkę, którą policjanci odzyska-
li. Podejrzany usłyszał zarzut 
kradzieży, do którego się przy-
znał i dobrowolnie poddał ka-
rze – dodaje.

Odzyskane przedmioty po-
wróciły do właściciela.

Za kradzież grozi do 5 lat po-
zbawienia wolności. Za kiero-
wanie w stanie nietrzeźwości 
grozi do 2 lat więzienia.  MS
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SZKOŁA JĘZYKÓW WSCHODNICH
WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY 
UNIWERSYTET WARSZAWSKI

SZKOŁA
Absolwenci szkół 
podstawowych 
niedługo będą musieli 
podjąć decyzję doty-
czącą dalszej ścieżki 
kształcenia. Pomocny 
może się tu okazać 
ranking szkół.

M iesięcznik „Per-
spektywy” co-
rocznie tworzy 
zestawienie naj-

lepszych placówek oświatowych 
w kraju. W rankingu znalazły się 
szkoły z naszego regionu.

Od wielu lat ranking mie-
sięcznika „Perspektywy” uwa-
żany jest za najwiarygodniejszy 
wskaźnik poziomu kształcenia 
w szkołach ponadpodstawowych 
w Polsce. Placówki oświatowe 
oceniane są pod kątem trzech 
kryteriów, czyli sukcesy szkoły 

Najlepsze szkoły w regionie według 
rankingu Perspektyw

w olimpiadach, wyniki z przed-
miotów obowiązkowych i matur 
z przedmiotów dodatkowych.

Według rankingu miesięcz-
nika „Perspektywy” najlepszym 
liceum w kraju jest XIV LO im. 
Stanisława Staszica w Warsza-
wie. Na drugim miejscu znalazło 
się Uniwersyteckie LO z Toru-
nia. Trzecią pozycję zajęło XIII 
LO w Szczecinie.

Jaką pozycję osiągnęły 
szkoły z naszego regionu? Na 

Ogólnokształcące im. Tadeusza 
Kościuszki w Pruszkowie zajęło 
219 miejsce w Polsce i 59 w wo-
jewództwie mazowieckim. Ko-
lejny wynik w regionie należy do 
LO im. Tomasza Zana w Prusz-
kowie. Placówka oświatowa za-
jęła 291 miejsce w Polsce i 71 na 
Mazowszu. Społeczne LO nr 23 
z Pruszkowa zajęło 562 miej-
sce w kraju i 123 w wojewódz-
twie mazowieckim.

Liceum Ogólnokształcące 
im. Adama Mickiewicza w Pia-
stowie zajęło dopiero 938 miej-
sce w Polsce i 175 na Mazowszu. 
Kolejną pozycję zajęło LO (ZS nr 
1) w Milanówku z 944 miejscem 
w kraju i 176 w województwie 
mazowieckim. Liceum Ogól-
nokształcące im. Marii Dąbrow-
skiej w Komorowie uzyskało 971 
lokatę w kraju i 182 na Mazow-
szu. Ostatni wynik w regionie 
należy do LO im. Jana Pawła II 
w Nadarzynie. Szkoła zajęła 994 
miejsce w Polsce i 185 w woje-
wództwie mazowieckim. MS

32 miejscu w ogólnopolskim 
i 15 w wojewódzkim zestawieniu 
zajęło Społeczne LO nr 5 STO 
w Milanówku. Kolejna placów-
ka oświatowa znalazła się na 162 
i 46 miejscu na Mazowszu. Taki 
wynik uzyskało Niepubliczne LO 
fundacji Królowej Świętej Jadwi-
gi w Grodzisku Mazowieckim.

Kolejny wynik w regionie na-
leży do Podkowiańskie LO nr 60. 
Szkoła zajęła 214 miejsce w kra-
ju i 57 na Mazowszu. Liceum 
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Nauka języków obcych 
nie musi być trudna!

Męczące wkuwanie słówek na 
pamięć, 10 dziennie, 20 dzien-
nie, 30, 40... Regułki i wyjątki 
językowe powtarzane i z tru-
dem wbijane do głowy. To wcale 
nie musi tak wyglądać. W nauce 
można połączyć przyjemne z po-
żytecznym. Doskonałą formą jest 
oglądanie wystąpień mówców na 
platformie TEDx na stronie www.
ted.com. Włączcie napisy (do wy-
boruj napisy polskie i angielskie) 
i słuchajcie, notujcie ważniejsze 
zwroty i słówka, powtarzajcie 
kiedy możecie. 

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

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

Naukę języka obcego 
najczęściej kojarzymy 
z czymś trudnym. Mó-
wi się nawet, że ktoś ma 

dryg do nauki języków, co w rze-
czywistości nie do końca jest praw-
dą. Owszem rodzimy się z różnymi 
predyspozycjami. Jednak do opano-
wania języka obcego nie potrzeb-
ne są nam zdolności nadludzkie. 
Każdy może się nauczyć np. angiel-
skiego i to nie wychodząc z domu. 
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EGZAMIN

Egzaminy ósmoklasistów 
czas zacząć

Każdy absolwent szkoły podstawowej musi napisać 
egzamin sprawdzający stopień opanowania wiado-
mości i umiejętności objętych programem naucza-
nia. W maju ósmoklasiści przystąpią do egzaminów 
z języka polskiego, matematyki, oraz jednego języ-
ka obcego nowożytnego. We wtorek 25 maja roz-
poczną się testy sprawdzające wiedzę absolwentów 
szkół podstawowych. Terminy egzaminów: 25 maja 

od godz. 9.00. Sprawdzian wiedzy z języka polskiego, 
który potrwa 120 minut, 26 maja od godz. 9.00. Eg-
zamin z matematyki trwający 100 minut, 27 maja od 
godz. 9.00. Test z wybranego języka obcego. Egzamin 
potrwa 90 minut. Ósmoklasistom przysługuje rów-
nież możliwość przystąpienia do testów w terminie 
dodatkowym. Egzaminy odbędą się w dniach 16, 17 
i 18 czerwca. Wszystkim życzymy powodzenia.  MS

Kierunki studiów,  
które są trendy

SZKOŁA
Maraton maturalny 
trwa. Niebawem emocje 
związane z egzaminem 
dojrzałości opadną. 
Wtedy maturzyści  
będą musieli odpowie-
dzieć sobie na pytanie:  
co dalej? 

S prawdziliśmy, które kie-
runki cieszą się najwięk-
szym zainteresowaniem 
wśród osób aplikujących 

na studia. Dane pochodzą z Mi-
nisterstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego i dotyczą kierunków 
na studiach stacjonarnych (dzien-
nych) pierwszego stopnia i jed-
nolitych studiach magisterskich.

Od wielu już lat najpopular-
niejszym kierunkiem wśród 
absolwentów szkół ponadpod-
stawowych jest Informatyka, 
na którą w roku akademic-
kim 2020/2021 zgłosiło się aż 
33 687 kandydatów. Drugim 
najpopularniejszym kierun-
kiem była Psychologia, wybrana 
przez 29 239 osób. Na ostat-
nim miejscu podium uplaso-
wało się Zarządzanie, z liczbą  
25 369 kandydatów.

Kolejne popularne kierun-
ki to Prawo (19 189 kandyda-
tów), Kierunek Lekarski (17 660), 
Ekonomia (16 708), Finanse 

i Rachunkowość (13 610), Fi-
lologia Angielska (12 475), Bu-
downictwo (11 876), Logistyka 
(9 835), Administracja (9 593), 
Biotechnologia (9 079), Fizjote-
rapia (9 017) oraz Zarządzanie 
i Inżynieria Produkcji (8 679).

Warto również zaznaczyć,  
że wśród najczęściej wybiera-
nych, ale jednocześnie najbar-
dziej obleganych są uczelnie 
w naszym regionie. 

Wśród najbardziej obleganych 
uczelni na pierwszych trzech 
miejscach w zestawieniu znala-
zły się politechniki – Poznańska, 

Gdańska i Warszawska. Na jed-
no miejsce na tych uczelniach 
chciało się dostać więcej niż  
6 kandydatów. Czwarte miejsce 
należy do Politechniki Łódzkiej 
(ponad 5 chętnych na 1 miejsce).

Najczęściej wybieraną przez 
kandydatów uczelnią była zaś 
Politechnika Warszawska, na 
której studiować chciało ponad 
45 tysięcy osób. Drugą uczelnią 
z największą liczbą kandydatów 
jest Uniwersytet Warszawski – 
ponad 43 tysiące, a za nim Uni-
wersytet Jagielloński – ponad 
33 tysiące.  AZ

PROGRAM
Erasmus to program 
działający na zasadzie 
wymiany studenckiej. 
Do jakich krajów można 
wyjechać? Gdzie ubiegać 
się o wyjazd i kto może  
z tego skorzystać?

I deą programu jest rozwija-
nie międzynarodowej współ-
pracy między uczelniami 
wyższymi. Nazwa Erasmus 

wzięła się od imienia holenderskie-
go filozofa, Erazma z Rotterdamu. 
Dlaczego? Ponieważ pobierał on 
naukę w wielu krajach Europy.

Możliwości w ramach tego 
programu są ogromne. Studenci 
mogą wyjechać jednorazowo na 
studia, a także praktykę. Otwiera 
się brama do współpracy z za-
graniczną szkołą wyższą, przed-
siębiorstwem, organizacją lub 
instytucją, które są partnera-
mi wybranej uczelni w Polsce. 
Z programu skorzystać mo-
gą studenci (także wieczoro-
wi i zaoczni) szkół wyższych, 
które posiadają Kartę Uczelni 
Erasmusa. Program obejmuje 
również osoby będące na etapie 
studiów doktoranckich. 

Wyjechać można do państw, 
które biorą udział w Erasmusie, 
czyli np. do wszystkich krajów 
Unii Europejskiej czy Islandii, 

Lichtensteinu, Norwegii, Tur-
cji. Jednak warto sprawdzić, czy 
uczelnia, do której chcesz się udać 
ma podpisaną umowę partner-
ską z wydziałem na jaki obecnie 
uczęszczasz. Natomiast o sam wy-
jazd należy starać się wyłącznie 
w swojej szkole wyższej. O wra-
żenia spytaliśmy jedną z uczest-
niczek programu Erasmus. – To 
super sprawa. Po pierwsze, mu-
sisz samemu dać sobie radę 
w odległym miejscu, w dodatku 
w obcym języku, który masz szan-
sę podszkolić. Po drugie, pozna-
jesz inną kulturę. Warto mieć na 
uwadze, że taki wyjazd, niestety, 
kosztuje. Pieniądze otrzymane 
od uczelni mogą nie wystarczyć 
– mówi Aneta.   SO

Wyjazd po wiedzę  
do innych krajów

PÓŁKOLONIE

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

N awet jeśli planujemy 
w wakacje wyjazd, to 
najczęściej na ty-
dzień. A co zrobić 

z dzieckiem w pozostałym wa-
kacyjnym czasie? Mniejszym 
dzieciom musimy zorganizo-
wać opiekę, a starszakom war-
to zorganizować czas. Inaczej 
przesiedzą wakacje przed te-
lefonem lub komputerem. 

Tu pomocna będzie oferta 
placówek kulturalnych, które 

Półkolonie najlepiej  
na sportowo

organizują półkolonijne turnu-
sy. Ciekawe zajęcia artystycz-
ne, plastyczne, wycieczki, gry 
i zabawy. To wszystko znajdzie-
my w ofercie półkolonii. Jeśli 
chcecie poznać ofertę półko-
lonii najlepiej skontaktować 
się z placówkami kulturalny-
mi w swojej gminie.

A co jeśli nasze dziecko woli 
sport? Albo chce poznać nową 
dyscyplinę sportową i nabyć 

nowych umiejętności? Tu pole-
camy sprawdzenie oferty klu-
bów sportowych. Co prawda 
najczęściej półkolonie organi-
zowane w klubach piłkarskich 
są oblegane przez klubowych 
zawodników. Ale przecież piłka 
nożna to nie wszystko. 

Idealną dyscypliną na półko-
lonie jest tenis. Powód? Tenis 
to sport indywidualny, świet-
nie rozwijający koordynację 
ruchową. Jeśli nasza pociecha 
nie miała jeszcze styczności 
z tym sportem warto zapytać 
organizatorów półkolonii czy 
są organizowane grupy dla po-
czątkujących. Warto tu pod-
kreślić, że w trakcie turnusu 
dzieciaki nie tylko grają w te-
nisa. Często organizowane są 
wycieczki, wyjścia na basen czy 
inne sportowe zajęcia. Jedno 
jest pewne dzieciaki sporo się 
ruszają, a w dobie powszech-
nej niechęci do zajęć wycho-
wania fizycznego, taki turnus 
jest wręcz idealny!  AZ
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Nie ma chyba bardziej 
prawdziwego porzeka-
dła niż to, że uczymy się 
przez całe życie.  
Ale najważniejsze są 
oczywiście początki.

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

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

Edukacyjna przygoda  
i ważne decyzje

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

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

absolwentom znajomość danego 
fachu i niemal gwarantowane za-
trudnienie po zakończeniu nauki. 
Tradycyjnie jednak wciąż najwięk-
sze oblężenie przeżywają licea. Ta 
ścieżka edukacji postrzegana jest 

jako bardziej prestiżowa, a swój fi-
nał ma na studiach wyższych. Ale 
i w tym przypadku widać wyraź-
ny trend odwrotu od kierunków 
humanistycznych w stronę tech-
nicznych.

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

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

Pierwsze 
ważne decyzje 
podejmowane 
są w ostatnich 
klasach 
podstawówki.
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O G Ł O S Z E N I E

Kolorowa stołówka 
dla brwinowskiej „jedynki”

BRWINÓW
Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Brwinowie prosi 
wszystkich o wsparcie 
w internetowym kon-
kursie. Nagrodą główną 
jest remont szkolnej 
stołówki wart aż 80 tys. zł. 
Organizatorem 
konkursu jest Amica.

M ieszkańcy Brwinowa 
lubią internetowe 
konkursy. Dzięki 
ogromnej mobili-

zacji do tej pory udało im się wy-
grać dwa place zabaw (w parku 
w Brwinowie i przy OSP w Żół-
winie) oraz tysiąc książek, które 
trafiły do szkolnej biblioteki w Ze-
spole Szkół Ogólnokształcących.

Tym razem o pomoc prosi 
Szkoła Podstawowa nr 1, która 
zgłosiła się do konkursu „Kolo-
rowe stołówki”. Główną nagro-
dą za największą liczbę głosów 
oddanych przez internet jest… 

PRUSZKÓW
Od jesieni trwa budowa 
placu zabaw w Pruszko-
wie. Urząd miasta planuje 
oddać inwestycję najpóź-
niej do 1 czerwca.

O późnia się termin po-
nownego otwarcia 
placu zabaw w Parku 
Kościuszki w Prusz-

kowie. – Ze względu na czynniki 
atmosferyczne nie udało się wcze-
śniej zakończyć robót na placu za-
baw. Pomimo opóźnień prace są 
już w fazie końcowej. Robotnicy 
zamontowali już większość urzą-
dzeń zabawkowych oraz fragment 
ogrodzenia. Wykonawca dokonuje 
wylewki nawierzchni. Robotnicy 
planują zakończyć prace w ciągu 
maksymalnie 3 tygodni – infor-
muje Beata Czyżewska, zastępca 
prezydenta Pruszkowa. – Po wyko-
nanej inwestycji będziemy czekać 
na protokół odbioru prac – dodaje.

Wykonawca dostosowuje plac 
zabaw również do potrzeb dzieci 

Plac zabaw w Parku Kościuszki będzie 
prezentem na Dzień Dziecka?

modernizacja szkolnej stołówki 
o wartości 80 tys. zł.

Jak zapewniają organizatorzy 
konkursu, zwycięskie szkoły zy-
skają zupełnie nową stołówkową 
przestrzeń: ożywioną kolorami, 
przytulną i przyjazną.

Jak zatem pomóc szkole? To 
proste! Wystarczy zarejestrować 
się Po zarejestrowaniu się stro-
nie  www.kolorowestolowki.amica.

pl, odnaleźć szkołę Szkołę Pod-
stawową nr 1 w Brwinowie i od-
dać swój głos. Głosować można 
raz dziennie – aż do zakończe-
nia akcji. Dodatkowo osoby, które 
w najbliższym czasie będą kupo-
wać sprzęt AGD marki organizato-
ra, mogą zarejestrować ten zakup 
na stronie konkursu i dodatkowo 
powiększyć liczbę oddanych gło-
sów. Konkurs trwa do 15 maja.  MS

niepełnosprawnych. Na terenie 
parku Kościuszki najmłodsi będą 
mogli skorzystać z wież ze zjeż-
dżalniami, trampolin dla wózków, 
ścianek wspinaczkowych. Na pla-
cu znajdzie się również karuzela 
i huśtawka ważka dostosowana 
do niepełnosprawnych malców. 

Dzieci będą mogły skorzystać 
z bujaków. Na placu zabaw po-
wstanie także labirynt o wyso-
kości 150 cm. Szykuje się nie lada 
gratka dla najmłodszych.

Zgodnie z umową prace na 
placu zabaw mają zakończyć się 
do poniedziałku 31 maja. MS
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Rondo w Młochowie 
gotowe

W poniedziałek 10 maja nastąpił odbiór robót związanych 
z przebudową skrzyżowania dróg powiatowych nr 3101W i 
3103W ul. Platanowej w Młochowie. Podczas oddania ron-
da w Młochowie uczestniczyli Krzysztof Rymuza, starosta 
pruszkowski, Agnieszka Kuźmińska, członek zarządu po-
wiatu oraz pracownicy wydziału inwestycji i drogownictwa 
starostwa powiatowego w Pruszkowie. Nowe rozwiąza-
nie ma poprawić bezpieczeństwo wszystkich uczestników 

ruchu drogowego w gminie Nadarzyn. W ramach prac wy-
konawca przeprowadził roboty drogowe i odwodnieniowe. 
Robotnicy przebudowali kolizje z sieciami podziemnymi ga-
zowymi, teletechnicznymi i wodociągowymi. Wykonawca wy-
budował kanał technologiczny. Budowlańcy wyremontowali 
nawierzchnię jezdni i chodników na odcinku do ronda przy 
ul. Kasztanowej. Inwestycję sfinansował powiat pruszkowski. 
Koszt inwestycji wyniósł 1,6 mln zł. MS
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Czas pandemii 2020/2021

S zanowni Państwo to już ponad 
rok przeżywamy uciążliwości, 
a niejednokrotnie żal po utra-
cie bliskich i znajomych, zwią-

zane z ogólnoświatową pandemią, która 
narzuca nam wszystkim swoje warunki. 
Są wśród nas grupy zawodowe, które tym 
warunkom muszą stawić czoła w sposób 
wyjątkowy. Mam tu na myśli pracowni-
ków służby zdrowia. W tym momencie 
chciałbym zwrócić się ze szczególnymi 
podziękowaniami do lekarzy, pielęgnia-
rek i pracowników Szpitala Zachodnie-
go, którzy z ogromnym zaangażowaniem 
pracują na rzecz mieszkańców, ratując ich 
zdrowie i życie. Ogromnie doceniam wkład 
jaki wnosicie Państwo, we współpracy z lo-
kalnym samorządem, w organizację i pra-
cę w punktach szczepień. Na szczególne 
uznanie zasługuje punkt zorganizowany 
w Mediatece przy ul. 3 maja 57 w Grodzisku 
Mazowieckim, którego perfekcyjną orga-
nizację doceniają także mieszkańcy. Dzięki 
inicjatywie Dyrekcji Szpitala Zachodniego 
już wkrótce uruchomiony zostanie także 

punkt szczepień drive -thru na terenie 
parkingu przy cmentarzu we wsi Szczęsne, 
w którym mieszkańcy będą mogli w wy-
godny, szybki i bezpieczny sposób przyjąć 
szczepionkę przeciwko COVID-19. Dzię-
kując za trud i pracę na najwyższym po-
ziomie w czasie zagrożenia jakie stanowi 
dla nas wszystkich pandemia koronawi-
rusa nie mogę nie wspomnieć o  Dyrekcji 
oraz pracownikach Domu Pomocy Społecz-
nej w Izdebnie Kościelnym z filią w Gro-
dzisku Mazowieckim. Doceniam Państwa 
zaangażowanie w wykonywanie obowiąz-
ków z jeszcze większą starannością i mnó-
stwem empatii, którą okazaliście i nadal 
okazujecie w swojej pracy.  

Dzięki Państwa zaangażowaniu i wytężo-
nej pracy, a także solidarności wszystkich 
mieszkańców mam nadzieję, że już wkrót-
ce, stopniowo będziemy mogli wracać do 
czasów jakie wszyscy pamiętamy i za któ-
rymi tęsknimy.

Marek Wieżbicki
  Starosta Grodziski

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

Punkty szczepień przeciw Covid-19 
na terenie powiatu pruszkowskiego

W e wtorek, 27 kwietnia br.,
Krzysztof Rymuza Sta-
rosta Pruszkowski spot-
kał się zdalnie z  włoda-

rzami gmin z terenu powiatu prusz-
kowskiego, aby wspólnie omówić 
dotychczasowe działania podjęte w za-
kresie walki z koronawirusem. Na zor-
ganizowanym tego dnia posiedzeniu 
Powiatowego Zespołu Zarządzania Kry-
zysowego omówiona została nie tylko 
bieżąca sytuacja epidemiologiczna, ale 
także działania podjęte przez poszcze-
gólnych włodarzy w zakresie tworzenia 
Punktów Szczepień Powszechnych (PSP). 

Miasto Pruszków podjęło  starania 
w kierunku  utworzenia Powszechnego 
Punktu Szczepień we współpracy z Ma-
zowieckim Specjalistycznym Centrum 
Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza 
w Tworkach. Punkt zostałby utworzo-
ny w Szkole Podstawowej nr 10 im. Ma-
rii Konopnickiej w Pruszkowie. Miasto 
Piastów rozpoczęło działania w zakresie 

przygotowania punktu szczepień na ba-
zie nowo powstałej przychodni. Szacuje 
się, że w nowym punkcie będzie moż-
na szczepić nawet do 1 000 osób ty-
godniowo. Jednak ze względu na to, że 
NFZ nie wyraził jeszcze zgody na utwo-
rzenie punktu, zapisy na szczepienia 
nie zostały uruchomione. Jeśli chodzi 
o Gminę Nadarzyn, to przy zapewnie-
niu większej liczby szczepionek istnie-
je możliwość otwarcia dodatkowego 
punktu w Nadarzyńskim Ośrodku Kul-
tury, gdzie byłaby możliwość szczepień 

do 1 000 osób tygodniowo, a w przy-
padku lepszej dostępności szczepionek 
jeszcze większej. Odmienne stanowi-
sko zajęła Gmina Michałowice. Na de-
cyzję o nieutworzeniu nowego punktu 
szczepień wpłynęła informacja o ogra-
niczeniach w dostawie szczepionek do 
już działających punktów na terenie tej-
że gminy oraz korzystny dojazd do m. 
st. Warszawy, która oferuje szczepie-
nia w krótszym terminie. Z kolei Gmi-
na Raszyn zakładała utworzenie dwóch 
dodatkowych punktów, lecz podobnie 
jak Michałowice wstrzymała te pla-
ny z uwagi na niską liczbę przydziela-
nych szczepionek oraz bliskość stolicy. 

Dotychczas Punkt Szczepień Po-
wszechnych uruchomiła Gmina Brwi-
nów. Udało się to dzięki współpracy 
z jednym z podmiotów medycznych 
z Warszawy. Wspomniany Punkt Szcze-
pień Powszechnych w Brwinowie po-
wstał w Miejskiej Hali Sportowej przy 
ul. Moczydłowskiego 2. 

Powiat Pruszkowski również podjął 
działania w tym zakresie. We współpracy 
z Samodzielnym Publicznym Zespołem 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszko-
wie uruchomił Powszechny Punkt Szcze-
pień zlokalizowany przy ul. Andrzeja 23 
w Pruszkowie. Swoją działalność roz-
począł 5 maja br. Już pierwszego dnia wy-
szczepiono w nim około 180 osób. 

Szczepienia przeciw COVID-19 są aktualnie tematem 
codziennym. Nieustannie prowadzone są działania, mające 
na celu zwiększenie wyszczepialności poprzez tworzenie 
dodatkowych punktów szczepień oraz Punktów Szczepień 
Powszechnych (PSP), które nadzoruje i opłaca Narodowy 
Fundusz Zdrowia pod nadzorem Ministerstwa Zdrowia.

Szpital Powiatowy 
w Pruszkowie ma nowego 

Dyrektora

O d 1 maja br. funkcję Dyrek-
tora Samodzielnego Pu-
blicznego Zespołu Zakła-
dów Opieki Zdrowotnej 

w Pruszkowie pełni Robert Krawczyk, 
który uzyskał największą liczbę głosów 
w konkursie ogłoszonym przez Zarząd 
Powiatu Pruszkowskiego.

Ogłoszenie i regulamin konkursu 
zostały udostępnione na stronie BIP 
Starostwa Powiatowego w Pruszkowie 
oraz na stronie internetowej SPZZOZ 
w Pruszkowie 3 marca br. Ostateczny 
termin składania dokumentów usta-
lono na 18 marca br. Wpłynęło 5 ofert, 
lecz tylko 4 z nich spełniły wymogi for-
malne. Rozmowy z kandydatami odbyły 
się 26 marca br. W wyniku przepro-
wadzonego konkursu, Zarząd Powiatu 
Pruszkowskiego Uchwałą nr 171.818.2021 
z 21 kwietnia 2021 r. powołał Roberta 
Krawczyka na stanowisko Dyrektora 
SPZZOZ w Pruszkowie. 

Robert Krawczyk jest absolwentem 
m.in. I Wydziału Lekarskiego Akade-
mii Medycznej w Warszawie i studiów 
podyplomowych z zakresu zarządzania 
zakładami opieki zdrowotnej w Szkole 
Głównej Handlowej w Warszawie. Ukoń-
czył również kurs dla kandydatów na 
członków rad nadzorczych spółek Skarbu 

Państwa. Posiada także specjalizację 
I stopnia z Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii. W latach 1993-1996 był starszym 
asystentem na Oddziale Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii w Wojewódzkim 
Szpitalu Dziecięcym przy ul. Niekłań-
skiej w Warszawie. W 1995 roku pracował 
w zespole IT ds. informatyzacji Ośrodka 
i stworzenia informatycznego systemu 
medycznego w Ośrodku Diagnostyczno-
-Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Osób 
Niesłyszących i Niedosłyszących „Cochle-
ar Center” w Warszawie. Swoje doświad-
czenie zawodowe zdobywał także w CP 
sp. z o.o. jako przedstawiciel ds. sprzeda-
ży i attaché commerciale ds. kluczowych 
klientów. W latach 2000-20006 praco-
wał w Mazowieckiej Regionalnej Kasie 
Chorych przekształconej później w Ma-
zowiecki Oddział Wojewódzki Narodo-
wego Funduszu Zdrowia. Pełnił również 
funkcję zastępcy dyrektora Samodziel-
nego Publicznego Dziecięcego Szpitala 
Klinicznego w Warszawie ds. marketin-
gu usług medycznych i rozwoju, a w la-
tach 2008-2018 piastował stanowisko 
dyrektora. Ostatnie trzy lata pracował 
jako p.o. dyrektora, a następnie jako dy-
rektor Uniwersyteckiego Centrum Kli-
nicznego Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Warszawie.

Punkt szczepień w Mediatece
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Dofinansowanie  
na ścieżki rowerowe

Urząd miasta uzyskał fundusze na realizację inwestycji. 
Niebawem ruszy budowa trzech ścieżek rowerowych 
na ul. Działkowej, Groblowej i Zdziarskiej/Słonecz-
nikowej w Pruszkowie.Wydział Strategii i Rozwoju 
urzędu miasta poinformował, że Pruszków otrzymał 
środki w ramach ZIT typ projektów – Rozwój zrów-
noważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT 
– Ścieżki i infrastruktura rowerowa. Miasto uzyskało 

wsparcie na realizację projektu „Redukcja emisji zanie-
czyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej 
części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez 
budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych  
– Etap III”. Magistrat otrzymał dofinansowanie w wysoko-
ści 2 157 881,64 zł. W ramach dotacji powstaną 3 ścieżki 
rowerowe na ul. Działkowej, Groblowej i ul. Zdziarskiej/
Słonecznikowej.   MS

Kiedy ruszy budowa targowiska 
w Milanówku?

MILANÓWEK
Milanowski magistrat 
ponownie ogłosił prze-
targ na projekt i budowę 
targowiska miejskiego. 
Urzędnicy unieważnili 
poprzednie postępowa-
nie ze względu na zbyt 
wysoką cenę oferty.

W e wcześniejszym 
przetargu propo-
zycję złożyło tylko 
jedno przedsię-

biorstwo. Firma SORTED z Chy-
liczek pod Piasecznem wyceniła 
swoje usługi na kwotę ponad 
3,8 mln zł. To znacznie wyż-
sza cena niż zakładała gmina 
Milanówek. Magistrat zamie-
rzał przeznaczyć na realizację 
inwestycji maksymalnie 2 mln 
zł. Urzędnicy postanowili unie-
ważnić postępowanie i ogłosić 
kolejne. W piątek 23 kwietnia 
magistrat ponowił przetarg na 
projekt i budowę targowiska. 

GRODZISK MAZ.
Prace przy budowie 
zachodniej obwodnicy 
Grodziska Mazowiec-
kiego idą pełną parą. 
Okoliczni mieszkańcy 
mogą obserwować prace 
przy nasypach w rejonie 
Natolina, Chlebni i Kozer.

N asypy nie są docelową 
warstwą drogi. Projek-
tanci wybrali metodę 
konsolidacji statycznej 

gruntów przez zastosowanie nasy-
pu przeciążeniowego, aby wzmoc-
nić podłoże pod budowaną drogą. 
– Metoda ta polega na rozłożeniu 
na podłożu słabonośnym obcią-
żenia stałego, w celu zagęszcze-
nia głębiej zalegających słabych 
warstw. W przypadku gruntów na-
wodnionych dodatkowo wyparta 
zostaje woda. Takim stałym obcią-
żeniem są obecnie nasypy ułożo-
ne na odcinkach, których grunty 
nie miały wystarczającej nośności. 

Trwa budowa nasypów w gminie 
Grodzisk Mazowiecki

Firmy mogą składać oferty do 
środy 12 maja.

Przedsiębiorstwo, które wygra 
postępowanie zrealizuje zadanie 
w formacie „zaprojektuj i wybu-
duj”. Zgodnie z dokumentacją 
prace powinny ruszyć w pierw-
szej połowie czerwca. Przyszły 
wykonawca powinien zrealizo-
wać zadanie do końca grudnia.

W ramach inwestycji ma po-
wstać nowoczesne targowisko. 
W tym miejscu mają być trzy nowe 
wiaty handlowe pełniące funkcję 

zadaszenia stoisk. Na terenie tar-
gowiska będzie położona kostka 
brukowa. Przyszły wykonawca 
ma ogrodzić teren i utworzyć ka-
nalizację deszczową. Na dachach 
wiat pojawią się panele fotowol-
taiczne. Nieruchomość oświetlą 
lamy typu LED. W miejscu inwe-
stycji pojawią się elementy małej 
architektury m.in.: ławki, stojaki 
rowerowe oraz kosze na śmieci.

Na terenie targowiska wyko-
nawca dokona nasadzeń drzew 
i posieje trawę.  MS

– informuje urząd gminy Grodzisk 
Mazowiecki w komunikacie.

Geodeci oraz geotechni-
cy będą prowadzić obserwację 
nasypu przeciążeniowego. – Ob-
serwacje potrwają do momen-
tu stwierdzenia zaniku osiadań, 
co w uproszczeniu oznaczać bę-
dzie, że zalegające pod obwodnicą 
grunty odpowiednio się skonsoli-
dowały. Szacujemy, że taki proces 
może potrwać zależnie od odcinka 
drogi do kilku miesięcy. Prognozo-
wane osiadania nasypów wyniosą 
kilka centymetrów. Dla porów-
nania, przy budowie północne-
go odcinka drogi ekspresowej S7, 
gdzie również stosowano techniki 
konsolidacyjne, przemieszczenia 
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REGION
Zdaniem prokuratury 
kierowca ambulansu 
przyczynił się do  
tragicznego wypadku  
w Broniszach, w po-
wiecie warszawskim 
zachodnim. Śmierć 
poniosła wówczas  
jedna osoba. 

D o wypadku doszło 31 
października ubie-
głego roku w Bro-
niszach, w gminie 

Ożarów Mazowiecki. Na skrzy-
żowaniu ul. Piastowskiej z Po-
znańską zderzyły się dwa pojazdy. 
Jak wynika ze śledztwa ambulan-
sem kierował Wojciech O. Kierow-
ca poruszał się mając włączone 
sygnały świetlne i dźwiękowe. 

Kierowca karetki skarżony  
o spowodowanie śmiertelnego 

wypadku
Drugim pojazdem, czyli Peuge-
otem jechał mężczyzna z dwie-
ma pasażerkami.

Rzecznik Prokuratury Okrę-
gowej w Warszawie w rozmowie 
z TVN Warszawa opisała prze-
bieg wypadku. – Wjazd karetki 
na skrzyżowanie nastąpił przy 
wyświetlanym dla niej sygnale 
czerwonym, z prędkością oko-
ło 90-100 kilometrów na godzi-
nę. Samochód marki peugeot 
dokonywał skrętu w lewo przy 
sygnale zielonym – przekaza-
ła prok. Aleksandra Skrzyniarz, 
rzecznik Prokuratury Okręgo-
wej w Warszawie.

W ambulansie znajdował się 
pacjent chory na COVID-19. Męż-
czyzna był podłączony do respi-
ratora. Pacjent zmarł kilka dni 
później. Śmierć mężczyzny nie 
była spowodowana wypadkiem.

Sprawę wypadku bada proku-
ratura. Zdaniem biegłego z za-
kresu rekonstrukcji wypadków, 
kierowca karetki poruszał się 
zbyt szybko. – Taktyka i tech-
nika jazdy kierującego karetką 
pogotowia była nieprawidło- 
wa” – wskazano.

Oskarżony Wojciech O. złożył 
wyjaśnienia. Mężczyzna tłuma-
czył, że nie przekroczył dozwolo-
nej prędkości, natomiast pojazd 
wydawał słyszalne dla innych 
uczestników ruchu drogowe-
go sygnały.

Za spowodowanie wypadku 
śmiertelnego oskarżonemu mo-
że grozić do 8 lat pozbawienia 
wolności.  MS

REGION
Warszawska Kolej Do-
jazdowa zorganizowała 
akcję mającą na celu 
poprawę bezpieczeń-
stwa na przejazdach 
kolejowych. W kampa-
nię społeczną włączyli 
się funkcjonariusze  
z Komend Powiatowych 
Policji w Grodzisku Ma-
zowieckim i Pruszkowie.

W arszawska Ko-
lej Dojazdowa 
zorganizowała 
kampanię „Twoja 

bezpieczna WuKaDka”. Akcja ma 
na celu zachęcić kierowców do 
zachowania ostrożności na prze-
jazdach kolejowych. – Kwestie 
bezpieczeństwa są dla nas bar-
dzo ważne. Chcemy, aby zarów-
no podróżni i uczestnicy ruchu 
drogowego mogli bezpiecznie 
dotrzeć do celu swojej podró-
ży. Stąd pomysł kampanii „Two-
ja bezpieczna WuKaDka”, której 
głównym celem jest zachęcenie 

Twoja bezpieczna WuKaDka
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kierowców do rozwagi i zdjęcia 
nogi z gazu przed przejazdem 
kolejowym – informuje Tomasz 
Tretter, członek zarządu WKD.

Przewoźnik wraz z partnera-
mi zaproszonymi do realizacji 
kampanii podejmują działa-
nia uświadamiające kierowców 
o niebezpieczeństwie wynikają-
cym z nieostrożności, pośpiechu 
oraz brawury. Czynniki te najczę-
ściej przyczyniają się do śmier-
telnych wypadków na drogach.

W kampanię społeczną włą-
czają się funkcjonariusze Ko-
mend Powiatowych Policji 
z Grodziska Mazowieckiego 
i Pruszkowa. Policjanci będą 
prowadzić kontrole drogowe 
w pobliżu przejazdów kolejo-
wych. Kierowcy otrzymają od 
funkcjonariuszy ulotki infor-
macyjne dotyczące zagrożeń 
wynikających z kolizji samo-
chodów z pociągami.

Organizatorzy kampanii 
podejmą również działania zwią-
zane z uwrażliwieniem miesz-
kańców gmin, gdzie przebiega 
linia WKD, na temat konsekwen-
cji dla życia i zdrowia w sytuacji 
wypadku z udziałem pociągów 
na przejazdach WKD.  MS

R E K L A M A

dochodziły nawet do metra. Wyso-
kości nasypów w kolejnych miej-
scach są uzależnione od ciężaru 
właściwego użytego materiału, 
jak i miąższości, czyli „grubości” 
warstw gruntów, który zamie-
rzamy wzmocnić – pisze grodzi-
ski magistrat.

Po zakończeniu procesu wzmoc-
nienia gruntu wykonawca dokona 
rozbiórki nasypów przeciążających 
i wybuduje właściwą konstrukcję 
warstw drogi. – Wybrana przez pro-
jektantów metoda pozwoliła unik-
nąć kosztownego w tym przypadku 
wzmocnienia podłoża kolumnami 
żwirowymi lub cementowo-grun-
towymi. Jest to metoda szybka, ta-
nia, skuteczna, która wymaga tylko 
właściwego zaplanowania. Konsoli-
dacja statyczna gruntów ogranicza 
znacząco wpływ ruchu technolo-
gicznego na istniejących drogach 
oraz przede wszystkim pozytyw-
nie wpływa na środowisko. W bu-
dowę podłoża wykorzystywane są 
grunty rodzime, których nośność 
polepszana jest w ekologiczny spo-
sób – wskazuje urząd gminy Gro-
dzisk Mazowiecki.   MS
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• 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

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

• Zatrudnię mężczyzn 
do produkcji wyrobów 
gumowych. Praca stała 
w Pruszkowie. 
Tel. 227282500. 

• Pakowacz/ka. Również dla 
osób z niepełnosprawnością. 
Janinów k/Grodziska M. 734 108 
163. Dojazdy z Żyrardowa 
i Milanówka 

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 

• DZIAŁKA KOMORÓW 650m2 
501-014-433

NIERUCHOMOŚCI 
– DO WYNAJĘCIA

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

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

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

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

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

DAM PRACĘ

OGŁOSZENIA CENY NETTO
OGŁOSZEŃ 
ZA SŁOWO: 

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

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292797 703 503
Koszt połączenia wg taryfy operatora. Maksymalne RRSO 689 %

Nawet
do5000zł

Szybka
 decyzja

Minimum 
formalności

KUPIĘ
MIESZKANIE

tel.883 099 242

881 918 888, reklama@wprmedia.pl  
Pruszków, ul. Bohaterów Warszawy 4             

ZAMÓW:

USŁUGI

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

• Docieplanie Budynków 
795 96 96 96

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

• WYMIANA OPON, 
795-569-659 

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

Biuro Rachunkowe MONETA SC
oferuje obsługę w zakresie m.in.:
 ksiąg podatkowych ryczałtu ewidencjonowanego
 rozliczania deklaracji podatkowych i ZUS
 kontaktów z urzędami (US, ZUS), wsparcie  podczas kontroli

DODATKOWO:
 elastyczność w kwestii przekazywania dokumentów,
 atrakcyjne ceny  
możliwość odbioru dokumentów od Klienta 

Gwarantujemy profesjonalizm i przyjazną atmosferę.

05-822 Milanówek, ul. Krzywa 11
biuro@brmoneta.pl

Monika Borysiuk
511 990 551

Aneta Pietraszek
511 281 757

Spółdzielnia Usług Rolniczych
w Ożarowie Mazowieckim, 

ul. Strzykulska 4
oferuje:

sprzedaż soli drogowej – worki a’ 25 kg
odśnieżanie

zwalczanie śliskości
koszenie traw

koszenie poboczy dróg
uprawy polowe

transport rolniczy
działki już od 1000 m²

 

Tel.:  22 722 12 14; 505 909 942
e-mail: sur-ozarow@wp.pl 

MIEJSCA NA TWOJĄ
REKLAMĘ

WWW.WPR24.PL

Prezydent Miasta Pruszkowa      
informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta  
Pruszkowa oraz na stronie internetowej www.pruszkow.pl 
zamieszczone zostały od dnia 21.04.2021 r. oraz 23.04.2021 r. na 
okres 21 dni  wykazy nieruchomości  przeznaczone do sprzedaży.    

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, 
Mienia i Estetyki Miasta Urzędu   Miasta   Pruszkowa   przy    
ul.  Kraszewskiego   14/16, pok. 63,  w godzinach pracy urzędu,  
tel. 22 735-87-23 , 735-87-33.    
     

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

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