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Jest przetarg na budowę drugiego 
toru WKD do Grodziska 

REGION
Po wielu latach oczekiwań 
i przygotowań Warszaw-
ska Kolej Dojazdowa 
ogłosiła przetarg na 
budowę drugiego toru 
od Podkowy Leśnej do 
Grodziska Mazowieckiego. 
Inwestycja ma zostać zre-
alizowana w 22 miesiące.

J eszcze kilka lat temu po torach 
WKD między Grodziskiem 
a Warszawą można było oglą-
dać tylko blisko 40-letnie 

składy EN94. Mimo ich niedosto-
sowania do obecnych norm, czyli 
m.in. braku klimatyzacji, stromych 
schodów uniemożliwiających nie-
pełnosprawnym dostanie się do 

R E K L A M A

DODATEK EDUKACJA   / str. 05–07 /

wagonu, cieszyły się dużym po-
wodzeniem wśród podróżnych. 
Stare składy odeszły w zapomnie-
nie, a ich miejsce zajęły nowocze-
sne pociągi. Coś co nie zmienia 
się jednak od lat to renoma. War-
szawska Kolej Dojazdowa jest naj-
punktualniejszym przewoźnikiem 
w całym kraju.

Jednak dla WKD wymiana tabo-
ru to nie wszystko. Spółka już kilka 
lat temu zapowiedziała, że przy-
stąpi do realizacji wyczekiwanej 
od lat inwestycji. Mowa tu o bu-
dowie drugiego toru do Grodzi-
ska Mazowieckiego. Dziś pociągi 
po dwóch torach kursują jedynie 
do stacji Podkowa Leśna Zachod-
nia. Potem po jednym torze dojeż-
dżają do Grodziska, a po drugim 
do Milanówka.

GRODZISK MAZ.
Jest wyrok w sprawie wypadku 
w Kozerkach / str. 9 /

KOSZYKÓWKA
MKS Pruszków Mistrzami Polski 
w koszykówce 3x3  / str. 10 /

NADARZYN
Śmiecisz? 
Dorwie cię fotopłapkla / str. 4 /

REGION
500 plus na innych warunkach / str. 12 /

KULINARNA PODRÓŻ
DOOKOŁA ŚWIATAA

PRUSZKÓW

SOBOTA: 120000–210000, NIEDZIELA: 120000–200000
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PARKING PRZY ARENIE PRUSZKÓW

11–12 WRZEŚNIA 2021

Szkoła przyjazna uczniowi

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

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

Następne wydanie 17 września
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GRODZISK MAZ.

Tężnie w Grodzisku  
już niebawem.  
Umowa podpisana.

Po Piastowie, Pruszkowie, czy Nadarzynie, czas na Gro-
dzisk Mazowiecki – już niebawem i tutaj stanie tężnia 
solankowa. Umowa już podpisana. Podpisanie umo-
wy z wykonawcą – firmą SORTED sp. z o.o. z Chyliczek  
– nastąpiło w niedzielę, 29 sierpnia, o godz. 16.00. 
Umowę sygnowali burmistrz Grodziska Mazowieckiego 
oraz przedstawiciel wykonawcy. Poza budową samej 
tężni, do realizacji przeznaczono także infrastrukturę 

towarzyszącą. Tężnia będzie wykonana z drewna i wypeł-
niona tarniną, a wokół niej powstanie utwardzony te-
ren – plac i ścieżki piesze. Dodatkowo teren zyska nowe 
oświetlenie. Nie zabraknie zielonych trawników, a także 
elementów małej architektury – ławek, stojaków na ro-
wery oraz koszy na śmieci. Termin zakończenia inwestycji 
przewidziano na maj 2022 roku. Całkowity koszt realiza-
cji wynosi ponad 930 tys. zł.  AZ 

R E K L A M A

W 2019 r. WKD ogłosiła prze-
targ na przygotowanie doku-
mentacji projektowej dla tego 
przedsięwzięcia. Niestety poja-
wiły się problemy, bowiem wy-
brany w przetargu wykonawca 
jednak nie zdecydował się na 
podpisanie umowy.  Na szczę-
ście WKD nie musiała ogłaszać 
ponownie przetargu. Kolejarze 
dokonali ponownego wyboru naj-
korzystniejszej oferty z pozosta-
łych zgłoszonych do przetargu. 
Nowym wykonawcą została fir-
ma Transport Gdański sp. z o.o., 
która za wykonanie dokumenta-
cji zainkasuje 3,4 mln zł.

Tu jednak również nie wszystko 
poszło zgodnie z planem. Prace 
projektowe opóźniła pandemia. 
Pierwotnie przetarg na budowę 
drugiego toru miał być ogłoszony 
jeszcze w 2020 r. Niestety uzgod-
nienia wpłynęły na opóźnienie 
tego terminu. 

W ostatnich dniach sierpnia 
Warszawska Kolej Dojazdowa 
ogłosiła przetarg na przebudo-
wę mającego blisko 7,5 km od-
cinka linii nr 47 między stacjami 
Grodzisk Mazowiecki Radoń-
ska a Podkowa Leśna Główna. 
Inwestycja obejmuje nie tylko 
budowę nowego toru wraz z in-
frastrukturą oraz istniejącego 
toru. W ramach zadania prze-
budowane zostaną również dwie 
stacje oraz sześć przystanków. 
Na przystankach Podkowa Le-
śna Zachodnia, Kazimierówka, 
Brzózki, Grodzisk Mazowiecki 
Okrężna, Grodzisk Mazowiec-
ki Piaski, Grodzisk Mazowiecki 
Jordanowice oraz Grodzisk Ma-
zowiecki Radońska powstaną no-
we perony. Dodatkowo zmieni się 
również ich stylistyka. Zamiast 
blaszanych wiat przystankowych 
w ostrych niebiesko-czerwonych 
barwach pojawią się eleganckie 
konstrukcje z profili stalowych. 

Wiaty będą ozdobione obudową 
z kompozytu imitującego drewno. 
Dodatkowo na tylnej ścianie wiaty 
przewidziano rośliny pnące . Na 
przystankach pojawią się bileto-
maty, nie zabraknie ławek, sto-
jaków rowerowych oraz murków 
gabionowych i donic z kwiatami, 
które mają stanowić dekoracje. 

Wszystkie perony na linii Pod-
kowa Leśna – Grodzisk Mazo-
wiecki będą naprzemianległe. 
Wyjątkiem są jedynie te na sta-
cjach Podkowa Leśna Zachod-
nia oraz Grodzisk Mazowiecki 
Radońska. Na tej ostatniej prze-
widziano peron wyspowy dwu-
krawędziowy oraz jeden peron 
jednokrawędziowy. Warto zazna-
czyć, że w ramach inwestycji re-
mont przejdą również budynku 
dworcowe na stacjach Podkowa 
Leśna Główna i Grodzisk Mazo-
wiecki Radońska. 

Na wykonanie całej inwestycji 
wybrany w przetargu wykonawca 

będzie miał 22 miesiące. A to ozna-
cza, że drugi tor do Grodziska po-
winien być gotowy pod koniec  
2023 r. W ciągu sześciu miesięcy 
od zawarcia umowy mają zostać 
opracowane projekty wykonawcze. 
W ciągu czterech miesięcy założo-
no też usunięcie kolizji z przebie-
giem nowego toru, a także budowę 
peronów w nowych lokalizacjach. 
Następnie, w ciągu kolejnych sied-
miu miesięcy, zaplanowano budo-
wę drugiego toru – z przebudową 
układu torowego stacji Grodzisk 
Maz. Radońska i zabudową no-
wych rozjazdów na przystanku  
Podkowa Leśna Zachodnia. W ciągu 
kolejnych 190 dni założono prze-
budowę pierwszego toru. WKD 
chce, aby remont „starej” nitki 
był wykonany po przeniesieniu 
ruchu na nowy tor. 

Warto zaznaczyć, że kole-
jarze chcą by wszystkie prace 
były  prowadzone pod ruchem. 
Tak by utrudnienia dla podróż-
nych były jak najmniejsze.  AZ
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Jest przetarg na budowę 
drugiego toru WKD do Grodziska 

Pomóż, zostań wolontariuszem!
PRUSZKÓW

Chciałbyś efektywniej 
wykorzystać swój  
wolny czas? Chcesz 
zrobić coś dobrego? 
Zostań wolontariuszem. 
Daj siebie innym,  
to nic nie kosztuje!

W olontariuszy nigdy 
za wielu, więc Po-
wiatowe Centrum 
Pomocy Rodzi-

nie w Pruszkowie nieustan-
nie zaprasza do współpracy. Co 
zapewniają? Porozumienie wo-
lontariackie, szkolenie wstęp-
ne oraz przyjazną atmosferę.

Kto może zostać wolontariu-
szem? Każdy! Dorośli, seniorzy, 
studenci, nawet niepełnoletni – 
tutaj jedynie wymagana jest zgoda 
rodzica lub opiekuna. Wolontariat 
toi dobrowolna, bezpłatna, świa-
doma praca na rzecz innych lub 
całego społeczeństwa, wykracza-
jąca poza związki rodzinno-kole-
żeńsko-przyjacielskie.

Co może robić wolontariusz? 
Wszystko! Pomagać w lekcjach, 
uczyć czytania i pisania, uczyć 
języków obcych. Jako wolonta-
riusz możesz także zorganizować 
czas wolny dzieciom lub zorga-
nizować animacje czy atrakcje 
podczas spotkań integracyjnych. 
Poza tym możesz pomóc zapełnić 
czas wolny seniorom  w Dzien-
nym Domu Seniora. 

Co zyskujesz? Wszystko! Po 
pierwsze cenne doświadczenia 
poparte zaświadczeniem i refe-
rencjami. To duży atut na rynku 
pracy. Po drugie – nieopisana sa-
tysfakcja i samorozwój. Pomagasz 
innym, a przy okazji rozwijasz 

swoje cechy społeczne, uczysz 
się nowych rzeczy, zdobywasz 
nowe umiejętności. Pracując 
jako wolontariusz, możesz zy-
skać również nowych znajomych, 
przyjaciół.

Gdzie pracują wolontariusze? 
W miejscu zamieszkania dziecka 
przebywającego w rodzinie za-
stępczej, w wyznaczonym miej-
scu spotkań poza miejscem jego 
zamieszkania. Spotkania od-
bywają się zawsze w obecno-
ści opiekuna. Innymi miejscami 
mogą być te, wyznaczone przez 
PCPR, a także w Dziennym Do-
mu Seniora. 

Ile czasu trzeba na to poświę-
cić? To zależy od potrzeb rodziny 
i seniorów. Ale spokojnie! Godzi-
ny są dostosowane do dyspozy-
cyjności wolontariusza.

Nie czekaj, zrób coś dobrego 
dla innych!   AZ

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Pruszkowie, 

ul. Drzymały 30, II piętro, 
tel. (22) 738-15-04

Ogromne podziękowania  
dla wszystkich służb ratunkowych, 

sąsiadów oraz osób których  
nie znamy za udział w akcji 

poszukiwawczej  
Kuby Koca dnia 29.08.2021 roku.

Katarzyna Koc wraz z Rodziną
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03 WRZEŚNIA (piątek)     
KINO w CKiS 

19.00 ”Jeźdźcy 
sprawiedliwości” film akcji 
/Dania/ 2020 
PRZEDPREMIERA 
Sala Widowiskowa 

 
04 WRZEŚNIA (sobota) 

16.00 ZNICZ Pruszków vs. 
KKS 1925 Kalisz mecz II Liga 
Stadion ZNICZ 

       
16.00 Kabaret SMILE  
Sala Widowiskowa 
 

05 WRZEŚNIA (niedziela) 
19.00 ”Anna &Anna”  
Spektakl muzyczny 
Sala Widowiskowa 
 

07 WRZEŚNIA                             
TANI WTOREK     
KINO w CKiS 

19.00 ”Ojciec” dramat/ 
Francja, Wlk.Brytania/ 2020 
Sala Widowiskowa 

 
10-11-12 WRZEŚNIA  

KINO w CKiS 
„Zupa nic” komedia/ 
Polska/ 2021                     
10.09 (pt) g.19.00  
11.09 (so) g.19.00 
12.09 (niedz) g.18.00 
Sala Widowiskowa 

 
11 WRZEŚNIA (sobota) 

12.00 Mecz POLSKA-
SZWECJA reprezentacji 
głuchoniemych w ramach 
kwalifikacji do Letnich 
Igrzysk Głuchych Brazylia 
2021 
Stadion ZNICZ 
 
 

 
KALENDARZ 
WYDARZEŃ 
WRZESIEŃ 

2021 
 

11 WRZEŚNIA (sobota) 
NARODOWY DZIEŃ 

SPORTU w CKiS 
 
09-18:00 PruŚcianka  
„Pruszków się wspina” 
grupa wiekowa 6+ 

11-12:00 Warsztaty 
rollkarskie z Rybą na 
Rolkach / parking 
podziemny CKiS 

12-13:00 Akrobatyka dla 
najmłodszych (4-6 lat) 
Strefa Sportu 

13-14:00 Akrobatyka dla 
dzieci w wieku szkolnym  
(7-12 lat) Strefa Sportu 

Obowiązują zapisy, liczba 
osób w grupach ograniczona 
tel.668 999 635 

10.00, 12.30, 15.00 
Strażak Sam – spektakl 
teatralny dla dzieci 
Sala Widowiskowa 

 
12 WRZEŚNIA (niedziela) 

KINO DZIECI w CKiS 
12.00 „Lessie wróć!”  
familijny/Niemcy/2020 
Sala Widowiskowa 
 

14 WRZEŚNIA                             
TANI WTOREK     
KINO w CKiS 

19.00 ”Minari” dramat/ 
USA/ 2020 
Sala Widowiskowa 

 
rezerwacja biletów     

tel.668 999 635 
www.ckis.pruszkow.pl 

 

 
 

17-18-19 WRZEŚNIA  
KINO w CKiS 

„Mistrz” film biograficzny/ 
dramat/Polska/ 2021                     
17.09 (pt) g.19.00  
18.09 (so) g.19.00 
19.09 (niedz) g.18.00 
Sala Widowiskowa 

 
18 WRZEŚNIA (sobota) 

16.00 ZNICZ Pruszków vs. 
SOKÓŁ Ostróda mecz II Liga 
Stadion ZNICZ 
 

20 WRZEŚNIA 
(poniedziałek) 

17.00 i 20.00 „Serca na 
odwyku” spektakl teatralny 
Sala Widowiskowa 

 

21 WRZEŚNIA                             
TANI WTOREK     
KINO w CKiS 

19.00 ”Na rauszu” komedio-
dramat/ Dania, Holandia, 
Szwecja/ 2020 
Sala Widowiskowa 

 
24 WRZEŚNIA (piątek) 

20.00 Grupa MoCarta 
spektakl muzyczny 
Sala Widowiskowa 

 
25 WRZEŚNIA (sobota) 

19.00 Teatr Tańca OBF 
spektakl muzyczny 
Sala Widowiskowa 
 

28 WRZEŚNIA                             
TANI WTOREK     
KINO w CKiS 

19.00 ”Anette” 
musical/Belgia, Francja, 
Japonia, Meksyk, Niemcy, 
Szwajcaria/ 2021 
Sala Widowiskowa 

 
29-30 WRZEŚNIA  
02 PAŹDZIERNIKA 

KINO w CKiS 
„Jeźdźcy sprawiedliwości” 
film akcji/ Dania/ 2020                     
29.09 (śr) g.19.00  
30.09 (czw) g.19.00 
02.10 (so) g.18.00 
Sala Widowiskowa 
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Rolkach / parking 
podziemny CKiS 

12-13:00 Akrobatyka dla 
najmłodszych (4-6 lat) 
Strefa Sportu 

13-14:00 Akrobatyka dla 
dzieci w wieku szkolnym  
(7-12 lat) Strefa Sportu 

Obowiązują zapisy, liczba 
osób w grupach ograniczona 
tel.668 999 635 

10.00, 12.30, 15.00 
Strażak Sam – spektakl 
teatralny dla dzieci 
Sala Widowiskowa 

 
12 WRZEŚNIA (niedziela) 

KINO DZIECI w CKiS 
12.00 „Lessie wróć!”  
familijny/Niemcy/2020 
Sala Widowiskowa 
 

14 WRZEŚNIA                             
TANI WTOREK     
KINO w CKiS 

19.00 ”Minari” dramat/ 
USA/ 2020 
Sala Widowiskowa 

 
rezerwacja biletów     

tel.668 999 635 
www.ckis.pruszkow.pl 

 

 
 

17-18-19 WRZEŚNIA  
KINO w CKiS 

„Mistrz” film biograficzny/ 
dramat/Polska/ 2021                     
17.09 (pt) g.19.00  
18.09 (so) g.19.00 
19.09 (niedz) g.18.00 
Sala Widowiskowa 

 
18 WRZEŚNIA (sobota) 

16.00 ZNICZ Pruszków vs. 
SOKÓŁ Ostróda mecz II Liga 
Stadion ZNICZ 
 

20 WRZEŚNIA 
(poniedziałek) 

17.00 i 20.00 „Serca na 
odwyku” spektakl teatralny 
Sala Widowiskowa 

 

21 WRZEŚNIA                             
TANI WTOREK     
KINO w CKiS 

19.00 ”Na rauszu” komedio-
dramat/ Dania, Holandia, 
Szwecja/ 2020 
Sala Widowiskowa 

 
24 WRZEŚNIA (piątek) 

20.00 Grupa MoCarta 
spektakl muzyczny 
Sala Widowiskowa 

 
25 WRZEŚNIA (sobota) 

19.00 Teatr Tańca OBF 
spektakl muzyczny 
Sala Widowiskowa 
 

28 WRZEŚNIA                             
TANI WTOREK     
KINO w CKiS 

19.00 ”Anette” 
musical/Belgia, Francja, 
Japonia, Meksyk, Niemcy, 
Szwajcaria/ 2021 
Sala Widowiskowa 

 
29-30 WRZEŚNIA  
02 PAŹDZIERNIKA 

KINO w CKiS 
„Jeźdźcy sprawiedliwości” 
film akcji/ Dania/ 2020                     
29.09 (śr) g.19.00  
30.09 (czw) g.19.00 
02.10 (so) g.18.00 
Sala Widowiskowa 
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PIASTÓW

Pieskie życie

Do nietypowego zdarzenia doszło 1 września w Pia-
stowie. 24-latek ukradł spod sklepu psa, tłumacząc, 
że chciał go wyprowadzić na spacer. Jak relacjonuje 
kom. Karolina Kańka – Mundurowi ustalili, że pies zo-
stał przywiązany przed sklepem, gdzie czekał na wła-
ścicielkę. W pewnym momencie podszedł do niego 
mężczyzna, który zapalniczką przepalił smycz i odda-
lił się z psem w kierunku ul. Wojska Polskiego. Jedna  

z kobiet ujęła 24-latka, odebrała mu psa i wezwała patrol. 
Na miejscu zdarzenia zjawiła się także właścicielka czwo-
ronoga.  Podczas interwencji policjanci wyczuli od 24-lat-
ka silną woń alkoholu. Badanie alkomatem wykazało 2,6 
promila. Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu. Po wy-
trzeźwieniu 24-latek usłyszał zarzut kradzieży, do które-
go się przyznał i dobrowolnie poddał karze. Tłumaczył, że 
chciał wyprowadzić psa na spacer.   AZ

Przyjęło się, że jeśli nie mamy problemów ze 
wzrokiem to badania kontrolne powinni-
śmy wykonywać nie częściej niż raz na dwa 

lata. Jednak przy tak dużym obciążeniu naszych 
oczu lepiej zdecydować się na wizytę raz w roku. 
Profilaktyka w wielu przypadkach jest dobrym roz-
wiązaniem, gdyż nosząc okulary z odpowiednią ko-
rekcją usuwamy takie dolegliwości, jak zmęczenie 
oczu, ból głowy, napięcie akomodacyjne, czy nawet 
problemy ze snem. Stosując odpowiednie rozwią-
zanie, na przykład szkła z melaniną lub antyreflek-
sem, z odpowiednią addycją czy degresją uzyskamy 
komfort widzenia na każdą odległość i poprawimy 
własne funkcjonowanie.

W salonie optycznym Okulary u Gontara mo-
żesz skorzystać z profesjonalnego badania ostrości 

Zadbaj o wzrok w czasie 
pandemii

Ostatni rok sprawił, że większość z nas uczy się lub pracuje 
zdalnie. To wiąże się z siedzeniem przez wiele godzin przed 
komputerem, tabletem czy ze smartfonem. Niestety, moc-
no wpływa to na nasz wzrok. 

Doradca klienta w salonie optycznym / optyk / 
/ optometrysta / refrakcjonista

Praca w przestronnym i świetnie wyposażonym salonie optycznym 
w centrum Pruszkowa

Od Kandydatki / Kandydata oczekujemy: 
• Zaangażowania w wykonywaną pracę
• Nauki procedur i zasad obowiązujących w firmie
• Doświadczenia w pracy w salonie optycznym lub na innym stanowisku związanym 

z bezpośrednią obsługą klienta

W zamian oferujemy:
• atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od umiejętności i osiąganych wyników
• miłą atmosferę w pracy

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesłanie CV na adres: 
okularyugontara@gmail.com

wzroku. Przeprowadzi je optometrysta, który pomoże do-
brać odpowiednie do wady wzroku soczewki okularowe. 
Co więcej, w trakcie konsultacji wyjaśni jak dbać o oczy. 

Na koniec dobór szkieł i oprawek. Doradzimy wybór odpo-
wiednich szkieł okularowych w zależności od rodzaju pracy 
do której są potrzebne. Do tego pomożemy dobrać piękne 
i wygodne oprawki. Sprawia nam prawdziwą satysfakcję je-
żeli klient który po przymierzeniu nowych okularów mówi 
„teraz naprawdę wszystko widzę”

Salon Optyczny Okulary 
u Gontara

Pruszków ul. Niecała 4/6, 
wejście od ul. Wojska Polskiego, 

tel  780 400 404

R E K L A M A

Śmiecisz? Dorwie cię 
fotopułapka!

NADARZYN
Ludzie wyrzucający 
„na dziko” śmieci – do 
rowów, czy lasów – to nie-
stety nadal plaga. Także 
w Nadarzynie. Wójt jednak 
znalazł na nich sposób.

P roblem śmieci w ostat-
nich czasach jest na 
ustach wszystkich. Jed-
nak nie wszyscy rozma-

wiają o odpadach w kierunku ich 
selektywnej zbiórki czy ekologii. 
Niektórzy je po prostu wyrzuca-
ją. W gminie Nadarzyn to się nie 
opłaca. Kolejni „śmieciarze” zostali 
sfotografowani przez fotopułapki, 
dzięki czemu można było ich na-
mierzyć oraz bez cienia wątpliwo-
ści wskazać ich winę. Wójt gminy 
Nadarzyn prezentuje „śmieciarzy” 
złapanych na gorącym uczynku:
• 17.08.2021 r., Rusiec, ul. Myśliwska. 
 Po przejrzeniu zawartości śmie-

ci Strażnicy gminni ujawnili 

REGION
Pierwszy 5-członowy 
pociąg Impuls 2 
z nowosądeckiej 
fabryki Newag rozpo-
czął testy. To jeden 
z 21 zamówionych 
pojazdów dla Szybkiej 
Kolei Miejskiej. 

N asz nowy pojazd 
musi przejść bada-
nia układu hamul-
cowego, elektryki, 

hałasu, dynamiki czy osią-
gów trakcyjnych. Będzie tak-
że sprawdzany pod kątem TSI 
PRM, czyli dostępności dla osób 
o ograniczonej możliwości po-
ruszania się – powiedział Alan 
Beroud, Prezes Zarządu Szyb-
kiej Kolei Miejskiej. Aby został 
dopuszczony do ruchu, pociąg 
musi przejść szereg testów, 
m.in. w Ośrodku Eksploatacji 

Nowe pociągi SKM. 
Impuls 2 przechodzi testy.

dokumenty na podstawie, któ-
rych dotarli do właściciela. Z jego 
relacji wynikało, że wynajął fir-
mę do wysprzątania terenu jego 
posesji i wywiezienia śmieci do 
PSZOKU. Został ukarany man-
datem w wysokości 500 zł. oraz 
zobowiązany do uprzątnięcia 
śmieci, a także dostarczenia do-
kumentu, iż odwiózł je w odpo-
wiednie miejsce.

• 19.08.2021 r., Nadarzyn, ul. Sęcz-
kowa.

 Obywatel Rosji, zamieszkujący 
w Ośrodku dla uchodźców zo-
stał ukarany mandatem w wy-
sokości 100 zł. za zaśmiecenie 

Toru Doświadczalnego In-
stytutu Kolejnictwa w okoli-
cy Żmigrodu.

Z kolei Zbigniew Konieczek, 
Prezes firmy Newag S.A. za-
pewnia - Realizacja kontrak-
tu dla stołecznej Szybkiej Kolei 
Miejskiej odbywa się zgodnie 
z ustalonym harmonogra-
mem produkcji. Kolejne pu-
dła pojazdów Impuls drugiej 
generacji są przygotowywane 
do naniesienia odpowiednich 
powłok lakierniczych, a na-
stępnie zabudowy i montażu 
wnętrza. Jestem pewny, że po-
dróżni i pracownicy SKM doce-
nią komfort i bezpieczeństwo 
podróży sprawdzonymi pojaz-
dami z platformy Impuls.

Pierwsze nowe pojazdy Ne-
wag dostarczy na wiosnę 2022 
roku. SKM będzie dysponować 
wówczas 21 nowymi pojazda-
mi: 15 pociągów 5-członowych 
i 6 pociągów 4-członowych. To 
znacznie poprawi zarządzanie 
podażą miejsc  w pociągach, 

np. w godzinach szczytu. La-
tem 2022 roku planowane jest 
uruchomienie tzw. tandemów 
– pociągów złożonych z dwóch 
pojazdów 4-członowych 
(288 miejsc) i 5-członowych 
(372 miejsca siedzące). 

Pociągi od NEWAGU będą 
posiadały klimatyzację, Wi-Fi, 
nowoczesny system informacji 
pasażerskiej, biletomaty i defi-
brylatory AED. Nowością mają 
być drzwi w kabinie maszynisty, 
dzięki którym będzie mógł bez-
piecznie opuścić swoje miejsce 
pracy, bez przechodzenia przez 
strefę pasażerską.

Wartość kontraktu realizo-
wanego przez Newag wynosi 
rawie 690 mln. zł. 203 mln. zł. 
pochodzą z Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko na lata 2014–2020.  
Umowa z Newagiem obejmu-
je także przeszkolenie pra-
cowników w zakresie obsługi 
pociągów oraz siedmiolet-
nie serwisowanie.  AZ

terenu leśnego. Ujawniony na 
gorącym uczynku podczas pa-
trolowania. W obecności SG po-
sprzątał teren.

• 21.08.2021 r., Kajetany
 W chwili obecnej właściciel po-

jazdu został ustalony i tylko kwe-
stia czasu, kiedy zostanie za swój 
czyn ukarany a także zobowią-
zany do uprzątnięcia terenu.

Wójt dodaje - Liczbę foto-pułapek 
będziemy zwiększać. Nikt upra-
wiający ten proceder nie może 
czuć się „bezpieczny”, ponieważ 
pieniądze z mandatów będzie-
my przeznaczać na zakup kolej-
nych kamer.  AZ
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Centrum Erudyta
Centrum Erudyta to miejsce stworzone z myślą o dzieciach 
i młodzieży.
Chcemy dodawać skrzydeł naszym uczniom, aby śmiało 
zdobywali najwyższe szczyty wiedzy!

 kursy maturalne
 kursy dla ósmoklasistów
 korepetycje
 kursy językowe

www.centrumerudyta.pl
centrumerudyta@gmail.com

tel: 730 000 711
Pruszków, 
ul. Tadeusza Kościuszki 28 lok 23/1

Zajęcia 
dodatkowe 
w szkołach 

i przedszkolach 

Urodziny

Eventy

www.bricks4kidz.com.pl/
/pruszkow

730 088 000

R E K L A M A
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AKTYWNOŚĆ
Zajęcia dodatkowe 
nie zawsze muszą 
wiązać się ze zdoby-
waniem konkretnej 
wiedzy, jak np. nauka 
języków. Czasami 
warto postawić 
na odprężenie i nieco 
ruchu. Taniec oraz 
tenis to doskonałe 
sposoby na rozluź-
nienie oraz poprawę 
kondycji.  

Często zdarza się tak, że 
mamy wolny czas, ale 
nie wiemy dokładnie 
co z nim zrobić. Rów-

nież gdy mamy dni pełne pracy 
przyda się chwila rozluźnienia. 
Nawet jedna godzina. Najczę-
ściej jednak to rodzicom zależy, 
aby zapełnić dzieciom czas po-
zalekcyjny. W czasach gdy gros 
swojego czasu spędzamy siedząc 
najlepszym rozwiązaniem będzie 
umiarkowana aktywność. W końcu 

nie każdy musi być zawodowym 
sportowcem, ale każdemu przyda 
się odrobina aktywności. 

Z pewnością każdy poradzi 
sobie z tańcem, a i rekreacyjna 
gra w tenisa również nie powin-
na sprawić większego problemu. 
Wielka zaletą jest to, że zarówno 
jedną i drugą aktywność moż-
na rozpocząć w każdym wieku. 
Nauczyciele rekomendują takie 
aktywności już przedszkolakom. 
Idealnym czasem na rozpoczęcie 
nauki jest właśnie wrzesień, gdy 
wiele szkół prowadzi nabory. To 
też czas rozpoczęcia roku szkol-
nego i podjęcia nowych wyzwań! 

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

z prawidłową techniką. Trzeba 
podkreślić, że tenis to zdrowie. 
Grając, każdy może poprawić 
ogólną kondycję, wygląd, stan 
zdrowia, rozładować nadmiar 
energii, wypocząć, rozluźnić się. 

Podobnie dobroczynnie na nasz 
organizm wpływa taniec. Uspraw-
nia on motorykę, koordynację ru-
chową i poprawia sylwetkę. To 
również idealny sposób na spę-
dzanie czasu dla dzieci – wyła-
dowuje nadmiar energii, który 
drzemie w najmłodszych.

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

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

Postaw na ruch – może tenis albo taniec?
NAUKA

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

Stare przysłowie mówi, że 
„dla chcącego nic trud-
nego”. W przypadku stu-
diów i pracy zarobkowej 

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

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

Praca i studia? Można to połączyć

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

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

Czy nadajesz się 
na studia? Zrób test 
predyspozycji

Rok akademicki zbliża się wielkimi krokami. Dla nie-
których to ostatni moment na wybór kierunku stu-
diów. Kłopot jednak w tym, że nie zawsze jest to 
łatwe. Zdarza się, że nasze zainteresowania są bar-
dzo szerokie i trudno nam wybrać konkretną ścieżkę 
rozwoju. Chcesz być maklerem i jednocześnie leka-
rzem. Widzisz siebie w roli programisty, ale jedno-
cześnie psychologa. Co wybrać? W takiej sytuacji 

warto rozwiązać test predyspozycji. Choć nie uzyska-
my odpowiedzi wprost, to wynik testu może okazać się 
bardzo pomocny przy podejmowaniu końcowej decyzji. 
Przed ostatecznym wyborem kierunku studiów warto 
zadać sobie również pytanie, czy to jest właśnie to co 
chcesz robić przez całe życie? Coraz częściej zdarza się, 
że pracę podejmujemy w zupełnie innej dziedzinie niż 
się kształciliśmy.  AZ

Dodatkowe informacje w sekretariacie SJW. Oboźna 7, lok 7
tel. (22) 55 20 937 | www.sjw.uw.edu.pl | lektoraty.sjw@uw.edu.pl

W ROKU AKADEMICKIM

ZAPISY OD 15 WRZEŚNIA
X 2021 – VI 2022

SZKOŁA JĘZYKÓW WSCHODNICH
WYDZIAŁ ORIENTALISTYCZNY 
UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Zaprasza na lektoraty

języków obcych

Rok szkolny 2021/2022. 
Znamy terminy dni wolnych

REGION
To już drugi rok szkolny 
z koronawirusem 
w tle. Mimo że po dwóch 
wakacyjnych miesiącach 
uczniowie wracają 
do szkolnych ławek, 
my już wiemy, 
kiedy będzie wolne.

P ierwsza dłuższa prze-
rwa szykuje się od 23 do
31 grudnia. Ponieważ 
Nowy Rok wypada w so-

botę, uczniowie wznowią naukę 
3 stycznia. Kolejne dni wolne to fe-
rie zimowe. W województwie ma-
zowieckim w tym roku szkolnym 
będą w dniach 31 stycznia – 13 lu-
tego. Następnie wiosenna prze-
rwa świąteczna – 14-19 kwietnia.

Dodatkowymi dniami wolny-
mi od nauki będą:
• 14 października (czwartek) – 

Święto Edukacji Narodowej 
(Dzień Nauczyciela)

• 1 listopada (poniedziałek) – 
Wszystkich Świętych

• 11 listopada (czwartek) – Na-
rodowe Święto Niepodległości

• 6 stycznia (czwartek) – Święto 
Trzech Króli

• 3 maja (wtorek) – święto Kon-
stytucji 3 maja

• 16 czerwca (czwartek) – Bo-
że Ciało.

Maturzyści swoją sesję egzami-
nacyjną rozpoczną 4 maja (śro-
da). Egzaminy zakończą się 23 
maja. Jest zmiana, jeśli chodzi 

o egzaminy ustne. W tym roku bę-
dą zdawali je jedynie abiturienci, 
którzy będą potrzebować ich, aby 
dostać się na studia. Część ustna 
odbędzie się w dniach 18-20 maja. 
Maturzyści, którzy nie będą mogli 
przystąpić do egzaminów w ma-
ju, będą mogli zdawać je od 1 do 
15 czerwca. Ogłoszenie wyników 
matur zaplanowano na 5 lipca.

Również w maju (odbędą się 
egzaminy ósmoklasistów. W tym 
roku szkolnym przewidziano 
trzy egzaminy – z języka pol-
skiego, matematyki i języka ob-
cego nowożytnego. W przyszłym 
roku dodatkowo będzie moż-
na zdawać czwarty przedmiot. 
Egzaminy odbędą się w dniach
24-26 maja. Dodatkowa sesja eg-
zaminacyjna zaplanowana jest na 
13-15 czerwca. Ogłoszenie wyni-
ków 1 lipca. 

Rok szkolny zakończy się 
24 czerwca 2022 roku.

Wszystkim uczniom życzymy 
jak najlepszego roku szkolnego, 
bez konieczności powrotu do na-
uki zdalnej! AZ

R E K L A M A

JĘZYKI

Nie taki diabeł straszny, 
jak go malują. W nowo-
czesnym świecie mamy 
mnóstwo możliwości. 
Języki obce to dziś 
absolutny „must have”. 
Im wcześniej zaczniemy 
się uczyć, tym łatwiej 
przyswoimy nowy język. 

N auka języka obce-
go dla wielu osób to 
coś niesamowicie 
trudnego. Niektórzy 

wprost podkreślają, że nie mają 
do tego drygu i zwyczajnie im 
nie idzie. A może warto zrobić 
sobie wakacyjne postanowienie 
i nauczyć się nowego języka? 

Powiecie dobra. Ale nauka 
słówek, regułek, wyjątków to 
przecież nudne i długotrwałe. 
A może warto spróbować samo-
dzielnej nauki w nieco innej for-
mie? Macie swój ulubiony film 
lub serial, który lubicie oglą-
dać? Warto zacząć od rezygna-
cji z wersji z lektorem na rzecz 
napisów. To na początek. Z cza-
sem gdy będziecie już kojarzyć 
znaczenie słów można śmiało 
wrzucić napisy w języku, któ-
rego chcecie się uczyć. A może 
spróbować obejrzeć program 
telewizyjny na zagranicznym 
kanale. Dzięki takiej formie na-
uki „osłuchacie” się z językiem. 
A co Wy na to, żeby z czasem 

Nauka języków obcych 
nie musi być trudna!

zacząć mówić kwestie wypo-
wiadane przez aktorów? My-
ślicie nie realne? Uwierzcie, że 
realne, zastanówcie się ile zna-
cie „powiedzonek” z polskich 
kultowych produkcji.

Jeśli to dla Was za mało lub 
chcecie, by zdobyta wiedza zo-
stała usystematyzowana i roz-
winięta zapiszcie się do szkoły 
językowej. W dobie Internetu 
nie musicie już wpisywać w ka-
lendarz zajęć stacjonarnych 
i gnać na lekcje. Przez wiele 
miesięcy dzieci i młodzież na-
brały wprawy w nauce zdalnej. 
Dorośli natomiast przyzwyczaili 
się do spotkań i pracy z domu. 

Czemu więc nie wykorzystać 
tych umiejętności przy nauce 
języków obcych? Zwłaszcza, że 
szkoły językowe również dosto-
sowały się do tej sytuacji. Za-
jęcia on-line z własnego tarasu 
lub w trakcie wycieczki? Nie 
ma problemu. Zadania, które 
możecie wykonać przesiadu-
jąc na leżaku? Brzmi kusząco. 
Zwłaszcza, że do nauki może-
cie usiąść o każdej porze dnia, 
a nawet nocy! 

Nic nie stoi wiec na przeszko-
dzie do poszerzania swoich 
umiejętności i pasji. Jedyne co 
będzie Wam potrzebne to… mo-
tywacja do nauki. AZ
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EDUKACJA

Nie ma chyba bardziej 
prawdziwego porzeka-
dła niż to, że uczymy się 
przez całe życie. 
Ale najważniejsze są 
oczywiście początki.

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

studia podyplomowe, rozpoczy-
nanie nowego kierunku mając 
lata studenckie dawno za so-
bą – nie jest to już ani sensacja 
ani nowość. Edukacyjna przy-
goda właściwie może się nie 
kończyć. Ale warto ją dobrze za-
cząć. Pierwsze ważne decyzje 
uczniowie i ich rodzice podej-
mują w ostatnich klasach szkoły 
podstawowej. Do niedawna pyta-
nie brzmiało „które gimnazjum 
wybrać?”. Po reformie oświaty 

Edukacyjna przygoda 
i ważne decyzje

i powrocie do systemu ośmiu klas 
podstawówki jest to dylematy do-
tyczący szkoły średniej. Liceum? 
Jeśli tak, to które? To najbliż-
sze 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 dane-

go fachu i niemal gwarantowa-
ne zatrudnienie po zakończeniu 
nauki. Tradycyjnie jednak wciąż 
największe oblężenie przeży-
wają licea. Ta ścieżka edukacji 

postrzegana jest jako bardziej 
prestiżowa, a swój finał ma na 
studiach wyższych. Ale i w tym 
przypadku widać wyraźny trend 
odwrotu od kierunków humani-
stycznych w stronę technicznych.

Nie mniej istotnym elemen-
tem edukacji i przygotowania 
do rozpoczęcia udanej drogi 
zawodowej jest nauka języków 
obcych. Dziś na nikim nie robi 
już wrażenia umiejętność ko-
munikowania się po angielsku. 
Ta umiejętność stała się niemal 
powszechna. Warto więc zadbać 
o nie tylko o tę podstawową zna-
jomość, ale także o naukę innych, 
dodatkowych języków.

Rozwój intelektualny to jednak 
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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Z nacie Uczniowski Klub Sportowy Top Dan-
ce? Jeśli nie, to koniecznie się z nim za-
poznajcie, bo to doskonałe miejsce, aby 
rozpocząć swoją drogę ze sportowym tań-

cem towarzyskim. I przy okazji trochę się poruszać, 
bo w Top Dance taniec jest traktowany jako dyscy-
plina sportowa.

Top Dance w pandemii
2020 rok był ciężki. Szalejąca pandemia COVID-19 
utrudniła skutecznie treningi i działalność klubów 
sportowych. W UKS Top Dance nie ustawaliśmy 
w swoich działaniach. Nadal prowadziliśmy zaję-
cia, a nasi zawodnicy mogli wciąż trenować pod 
okiem profesjonalistów. W ubiegłym roku mie-
liśmy ponad 130 aktywnych zawodników, któ-
rzy wystartowali w 15 różnych turniejach. Sami 

Bądź na topie z UKS Top Dance!
zorganizowaliśmy 3 ogólnopolskie turnieje tańca 
towarzyskiego. Zorganizowaliśmy zajęcia online 
i uruchomiliśmy kanał na YouTube, gdzie znaj-
duje się 11 odcinków #topdanceathome.  

Top Dance dziś
Mamy nadzieję, że epidemia nareszcie ustąpi, aby 
wszyscy sportowcy bez ograniczeń mogli wystę-
pować na zawodach. Już dziś nasi zawodnicy mogą 
pochwalić się tytułami mistrzów Polski, a także 
licznymi zwycięstwami w międzynarodowych za-
wodach. Kolejny turniej już w październiku. Będą 
to pierwsze w Polsce zawody Światowej Federacji 
Tańca Sportowego dla dzieci i młodzieży od po-
czątku 2020 roku. Nie poprzestajemy jednak na 
samych turniejach! Nadal organizujemy zajęcia 
z ekspertami. Dzięki dofinansowaniu z budżetu 
Miasta Pruszkowa możemy także poprowadzić 
projekt Tańcz i Ćwicz z Top Dance! To nieod-
płatne zajęcia dla dzieci i młodzieży z Pruszko-
wa prowadzone przez kilkukrotnych mistrzów 
Europy i Świata w tańcu.

Top Dance na topie
Ekipa UKS Top Dance – zarówno trenerzy, jak 
i zawodnicy – cały czas pracuje na najwyższych 
obrotach, czego dowodami są ich liczne sukcesy. 
W ubiegłym roku trenerzy sędziowali w 11 turnie-
jach w Polsce i za granicą. Przeprowadzali także 
szkolenie dla sędziów Federacji Tańca Sportowego 
oraz szkolenia dla instruktorów województwa ma-
zowieckiego i łódzkiego. Jeden z trenerów uzyskał 
licencję Światowej Federacji Tańca Sportowego. 

ul. Lipowa 31
(hala sportowa w Szkole Podstawowej nr 6), 

05-800 Pruszków
Otwarte od poniedziałku do piątku, 

w godz. 17.00-21.00
tel.: 506 116 447 lub 506 506 933

e-mail: uks.topdance@gmail.com

www.top-dance.pl
zapisy: https://www.top-dance.pl/zapisy/  

Nasi zawodnicy zakwalifikowali się do finałów 
Mistrzostw Polski oraz zostali drugimi wicemi-
strzami Polski. Wielokrotnie występowali tak-
że w telewizji. 

Jak być na topie z Top Dance?
Po prostu – zapisz się na nasze zajęcia! Prowadzi-
my je w podziale na 8 grup. Nasi najmłodsi tan-
cerze mają 3 lata! Wraz z pierwszym dzwonkiem 
w szkołach zaczniemy zajęcia, na które możecie 
zapisać się już dziś! Prowadzimy nabory do grup 
dla początkujących dzieci lub do grup kontynuują-
cych treningi. Serdecznie zapraszamy na zajęcia 
skierowane do kobiet – Ladies Latino. To rewela-
cyjny trening pewności siebie, a przy okazji okazja 
do poruszania się w rytm salsy lub cha-cha-cha.

Taniec tylko z Top Dance!
Jaki jest nasz przepis na sukces? Po pierwsze 
doświadczona i wykwalifikowana kadra tre-
nerska. Zajęcia prowadzi m. in. Paweł Tekiela 
– mistrz świata w tańcach latynoamerykańskich 
oraz Szymon Kuliś – mistrz Polski, doktorant 
warszawskiej AWF. Po drugie – pokazujemy, że 
taniec jest dla każdego: od najmniejszych, 3-let-
nich tancerzy po roztańczoną starszą młodzież, 
a teraz i dorosłych. Po trzecie – profesjonalne 
podejście do tańca. Traktujemy go jak sport, ale 
bez nadęcia. Lubimy to, co robimy i staramy się 
tą pasją jak najbardziej zarazić naszych zawod-
ników. Lubimy też bawić się tańcem, a „nauka 
przez zabawę” to dla nas jedno z najważniej-
szych haseł. 

N
ajstarsza niepubl iczna 

uczelnia wyższa w Polsce 

prowadzi studia licencjac-

kie i magisterskie na kie-

runkach: Pielęgniarstwo, Kosmetologia, 

Dietetyka, jednolite studia magisterskie 

na kierunku Fizjoterapia, studia inżynier-

skie na kierunku Informatyka i studia 

licencjackie na kierunku Administracja. 

Studia prowadzone są w trybie stacjo-

narnym i niestacjonarnym.

Kierunki medyczne, z roku na rok 

cieszą się coraz większym zaintereso-

waniem maturzystów. Najbardziej ob-
legane jest Pielęgniarstwo.

Zawód pielęgniarki zyskał nowy 

wymiar i rangę. Jest profesją w pełni 

samodzielną. Studia pielęgniarskie przy-

gotowują do pracy w różnych sektorach 

rynku medycznego. – mówi dr Krystyna 

Seliga, koordynator kierunku Pielęgniar-

stwo oraz Kształcenia Podyplomowego 

Pielęgniarek i Położnych WUMed.

Szansę na rozwój pasji i dobrą pracę 
dają także studia kosmetologiczne. 

Po studiach w WUMed absolwen-

ci będą przygotowani do pracy za-

równo w gabinetach kosmetycznych 

o pełnym zakresie świadczonych usług,  

jak i w studiach wizażu, ośrodkach SPA 

Dajemy możliwość najlepszego wyboru
Warszawska Uczelnia Medyczna już 25 września otworzy podwoje przed kolejnym rocznikiem studentów. Trwają ostatnie zapisy na stu-
dia i ostatnie prace modernizacyjne w pracowniach specjalistycznych – informuje dr Waldemar Dębski, rektor WUMed.

zgodnie ze swoim medycznym profilem 

kształtuje te kierunki pod kątem pracy 

w ochronie zdrowia.

Na kierunku Informatyka, we współ-

pracy z firmą Comarch Healthcare 

przygotowujemy studentów do pracy 

z wykorzystaniem najnowszych rozwią-

zań teleinformatycznych w medycynie. 

– zapewnia dr inż. Andrzej Góralski, ko-

ordynator kierunku Informatyka.

Studia I stopnia na kierunku Administra-

cja przygotowują studentów do pracy 

i gabinetach medycyny estetycznej.– 

informuje dr Aneta Kondrzycka – Dąda, 

koordynatorka kierunku Kosmetologia.

Ważnym społecznie i medycznie 
kierunkiem jest Fizjoterapia. WUMed 

oferuje profesjonalnie wyposażone sale 

do nauki praktyki zawodu. Jak podkreśla 

Andrzej Tobolski, koordynator kierunku 

Fizjoterapia – jest to zdecydowanie za-

wód przyszłości.

Sytuacja pandemii pokazała nam tak-

że szersze niż popularnie rozumiane, za-

stosowanie rehabilitacji. Fizjoterapeuci 

pomagają po przebyciu COVID–19, m.in. 

we wzmocnienie mięśni oddechowych 

i poprawie pojemności oddechowej 

płuc. – dodaje Andrzej Tobolski.

Wiele możliwości zawodowych daje 
także Dietetyka.

Duży nacisk kładziemy na praktykę. 

W trakcie nauki studenci mają do wybo-

ru specjalności.: poradnictwo żywienio-

we, psychodietetyka, dietetyka kliniczna 

i dietetyka w sporcie. – mówi dr Joanna 

Skubis – Zegadło, koordynatorka kierun-

ku Dietetyka.

Naukom medycznym pomagają: 

niezbędna w dzisiejszych czasach infor-

matyka i nieodzowna w działaniu każ-

dej instytucji – administracja. WUMed, 

w administracji rządowej i samorządo-

wej, w instytucjach krajowych oraz orga-

nizacjach międzynarodowych.

Nowością, którą warto wykorzystać 

jest specjalizacja jak również studia po-

dyplomowe Administracja w sytuacji 

masowych zagrożeń zdrowia. Osoby 

wybierające tę specjalizację mają możli-

wość uzyskania także dyplomu studiów 

podyplomowych o tym samym zakresie. 

– zachęca dr Thomas Gdesz, koordyna-

tor kierunku Administracja.

Atutem uczelni jest własny kampus: 

ponad 60 sal wykładowych, biblioteka, 

specjalistyczne pracownie pielęgniarskie, 

położnictwa, fizjoterapii, dietetyki, kosme-

tologii oraz laboratoria informatyczne. 

Dla studentów studiów niestacjonarnych 

uczelnia oferuje miejsca hotelowe w spe-

cjalnej, niższej cenie. Uczelni udało się 

także utrzymać atrakcyjne jak na rynek 

warszawski, czesne. 

www.wumed.edu.pl 
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Świadczenie 400 plus.  
Dla kogo?

Od 2016 rodzice pobierają świadczenie 500+ na pierwsze 
i kolejne dzieci. Od przyszłego roku świadczenie to praw-
dopodobnie będzie podniesione o 400 zł. Jeżeli sejm i se-
nat przyjmą ustawę o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym, to 
od 2022 roku rodzice będą mogli pobrać dodatkowe 400 
zł. Nie będzie to jednak świadczenie dostępne dla każdego.  
900 plus, czyli dwa zsumowane świadczenia – 500+ i 400+  
– będzie dostępne dla rodzin, którym nie będzie przysługiwać 

wypłata 1000 zł. Pieniądze te trafią do rodziców, którzy na dru-
gie i kolejne dziecko w wieku 12-36 miesięcy. Będą mogły być wy-
płacane na dwa sposoby. Przez rok po 1000 zł miesięcznie lub 
przez dwa lata po 500 zł miesięcznie. 400 plus to świadczenie 
wypłacane na pierwsze lub jedyne dziecko. Pieniądze te mają sfi-
nansować pobyt dziecka w placówce opiekuńczej lub opiekuna 
dziennego. To propozycja rządu, który w ten sposób chce uła-
twić rodzicom powrót do pracy po narodzinach dziecka.  AZ 

R E K L A M A

Musisz przyznać czym 
ogrzewasz dom

gminy albo deklarację złożyć 
elektronicznie. Aby złożyć de-
klarację przez internet należy 
wejść na stronę: https://zone.
gunb.gov.pl/

Jakie dane muszą znaleźć 
się w deklaracji? Sam doku-
ment ma niejako formę ankie-
ty. Należy w nim podać takie 
informacje jak: imię i nazwi-
sko lub nazwę właściciela bądź 
zarządcy budynku lub lokalu 
oraz adres miejsca zamiesz-
kania lub siedziby; adres nie-
ruchomości, w obrębie której 
eksploatowane jest źródło cie-
pła lub źródło spalania paliw; 
informacje o liczbie i rodzaju 
eksploatowanych w obrębie 
nieruchomości źródeł ciepła lub 
źródeł spalania paliw oraz o ich 
przeznaczeniu i wykorzysty-
wanych w nich paliwach; nu-
mer telefonu właściciela lub 
zarządcy (opcjonalnie); adres 
 e-mail (opcjonalnie).  AZ

REGION
Od 1 lipca właściciele  
i zarządcy domów mają 
nowy obowiązek.  
Każdy z nich musi  
zgłosić do rejestru  
czym ogrzewa budynek.

W przypadku nowo 
wybudowanych 
domów deklara-
cję trzeba będzie 

złożyć w ciągu 14 dni od uru-
chomienia źródła ciepła. W przy-
padku gdy przed 1 lipca źródło 
ciepła było już eksploatowane 
na złożenie deklaracji mamy aż 
12 miesięcy.

Celem stworzenia centralnej 
bazy (CEEB – Centralnej Ewi-
dencji Emisyjności Budynków) 
jest poprawa jakości powietrza 
– likwidacja głównej przyczyny 
zanieczyszczeń – emisji sub-
stancji powodujących smog. 
CEEB będzie ważnym narzę-
dziem wspierającym wymia-
nę starych kotłów grzewczych, 
będzie również miejscem gdzie 
dostępne będą informacje na 
temat wszystkich programów 
finansowania wymiany pieców.
Warto podkreślić, że jeśli de-
klaracji nie złożymy to… do-
staniemy karę!  

Jak zatem złożyć deklara-
cję? Opcje są trzy dokumenty 
możemy wysłać pocztą, złożyć 
w lokalnym urzędzie miasta lub 
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 MICHAŁOWICE

Kierowca Audi, który 
spowodował w ubie-
głym tygodniu kolizję, 
miał ponad 3,5 promila 
alkoholu w organizmie. 
Sprawca poddał się 
dobrowolnie karze 
grzywny. Nałożono 
na niego także zakaz 
prowadzenia pojazdów 
mechanicznych.

D o zdarzenia doszło 
w miejscowości 
Opacz-Kolonia, na 
terenie gminy Mi-

chałowice. Jak informuje asp. 
Marta Słomińska z pruszkow-
skiej komendy - Na jednej z ulic 
kierujący Audi nie stracił pano-
wanie nad pojazdem, najpierw 

3,5 promila w organizmie. 
Spowodował kolizję.

uderzył w zaparkowanego Mer-
cedesa, w którym znajdował się 
kierowca, następnie odbił się, 
uderzył w kolejny zaparkowa-
ny pojazd marki Ford i dopie-
ro sam się zatrzymał. Kierujący 
Audi samodzielnie wysiadł z sa-
mochodu, chwiejnym krokiem 
udał się do bagażnika, który 
otworzył, po czym w nim usiadł. 
Na szczęście nikt nie ucierpiał 
w wyniku tego wypadku – ani 
kierowca uszkodzonego Mer-
cedesa, ani sprawca, który był 
sam w aucie.

- 42-latek został zatrzymany. 
Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut 
kierowania w stanie nietrzeź-
wości i spowodowania kolizji. 
Mężczyzna przyznał się do za-
rzucanych czynów i poddał do-
browolnie karze grzywny. Przez 
najbliższe 5 lat będzie posia-
dał również zakaz prowadzenie 
wszelkich pojazdów mechanicz-
nych. - dodaje Słomińska.  AZ

REGION
Bezpieczeństwo to 
rzecz bezcenna. Dlate-
go już 4 i 5 września na 
terenie gminy Micha-
łowice oraz Podkowy 
Leśnej odbędzie się 
Dzień Bezpieczeństwa. 
Akcja jest zorganizowa-
na w ramach kampanii 
„5 minut wartość życia”.

W ydarzenie zapla- 
nowano na 4 wrze- 
śnia, w godz. 10.00-
15.00, w Urzędzie 

Gminy Michałowice – w sali 
multimedialnej oraz na parkin-
gu przed urzędem. Natomiast  
5 września akcja będzie prowa-
dzona w tych samych godzinach 
ale w Podkowie Leśnej na par-
kingu P&R przy stacji Podkowa 
Leśna WKD.

Akcja ta ma na celu propago-
wanie wiedzy i popularyzację 

Michałowice z Dniem 
Bezpieczeństwa

zagadnień z zakresu pierwszej 
pomocy i ruchu drogowego. 
W ramach wydarzenia przewi-
dziano prelekcje i stanowiska 
tematyczne. Szczegółowo oma-
wiane tam będą: resuscytacja, 
urazy, prawidłowa pozycja za 
kierownicą i ewakuacja z samo-
chodu, podejście do poszkodo-
wanego i pozycja bezpieczna, 
zakrztuszenia i zadławienia. 
Dodatkowo będzie można sko-
rzystać z symulatora zderze-
nia drogowego oraz alkogogli.

Zaplanowane są także pokaz 
akcji ratunkowej z udziałem 
straży pożarnej, przy użyciu 
ciężkiego sprzętu. Także dzięki 
uprzejmości strażaków oraz po-
licji będzie można zapoznać się 
z ich pracą, codziennymi narzę-
dziami pracy i sprzętem, któ-
ry wykorzystują podczas akcji. 
Dla najmłodszych organizator 
przewidział liczne gry, zabawy 
i konkursy z nagrodami.

Szczegółowe informacje 
znajdziecie https://5minut.sto-
warzyszenieres.pl/dzien-bez-
pieczenstwa-michalowice/  AZ
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R E K L A M A

Pruszkowianka złotą medalistką w boksie
REGION

Mieszkanka Pruszkowa 
– Martyna Koczkodaj 
– zdobyła złoto na XVII 
Ogólnopolskiej Olimpia-
dzie Młodzieży w Spor-
tach Halowych Spała 
2021. Gratulujemy!

O limpiada odbyła się
w dniach 20-25 sierp-
nia. Zawodniczka 
Klubu Sportowego 

Sportowy Żyrardów stoczyła fi-
nałową walkę z reprezentantką 
województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego, Nikolą Rogińską. To 
było błyskawiczne zwycięstwo – 
pokonała rywalkę już w pierwszej 
rundzie, która trwała niespełna 2 
minuty. Tylko tyle dzieliło Martynę 

od zdobycia tytułu Mistrzyni Pol-
ski w kategorii wagowej 48 kg.

To pierwszy medal miesz-
kanki Pruszkowa. Teraz Mart-
na czeka na powołanie do Kadry 
Narodowej, aby reprezentować 
Polskę w Mistrzostwach Europy.

Martynie gratulujemy niesa-
mowitego wyniku i zdobytego 
tytułu oraz życzymy dalszych 
sukcesów w sporcie. Gratulacje 
także dla trenera, który tak wspa-
niale przygotował zawodniczkę 
do startu w Olimpiadzie. AZ

Budżet Obywatelski Michałowic. 
Projekty zweryfikowane

MICHAŁOWICE
25 sierpnia zakończył się 
proces oceny meryto-
ryczno-prawnej projek-
tów zgłoszonych 
do tegorocznego 
Budżetu Obywatelskiego. 
Tylko kilka z nich uzyskało 
ocenę pozytywną.

D o Budżetu Obywa-
telskiego zgłoszono
26 projektów. 8 z nich 
rozpatrzono pozytyw-

nie i to one będą poddane gło-
sowaniu w dniach 24 września-
-8 października. 16 projektów od-
rzucono z powodu braku prawa do 
dysponowania przez gminą nie-
ruchomością, na której miał być 
realizowany projekt, braku możli-
wości realizacji projektu w jednym 
roku budżetowym. Zweryfikowa-
no także koszty – wiele projek-
tów przekroczyło kwotę 175 tys. zł.

GRODZISK MAZ.
30 września 2013 roku 
na przejeździe w Kozer-
kach zginęła młoda 
kobieta. Jej dwie córki 
w wieku 1,5 i 6 lat 
cudem uszły z życiem. 
26 sierpnia zapadł 
wyrok w sprawie.

Tragiczny wypadek
Poranek 30 września 2013 roku. 
Nikt nie przewidywał tragedii. Mło-
da kobieta odwozi starszą cór-
kę do szkoły. Obok siedzi druga, 
1,5-roczna. Wówczas na przejeździe 
w Kozerkach ruch był wzmożony 
bardziej niż zwykle ze względu na 
remont wiaduktu w Grodzisku. 
Powstał korek. Na strzeżony prze-
jazd wjechała ciężarówka, a zaraz 
za nią samochód osobowy – z ko-
bietą i dwiema córkami w środ-
ku. Niestety, nie zdążyły zjechać 
z przejazdu. W osobówkę ude-
rzył najpierw pociąg podmiejski, 
a następnie Intercity. Matka zgi-
nęła na miejscu, dzieci walczyły 
o życie. 6-letnia dziewczyna była 
nieprzytomna przez 3 miesiące.

Wyrok w sprawie
Sąd Rejonowy po kilkudziesię-
ciu rozprawach w końcu wydał 
wyrok. Wskazał w nim winnego 

Osiem lat od tragedii zapadł wyrok. 
Finał wypadku w Kozerkach.

Niektóre z projektów zaplano-
wano na terenie, gdzie gmina już 
prowadzi przedsięwzięcia. Auto-
rzy projektów mają 3 dni robocze
(do 30 sierpnia włącznie) na od-
wołanie. Po zgłoszeniu projekt zo-
stanie ponownie poddany ocenie. 

Poniżej prezentujemy listę pro-
jektów z oceną pozytywną:
• Projekt 7 - „Michałowickie wie-

czory muzyczne” – cykl comie-
sięcznych koncertów muzyki 
poważnej w wykonaniu uzna-
nych artystów różnych pokoleń.

• Projekt 10 - "Gdzie słyszysz śpiew 
- tam idź. Tam dobre serca ma-
ją” - warsztaty śpiewu

dróżnika – Adama H., który wów-
czas pełnił służbę na przejeździe. 
Usłyszał wyrok 4 lat pozbawienia 
wolności oraz zakaz wykonywa-
nia zawodu. W uzasadnieniu wy-
roku sędzia Mariusz Zawistowki 
wskazuje - Podstawową zasadą, 
którą ma obowiązek kierować się 
dróżnik, jest obowiązek dbania 
o bezpieczeństwo osób przejeż-
dżających przez przejazd. Nie 
ma wątpliwości, że z tego dba-
nia Adam H. nie wywiązał się.

W dalszej argumentacji słyszy-
my - Dróżnik, jak wskazał sędzia, 
miał obowiązek zamknięcia roga-
tek pięć minut przed przyjazdem 
pociągu z Żyrardowa i na dwie mi-
nuty przed pojawieniem się pocią-
gu z Grodziska. - Pan Adam o tym, 
że pociągi wyjeżdżały, był poin-
formowany. On to wiedział. Naj-
później o 7.25 rogatki powinny być 
zamknięte, a pan oskarżony, nie-
zależnie od wszystkiego, powinien 
czekać, aż obydwa pociągi przeja-
da przez przejazd. Tak nie zrobił.

Dróżnik nie zadziałał w żad-
nym momencie – nie zamknął 
rogatek, kiedy trzeba było to zro-
bić. A jeśli już widział, co dzieje się 
na przejeździe, powinien wtedy 
poinformować dyżurnych ruchu, 
aby ci wstrzymali ruch pociągów.

Czynniki łagodzące?
Mimo wszystko, w toku spra-
wy, wynikło wiele czynników 

łagodzących wyrok. Zła organi-
zacja ruchu na przejeździe – zbyt 
wąski przejazd, budka dróżnika 
nie zapewniająca widoczności, 
brak wystarczającej obsady dróż-
ników (powinno być ich wówczas 
dwóch na zmianie). Dodatkowo 
nerwy kierowców niecierpliwią-
cych się z powodu zbyt długiego 
zamknięcia przejazdu.

Nie umniejszając bezsprzecz-
nej winy Adama H., sąd wska-
zał także, że kobieta kierująca 
samochodem miała możliwość 
wykonania manewrów obron-
nych. Mogła wycofa się z prze-
jazdu lub ominąć stojącą przed 
nią ciężarówkę.

Dróżnik pod wpływem nar-
kotyków
Czynnik, którego wbrew po-
zorom Sąd nie mógł wziąć pod 
uwagę, było badanie krwi oskar-
żonego. Wykazało ono obecność 
amfetaminy w organizmie. Dla-
czego za to nie odpowie? Ponie-
waż zeznał, że środek podani mu 
bez jego woli i wiedzy. Oskar-
żony skorzystał z prawa z od-
mowy składania wyjaśnień, co 
skutecznie związało ręce sądowi 
w wykorzystaniu tego argumen-
tu i weryfikacji jego linii obrony.

Rodzina zmarłej kobie-
ty oświadczyła, że nie będzie 
składać apelacji. Wyrok jest
nieprawomocny. AZ

• Projekt 11 - Progi spowalaniają-
ce w ciągu ulic Ireny i Podhalań-
skiej w Komorowie

• Projekt 15 - Wygodny pojemnik 
na elektrośmieci na osiedlu Mi-
chałowice

• Projekt 18 - Siłownia plenero-
wa z elementami do workout’u 
w Granicy

• Projekt 19 - Karta Życia
• Projekt 22 - „Bębnimy dla zdro-

wia i radości”- warsztaty bęb-
niarskie dla dużych i małych, 
dla młodych i dojrzałych, czyli 
dla każdego

• Projekt 26 - Kontaktujmy się 
z przyjaciółmi Włochami w ich 
języku - nauka języka włoskiego 
dla początkujących, dla miesz-
kańców Gminy Michałowice 
w sali biblioteki lub w sali szkol-
nej w Komorowie
Szczegóły ocen projektów (także 

tych rozpatrzonych negatywnie) 
oraz formularz odwołania dostęp-
ne są https://www.michalowice.pl/
budzetobywatelski/ocena-mery-
toryczna"tutaj. AZ

PRUSZKÓW

Ścieżka rowerowa 
będzie ukończona. 
Ogłoszono przetarg.

Mieszkańcy Pruszkowa z niecierpliwością wyczekiwali 
na ukończenie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wojska Pol-
skiego. Wygląda na to, że niebawem to się stanie. Prusz-
kowski magistrat ogłosił przetarg. Zadanie otrzymało 
nazwę „Przebudowa drogi woj. nr 719 na odcinku od 
ul. Kubusia Puchatka do ul. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej 
– dokończenie robót bud. w zakresie budowy ścieżki 
rowerowej, chodnika i ciągu pieszo-rowerowego”. Do 

zadań wykonawcy wyłonionego w przetargu będzie do-
kończenie robót budowlanych wzdłuż ul. Wojska Polskiego 
na odcinku od ul. Kubusia Puchatka do ul. Miry Zimińskiej-
-Sygietyńskiej. Dodatkowo – budowa ścieżki rowerowej, 
chodnika oraz ciągu pieszo-rowerowego na ok. 200-me-
trowym odcinku od ul. Kościuszki do ul. Miry Zimińskiej-Sy-
gietyńskiej. Na oferty Urząd Miasta Pruszków oczekuje do 
15 września. Wtedy również zostaną otwarte oferty.  AL
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MILANÓWEK

Elektryczne patrole  
w Milanówku

Samorządy wciąż wdrażają nowe rozwiązania pro-
ekologiczne. Takie rozwiązani widać także w gmi-
nach w regionie, także w Milanówku. We środę, 
25 sierpnia milanowska Straż Miejska otrzymała 
skuter elektryczny do testów. To pierwszy po-
jazd elektryczny, którym strażnicy patrolują ulice. 
Jak podkreśla burmistrz Milanówka, Piotr Remi-
szewski - Stosowanie takich proekologicznych 

rozwiązań to poprawa jakości powietrza w naszym 
mieście. Funkcjonariusze wykorzystają skuter do 
patrolowania ulic oraz miejsc trudniej dostępnych 
dla samochodu. Strażnicy testują pojazd brytyjskiej 
produkcji, importowany pod nazwą Amperi. Model, 
którym będą patrolować ulice może przejechać do 
200 km na jednym ładowaniu. Skuter może rozpę-
dzić się do 110 km/h.  AZ 

Grodzisk okiem artysty
smogu za sprawą farb fotoka-
talitycznych. Najnowszy mu-
ral przy ul. Nadarzyńskiej jest 
autorstwa słynnego rysownika 
– Tytusa Brzozowskiego. Jego 
prace zdobią ściany wielu war-
szawskich budynków, bo i sama 
stolica jest jego ulubioną bo-
haterką. Obrazy, chociaż nieco 
surrealistyczne, ściśle nawią-
zują do historii polskich miast. 

Nie inaczej jest w przypadku 
grodziskiego dzieła. Na muralu 
możemy zobaczyć charaktery-
styczne elementy: kolejkę WKD, 
Willę Niespodziankę, pomnik 
Józefa Chełmońskiego, budynek 
dworca PKP. Nieco w tle widać 
także wieżę kościoła św. Anny, 
Willa Foksal czy wieżę hali wi-
dowiskowej. Do tego żaglówki, 
które można spotkać na Sta-
wach Walczewskiego. 

Podoba Wam się nowy mu-
ral? Gdzie jeszcze chcielibyście 
zobaczyć podobne rysunki?  AZ

GRODZISK MAZ.
Murale to w ostatnim 
czasie popularny  
trend upiększania  
miasta. W Grodzisku  
pojawiły się już dwa 
obrazy. Trzeci ozdobił  
ścianę budynku przy  
ul. Nadarzyńskiej.

M urale pięknie ozda-
biają przestrzeń 
publiczną miast. 
Zamiast szarych, 

brzydkich murów, mijamy cie-
kawe, estetyczne i cieszące oko 
obrazy. W Grodzisku są już dwa: 
przy skrzyżowaniu ul. Sienkie-
wicza i ul. Kościuszki oraz obok 
stacji WKD, na transformatorze. 
Pierwszy z nich, „Jazz Band” 
nie dość, że jest ładny, to w do-
datku oczyszcza powietrze ze 
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GRODZISK MAZ.
Po intensywnej pracy 
operacyjnej, grodziscy 
policjanci ustalili osobę, 
która była podejrzana  
o nocne włamania  
do aut. Mężczyzna  
przyznał się do  
zarzucanych czynów.

36-latek swoimi 
działaniami spo-
wodował straty 
na kwotę 23 tys. 

zł. Wpadł po zgłoszeniu włamania 
do auta na terenie gminy Bara-
nów i skradzenia z niego elek-
tronarzędzi. Funkcjonariusze 
z jaktorowskiego komisariatu 
szybko wytypowali podejrza-
nego. Zatrzymali go w miejscu 

Okradał auta.  
Grozi mu do 10 lat więzienia

NADARZYN
Już 4 września czeka 
nas kolejna , X edycja 
Narodowego Czytania. 
W wydarzeniu co roku 
uczestniczy Biblioteka 
Publiczna Gminy Nada-
rzyn wraz z instytucjami 
partnerskimi.

W pierwszą sobotę 
września, w sa-
mo południe na 
placu Poniatow-

skiego w Nadarzynie rozbrzmią 
głosy Pani Dulskiej (w tej roli 
Danuta Woźniak z NOK!Teatr), 
pana Dulskiego (głosu użyczy 
Leszek Skrzypczak, Liceum 
Ogólnokształcące w Nadarzy-
nie), a także Zbyszka Dulskiego 
(tutaj usłyszymy Dariusza Zwo-
lińskiego, wójta gminy Nada-
rzyn). W pozostałych rolach 
usłyszymy Jaśminę Różańską, 
Amelię Kwaśniewską, Mag-
dalenę Drzewucką, Agnieszkę 

Moralność Pani Dulskiej  
w nietypowym wykonaniu

Kuźmińską, Małgorzatę Sała-
gan-Zimny oraz Agatę Sierpu-
towską. Wszyscy odegrają role 
w dramacie „Moralność Pani 
Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej 
w reżyserii dyrektor NOK – 
Kamili Michalskiej. 

To nie jedyna atrakcja tego 
dnia. Dla dzieci przygotowano 
warsztaty „Z Duchem (do) Te-
atru”, prowadzone przez Nikę 
Jaworską-Duchlińską. Na sce-
nie fragmenty „Moralności pa-
ni Dulskiej” zaprezentują także 
uczniowie LO w Nadarzynie. 

Będziemy mogli zobaczyć 
także damski strój z przeło-
mu XIX i XX wieku. Prezen-
tację przygotuje pani Wanda 
Kułakowska – pasjonatka i re-
konstruktorka strojów histo-
rycznych.

Na koniec zbudujemy ka-
mienicę państwa Dulskich. 
Konstrukcja z kartonowych 
elementów będzie układa-
na przez uczestników spo-
tkania. Tylko od nich będzie 
zależeć jej kształt, wielkość 
i ilość zdobień.  AZ

Koszykarze MKS Pruszków Mistrzami 
Polski w koszykówce 3x3!

KOSZYKÓWKA
Złote medale zdobyli 
juniorzy pruszkowskiego 
MKS-u w Młodzieżo-
wych Mistrzostwach 
Polski rozgrywanych  
w weekend w Ostrowi 
Mazowieckiej w coraz 
bardziej popularnej  
dyscyplinie 3x3.

Podopieczni trenera Woj- 
ciecha Rogowskiego po- 
jechali na turniej jako 
aktualni Mistrzowie Ma- 

zowsza. Na zawodach wygrali  
wszystkie mecze, w finale po- 
konując zespół WKK Wrocław. 
Co ciekawe, we wszystkich zwy- 
ciężali przed czasem (w rozgryw-
kach 3x3 gra się 10 minut lub do 21 
zdobytych punktów). Znacząco po-
prawili swoje miejsce w porównaniu 
do zeszłego roku, kiedy, debiutując 
na mistrzostwach zajęli 6 miejsce.

W Ostrowi pruszkowscy koszy-
karze wystąpili w składzie: Eryk 

REGION
Od 29 sierpnia zostanie 
zamknięte dojście do 
Dworca Zachodniego 
od strony Woli. Wyłą-
czony z użytku będzie 
także peron ósmy.  
Dodatkowo pociągi 
jadące na lotnisko  
będą kursować  
na skróconej trasie.

O utrudnieniach poin-
formował na swoim 
profilu Facebook ge-
neralny wykonawca 

przebudowy dworca – Budimex. 
W nocy z 28.08 na 29.08.2021r. 
zamykamy wszystkie wejścia na 
szlak dla pieszych (…).Ta mody-
fikacja skutkuje brakiem doj-
ścia do peronów od strony Woli. 
Pojawiły się już banery i trwa 
akcjai nformacyjna skierowa-
na do podróżnych. Zmiany te 
są niezbędne dla zachowania 

Dworzec Zachodni w budowie. 
Utrudnienia dla podróżnych.

Gąsiński, Artur Niemiec, Dominik 
Stasiak oraz Michał Szymański. 
Na co dzień zawodnicy to ucznio-
wie pruszkowskiego ZSOiS-u, 
prowadzeni przez współpracu-
jących ze szkołą trenerów MKS. 
W zakończonym sezonie byli pod-
porą drużyny U17 w koszykówce 
5x5, która w tym roku po bardzo 
dobrej grze awansowała do tur-
nieju półfinałowego Mistrzostw 
Polski. Oprócz sukcesów klubo-
wych zawodnicy mają za sobą 
debiuty w kadrach narodowych, 
Eryk grał w reprezentacji 5x5, Ar-
tur i Michał debiutowali z orzeł-
kiem na piersi w kategorii 3x3.
Trenerem zespołu U17, zarówno 

bezpieczeństwa pasażerów oraz 
kontynuacji robót, które z mie-
siąca na miesiąc postępują. Do-
stęp do stacji tylko od strony 
Al. Jerozolimskich, a podróżni 
potrzebujący dojechać/dojść od 
strony Woli proszeni są o prze-
jazd/przejście Aleją Prymasa 
Tysiąclecia lub ul. Towarową.

Zmiany w kursowaniu pocią-
gów zapowiedziały także Ko- 
leje Mazowieckie. Od 29 sierp-
nia do 6 listopada będzie obo-
wiązywał zmieniony rozkład 
jazdy. Szykują się nocne i wie-
czorne utrudnienia pociągów 
kursujących na podmiejskiej li- 
nii średnicowej.Pociągi kursują- 

ce między lotniskami będą jeź-
dzić na skróconej trasie – Mo-
dlin – Warszawa Centralna, bez 
dojeżdżania do Lotniska Chopina 
(polecamy korzystanie z komunika- 
cji autobusowej). Przed rozpo-
częciem podróży, warto spraw- 
dzić aktualne rozkłady jazdy. 

Przebudowa największego wę-
zła kolejowego w Polsce potrwa 
do 2023 roku. Kompleksowa mo-
dernizacja stacji obejmie nie tylko 
infrastrukturę kolejową. Obejmie 
również dodatkowe elementy, np. 
tunel, który umożliwi budowę linii 
tramwajowej na Wilanów. Koszt 
remontu Dworca Zachodniego 
to około 2 mld zł.  AZ

zamieszkania. Po dokonaniu 
czynności dochodzeniowo-śled-
czych okazało się, że to właśnie 
podejrzany kilka dni wcześniej 
wyłamał drzwi w pojeździe i za-
brał z niego elektronarzędzia. 
Wartość skradzionych przed-
miotów oceniono na 12 tys. zł. 
36-latek przyznał się do winy.

Jak informuje asp. sztab. Ka-
tarzyna Zych - Policjanci z jak-
torowskiego komisariatu nie 
zakończyli na tym swoich dzia-
łań. Szybko przeanalizowali po-
dobne zgłoszenia w ostatnim 
czasie. Z ich ustaleń wynikało, 
że ponad miesiąc temu na pod-
ległym terenie doszło jeszcze do 
kilku kradzieży elektronarzę-
dzi z otwartych samochodów. 
W efekcie dalszych czynności 
funkcjonariusze dotarli do po-
krzywdzonych, którym w nocy 
z samochodów ginęły narzędzia 
i pieniądze lub mieli uszkodzone 
pojazdy. Ustalili także, że kilka 
dni wcześniej jeden z mieszkań-
ców gminy stracił wyposażenie 
budynku gospodarczego. O do-
konanie tych wszystkich czy-
nów policjanci podejrzewali 
zatrzymanego 36-latka. 

Mężczyzna usłyszał zarzut 
kradzieży z włamaniem do po-
jazdu i pięć zarzutów kradzieży 
rzeczy z samochodów i budyn-
ku. Przyznał się do popełnie-
nia wszystkich sześciu czynów. 
Straty poniesione na skutek jego 
przestępczej działalności zosta-
ły określone na prawie 23 tysią-
ce złotych. - dodaje Zych.  AZ
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w opcji 3x3 jak i 5x5 jest trener 
Wojciech Rogowski, który w tym 
sezonie łączy swoje klubowe obo-
wiązki z pracą z kadrą Mazow- 
sza (rocznik 2008) oraz reprezen-
tacją Polski (rocznik 2007).

„Cieszymy się, że ciężka pra-
ca naszych juniorów przyniosła 
efekty na zakończenie tego spe-
cyficznego sezonu. Liczymy, że 
w przyszłym roku do rozgrywek 
w tej olimpijskiej dyscyplinie bę-
dziemy w stanie wystawić drużyny 
we wszystkich kategoriach wie-
kowych a zdobyte złote medale 
będą do tego wyśmienitą moty-
wacją” – powiedział prezes klu-
bu Grzegorz Kwasiborski.  AZ
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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

Nowy rok szkolny rozpoczęty
Gmina Brwinów nie szczędzi wydatków na oświatę, co w tym roku widać najlepiej na przykładzie Żółwina – od 1 września najmłodsze dzieci będą 
uczęszczać do nowego przedszkola, a uczniowie szkoły podstawowej rozpoczną naukę w nowym skrzydle budynku.

R ozbudowa Szkoły Podstawowej 
w Żółwinie wpisuje się w ciąg 
inwestycji oświatowych, które 
są realizowane w Brwinowie „na 

zakładkę”. Dwa lata temu oddano do użyt-
ku przedszkole w Otrębusach, rok temu 
– w Żółwinie, w tym roku zakończyła się 
rozbudowa szkoły w Żółwinie, a w przy-
szłym roku ma zakończyć się rozpoczęte 
już projektowanie szkoły w Parzniewie.

Budowa nowego skrzydła szkoły w Żół-
winie trwała od marca 2020 r. do sierpnia 
2021 r. i kosztowała 6,2 mln zł. Dobudowany 
segment ma ponad 950 m kw. powierzch-
ni użytkowej. Jest to obecnie najwyższa, 
3-kondygnacyjna część zabudowań szkol-
nych. Chociaż forma i kolorystyka elewacji 
dopasowują się do starszego budynku i har-
monijnie się z nim łączą, jednak architekci 
wprowadzili też elementy podkreślające 
nowoczesny charakter budynku: aluminio-
we okna i drzwi, szklane zadaszenia nad 
wejściem, okrągłe świetliki na korytarzu 
najwyższego piętra czy lekką, nowoczesną 
konstrukcję wiaty rowerowej. Ekologiczne 
rozwiązania dotyczące ogrzewania i wenty-
lacji szkoły są już obecnie standardem: za-
stosowane zostało ogrzewanie pompą ciepła
oraz rekuperacja.

Otwarcie nowego skrzydła szkoły zostało 
połączone z rozpoczęciem roku szkolne-
go dla dzieci z klas pierwszych. Uroczy-
stość rozpoczęła się na sali gimnastycznej 
w starej części szkoły. Dyrektor Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego Marta Szwemin 
podkreślała, że jest to ważny dzień w ży-
ciu pierwszoklasistów, a zarazem kamień 
milowy w historii szkoły. Była to też okazja 
do podziękowania osobom zaangażowanym 
w realizację inwestycji. Do jej sprawnego 
przeprowadzenia przyczynili się architek-
ci Joanna i Marcin Bujnowscy, wykonawca 
spółka Izolbud wraz z prezesem Justynem 
Kwietniakiem, inspektorzy nadzoru, pra-
cownicy Urzędu Gminy Brwinów, w tym 
szczególnie burmistrz Arkadiusz Kosiński 
i jego zastępcy Sławomir Walendowski i Je-
rzy Wysocki oraz zespół Referatu Inwesty-
cji i Remontów – kierownik Urszula Wróbel 
i inspektor Aneta Rowińska. 

Swoje funkcjonowanie jako przedszkole 
dla 150 dzieci rozpoczął również ukończony 
w 2020 r. budynek przy ul. Nadarzyńskiej. 
Do czasu zakończenia rozbudowy szkoły 
uczęszczały tam dzieci z oddziałów przed-
szkolnych. Łącznie w czterech gminnych 
szkołach podstawowych nowy rok szkolny 
rozpoczęło 2412 uczniów. 

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

Elektroniczny System 
Medycyny Szkolnej – 

przyszłość medycyny szkolnej

D la poprawy jakości programów profi-
laktycznych, których celem jest zdro-
wie i dobre samopoczucie dzieci oraz 
całej rodziny, Zarząd Powiatu Prusz-

kowskiego wprowadził w szkołach ponadpodsta-
wowych Bezpłatny Elektroniczny System Medycyny 
Szkolnej. System pomoże w przyjazny sposób 
zdiagnozować i zahamować rozwój wielu chorób 
u młodych ludzi. 

Obserwuje się, że nadwaga i otyłość występują 
u coraz większej liczby dzieci i nastolatków. Ba-
dania prowadzone w szkołach przyczyniają się do 
zmniejszenia zapadalności na choroby cywilizacyj-
ne oraz poprawiają  jakość życia wśród młodzieży
– mówi Krzysztof Rymuza, Starosta Pruszkowski. 

Elektroniczny System Medycyny Szkolnej (ESMS) 
to narzędzie, które powstało, aby usprawnić ba-
dania przesiewowe (tzw. bilans) oraz w wystanda-
ryzowany sposób komunikować się z opiekunami 
i informować o wynikach kompleksowych badań 
i o stanie zdrowia ich dzieci. ESMS zbiera dane 
ucznia, analizuje parametry wpisane przez pielę-
gniarkę szkolną i daje odpowiedź, czy wynik jest 
prawidłowy, czy też wymaga dalszej konsultacji 
lub diagnostyki. Badania wykonywane w gabinecie 

szkolnym, czyli  pomiar ciśnienia tętniczego, ocena 
ostrości widzenia, ocena masy i składu ciała, ocena 
postawy, ocena sprawności krążeniowo-oddecho-
wej, nie bolą i są nieinwazyjne.

W celu realizacji programu, szkoły ponadpodsta-
wowe prowadzone przez Powiat Pruszkowski zo-
stały wyposażone w sprzęt medyczny, za pomocą 
którego będą realizowane badania w ramach bilansu 
zdrowia oraz dodatkowe badania antropometrycz-
ne, tj. badania wydolnościowe, badanie składu cia-
ła oraz ocena zaburzeń w obrębie kończyn dolnych 
dokonywana metodą poglądową z użyciem podo-
skopu komputerowego.

W roku szkolnym 2021/2022 planuje się objęcie pro-
gramem – za zgodą rodziców - uczniów klas I w licz-
bie do  660 w pięciu szkołach: w Liceum Ogólno-
kształcącym im. Tadeusza Kościuszki, Liceum Ogól-
nokształcącym im. Tomasza Zana, Zespole Szkół 
Ogólnokształcących i Sportowych, Zespole Szkół Nr 1 
im. Stanisława Staszica oraz Zespole Szkół im. Frid-
tjofa Nansena – mówi Agnieszka Kuźmińska, Czło-
nek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego.

System został wprowadzony we współpracy z Fun-
dacją Medicover.
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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 783 647 646 

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

• 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 

NIERUCHOMOŚCI 
– DO WYNAJĘCIA

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

DAM PRACĘ • 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

• WYMIANA OPON, 
795-569-659 

Szkolenia 
BHP

– wstępne
– okresowe

694 127 292

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:

Polowanie na lisa. Akcja 
szczepienia przeciw wściekliźnie.

REGION
Już niebawem rozpocz-
nie się akcja szczepie-
nia lisów przeciwko 
wściekliźnie. Mieszkań-
cy powiatu grodziskie-
go będą musieli zwró-
cić szczególną uwagę 
na swoich pupili.

A kcję zaplanowano od 
11 września do 3 paź-
dziernika. Mazowiec-
ki Wojewódzki Lekarz 

Weterynarii, działając na pod-
stawie odpowiednich przepisów 
Rozporządzenia Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi z 17 grudnia 
2013 r. w sprawie przeprowa-
dzania ochronnych szczepień 
lisów wolno żyjących przeciw-
ko wściekliźnie (Dz.U. poz. 1737), 
wydał w tej sprawie komunikat. 

Informacje dotyczące plano-
wanego szczepienia: Szczepionka 

będzie zrzucana z samolotów 
oraz wykładana ręcznie w ilości 
20–30 dawek na 1 km² na całym 
obszarze objętym szczepienia-
mi. Zrzuty obejmują kompleksy 
leśne, pola i łąki z pominięciem 
akwenów wodnych i terenów 

zabudowanych. Dawkę szcze-
pionki stanowi pakiet w postaci 
krążka, koloru zielono-brązo-
wego o intensywnym zapachu 
rybnym. Dotknięcie szczepionki 
przez człowieka spowoduje, że 
nie zostanie ona podjęta przez 
lisa. Szczepionka wykazuje dzia-
łanie uodparniające tylko u li-
sów. Każdy kontakt człowieka ze 
szczepionką należy niezwłocz-
nie zgłosić do lekarza medy-
cyny. Każdy kontakt zwierząt 
domowych i zwierząt gospo-
darskich ze szczepionką należy 
niezwłocznie zgłosić do lekarza 
weterynarii. Zgodnie z zalece-
niem producenta szczepionki 
w okresie 14 dni od jej wyłoże-
nia należy ograniczyć zbioro-
we polowania.

Po wyłożeniu szczepionki przez 
14 dni psy należy prowadzić na 
smyczy a koty trzymać w zamknię-
tych pomieszczeniach. Termin 
szczepień może ulec zmianie ze 
względu na warunki atmosferyczne 
lub z przyczyn niezależnych.  AZ

REGION
500 plus to świadczenie 
dla każdej rodziny 
z co najmniej jednym 
dzieckiem. Do tej 
pory wnioski składać 
można było zarówno 
w formie papierowej, 
jak i elektronicznej. 
Teraz ma się to zmienić.

M inisterstwo Rodziny 
i Polityki Społecz-
nej przedstawiło 
projekt nowelizacji 

ustawy o pomocy państwa w wy-
chowywaniu dzieci oraz innych 
ustaw. Największą zmianą będzie 
sposób przyznawania i wypłaty 
świadczeń. Jak czytamy w wyka-
zie prac legislacyjnych i progra-
mów KPRM - Mając na względzie 
ogromną skalę programu oraz po-
noszone na niego nakłady finan-
sowe, zasadnym jest weryfikacja 
i optymalizacja procesu przyzna-
wania i obsługi świadczenia 500 

500 plus na innych warunkach 

plus. Teraz wnioski można skła-
dać elektronicznie i papierowo, 
a pieniądze wypłacane są zarówno 
na konto, jak i w formie przeka-
zu pocztowego, wypłaty gotów-
kowej, czy przekazu bankowego. 
Rozpatrywaniem wniosków zaj-
mowały się samorządy 

Nowelizacja zakłada, że jed-
nostką obsługującą program 
Rodzina 500 plus będzie Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych. Zmia-
na ta jest spowodowana faktem, 
że ZUS posiada wystarczającą 
infrastrukturą informatyczną 
i jest w stanie obsłużyć program 
sprawnie i efektywnie. ZUS będzie 

przejmował program stopniowo 
i sukcesywnie. Dodatkowo składa-
nie wniosków i wypłata świadcze-
nia będzie odbywać się wyłącznie 
drogą elektroniczną. 

Rozwiązania te mają na ce-
lu ograniczenie kosztów obsługi 
programu (oszczędności na po-
ziomie 3 mld. zł w przeciągu 10 
lat). To także sposób na uniknię-
cie rozprzestrzeniania się wirusa 
COVID-19 (ograniczenie obiegu 
papierowych wniosków i pienię-
dzy oraz ograniczenie kontaktu 
z innymi osobami). To niejedy-
na zmiana. Jeśli nowelizacja zo-
stanie przyjęta, świadczenie 500 
plus będzie przysługiwać w Pol-
sce w pełnej wysokości. Będzie to 
niezależne od ustalenia pierw-
szeństwa w wypłacie podobnych 
świadczeń w innym kraju. 

Jak podkreślono w projek-
cie: Rozwiązanie to dąży do za-
pewnienia osobom migrującym 
największej korzyści w zakresie 
uprawnień do świadczeń spo-
śród oferowanych przez system 
rozporządzenia unijnego i przez 
ustawodawstwo krajowe. AZ

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

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

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

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

• Docieplanie Budynków 
795 96 96 96  
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