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Jest przetarg na nowe rondo  
na Natalińskiej

BRWINÓW  
Mamy dobre wieści  
dla wszystkich kierowców  
z Otrębus i okolic. Mazo- 
wiecki Zarząd Dróg Woje-
wódzkich ogłosił przetarg  
na budowę ronda na  
skrzyżowaniu Natalińskiej  
i Piaseckiego w Otrębusach.

P lany związane z budową ronda 
na wspomnianym skrzyżowa-
niu snute są już od kilku lat. Na 
tę inwestycję czekają nie tyl-

ko władze gminy Brwinów, ale przede 
wszystkim przez kierowców i miesz-
kańców. Teraz ta wyczekiwana inwe-
stycja w końcu zostanie zrealizowana. 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódz-
kich ogłosił przetarg na budowę ronda 

R E K L A M A

na skrzyżowaniu dw 720 i ul. Piasec-
kiego. Dlaczego to właśnie rondo jest 
najlepszym rozwiązaniem drogowym 
w tym miejscu? Taki układ drogowy 
ma ułatwić kierowcom włączanie się 
do ruchu, a ten jest tam spory. Ulica 
Piaseckiego to droga wyjazdowa z Ma-
tecznika Mazowsze, szkoły i przed-
szkola. W komunikacyjnym szczycie 
pojawia się tam sznur samochodów.

Swój wkład w tę inwestycję ma 
również gmina Brwinów. – Rondo 
zostało zaprojektowane kosztem 
i staraniem Gminy Brwinów, która 
dodatkowo zapłaci za odszkodowa-
nia z tytułu wywłaszczenia sąsied-
nich nieruchomości pod budowę 
ronda oraz przekaże Województwu 
kilkusetmetrową nieruchomości  
– zaznacza Arkadiusz Kosiński, bur-
mistrz Gminy Brwinów.
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NAJWYŻSZEJ  
JAKOŚCI  
PRODUKTY CBD
Olejki CBD, susz roślinny, herbaty, kosmetyki 
regenerujące, lecznicze i przeciwbólowe, 
suplementy diety i akcesoria, suplementy 
uspokajające
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NADARZYN

Umowa na tężnie 
podpisana

Władze gminy Nadarzyn podpisały umowę na bu-
dowę tężni. Instalacja ma pojawić się w Pastweniku 
obok placu zabaw. Tężnie solankowe mają właściwo-
ści lecznicze, a także spełniają rolę filtra powietrza. 
Tężnia solankowa nazywana również inhalator-
nią solankową to strefa odpoczynku. W miejscu tym 
w sposób naturalny powstaje solny aerozol podob-
ny do tego znad brzegu morza. Wspiera on leczenie 

chorób dróg oddechowych i wpływa pozytywnie nie 
tylko na układ oddechowy, ale i na ciało. Swoje tężnie 
mają już Piastów czy Pruszków. Teraz czas na Nadarzyn. 
– Umowa z wykonawcą już podpisana, do końca roku 
na terenie naszej gminy powstanie tężnia solankowa. 
Rozpoczęły się prace projektowe. Inwestycja zostanie 
zlokalizowana na Pastewniku obok placu zabaw, przy 
ulicy Słonecznej – informują władze Nadarzyna.  AZ
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Szkoła przyjazna uczniowi

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

klub �lmowy; koła przedmiotowe
•  Własna biblioteka, stypendia naukowe, wyjazdy krajowe i zagraniczne
•  Zajęcia sportowe (w tym na krytym basenie), 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  

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

ZNIŻKI CZESNEGO DLA 

RODZEŃSTWA
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Jest wykonawca wiaduktu w ciągu 
ul. Grunwaldzkiej

PRUSZKÓW
Pruszkowski magistrat 
wybrał firmę, która 
zajmie się budową 
wiaduktu w ciągu 
ul. Grunwaldzkiej 
w Pruszkowie. 
Koszt inwestycji to 
niespełna 22 mln zł. 

B udowa nowej przepra-
wy nad torami PKP 
w Pruszkowie w ciągu 
ul. Grunwaldzkiej to 

jedna z najbardziej wyczekiwa-
nych inwestycji w naszym re-
gionie. Wiadukt docelowo ma 
ułatwić mieszkańcom Prusz-
kowa i Piastowa dojazd do au-
tostrady A2 oraz przejazd do Al. 
Jerozolimskich.

Kilka dni temu pruszkowski 
magistrat wybrał firmę, która 
zajmie się realizacją inwesty-
cji, to konsorcjum firm PBW 
Inżynieria i Dromosttor Polska. 
Oferta konsorcjum opiewała na 
kwotę niespełna 22 mln zł. 

Po wybudowaniu nowej prze-
prawy zmieni się układ drogo-
wy w tej części miasta. Wjazd na
wiadukt będzie możliwy tylko
z ul. Grunwaldzkiej dla kierow-
ców jadących od strony Al. Jero-
zolimskich. Kierowcy jadący ulica-
mi Tuwima w Piastowie i Bohate-
rów Warszawy w Pruszkowie nie 
będą mieli możliwości bezpośred-
niego wjazdu na przeprawę. Aby 
dostać się na wiadukt konieczny 
będzie przejazd bocznymi ulicz-
kami do ul. Grunwaldzkiej.

Znacznie większe zmiany 
szykują się „po drugiej stronie” 
wiaduktu. Tu obecnie skrzy-
żowanie ulic Broniewskiego 

i Warszawskiej zostanie prze-
sunięte i zmieni się w rondo. Do 
nowego ronda dobudowany zo-
stanie łącznik do ul. Warszaws-
kiej. Dodatkowo z bezpośrednie-
go wjazdu będą mogli korzystać 
mieszkańcy ul. Skrajnej. Ostatni 
„wlot” dla ronda będzie stano-
wił wjazd na ul. Broniewskiego. 
Tu jednak konieczne jest wybu-
dowanie drogi w nowym śladzie. 
Przebudowa ul. Broniewskiego 
to jednak odrębne zadanie, któ-
re będzie spoczywać na barkach 
Powiatu Pruszkowskiego, który 
jest zarządcą ul. Broniewskiego.

Nowy wiadukt ma być goto-
wy do końca marca 2023 r.  AZ
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Nawet 5 tys. zł mandatu 
za przekroczenie prędkości

REGION
Rząd przygotowu-
je zmiany w prawie 
drogowym. Głównie 
skupia się na karach dla 
kierowców, którzy mają 
„ciężką nogę” Jednym 
z pomysłów jest zwięk-
szenia mandatów za 
przekroczenie prędkości 
nawet do 5 tys. zł. 

Na wtorkowym po-
siedzeniu Rada Mi-
nistrów omawiała 
wprowadzenia zmian 

w prawie o ruchu drogowym. „Na 
celowniku” ministrów znaleźli 
się drogowi piraci i pijani kie-
rowcy. Co ciekawe rząd skupił 
się na opcji podwyższenia man-
datów za szczególnie niebez-
pieczne wykroczenia drogowe. 
Podwyższona ma być również 
dolna granica wysokości manda-
tów, w sytuacji takich wykroczeń 

jak m.in. naruszanie praw osób 
pieszych, niestosowanie się do 
znaków drogowych i sygnali-
zacji świetlnej, naruszanie do-
puszczalnych prędkości jazdy.

Jakie zmiany omawiano? Za 
przekroczenie prędkości o ponad 
30 km/h ma grozić mandat w wy-
sokości nawet 5 tys. zł. W przypad-
ku recydywy grzywna mandatu 
będzie wynosiła od 3 do 5 tys. zł. 
W przypadku wykroczeń drogo-
wych podwyższono maksymalną 
wysokość grzywny z 5 tys. zł do aż 
30 tys. zł, a w postępowaniu manda-
towym do 3,5 tys. zł. Kwoty z grzy-
wien będą natomiast trafiać do 
Krajowego Funduszu Drogowego.

Zmiany mają też dotyczyć 
punktów karnych. Te miałyby 
się kasować nie po roku, jak ma 
to miejsce dziś, ale po aż dwóch 
latach. Za naruszenie przepisów 
ruchu drogowego kierowcy bę-
dą mogli dostać nawet 15 punk-
tów karnych, a nie jak dotąd 10. 
Rząd rozważa również likwida-
cję szkoleń, po odbyciu których 
można było zmniejszyć liczbę 

otrzymanych punktów. To jed-
nak nie koniec. Liczba punktów 
karnych miałaby również wpły-
wać na… wysokość stawki OC. Hi-
storia wykroczeń kierowcy oraz 
otrzymanych punktów miała-
by być udostępniania podmio-
tom ubezpieczeniowym.

A co z pijanymi kierowcami? 
Tu rząd rozważa zwiększenie 
kar pozbawienia wolności oraz 
zaostrzenie kar za prowadzenie 
w stanie nietrzeźwości czy pod 
wpływem środków odurzających. 

W przypadku rent dla ofiar wy-
padków też szykują się zmiany. 
Renty mają być przyznawane już 
na etapie postępowania karne-
go. W przypadku przestępstwa 
umyślnego ze skutkiem śmier-
telnym renta będzie przyznawa-
na „z urzędu”. 

Kolejną ciekawą zmianą jest 
wprowadzenie instytucji niedo-
puszczenia pojazdu do ruchu na 
okres 3 miesięcy, jeśli kierowa-
ła nim osoba bez wymaganych 
uprawnień oraz kara 10 tys. zł 
nakładana na taką osobę.  AZ

Za budowę ronda odpowiadać 
będzie województwo. Dlatego 
też to Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich ogłosił przetarg na 
wykonawcę prac. Zainteresowane 
firmy mogą składać swoje oferty 
do 3 sierpnia. Sama przebudo-
wa ma zostać wykonana w eks-
presowym tempie. Na realizację 
zamówienia wykonawca będzie 
miał zaledwie dziewięć miesię-
cy. Ale na wykonanie samych ro-
bót na rondzie zaledwie pół roku. 
To oznacza, że jeśli uda się wy-
brać wykonawcę już w pierwszym 
przetargu to nowym rondem kie-
rowcy powinni pojechać w kwiet-
niu przyszłego roku. 

A jak zmieni się skrzyżowanie 
Natalińskiej i Piaseckiego? Po-
jawi się tu jednopasmowe ron-

do z jezdnią o szerokości 7 m 
i trzema wylotami. Dodatkowo 
zaprojektowano tu chodnik oraz 
ścieżkę rowerową. 

W ramach prac konieczne bę-
dzie rozebranie starej jezdni, 
wykonanie robót ziemnych, bi-
tumicznych i teletechnicznych 
oraz elektrycznych. Wykonawca 
będzie odpowiadał za wykonanie 

robót brukarskich oraz konstruk-
cyjnych. A także za odpowiednie 
oznakowanie. Warto tu zazna-
czyć, że to również wykonawca 
będzie odpowiadał za wykona-

nie projektu tymczasowej orga-
nizacji ruchu. Dziś nie wiadomo 
jeszcze, czy skrzyżowanie zosta-
nie wyłączone z użytkowania na 
czas prac, czy może roboty bę-
dą prowadzone bez wyłączania 
krzyżówki z ruchu. 

Część kierowców uważa jed-
nak, że dużo lepszym rozwią-
zaniem w tym miejscu byłaby 

sygnalizacja świetlna. Burmistrz 
Brwinowa Arkadiusz Kosiński 
zaznacza, że budowa ronda 
znacząco wpływa na poprawę 
bezpieczeństwa. – Rondo upłyn-
ni ruch - czego dowodem choćby 
ronda w Brwinowie: zarówno to 
starsze przy poczcie, jak i to na 
Biskupickiej. Ich budowa znaczą-
co zmniejszyła korki a przy okazji 
również zwiększyła bezpieczeń-
stwo, bowiem na rondach nie 
dochodzi do wypadków a jedy-
nie do niegroźnych kolizji (mała 
prędkość pojazdów). Na skrzy-
żowaniach z sygnalizacją często 
mamy wypadki spowodowane 
„wjechaniem na późnym żół-
tym”, najechaniem na tył pojazdu 
skręcającego w lewo czy też spo-
wodowane przez nieuwagę pie-
szych – zaznacza włodarz.  AZ
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Jest przetarg na nowe rondo 
na Natalińskiej

Rondo upłynni ruch - czego dowodem choćby 
ronda w Brwinowie: zarówno to starsze przy 
poczcie, jak i to na Biskupickiej – Arkadiusz 
Kosiński, burmistrz gminy Brwinów
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Trzymamy kciuki
 za Urszulę Łoś 

w drodze do Tokio
#TeamUla        

www.ckis.pruszkow.pl

PÓŁKOLONIE
NA SPORTOWO 2021

JUŻ PO RAZ 21-szy

 Zajęcia PON-PT 8:00–16:00
 Zbiórka od godz. 7:30 / Hala ZNICZ
 Odbiór dzieci do godz.16:30 / Hala ZNICZ
 Turnusy tygodniowe: od 28.06 do 27.08
 Dla dzieci w wieku: od 6 do 12 lat
 Odpłatność: 450 ZŁ/tydz./dziecko

                           400 ZŁ/tydz./drugie i kolejne dziecko rodzeństwo

 Obowiązuje kolejność zgłoszeń
 Ilość miejsc ograniczona

Sport – Rozwój – Edukacja
 Pobierz formularz: www.ckis.pruszkow.pl
 I wyślij skan lub zdjęcie na: zapisy@ckis.pruszkow.pl

Akrobatyka
Koszykówka

Ścianka wspinaczkowa

Piłka nożna
Kajaki

Tenis ziemny
Basen
Zumba

Gry i zabawy
Zajęcia w Muzeum 

Starożytnego Hutnictwa
Kino

Pyszne śniadania                           
i obiady 

przygotowywane 
na miejscu

Uśmiechnięci 
wychowawcy            

Opieka pielęgniarska 
Ubezpieczenie

Półkolonie zgłoszone 
do Kuratorium Oświaty

CENTRUM KULTURY 
I SPORTU 

W PRUSZKOWIE

ul. Bohaterów W-wy 4                     
05-800 PRUSZKÓW

Tel.668 999 635

„Fritzi – przyjaźń bez granic” 
Animacja, Belgia / Czechy / Luksemburg /
Niemcy, 2021, kat. wiekowa: 9+ 
11.07 (niedziela) g. 12.00 
Kino Dzieci w CKiS 
25.07 (niedziela) g. 12.00 
Kino Dzieci w CKiS

„Sweat” 
Dramat, Polska / Szwecja, 2020 
22.07 (czwartek) g.18.00 
24.07 (sobota) g. 17.00 
25.07 (niedziela) g. 19.00 
31.07 (sobota) g. 20.00

„Wróg doskonały” 
Thriller, Francja / Hiszpania / 
Niemcy, 2020 
23.07 (piątek) g.19.00 
24.07 (sobota) g. 20.00 
25.07 (niedziela) g. 16.00 
1.08 (niedziela) g. 19.00

„Jak wywołałem byłą żonę” 
Komedia, Wielka Brytania, 2020 
29.07 (czwartek) g. 18.00 
30.07 (piątek) g.19.00 
31.07 (sobota) g. 17.00 
1.08 (niedziela) g. 16.00

REPERTUAR KINO CKiS LIPIEC 2021

Bilety: 18 zł (normalny), 
15 zł (ulgowy), 
15 zł (tani wtorek) 

Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie, 
www.ckis.pruszkow.pl 
Kasa Kina / rezerwacje: 668 999 635 / 
zakup przez Internet – biletyna.pl/Pruszkow
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BRWINÓW
Gmina Brwinów 
pozyskała środki  
na stworzenie plene-
rowych minibibliotek. 
Inwestycja będzie re-
alizowana w przyszłym 
roku i ma promować 
czytelnictwo. 

W ramach pro-
jektu pod na-
zwą „Biblioteka 
w plenerze” za-

planowano utworzenie altany 
czytelniczej przy fili biblioteki 
w Otrębusach przy ul. Wiejskiej 
1 oraz wyposażenie „Brwinow-
skiej biblioteki w plenerze”. Za-
łożenia „Biblioteki w plenerze” 
opierają się na idei bookcros-
singu, czyli wymiany książek. 
Odkładanie i pobieranie książek 
będzie bezpłatne i bez odnoto-
wywania tego faktu. Ponadto 

Brwinów wzbogaci się  
o plenerowe biblioteki

Biblioteka Publiczna w Brwi-
nowie będzie mogła zasilać 
półki książkomatów darami, 
które otrzymuje od czytelników. 
– Książkomaty, pełniące rolę 
plenerowych biblioteczek, bę-
dą mieć formę szafek-stojaków 
z zamykanymi półkami w kształ-
cie pszczelich plastrów miodu 
z dodatkowo nadrukowany-
mi logotypami m.in. biblioteki. 
Ich wygląd nawiązuje do historii 
brwinowskiego Pszczelina, je-
go historii oraz lokalnych tra-
dycji pszczelarskich – informuje 
brwinowski magistrat.

W ramach projektu przy pa-
łacu Toeplitza – filia biblioteki 
w Otrębusach, ul. Wiejska 1- za-
planowano ponadto postawienie 
altany czytelniczej – niewielkie-
go, zadaszonego podestu, na 
którym zostaną ustawione ka-
napy i wygodne siedziska. Dzięki 
niej biblioteka zyska atrakcyjne 
miejsce do prowadzenia działań 
w plenerze, a miłośnicy książek 
zyskają czytelnię.  AZ

REGION
Przebudowa peronów 
na stacji Warszawa 
Zachodnia jest w toku. 
Wykonawcy budują już 
zadaszenie wszystkich 
ośmiu peronów. Trwają 
również roboty związa-
ne z budową nowego 
przejścia podziemnego. 

N a stacji Warszawa 
Zachodnia konty-
nuowane są roboty 
we wszystkich bran-

żach. Obecnie na placu budowy 
pracuje aż 70 podwykonawców 
i dostawców, ponad pół tysią-
ca osób i 150 jednostek sprzętu.

Jednym z elementów moder-
nizacji jest budowa zadaszenia 
nad peronami. Konstrukcja bę-
dzie miała 200 m dł. i 150 m szer. 
Zadaszenie zyska w ten sposób 
osiem peronów. Dach będzie po-
łożony na 60 słupach. Przykrycie 
hali peronowej będzie miało po-
wierzchnię 35 000 mkw, czyli 3,5 
hektara! – W ramach inwestycji 

Trwa budowa zadaszenia  
na stacji Warszawa Zachodnia
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budowane są trzy nowe perony 
od ul. Tunelowej. Powstaje rów-
nocześnie nowy tunel, w którym 
docelowo zostanie zlokalizo-
wane szerokie przejście z in-
frastrukturą dworcową oraz 
konstrukcja przyszłego tunelu 
tramwajowego. Ściany szczeli-
nowe o głębokości 26 metrów, 
czyli na głębokość ośmiopię-
trowego budynku, stanowią 
ważny etap budowy obiektu  
– wyliczają kolejarze. 

Prace skupiają się na bu-
dowie płyty stropowej tunelu. 
Następnie rozpocznie się wy-
bieranie ziemi. Wznoszony jest 
budynek potrzebny do obsługi 
stacji. Roboty obejmują także 
remont wiaduktu kolejowego 
nad al. Prymasa Tysiąclew-
cia. Kładka nad torami zapew-
ni połączenie Ochoty i Woli. 
Nowy trakt pieszy zostanie  
udostępniony podróżnym już  
we wrześniu. 

Na nowej Warszawie Za-
chodniej będą zadaszone pe-
rony, ruchome schody, windy, 
system informacji oraz szero-
kie przejścia. Zakończenie prac 
planowane jest na 2023 r.  AZ

Gdzie schłodzić się w upały?

Baseny w Strzeniówce
Tegoroczna nowość na liście miejsc 
do wypoczynku nad wodą. Kom-
pleks basenów rekreacyjnych to 
idealne miejsce do wypoczynku 
z rodziną. Nie brakuje tu szeregu 
wodnych atrakcji dla dzieci. W skład 
kompleksu wchodzą również bo-
iska do siatkówki plażowej. Nie 
brakuje miejsca do „plażowania”. 

Stawy Walczewskiego 
Kąpielisko na grodziskich stawach 
jest chętnie odwiedzane. Można się 
tu nie tylko wykapać, ale również 
poplażować. Miłośnicy aktywnego 
spędzania czasu mogą skorzystać 
z boisk sportowych lub popływać 
kajakiem lub rowerem wodnym.

PRUSZKÓW

Ruszył remont  
Pałacyku Sokoła

Zabytkowy Pałacyk Sokoła przeszedł generalny remont 
ponad dekadę temu. Prace trwały aż trzy lata i pochło-
nęły 12 mln zł. Jednak po ponad 10-latach budynek, a do-
kładniej jego elewacja musi przejść gruntowny remont. 
Roboty trwają, a zakres prac jest dość duży. Remont 
obejmie wykonanie prac w poziomie cokołu i powyżej 
cokołu na elewacji poprzez skucie tynków, prace na-
prawcze ścian, gruntowanie i malowanie ścian. Oprócz 

tego naprawione zostaną balkony, tarasy, a także schody  
i balustrady. Remont obejmie również wnętrze pałacyku. 
W niektórych pomieszczeniach zostaną wykonane prace 
naprawczo-zabezpieczające. W sali muzycznej zostanie wy-
cyklinowana i polakierowana podłoga. Nad poprawnym 
przebiegiem prac czuwa konserwator zabytków. Remont 
Pałacyku Sokoła ma się zakończyć pod koniec tego roku. 
Inwestycja pochłonie ponad 1,9 mln zł.  AZ 

Basen w Milanówku
Znany i lubiany basen na tere-
nie Milanówka przeszedł w ostat-
nich latach mały lifting. Kąpielisko 
w Milanówku to świetne miejsce 
na ochłodę. Cyklicznie na basenie 
odbywają się ciekawe „Basenowe 
Animacje” dla najmłodszych. 

Baseny w Kozerkach
Na terenie Akademii Tenis Kozerki 
znajduje się szereg atrakcji prze-
znaczonych do aktywnego spędza-
nia czasu dla całych rodzin. Są to 
oczywiście korty, ale także boiska do 
siatkówki plażowej, plac zabaw oraz 
kompleks zewnętrznych basenów, 
z pływalnią 25-metrową, basenem 
dla dzieci oraz zjeżdżalnią rodzinną; 

są też sauny i plaża. Istnieje również 
możliwość rozpoczęcia nauki pły-
wania pod okiem doświadczonych 
instruktorów. Przy basenie działa 
Snack Bar, a obok Restauracja ToTu 
z pięknym tarasem i pyszną kuchnią 
z akcentem śródziemnomorskim.

 
Kąpielisko 
w Parku Mazowsze 
W Pruszkowie również można ko-
rzystać z kąpieliska. To dostępne 
jest w dzielnicy Żbików w Parku 
Mazowsze. Oprócz kąpieli i pla-
żowania najmłodsi mogą pobawić 
się tu na placu zabaw. Podobnie jak 
w Grodzisku, również i w Pruszko-
wie nad bezpieczeństwem użytkow-
ników kąpieliska czuwają ratownicy.

Zalew Żyrardowski 
Zalew w Żyrardowie przyciąga 
wieloma atrakcjami. Oprócz moż-
liwości kąpieli w wodzie i plażo-
wania znajdują się tu atrakcje dla 
najmłodszych w postaci placu za-
baw. Na zalewie działa przystań że-
glarska. Natomiast przy stawach 
można znaleźć miejsca przezna-
czone do grillowania. 

 
Termy Mszczonowskie 
Mszczonowskie termy to nie tylko 
baseny termalne, sportowe i rekre-
acyjne. Od upałów można odpocząć 
w grocie solnej lub poczuć się jak 
dziecko i schłodzić się przy fontan-
nie. Na termiach w sezonie letnim 
działają również korty tenisowe. 

Park Bajka w Błoniu 
Park Bajka to idealne miejsce dla 
dzieci w każdym wieku i to zupeł-
nie za darmo. Pociechę najlepiej 
wyposażyć w gumowe obuwie, by 
mogło bezpiecznie szaleć. W parku 
można spędzić cały dzień. Warto 
zabrać ze sobą koc i kosz pikni-
kowy wypełniony smakołykami. 

Ośrodek Inflancka 
To kolejny z odkrytych basenów 
w stolicy. Od lipca ośrodek czynny 
jest codziennie od 9.30 do 19.00. 
Do dyspozycji mamy tu spo- 
ro atrakcji: baseny, grzybek wod-
ny, brodziki, zjeżdżalnie, plac za-
baw dla dzieci i kompleks boisk 
portowych.  AZ

REGION
Upały nie odpuszczają, a nie każdy może sobie 
pozwolić na wyjazd nad morze. Zwłaszcza,  
że ceny za wynajem pokoi są wysokie.  
Gdzie zatem szukać ochłody w naszym regionie? 
Przestawiamy kilka propozycji.

Na terenie Brwinowa książkomaty pojawią się  
w trzech lokalizacjach:
• ul Grodziska 3, nieopodal placu 

zabaw,
• ul. Rynek, w parku miejskim,

• ul. Sochaczewska, wewnątrz 
osiedla przy ul. Sochaczewskiej  
w pobliżu budynków z nr. 8–8C.

A na terenie sołectw w pięciu miejscach:
• w Żółwinie przy ul. Szkolnej 56, 

naprzeciwko Szkoły Podstawo-
wej im. 11 listopada,

• w Owczarni przy ul. Cyprysowej 
4, na terenie świetlicy „Owca”,

• w Otrębusach przy ul. Nataliń-
skiej w pobliżu Szkoły Podstawo-

wej im. Włodzimierza Puchal-
skiego,

• w Kaniach przy ul. Piłsudskiego,
• w Domaniewie przy ul. Małego 

Księcia 14, na terenie przy 
świetlicy w Domaniewie „Galerii 
wiejskiej nad Łąkami”.



W I A D O M O Ś C I 05
P i ą t e k ,  2 3  L I P C A  2 0 2 1

Wobecnych czasach coraz więcej rodzin 
wybiera życie w mieście, nie chcąc lub 
nie mając możliwości przeprowadzki na 

wieś. Pragniemy przybliżyć naturę dzieciom żyją-
cym w mieście. Pokazujemy gdzie ją znaleźć, jak ją 
rozpoznawać, jak o nią dbać, a przede wszystkim 
nauczyć, jak cenna jest dla ludzi. Wierzymy, że gdy 
dorosną wprowadzą do miast więcej zbawiennych 
dla nas roślinnych przestrzeni. 

Przedszkole Otulina to miejsce bliskie dzieciom, 
gdzie szacunek wobec drugiego człowieka jest fun-
damentem społeczności, którą wspólnie tworzymy. 
Kierujemy się podmiotowym podejściem do dzieci  
i z pełną akceptacją ich autonomii podążamy za  
zainteresowaniami, dostosowując proces edukacji  
do indywidualnych możliwości każdego dziecka.  

Otulina – miejsce bliskie dzieciom
nas  najbardziej pomocne w tworzeniu wspierają-
cej przestrzeni dla najmłodszych.

W naszym przedszkolu nie ma kar ani nagród, 
jest za to dbałość o innych, szczery kontakt, uważ-
ność i rozmowy. To, co pomaga nam w codziennym 
budowaniu relacji i zaufania w grupie, to wspólne 
spotkania w kręgach, podczas których przyglądamy 
się trudnościom z różnych perspektyw i szczerze 
o nich rozmawiamy. Wspólnie szukamy rozwiązań, 
słuchając siebie nawzajem i szanując uczucia in-
nych. Słowa mają wielką moc; codziennie uczymy 
się wyrażać własne potrzeby i emocje oraz kiero-
wać swoje prośby do innych w sposób wolny od 
ocen i etykiet. Dzięki temu tworzymy przestrzeń 
wolną od nietolerancji, pokazując, że każdy z nas 
jest tak samo ważny i szanowany. W takim miejscu 
łatwiej jest nawiązywać relacje i być w kontakcie ze 
sobą i innymi.

Wyobraźmy sobie, że rodzimy się i dorastamy 
w świecie, gdzie wszyscy kierują się językiem em-
patii. Ludzie okazują nam zrozumienie, bliskość i ja-
sno wyrażają własne uczucia oraz potrzeby. 

Czy czulibyście się szczęśliwi i ważni?
Rodziny chcące do nas dołączyć lub uzyskać wię-

cej informacji zapraszamy do kontaktu mailowe-
go na adres: kontaktszumilas@gmail.com w tytule 
wpisując „Otulina”.

W sercu naszego miasta powstaje przedszkole inne niż wszystkie. 

OTULINA 
05-803 Pruszków, ul. Bolesława Prusa 35 
www.facebook.com/przedszkoleotulina/

Na co dzień posługujemy się językiem serca; mówiąc  
inaczej czerpiemy z Porozumienia Bez Przemocy  
(NVC), którego twórcą jest Marshall B. Rosenberberg. 

Kluczem w relacjach jest dla nas zrozumienie po-
trzeb zarówno swoich, jak i drugiej osoby, z którą je-
steśmy w dialogu. 

Wierzymy, że każdy człowiek jest niepowtarzalny, 
dlatego też staramy się  podążać za dziećmi, inspi-
rować, towarzyszyć im kiedy odkrywają swoją wy-
jątkową drogę. Dajemy czas. Nie spieszy nam się, 
nie popędzamy, porównujemy czy oceniamy. Mamy 
przekonanie, że często najlepszym, co możemy zro-
bić dla rozwoju dzieci, to po prostu nie przeszkadzać. 

Blisko nam do różnych idei, jednak nie uważamy, 
że istnieje jedyna słuszna droga. Z każdego ważne-
go dla nas nurtu chcemy zaczerpnąć to, co jest dla 

R E K L A M A

PRUSZKÓW

Serce do zbierania 
nakrętek przy MOS-ie

Od wielu lat przeprowadzane są zbiórki nakrętek w regio-
nie. Stanowią one idealny sposób na pozbycie się odpadów, 
które są w każdym gospodarstwie domowym. Do auto- 
matów można wrzucać nakrętki od napojów, olejów, 
kaw rozpuszczalnych, szamponów, płynów do płukania  
a nawet past do zębów.  – Wspierajmy! Zbierajmy! Poma-
gajmy! Zakręćmy się na pomaganie! Serce ma ogromną 
moc!!! Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pruszkowie 

zachęca serdecznie do wypełniania tego pięknego serca na-
krętkami. Cel jest szczytny, możemy pomóc tym, którzy tej 
pomocy potrzebują, możemy zadbać o ekologię, świadomą 
segregację odpadów, recykling wspierając jednocześnie osoby 
naprawdę potrzebujące. Nie wyrzucajmy do kosza, wrzucajmy 
do serca! Wypełniajcie serce plastikowymi nakrętkami, a my za-
dbamy o to, by zostały przeznaczone dla tych, którzy tego naj-
bardziej potrzebują! – zaznaczają przedstawiciele MOS.  AZ 

Nowe przedszkole już gotowe
PODKOWA LEŚNA

Końca dobiegła budowa 
nowego przedszkola przy 
ul. Głównej w Podkowie 
Leśnej. Dzieci z nowego 
obiektu zaczną korzystać 
we wrześniu.

W ramach inwesty-
cji rozebrany zo-
stał stary budynek 
przedszkola przy 

ul. Głównej. W jego miejscu zo-
stał wybudowany nowy budy-
nek w standardzie pasywnym.  
To oznacza, że obiekt ma mi-
nimalne zapotrzebowanie na 
energię cieplną, czy wentylację.. 
Budynek jest zaprojektowany 
w taki sposób, by zyski cieplne 
były zmaksymalizowane.

Nowe przedszkole to dwukon-
dygnacyjny budynek z cztere-
ma salami przedszkolnymi. Jest 
tu również sala wielofunkcyj-
na i oddział żłobkowy. W środ- 
kowej części obiektu ulokowa-
no dziedziniec.

REGION
Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych  
i Autostrad otrzymała 
decyzję środowiskową 
na poszerzenie auto-
strady A2 na terenie 
województwa mazo-
wieckiego. Ten ważny 
dokument pozwala na 
kontynuację prac zwią-
zanych z rozbudową A2 
o dodatkowy pas ruchu 
w naszym regionie.

Z godnie z pierwotny-
mi założeniami na au-
tostradzie A2 zostaną 
dobudowane dodatko-

we pasy ruchu po wewnętrznych 
stronach obu jezdni trasy. Drogo-
wcy chcą do tego wykorzystać pas 
dzielący obie jezdnie. W ramach 
rozbudowy przebudowany zo-
stanie również system kanalizacji 

Autostrada A2 do poszerzenia

– Właśnie formalnie zakończy-
liśmy budowę naszego przedszko-
la w standardzie pasywnym. Po 
wszystkich odbiorach technicz-
nych i instytucjonalnych, budynek 
został przyjęty przez nadzór bu-
dowlany do użytkowania. Możemy 
zacząć przenosić meble, urządze-
nia, zabawki. Zresztą w ostatnich 
tygodniach zamówiliśmy sporo 
nowych rzeczy - mam nadzie-
ję, że najmłodsi będą zadowoleni 

deszczowej, a oświetlenie zosta-
nie wymienione na nowe z wy-
korzystaniem LED. Docelowo A2 
będzie miała od węzła Konoto-
pa do węzła Pruszków po cztery 
pasy ruchu na jednej jezdni, na-
tomiast dalszy odcinek do węzła 
Łódź Północ po trzy pasy ruchu.

Drogowcy GDDKiA mają już 
decyzje środowiskowe na posze-
rzenie A2 zarówno w wojewódz-
twie mazowieckim jak i łódzkim. 
Jakie są zatem dalsze kroki? – Ko-
lejnym etapem, po zapewnieniu 
finansowania, będzie ogłoszenie 

przetargu na realizację inwesty-
cji w systemie „Projektuj i bu-
duj”. Zakładamy, że postępowanie 
ogłosimy jesienią tego roku. Przy 
sprawnym przebiegu procedury 
szacujemy, że umowę podpiszemy 
wiosną 2022 r. Rozpoczęcie robót 
w terenie przewidujemy jesienią 
2023 r. a zakończenie na przeło-
mie 2025 i 2026 r. – zaznaczają 
drogowcy. Rozbudowany odci-
nek autostrady A2 ma ułatwić 
w przyszłości szybki i bezpiecz-
ny dojazd m.in. do Centralnego  
Portu Komunikacyjneg.  AZ

– przyznaje Arkadiusz Tusiński, 
burmistrz Podkowy Leśnej. – Jesz-
cze przed nami urządzenie terenu, 
posadzenie drzew, fotowolta-
ika na dachu, mycie i sprzątanie. 
Od kilku dni załoga przedszko-
la pracuje w pocie czoła. Wiel-
kie brawa  Już dzisiaj zapraszam 
wszystkich - najprawdopodob-
niej w ostatni weekend sierpnia 
na „Dzień otwarty”– dodaje wło-
darz miasta-ogrodu.  AZ
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BRWINÓW

Brwinów doczeka się 
Jadłodzielni

Ruszyły przygotowania do stworzenia Jadłodzielni 
w Brwinowie. Każdy może przyczynić się do sfi-
nalizowania tego projektu. Dziś już wiadomo, że 
brwinowska Jadłodzielnia będzie działać w bu-
dynku udostępnionym nieodpłatnie przez Dom 
Kultury OKEJ w Brwinowie. Dodatkowo będzie po-
krywać rachunki za prąd - oświetlenie i lodówka. 
Brakuje jednak funduszy na odnownienie budynku 

i jego wyposażenie. Oprócz farb potrzebne są jesz-
cze lodówka typu witryna, regały, czujnik ruchu oraz 
oznakowanie. Obecnie trwa zbiórka środków na za-
kup materiałów potrzebnych do remontu oraz na 
zakup wyposażenia jadłodzielni. Każdy z nas może 
wesprzeć tę inicjatywę i przekazać pieniądze. Liczy 
się każda złotówka. Zbiórka prowadzona jest na por-
talu zrzutka.pl/cdsggr.  AZ 

GRODZISK MAZ.
Gmina pracuje nad pro-
jektami zrewitalizowania 
centrum miasta Grodzisk 
Mazowiecki. Moderniza-
cja obejmuje m.in. Plac 
Króla Zygmunta Starego, 
Plac Wolności oraz  
ul. 11 listopada (od ul. Spół-
dzielczej do ul. 1 Maja).

Wwyremontowanej 
części placu na-
sadzone zostanie  
29 drzew. Oprócz 

nowych nasadzeń, plac zaziele-
ni się setkami krzewów i bylin. 
Zazielenienie placu zakłada aż 
czterokrotne zwiększenie udzia-
łu powierzchni biologicznie czyn-
nej w stosunku do obecnego stanu.

W planie uwzględniono rów-
nież usunięcie części kostki, 
co umożliwi spływ wód na po-
wierzchnie biologicznie czyn-
ne z zieleńcami. Widoczna na 
wizualizacjach nawierzchnia 

wykonana będzie z kamienia 
naturalnego – granitu. Projekt 
placu uwzględnia przeznacze-
nie fragmentu placu, który jest 
udostępniany na uroczystości od-
bywające się w kościele pw. św. 
Anny. Sposób organizacji ruchu 
oraz dostępu do usług i miesz-
kań na deptaku pozostanie zrów-
noważony. Projekt modernizacji 
deptaka zakłada również powsta-
nie usług na wolnym powietrzu.

Modernizacja deptaka zakła-
da także projekt retencji wód 
opadowych, przeznaczonych do 
podlewania zieleni wodą desz-
czową. System ten zapewnia 
w okresie eksploatacji (od kwiet-
nia do października) na zgro-
madzenie zapasu 300 m3 wody. 
Takie usprawnienie pozwala na 
to by w okresie wymagającym 
szczególnego podlewania ziele-
ni (przy założeniu trzykrotnego 
podlewania zieleni w ciągu dnia) 
zapewnić wodę do podlewania 
z retencji na okres średnio 21 dni, 
co w pełni wyczerpuje zapotrze-
bowanie na podlewanie zapro-
jektowanej zieleni.  AZ

Trzech chętnych na zaprojektowanie 
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego

z niepełnosprawnością. Będą one 
przeznaczone dla 30 dorosłych 
osób z niepełnosprawnościami 
w systemie: dziennym dla 22 osób 
oraz całodobowym dla 8 osób.

Powiat Pruszkowski poznał 
właśnie oferty trzech firm, które 
są zainteresowane przygotowa-
niem dokumentacji projektowej 
PCOM. Najniższa oferta opiewa 
na 227,5 tys. zł, a najwyższa na 256 
tys. zł. Wszystkie oferty miesz-
czą się w budżecie, bowiem po-
wiat zarezerwował na ten cel  
258 tys. zł. Teraz urzędnicy zajmą 
się sprawdzaniem ofert. 

Wybrana w przetargu firma 
będzie miała 130 dni na wyko-
nanie dokumentacji.  AZ

REGION
Trzy firmy złożyły swoje 
oferty do przetargu 
na wykonanie doku-
mentacji projektowej 
Powiatowego Centrum 
Opiekuńczo-Mieszkal-
nego (PCOM), które ma 
powstać w Brwinowie. 
Teraz władze powiatu 
zajmą się oceną złożo-
nych ofert. 

P COM realizowany bę-
dzie jako I etap wie-
loletniej inwestycji 
polegającej na budo-

wie Zespołu Placówek Wsparcia 
w Brwinowie, w skład którego 
planowane jest: Powiatowe Cen-
trum Opiekuńczo-Mieszkalne, 
Zakład Aktywności Zawodowej 
oraz Dom Pomocy Społecznej. 
Obiekty mają powstać w Brwi-
nowie przy ul. Pszczelińskiej. 
Pomieszczenia PCOM zostaną 
wyposażone w meble i sprzęty 
dostosowane do potrzeb zdro-
wotnych i pielęgnacyjnych osób 

Grodziski deptak zostanie zmodernizowany. 
Zobacz jak będzie wyglądał
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Dobry Start to świad-
czenie w wysokości  
300 zł przyznawane  
raz w roku na każde 
dziecko uczące się  
do 20 roku życia  
(24 – w przypadku dzie-
ci niepełnosprawnych). 
W tym roku wnioski 
będzie można złożyć 
tylko elektronicznie.

L iczby mówią same za 
siebie Dobry Start cie-
szy się duża popularno-
ścią w województwie 

mazowieckim. Tylko w ubiegłym 
roku wypłacono 662 898 świad-
czeń na kwotę 198 769 646 zł. 

Od 1 lipca składanie wniosków 
odbywa się jedynie drogą elek-
troniczną. Oczywiście Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych w po-
rozumieniu z Pocztą Polską oraz 
KRUS zabezpieczy zaplecze dla 

Program Dobry Start  
na nowo

osób, które do tej pory nie skła-
dały wniosku elektronicznie. Im 
zostanie udzielona pomoc w wy-
pełnieniu wniosków. Zmiana ta 
jest spowodowana tym, że co-
raz więcej osób korzysta z usług 
elektronicznych. W tym także 
załatwiania rozmaitych spraw 
urzędowych. Procent wniosków 
na „Dobry start” złożonych elek-
tronicznie wzrosły z 48 (2018 r.) 
do 72 procent (2020 r.). 

Wnioski online można składać 
poprzez portal Emp@tia, banko-
wość elektroniczną, portal PUE 
ZUS, do 30 listopada. Zmianą jest 
także forma wypłaty świadczenia. 
Do tej pory można było wniosko-
wać o przelew środków na konto, 
a także odebrać je w gotówce (po-
bieranej w gminie czy za pośred-
nictwem Poczty Polskiej). Teraz 
możliwy będzie jedynie przelew 
bankowy. Rodzice lub opiekuno-
wie, którzy do tej pory odbiera-
li świadczenie w gotówce, będą 
zobowiązani do podania numeru 
rachunku bankowego, na który 
środki powinny trafić.  AL

REGION
Policjanci z komendy 
w Starych Babicach 
zebrali materiał dowo-
dowy, który pozwolił na 
przedstawienie zarzutu 
znęcania się nad  
rodziną 42-letniemu  
mieszkańcowi gminy. 
Jak ustalili funkcjo 
nariusze, mężczyzna 
od pięciu lat znęcał się 
nad swoją rodziną.

D o dyżurnego komen-
dy w Starych Babi-
cach zgłosiła się 
pokrzywdzona ko-

bieta. Z jej informacji wynikało, 
że w trakcie awantury domowej 
mąż wyzywał ją, groził pozbawie-
niem życia, przemocą naruszał jej 
nietykalność cielesną. Na miejsce 

42-latek znęcał się  
nad żoną i dziećmi
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udali się policjanci z ogniwa pa-
trolowo-interwencyjnego. Pod-
czas rozmowy z kobietą okazało 
się, że to nie było jedyne zdarze-
nie, kiedy to została w ten sposób 
potraktowana przez mężczyznę. 
42-latek już od pięciu lat znęcał 
się psychicznie i fizycznie nad 
nią i dziećmi. 

– Funkcjonariusze zatrzymali 
mężczyznę. Był nietrzeźwy. Miał 
2,7 promila alkoholu w organi-
zmie. Trafił do policyjnej celi, 
gdzie przebywał do czasu wy-
trzeźwienia. Policjanci zebrali 
materiał dowodowy, który po-
zwolił na przedstawienie mu 
zarzutów. Mężczyzna będzie te-
raz odpowiadać przed sądem za 
znęcanie się – informuje pod-
insp.. Ewelina Gromek-Oćwie-
ja, rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Policji dla Powiatu 
Warszawskiego Zachodniego. 

Za popełnienie tego przestęp-
stwa grozi kara do 5 lat pozba-
wienia wolności.  AZ

PRUSZKÓW
Prezydent Pruszkowa 
Paweł Makuch po raz 
kolejny nie otrzymał od 
radnych wotum zaufa-
nia i absolutorium. 

P ołowa roku to w samo- 
rządach czas podsumo-
wań. Stąd też to z regu-
ły właśnie na przełomie 

czerwca i lipca rady głosują nad 
udzieleniem wotum zaufania i ab-
solutorium dla włodarz. Podczas 
lipcowej sesji radni Pruszkowa 
mogli przenalizować raport o sta-
nie gminy. To dokument, który 
m.in. prezentuje działania samo-
rządu w roku poprzednim. 

Niestety dokument przygoto-
wany przez Wielkopolską Akade-
mię Nauk i Rozwoju we współpracy 
z miejskimi urzędnikami nie przy-
padł do gustu radnym. Radny Piotr 
Bąk podkreślał, że w dokumencie 
aż roi się od braków. Szczególnie 
dobitnie podkreślał brak infor-
macji o finansach.  – W żadnym 

Makuch znów  
bez wotum zaufania

rozdziale nie ma informacji o sta-
nie finansów miasta – zaznaczył 
Piotr Bąk. – Raport nie ma żad-
nej wartości. Moim zdaniem to 
odbębnienie obowiązku i wcale 
nie musi zawierać 300-400 stron  
– wtórował mu radny Edgar Czop.

Po długiej, bo trwającej aż kil-
ka godzin dyskusji przyszedł czas 
na głosowanie w sprawie abso-
lutorium. I jak można było się 
spodziewać, również w tym ro-
ku pruszkowski włodarz go nie 
otrzymał.  głosowaniu w spra-
wie absolutorium dla prezydenta 
Pruszkowa 9 osób było za, 12 prze-
ciw, zaś 1 wstrzymała się. W przy-
padku wotum – 9 za, 14 przeciw.

– Chciałbym podziękować za 
sesję, za te dwa ważne głosowania 
– nad wotum zaufania i absolu-
torium. Ubolewam, że ta dys-
kusja była mało merytoryczna 
pod względem oceny raportu 
o stanie gminy, oceny roku 2020 
jak i także w kwestiach finanso-
wych – powiedział po głosowa- 
niu Paweł Makuch, prezydent 
Pruszkowa.  AZ
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Grodzisk Mazowiecki 
ma ratusz!

Po raz pierwszy, w trwającej blisko 500 
lat historii miasta, Grodzisk Mazowiec-
ki doczekał się ratusza. Nowa siedziba 
władz miejskich, zaprojektowana zgod-
nie ze standardami XXI w., zastąpiła 
dawny urząd, zlokalizowany w budynku 
pamiętającym lata międzywojenne.

B udowa ratusza ruszyła w sierpniu 2019 r. Za-
projektowany budynek wzbudza podziw no-
woczesną bryłą i zwraca uwagę podświetlaną, 
przeszkloną elewacją, w tafli której odbija się 

sąsiadująca z nim Willa Niespodzianka – siedziba Biura 
Rady Miejskiej. Ratusz jest budynkiem użyteczności pu-
blicznej dostępnym dla osób ze szczególnymi potrzeba-
mi. Powierzchnia użytkowa wynosi blisko 2200 m² i jest 
precyzyjnie rozplanowana. W piwnicach zlokalizowane 
zostało archiwum oraz pomieszczenia techniczne. Na 
parterze znajdują się: Informacja, Sala Obsługi Miesz-
kańców, Urząd Stanu Cywilnego, a także przedstawiciele 
wydziałów: Finansowego, Ochrony Środowiska i Plano-
wania Przestrzennego oraz pokoje do indywidualnych 
rozmów z interesantami. Urzędnicy pozostałych wy-
działów, znajdujących się na piętrach, będą schodzić do 

interesantów na parter, co usprawni załatwianie spraw 
i nie będzie powodować konieczności poszukiwania 
przez mieszkańców właściwej komórki organizacyjnej. 
Na pierwszym piętrze zlokalizowane są gabinety bur-
mistrza i jego zastępców wraz z sekretariatem, poko-
je sekretarza gminy i skarbnika, a także wydziały: Dróg 
Gminnych, Promocji, Finansowy, Ochrony Środowiska, 
Planowania Przestrzennego oraz referat, zajmujący się 
organizacjami pozarządowymi i stanowisko inspek-
tora ochrony danych osobowych. Na drugim piętrze 
swoje miejsce znalazły: Wydział Inwestycji i Funduszy 
Zewnętrznych oraz wydziały - Zamówień Publicznych, 
Gospodarki Nieruchomościami, Organizacyjny i Sołectw. 
Tutaj również pracują osoby odpowiedzialne za obsługę 
prawną urzędu. Na dachu budynku znajduje się kotłow-
nia gazowa i instalacja paneli fotowoltaicznych. Rolę ra-
tusza miejskiego podkreśla umieszczony na elewacji herb 
Grodziska Mazowieckiego, a także zegar – tradycyjnie 
odmierzający godziny życia miasta i gminy. 

Pomiędzy ratuszem a sąsiadującym budynkiem są-
du oraz blokiem mieszkalnym znajduje się ciąg pieszy, 
stanowiący dogodne połączenie komunikacyjne ulic Ki-
lińskiego i Kościuszki. Pasaż ma formę deptaka ozdo-
bionego zielenią oraz elementami małej architektury. 

Zapraszamy 24 lipca br. o godz. 13.00. na dzień otwar-
ty, w którym będzie można zwiedzić budynek pierwsze-
go ratusza w Grodzisku Mazowieckim! 



P i ą t e k ,  2 3  L I P C A  2 0 2 1
W I A D O M O Ś C I08

MILANÓWEK

Nowe zaplecze  
szatniowo-sanitarne  
na kortach w Milanówku

Mamy dobre wieści dla miłośników tenisa. Milanow-
skie korty znajdujące się przy Milanowskim Centrum 
Kultury zyskają zaplecze sanitarno-szatniowe.– Dzięki 
pozyskanemu dofinansowaniu tenisiści nareszcie zy-
skają szatnie i godne zaplecze sanitarne. Korty z tak 
piękną, ponad 110-letnią historią zasługują na komfor-
towe warunki – zaznacza Piotr Remiszewski, burmistrz 
Milanówka. Specjalnie zaprojektowany i wpisujący się 

w przestrzeń miasta-ogrodu obiekt zbudowany zostanie 
z 4 obiektów modułowych z przeznaczeniem i dosto-
sowaniem pod funkcje: sanitarną (toalety i prysznice), 
szatniową (przebieralnia i szafki do przechowywania), 
magazynową (na sprzęt sportowy) oraz biurową (dla 
koordynatora obiektu, trenerów do celów organizacyj-
no-administracyjnych). Na jego stworzenie miasto otrzy-
mało dotację w kwocie 162 360 zł.  AZ 

20 tys. zł nagrody za pomoc  
w ujęciu Jacka Jaworka

REGION
Jacek Jaworek jest 
poszukiwany listem 
gończym w związku 
z podejrzeniem do-
konania potrójnego 
zabójstwa. Jeśli ktoś 
ma informacje na jego 
temat, proszony jest 
o pilny kontakt z Wy-
działem Kryminalnym 
Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Katowicach 
pod numerem telefonu 
798 031 306.

Do tragedii doszło 10 lip-
ca w miejscowości Bo-
rowce k. Częstochowy. 
W domu jednorodzin-

nym znaleziono ciała małżeństwa 
oraz ich 17-letniego syna. Ofia-
ry zostały zastrzelone. Ustalenia 
śledczych wskazują, że sprawcą 
zbrodni jest Jacek Jaworek. Tuż 
po zabójstwie mężczyzna uciekł, 

a prokuratura wystawiła za nim 
list gończy – informuje policja.

Komendant Wojewódzki Policji 
w Katowicach wyznaczył nagrodę 
w wysokości 20 tys. zł. za infor-
macje, które pomogą zatrzymać 
Jacka Jaworka lub odnaleźć jego 
ciało (nie wykluczone, że mężczy-
zna nie żyje). Jeśli ktoś posiada 
informacje na jego temat, pro-
szony jest o pilny kontakt z Wy-
działem Kryminalnym Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Katowi-
cach pod numerem telefonu 798 
031 306, Komendą Miejską Policji 
w Częstochowie pod numerem 

telefonu 47 858 12 55 lub nume-
rem alarmowym 112.

W chwili zdarzenia Jacek Ja-
worek ubrany był w granato-
wą koszulkę z jasnym napisem 
na przedniej części, granatowe 
spodnie jeansowe oraz szarą bluzę 
dresową. Po zdarzeniu poszukiwa-
ny mężczyzna mógł się przebrać. 
Na prawej łopatce ma widoczną 
przez koszulkę narośl o rozmia-
rze 5-7 centymetrów. Uwaga! Po-
szukiwany może posiadać broń 
palną! Może próbować ucieczki! 
Może zachowywać się agresyw-
nie! – ostrzegają policjanci.  AZ
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REGION
Przedstawiciele SKM  
i Newagu odbyli krótką, 
testową jazdę na terenie 
zakładów nowosą-
deckiego producenta. 
Produkcja 21 pojazdów 
przebiega zgodnie  
z harmonogramem. 
Już wkrótce pierwszy  
z nich pojedzie na bada-
nia homologacyjne na 
tor Instytutu Kolejnic-
twa w Żmigrodzie.

P ierwszy Impuls 2 z puli 
21 produkowanych dla 
stołecznej Szybkiej Ko-
lei Miejskiej przewiózł 

pierwszych pasażerów. Byli nimi 
przedstawiciele warszawskiego 
przewoźnika aglomeracyjnego 
oraz  Newagu, czyli producen-
ta. – Pierwszy Impuls 2 bardzo 
dobrze się prezentuje i odpo-
wiada potrzebom różnych grup 
pasażerów: rodziców podróżują-
cych z dziećmi, młodzieży, osób 
z ograniczoną możliwością po-
ruszania się czy rowerzystów – 
powiedział Alan Beroud, Prezes 
Zarządu Szybkiej Kolei Miejskiej. 
W godzinach szczytu nowe pociągi 
pojadą w podwójnym zestawie-
niu, czyli  będą ze sobą połączone, 
aby zapewnić więcej miejsc. Li-
czę, że takie rozwiązanie zachęci 

Pierwszy Impuls 2 dla SKM  
już gotowy

do rezygnacji z dojazdów samo-
chodem na rzecz ekologicznej 
kolei – dodał.

Nowe pojazdy będą klimaty-
zowane, wyposażone w Wi-Fi, 
ładowarki USB, nowoczesny sys-
tem informacji pasażerskiej, au-
tomaty biletowe oraz ratujące 
życie defibrylatory AED. Produ-
cent wprowadził także dodatko-
we rozwiązanie dla prowadzącego 
pojazd. Są nim drzwi w kabinie, 
dzięki którym maszynista może 
ją bezpiecznie opuścić bez prze-
chodzenia do strefy pasażerskiej.

Produkcja 21 pociągów przebie-
ga zgodnie z harmonogramem. Na 
miejscu, w zakładach w Nowym 
Sączu, są obecni przedstawiciele 
Szybkiej Kolei Miejskiej współpra-
cujący z Newagiem przy realiza-
cji kontraktu.

– Pojazdy znajdują się obecnie 
na końcowym etapie uruchomień, 

a już w przyszłym tygodniu pierw-
szy Impuls 2 wyjeżdża na Tor Do-
świadczalny w Żmigrodzie, by 
przeprowadzić tam badania ho-
mologacyjne. Wiosną 2022 roku 
nowe pojazdy zasilą flotę zama-
wiającego. Jestem pewien, że SKM 
Warszawa a przede wszystkim pa-
sażerowie stołecznej aglomeracji 
docenią komfort i jakość podróży 
nowymi Impulsami – powiedział 
Zbigniew Konieczek Prezes Za-
rządu NEWAG SA.

Wartość kontraktu realizowa-
nego przez Newag wynosi bli-
sko 668 milionów złotych brutto, 
z czego blisko 203 miliony pocho-
dzą z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na 
lata 2014–2020.  Umowa z Newa-
giem obejmuje także przeszko-
lenie pracowników w zakresie 
obsługi pociągów oraz siedmio-
letnie serwisowanie.  AZ
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Stop. Zły kierunek! – Nowe znaki 
ostrzegawcze na drogach

REGION
Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad 
ustawi tablice ostrzegaw-
cze, które będą infor-
mować kierowców, że 
poruszają się pod prąd. 
W najbliższym czasie ta-
blice pojawią się również 
w naszym regionie.

W ydaje się, że wjazd 
na trasę szybkiego 
ruchu „pod prąd” 
jest niemożliwy. 

Oznakowanie drogowe oraz układ 
węzłów niejako narzuca nam jak 
mamy jechać. Mimo to nadal zda-
rzają się przypadki, gdy kierow-
cy wjeżdżają na trasy szybkiego 
ruchu czy autostrady „pod prąd”. 
Najczęściej takie pomyłki koń-
czą się tragicznie…

W nocy z 12 na 13 lipca na au-
tostradzie A2 w rejonie Grodziska 
Mazowieckiego doszło do tragicz-
nego wypadku. Kierowca volks-
wagena wjechał na trasę pod prąd 

i zderzył się czołowo z prawidłowo 
jadącym volvo. Sprawca wypadku 
zginął na miejscu. Więcej na ten te-
mat pisaliśmy tutaj. (http://wpr24.pl/ 
nocny-wypadek-na-a2-sprawca-
wypadku-jechal-pod-prad/)

O podobnych zdarzeniach na 
polskich drogach słyszeliśmy już 
wiele razy. Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad zde-
cydowała się na ustawienie no-
wych znaków ostrzegawczych. 
– Skorzystaliśmy z rozwiązań 
stosowanych w Austrii, Niem-
czech, Słowacji i Chorwacji. Cha-
rakterystyczne duże żółte tablice 
z napisem STOP Zły kierunek 
i symbolem dłoni z umieszczonym 

na niej piktogramem znaku za-
kaz wjazdu, ustawiono już na 
łącznicy węzła Głogów Południe 
na S3, a także na węźle Świlcza 
na S19. Nowe tablice pojawiły się 
również na autostradzie A4 – in-
formują drogowcy. – Ustawione 
tablice informacyjne nie są zna-
kiem drogowym, a mają służyć 
jako wzmocnienie obowiązują-
cej organizacji ruchu – dodają. 

W najbliższym czasie takie ta-
blice informacyjne pojawią się 
również w naszej okolicy, mię-
dzy innymi na węźle Patriotów 
na S2 w Warszawie, na węzłach 
Wypędy, Paszków oraz Mszczo-
nów na S8.  AZ

GRODZISK MAZ.
Na terenie powiatu gro-
dziskiego działalność roz-
począł nowy organizator 
transportu zbiorowego, 
czyli Grodziskie Zakłady 
Autobusowe. To zwią-
zek powiatowo-gminny, 
który ułatwi organizacje 
połączeń na terenie  
całego powiatu.

Jaki jest cel utworzenia związku 
Grodziskich Zakładów Autobu-
sowych? Jego głównym celem 
jest wspólna organizacja połą-

czeń autobusowych przez różne 
jednostki samorządu terytorial-
nego, dzięki której mieszkańcom 
zostanie zapewniona sprawna 
i funkcjonalna sieć zsynchroni-
zowanych ze sobą połączeń (w tym 
powiązane rozkłady jazdy różnych 
linii, w różnych gminach), spójną 
taryfę biletową oraz jednolity i wy-
soki standard przewozów.

Warto podkreślić że to pierwsza 
taka organizacja w województwie 
mazowieckim. Jego założyciele to: 
powiat grodziski, Baranów, Błonie, 
Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, 
Milanówek i Żabia Wola.

Na stworzeniu GZA skorzysta-
ją nie tylko mieszkańcy. -- Dobra 
współpraca wymienionych samo-
rządów oraz utworzenie związku 
znacząco zwiększyły możliwości 
pozyskania dopłat do realizacji 

Nowy organizator komunikacji – 
Grodziskie Zakłady Autobusowe

przewozów z Funduszu Rozwoju 
Przewozów Autobusowych. W po-
zyskiwaniu dofinansowań z fun-
duszu związki powiatowo-gminne 
mają pierwszeństwo przez powia-
tami. Założenie Związku „Gro-
dziskie Przewozy Autobusowe” 
będzie miało również pozytyw-
nie przełożenie na sferę finan-
sową. Wszystkie członkowskie 
samorządy, dzięki wspólnej orga-
nizacji otrzymają zniżkę na świad-
czone usługi. Za zaoszczędzone 
pieniądze samorządy będą mo-
gły zrealizować ważne dla nich 
inwestycje. Wsparcie finansowe 
ze środków Funduszu Przewo-
zów Autobusowych zapewnia gmi-
nom oszczędności sięgające blisko 

kilku milionów złotych rocznie, 
przy jednoczesnym podniesie-
niu jakości taboru autobusowe-
go i zwiększeniu częstotliwości 
połączeń autobusowych – pod-
kreśla grodziski magistrat.

Autobusy pod szyldem „Grodzi-
skich Przewozów Autobusowych” 
na ulice gmin członkowskich wy-
jadą 1 stycznia 2022 roku. Organi-
zator będzie kontynuował rozwój 
sieci powiatowych połączeń au-
tobusowych funkcjonujących od 
lipca 2020 roku, a także obejmuje 
komunikacją nowe obszary.

Liczymy na to, że inne samo-
rządy z naszego regionu we-
zmą przykład z gmin i powiatu 
grodziskiego.  AZ
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Białe Niedziele w Brwinowie 
– zaszczep się bez rejestracji!
1 i 29 sierpnia będzie 
można w Brwinowie 
przyjąć jednodawkową 
szczepionkę przeciwko 
COVID-19 bez wcześ-
niejszej rejestracji. 
To wyjątkowa okazja, 
gdyż punkt w hali 
sportowej działa tylko 
do końca wakacji. 

B iałe Niedziele 1 i 29 
sierpnia to świetne 
okazje do zaszcze-
pienia się przeciw-

ko COVID-19. W tych dniach 
Punkt Szczepień Powszechnych 
w Brwinowie w Hali Sportowej 
przy ul. Moczydłowskiego 2 ofe-
ruje w godzinach 9–18 możli-
wość przyjęcia szczepionki bez 
wcześniejszego umawiania ter-
minu. Akcja adresowana jest do 
wszystkich chętnych, a dodat-
kową korzyścią jest oferowany 
tylko w te dni preparat Janssen 
( Johnson & Johnson). 

Serdecznie zapraszamy do sko-
rzystania z możliwości szybszego 
i sprawnego zaszczepienia się. 

– Dołączam się do apeli le-
karzy: dbajmy o swoje zdrowie 
i o najbliższych. Tylko powsze-
chne szczepienia mogą za-
trzymać pandemię, zapobiec 
konieczności wprowadzania 
uciążliwych obostrzeń i dać 
nam wszystkim szansę na po-
wrót do normalności, swobody 
podróżowania i bezpiecznego 
uczestnictwa życiu codzien-
nym – zachęca do skorzystania 
z Białych Niedziel w Brwinowie 
burmistrz Arkadiusz Kosiński.

Osoby chcące zaszczepić się 
w punkcie w innym terminie 
mogą umawiać się na wizyty 
przez ogólnopolską infolinię 
989 lub stronę www.pacjent.
gov.pl. Nadal można również 
dzwonić na bezpośrednie 
numery do punktu szczepień 
w hali sportowej: 22 308 88 99, 
570 570 065, 570 570 069, 570 570 
073. W innych dniach niż wspo-
mniane niedziele można za-
szczepić się tam szczepionkami 
dwudawkowymi Pfizer. Warto 
się spieszyć z decyzją, tak aby 
drugą dawkę szczepionki móc 
jeszcze przyjąć w brwinowskim 
punkcie, który działa tylko do 
końca sierpnia. 

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

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

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

Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie 
Pruszkowskim – wraca możliwość 

porad bezpośrednich
Jak skorzystać z nieod-
płatnej pomocy prawnej 
i nieodpłatnego porad-
nictwa obywatelskiego 
w czasie po pandemii?

O d kilku już lat miesz-
kańcy naszego powiatu 
mogą korzystać z pro-
gramu Nieodpłatnej 

Pomocy Prawnej finansowanego 
ze środków publicznych. Z dar-
mowej pomocy prawnika może 
w tym programie skorzystać każ-
da osoba zamieszkująca na tere-
nie Powiatu Pruszkowskiego, co 
wobec wysokich cen usług praw-
niczych na rynku, jest szczególnie 
istotne dla osób znajdujących się 
w trudnej sytuacji finansowej. Od 
marca ubiegłego roku, z uwagi na 
ograniczenia związane z pande-
mią COVID-19, porady takie by-
ły realizowane jedynie w formie 
zdalnej, głównie telefonicznie. 
Powodowało to niejednokrot-
nie trudności w rozwiązywa-
niu bardziej skomplikowanych 

problemów prawnych, szczególnie 
jeśli w grę wchodziła np. potrze-
ba głębszej analizy dokumentów 
związanych ze zgłaszaną przez 
mieszkańca sprawą. 

Tym bardziej miło nam poin-
formować, że obecna sytuacja epi-
demiczna umożliwiła podjęcie de-
cyzji o powrocie również do formy 
bezpośrednich spotkań z praw-
nikami. W wyznaczonych punk-
tach konsultacyjnych na terenie 
gmin Powiatu Pruszkowskiego 
(w Pruszkowie, Piastowie, Brwino-
wie, Raszynie oraz Opaczy) można 
obecnie uzyskać poradę w ramach 
bezpośredniej rozmowy z praw-
nikiem, zarówno w zakresie pro-
blemów prawnych, jak i poradnic-
twa obywatelskiego.

Co zrobić, żeby
 uzyskać nieodpłatną 
poradę prawną?
Przede wszystkim trzeba się zare-
jestrować i uzgodnić termin. Można 
to zrobić telefonicznie – dzwoniąc 
pod nr 22 738 1463 lub wysyłając
e-mail na adres: 
npp@powiat.pruszkow.pl 

Warto podkreślić, że kontakt te-
lefoniczny daje możliwość bezpo-
średniego uzgodnienia dogodnego 
terminu, co w przypadku łączno-
ści mailowej może być trudniejsze. 

Obecnie, mimo nietypowej, po-
pandemicznej sytuacji, zaintere-
sowanie nieodpłatnymi poradami 
prawnymi i obywatelskimi jest znacz-
nie większe niż rok, czy dwa lata te-
mu. Wpływ na to mają z pewnością 
nadal ograniczenia w swobodnej 
komunikacji i utrudniony dostęp 
do tradycyjnej pomocy w kance-
lariach prawnych. Wzrosło jednak 
również zapotrzebowanie miesz-
kańców na tego typu porady z uwagi 
na nowe problemy, które rodzi obec-
na sytuacja zagrożenia pandemicz-
nego, np. w zakresie prawa pracy 
czy prawa rodzinnego. Warto pod-
kreślić, że w ramach systemu NPP 
porad udzielają doświadczeni adwo-
kaci i radcy prawni. Mieszkańcy nie 
muszą również martwić się o dys-
krecję. Podobnie jak w kancelariach 
prawnych, zakres sprawy pozostaje 
tajemnicą stron, a do statystyk tra-
fia jedynie ogólna informacja o ty-
pie udzielonej porady. 
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I. Organ prowadzący szkołę:
Gmina Michałowice, Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1,  
05 – 816 Michałowice.

II. Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:
  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach, 
 ul. Szkolna 15, 05 – 816 Michałowice.
III. Wymagania wobec kandydatów:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania okre-
ślone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierp-
nia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba 
zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze  
w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej 
szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1597 ze zm.).

IV. Wymagane dokumenty
Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko 
dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej,  
publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz  
trybu pracy komisji konkursowej(Dz. U. z 2017 r. poz. 1587 ze zm.) oferty 
osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjono-

wania i rozwoju Szkoły Podstawowej w Michałowicach;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający  

w szczególności informację o:
-	 stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
-	 stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademic-

kiego, albo
-	 stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym –  

w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,
3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

-	 imię (imiona) i nazwisko,
-	 datę i miejsce urodzenia,
-	 obywatelstwo,
-	 miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie 
dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego sta-
żu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń  
o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres  
zatrudnienia,

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie 
dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wy-
kształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stop-
nia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub 
świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarzą-
dzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu 
zarządzania oświatą,

6) w przypadku cudzoziemca – poświadczoną przez kandydata za 
zgodność z oryginałem kopię:
– dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego,  

o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku 
polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub

– dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów dru-
giego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku 
filologia polska, lub

– dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu 
tłumacza przysięgłego języka polskiego,

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię za-
świadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 
wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, 

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowa-
nie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępo-
wanie dyscyplinarne,

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem 
za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE  OGŁASZA KONKURS  
NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

IM. JANA PAWŁA II W MICHAŁOWICACH, UL. SZKOLNA 15, 05 – 816 MICHAŁOWICE
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funk- 

cji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym 
mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o od-
powiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 289),

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 
ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu in-
formacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 
1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2141 
ze zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły 
urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię 
aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowa-
nego – w przypadku nauczyciela, 

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię 
karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego — w przypad-
ku nauczyciela i nauczyciela akademickiego, 

14) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadcze-
nia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną,  
o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  
– Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.), lub karą dys-
cyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 
478 ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1  
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, ze zm.),

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności praw-
nych i korzysta z pełni praw publicznych,

V. Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być opa-
trzone datą i własnoręcznie podpisane oraz każda strona parafowa-
na. Na żądanie komisji konkursowej, kandydaci obowiązani są przed-
łożyć oryginały dokumentów, których kopie zawiera oferta. Jeżeli na 
składanych dokumentach widnieją różne nazwiska, należy dołączyć 
stosowne dokumenty potwierdzające ich zmiany.

VI. Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej. Oferta składa-
na w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym albo potwierdzonym profilem zaufanym 
ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych, 
jako załączniki do oferty.

VII. Oferty należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Michało-
wice w Regułach, przy ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, w zamknię-
tej kopercie z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu  
i adresem mailowym oraz z dopiskiem „Konkurs na kandydata na sta-
nowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Michałowicach” w terminie 
14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na:
–   stronie internetowej Gminy Michałowice,
–   tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Michałowice,
–  stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w War- 

szawie,
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gmi-
ny Michałowice. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania 
konkursowego kandydaci na stanowisko dyrektora zostaną powiado-
mieni pisemnie.
Kandydat zgłasza się do konkursu z dokumentem tożsamości.

Z uwagi na realizację zadań w zakresie działalności związanej z wy-
chowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub  
z opieką nad nimi, osoba wyłoniona do zatrudnienia będzie spraw- 
dzana w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym zgodnie  
z art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagro- 
żeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 152).

 
Wójt Gminy Michałowice 

Małgorzata Pachecka
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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

Wynagrodzenie podstawowe 
2000 zł + premia

P o ż y c z k i   e k s p r e s o w e

517 090 224
rekrutacja.eden@edenfinance.pl

Praca
doradca klienta

Mile widziani emeryci!

KUPIĘ
MIESZKANIE

tel.883 099 242

• 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 

DAM PRACĘ
• Pakowacz/ka. Również dla osób 

z niepełnosprawnością. Janinów 
k/Grodziska M. 734 108 163. 
Dojazdy z Żyrardowa i Milanówka 

• Zatrudnię instruktora nauki 
jazdy katB z samochodem 
lub bez 601 751 183  
Leszek Szafrański  

• Monter klimatyzacji/
/wentylacji. Praca na terenie 
Warszawy i okolic. 
Tel. 601397784 

OGŁOSZENIA CENY NETTO
OGŁOSZEŃ 
ZA SŁOWO: 

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

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

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
im Marii Skłodowskiej-Curie w Ruścu działający 

z upoważnienia Wójta Gminy Nadarzyn 
zawiadamia,

że na szkolnych i urzędowych tablicach ogłoszeń 
oraz na stronach  internetowych urzędu gminy został 
zamieszczony wykaz pomieszczeń  przeznaczonych 
do oddania w najem

Prezydent Miasta Pruszkowa
Zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 ze zm.)

informuje,
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa  
przy ul. Kraszewskiego 14/16, został wywieszony w dniu 
15.07.2021 r. na okres 21 dni i podany do publicznej wiadomości 
wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
Informacja tel. 22 735-87-69, pok. 75, w godzinach pracy  
Urzędu Miasta.

Prezydent Miasta Pruszkowa
informuje, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Pruszkowa przy 
ul.Kraszewskiego 14/16 oraz na stronie internetowej www.pruszkow.pl 
zamieszczony został od dnia 16.07.2021 r na okres 21 dni wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do przekazania w formie aportu na rzecz 
TBS „Zieleń Miejska” Sp.z.o.o. z siedzibą w Pruszkowie.
Wszelkie informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Mienia  
i Estetyki Urzędu Miasta Pruszkowa pok.63 lub pod nr tel. 22 735-87-23  
w godzinach pracy Urzędu.

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

Powiat Grodziski ul. Daleka 11 A, Grodzisk Mazowiecki 
www.powiat-grodziski.pl

Promocja i ochrona zdrowia na tle walki powiatu grodziskiego z pandemią

P andemia towarzyszy nam już ponad rok 
- można by uznać, że przyzwyczaiła nas 
do życia w całkiem nowej rzeczywisto-
ści. Każda kolejna jej fala wzbudza spo-

łeczny lęk i stawia przed nami trudne wyzwania. 
Samorząd powiatu grodziskiego skutecznie re-
alizuje w tych realiach ustawowe zadania z za-
kresu promocji i ochrony zdrowia.

Podejmowane przez powiat działania dążą do 
zwiększania wśród mieszkańców kontroli nad 
własnym zdrowiem oraz podniesienia poziomu 
dbałości o nie. Wspierana jest edukacja prozdro-
wotna i aktywność fizyczna lokalnej społeczności, 
z zachowaniem obowiązujących reżimów sani-
tarnych. W oparciu o powiatowy kalendarz im-
prez, w ramach propagowania zdrowego stylu 
życia, jak co roku powiat dofinansowuje szereg 
imprez sportowych w różnych dyscyplinach. Pre-
zentowane są sportowe dokonania dzieci i mło-
dzieży na łamach czasopisma Młody Sportowiec, 
dofinansowuje się zakup sprzętu sportowego, 
wspiera imprezy prowadzące zbiórki funduszy 
dla wychowanków domów dziecka, rodzin zastęp-
czych oraz dorosłych osób niepełnosprawnych. 
W 2021 r. w powiecie grodziskim współfinansuje 
się wiele imprez integrujących różne środowi-
ska, kultywujących lokalne tradycje oraz wiele 
akcji rozwijających artystycznie i intelektual-
nie, co znacznie poprawia psychofizyczną kon-
dycję zdrowotną.

W ramach inicjatyw powiatu w zakresie ochro-
ny zdrowia, na bieżąco analizuje się i ocenia 

potrzeby mieszkańców. W każdą trzecią środę 
miesiąca o godz. 10:30, nadawane są pogadanki 
z psychologami na antenie Radia Bogoria, reali-
zuje się projekty i programy związane z ochroną 
zdrowia, planuje się zabezpieczenia medycznych 
działań ratowniczych, prowadzi nadzór nad za-
kładami opieki zdrowotnej i podejmuje współ-
pracę z jednostkami organizacyjnymi.

Pandemia wciąż trwa, jednak sprawne działanie 
władz samorządowych i lokalnej służby zdrowia, 
głównie Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II 
w Grodzisku Mazowieckim, przekłada się na du-
żą skuteczność w walce z wirusem SARS-CoV-2.

Okres od lutego do kwietnia 2020 r. był w pra-
cy Szpitala najtrudniejszy. W jednostce musiała 
nastąpić szybka reorganizacja pracy, stanowisk, 
należało niezwłocznie wydzielić strefy zakaźne dla 
pacjentów z COVID-19, wdrożyć procedury po-
stępowania z pacjentem podejrzanym i zakażo-
nym SARS-CoV-2, przeszkolić personel, zadbać 
o zaopatrzenie w środki ochrony osobistej, mate-
riały sanitarne i dodatkowy sprzęt ratujący życie.

Dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) 
było to największe wyzwanie logistyczne i kadrowe, 
związane z szybkim wdrożeniem nowych proce-
dur przyjmowania pacjentów zakażonych SARS-
-CoV-2. W namiocie ustawionym przez grodziską 
Straż Pożarną odbywała się wstępna kwalifikacja 
osób (PRETRIAŻ) zgłaszających się do Szpitala. 
Na podstawie wywiadu epidemiologicznego, po-
miaru temperatury, saturacji, personel medycz-
ny decydował o możliwości i drodze wejścia do 

placówki. Zmianie uległ też tryb przyjęć pacjen-
tów do Szpitala. Ograniczono, a następnie (wraz 
z narastaniem fali pandemii) wstrzymano przy-
jęcia planowe, zawieszono usługi terapeutyczne, 
zabiegi planowe oraz ograniczono do minimum 
porady ambulatoryjne lub specjalistyczne w Am-
bulatoryjnej Opiece Specjalistycznej - AOS (wpro-
wadzenie teleporad).

W związku z nasilającą się pandemią urucho-
miono Laboratorium COVID-19, wyposażone dzię-
ki wsparciu władz samorządowych, w aparat do 
badań genetycznych na obecność koronawirusa, 
co poprawiło bezpieczeństwo personelu i pacjen-
tów. Na COVID-19 chorowali również pracownicy. 
Ich nieobecność w pracy była dodatkowym ob-
ciążeniem dla pozostałego personelu. Determi-
nacja do pracy w tak trudnych, niebezpiecznych 
warunkach zasługuje na uznanie.

Mając możliwość wykonywania testów gene-
tycznych RT PCR otwarto przed Szpitalem ze-
wnętrzny punkt pobrań. Każdy, ze skierowaniem 
i bez, mógł w czasie do 5h otrzymać wynik. W paź-
dzierniku 2020 r., Szpital wsparty przez władze 
samorządowe, z własnej inicjatywy uruchomił 
też Oddział Obserwacyjno-Zakaźny z 26. łóżka-
mi, przyjmujący pacjentów zakażonych, w ciężkim 
stanie zdrowia. Decyzją Wojewody Mazowieckie-
go docelowo zwiększono liczbę łóżek dla pacjen-
tów zakażonych do 74.

W końcu grudnia 2020 r. w punkcie szczepień 
na terenie Szpitala (jednym z pierwszych w kraju) 
podano pierwsze dawki szczepionek.

Obecnie przyjęcia pacjentów do oddziałów 
szpitalnych odbywają się normalnie (w miarę 
dostępności wolnych miejsc), planowe zabie-
gi są wykonywane, nie ma ograniczeń przyjęć 
w przychodniach przyszpitalnych lecz obowią-
zuje system kolejkowy. Utrzymano obowiązek 
PRETRIAŻU, reżimu sanitarnego w SOR i w od-
działach Szpitala oraz zakaz odwiedzin z wyjąt-
kiem sytuacji szczególnych, gdy stan zdrowia 
pacjenta jest ciężki i kontakt z rodziną jest ce-
lowy. Część wizyt w AOS realizowana jest w for-
mie teleporad.

Od marca 2020 r. do maja 2021 r. hospitalizowa-
no w Szpitalu Zachodnim 369 pacjentów  z rozpo-
znaniem U.07.1 (zidentyfikowany COVID-19), a od 
około 3 tygodni nie ma już w Szpitalu pacjentów 
zakażonych SARS-CoV-2.

Dzięki poprawie sytuacji epidemicznej w kra-
ju oraz szczepieniom, z dniem 1 czerwca 2021 r. 
zaprzestał swojej działalności szpitalny Oddział 
Obserwacyjno-Zakaźny, a łóżka covidowe słu-
żą pacjentom przyjętym z powodu ich właści-
wych schorzeń.

W obecnym czasie obserwuje się relatywnie 
więcej osób wymagających hospitalizacji, jako 
że jeszcze nie wszystkie oddziały w okolicznych 
szpitalach zostały uruchomione. Często też stan 
zdrowia pacjentów przyjmowanych aktualnie do 
Szpitala Zachodniego wymaga zwiększonego za-
kresu  opieki, diagnostyki i szybkiego leczenia.

Od momentu rozpoczęcia akcji szczepień, 
tj. od 30 grudnia 2020 r. do 20 czerwca 2021 r., 

w powiecie grodziskim w pełni zaszczepiono 13791 
osób. Podano 36752 dawki szczepionek firm: Pfi-
zer/BioNTech, Moderna, Astra Zeneca. Taki wy-
nik osiągnęły dwa punkty szczepień: w Szpitalu 
Zachodnim i w grodziskiej Mediatece, miejscu 
rekomendowanym przez szczepiące się osoby.

 W powiecie grodziskim funkcjonuje kilka-
naście punktów szczepień populacyjnych, a od 
18 maja 2021 r. był już gotowy do szczepień również 
punkt szczepień powszechnych DRIVE-THRU-
-Szczęsne, który z powodu braku szczepionek 
rozpoczął działalność dopiero 4 czerwca 2021 r. 

Szczepienia osób pełnoletnich wykonywane 
są w nim bez zapisów, w godz. 9.00-19.00, przez 
wszystkie dni tygodnia i mogą szczepić się tu rów-
nież obywatele spoza Polski. Po szczepieniu jed-
nodawkową szczepionką firmy Johnson&Johnson 
wydawany jest Unijny Certyfikat COVID (UCC).

Smutkiem napawa fakt, że coraz mniej osób 
zgłasza się na szczepienie mimo, że dysponuje-
my szczepionkami, a punkty szczepień są w sta-
łej gotowości do pracy.

Niestety z uwagi na bardzo niską zgłaszal-
ność osób na szczepienia, punkt szczepień DRI-
VE-THRU-Szczęsne zakończył swoją działalność 
w dniu 5 lipca 2021 r.

Składamy serdeczne podziękowania wszyst-
kim pracownikom Szpitala Zachodniego i pra-
cownikom Gminy Grodzisk Mazowiecki, którzy 
poza pracą etatową, zadysponowali swój wolny 
czas na poczet dodatkowej pracy świadczonej 
w punktach szczepień.

Murarzy W-wa, 
Silka na klej 30 zł. 
Amerblok 35 zł m2 
Zaliczki 503 046 479 

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 650 m2 
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 

USŁUGI

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

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

• WYMIANA OPON, 
795-569-659

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

• Docieplanie Budynków 
795 96 96 96  

• Biorezonans: 
zucanie palenia alergie bóle 
stawów Promocje 
tel. 723 964 609 
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Paweł Makuch
Prezydent Miasta Pruszkowa

Obraz i dźwięk z wydarzenia będą rejestrowane na potrzeby informacyjne Miasta Pruszkowa. Udział w wydarzeniu oznacza

wyrażenie zgody na rozpowszechnianie własnego wizerunku w materiałach związanych z wydarzeniem.

Zapraszam

19:30 Jacek Wójcicki
21:00 Kamila Malik

z zespołem
22:00Grzegorz Turnau

Plac Jana Pawła II
24.07.2021

do północy
KONCERT


